
 

 

 

 

 جاهعة السقازيق

 كلية التكنىلىجيا والتنوية

 قسن العلىم اإلدارية

  كلية التكنىلىجيا والتنويةالعربية، جوهىرية هصر 

 44544، رقن بريدي: جاهعة السقازيق

 2362536/555/552    (1915)داخلي   ت: 

 2364642/555/552       فاكس:

 

 2544يىليى  4بتاريخ  64وحضر إجتواع هجلس قسن العلىم اإلدارية رقن ل( 6هرفق رقن )

 

  برنامجرسالة وأهداف وآلية مراجعة 

 تكنولوجيا التسويق والتجارة اإللكرتونية 

ررطٚح كٕازض ثشطٚخ لبزضح ػهٗ انؼًم فٙ انٕظبئف انًرزهفخ انًزؼهمخ ثزكُٕنٕخٛب : ضؼبنخ انجطَبيح

نك رهجٛخ الحزٛبخبد انًُظًبد ؼٕاء ٔش، األذاللٛخزدبضح االنكزطَٔٛخ ٔانًًبضؼخ انًُٓٛخ انزؽٕٚك ٔان

 انص٘ٔااللهًٛٗ نكٕازض ثشطٚخ لبزضح ػهٗ انؼًم فٙ ْصا انًدبل أ انسٔنٙ،أٔ  ،ػهٗ انًؽزٕٖ انًحهٗ

ح انزًُٕٚخ انًُشٕزح فٙ يدبل انزدبضح ٔرًُٛخ انصبزضاد ٔزػى انمسض األْسافٚؽبػس ػهٗ رحمٛك 

. ٔثبإلضبفخ ئنٗ شنك ٚؽزٓسف انجطَبيح ٔانرسيٛخ اإلَزبخٛخانزُبفؽٛخ نهًُظًبد فٙ يرزهف انًدبالد 

 انؼًم ػهٗ انُٕٓض ثبنجحث انؼهًٙ فٙ يدبالد انسضاؼخ انًمسيخ. 

 

Program mission statement: Graduating human resources/cadres capable of working in 

various jobs related to marketing technology and e-commerce, and demonstrating ethical and 

professional practice. The program aims to meet organizations’ human resources’ needs 

whether at the local, regional, or the international levels in a way that contribute in achieving 

the desired development goals, in the areas of trade, exports development and support for 

competitiveness for organizations working in various productive and services fields. In 

addition, the program aims to work to advance scientific research in the fields of study 

presented. 

 

 أْساف انجطَبيح:

 .فٙ يدبل انزؽٕٚك ٔ انزدبضح االنكزطَٔٛخ األؼبؼٛخانطالة ثأؼبغ لٕٖ يٍ انًؼبضف  ئيساز .1

الؼزرساو انزمُٛبد انحسٚثخ فٙ يدبل خًغ ٔرحهٛم انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد  انطالة يٓبضاد ئكؽبة .2

 .انزؽٕٚمٛخ

ٚإزٖ  انص٘ثبنشكم  اإلزاضٚخربش انمطاضاد ٔحم انًشكالد انمسضح ػهٗ انزفكٛط االثزكبضٖ ٔانرالق ٔار .3

 ئنٗ  رحؽٍٛ يؽزٕٖ أزاء انًُظًخ.

 .رطجٛك األؼبنٛت انحسٚثخ فٙ اندٕاَت انفُٛخ انًطرجطخ ثزكُٕنٕخٛب انزؽٕٚك ٔانزدبضح االنكزطَٔٛخ .4

ٚك ٔانزٙ ٔانزؽٕ ئزاضحاألػًبلٔانزطجٛمٛخ فٙ يدبالد ركُٕنٕخٛب  اإلثساػٛخرعٔٚس انطبنت ثبنمسضاد  .5

 .أصجحذ يطهجبً ضطٔضٚبً نهًؽبًْخ فٙ انزًُٛخ انزكُٕنٕخٛخ نهًدزًغ

انزٕخّ َحٕ   ئطبضرسضٚت انطبنت ػهٗ أؼبنٛت اؼزرساو انزكُٕنٕخٛب ضًٍ انجطايح انًمسيخ نهؼًم فٙ  .6

 انحكٕيخ االنكزطَٔٛخ.

ل انمبََٕٛخ نهًشبكم زضاؼخ انمٕاٍَٛ انًُظًخ نهزؽٕٚك ٔانزدبضح اإلنكزطَٔٛخ ٔرطٕٚطْب ٔيُبلشخ انحهٕ .7

 انزٙ رؼزطض ططٚك ْصا انُٕع يٍ  انزدبضح.

