MAKE YOUR MARK IN OUR COMMERCIAL
– AND CULTURAL – FUTURE
Effat College of Business
Bachelor of Science in Marketing

ASPIRE TO ACHIEVE

MARKETING

Principles and
applications of
modern Marketing

Marketing professionals make
a valuable and significant
contribution to the shaping
of our cultural landscape.
Our Bachelor of Science (B.Sc.) in Marketing
provides you with an in-depth study of the major
concepts, frameworks and tools needed for the
theory and practice of modern marketing; allowing
you to play a meaningful role in the marketing
functions of the organisations you’ll work for.

What does the programme cover?
With particular emphasis placed on subjects related
to the Middle East, our programme covers a range
of strategic marketing functions including customer
relations, sales, advertising, pricing, e-commerce,
marketing communications and new product
development, along with the impact of globalisation
and information technology on marketing.

What skills does the programme give you?
By the time you graduate, you’ll be able to:

Knowledge
•	Possess a solid foundation in liberal arts
• Understand the functional areas of accounting,
finance, management, human resources,
entrepreneurship and operations and
information management
• Show knowledge of a wide range of concepts,
models, frameworks, and tools for understanding
marketing functions and strategies
• Demonstrate knowledge and understanding of
management and marketing theories, analysis,
and reporting in domestic, regional, and global
economic environments of organisations

Cognitive skills
• Critically identify, analyse and provide solutions
for marketing problems and opportunities
related to all marketing strategies
• Critically identify, analyse and provide solutions
for business problems and opportunities related
to business strategies
• Conduct research on marketing issues in
general through the collection, creation and
analysis of data from a range of sources

Interpersonal skills
and responsibility
• Work effectively within a team and demonstrate
teamwork skills
• Demonstrate understanding of the ethical,
social and legal responsibilities of business
organisations
• Learn independently and engage in life-long
learning skills

Communication, information
technology and numerical skills
• Use IT tools to collect, analyse and report on data
• Communicate business and marketing
ideas effectively both orally and in writing
• Solve basic marketing case studies for strategic
decision making in organisations

What do you need to apply?
• A High School Certificate or its
equivalent from inside or outside
the Kingdom, with a minimum score
of 80%
• A minimum score of 520 on your
TOEFL test, 5 on TWE, 6 on IELTS,
or their equivalent
• A minimum score of 65% on your
Ministry of Education exam
(Qiyas-Qudurat) or its equivalent (SAT)
• To successfully pass your DTMS
(2 parts)
• To successfully pass your interview
with our admission committee

You’ll also need to give us
these supporting documents;
Personal statement
A short written statement telling
us why you’d like to study on our
B.Sc. in Marketing Programme, and
describing your distinctive experiences,
characteristics, and background.
Our Admission Committee will use
your statement to measure your
creativity, intelligence, self-awareness,
determination and vision, so it should
give a sense of your long-term goals
and artistic ambitions.
Letter of recommendation
An official letter from a referee (your
high school teacher) that confirms
you’ll be able to successfully complete
university work. The letter should be an
original, on letterhead, and stamped
and sealed by your teacher.

What will you need
to graduate?
• A Grade Point Average of 2.0
or higher

Career opportunities
As a graduate of our Marketing
programme, you can look forward
to taking up roles including:

• A minimum of 129 credit hours

• Marketing Manager/
Executive/Assistant

These credits should break down as:

• Sales Manager/Executive/Assistant

1. General Education Requirements 42

• Advertising Manager/
Executive/Assistant

2. Core Requirements (College of
Business Requirements) 51
3. Marketing Major Requirements
• Marketing Required 12
• Electives 09
4. Electives
• Business Electives 06
• Free Electives 06
5. Supervised Internship 03

• PR Manager/Executive/Assistant
• Media Planning Manager/
Executive/Assistant
• Strategic Planning Manager/
Executive/Assistant
You’ll also be able to continue with
post-graduate studies in marketing
and related ﬁelds.

Sample Course Plan
Semester 1
Course No.

GMTH 141B

Semester 4
Course Name

Credits

Information, Media
and Technology

3

Pre-Calculus

3

Scientific Literacy
Requirement

3

GENG 161

Project Based Language
Learning and Critical

2

GISL 171

Social and Moral
Values in Islam

2

GISL 171

Linguistic Communication
(Arabic Language)

3

Total

16

Semester 2
Course No.

