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 المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
 --- التسويق مبادئ 3 0504110

 الوصف المختصر:  

التسويق حيث يعد أحد األنشطة اإلستراتيجية لمؤسسة األعمال كما يتضمن ألساسية ألصول فاهيم ادئ والميتضمن هذا المساق دراسة تحليلية للمبا

السعر,  المنتج،باإلضافة إلى أهمية معرفة عناصر المزيج التسويقي ) الشرائي.تأثيرها على العملية التسويقية والسلوك  ومدىدراسة البيئة التسويقية  

 التوزيع , الترويج( .

 
 متطلب السابق لا اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  دةرقم الما

 التسويق مبادئ إدارة التسويق  3 0504121
 الوصف المختصر:  

 التسويقي من خالل الدراسة التحليلية للوظائف اإلدارية المختلفة كالتخطيط والتنظيميركز هذا المساق على الجوانب األساسية في إدارة النشاط  

مؤسسات األعمال وذلك من خالل دراسة بعض الحاالت العملية الرقابة. كما يركز على الجوانب التطبيقية إلدارة التسويق في والتوجيه ووالتنسيق 

 التسويق. وذلك بهدف تطوير المهارات اإلدارية في مجال 

 
 المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
 مبادئ التسويق المبيعاترة إدا 3 0504116

 الوصف المختصر:  

من تنظيم وتخطيط النشاط البيعي من خالل الدراسة التحليلية للوظائف اإلدارية المختلفة  المبيعاتيركز هذا المساق على الجوانب األساسية في إدارة 

ل وذلك من خالل  في مؤسسات األعما المبيعاتيقية إلدارة لتطب نب اعلى الجوا كما يركز البيع.وتخطيط القوى البيعية وطرق اختيار وتعيين مندوبي 

 . المبيعاتإدارة دراسة بعض الحاالت العملية وذلك بهدف تطوير المهارات اإلدارية في مجال 
 

 المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
 ارة التسويق دإ التسويقية  االتصاالت 3 0504115

 وصف المختصر: لا
وكذلك دور كل بعد أو عنصر منها في تصميم  تتضمنها،التي  يتضمن هذا المساق المفاهيم األساسية لالتصاالت التسويقية واألبعاد أو العناصر

ختلفة، ظمات األعمال المستهلكين وكذلك من استراتيجية االتصاالت وثم دورها في استراتيجية المتسوقين، إضافة للدور الذي تلبيه في التأثير على الم

 حياة العملية.وكذلك المهارات الالزمة لالستخدام األفضل لالتصاالت التسويقية في ال 

 
دة ات المعتمعدد الساع رقم المادة دة الدراسية اسم الما   المتطلب السابق  
دارة التوزيع إ 3 0504214  إدارة التسويق  

لوصف المختصر: ا  
وضيح كل الجوانب المتعلقة بكيفية تطوير وإدارة تضمن تلمفاهيم األساسية فيما يتعلق بإدارة التوزيع، حيث ي با البساق تعريف الطيتضمن هذا الم

األخرى المتعلقة بإدارة التوزيع والتي تتضمن التوزيع المادي، قنوات التوزيع   والتعريف بالجوانبوتقييم أداء قنوات التوزيع، وثم إلقاء الضوء 
ذا النشاط ضمن المفهوم الحديث للتسويق.يوي لها يخدم الطالب في فهم أهمية الدور الحسويق الدولي. وبمخدمات، قنوات الت وال  

 
 المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
 إدارة التسويق  التسويق الصناعي 3 0504242

 رقم الخطة الدراسية   التسويق القسم  األعمال الكلية 
   تاريخ االعتماد  25 عدد المواد الدراسية  ( 0504)
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 الوصف المختصر: 
ية وطبيعة التسويق الصناعي كمجال تسويقي متخصص باإلضافة الى تصنيفات المنتجات الصناعية، إضافة  هتعريف الطالب بمايتضمن هذا المساق 

