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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم  متطلب كلية  متطلب جامعة أ.

   اختياري √ إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الرابع 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 3-تسق 203

 

 )إنوجدت(المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

 %100 45 التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىساعاتالتعلم الفعلية للمقرر. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر(ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 30 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

 110 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ويوضح االستراتيجيات والخطط التي تضعها من أجل نشاط إدارة التسويق في منظمات األعمال المختلفة , يصف هذا المقرر  

تسويق المنتجات في األسواق المحلية والدولية واألنشطة البحثية التي تقوم بها والهادفة الى التعرف على احتياجات 

تجات والخدمات التي تشبع هذه الحاجات والرغبات , كذلك  يوضح  العادات الشرائية من اجل تقديم المن ورغبات الزبائن 

 في هذا المجال. ة التطبيقات والحاالت العملي للمستهلك  وخطوات اتخاذ  قرار الشراء , مع استعراض بعض

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 شاطهذا النويق وإعطائه فكرة متكاملة عن التس في مجال لمبادئ والمهارات األساسية االطالب  إكسابيهدف هذا المقرر إلى 

ت المختلفة واالستراتيجيا وأهدافه ووظائفه التسويق  إدارة معنى رسبيل ذلك يشرح هذا المقر فيو بطريقة سهلة ومسيرة.

ت ستجداربط هذه المعلومات بالم التركيز علىمع  وعمليات التخطيط والرقابة  للمستهلك التي يضعها  والسلوك الشرائي

.المحلي والدولي قوبما يدور في واقع السو الجديدة  

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

التعلم المرتبط مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1
 1ع .المقرر األساسية  في والمصطلحات المفاهيم:  يعرف 1.1

, تقادات الموجهةة إلدارة التسةويق االنيحدد :أهداف إدارة التسويق  , وظائف إدارة التسويق  ,  1.2

أنةواع بحةو  أهداف بحةو  التسةويق  , أسةلوب بحةو  التسةويق , , مجاالت التسويق وحدوده 

,أهمية نظةم المعلومةات  التسويق , خطوات البحث التسويقي , مجاالت وأنشطة بحو  التسويق

 . , والمؤسسات التي تحتاج الى بحو  التسويق التسويقية

 2ع

تقسيمات الزبائن , العوامل التةي تةؤ ر علةى قةرار الشةراء , خطةوات صةنع قةرار الشةراء :  يذكر 1.3

أسةةس تقسةةيم السةةوق , المحةةددات التةةي تةةؤ ر فةةي تقةةديرات الطلةةب   , طةةرق تقةةديرات الطلةةب , ,

تسةعير  , طرق وزيعنظام الت وأعضاء التسويقية, مكونات  والمشاكل , الفرص تقسيمات المنتج

 . المنتجات

 3ع

  المهارات 2

مسةتويات عمليةة التخطةيط , فوائةد أسةاليب عمليةة التخطةيط ,  , مراحل عملية التخطيط  :يشرح 2.1

االسةةتراتيجيات التةةي  أسةةاليب الرقابةةة ,خطةةوات الرقابةةة , , أنةةواع الرقابةةة  عمليةةة التخطةةيط , 

, التسةةةةعير  تاسةةةةتراتيجيات المنتجةةةةات , اسةةةةتراتيجياك) تضةةةةعها ادارة التسةةةةويق فةةةةي المنشةةةة ة

, اسةةتراتيجيات  تسةةويق الةةدولي, اسةةتراتيجيات ال, اسةةتراتيجيات السةةوقاسةةتراتيجيات االعةةال 

 .(دورة حياة المنتج

 1م

استراتيجية النمو واستراتيجية الحذف  , استراتيجية : استراتيجية التبين والتمييز ,  بين يقار  2.2

التوزيع واستراتيجية المبيعات , استراتيجية السوق الكلةي واسةتراتيجية تقسةيم السةوق , خطةة 

 التخطيط االستراتيجي وخطة التخطيط التسويقي.

 2م

  الكفاءات 3

 1ك .التسويقتواصل مع االخرين بفاعلية كتابيا وشفهيا في مجال إدارة ي 3.1

 2ك يستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة في إدارة التسويق. 3.2

 4ك يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 3.3

 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 )مفهومه , اهدافه , ووظائفه ( الوحدة األولى : مقدمة في إدارة التسويق  1

 3 : بحو  التسويق ونظم المعلومات التسويقيةدة الثانية الوح 2

 3 الوحدة الثالثة  : استراتيجيات السوق والعمالء. 3

 6 المنتجات  استراتيجيات:  الوحدة الرابعة 4

 6 الوحدة الخامسة : استراتيجيات دروة حياة المنتج وتطويره 5

 6 التسعير استراتيجيات:  الوحدة السادسة 6

 6 : استراتيجيات الترويج السابعة الوحدة 7
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 3 : استراتيجيات التوزيع دة الثامنةالوح 8