Course Name

Credits

ACCT 140

Financial Accounting

3

MATH 160

Mathematics for Management
– Applied Calculus

3

GSTA 140

Elementary Statistics

3

Linguistic Communication
(English)

2

Islamic Thought and Ethics

2

Physical and Environmental
Wellbeing

2

Total

15

Semester 3

Course Name

MKT 210

Principles of Marketing

3

ECON 271

Macroeconomics

3

Islamic Thought and Ethics
Requirement III

2

MGT 223

Business Communication

3

FIN 240

Finance

3

Linguistic Communication
(Foreign Language I)

2

Total

Credits

16

Semester 5
Course No.

Course Name

MGT 325

Business Legal Environment

3

OPIM 330

Operations Management

3

OPIM 338

Enterprise IT Systems

3

ENTP 252

Entrepreneurship and
Enterprise

3

Business Elective I

3

Foreign Languages II
Total

Credits

2
17

Semester 6
Course No.

Course Name

MGT 326

Organisational Behavior

3

MKT 313

Marketing Research Methods

3

MKT Elective I

3

Interdisciplinary Seminar and
Research

3
3

GSEM 200

Course No.

Course Name

ACCT 240

Managerial Accounting

3

Global Awareness

ECON 270

Microeconomics

3

Civic Engagement

OPIM 230

Decision Sciences

3

MGT 220

Principles of
Management

3

Cultural Literacy Requirement

3

Total

Credits

Course No.

Total

Credits

2
17

Summer semester

15

Course No.

Course Name

MKT480

Supervised Internship

Credits
3

Semester 7
Course No.

Course Name

MGT 427

Strategic Management

3

MKT 315

International Marketing

3

MKT Elective II

3

Business Elective II

3

Free Elective I
Total

Credits

3
15

Semester 8
Course No.

Course Name

MGT 428

Business Social Responsibility

3

MKT 417
MGT490

Credits

Marketing Strategy

3

MKT Elective III

3

Research Project

3

Free Elective II
Total

Total credit hours required
for MKT Programme: 129

3
15

Want to Learn More?
For more information on this programme,
please contact our Admissions Department
using the details below

Other Directions
Effat University offers courses across
thirteen departments:

Finance
Marketing
Human Resources Management
Operations and Information Management
Entrepreneurship
Masters in Islamic Financial Management

Architecture
Visual and Digital Production
Design
Masters in Urban Design

Contact us now at
admissions@effatuniversity.edu.sa
College of Business
Effat University
PO Box 34689
Jeddah 21478
Saudi Arabia
Telephone: +966 92 000 3331
Fax: +966 12 637 7447
Email: admissions@effatuniversity.edu.sa
www.effatuniversity.edu.sa

Electrical and Computer Engineering
Information Systems
Computer Science

English and Translation
Psychology
Masters in Translation Studies

للمزيد من المعلومات
يرجى التواصل مع إدارة القبول و التسجيل عبر الوسائل التالية:
جامعة عفت

ص.ب 34689
جدة 21478

تخصصات اخرى

تقدم جامعة عفت ثالثة عشر تخصصا ً مختلفاً:

المملكة العربية السعودية

هاتف+966920003331 :
فاكس+966126377447 :
إيميلadmissions@effatuniversity.edu.sa :
www.effatuniversity.edu.sa

المالية
التسويق
إدارة الموارد البشرية
إدارة العمليات و المعلومات
ريادة األعمال
ماجستير اإلدارة المالية األسالمية

العمارة
اإلنتاج المرئي و الرقمي
التصميم
ماجستير التصميم الحضري

الهندسة الكهربائية و هندسة الحاسبات
نظم المعلومات
علوم الحاسب اآللي

اللغة اإلنجليزية و الترجمة
علم النفس
ماجستير دراسات الترجمة

الفصل الدراسي السابع
الساعات
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
MGT 427
3
االدارة االستراتيجية
MKT 315
3
االتسويق الدولي
3
مادة اختيارية في التسويق 2
مادة إختيارية في كلية األعمال 3 2
3
مادة اختيارية حرة 1
15
المجموع
الفصل الدراسي الثامن
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
MGT 428
المسؤولية المجتمعية
MKT 417
استراتيجية التسويق
مادة اختيارية في كلية األعمال
MGT 490
مشروع البحث والتخرج
مادة اختيارية حرة 2

