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 ((األكاديميمراجعة البرنامج ))العالي مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضيا   إجيازا   هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهنا  

 .الربانمج
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 11/11/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  : أهداف المقرر  .9
كعملية تجارية مركزاً متقدماً على رأس أنشطة المؤسسة التجارية نظراً ألهميته  التسويق يحتل -ا

تمثل المؤسسة التجارية بالشكل  التيتحقيق أهدافها المادية وتوصيل المنتج أو الخدمة  فيللمؤسسة 

 هو توصيل صورة جيدة عن المؤسسة، المناسب

 فيموضوعات دراسية مختلفة يتعرض لها الطالب حتى يصبح مؤهل للعمل  التسويق تتضمن دراسة -ب

  وعلى قدر عال من الكفاءة، باحترافيةل هذا المجا

تستهدف إعداد الطالب وتدريبه على  والتي اإلحصاءدراسة الرياضيات و التسويق فتشمل دراسة  -ج

األمثل لمخاطبة  التسويقيجمع المعلومات الالزمة لتحديد األهداف التسويقية للمنظمة وتحديد المنهج 

 ً حيث أصبحت تلك األخيرة  اإلتصاالت المجتمع تجارياً وتسويقياً، باإلضافة للدراسات التجارية، وأيضا

 تلعب دوراً مؤثراً للغاية فى مناهج التسويق المعاصر

معرفة الطالب اهمية نظام التسعير وسياساته وهيكل السوق باالضافة الى طرق تحديد االسعار  -د

 وسياسة التمييز السعر

 ،التسويق وأساليبه وكيفية توظيفه كعنصر مؤثر ضمن مناهج اإلعالن الطالب ضمن الدراسةيدرس  -ه

 معرفة الطالب التركز واالندماج والتكامل بين المشروعات -ي

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

تحقيقا الكمال المقرر في اعاله، فانه يؤمل بعد انهاء الفصل الدراسي، ان يكون الطالب قادرا 

وق وانواعه وأهميته بالنسبة للشركات وكذلك دارة التسويق والساوبشكل واضح على فهم 

  تجزئة السوق واالستراتيجيات التسويقية وطرق الترويج وأساليبه

 طرائق التعليم والتعلم      

 :سيتم االعتماد على الطرق االتية.

 .....القاء المحاضرات، المناقشات الجماعية، المشاركات التفاعلية، االوراق البحثية
 لتقييم طرائق ا     

 سيتم االعتماد على الطرق التالية

 .االختبارات االسبوعية والشهرية والفصلية -

 ....تقييم المشاركات التفاعلية وكذلك االوراق البحثية والواجبات المكتبية -

 ...الحضور والتفاعل -
 مهارات التفكير -ج

 ...اعتماد الصيغ االتيةالجل الحكم على تطوير وتحسين مستوى مهارات التفكير لدى الطلبة، سيتم 

 التفكير الجماعي -
 .التوجيه والتحفيز  -
 .والعامة التساؤالت المثيرة والمحفزة -
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 .الجل تطوير المهارات المختلفة، سيتم اعتماد الصيغ التالية

ادارة التسويق التي تعتبر جزء اساسي منها والبيئه الخارجية ربط تفاعلي بين اهداف المنظمة و -

 .المتمثلة بالمستهلكين

https://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/marketing-courses/cgory/d7-3/sin/ct/programs.html
https://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/marketing-courses/cgory/d7-3/sin/ct/programs.html
https://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/marketing-courses/cgory/d7-3/sin/ct/programs.html
https://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/marketing-courses/cgory/d7-3/sin/ct/programs.html
https://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/marketing-courses/cgory/d7-3/sin/ct/programs.html
https://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/marketing-courses/cgory/d7-3/sin/ct/programs.html
https://www.hotcourses.ae/blog/subject-info/statistics-study/
https://www.hotcourses.ae/blog/subject-info/telecommunications/
https://www.hotcourses.ae/blog/subject-info/telecommunications/
https://www.hotcourses.ae/blog/subject-info/advertising/
https://www.hotcourses.ae/blog/subject-info/advertising/
https://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/marketing-courses/cgory/d7-3/sin/ct/programs.html
https://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/marketing-courses/cgory/d7-3/sin/ct/programs.html


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 ي قسم االعتماد الدول        

 

 

