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 "المهني"دبلوم التسويق االلكتروني 

--------------  

 

 :مقدمة

في إطار الطلب المتزايد على  الدرااىاا اليل ىا لتطىميا اتىاراا النىايم خ المتن  ى  

.. اخ الدبلمااا المتن   المتن    اخ ب نتا دبلمم التسىمي  اللتتانيىي  إل  اقتااح تأا س عدد

نهم دبلمم اتني يابط ب خ التسمي  ناإلعالم الاقمي المديىد يللىب عل ىل الطىابع اليملىي ني ىار  

 0في التدريس بل امممع  اؤهل  اخ األكاديم  خ نالممارا خ 

 :مرجعية الالئحة
 0تنظ م المااياا نالقماي خ الميدل  لل ف  شأن 1492لسن   94القايمن رقم  -

باصىىدار الالس ىى  التنة ليىى  لقىىايمن تنظىى م  1491لسىىن   904قىىاار رسىى س الممتمريىى  رقىىم  -

 0المااياا نالقااراا الميدل  لل
بإصىىىدار الالس ىىى  الداكل ىىى  لتل ىىى  العىىىالم  9/2/1441بتىىىاري  ( 114)القىىىاار الىىىم ار   -

 0نالقااراا الميدل  لل
 29/3/2009اي  القاهاة عل  الالس   بملستل بتاري  امافق  املس جا -
هلا بالضاف  إل  اا ك ةت عنل الممارا  اخ حاج  الممتمع إل  نجمد ص ة  اؤهل لليمل  -

ف  امال الب ئ  الاقم   يممع ب خ المتاراا ال  ة   نالنلة   الميلماات   المنااب  لليمل ف  

 0هلا الممال
 :أهداف البرنامج : أوال

 :هلا البايااج يتمن النايممن قادريخ عل  بنتاي 

 .التسمي  اللتتانيي ا ل ا ندنل افتم طب ي   -1

التياف على  جمايىب القىمة نال ىي  فىي تمج ىل المؤاسىاا اإلعالا ى  للتسىمي  اللتتانيىي  -2

 0الم لي ناليالم 

 .تياي  الدعاي  نالتسمي  نعالقتتما باإلعالم المديد -3

 .مت ل  بالتسمي  التقل دي نال ديث، نالتياال اع التسمي  اللتتانييتطب   النظاياا ال -9

المسىىىاهم  علىىى  التسىىىمي  لمؤاسىىىاتتم، نالت ىىىم ع علىىى   فىىىي إدرا  دنر المااكىىىز اإلعالا ىىى  -1

 0الم ارك  اإليماب  

آلل ىىى  التسىىىمي  علىىى  ال ىىىبت  الينتبمي ىىى  حىىىمل الق ىىىايا تنىىى  إتقىىىان ت ىىىم م ا ىىىانعاا  -6

 0تمي إل تا النايممنالممتمياا التي ين

 :شروط القيد بالدبلوم : ثانيا

ي ىىتاط لقبىىمل الطالىىب بىىدبلمم الدرااىىاا اليل ىىا المتنىىي لن يتىىمن حاصىىال علىى  درجىى  

 .البتالمريمس لن الل سايس اخ إحد  جااياا جمتمري  ا ا الياب   لن عل  درج  ايادل  لتا 

 :مدة الدبلوم : ثالثا

اللتتانيي ان  ناحدة اقسم  إل  ف ل خ دراا  خ نتتم الدرااى   ادة الدراا  لن ل دبلمم التسمي 

 0ااعاا ايتمدة ( 3)بنظام الساعاا الميتمدة نلتل اقار 

 :ضوابط االمتحانات : رابعا

 جم ع المقاراا الدراا   يتمن الات ان ف تا ت اياا -1

 ادة الات ان الت اياي ألي اقار درااي ااعتان -2

 درج  اعمال السن  لي اقار ع انن -3

 درج  90النتاي  اليظم  لتل اقار ت اياي  -9
 درج  100اجمال  درج  المادة  -1
 درج  ل  ال  مل عل  الم د 90النماح يتمن اخ  -6
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 :تقديرات النجاح فى المقررات الدراسية كما يلى  -7

