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  التسويق والتجارة الدولية إدارة وصيف مقررات قسمت

 السنة الدراسية  اسم المقرر

 األولى مدخل إلى التسويق 
 الثالثة  إدارة التسويق
 الثالثة  تجارة دولية
 الثالثة   إدارة التفاوض

 الرابعة  سموك المستهمك
 الرابعة  إدارة المنتج والعالمة

 الرابعة  إدارة المبيعات
 الرابعة  اتصاالت تسويقية متكاممة

 الرابعة  بحوث التسويق
 الرابعة  تسويق الخدمات

 الخامسة  التسويق االستراتيجي
 الخامسة  التسويق االلكتروني 

 الخامسة التسعير والتوزيع
 الخامسة الدوليالتسويق 

 الخامسة دراسات الجدوى االقتصادية
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 استمارة توصيف مادة

 التسويق والتجارة الدوليةقسم إدارة  :القسم العممي
  مدخل إلى التسويق :عنوان المقرر

 األولى :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

أساسيات عمم التسويق لتكوين ييدف المقرر الدراسي إلى تعريف الطالب بشكل عام بأىم  :اليدف 
 أرضية وخمفية قادرة عمى التعامل مع أي تخصص ضمن ىذا العمم.

 :رمحتوى المقر 
 مقدمة عن عمم التسويق 
 التسويقية البيئة 
 السوق تجزئة 
 المستيمك سموك 
 التسويقية البحوث 
 السمع وقرارات سياسات 
 الجديدة المنتجات تطوير 
 الخدمات تسويق 
 التسعير 
 التوزيع 
 الترويج 
 االلكترونية والتجارة االلكتروني التسويق 
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 استمارة توصيف مادة

 التسويق والتجارة الدوليةقسم إدارة  :القسم العممي
  إدارة التسويق :عنوان المقرر

 الثالثة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

األدوات المتاحة لممسوق ييدف المقرر إلى التعريف بمفيوم إدارة التسويق و سبر أىم  :اليدف 
 لتطبيق االستراتيجيات والسياسات التسويقية.

 :رمحتوى المقر 
 تعريف التسويق واإلجراءات التسويقية 
 أىمية ودور إدارة التسويق 
 تطوير االستراتيجيات التسويقية 
 الخطط التسويقية 
 التجزئة واالستيداف 
 استراتيجيات المنتج والعالمة 
 استراتيجيات التسعير 
 إدارة قنوت التوزيع 
 إدارة االتصاالت التسويقية 
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 استمارة توصيف مادة

 التسويق والتجارة الدوليةقسم إدارة  :القسم العممي
  تجارة دولية :عنوان المقرر

 الثالثة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

ودراسة معدل التبادل الدولي ييدف المقرر إلى التعرف عمى نظريات التجارة الدولية ،  :اليدف 
والسياسة التجارية وميزان المدفوعات وسعر الصرف، كما يعرض أىم الييئات االقتصادية 

 الدولية.
 :رمحتوى المقر 

 نظريات التجارة الدولية 
 معدل التبادل الدولي والسياسة التجارية 
 ميزان المدفوعات 
 سعر الصرف 
 الييئات االقتصادية الدولية 
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 استمارة توصيف مادة

 التسويق والتجارة الدوليةقسم إدارة  :القسم العممي
 إدارة التفاوض :عنوان المقرر

 الثالثة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

 ييدف المقرر إلى معرفة مبادئ وأسس التفاوض واستراتيجياتو وكيف تتم لعبة التفاوض. :اليدف 
 :رمحتوى المقر 

  اإلطار العام لمتفاوض )الثقافة المحيطة(. –تحميل التفاوض 
  المساومة( ) –تحميل التفاوض( نظرية األلعاب والقرارات، لعبة الصفقاتBargaining Games.) 
  نظام التفاوض في المنظمات. –تحميل التفاوض 
 .أثر العالقات عمى التفاوض 
 .ترميز التفاوض 
 .التأثير التبادلي لمتفاوض 
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 توصيف مادةاستمارة 