 2 الوحدة التاسعة: استراتيجية المبيعات  9

 3 الوحدة الحادية عشرة : التخطيط االستراتيجي والتسويقي  10

 3 الوحدة الثانية عشرة : استراتيجيات التسويق الدولي  11

 2 عشرة : الرقابة االستراتيجية الوحدة الثالثة 12

 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
ت األساسةةةية فةةةي يعةةةرف : المفةةةاهيم والمصةةةطلحا

 . المقرر

 النظرية  المحاضرة -

 المساندة القراءات -

 الجماعيةالنقاش -

 البحثية األوراق إعداد-

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاء العرض -

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم-

 البحث أوراقتقويم  -

 الفردية

 اإللقاءو العرض تقويم -

 

1.2 

:أهةةةةداف إدارة التسةةةةويق  , وظةةةةائف إدارة يحةةةةدد 

التسويق  , االنتقةادات الموجهةة إلدارة التسةويق , 

مجةةةةةاالت التسةةةةةويق وحةةةةةدوده , أهةةةةةداف بحةةةةةو  

التسويق  , أسلوب بحو  التسويق , أنواع بحةو  

التسةةةويق , خطةةةوات البحةةةث التسةةةويقي , مجةةةاالت 

وأنشةةطة بحةةو  التسةةويق ,أهميةةة نظةةم المعلومةةات 

لمؤسسةةات التةةي تحتةةاج الةةى بحةةو  التسةةويقية , وا

 التسويق.

1.3 

يذكر : تقسيمات الزبائن , العوامل التي تةؤ ر علةى 

قرار الشراء , خطوات صةنع قةرار الشةراء ,أسةس 

تقسيم السوق , المحةددات التةي تةؤ ر فةي تقةديرات 

الطلب   , طرق تقديرات الطلب , تقسةيمات المنةتج 

وأعضةاء  , الفرص والمشاكل  التسويقية, مكونات

 نظام التوزيع , طرق تسعير المنتجات.

 المهارات 2.0

2.1 

مراحةةل عمليةةة التخطةةيط  , أسةةاليب عمليةةة يشةةرح :

التخطةةةةيط , مسةةةةتويات عمليةةةةة التخطةةةةيط , فوائةةةةد 

عملية التخطيط ,  أنواع الرقابةة , خطةوات الرقابةة 

, أسةةةاليب الرقابةةةة , االسةةةتراتيجيات التةةةي تضةةةعها 

المنش ة)كاسةةةةةةةةتراتيجيات ادارة التسةةةةةةةةويق فةةةةةةةةي 

التسةةعير , اسةةتراتيجيات  تالمنتجةةات , اسةةتراتيجيا

االعةةةةال  , اسةةةةتراتيجيات السةةةةوق, اسةةةةتراتيجيات 

التسويق الدولي , استراتيجيات دورة حياة المنتج( 

. 

 

 

 المحاضرات النظرية -

 الواجبات الفردية والجماعية-

 النقاش والحوار الجماعي -

 التدريب العملي -

 حل المشكالتأسلوب  -

 

 
 
 

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات الفرديةال تقويم-

 تقويم التدريب العملي -

 اإللقاءو العرض تقويم -

2.2 

اسةةةةةتراتيجية التبةةةةةين والتمييةةةةةز ,  بةةةةةين : يقةةةةةار 

اسةةةةةةتراتيجية النمةةةةةةو واسةةةةةةتراتيجية الحةةةةةةذف  , 

اسةةةةتراتيجية التوزيةةةةع واسةةةةتراتيجية المبيعةةةةات , 

اسةةةتراتيجية السةةةوق الكلةةةي واسةةةتراتيجية تقسةةةيم 

السةةةةوق , خطةةةةة التخطةةةةيط االسةةةةتراتيجي وخطةةةةة 

 التخطيط التسويقي.

 الكفاءات 3.0

3.1 
تواصةةل مةةع االخةةرين بفاعليةةة كتابيةةا وشةةفهيا فةةي ي

 .مجال إدارة التسويق

المحاضرات النظريةة والتعلةيم 

 االلكتروني

 الواجبات والتكليفات

3.2 
المعلومةةةات والتقنيةةةة الحديثةةةة فةةةي يسةةةتخدم شةةةبكة 

 إدارة التسويق.