معدل النقاط 

GPA 
 النسبة المئوية التقدير التقليدى المناظر التقدير التراكمى

4.0 A 
 ممتاز

59-011% 

3.7-3.9 A- 51- 59أقل من% 

3.3-3.6 B+ 51أقل من -01 جيد جدا% 

3.0-3.2 B 
 جيد

 %01أقل من -79

2.7-2.9 B- 59- 79أقل من% 

2.3-2.6 C+ 
 مقبول

 %59أقل من -51

2.0-2.2 C 91- 51أقل من% 

1.7-1.9 C- 
 ضعيف

 D 1.6-1.0 %91أقل من 

0-0.9 F ضعيف جدا 

 

 
اقار ناحد ان اقاريخ ك د اق   يي د الات ان ف تم اىاة لكىا  اذا راب الطالب ف   -9

 ( اع اقاراا الة ل التال )ف  الة ل التال  
اذا راب الطالب ف  اكثا اخ اقاريخ يي د الات ىان فى تم اىاة اكىا  نيسىتما الطالىب  -4

 .ف  يةس الة ل الدراا  الل  ف ل
   بمىىا ف تىىا فتىىااا ال ىىد األق ىى  لل  ىىمل علىى  درجىى  الىىدبلمم لربيىى  ف ىىمل درااىى -10

 .اليقطاع عخ الدراا  بيلر اقبمل نبيد ذلك يتم ف ل الطالب
 :خطة الدراسة : خامسا

ف ما يل  المقاراا التى  تىدرس لىدبلمم التسىمي  اللتتانيى  ام عى  على  ف ىل  الدرااى  نعىدد 

 ...الساعاا الميتمدة لتل اقار 

 :مقررات الفصل الدراسى األول  (0)

 ات المعتمدةعدد الساع اسم المقرر
 3 ادكل إل  التسمي  اللتتانيي

 3 يظاياا التسمي  ال ديث 
 3 الت ال القناعي

 3 التسمي  الجتماع  نالس اا 
 3 ت ايياا اعالا  

 09 اجمال  الساعاا                                 

 

 :مقررات الفصل الدراسى الثانى  (2)

 اسم المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة
 3 دارة نتنط ط ال مالا اإلعالي   اللتتاني  إ

 3 ب مث الممتمر
 3 التسمي  ال بت 

 3 ااال ب تنط ط نتنة ل التسمي  اللتتانيي 
 3 ا انع تناج

 09 اجمال  الساعاا                                 
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 :نظام الدراسة: سادسا

 .تيتمد الدراا  لاااا عل  الم اضااا داكل التل   نعددها ع ا ا اضااا  لتل اقار 

 

 :المصروفات الدراسية: سابعا

 ع اة آلف جن ل ا اي : للطالب الم اي خ 

 للطالب المافديخ ع اة آلف جن ل ا اي بمايب الم انفاا الدراا   التي تقاها المااي  لتم

 

 االلكتروني توصيف مقررات برنامج التسويق

 

 :مقررات الفصل الدراسى األول: أوال

 : مدخل إلى التسويق االلكتروني

 :بنتاي  هلا المقار يتمن الطالب قادرا عل 
 .التياف عل  اةتمم التسمي  اللتتانيي الم ل  نالدنل  نالمع  بأهم تل .1

 .ااتيااض ي أة نتطمر التسمي  اللتتانيي .2

نرصد الةانق اا ب خ التسمي  التقل ىدي .. المنتلة  تمض ح تقس ماا التسمي  اللتتانيي .3

 نالتسمي  اللتتانيي

 

 :نظريات التسويق الحديثة

 :بنتاي  هلا المقار يتمن الطالب قادرا عل 
 .شاح النماذج النظاي  التي تمضح عمل   التسمي  اللتتانيي .1

 د نجمتمره المستتدفتةس ا عمل اا التأث ا نالتأثا ب خ التسمي  اللتتانيي نالعالم المدي .2
 تمض ح اناهج ب مث الممتمر نالتسمي  .3
 .فتم جمتمر نااسل اإلعالم المديد ناتطلباتتم في التل  ا المديد للتسمي  .9

 
 : االتصال االقناعي 

 :بنتاي  هلا المقار يتمن الطالب قادرا عل 
 .ااتيااض الس اق النةس  نالجتماع  لن أة التسمي  ال بت  .1

تسىىمي  اللتتانيىىي كماىى ل  ات ىىال جمىىاه ا  جديىىدة تماكىىب العىىالم التيىىاف علىى  دنر ال .6

