
 



 رؤيتنا:

وق في رفد السوق بخريج تسويق متميز قادر على العطاء بتف

 ..مجاالت العمل

 رسالتنا:

عداد الكوادر البشرية العلمية المتخصصة والمؤهلة في مجال علم إ

التسويق والقادرة على التكيف مع التغيرات الحاصلة في البيئة 

التسويقية، ونشر المعرفة والوعي لدى الطلبة بأهمية علم التسويق 

الجتماعية في الوقت الحاضر وآثاره على الحياة االقتصادية وا

والثقافية للمجتمعات، وتوفير برامج تعليمية ذات جودة عالية في 

مجاالت التسويق، تراعي التميّز األكاديمي، والمالئمة للواقع العملي 

 .والقادرة على خدمة المجتمع ككل.

 :أهدافنا

تخطيط وتنفيذ وادارة العمليات التسويقية وعناصر المزيج  -1
 ين التسويقي في مختلف المياد

مواكبة التطور التكنولوجي في مجال التسويق من خالل القدرة  -2

 على استخدام وادارة وسائل التجارة االلكترونية 

القدره على التنبؤ والدراسة والتحليل باستخدام االساليب العلمية  -3

 واالحصائية واحدث البرامج الحاسوبية المخصصة لذلك 

لتسويقية الفاعلة والمناسبة القدرة على وضع االستراتيجيات ا -4

 لمواجهة التغيرات المتسارعة في حاجات ورغبات المستهلكين 

تنمية وتطوير اساليب البيع من خالل القدرة على االبتكار  -5

 والتجديد واالستخدام االمثل لمهارت ووسائل االتصال 

 مجاالت عمل الخريجين:

 المبيعات -1

 خدمة العمالء -2

 المخازن -3

 قات العامةالعال -4

 المرافق التعليمية:

يتوووفر لوودى الكليووة قاعووات تدريسووية مجهووزة بشووكل جيوود، إضووافة 

إلوووووى قاعوووووات تدريسوووووية إلكترونيوووووة مجهوووووزة بشا وووووات العووووور  

DataShow يوووووتر المتصوووولة بشووووبكة ا نترنووووت وأجهووووزة الكمب

ممووووا يوووودعم العمليووووة التعليميووووة. وتحتووووو  مكتبووووة الجامعووووة علووووى 

العديوووود موووون الكتووووب والوووودوريات الحديثووووة فووووي مجووووال التخصوووو  

وتوووووووفر المكتبووووووة وصوووووووالا سووووووهالا لقواعوووووود البيانووووووات والكتووووووب 

(,وقاعووووودة (EBSCOLIBRARYا لكترونيوووووة المعروفوووووة مثووووول 

لميوووووة والطبيوووووة ت وووووم مجوووووالت بيانوووووات الكترونيوووووة  ل بحووووواث الع

 . (SCIENCE DIRECT)وكتب الكترونية  ةأكاديمي

 التدريب الميداني ومشروع البحث :

بوجوووووود موووووادة التووووودريب الميوووووداني  التسوووووويقيتميوووووز تخصووووو  

للطلبووووة فوووووي السووووونة األخيووووورة اموووووادة اجباريوووووة( حيوووووث ان موووووادة 

لهووووا أهميووووة كبيوووورة.  التسووووويقالتوووودريب الميووووداني لطلبووووة قسووووم 

ا النافوووووذة التوووووي يطووووول منهوووووا الطالوووووب علوووووى الميووووودان, باعتبارهووووو

ويتعووووورخ مووووون خاللهوووووا علوووووى العالقوووووة بوووووين الجانوووووب الن ووووور  

األكووواديمي الوووذ  يحصووول عليوووس مووون خوووالل دراسوووتس فوووي الجامعوووة 

مووووع  اتفاقيووووات التسووووويق وبووووين الجانووووب العملووووي .ولوووودى قسووووم 

 . ركات تجارية وتسويقية 

الوووووب علوووووى يووووووفر القسوووووم بووووورامج تدريبيوووووة  أخووووورى تسووووواعد الط

اكتسووووواه المهوووووارات والمعرفوووووة المرتبطوووووة بالتخصووووو  بشوووووكل 

 يساعد على الدخول إلى سوق العمل بسهولة.

تت ووومن الخطووووة الدراسوووية أي وووواا موووادة مشووووروع البحوووث والووووذ  

يووووتمكن الطالووووب موووون خاللهووووا إكتسوووواه مهووووارة إعووووداد البحوووووث 

 والدراسات في التخص امادة اجبارية(.

ويخطووول القسوووم فوووي بدايوووة كووول سووونة وعلوووى مووودى الفصووولين االول 

 مؤسسووووات تسووووويقية وتجاريووووةوالثوووواني لزيووووارات ميدانيووووة  الووووى 

يطلوووووع مووووون خاللهوووووا الطلبوووووة ميووووودانياا علوووووى  اليوووووة عمووووول هوووووذه 

 .يساعدهم على اكتساه مهارات عمليةالمؤسسات وهذا 
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