المتابعةةةةةةةةة المباشةةةةةةةةرة ألداء 

عةةةةن طريةةةةق نظةةةةام الطةةةةالب 

 البالك بورد

 الواجبات والتكليفات
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 التكليفاتالواجبات و ورش العمل والسمنارات يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 3.3

 الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع السادس  1اختبار تحريري  1

 %20 األسبوع الثاني عشر  2اختبار تحريري  2

3 
األسبوع الرابع واألسبوع  واجبات  

 الثامن 

%10 

4 
يحدد من عمادة القبول  اختبار تحريري نهائي

 والتسجيل

50% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي,  ,تقديميعرض  شفهي,,تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 في البرنامج  في شطر الطالب واحدى عضوات هيئة التدريس في شطر الطالبات  يتم اختيار أحد اعضاء هيئة التدريس

يقوم حيث .  ( ساعات أسبوعية لذلك6)ويخصص  والطالبات الذين يدرسو  المقرر للطالب  وم بوظيفة المرشد االكاديمييقل

تحسين لالنصائح واالرشادات الالزمة  بتنظيم اجتماعات دورية )جماعية وفردية( مع الطالب والطالبات  بهدف تقديم المرشد 

البية من اجل صقل شخصياتهم وتطوير وتشجيعهم على المشاركة في االنشطة الط االختباراتو المذاكرة في هماداء مستوى

ويعمل على تجهيز ملف ارشاد لكل طالب تتضمن كافة الو ائق المتعلقة به )مثل الخطة الدراسية للطالب, البيانات  ,ممهاراته

الشخصية للطالب, جدول تسجيل الطالب, نتيجة الطالب الفصلية, نسخة من السجل األكاديمي للطالب, نسخة من أوراق 

ومحاولة  تعثرينالطالبات الموالمحاضرات, والطالب  نباستمرار ع بينالطالبات المتغيوومتابعة الطالب  الحذف واالضافة(, 

من خالل مناقشتهم ومشاركة آرائهم واالستماع الى مقترحاتهم وتجميعها في خطة لتقديمها الى  حل المشاكل التي تعترضهم

من خالل االجتماع معهم وتهنئتهم  كما يقوم المرشد برعاية الطالب  المتفوقين والطالبات المتفوقات .وحدة اإلرشاد في الكلية

منسقة  االرشاد في البرنامج اللذا  بقائمة ب سمائهم الى منسق /  على تفوقهم وتشجيعهم على االستمرار في ذلك ويرفع

 يرفعاها الى وحدة االرشاد في الكلية, وينسقا مع عمادة الكلية من اجل تكريمهم في حفل خاص بالشطرين.

 
 والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
د/ أحمد جبر , المكتبة العصرية , التطبيقات ( –االستراتيجيات  –)المفاهيم  إدارة التسويق

 . , جمهورية مصر العربية 2014للنشر والتوزيع 

 المساندةالمراجع 

 

1- Kotler . F & Keller. J (2012) : Marketing Management, 

Fourteen Edition, Prentice Hall 

 

2- Paul Peter . J & Donnelly. H (2009): Marketing Management, 

Tenth Edition, Mc Graw- Hill International Edition 

 

, جمهورية  2002محمد صادق بازرعة , دار النهضة العربية  د/ إدارة التسويق ,  -3

 مصر العربية.    

 

إدارة التسويق الحديث ) مدخل معاصر( , د/ علي فالح الزعبي , دار المسيرة للنشر  -4

 , المملكة االردنية الهاشمية.  2016والتوزيع والطباعة 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 السعودية المكتبة الرقميةرابط  -1

https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx 

 

 رابط مكتبة المل  فهد الوطنية  -2

https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
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https://www.kfnl.gov.sa 

 ال توجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 40تتسع لـ قاعة دراسية إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 ،البرمجيات( الذكيةالسبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 مرفق معه جهاز كمبيوتر  جهاز عرض البيانات

 طابعة وسبورة  مع اقالم وماسحة سبورة. تبعاً لطبيعة التخصص() خرىتجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطرق الت و المقيم مجاالت التقويم

 مباشر عضو هيئة التدريس نتائج الطالب

 غير مباشر الطالب تقييم الطالب للمقرر الدراسي واالداء التدريسي

 غير مباشر أرباب العمل البرنامجرضا ارباب العمل عن مخرجات تعلم 

 مباشر عضو هيئة تدريس نظير تصحيح االختبار النهائي من عضو نظير
 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي)أخرى، يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 . اعتماد التوصيفح

 مجلس قسم إدارة االعمال جهة االعتماد

هـ1441-3/3/3/1440رقم  رقم الجلسة  

هـ17/2/1441االربعاء الـموافق  تاريخ الجلسة  

 

https://www.kfnl.gov.sa/

