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 التسويق :سمالقاألعمال                                                                                                 ية:الكل
 

 السنة األولى

 لثانيالفصل الدراسي ا  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق عدد الساعات المادة اسم رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات المادة اسم رقم المادة

  3 متطلب جامعة اختياري   - 3 مبادئ التسويق 0571101

 0571101 3 االتصاالت التسويقية 0571104  - 3 مبادئ ادارة االعمال 0511101

 0571101 3 قنوات التوزيع 0571105  - 3 (1مبادئ المحاسبة )  0531101

 0571101 3 سلوك المستهلك 0571103   3 متطلب جامعة اختياري 

 0331200 3 مهارات حاسوب )انسانية( 0331201     

 15:المجموع  12:المجموع

 السنة الثانية

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 السابق المتطلب الساعات عدد المادة اسم المادة رقم  السابق المتطلب ساعاتال عدد المادة اسم المادة رقم

 0571101 3 التسويق السياحي 0572403  0571101 3 تسويق الخدمات 0572401

 0571101 3 سياسات التسعير 0572101  0511101 3 ادارة الموارد البشرية 0512102

 0571101 3 لتسويق المصرفيا 0572402  0571101 3 بحوث التسويق 0572202

 0572201 3 استراتيجيات التسويق 0572203  0571101 3 ادارة التسويق 0572201

  3 االقتصاد الجزئي 0551502   3 متطلب جامعة اختياري 

  3 متطلب جامعة إجباري    3 متطلب جامعة إجباري 

 18المجموع:  18المجموع:

 السنة الثالثة

 الفصل الدراسي الثاني  لالفصل الدراسي األو

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة

 0572203 3 االلكترونيالتسويق  0573302  0572203 3 ادارة عالقات العمالء 0573301

التسويق عبر مواقع التواصل  0573402

 االجتماعي
 0511101 3 سالسل التوريدادارة  0512402  0572203 3

 0571104 3 ادارة المعارض التجارية 0573303   3 متطلب جامعة اختياري 

 0572203 3 تخطيط و تطوير المنتج 0573101  - 3 القانون التجاري لألعمال 0412343

  3 االحصاء للعلوم االدارية 0551504  0571101 3 إدارة المبيعات 0571102

  3 متطلب تخصص اختياري   0511101 3 بحوث العمليات 0512202

 18جموع:الم  18المجموع:

 السنة الرابعة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة

 - 3 متطلب جامعة إجباري   0572203 3 العالنفي الية تطبيقات عم 0574301

 3 مشروع التخرج في التسويق 0574601
 90اجتياز 

 ساعة
تسويق و مبيعات فندقية و  0563201 

 سياحية 
3 0571101 

 0572203 3 ادارة العالمة التجارية 0574202  - 3 متطلب تخصص اختياري -

 0572203 3 التسويق العالمي 0574201  - 3 ادارة نظم المعلومات 0581102

 - 3 اختياري جامعةمتطلب  -  0531101 3 ( 1االدارة المالية )  0551101

       3 متطلب جامعة إجباري 

 15:المجموع  18:المجموع
 