ج الى تحليل أنماط الطلب على المنتجات الصناعية وتجزئة األسواق الصناعية، تحليل السلوك الشرائي الصناعي إضافة الى تخطيط عناصر المزي 

  TQMدريج وتكامل الخدمات المساندة قبل وأثناء وبعد البيع. ويشمل الرقابة على اإلنتاج وضبط الجودة ت ناعية من تنميط وويقي للمنتجات الصالتس

 . 9000وتطبيق نظام اآليزو 
 

 المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
 إدارة التسويق  الخدمات تسويق  3 0504241

 صر:  الوصف المخت 

الى التركيز المعمق التسويقي الحديث، كما يهدف وفق المفهوم  الطالب بالمفاهيم األساسية للخدمة وخصائصها التسويقية، لمساق تعريفيتضمن هذا ا

هدف ين. وكذلك ي لى المستفيدوالتفصيلي على أهم النماذج واألنظمة التي تفسر اآلليـات والوسائل التي يعتمدها رجال التسويق في تسويق خدماتهم ا

 ي لنظام تسويق الخدمة. الشريان الحيومساق الى التعمق في دراسة خصائص مزيج تسويق الخدمات باعتباره ذا اله

 
 متطلب السابق لا اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
 مبادئ التسويق التسويق المصرفي  3 0504243

 الوصف المختصر: 
ق في دراسة السوق ، مشاكل المنتج، طرق وخاصة ما يتعلكمية المستخدمة في حل المشاكل التسويقية الب اق بعض االسالي يتضمن هذا المس

التسعير والتوزيع وكذلك التوزيع وحل تلك المشاكل بشكل كمي من أجل وضع استراتيجية تسويقية كفوءة ، اضافة المشاكل  
تقبلية،  المبيعات المستيجية التسويق التي تتم على اساس توقعات راست مهم في تصميم اباعتباره عامل المتعلقة بالتنبؤ بالمبيعات 

 كذلك فيما يتعلق بالبرمجية الخطية وأهميتها في مجال التسويق.
 

 المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  تمدة عدد الساعات المع رقم المادة
 إدارة التسويق  ث التسويق بحو  3 0504322

 الوصف المختصر: 
يقي الناجح وخاصة فيما يتعلق بقواعد  د البحث التسو الطالب ببحوث التسويق واألصول الواجب مراعاتها عند إعدا لمساق تعريفيتضمن هذا ا

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

 المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  لمادةا رقم
 دارة التسويق إ سلوك المستهلك 3 0504312

 الوصف المختصر: 
ية التي درست هذا السلوك، النماذج الحديثة في سلوك يتضمن هذا المساق المفاهيم األساسية لسلوك المستهلك، أهم النماذج االقتصادية والسلوك

 ك المستهلك، مراحل اتخاذ قرار الشراء، سلوك المستهلك كنظام متفاعل متكامل،( والخارجية المؤثرة على سلو ، العوامل الداخلية )النفسيةلكالمسته
 سلوك المستهلك، التجزئة القطاعية لسلوك المستهلكين. الجماعات المرجعية وأثرها على سلوك المستهلك، أثر عناصر المزيج التسويقي على

 
 

المادةم رق  ة دات المعتمعدد الساع  دة الدراسية اسم الما   المتطلب السابق  
ية في التسويق األساليب الكم 3 0504327 ياضيات في األعمال الر    
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 الوصف المختصر: 
والتي يمكن تعريفها بأنها "تطبيق النماذج الرياضة  اإلدارية،يقدم هذا المساق مقدمة لمفاهيم األساليب الكمية / بحوث العمليات / العلوم 

 على التطبيقات الكمية لمشاكل التسويق. يركز المساق  ي للمشاكل اإلدارية".والتحليل الرياض

 
 المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  م المادةق ر 

 معلومات ادارية ظمن مقدمة  تطبيقات الحاسوب في التسويق  3 0504351
 الوصف المختصر: 