 التسويق والتجارة الدوليةقسم إدارة  :القسم العممي
 سموك المستيمك :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

ييدف المقرر الدراسي إلى إعطاء الطالب جممة من المفاىيم الشاممة فيما يتعمق   :اليدف 
سموك المستيمك وكيف يتخذ المستيمك بالعوامل الداخمية والخارجية التي تؤثر عمى 

 .قراراتو الشرائية في مختمف المواقف
 :رمحتوى المقر 

  المقدمة 
  عممية صنع القرار الشرائي 
 نماذج سموك المستيمك 
  العوامل الداخمية المؤثرة عمى سموك المستيمك 

  الدوافع 
 والتعمم  اإلدراك 
  االتجاىات 
 الشخصية 
  العوامل الخارجية المؤثرة عمى سموك المستيمك 

 الثقافة والثقافات الفرعية 
  الطبقة االجتماعية 
 الجماعات المرجعية 
  األسرة 
 المزيج التسويقي 
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 استمارة توصيف مادة

 التسويق والتجارة الدوليةقسم إدارة  :القسم العممي
 إدارة المنتج والعالمة :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

المنتج، ب المتعمقة المنتجات ، ودراسة القرارات ييدف ىذا المقرر إلى توضيح كيفية إدارة :اليدف 
استبعاد المنتج من محفظة تقييم محفظة المنتجات ، وتطوير المنتجات الجديدة، و طرق و 

 المنتجات
 :رمحتوى المقر 

  بالمنتجأنواع القرارات المتعمقة 
 دورة حياة المنتج واالستراتيجيات التسويقي 
 تقييم محفظة المنتجات 
 تطوير المنتجات الجديدة 
 األنشطة التي تسبق تطوير المنتجات الجديدة 
 تطوير،اختبار،تقديم المنتج الجديد 
 انتشار المنتجات الجديدة 
 تحديد المنتجات الضعيفة 
  استبعادىاتقييم المنتجات الضعيفة واستراتيجيات 
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 استمارة توصيف مادة

 التسويق والتجارة الدوليةقسم إدارة  :القسم العممي
 إدارة المبيعات :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

و دورىا في تخطيط القوى البيعية و ييدف المقرر إلى التعريف بمفيوم إدارة المبيعات  :اليدف 
 النشاط البيعي وتقييم أدائوتخطيط 

 :رمحتوى المقر 
 دارة المبيعات  مقدمة عامة تعريفية في التسويق وا 
 تنظيم إدارة المبيعات 
 مديرو البيع والتسويق 
 البيع الشخصي 
 اختيار مندوبي البيع وتوظيفيم 
 تنمية ميارات مندوبي البيع 
 تعويض مندوبي البيع ومكافآتيم 
 المبيعات المتوقعة والتنبؤ بيا 
 الميزانية التقديرية لممبيعات 
 تخطيط المناطق البيعية وتحديدىا 
 تخطيط الحصص البيعية وتحديدىا 
 تقييم أداء النشاط البيعي 
 تقييم أداء مندوبي البيع 
 إدارة إنتاجية المبيعات 
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 استمارة توصيف مادة

 التسويق والتجارة الدوليةقسم إدارة  :القسم العممي
 االتصاالت التسويقية المتكاممة :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

 آلية، كما يوضح  االتصاالت التسويقية المتكاممةييدف المقرر إلى التعريف بمفيوم  :اليدف 
 التخطيط لالتصاالت التسويقية المتكاممة،  ووسائل االتصاالت التقميدية والحديثة.

