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 التطبيقي  التسويق  إدارة  في الماجستير برنامج. 12

Master of Applied Marketing Management/ (MSc. AMM) 

 نبذة عن البرنامج  

 عمل يف واحلوسبة والرقمنة التطبيق حنو واحمللي واإلقليمي العاملي والتوجه ينسجم برنامج

 "كورونا حقبة بعد ما وحتديدا ، خاص بوجه التسويقية واملنظمات عام بوجه املنظمات

 وعرب القطاعية واالسرتاتيجيات بالعناقيد، التنمية خطط مع متاشيا  الربنامج هذا جاء كما

 -2021 احملدثة ينيةطالفلس نيةتالو السياسات وأجندة 2023 -2021 القطاعية

 أهداف لباتطمبت نيطفلس دولة التزام على وركزت الوزراء لسجم أقرها واليت ، 2023

ناهيك ان الربنامج حياكي وبامتياز ، SDGS2030  الدولية املستدامة التنمية

االحتياجات الفعلية لقطاع االعمال الفلسطي  مبكونه االنتاجي واخلدماتي وقطاع ال 

NGOs .كذلك 

 أهداف البرنامج 

 األخرى والتخصصات اإلدارةو التسويق تالب خرجيني قبل من املتزايد الطلب تلبية. 1

 ال ورة متطلبات مع متاشيا التطبيقي التسويق إدارة يف املاجستري درجة على للحصول

 .كورونا حقبة بعد ما وخاصة اإللكرتوني التسويق جمال يف التكنولوجية

 .رصني تطبيقي مبحتوى عليا أكادميية شهادات منح.  2

 .للتغريات املتسارعة ومواكبة مرنة مهنية مسارات خلق. 3

 .العصرنة متطلبات حياكي واعد مه  مستقبل وإجياد توفري. 4

  والرقمي. التطبيقي والتسويق التسويق جمال يف ةالكفؤ البشرية املوارد توفري. 5

 .والعاملي واإلقليمي الفلسطي  السوا إىل املتكاملة التسويقية اخلربات وتوتني نقل.  6

 املعلومات ونظم العنكبوتية الشبكة خالل من بعد، عن العمل إمكانيـة فرص تعزيز . 7

 ة األخرى.املتقدم والتطبيقات التسويقية

 واإلقليمية احمللية األسواا يف باملنافسني اخلاصة املعلومات على احلـصول سرعة .8

 .والعاملية

 املستهلك أذهان يف وتكريسها استمراريتها على واحلفاظ التجارية العالمات إنشاء. 9

 .العاملي
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 .انتشارها وتعزيز الرقمية التجارية العالمة شهرة إدارة 10

 القنوات من وغريها االجتماعية اإلعالم وسائل م ل الرقمية القنوات خالل من التسويق. 11

 .األخرى

 .األخرى املستهدفة واألسواا الفلسطي  السوا عن املعلومـاتتكوين  يف الدقـة. 12

 .املستهدفة واألسواا الفلسطي  السوا يف التسويقية اخلدمات حتسني. 13

 باملزيج العالقة ذات التسويقية واخلطط اتجياالسرتاتي وضع يف القدرات تعزيز.  14

 .املتكامل التطبيقي التسويقي

 مجاالت عمل الخريج: 

  Positions Training and Academic والتدرييب األكادميي السياا يف العمل. 1

 Marketing  Manger   تسويق مدير. 2

 Digital Marketing  Manger  رقمي تسويق مدير. 3

 Sales Manger  مبيعات مدير. 4

 Sales Supervisor  مبيعات مشرف.5

 CRM Manger  الزبائن عالقات إدارة. مدير 6

 Social Media Marketing Manger   االجتماعي التواصل مواقع عرب تسويقي مدير. 7

 Mobile Marketing Specialist   املوبايل عرب تسويق أخصائي. 8

   SEO Specialist  البحث ملركات حتسني أخصائي. 9

 Content Marketing Specialist   باحملتوى التسويق موظف. 10

  E-customers Relationship Management إلكرتونيا  الزبائن عالقات إدارة. 11

 Social media & Internet Content االجتماعية والشبكات اإلنرتنت ملتوى إدارة. 12

Specialists  

  Web. Analyst تسويقيا  االنرتنت مواقع حتليل. 13

  E-Advertising Managers اإللكرتونية اإلعالنية احلمالت إدارة. 14

  E-promotion Managers اإللكرتوني الرتويج إدارة. 15

  Public Relations Managers  العامة العالقات إدارة. 16

   Market Research Managers التسويقية األحباث /السوا دراسات مدير. 17
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 Brand Name Design Managers  التجارية العالمة وإدارة تصميم مدير. 18