 انًُٓٛخ نهؼًم فٙ يدبل انزؽٕٚك ٔانزدبضح االنكزطَٔٛخ. األذاللٛخانفٓى نهًًبضؼبد  .8

....اند ( فٙ  – اندًبػٙانؼًم   – انصارٙانزؼهى  –انطبنت نهؼسٚس يٍ انًٓبضاد ) االرصبل  ئكؽبة .9

 انًدبل.
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 ْساف انجطَبيح: آنٛخ رحسٚث ثطَبيح ٔأ

ئػزًبز آنٛخ انزحسٚث نطؼبنخ ٔأْساف  2119ٕٚٚهٕٛ  1( فٙ 69لطض لؽى انؼهٕو اإلزاضٚخ ثدهؽزّ ضلى )

األكبزًٚٛخ ثبنمؽى فٙ ضًبٌ ضصبَخ ػًهٛخ ثطايح انمؽى األؼبؼٛخ ثحٛث ٚزى يؽبَسح ئزاضح انجطايح 

انزمٕٚى انًؽزًط ٔيطاخؼخ ضؼبنخ ٔأْساف انجطايح ٔئرربش انزحسٚث انًُبؼت نززًبشٗ يغ ئحزٛبخبد 

 ؼٕق انؼًم ٔانزطٕضاد انسٔنٛخ ٔانًحهٛخ انحسٚثخ رطركع اٜنٛخ ػهٗ يب ٚهٙ:

 زحسٚث كم أضثغ ؼُٕاد.أٌ ٚمٕو انمؽى ثؼًهٛخ انًطاخؼخ نطؼبنخ ٔأْساف انجطَبيح ثٓسف ان .1

أٌ ٚمٕو يدهػ انمؽى ثزشكٛم ندُخ يٍ أػضبء انمؽى ٔيٍ ذبضخّ نًجبشطح ٔئزاضح ػًهٛخ  .2

 انًطاخؼخ ٔانزحسٚث ٔػطض يب رٕصهذ ئنّٛ ٔيب رمزطحّ ػهٗ يدهػ انمؽى.

 لٛبو انهدُخ ثؼًهٛخ زضاؼخ ٔيطاخؼخ شبيهخ نًب ٚهٙ: .3

 زًؼٛخانزطٕضاد فٙ ئحزٛبخبد ؼٕق انؼًم ٔ انًشبضكخ انًد -أ 

 انزكُٕنٕخٙٔ يزطهجبد انزمسو انؼهًٙٔ انزٕخٓبد انًحهٛخ ٔانؼبنًٛخ انًؼبصطح -ة 

 رمٕٚى انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ َٔزبئح ٔئَدبظاد انطالة نهجطايح  -ج 

 َزبئح ئؼزطالػبد ضأ٘ انًؽزفٛسٍٚ فٙ انطؼبنخ ٔانجطَبيح  -ز 

 هجطَبيحٔانفدٕح ٔانسضاؼخ انصارٛخ ن SWOTَزبئح انسضاؼخ انجٛئٛخ ٔانزحهٛم انطثبػٙ  -ِ 

ٚزى رحسٚث ضؼبنخ ٔأْساف انجطَبيح فٙ ضٕء انًطاخؼبد انؽبثمخ ٔثحٛث رطاػٙ انًحبفظخ  .4

 ػهٗ:

 ٔضٕذ ضؼبنخ ٔأْساف انجطَبيح ٔئضرجبطًٓب ثبؼزطارٛدٛخ انكهٛخ ٔاندبيؼخ -ٔ 

 فٙ رحمٛك انزًُٛخ انًدزًؼٛخ انًؽزسايخ ٔانزعايبرٓبزٔض انجطَبيح  -ظ 

 يشبضكخ األططاف انًؼُٛخ فٙ انزحسٚث -ذ 

 ٔرطٕٚط يؽزًط نهًُبْح ٔئؼزرساو انزكُٕنٕخٛب ئخ يُبخ رؼهًٛٙ يزًٛعرٓٛ -ط 

 زٔض انجطَبيح فٙ رطٕٚط انجحث انؼهًٙ -٘ 

 جطايح ٔأْساف انَشط ضؼبنخ ذطخ 

ئػزًبز ذطخ نُشط ضؤٚخ ٔضؼبنخ ثطايح انمؽى ثحٛث  2119ٕٚنٕٛ  1( فٙ 69لطض انمؽى ثدهؽزّ ضلى )

 رطركع ػهٗ يب ٚهٙ:

يغ األططاف انجطايح انزٙ ٚمسيٓب طض ٔيُبلشخ ضؤٚخ ٔضؼبنخ ػانزأكٛس ػهٗ ئؼزًطاضٚخ  .1

يٍ أططاف يؼُٛخ يثم انطالة، ٔانمٛبزاد األكبزًٚٛخ، ٔخٓبد  انًرزهفخ زاذم ٔذبضج انكهٛخ

 انزٕظٛف، انرطٚدٍٛ

 ٔأًْٓب يب ٚهٙ:ذالل انٕؼبئم انًرزهفخ اإلػالٌ ػٍ ضؼبنخ ٔأْساف ثطايح انكهٛخ  .2

 انًٕلغ انربص ثبنكهٛخ  -أ 

 نٛم انطالة انصٖ ٚزى رٕظٚؼّ ؼُٕٚبً ػهٗ طالة انكهٛخ.كزٛت ز -ة 

 انمؽى انؼهًٙزاذم انكهٛخ فٗ نٕحبد ٔاضحخ فٗ  -ج 

  أيبكٍ انسضاؼخ.نٕحبد ئػالَٛخ ث -ز 

 .يٕالغ انكهٛخ ػهٗ يٕالغ انزٕاصم اإلخزًبػٙ -ِ 

نٕحبد ئػالَٛخ )ثٕؼزطاد( ثًٕلغ اإلضشبز األكبزًٚٙ ثفزطح انزؽدٛم نهًمطاضاد  -ٔ 

 ٔانزشؼٛت.