المجموع

عدد الساعات المعتمدة لبرنامج
التسويق 129 :ساعة

الساعات
3
3
3
3
3
15

الخطة الدراسية
الفصل الدراسي األول
المقرر
اسم المق ّرر
التقنية والمعلوماتية والوسائط
اإلعالمية
مقدمة في حساب التفاضل
GMTH 141B
والتكامل لكلية األعمال
محو األمية العلمية
 GENG 161التواصل اللغوي (اللغة اإلنجليزية)
القيم االجتماعية واألخالقية في
GISL 171
اإلسالم (مادة اجبارية)
التواصل اللغوي (اللغة العربية)

المجموع

الفصل الدراسي الثاني
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
 ACCT 140المحاسبة المالية
الرياضيات لإلدارة – التفاضل
MATH 160
والتكامل التطبيقي
 GSTA 140أساسيات علم اإلحصاء
التواصل اللغوي (اللغة اإلنجليزية)
الفكر اإلسالمي واألخالق
الصحة البدنية والبيئة

المجموع

الفصل الدراسي الثالث
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
 ACCT 240المحاسبة االدارية
 ECON 270االقتصاد الجزئي
 OPIM 230علم صناعة القرارات
MGT 220
اساسيات االدارة
متطلبات محو األمية الثقافية

المجموع

الساعات
3
3
3
2
2
3
16

الساعات
3
3
3
2
2
2
15

الساعات
3
3
3
3
3
15

الفصل الدراسي الرابع
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
MKT 210
اساسيات التسويق
 ECON 271االقتاصد الكلي
الفكر اإلسالمي واألخالق
MGT 223
مهارات في التواصل التجاري
FIN 240
مالية
التواصل اللغوي (لغة اجنبية )1

المجموع

الفصل الدراسي الخامس
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
MGT 325
البيئة القانونية في االعمال
 OPIM 330ادارة العمليات
 OPIM 338النظم التقنية في المؤسسات
MKT 314
سلوك المستهلك
مادة اختيارية في كلية األعمال 1
FIN 240
التواصل اللغوي (لغة اجنبية )2

المجموع

الفصل الدراسي السادس
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
MGT 326
السلوك التنظيمي
MKT 313
أساليب بحوث التسويق
مادة إختيارية في التسويق 1
 GSEM 200البحوث المتعددة التخصصات
الوعي بالعالم
المشاركة المدنية

المجموع

الفصل الصيفي
رقم المق ّرر
MKT 480

المجموع

اسم المق ّرر
التدريب المهني تحت االشراف

الساعات
3
3
2
3
3
2
16

الساعات
3
3
3
3
3
2
17

الساعات
3
3
3
3
3
2
17

الساعات
3
3

متطلبات التخرج

الفرص المهنية:

الحصول على تقدير عام للمعدل التراكمي
والتخصصي ال يقل عن  2.00أو اعلى

سوف تتمكن الخريجات من برنامج
البكالوريوس في التسويق من الحصول على
العديد من الفرص الوظيفية المتميزة لشغل
مجموعة متنوعة من المناصب المهمة كالتالي:

إستكمال  129ساعة معتمدة على األقل
للتخرج.

هذه الساعات موزعة كالتالي:
 .1متطلبات اإلعداد العام 42
 .2المتطلبات األساسية (متطلبات كلية
األعمال) 51
 .3متطلبات التخصص الرئيسية
(إدارة التسويق):
أ .المقررات اإلجبارية في التسويق 12
ب .المواد اإلختيارية في التسويق ٩
 .4المتطلبات اإلخيارية:
أ .المواد اإلختيارية في كلية األعمال 6
ب .المواد اإلختيارية الحرة 6
 .5التدريب العملي تحت اإلشراف 3

•	مديرة العالمة التجارية /تنفيذي /مدير مساعد
•	مديرة المبيعات  /تنفيذي  /مساعد
•	مديرة اإلعالنات  /تنفيذي  /مساعد
•	مديرة عالقات عامة /تنفيذي  /مساعد
•	مديرة التخطيط اإلعالمي /تنفيذي  /مساعد
•	مدير التخطيط االستراتيجي  /التنفيذية /
مساعد
•	اكمال الدراسات العليا في تخصص التسويق
أو أي من التخصصات ذات العالقة

متطلبات القبول
• الحصول على شهادة التعليم الثانوي أو
مايعادلها من داخل أو خارج المملكة بمعدل
عام ال يقل عن %80
•	الحصول على نتيجة  520في إمتحان
التوفل 5 ،من  6في إمتحان الكتابة باللغة
اإلنجليزية ،أو  6في إمتحان أيلتس ،أو
مايعادلها
•	الحصول على نتيجة ال تقل عن  %65في
إمتحان قياس (القدرات) أو مايعادلها
•	إجتياز إمتحان الرياضيات
(الجزء  1و  )2بنجاح
•	إجتياز المقابلة مع لجنة القبول بنجاح