  Marketing Entrepreneurs الريادية املشاريع وإنشاء احلر لعمل. 19

 

 شروط القبول 

 على حاصال  يكون أن الكلية يف العليا بالدراسات لاللتحاا املتقدم الطالب يف يشرت . 1

 من يعاد.ا ما أو املفتوحة القدس جامعة من األقل على (جيد) بتقدير البكالوريوس درجة

 الربنامج لدراسة يؤهله موضوع يف بها معرتف علمي معهد أو كلية، أو أخرى، جامعة

 .املطلوب

 درجة يف الرتاكمية معدالتهم وفق تنافسيا  الربنامج يف املتقدمني الطلبة بني يقفاضل. 2

 من كان إذا القبول امتحان أو الشخصية، املقابلة نتائج إىل إضافة البكالوريوس،

 .الطلبة لقبول الربنامج متطلبات

 بربنامج لاللتحاا خاصة شروتا  اجمللس من مبوافقة تضع أن الربنامج للجنة جيوز. 3

 ويف العليا، الدراسات لربنامج العام اإلتار مع الشرو  هذه تتعارض ال أن على املاجستري

 .للربنامج الدراسية اخلطة يف إدراجها جيب احلالة هذه

 الربنامج يف جدا  جيد عن يقل ال تقدير على احلاصلني العالي الدبلوم محلة قبول جيوز. 4

 .الربنامج يف املعتمدة الساعات باحتساب اخلاصة التعليمات عليهم وتسري املطلوب،

 .دراسته مراحل من مرحلة أي ويف واحد، آن يف دراسيني برناجمني يف الطالب تسجيل جيوز ال. 5

 الخطة الدراسية مفصلة 

 ساعة معتمدة املتطلب الرقم

1 
 21  إجباريةمساقات 

2 
 9 مساقات اختيارية

3 
 6 الرسالة

 36 اجملموع
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 : جبارية المساقات اإل 

 ( ساعات معتمدة للرسالة مبينة يف اجلدول اآلتي: 6إضافة اىل ) ( ساعة معتمدة21يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

6746 
 العلوم يف العلمي البحث مناهج

 االجتماعية
3 2 1 - 

 - - 3 3 املتقدم التسويق إدارة 6747

 - - 3 3 التطبيقي التسويق اسرتاتيجيات 6748

 - 2 1 3 الرقمي والتسويق التكنولوجيا 6749

6750 
 يف اإلنرتنت لتكنولوجيا متقدمة تطبيقات

 الرقمي التسويق
3 1 2 6749 

 - 1 2 3 معاصر تطبيقي مدخل :املبيعات إدارة 6751

 6748 2 1 3 االفرتاضي التسويق 6752

 6746 3 - 3 (1) رسالة 6769

 6769 3 - 3 (2) رسالة 6770

  14 13 27 اجملموع

 

 المساقات االختيارية: 

 بني املساقات اآلتية:  ( ساعات معتمدة  من9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 2 1 3 الذكية لألجهزة التسويقية التطبيقات 6753

 - 1 2 3 الزبائن مع للعالقة اإللكرتونية اإلدارة 6754

 6749 2 1 3 الرقمي العصر يف التسويق حتليالت 6755

 6746 1 2 3 التسويقية العمليات حبوث 6756

 6749 2 1 3 االنرتنت عرب احلر العمل اسرتاتيجيات 6757

6758 
أملعاصر: مدخل  الدولي التسويق

 متكامل
3 3 - - 
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 متقدم مدخل :املستهلك سلوك إدارة 6759

 - - 3 3 العمل يف التنظيمي السلوك 6760

 - - 3 3 تطبيقي نظري مدخل :اخلدمات تسويق 6761

 6749 1 2 3 الرقمية التسعري سياسات 6762

6763 
 نزاعات وحل التسويقي التفاوض إدارة

 اإللكرتوني التسويق
3 3 - - 

 6746 2 1 3 ملوسبة إحصائية تطبيقات 6764

 -  3 3 ممتقد مدخل :املنظمة نظرية 6765


