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ماج�ستري الت�سويق الإلكرتوين والتوا�صل االجتماعي
Master’s in e-Marketing & Social Media

اخلطة الدرا�سية لربنامج ماج�ستري الت�سويق
الإلكرتوين والتوا�صل االجتماعي
رقم مسار الرسالة ( 33ساعة
معتمدة)
املادة

رقم
س
املادة

االمتحان الشامل (33
ساعة معتمدة)

لقد تغيرت بيئة األعمال العاملية بش��كل كبير خالل الس��نوات املاضية ،خصوصًا مع تطور تكنولوجيا املعلومات
واالتص��االت وتغير أس��اليب التعامل بين املؤسس��ات واألف��راد واملجتمع .األمر الذي أدى إلى التحول يف أس��اليب
املتطلبات اإلجبارية  27ساعة معتمدة املتطلبات اإلجبارية  24ساعة معتمدة
التس��ويق وكيفية التعامل مع مؤسسات األعمال والزبائن ،وخصوصًا أن الوقت الحالي يشهد إعادة هندسة عملية
3
3  33774أساليب البحث العلمي
 33774أساليب البحث العلمي
التس��ويق وتوج��ه متزايد نحو التس��ويق الرقمي .فمن املالحظ تحرك معظم الش��ركات باتجاه الس��وق الرقمية
 35701إدارة التسويق املتقدمة  35701 3إدارة التسويق املتقدمة 3
لالس��تفادة من إمكانيات ومزايا التس��ويق الرقمي ،خاصة وأن الشركات التي كانت سباقة لتبني مداخل التسويق
إدارة العالمة التجارية
إدارة العالمة التجارية
3
3 35702
الرقمي قد اس��تطاعت أن ترس��ي معايير تنافسية جديدة ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ،فإن التسويق الرقمي 35702
املتقدمة
املتقدمة
قد أوجد بيئة تس��وق متطورة تحقق للعمالء مزيد من الرفاهية واملتعة يف البحث عن احتياجاتهم وإش��باعها.
التسويق وتجارة التجزئة
استراتيجية التسويق
3
35703 3
35711
باإلضاف��ة إل��ى ذلك ،فإن االنفتاح ىلع ش��بكة املعلومات ومص��ادر األعمال أدى لظهور مج��االت جديدة للمعرفة
متعدد القنوات
الرقمي
تتطلب تأهيل أش��خاص ملتابعة هذه التطورات .فطبيعة األعمال اإللكترونية وخاصة التسويق والتسويق الرقمي
استراتيجية التسويق
االتصاالت التسويقية
3
35711 3
35712
تتركز يف عمليات البيع والش��راء باس��تخدام االنترنت .كما أن تطور التجارة اإللكترونية أظهرت الحاجة الستحداث
الرقمي
الرقمية
االتصاالت التسويقية
التسويق من خالل وسائل
برامج جديدة منها برنامج املاجس��تير يف التس��ويق الرقمي .بحيث تس��اعد هذه التخصصات الشركات املحلية
35721
3
35712 3
الرقمية
التواصل االجتماعي
والدولية ملتابعة آخر املستجدات يف مجال التسويق الرقمي.
 35713 9تسويق الخدمات الرقمي 3
 35799رسالة
فرص العمل
املتطلبات االختيارية  6ساعات
التسويق من خالل وسائل
حيث أن تخصص التسويق اإللكتروني من التخصصات املطلوبة ،لكونها تتواءم مع متطلبات وتوقعات الطلب يف
35721
3
معتمدة
التواصل االجتماعي
س��وق العمل الداخلي والخارجي وتطوراته .وتخصص التس��ويق اإللكتروني هو من أهم التخصصات املطلوبة يف
التسويق وتجارة التجزئة
0
 35798 3االمتحان الشامل
ال عن التسويق التقليدي يف الشركات .إن مجاالت العمل املستقبلية هي 35703
املستقبل ،وحيث يتوقع أن يصبح بدي ً
متعدد القنوات
وظيفة اختصاصي تسويق إلكتروني الذي يمتلك القدرة ىلع تطبيق أحدث األساليب الرقمية لزيادة االنتشار محليًا
املتطلبات االختيارية  9ساعات
3
 35704أخالقيات التسويق
وعامليًا وكذلك وظيفة اختصاصي التسويق املعزز بالواقع وخبير تسويق الجيل الرقمي.
معتمدة
أهداف البرنامج:
• املس��اهمة يف استيعاب املفاهيم األساس��ية والتطبيقات املتعلقة يف مجال التسويق اإللكتروني والتواصل
االجتماعي.
• اكتساب القدرة يف ىلع تحليل ظواهر التسويق ومشكالته بوجه عام ،ووضع خطة تسويق رقمية تتناول تلك
التحديات وإيجاد حلول لها.
• تعزيز القدرة واملهارة يف كيفية استخدام التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي عبر أدواته املختلفة.
• التعرف ىلع مؤش��رات األداء الرئيس��ية املرتبطة بأي برنامج تس��ويق رقمي ،مما يعزز القدرة ىلع التعامل مع
البيانات التسويقية الرقمية وأدوات استخالصها إلعداد الخطط التسويقية بمكوناتها كافة.
• االلت��زام بالقي��م األخالقية املهنية والتأكيد ىلع املس��ؤولية املجتمعية يف عمليات التس��ويق والتس��ويق
اإللكتروني والتواصل االجتماعي ،بعيدًا عن وسائل الخداع والتضليل التسويقي.
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 35713تسويق الخدمات الرقمي

3

 35704أخالقيات التسويق

3

 35714اإلعالن الرقمي

3

 35714اإلعالن الرقمي

3

إدارة عالقات الزبائن
35715
اإللكتروني

3

إدارة عالقات الزبائن
35715
اإللكتروني

3

 35716سلوك املستهلك الرقمي 3

 35716سلوك املستهلك الرقمي 3

 35717التسويق عبر محركات البحث 3

 35717التسويق عبر محركات البحث 3

موضوعات تسويقية
35718
إلكترونية معاصرة

3

 35719تجربة املستهلك الرقمية 3
تحليالت الوسائط
35722
الرقمية واالجتماعية

3

موضوعات تسويقية
35718
إلكترونية معاصرة

3

 35719تجربة املستهلك الرقمية 3
تحليالت الوسائط
35722
الرقمية واالجتماعية

3

