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  رقم الخطة الدراسية    التسويق   القسم   االعمال   الكلية

    2017- 8- 30  تاريخ االعتماد  4  عدد المواد الدراسية  (    ) 

  

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  ادارة التسويق  بحوث التسويق 3  0504322

  الوصف المختصر: 

الطالب ببحوث التسويق واألصول الواجب مراعاتها عند إعداد البحث التسويقي الناجح وخاصة فيما يتعلق بقواعد  يتضمن هذا المساق تعريف

  المنهجية العلمية واألسلوب العلمي وذلك بهدف تطوير مهارات البحث العلمي الرصين لدى الطالب وتدريبهم للقيام بذلك.

  

  المتطلب السابق  الدراسيةاسم المادة   عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  ادارة التسويق  تسويق الخدمات 3  5054241

  الوصف المختصر: 

��ف ا�� � ��� ،���7�8 ھ6ا ا��"�ق 2�3�4 ا�0��1 /���$�ھ�- ا�,�,�� ��+��� و*)�()�� ا��"��!��، و&% ا��$��م ا��"��!  ا����
3 ا@��ـ�ت وا��,�(< ا��  �����ھ� ر��ل ا��"��% &  4"��% *���4�- ا�����3 ا����% وا��$)��  ��� أھ- ا�>��ذج وا����9 ا��  $4"

��ف ھ6ا ا��"�ق ا�� ا����% &  درا,� *)�(F��� G 4"��% ا�+���ت /����Eره ا���3Cن ا����ي �>�9م � H�6ا�� ا��"�$���7. و�
  4"��% ا�+���.

  

  بقالمتطلب السا  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  مبادئ تسويق  التسويق المصرفي  3 0504243

 الوصف المختصر: 

��&  4"��% ا�+���ت ا��)3&��.  ��7�8 ھ6ا ا��"�ق 2�3�4 ا�0��1 /�$��م ا��"��% ا��)3&  وا��Jل ا������ ا��ا�0 �3ا��4
و�"���ف ا��"�ق إ/3از ا�+)�(G و ا��7���8 ا��"��!�� ��+��� ا��)3&�� و�M��J ا�+L1 وا�,�3ا��K�4ت ا��"��!�� ا�$���� &  

  ��Kل ��Cط�ت ا��)�رف
  

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  مبادئ تسويق باإلنجليزي  يالتسويق الدول 3  0504325

  الوصف المختصر: 

This course examines the impact of economic, cultural, political, legal and other environment influences 
on international marketing. It identifies and analyzes worldwide marketing opportunities and examines 
product, pricing, distribution and promotion strategies.  
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