وصف مواد خطة قســـم التسوٌق
متطلبات التخصص اإلبجبايٌة:
 75110إداية المبٌعات {]3-3[ }3
ٌتضمن هذا المساق مقدمةة يةً إداية المبٌعةاتن تم ةٌم إداية المبٌعةات ن مةدٌيو المبٌعةات والتسةوٌقن البٌة ال خصةًن
اختٌاي ممدوبً البٌة وتةو ٌم؛من تممٌةة م؛ةايات ممةدوبً البٌة ن تعةوٌ ممةدوبً البٌة ومفايةمت؛من المبٌعةات المتوقعةة
والتمبؤ يٌ؛ان المٌزامٌة التقدٌيٌة للمبٌعاتن تخطٌط مماطق البٌ وتحدٌدهان تخطٌط الحصص البٌعٌة وتحدٌدها.
المتطلب السابق :مبادئ التسوٌق 11555
 11555مبادئ التسوٌق {]3-3[ }3
تعيٌف التسوٌق و معيية و ائمه و عماصيه األساسٌة ن تعيٌف البٌئة التسوٌقٌة (البجزئٌة و الفلٌة ) ن معيية تمثٌي
السلوك االست؛الفً و تمثٌيه يً القيايات ال يائٌة ن تعيٌف السوق وإٌضاح أهمٌة تبجزئة السوق بالمسبة للتسوٌق ن
معيية المزٌج التسوٌقً المتفون من (الممتج _التسعٌي _التيوٌج _التوزٌ )و تمثٌي فل عمصي على التخطٌط
االستياتٌبجً التسوٌق .
 11555سلوك المست؛لك {]3-3[ }3
مقدمةةة يةةً سةةلوك المسةةت؛لكن تبجزئةةة السةةوقن العوامةةل المةةؤثية علةةى سةةلوك المسةةت؛لكن اإلدياك،ن ال خصةةٌةن الةةتعلمن
االتبجاهاتن األسيةن البجماعات الميبجعٌةن الطبقة االبجتماعٌةن الثقاياتن التمثٌي ال خصً وسلوك المست؛لك.
المتطلب السابق :مبادئ التسوٌق 11555
 11555االتصاالت التسوٌقٌة {]3-3[ }3
مم؛ةةوم وأهمٌةةة االتصةةاالت :االتصةةاالت التسةةوٌقٌةن االتصةةاالت التسةةوٌقٌة المتفاملةةةن التخطةةٌط لالتصةةاالت التسةةوٌقٌةن
األخالق واالتصاالت التسوٌقٌةن التيوٌج وسلوك المست؛لكن اإلعالنن تيوٌج المبٌعاتن البٌ ال خصًن العالقات العامةن
التسوٌق المبا ين قٌاس ياعلٌة االتصاالت التسوٌقٌة.
المتطلب السابق :مبادئ التسوٌق 11555
 11551قموات التسوٌق {]3-3[ }3
ماهٌة القموات التسوٌقٌة :طبٌعة القموات التسوٌقٌة ،أهداي؛ا ،أهمٌت؛ا ،العوامل المؤئية يً اختٌايهان تصمٌم وتطةوٌي
وتقٌٌم أداء القموات التسوٌقٌةن تحلٌل بٌئة القماة التسوٌقٌةن السماسية والوفالءن تبجاية البجملةن تبجاية التبجزئةن إداية
القماة التسوٌقٌة وعالقت؛ا م عماصي المزٌج التسوٌقً األخيى :إستياتٌبجٌة التيوٌج يً القماة التسوٌقٌة ،إسةتياتٌبجٌة
الممتج يً القماة التسوٌقٌة ،السٌاسات السعيٌة يً القماة التسوٌقٌةن التوزٌ المادي :أهمٌته التوزٌ المادي ،مفومةات
التوزٌ المادي.
المتطلب السابق :مبادئ التسوٌق 11555

 11555إداية التسوٌق {]3-3[ }3
تعيٌف أهمٌة التسوٌق للقين الحادي والع يٌنن تطوٌي اسةتياتٌبجٌات وخطةط التسةوٌقن بجمة البٌامةات وتحلٌةل البٌئةةن
تحلٌل األسواق االست؛الفٌةن تحلٌل األسواق الصماعٌةن تبجزئة األسواق المست؛ديةن قٌمة العالمة التبجايٌةن إسةتياتٌبجٌة
الممتجن إداية االتصاالت التسوٌقٌة :اإلعالن ،تم ٌط المبٌعات ،المعاي  ،العالقات العامة.
