
                                                                                                                                     
 

   الدبلوم المهني في التسويق الرقمي

 في التسويق الرقمي الدبلوم المهني

 جياوللتكنول بالتعاون المشترك ما بين أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب وجامعة األميرة سمية

 21/10/2017 وحتى 16/9/2017  خالل الفترة من

 ( ساعة تدريبية60) عدد الساعات التدريبية

 الهدف العام من الدبلوم المهني : 
، بشكل يمكن المشاركين من استخدام أحدث التكنولوجيا وطرق التسويق الحديث لغايات زيادة الحصة السوقية توفير كفاءات مؤهلة وقادرة على العمل في مجال التسويق الرقمي بكفاءة عالية

 . مبيعاتها أو انتشارها في األسواق المحلية والعالمية للشركات والمؤسسات التي ترغب في زيادة
 

 المحتوى العام للدبلوم المهني :
 ساعات تدريبية ( 4)            بناء فرق العمل االحترافية 

 ( ساعات تدريبية 8)        ونماذج التحليل التسويقي المستهلكمفهوم التسويق المعاصر / سلوك 
 ساعة تدريبية ( 12)           التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 (  ساعات تدريبية 8)           مدخل : التصميم الجرافيكي 
 ساعة تدريبية ( 12)        وتحسينها، االعالنات المدفوعةالتسويق واالعالن عبر محركات البحث 

 ساعة تدريبية ( 12)         بريد االلكترونيالتسويق باستخدام المحتوى والهواتف الذكية وال
 ساعات تدريبية (  4)      .أمن المعلومات ومخاطر المعامالت التجارية عبر منصات التواصل االجتماعي واالنترنت

 الفئات المستهدفة : 
 .سويق والمبيعات والعالقات العامةالتوموظفي مدراء 

 احترافي في مجال التسويق الرقمي.جميع الراغبين ببناء مسار وظيفي ومهني 
 

 أسلوب التدريب : 

 المعتمدين والحاصلين على جوائز محلية واقليمية في مجال التسويق الرقمي واالعالم االجتماعي ينالمدربيتم تقديم المحاضرات من قبل نخبة من  •

 والعملية في مجال التدريب .يتم تقديم المحاضرات في قاعات تدريبية أو مختبرات وفق أفضل الممارسات العلمية  •

  



                                                                                                                                     
 

   الدبلوم المهني في التسويق الرقمي

                               لمحتوى االول :ا

        : بناء فرق العمل االحترافية 

 فرق العمل : مفهومها وأنواعها. •

 خصائص فريق العمل والعوامل المؤثرة على أدائه. •

 مراحل نمو فريق العمل. •

 أسس اختيار أعضاء الفريق. •

 معوقات بناء الفريق. •

 تدريب فريق العمل. •

 . تقييم إدارة فريق العمل •
 
 

 مواعيد انعقاد المحاضرات : 
 

                                                               (  6-2من الساعة )  16/9/2017السبت 
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   الدبلوم المهني في التسويق الرقمي

 المحور الثاني : 

 ، سلوك المستهلك ونماذج التحليل التسويقي  مفهوم التسويق المعاصر

 مفاهيم التسويق الحديث . •

 .المؤسساتمكانة التسويق في  •

 . سويقومتى يبدأ الت؟ ماذا نسوق •

 . روق الجوهرية بين السلع والخدماتأهمية الخدمات والف •

 .لتسويق في القرن الواحد والعشرينتحوالت ا •
 و نماذج التحليل التسويقيسلوك المستهلك 

 فهم سلوك المستهلك واثره على التسويق. •

 الخطوات العملية لتحليل سلوك المستهلك. •

 .تحليل المنظمة، تحليل البيئة العامة، تحليل العمالء ،مفهوم السوق •
 

 مواعيد انعقاد المحاضرات : 
 

 (                                                                6-2من الساعة )  18/9/2017 االثنين
 ( 6-2من الساعة )  20/9/2017 االربعاء

 

http://www.google.jo/url?url=http://www.parlmany.com/News/4/118423/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiym8zkm5fUAhUJJMAKHVO3DG0QwW4IHzAF&usg=AFQjCNGKvtmwHPI_MRT5w-rP1gOp195myQ


                                                                                                                                     
 

   الدبلوم المهني في التسويق الرقمي

 محور الثالث  : 

               االتصال االجتماعي : مواقععبر التسويق 

  أساسيات التسويق الرقمي .

