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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

 متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.
√ 

 
   أخرى

 إجباري ب.
√ 

 
   اختياري

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 

 المستوى الثالث

 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية 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 -نعم  -   الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 -نعم  –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

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

وظاهرة قصر النظر التسويقية والفرص التسويقية واختيار المزيج  التسويق الحديث تطور مراحليصف هذا المقرر 

جزئة، وسلوك المستهلك. كما البيئة التسويقية، وتقسيم السوق واستراتيجية تجزئة السوق وشروط الت مكوناتو التسويقي، 

ديدة ، وتصنيف السلع والمنتجات، و تطور المنتجات الجنظام المعلومات التسويقية والبحوث التسويقية يصف المقرر

ياته وسياساته، ايضا عليه واستراتيج المؤثرةوخطواته والعوامل  التوزيع ووظائفه وقنواته،  والتسعير ومراحل تطورها،

 عليه.  المؤثرةموضوع الترويج وعناصره واهدافه والعوامل يستعرض 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

ويقية توضيح البيئة التس خل المنشأة. كما يهدف الىوأهدافه دا مفهوم  التسويق وأنشطته توضيح يهدف هذا المقرر إلى

.ويقفي مجال التس قسيم السوق وتجزئته وغيرها من الموضوعات األخرىت و،  الترويج والتسعير والترويجعملية و  

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 1ع .األساسية في المقررالمفاهيم والمصطلحات يعرف : 1.1

يحدد :أهداف التسويق  ، وظائف التسويق  ، أنواع المنتجات ، الفررص  والمشراكل التسرويقية،  1.2

أنواع المزيج الترويجي، مراحل دورة حياة المنرتج ، العوامرل التري ترؤثر مكونات نظام التوزيع، 

 في قرار المستهلك ، خطوات التسعير.

 2ع

يرررذكر :عناصرررر المرررزيج التسرررويقي  ، خطررروات التسرررعير ، انرررواع السرررلع االسرررتهالكية ، أنرررواع  1.3

المستهلكين ، طرق التسعير ، قنوات التوزيع، عناصرر المرزيج الترويجري ، خطروات صرنع قررار 

 الشراء ، خطوات وضع قرار قنوات التوزيع. 

 3ع

  المهارات 2

مراحل عملية تطوير المنتجات الجديدة ، خطروات البحرث يشرح: مراحل تطور مفهوم التسويق،  2.1

التسعير ، سياسات  تالتسويقي ، أنواع القنوات التوزيعية التسويقية ، انواع المنتجات ، سياسا

الترررويج ، وظررائف التوزيررع  ، مراحررل دورة حيرراة السررلع ، انررواع السررلع الصررناعية ، العوامررل 

 في التسعير ، العوامل المؤثرة في الترويج.المؤثرة في التوزيع ، العوامل المؤثرة 

 1م

، منرافع التسرويق المختلفرة،  الدعايرة واالعرالن  ،  لع الخاصة بين : السلع التسوق والس يقارن 2.2

اسررتراتيجية كشررط السرروق واسررتراتيجية اختررراق السرروق ، أنررواع قنرروات التوزيررع وغيرهررا ، 

المفهرروم البيعرري والمفهرروم التسررويقي ، المسررتهلك النهررائي والمسررتهلك الصررناعي ،السررلع فرري 

 مرحلة النمو والسلع في مرحلة النضج.

 2م

 1ك الكفاءات 3

 2ك .لعرض الواجباتيستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة  3.1

 4ك إدارة التسويقفي مجال يا وكتاب شفهيا يسأل 3.2

 1ع مع الهيئة األكاديمية واألنشطة الطالبية المختلفة  ةبإيجابيالتفاعل والتعامل  3.3

 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 األول: مقدمة في التسويق الفصل 1

 3 الفصل الثاني: البيئة التسويقية 2

 3 قالفصل الثالث : تجزئة السو 3

 3 الفصل الرابع : سلوك المستهلك 4

 3 الفصل الخامس : بحوث التسويق 5

 6 الفصل السادس : سياسات وقرارات المنتجات 6

 3 الفصل السابع : تطوير المنتجات الجديدة 7

 3 الفصل الثامن : تسويق الخدمات 8

 3 الفصل التاسع : استراتيجيات وطرق التسعير 9
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 6 عالفصل العاشر: التوزي 10

 6 الفصل الحادي عشر: الترويج 11

 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 
مصرررطلحات األساسرررية فررري يعررررف : المفررراهيم وال

 .  المقرر

 النظرية  المحاضرة -

 المساندة القراءات -

 الجماعيةالنقاش -

 البحثية األوراق إعداد-

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاء العرض -

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم-

 الفردية البحث أوراقتقويم  -

 اإللقاءو العرض تقويم -

 

1.2 

يحررردد :أهرررداف التسرررويق  ، وظرررائف التسرررويق  ، 

أنررواع المنتجررات ، الفرررص  والمشرراكل التسررويقية، 

مكونررات نظررام التوزيررع، أنررواع المررزيج الترويجرري، 

المنتج ، العوامرل التري ترؤثر فري مراحل دورة حياة 

 قرار المستهلك ، خطوات التسعير.