المتطلب السابق :مبادئ التسوٌق 11555
 11555بحوث التسوٌق {]3-3[ }3
مم؛وم وأهمٌة بحوث التسوٌقن بحوث التسوٌق واتخاذ القياياتن صٌاغة وتصةمٌم إبجةياءات البحةث التسةوٌقًن أمةوا
بحوث التسوٌقن مياحل وخطوات إبجياء البحث التسوٌقًن الم فلة ومحددات؛ا يةً البحةثن البٌامةات البحةث التسةوٌقً:
البٌامات األ ولٌة ،البٌامةات الثاموٌةةن العٌمةات يةً البحةث التسةوٌقً :أمواع؛ةا ،حبجم؛ةا ،تطبٌقات؛ةان االسةتبٌان يةً البحةث
التسوٌقًن القٌاس والبحث التسوٌقً.
المتطلب السابق :مم؛بجٌة البحث العلمً 15553
 11535تسوٌق الخدمات {]3-3[ }3

ماهٌةةة تسةةوٌق الخةةدمات :مقدمةةة يةةً صةةماعة الخدمةةة  ،مفا مةةة التسةةوٌق يةةً الخةةدماتن تحلٌةةل سةةوق الخةةدمات :البٌئةةة
التسوٌقٌة ،سلوك الم تيي للخدمةن استياتٌبجٌات تسةوٌق الخةدمات :التخطةٌط االسةتياتٌبجً لتسةوٌق الخةدمات ،تطةوٌي
المفامة الذهمٌة للخدمةن المزٌج التسةوٌقً للخةدمات :الخدمةة ،التسةعٌي ،التوزٌة  ،التةيوٌج ،المحةٌط المةادي ،العةاملٌن،
العملٌات واإلبجياءات ن الخدمة البجوهيٌة والخدمة التفمٌلٌةن البجودة والخدماتن التسوٌق الدولً والخدمات.
المتطلب السابق :مبادئ التسوٌق 11555

 11531التسوٌق السٌاحً {]3-3[ }3
مقدمة يً التسوٌق السٌاحًن خصائص الخدمةة السةٌاحٌةن دوي التسةوٌق يةً التخطةٌط االسةتياتٌبجًنالبٌئة التسةوٌقٌةن
بجودة الخدمة ويضا العمالءن عماصي المزٌج التسوٌقً السٌاحً.
المتطلب السابق :تسوٌق الخدمات 11535
 11535تسوٌق الخدمات المالٌة والمصييٌة {]3-3[ }3
مقدمة يً التسوٌق المصييً :تعيٌف التسوٌق المصييً ،تحلٌل مزٌج التسوٌق المصةييًن مم؛ةوم الخدمةة المصةييٌة
وخصائص؛ا التسةوٌقٌةن بجةودة الخدمةة المصةييٌةن دوية حٌةاة الخدمةة المصةييٌةن البٌئةة التسةوٌقٌة للمصةيفن تسةعٌي
الخةةدمات المصةةييٌةن توزٌ ة الخةةدمات المصةةييٌةن تةةيوٌج الخةةدمات المصةةييٌةن البٌ ة ال خصةةً ودويه يةةً التسةةوٌق
المصييًن خدمة العمالء ومضامٌم؛ا التسوٌقٌة.
المتطلب السابق :مبادىء التسوٌق 11555
 11553سٌاسات التسعٌي{]3-3[ }3
طبٌعة وأهمٌة السعين السعي والمزٌج التسوٌقًن خطوات التسعٌين التحلٌل االقتصادي الموا السوقن أهداف التسةعٌين
مداخل التسعٌي :التسعٌي على أساس التفلمة ،التسعٌي على أساس الممايسة ،التسعٌي على أساس الطلب ،التسعٌي علةى
أساس القٌمةن استياتٌبجٌات التسعٌي.
المتطلب السابق :مبادىء التسوٌق 11555
 11551التسوٌق االبجتماعً {]3-3[ }3
مم؛ةةوم التسةةوٌق االبجتمةةاعً والمضةةامٌن األساسةةٌة التةةً ٌمطةةوي علٌ؛ةةان طبٌعةةة التيٌٌةةي االبجتمةةاعً ودويه يةةً تيٌٌةةي
السةةةلوكن المةةةزٌج التسةةةوٌقً االبجتمةةةاعً:إسةةةتياتٌبجٌة الممتبجةةةات االبجتماعٌةةةة ،إسةةةتياتٌبجٌة قمةةةوات التوزٌةةة للممتبجةةةات
االبجتماعٌة ،إستياتٌبجٌة تسعٌي الممتبجات االبجتماعٌة ،إستياتٌبجٌة تيوٌج الممتبجات االبجتماعٌةن المم مات غٌي اليبحٌة:
أهداي؛ا ،ممو وتطوي التسوٌق يً المم مات غٌي اليبحٌةن الممتبجات يً المم مات غٌي اليبحٌةن التسعٌي يً المم مةات
غٌي اليبحٌةن التوزٌ يً المم مات غٌي اليبحٌةن التيوٌج يً المم مات غٌي اليبحٌةن تم ةٌم وتممٌةة المةوايد المالٌةةن
استقطاب المتطوعٌن و إدايت؛م.
