
 
 جامعة فيالدلفيا

 كلية العلوم االدارية والمالية
 (1122)خطة  التسويق  صالخطة االسترشادية لتخص

  الفصل الثاني  الفصل األول 

السنة 
 الدراسية

المتطلب  اسم المساق رمز المساق
 السابق

عدد 
الساعا

 ت

المتطلب  اسم المساق رمز المساق
 السابق

عدد 
الساعا

 ت
   الثاني الفصل    الفصل األول  

السنننننن   
 األولى

 3 1301001 2حماسبة    1301000 3  1003100 (0مهارات اللغة العربية )  1001010 
 3  1031010 (2مهارات اللغة االجنليزية )   1031012  3  103100 (0مهارات اللغة اإلجنليزية )   031010
 3    ----- اإلقتصاد اجلزئيمبادئ     1321031 3 ----- (0مبادئ احملاسبة )     1301001
 3   -----  مقدمة يف اإلدارة    1331001 3 ----- مبادئ التسويق    1331001
 3  1331031 إدارة مبيعات       1331200 3 ----- ريضايات االعمال    1231013

 03  جمموع الساعات  02  جمموع الساعات  

   الفصل الثاني    الفصل األول  

 السنننننن  
 الثاني 

 3   -----  الرتبية الوطنية    1000010 3    ----- متطلب جامعة اختياري    ----- 
 3     1321213 (2أساليب البحث واإلحصاء )   1321210 3   -----  علوم عسكرية                                                             1000011
                            3   1331010 التسويق الصحي     1331231 3     ----- اللكرتوينالتسويق ا        1331221
 3   1300221 التسويق السياحي والفندقي    1331233 3     ----- (0اساليب البحث واالحصاء )     1321213
 3       1321010 سلوك املستهلك    1331303 3   -----   االدارة املالية     1321200
 3    ----- متطلبات جامعة اختياري   ------     3   -----  نظم املعلومات اإلدارية    1300230

 00  ع الساعات جممو  00  جمموع الساعات  
   الفصل الثاني    الفصل األول  

السننننننننننننة 
 الثالثة

 3     ----- متطلبات جامعة اختياري       ----- 3   -----   متطلبات جامعة اختياري     -----  
 3 1331001  إدارة عالقات العمالء  1331332 3   -----  مبادئ االقتصاد الكلي  1321030
 3      ----- متطلب مساند اختياري      ----- 3 1331001  اتصاالت تسويقية   1331303
 3  1331001 ات تسويق اخلدم  1331330 3  1331001 إدارة تسويق  1331321
 3    1331001 التسويق الصناعي     1331332 3   ------- متطلب مساق اختياري  -------
 3  1301001  ادارة سلسلة التوريد   331320 3  1331001 إدارة العمليات اللوجستية   1331223

 00  جمموع الساعات  00  جمموع الساعات  
   يالفصل الثان    الفصل األول  

السننننننننننننة 
 الرابعة

 3 ----- متطلب جامعة اختياري        ----- 3       ----- متطلبات مساند اختياري  -----
 3 ----- متطلب مساند اختياري      -----   3     -----   التسويق املصريف  1331333
 3 ----- األعمالقانون وأخالقيات   1301322  3     -----   اسرتاتيجيات التسويق  1331320

 3 موافقة القسم متطلب اختياري قسم   -----   3 موافقة القسم   متطلب اختياري قسم  -----
 3 ----- تسويق دويل     1331323 3     -----   إدارة املعارض واملؤمترات   1300222

 03  جمموع الساعات  03  جمموع الساعات  

 
 ساعة معتمدة 231جموع الم

 ويفضل أن تكون دة اإلختياريةساعة معتمدة( من المتطلبات المسان 02حظة: لدى الطالب حرية اإلختيار )* مال
 ، أو متفرقة . مجموعة واحدة     من 
    


	المجموع 132 ساعة معتمدة