1.3 

يررررذكر :عناصررررر المررررزيج التسررررويقي  ، خطرررروات 

التسررررعير ، انررررواع السررررلع االسررررتهالكية ، أنررررواع 

المسرررتهلكين ، طررررق التسرررعير ، قنررروات التوزيرررع، 

عناصررر المررزيج الترويجرري ، خطرروات صررنع قرررار 

 ت التوزيع.الشراء ، خطوات وضع قرار قنوا

 المهارات 2.0

2.1 

يشرررح: مراحررل تطررور مفهرروم التسررويق، مراحررل 

عمليرة تطروير المنتجرات الجديردة ، خطروات البحررث 

التسويقي ، أنرواع القنروات التوزيعيرة التسرويقية ، 

التسرررعير ، سياسرررات  تانرررواع المنتجرررات ، سياسرررا

الترررويج ، وظررائف التوزيررع  ، مراحررل دورة حيرراة 

السلع ، انواع السلع الصرناعية ، العوامرل المرؤثرة 

فررري التوزيرررع ، العوامرررل المرررؤثرة فررري التسرررعير ، 

 العوامل المؤثرة في الترويج.

 

 

 المحاضرات النظرية -

 الواجبات الفردية والجماعية-

 النقاش والحوار الجماعي -

 لتدريب العمليا -

 أسلوب حل المشكالت -

 

 
 
 

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات الفرديةال تقويم-

 تقويم التدريب العملي -

 اإللقاءو العرض تقويم -

2.2 

يقررارن بررين : السررلع التسرروق والسررلع الخاصررة  ، 

منرررافع التسرررويق المختلفرررة،  الدعايرررة واالعرررالن  ، 

كشرررط السررروق واسرررتراتيجية اخترررراق اسرررتراتيجية 

السوق ، أنواع قنوات التوزيرع وغيرهرا ، المفهروم 

البيعرري والمفهرروم التسررويقي ، المسررتهلك النهررائي 

والمسرررتهلك الصرررناعي ،السرررلع فررري مرحلرررة النمرررو 

 والسلع في مرحلة النضج.

 الكفاءات 3.0

3.1 
لعررض يستخدم شبكة المعلومات والتقنيرة الحديثرة 

 .الواجبات

المحاضرات النظريرة والتعلريم 

 االلكتروني

 الواجبات والتكليفات

3.2 
المتابعررررررررة المباشرررررررررة ألداء  إدارة التسويقفي مجال يا وكتاب يسألشفهيا

عررررن طريررررق نظررررام الطررررالب 

 البالك بورد

 الواجبات والتكليفات

3.3 
مع الهيئرررة األكاديميرررة ةبإيجابيرررالتفاعرررل والتعامرررل 

 واألنشطة الطالبية المختلفة 

 الواجبات والتكليفات ورش العمل والسمنارات
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 الطلبة تقييم أنشطة. 2

 

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع السادس  1اختبار تحريري  1

 %20 الثاني عشراألسبوع   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  أحد اعضاء هيئة التدريسيتم اختيار 

يقوم حيث .  ساعات أسبوعية لذلك (6ويخصص )والطالبات الذين يدرسون المقرر للطالب  وم بوظيفة المرشد االكاديمييقل

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

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

ة للطالب، البيانات ويعمل على تجهيز ملف ارشاد لكل طالب تتضمن كافة الوثائق المتعلقة به )مثل الخطة الدراسي ،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  محل المشاكل التي تعترضه

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

بأسمائهم الى منسق / منسقة  االرشاد في البرنامج اللذان  على تفوقهم وتشجيعهم على االستمرار في ذلك ويرفع بقائمة

 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/ زكريا أحمد عزام و د/ عبد الباسط ، التطبيق و النظريةمبادئ التسويق الحديث: بين  -1

 .، عمان ، األردن والطباعة للنشر والتوزيع دار المسيرة،   2019حسونة  ، 

 المساندةالمراجع 

1- Armstrong, G. and Kotler, P. (2011 ) : Principle of  Marketing , 

Ten  Edition , Prentice Hall. 

 

مبادئ التسويق : مفاهيم أساسية ، د/ فهد الخطيب و د/ محمد عواد ، دار الفكر للنشر  -2

   ، عمان ، األردن. 2005والتوزيع والطباعة ،  

 

التسويق في المفهوم الشامل : د / زكي المساعد ، دار زهران للنشر والتوزيع ،  -3

 ، عمان ، األردن.2002

 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 السعودية المكتبة الرقميةرابط  -1

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

 

 رابط مكتبة الملك فهد الوطنية  -2

https://www.kfnl.gov.sa 

 

 ال توجد  ىأخر

https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
https://www.kfnl.gov.sa/
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 40قاعة دراسية تتسع لـ ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 جهاز عرض البيانات مرفق معه جهاز كمبيوتر 

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

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر عضو هيئة التدريس نتائج الطالب

 غير مباشر الطالب تقييم الطالب للمقرر الدراسي واالداء التدريسي

 غير مباشر أرباب العمل رضا ارباب العمل عن مخرجات تعلم البرنامج

 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

 