 المديد 

 .تمض ح ايماع الت ال المماه اي ال ديث  .9

 .ربط عمل اا الت ال المماه اي ال ديث  بالتسمي  اللتتانيي .9
 

 :التسويق االجتماعى والسياسى 

 :بنتاي  هلا المقار يتمن الطالب قادرا عل 
 اشتال التسمي  اةاه م لااا   عختياي   .1

 ت ديد اشتال التسمي  الجتماع   .2
 ت ديد اشتال التسمي  الس اا  .3
 .اليمل عل  تنط ط ل مالا الت الا التسميق   ال ديث  عل  اليتايت .9

 

 : تشريعات اعالمية 

 :بنتاي  هلا المقار يتمن الطالب قادرا عل 
 اياف  الطالب بم ثاق ال اف العالاي .1
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   عل  ال بت  الينتبمت  ت ديد الم ثاق العالا .6
 .تمض ح اهم   الت ايياا العالا   اا لل ناا عل ل .9
 تةس ا الماجب العالاي عل  نااسل الت ال ال ديث  .9

 مقررات الفصل الثانى: ثانيا

 :إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالنية االلكترونية 

 :بنتاي  هلا المقار يتمن الطالب قادرا عل 
 عالي   اللتتاني   نكطماتتا نتأث ااتتا ف  الممتمر ال مالا اإلت ديد اةتمم  .1

 .التياف عل  ك ة   التسمي  اللتتانيي نتنط ط ال مل  اإلعالي   لل .2

 .التنط ط لت ديد الممتمر المستتدف عل  شبت  اليتايت لل مالا اإلعالي   .3
 .ت ل ل اقتاح ال مل  لت ديد اد  يماحتا عل  شبت  اليتايت  .9

 

 :بحوث الجمهور 

 :بنتاي  هلا المقار يتمن الطالب قادرا عل 
 .اات ياب النطماا المنتم   المتبي  ف  إجااء ب مث الممتمر عل  شبت  اليتايت .1

 .ت ديد اإلشتال اا المنتم   نالمتن   الت  تماجل ق اس ب مث الممتمر عل  شبت  اليتايت .2
 .ت  اليتايتت ل ل الطاق نالمناهج الت  تقمم عل تا ب مث الممتمر عل  شب .3
 .التياف عل  اليالقاا اليلم   نالتطب ق   لل مالا العالي   نتسميقتا عل  اليتايت .9

 : التسويق الشبكى 

 :بنتاي  هلا المقار يتمن الطالب قادرا عل 
 .التياف عل  ليماع التسمي  .1

 .ااتيااض اتاراا التسمي  اللتتانيي عل  ال بت  الينتبمت   .2

 .ال بت تةس ا اةتمم التسمي   .3

 .شاح الالمب المديد في التسمي  ال بت  نك ة   تدانلل عل  شبت  اليتايت عالم ا .9

 

 : اساليب تخطيط وتنفيذ التسويق االلكتروني 
 :بنتاي  هلا المقار يتمن الطالب قادرا عل 

 .شاح لاال ب تنط ط عمل اا التسمي  .1

 .عل  شبت  اليتايتتةس ا عمل اا التسمي  اللتتانيي نآل   تمص لتا للممتمر  .2

 .تطب   حمالا نالتماع لبثتا التتاني ا .3

 .تنة ل ال مالا نعمل ااتطالعاا رلي لت ديد اد  تمص لتا للممتمر نت ديد ا داق تتا .9
 

 :مشروع تخرج 

 :بنتاي  هلا المقار يتمن الطالب قادرا عل 
 .تطب   حمل  اعالي   نتسميقتا عل  شبت  اليتايت .1

 .   عل  شبت  اليتايت نتةس ا جم ع ااال بتات ل ل ال مل  التسميق .2

 :قيمة المصروفات الدراسية المقترحة

ع اة آلف جن ل " 10000تبلغ ق م  الم انفاا المست ق  عخ دبلمم ال  اف  الاقم   

جن ل  1000، يتم تقس طتا بماقع قسط خ عل  اليام الدراا  الناص بالدبلمم بق م  " ا ا 

 0 ل دراا لتل ف" كمس  آلف جن ل"

ناا قد )           ( بالضاف  إل  ذلك يقمم الدارس بسداد الاامم الداري  المقارة اخ المااي     

 0تق  ل اللماسح المال   للمااي  اخ تيديالا

 المافديخ طبقا لقااراا المااي نبالنسب  للطالب المافديخ، الاامم المقارة عل  الطالب 


