يختص دبلوم إدارة التسويق بالكلية الجامعية برنية بمنح الخريجين درجة الدبلوم لمدة عاميين دراسيين في تخصص يعد هو األكثر حيوية واألشد
نموا خالل الفترة األخيرة .ويعنى برنامج إدارة التسويق بتوفر األيدي العاملة المدربة والمؤهلة
تنوعًا
ً
وتطورا والذي يعد من أسرع فروع المعرفة ً
الموجهة للمجاالت التجارية والخدمية بهدف الوفاء باحتياجات سوق العمل من رجال التسويق ذوى الكفاءة العالية.
وتتمثل رؤية دبلوم إدارة التسويق في أن يكون أحد البرامج العلمية األكثر جذبًا للدراسة ،واألكثر تفاعالً مع البيئة المؤسسية المحيطة من خالل
مناهج أكاديمية تطبيقية حديثة ومتطورة بجودة شاملة واعتماد أكاديمي.
وتتمثل رسالة دبلوم إدارة التسويق في إعداد خريجين متميزين في مجال التسويق ،قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل ومؤهلين لمواصلة
البحث العلمي وخدمة المجتمع وفقا لمعايير الجودة.
أهداف دبلوم إدارة التسويق:
-

يُلّم الطلبة بالمفاهيم والنظريات العلمية في مجال التسويق والمبيعات .

-

يستخدم الطلبة تكنولوجيا المعلومات الحديثة في التسويق

-

يستطيع الطلبة إجراء البحوث العلمية .

-

يتحلى الطلبة بأخالقيات التسويق .

-

يطبق الطلبة مهارات البيع وفنون التعامل مع العمالء لخدمة قطاع التسويق

-

يستخدم الطلبة مهارات التفكير في حل المشكالت التسويقية .

-

يستخدم الطلبة المهارات الكمية والصيغ الرياضية أو اإلحصائية في تحليل المشكالت التسويقية والبيعية .

-

يُسهم الطلبة بفاعلية في خدمة المجتمع .

-

يتمتع الطلبة بالريادة والقيادة وروح المبادرة .

-

يتعامل مع كافة القطاعات التسويقية باختالف سلوكياتهم.

This diploma offers a two-year degree in marketing administration .This course of study is one the most
vital , diversified and sophisticated specializations. Recently , it is viewed as one of the fastest growing
branches of knowledge. Marketing Administration program considers the availability of trained
manpower that could be employed in commercial and service areas to meet the needs of the labour
market .
The vision of the Marketing Administration Diploma aims establish an attractive scientific program which
interacts with the surrounding institutional environment through applied and modern academic curricula
.
The message of Marketing Administration Diploma appears in preparing distinguished graduates in
the field of marketing. Those graduates should be able to meet the needs of the labour market . They
should similarly pursue academic research and community service in accordance with the quality
standards.
The objectives of Marketing Administration Diploma :
The students should be familiar with the concepts and scientific theories in the field of marketing
and sales.
The students should use modern information technology in marketing

-

-

The students can conduct scientific research.

-

The students should be committed to marketing ethics .

The students should apply the selling skills and the art of dealing with the customers in order to
serve the marketing sector.
-

The students should use thinking skills in solving the problems of marketing.

The Students should use quantitative skills and mathematical formulas or statistical analysis in
analysing marketing problems.
-

The Students should contribute actively in community service.

-

Students enjoy leadership and leadership and initiative.

-

The students should deal with all the marketing sectors regardless of their behaviours.