كما يطلب تسليم المستندات
الداعمة التالية:
المقالة الشخصية

رسالة قصيرة مكتوبة من قبل الطالبة تبين
لماذا تريد الطالبة دراسة البكالوريوس في
برنامج التسويق في جامعة عفت  ،و الذي
يجب أن يعكس خلفية الطالبة و خبراتها و
شخصيتها المتميزة .وتعتبر لجنة القبول هذه
الرسالة قياسا لقدرات الطالبة في اإلبداع
والذكاء و الوعي الذاتي والعزيمة و الرؤية
كذلك يجب أن تبين الرسالة أهداف الطالبة و
طموحاتها المستقبلية.

خطاب توصية

خطاب توصية رسمي من أحد مدرسي
المرحلة الثانوية يؤيد قدرة الطالبة على
الدراسة الجامعية بنجاح .وينبغي أن تكون
الرسالة موقعة و مختومة من إدارة المدرسة.

ما المهارات التي يقدمها لك البرنامج؟
بحلول وقت التخرج ،سوف تتمكن الطالبة من اتقان المهارات التالية:

المعرفة
•	إكتساب أساس متين في علوم التعليم العام
•	اإلحاطة بمختلف التخصصات العلمية ذات الصلة
بادارة األعمال مثل المحاسبة ،والتمويل ،وإدارة
الموارد البشرية ،وتنظيم المشاريع وإدارة العمليات
و المعلومات
•	األلمام بالمفاهيم والنماذج واألطر واألدوات المختلفة
الالزمة لصياغة وتطبيق استراتيجيات التسويق في
المنظمات
•	فهم واستيعاب نظريات االدارة و التسويق وتحليلها
وكتابة التقارير عنها في البيئة ااالقتصادية للمنظمات
على الصعيدين المحلي و الدولي

المهارات المعرفية
•	إتقان مهارات التفكير الناقد و التمكن من تقديم
الحلول للمشاكل التسويقية و المقدرة على استغالل
الفرص المتاحة المتعلقة باستراتيجيات التسويق
•	إتقان التحليل الناقد لمشاكل التسويق وتقديم
الحلول و الفرص المتعلقة بالنشاط التجاري و
إستراتيجيات األعمال
•	إجراء األبحاث المتعلقة بمواضيع التسويق و ذلك من
خالل جمع و تحليل البيانات من مصادر مختلفة

المهارات الشخصية والمسؤولية
•	العمل بفعالية في بيئة عمل جماعية واتقان مهارات
عمل الفريق الواحد
•	فهم المسؤوليات األخالقية واالجتماعية والقانونية
لمنظمات األعمال
•	التعلم بشكل مستمر و ممارسة مهارات التعلم
مدى الحياة

االتصاالت وتقنية المعلومات،
والمهارات العددية
•	إتقان استخدام تكنولوجيا المعلومات لجمع وتحليل و
كتابة التقارير
•	التمكن من نقل األفكار المتعلقة باألعمال والتسويق
بشكل فعال شفويا وكتابيا.
•	التمكن من فهم واستيعاب دراسة الحاالت التسويقية
المختلفة التخاذ القرارات الصحيحة

النظريات و التطبيقات
الحديثة في التسويق

المختصين في مجال التسويق يساهمون
بشكل فعال و بالغ بصياغة محيطنا
الثقافي
يقدم برنامج البكالوريوس في علوم التسويق دراسة
معمقة للمفاهيم الرئيسية و األطر و األدوات الالزمة
لفهم نظريات وتطبيقات التسويق الحديثة  ،لتتمكن
الطالبة من ممارسة الوظائف و المهارات التسويقية في
أي منظمة تعمل بها.

ماذا يشمل البرنامج؟
مع تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالشرق األوسط،
يغطي برنامجنا العديد من وظائف التسويق االستراتيجي
و المتضمنة لعالقات العمالء ،المبيعات،
االعالنات،التسعير ،التجارة االلكترونية ،اتصاالت
التسويق وتطوير المنتجات الجديدة مع االهتمام بمعرفة
تأثير العولمة و تكنولوجيا المعلومات على التسويق.

ساهمي في وضع العالمة الفارقة
في مستقبلنا التجاري والثقافي
كلية عفت لألعمال
بكالوريوس العلوم في التسويق

الرقـــي لإلنجـــاز

التسويق