اسة السوق ومعالجتها در   يف  اجهات يحالتي    البياناتتحديد طبيعة  مجال التسويق، و ي  ف  علوماتوم أنظمة المالطالب بمفه  يفتهدف هذه المادة إلى تعر 
 .تسويقيوكذلك نظم دعم القرار ال يقيالتسو  يجالخاصة بالمز  يةالمعلومات  ة األنظمةبيعفضاًل عن معرفته بط ،يقيوتوظيٌفها لخدمة القرار التسو 

 
 المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
 ارة التسويق إد دارة عالقات الزبائنإ 3 0504334

 صف المختصر: الو 
بهم وبناء عالقة طويلة األمد من خالل  واالحتفاظزبائن الب دة لجذالمعتمويتناول أبرز األساليب  الزبائن،عالقات يركز المساق على أهمية إدارة 

طرق المساق أيضا إلى خدمة الزبائن والتسويق يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة بين الطرفين البائع والمشتري. ويت  ورغباتهم بما حاجتهمية تلب 

 بالعالقات. 

 
 لب السابق تطملا اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
 سويق باإلنجليزي مبادئ الت  باإلنجليزي  التسويق الدولي 3 0504325

 صر: الوصف المخت 
والسياسية والقانونية وغيرها على البيئة الدولية. يحدد ويحلل فرص التسويق في جميع أنحاء  يتناول هذا المساق تأثير التأثيرات االقتصادية والثقافية 

 .منتج والتسعير والتوزيع والترويجالعالم ويفحص استراتيجيات ال
 

 المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  ت المعتمدة عدد الساعا رقم المادة
 إدارة التسويق  دارة التجزئة إ 3 0504426

 وصف المختصر: ال
تجار  بأنواعويتضمن ايضا معرفة الطالب التسويقي الحديث،  ومالمفه التجزئة وفق إلدارةيتضمن هذا المساق تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية 

اآلليـات   وألنظمة ااستراتيجيات المزيج التسويق لتجار التجزئة ,وا يهدف الى التركيز المعمق والتفصيلي على أهم كمالتجزئة والفرق بينهم, 

 الى المستفيدين. منتجاتهمفي تسويق تجار التجزئة والوسائل التي يعتمدها 

 

 

 

 

 
 

 السابق  المتطلب اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
 إدارة التسويق  لكتروني اإلالتسويق  3 0504431

 الوصف المختصر: 
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التي يتضمنها التسويق االلكتروني وكذلك فوائد ومزايا التسويق  االلكتروني واهم المصطلحات والممارساتسويق يتضمن المساق المفاهيم االساسية للت 
التسويق االلكتروني اضافة لطرق التسويق االلكتروني وطبيعة واهمية   االلكتروني ومراحل تطوير التسويق االلكتروني واستراتيجيته وعناصر مزيج

 .االجتماعيالتواصل  شبكات
 

م المادةرق  دة ات المعتمعدد الساع  دة الدراسية اسم الما   المتطلب السابق  
ستراتيجيات في التسويق اإل 3 0504423 دارة التسويق إ   

 الوصف المختصر: 
تخدمة: المس تتم عملية التحليل البيئي، وأهم أدوات هذا التحليل عملية التخطيط االستراتيجي للتسويق، وكيفيتضمن هذا المساق تعريف الطلبة ب

مزيج التسويقي، استراتيجيات السوق المستهدف، الخيارات االستراتيجية للمنظمة، االستراتيجيات التسويقية الرئيسية، االستراتيجيات المتعلقة بعناصر ال
. مختلفةيجية التسويقية على األنشطة التسويقية الالرقابة االسترات   

 
 المتطلب السابق  لدراسية ادة ااسم الم عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
 التسويق مبادئ الدوائيالتسويق  3 0504444

 الوصف المختصر: 
ويتناول المساق    الدوائي.خصوصية المزيج التسويقي  على  يتضمن تعريف الطالب بالنشاطات التسويقية التي تضطلع بها شركات االدوية مع التركيز