 التسويق واالعالن عبر الفيسبوك. •

 .انستغرام، سناب شات ،نا ، لينكدالتسويق واالعالن على : تويتر •

 .داف عبر قنوات التواصل االجتماعياالسته •

 .التواصل االجتماعيادارة مواقع  •

 التحليل وقياس العائد من مواقع التواصل االجتماعي. •

 
 مواعيد انعقاد المحاضرات : 

 (                                                                6-2من الساعة )  23/09/2017 السبت 
 ( 6-2من الساعة )  25/09/2017 االثنين

 ( 6-2من الساعة )  27/09/2017 االربعاء
 

  



                                                                                                                                     
 

   الدبلوم المهني في التسويق الرقمي

 

 المحور الرابع : 

        التصميم الجرافيكي :مدخل

 لمحة عن التصميم المطبعي. •

 .ADOBEلمحة عن منتجات شركة  •

 التعرف على واجهة عمل البرنامج. •

 استعراض قوائم ونوافذ وأدوات التطبيق. •

 شرح طبيعة األلوان ومقاسات التصميم. •

 األشكال.التعرف على مفهوم الطبقات ورسم  •

 الرسم باستخدام الفرش وتخصيصها. ت،استخدام األدوا •

 النصوص. تحرير وميزاتها،أنواع ملفات الصور  •

 تحرير ودمج الصور، تفريغ الصور. •
 

 مواعيد انعقاد المحاضرات : 

 (                                                                6-2من الساعة )  30/9/2017 السبت  •

 ( 6-2من الساعة )  2/10/2017 االثنين •
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   الدبلوم المهني في التسويق الرقمي

 

 :المحور الخامس

 محركات البحث وتحسينها، االعالنات المدفوعة التسويق واالعالن عبر 

 أساسيات محركات البحث •

 الكلمات المفتاحية •

 (Google Ad Words)االعالن المدفوع  •

 ، جوجل.وبييوت، Google Ad wordsانشاء الحمالت االعالنية على محركات البحث عبر  •

 .Google Ad wordsكيفية الحصول على االعتماد في  •

 مواعيد انعقاد المحاضرات : 

 (                                                                6-2من الساعة )  7/10/2017  السبت •

 ( 6-2من الساعة )  9/10/2017 االثنين •

 ( 6-2من الساعة ) 11/10/2017 االربعاء •

 

 

https://www.google.jo/url?url=https://ale3lanalelectrony.blogspot.com/2017/03/sem-search-engine-marketing.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjfx9rGmZfUAhUaOsAKHTfRCUEQwW4IFTAA&usg=AFQjCNFR4WFl3bjYYMl1yXN2KKFj1t-yZA


                                                                                                                                     
 

   الدبلوم المهني في التسويق الرقمي

 المحور السادس:

       المحتوى، الهواتف الذكية، البريد االلكتروني.التسويق باستخدام 

 . التسويقي أساسيات المحتوى الرقمي •

 أنواع المحتوى الرقمي. •

 .لصفحات الشخصية للجمهور المستهدفبناء ا •

 . االلكترونيهواتف الذكية والبريد أساسيات التسويق عبر تطبيقات ال •

 .اتف الذكية ، والبريد االلكترونيوالتحليل لتطبيقات الهومؤشرات القياس  •

 . انشاء وادارة الحمالت االعالنية •

 مواعيد انعقاد المحاضرات : 

 (                                                                6-2من الساعة )  14/10/2017  السبت •

 ( 6-2من الساعة )  16/10/2017 االثنين •

 ( 6-2من الساعة ) 18/10/2017 االربعاء •

 

  

http://www.google.jo/url?url=http://news.traidnt.net/2017/03/13/37-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiFvbbnmZfUAhVkLMAKHYexAKoQwW4IGzAC&usg=AFQjCNFZg7KyYCL43dd-cHjveHJnFB12sQ


                                                                                                                                     
 

   الدبلوم المهني في التسويق الرقمي

 

                      السابع:المحور 
 واالنترنت. أمن المعلومات ومخاطر المعامالت التجاربة عبر منصات التواصل االجتماعي

 أمن الشبكات والجريمة اإللكترونية وحماية أمن المعلومات.
 .للمعامالت الرقمية والبنوك اإللكترونيةالحماية القانونية 

 أمن وسالمة نظم المعامالت اإللكترونية في البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.
 بطاقات اإلئتمان وأنظمة األمان المتوفرة لها. ىأشكال اإلعتداء عل

 .بيانات البطاقات اإلئتمانية عبر اإلنترنت ىاإلستيالء عل
 

 :  ةانعقاد المحاضرموعد 
 (              6-2من الساعة )  21/10/2017 السبت 

 

 
 
 

 

  ظهرا. 00:12 –صباحا  00:10من الساعة  11/11/2017الموافق  السبتموعد عقد االمتحان الشامل يوم  •
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