 :رمحتوى المقر 
  اإلعالن في إدارة العالمة التجارية والصورة الذىنية لممنظمةدور 
 أثر اإلعالن عمى السموك الشرائي لممستيمك 
 عممية التخطيط لالتصاالت التسويقية المتكاممة 
 إدارة اإلعالن 
 تصميم اإلعالن 
 وسائل اإلعالن التقميدية  
 البيع الشخصي 
 تنشيط المبيعات 
 التسويق التفاعمي 
  ورعاية المناسباتالعالقات العامة 
 شبكات التواصل االجتماعي 
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 استمارة توصيف مادة

 التسويق والتجارة الدوليةقسم إدارة  :القسم العممي
 بحوث التسويق :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

يسعى إلى تمكين ييدف المقرر إلى التعريف بأىم مفاىيم وطرق بحوث التسويق. كما  :اليدف 
 الطالب من تطبيق بعض طرق التحميل اإلحصائية األساسية عمى بياناتيم التسويقية.

 :رمحتوى المقر 
 مدخل إلى بحوث التسويق 
 تصميم البحث 
 البحوث النوعية 
 المسح والمالحظة 
 التجربة 
 القياس والمقاييس 
 تصميم االستبيان 
  الفرضياتاإلحصاء الوصفي، وجداول التقاطع، واختبار 
 تحميل التباين 
 االرتباط واالنحدار 
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 استمارة توصيف مادة

 التسويق والتجارة الدوليةقسم إدارة  :القسم العممي
 تسويق الخدمات :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

المحيطة بعممية تسويق ييدف المقرر الدراسي إلى التركيز عمى الصعوبات والمشاكل  :اليدف 
دارة  دارة الخدمة، وجعل الطالب أكثر وعيًا لمجمل األطراف المؤثرة عمى التفاعل وا  وا 

 .المواجية مع العميل سواء الشركة الخدمية أو موظفي الخدمة و العميل نفسو
 :رمحتوى المقر 

  خصائص الخدمات 
  تصنيف الخدمات 
 تحميل عرض الخدمة 
 .إدارة توقعات العميل 
 جودة الخدمة 
  معايير وتصاميم الخدمة 
 إدارة العالقة والمواجية مع الزبون 
 تصحيح فشل الخدمة والتعامل مع شكاوى العمالء 
 البيئة المادية المحيطة بتقديم الخدمة 
 استراتيجيات المواءمة بين الطاقة والطمب 
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 استمارة توصيف مادة

 الدولية التسويق والتجارةقسم إدارة  :القسم العممي
 التسويق االستراتيجي :عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

ييدف ىذا المقرر الدراسي إلى تزويد الطالب بالطرق الالزمة لتطوير الخطط  التسويقية  :اليدف 
ستراتيجية والتركيز عمى الحاجة لتطوير نظم لمراقبة البيئة المحيطة  بطريقة فعالة وا 
بالمنظمة قادرة عمى تحديد الميول والفرص والتيديدات في مرحمة مبكرة وكيف يجب أن 

دارية التي تستطيع االستجابة لتمك الفرص والتيديدات والعقمية اإل تتوافر البنى التنظيمية
 .بسرعة وذكاء

 :رمحتوى المقر 
 التخطيط االستراتيجي والخطط التسويقية 
 الرؤية والميمة واألىداف 
 األسواق واستراتيجيات القيمة تعريف 
  التحميل الخارجي 

  تحميل العمالء 
 تحميل المنافسين 
 تحميل السوق والبيئة 
  التحميل الداخمي 
  الوجية اإلستراتيجية وصياغة اإلستراتيجية 
  تنفيذ اإلستراتيجية 
 الرقابة عمى التنفيذ والتقييم 
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 استمارة توصيف مادة

 التسويق والتجارة الدوليةقسم إدارة  :القسم العممي
 التسويق االلكتروني :عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

كأداة اقتصادية  التسويق االلكتروني وتطورهييدف المقرر إلى التعريف بمفيوم  :اليدف 
ستراتيجية وتأثيره عمى المعامالت التسويقية و عمى اإلدارة في الشركات أيضا  يغطي وا 