 الدولية.الطبية والدوائية ذات العالقة المباشرة بالصناعة دمات ايضا المنهجية العلمية المتبعة لتسويق الخ
 

 متطلب السابق ال الدراسية  اسم المادة عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
 سويق دارة الت إ جتماعيالاالتسويق  3 0504341

 الوصف المختصر: 
  بأهميةويتضمن ايضا معرفة الطالب المفهوم التسويقي الحديث، وفق  للتسويق االجتماعييتضمن هذا المساق تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية 

للتسويق  ت المزيج التسويق استراتيجياكما يهدف الى التركيز المعمق والتفصيلي على أهم  االخرى،ه وبين العلوم والفرق بين  التسويق االجتماعي

 االجتماعي.
 

 تطلب السابق ملا ة اسم المادة الدراسي الساعات المعتمدة  عدد رقم المادة
 دارة التسويق إ ي والضيافة التسويق السياح 3 0504345

 الوصف المختصر:  
 .ورغباتهمبية حاجاتهم لتل مما يلز وتقديم  ياحمن رفع مستوى السياحة والضيافة من خالل جذب السا المساق يتضمن هذ

 
 بق المتطلب السا اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
 ساعة  90اجتياز الطالب  التدريب الميداني  3 0504446

 الوصف المختصر:  
مل لتمكينه من القوة من خالل سوق الع ها تعلممق تمكين الطالب من ممارسة القوة النظرية العلمية من خالل سنوات الدراسة وتطبي

 العملية الميدانية. 
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 المتطلب السابق  راسية لمادة الداسم ا معتمدة عدد الساعات ال رقم المادة
 حوث التسويق ب  بحث التخرج في التسويق  3 0504447

 ساعة  90اجتياز الطالب 
 الوصف المختصر: 

المواد التي تساعدهم في سوق العمل , واجراء اختبار تجريبي بة  يسية للطليئة التدر يتم من خالل مادة بحث التخرج مراجعة أعضاء اله 
  اءة بكفاءة عالية.الكف لهم لتمكينهم من اجتياز امتحان

 
دة ات المعتمعدد الساع رقم المادة دة الدراسية سم الماا   المتطلب السابق  
دارة التسويق إ التطبيقات العملية في االعالن 3 0504333  

 الوصف المختصر: 
  باإلضافة ا قواعدها وأصولها ومعرفتها، نة لهشكل الذي تجعله وتبرزه كمهلن هذا المساق على الجوانب التطبيقية والعملية للنشاط االعالني بايتضم

لكين ته االبداعية وكيفية استخدامه في جذب المستهدفين من مستهوابراز قدرا  لإلعالنإلى تنمية وتطوير مهارات الطالب في مجال التصميم الفني 
والمؤثر. أو منظمات من خالل اخراج االعالن بالشكل الجاذب   

 
 المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عتمدة عدد الساعات الم رقم المادة
 مبادئ التسويق البيع الشخصي والتسويق المباشر 3 0504432

 الوصف المختصر: 
خصي كنشاط ديناميكي فعال من خالل دراسة النماذج الحديثة الرائدة في يع الش الب يهدف المساق الى تعريف الطالب بـ آليات ومفاهيم وتطبيقات 

 مفاهيمي بالنظرة الحديثة للتسويق ورفع المهارات البيعية لدى االفراد.  إطارضمن  لبيعيادارة الحوار ا
 

 المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
المنتجات وتسعيرهاتطوير  3 0504413 دارة التسويق إ   

 المختصر:الوصف 
ات الجديدة وبيان المنهجية العلمية المتبعة في عملية تطوير صرة لعمليات تطوير المنتجالمعايتضمن تعريف الطالب بأهمية تبني المؤسسات 

 . المنتجات الجديدة من بروز االفكار حتى تحويلها الى منتجات وتقديمها للسوق 
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