وانواع االسواق المستهدفه امكانية قيام الطالب باالعتماد على اساليب تحديد االسعار واالرباح  -

 .واالساليب الترويجية المختلفه
 .قدرة الطالب تطبيق ذلك سيتم الحكم بشكل شخصي على مدى -



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

فهم المفاهيم االساسية  3 1

 للتسويق

 مدخل في ادارة التسويق

 ماهية التسويق وتعريفه-

 .اهمية واهداف التسويق-

 .سويقمداخل دراسة الت-

 االلقاء -

 المشاهدة -
المشاركة، 

 التفاعل

فهم المفاهيم االساسية  3 2

 للتسويق
 البيئة التسويقية

 

 االلقاء -

 المشاهدة -

 االمثلة  -

 

المشاركة، 

 التفاعل

فهم نظام المعلومات  3 3

 التسويقي
 االلقاء - نظام المعلومات التسويقي

 المشاهدة -

 االمثلة  -
 

المشاركة، 

 التفاعل

فهم نظام المعلومات  3 4

 التسويقي

مكونات نظام المعلومات 

 التسويقي
 االلقاء -

 المشاهدة -

 االمثلة  -
 

المشاركة، 

 التفاعل

مفهوم واهمية واهداف  فهم نظام بحوث التسويق 3 5

 بحوث التسويق

 االلقاء -

 المشاهدة -
المشاركة، 

 التفاعل

 فهم استراتيجية التسويق 3 6

 

 اتيجيةمفهوم االستر
مفهوم واهمية وخطوات 

 ستراتيجية التسويق

 االلقاء -

 المشاهدة -

 االمثلة  -
 

المشاركة، 

 التفاعل

فهم تجزئة السوق  3 7

 واستهدافه

المفاهيم االساسية لتجزئة 

السوق وتحديد االسواق 

 المستهدفه

 االلقاء -

 المشاهدة -

 االمثلة  -
 

المشاركة، 

 التفاعل

صه فهم المفاهيم الخا 3 8

 بتخطيط المنتج
المفاهيم االساسية -

 للمنتجات

 دورة حياة المنتج-

 اسباب فشل المنتج-

 االلقاء -

 المشاهدة -

 االمثلة  -
 

المشاركة، 

 التفاعل

    االختبار االول  3 9

 فهم المفاهيم الخاصه 3 11

 بالخدمات التسويقية

مفهوم واهمية وخصائص 

 الخدمات

 الفرق بين السلع والخدمات

 االلقاء -

 المشاهدة -

 االمثلة  -

المشاركة، 

 التفاعل

فهم المبادئ االساسيه  3 11

 للترويج

 االلقاء - مفهوم وتعريف الترويج

 المشاهدة -

 االمثلة  -

المشاركة، 

 التفاعل

فهم المبادئ االساسيه  3 12

 للترويج

 االلقاء - عناصر المزيج الترويجي

 المشاهدة -

 االمثلة  -

المشاركة، 

 فاعلالت

فهم المبادئ االساسيه  3 13

 للترويج
 

 
 

 

 

استراتيجيتين السحب 

 والدفع
 االلقاء -

 المشاهدة -

 االمثلة  -

المشاركة، 

 التفاعل
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فهم المبادئ االساسيه  3 14

 للترويج

 االلقاء - كيفية اعداد ميزانية الترويج
 املشاهدة -

 االمثلة -

املشاركة، 
 التفاعل

    فصل اول 1امتحان  3 15

 البنية التحتية  .12

 :القراءات المطلوبة 
 كتب المقرر 
 اخرى  

  تعد مفيدة  ادارة التسويقجميع الكتب المؤلفة لمادة

 .ومساعدة

 اثراء للنشر ،1022، ثامر البكري.، د ادارة التسويق

 .، عمانوالتوزيع

 مقاالت بحثية من االنترنت. 

 (Data show)جهاز العرض    ةمتطلبات خاص

وتشمل على سبيل ) جتماعية الخدمات اال

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ( المهني والدراسات الميدانية 

 استضافة احد التدريسيني يف احد املواضيع
 القبول  .13

المام الطالب بمبادئ االدارة ووظائفها تلك التي درسها في  المتطلبات السابقة

 .المرحلة االولى

لك التي درسها في المرحلة المام الطالب بمبادئ االقتصاد ت

 .االولى
 طالب 12 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 32 أكبر عدد من الطلبة 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