المتطلب السابق :تسوٌق الخدمات 11535
 11355استياتٌبجٌات التسوٌق {]3-3[ }3
ٌتضمن هذا المساق الموضوعات التالٌة  :مدخل يً اإلستياتٌبجٌة واإلدايةن إسةتياتٌبجٌة التسةوٌقن البٌئةة التسةوٌقٌةن
مستوٌات اإلستياتٌبجٌةن التخطٌط والخطة التسوٌقٌةن التخطٌط والقياي االستياتٌبجًن المٌزة التمايسةٌةن أدوات التحلٌةلن
إستياتٌبجٌة الممتجن إستياتٌبجٌة االتصاالتن إستياتٌبجٌة التوزٌ ن إستياتٌبجٌة التسعٌي.
المتطلب السابق :إداية التسوٌق 11555
 11335التسوٌق الصماعً {]3-3[ }3
مقدمة عامة :أموا األسواق ،أ فال األسواق ،الميق بٌن السوق الصماعً واالست؛الفًن المست؛لك الصماعً :تعيٌمه،
خصائصه ،صماته ،المةيق بةٌن المسةت؛لك الصةماعً والم؛ةائًن بمةاء العالقةة مة المسةت؛لك الصةماعًن تبجزئةة األسةواق
الصماعٌة :أسس ،معاٌٌينالممتبجات الصماعٌةن قموات التوزٌ للممتبجات الصماعٌة :دوي التوزٌ المادي اللوبجستً فمداة
يعالةن التسعٌي :الميق بٌن السعي والتسةعٌي ،طةيق وأسةالٌب التسةعٌي الصةماعًن التةيوٌج الصةماعً :البٌة ال خصةً،
اإلعالن ،المعاي ن تسوٌق األعمال االلفتيومٌة.
المتطلب السابق :إداية التسوٌق 11555
 11335إداية عالقات العمالء {]3-3[ }3
التعيٌف بمم؛وم التسوٌق بالعالقات  : CRMأمماط العمةالء المختلمةةن فٌمٌةة التعامةل مة اممةاط العمةالءن خلةق الةوالء
للمم مةن مفومات االتصالن مؤهالت العاملٌن يً العالقاتن مم؛وم التخطٌط يً العالقاتن التعامل م ةفاوى العمةالءن
م؛ايات االتصال للعاملٌنن تصمٌف وتيمٌز بٌامات العمالء.
المتطلب السابق :استياتٌبجٌات التسوٌق 11355
 11331التسوٌق االلفتيومً {]3-3[ }3

مقدمة يً التسوٌق االلفتيومةً :البٌئةة التسةوٌقٌة االلفتيومٌةة الفلٌةة والبجزئٌةةن خصةائص وسةلوك مسةتخدم االمتيمةتن
خطةةةة و بيمةةةامج التسةةةوٌق االلفتيومةةةًن والممايسةةةات التسةةةوٌقٌة األخةةةيىن تفمولوبجٌةةةا االمتيمةةةتن المةةةزٌج التسةةةوٌقًن
اإلستياتٌبجٌة التسوٌقٌة .
المتطلب السابق :تطبٌقات الحاسوب يً األعمال 11555

 11353تخطٌط و تطوٌي الممتج {]3-3[ }3
مقدمة يً التعامل م الممتبجات البجدٌدة :التعيف على مبييات التطوٌي التسوٌقًن فٌمٌة تطبٌق المم؛ج العلمً يً بجمٌ
مياحةةل التطةةوٌي األساسةةٌةن فٌمٌةةة التخطةةٌط والتممٌةةذ إلسةةتياتٌبجٌات التسةةوٌقن خلةةق االيفةةاي البجدٌةةدة وغيبلت؛ةةان اختبةةاي
المفية البجٌدةن االختباي السوقً للمفية البجدٌدةن البجدوى االقتصادٌة للمفية البجدٌدةن أسباب ي ل الممتبجات البجدٌدة.