 المقرر المواضيع المتعمقة بالمزيج التسويقي االلكتروني
 :رمحتوى المقر 

  في التسويق االلكترونيمقدمة  
  األعمال اإللكترونية 
  نظام المعمومات التسويقية لألعمال اإللكترونية 
  عبر االنترنت األعمالالمنافسة بين منظمات 
 التسوق والشراء عبر اإلنترنت  
  التسويق اإللكتروني 
 تخطيط وتطوير المنتجات عبر اإلنترنت 
 تسويق الخدمات عبر اإلنترنت 
 تسعير المنتجات المباعة عبر اإلنترنت 
 لمتجر عبر اإلنترنت( صميم الموقع )ات 
 التوزيع اإللكتروني عبر اإلنترنت 
 الترويج اإللكتروني عبر اإلنترنت 
 المجتمعات االفتراضية 
 وأمن المعمومات عبر اإلنترنت التخصيص والخصوصية 
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 استمارة توصيف مادة

 التسويق والتجارة الدوليةقسم إدارة  :القسم العممي
 التسعير والتوزيع :عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

المستيمك. يسعى المقرر إلى شرح بعض المفاىيم األساسية المرتبطة بالسعر وبأثره عمى  :اليدف 
كما ييدف المقرر إلى أن يكون مدخاًل نحو موضوع إدارة المتجر من حيث الموقع، 

 والترتيب، والتصميم.
 :رمحتوى المقر 

 مدخل إلى التسعير 
 األسس السموكية إلدارة التسعير 
 التسعير عبر مراحل حياة المنتج 
 تسعير خط المنتجات 
 مدخل إلى عالم التجزئة 
 موقع المتجر 
  تصميم وترتيب المتجر 
 التسعير ضمن المتجر 
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 استمارة توصيف مادة

 التسويق والتجارة الدوليةقسم إدارة  :القسم العممي
 التسويق الدولي :عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
  ساعات 4 :عدد الساعات 

الطالب من خالل التعرف ييدف المقرر الدراسي إلى تكوين عقمية التسويق الدولي عند  :اليدف 
عمى الخصائص التي تميز ىذا العمم عن التسويق المحمي، مثل دراسة البيئة الدولية، 

 المستيمك الدولي، استراتيجيات دخول األسواق الدولية، والمزيج التسويقي الدولي.
 :رمحتوى المقر 

 المقدمة 
 اتخاذ القرار بالدخول لألسواق الدولية 
  باختيار السوقالقرار المتعمق 
 استراتيجيات الدخول لألسواق الدولية 
 تصميم المزيج التسويقي الدولي 
 تطبيق البرنامج التسويقي الدولي 
 الحاالت العممية والقراءات اإلضافية التي تتعمق بالتسويق الدولي 
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 استمارة توصيف مادة

 التسويق والتجارة الدوليةقسم إدارة  :القسم العممي
 دراسات الجدوى االقتصادية :المقرر عنوان
 الخامسة :السنة 

  ساعات 4 :عدد الساعات 
معايير  اء الجدوى االقتصادية، واستخدامييدف المقرر الى التعرف عمى كيفية إجر  :اليدف 

 االستثمار لممقارنة بين بدائل االستثمار المتاحة.
 :رمحتوى المقر 

  ،وخطوات اجراء الجدوى االقتصادية.تعريف الجدوى االقتصادية، أىميتيا 
 دراسة الجدوى التسويقية 
 دراسة الجدوى الفنية 
 دراسة الجدوى المالية 
 دراسة الربحية 
 تقدير الكمفة الكمية لممشروع 
 دراسة الجدوى االقتصادية لممشاريع الخدمية 
 معايير تفييم االستثمارات 
 دراسة الجدوى في ظل ظروف عدم التأكد 
  ظل ظروف التأكددراسة الجدوى في 
 حاالت عممية 

 
 

 

 