المتطلب السابق :إداية التسوٌق 11555
 11555إداية العالمة التبجايٌة {]3-3[ }3
مم؛ةةوم العالمةةة التبجايٌةةة :أهمٌت؛ةةان فٌمٌةةة التعامةةل مع؛ةةان مم؛ةةوم العالمةةة التبجايٌةةة مةةن الماحٌةةة اإلدايٌةةة و التسةةوٌقٌةن
مفومات العالمة التبجايٌةن فٌمٌة اتخاذ القياي ب مم؛ان القٌمةة اإلسةتياتٌبجٌة للعالمةة التبجايٌةةن الصةوية الذهمٌةة للعالمةة
التبجايٌة.
المتطلب السابق :استياتٌبجٌات التسوٌق 11355
 11535التسوٌق الدولً {]3-3[ }3
مقدمةةة يةةً المبةةادئ األساسةةٌة للتسةةوٌق الةةدولًن البٌئةةة التسةةوٌقٌة الدولٌةةةن م ةةم المعلومةةات التسةةوٌقٌة الدولٌةةةن
استياتٌبجٌات اختٌاي األسواق الدولٌةن عماصي المزٌج التسةوٌقً الةدولًن سٌاسةات التسةعٌي يةً السةوق الةدولًن طةيق
الدخول إلى السوق الدولًن مصادي المعلومات يً السوق الدولً.
المتطلب السابق :استياتٌبجٌات التسوٌق 11355
 11535م يو تخيج يً التسوٌق {]3-3[ }3
تقدٌم م يو مختص بمحد البجوامب التسوٌقٌة من قبل الطالبن إتبا المم؛بجٌةة العلمٌةة يةً الم ةيو ن تطبٌةق التحلٌةل
اإلحصائً للم يو ن التطيق لموضو و اهية تسوٌقٌة :مماق ت؛ا ،معالبجت؛ا من خالل يبط بجمٌ مةا تعلمةه الطالةب
يً المساقات المتعددة يً التخصص.
المتطلب السابق :قضاٌا معاصية يً التسوٌق 11531
 11535تطبٌقات عملٌة يً اإلعالن {]3-3[ }3
تةةديٌبات عملٌةةة للطلبةةة لتطبٌةةق أسةةس اإلعالمةةات :تصةةمٌم اإلعالمةةاتن طيٌقةةة بمائ؛ةةا مةةن الماحٌةةة التسةةوٌقٌة والممٌةةة
واإلدايٌةةةن البجوامةةب العملٌةةة لتصةةمٌم و تممٌةةذ الحمةةالت اإلعالمٌ ةةن خلةةق األيفةةاي لليسةةالة اإلعالمٌةةة :تصةةمٌم اليسةةالة
اإلعالمٌةن عماصي االعالن.
المتطلب السابق :استياتٌبجٌات التسوٌق 11355
 11531قضاٌا معاصية يً التسوٌق {]3-3[ }3
االتبجاهات والمؤثيات والقوى اليئٌسٌة يً األم طة التسوٌقٌة :اإلستياتٌبجٌة التسوٌقٌةن تفمولوبجٌا المعلوماتن العولمة
يً القضاٌا المعاصيةن التيٌٌي المستمي يً االقتصاد العالمًن األزمة المالٌة العالمٌةن أٌة موضوعات هامة ومعاصية.
المتطلب السابق :استياتٌبجٌات التسوٌق 11355
متطلبات التخصص االختٌايٌة. :
 11553إداية التبجزئة {]3-3[ }3
إداية ممايةةذ التوزٌ ة علةةى مسةةتوى التبجزئةةة :البٌ ة بةةالمميد للمسةةت؛لك الم؛ةةائًن عملٌةةات التبجزئةةة :الموق ة  ،التسةةعٌي،
التيوٌجنت فٌلة الممتبجات ن التفامل م مم مات التوزٌ األخيى على مستوى البجملة والوفالء فوسطاء ناسةتياتٌبجٌات
إداية التبجزئة و التخطٌط ل؛ا .
المتطلب السابق :قموات التسوٌق 11551

 11355التسوٌق الدوائً  /الصحً {]3-3[ }3
عماصي المةزٌج التسةوٌقً الةدوائًن الخةواص والبٌئةة التسةوٌقٌة الدوائٌةةن ممةاهٌم التسةوٌق يةً المم مةات الصةحٌة و
الدوائٌةن استياتٌبجٌات التسوٌقن دياسات وبحوث السوقن عملٌة التخطٌط االستياتٌبجً للممتبجات الصحٌة والدوائٌة.
المتطلب السابق :تسوٌق الخدمات 11535

