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 برنامج إدراة االعمال

 

 مبادئ التسوٌك مواصفات ممرر
 

i.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم الممرر

Course Title 
 مبادئ التسوٌك

2 
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and Number 
 

3 
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
الفصل االول -الثانً  مستوىال  

5 
 المتطلبات السابمة الممرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 علوم سلوكٌة -اعمال إدارة مبادئ 

6 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

7 
 درس له الممررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is 
offered 

                   إدارة األعمالبرنامج بكالورٌوس 

8 
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربٌة   

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 االنتظام

10 
 معد)و( مواصفات الممرر

Prepared By 
 د. عبدالكرٌم الدعٌس

11 
 مواصفات الممررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

ii. وصف الممرر Course Description: 

ية أساستعريف التسويك كوظيفة تزويد الطالب بالمهارات والمعارف في مجال التسويك ويتناول هذا الممرر  إلىيهدف هذا الممرر 
ه، والتركيز علي مكونات المزيج التسويمي أنواع، وتطور االتجاه التسويمي ، ومفهوم المنتج وأهميتهو وخصائصه، األعماللمنظمات 
ها ، أنواعفي تطير المنتج ، ودورة حياة المنتج، ومزيج المنتجات والتسعير وطرلة واستراتيجياته، ولنوات التوزيع و المتمثلة

 يواالتصاالت التسويمية والترويج بمكوناته المختلفة، والعوامل المؤثرة علي كل عنصر من عناصر التربح التسويم

  

iii. مخرجات تعلم الممرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف يكون الطالب لادرا على أن:
a1  التسويمي وعناصر المزيج التسويمي االتجاه يحدد مفهوم التسويك، واهمية الوظيفة التسويمية وخصائصها، ومراحل تطور

 المختلفة.
  a2- ه، ويحدد خصائص كل نوع ،ومكونات عناصر المزيج التسويمي.أنواعيعرف المنتج و 
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  a3- التسويمية المناسب لها، ومزيج المنتج وابعاده. االستراتيجيات يذكر دورة حياة المنتج و 
-b1.يحلل العوامل المؤثرة علي كل عنصر من عناصر المزيج التسويمي والمرارات التسويمية المرتبطة بها 

b2- .يفرق بين كل من المزيج التسويمي، ومزيج المنتج، والمزيج الترويجي 
b3- العلمية التي درسها ويفسر االختالفات بينهما. سسيمارن بين الممارسات التسويمية في الوالع العملي وبين األ 
c1- بالسلع او الخدمات.التي تتعامل  األعمالوالمفاهيم التسويمية في المجال العملي في منظمات  سسيطبك األ 
c2- .يطور المزيج التسويمي المناسب، و لنوات التوزيع، ويساهم في التخطيط للحمالت الترويجية في المنظمات 
d1-  في مجال التسويك باالعتماد على المعلومات والعرض المناسب. اآلخرينيتواصل بفاعليه مع 
d2-  ،المطلوبة.المهام إلنجاز يعمل ضمن فريك عمل بتعاون 
d3- المهنة، ويطور معرفته ولدراته من خالل التعلم الذاتي المستمر.. ياتأخالليلتزم ب 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended 
Learning Outcomes  (  

 التعلم الممصودة من الممررمخرجات 
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم الممصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 -    -  يحدد مفهوم التسويك،واهمية الوظيفة التسويمية
التسويمي وعناصر االتجاه وخصائصها، ومراحل تطور 

 المختلفة.المزيج التسويمي 

A1 -    يظهر المعرفة بالمبادئ والمفاهيم  والنظريات العلمية
 وأدوات . أساليبوما يتصل بها من دارة المستخدمة في اإل

a2 
– 

نوع، ه، ويحدد خصائص كل أنواعيعرف المنتج و - 
 عناصر المزيج التسويمي.ومكونات 

 

A2 -  يوضح خصائص المنظمات وبيئتها الداخلية والخارجية
تها وعاللة  المنظمة بالمنظمات إدار أساليب،وسياسات و

 . خر  اآل

a3-    -التسويمية  االستراتيجيات يذكر دورة حياة المنتج و
 المناسب لها، ومزيج المنتج وابعاده

A2 -  يوضح خصائص المنظمات وبيئتها الداخلية والخارجية
تها وعاللة  المنظمة بالمنظمات إدار أساليب،وسياسات و

 .  .  خر  اآل

b1–  علي كل عنصر من عناصر المؤثرة يحلل العوامل
 المزيج التسويمي والمرارت التسويمية المرتبطة بها.

B1-  ية ويدرن استخدامها دارواألدوات اإل ساليبيميم مختلف األ
 التي يموم بإنجازها . نططةاأل إطارفي 

b2 -  ،يفرق بين كل من المزيج التسويمي، ومزيج المنتج
 والمزيج الترويجي.

- B2  يحلل العوامل البيئية والمتغيرات المحلية واإللليمية والعالمية
مستخدما المعارف  األعمالالمؤثرة على أداء منظمات 

ة حصائيية والمحاسبية وااللتصادية واإلداروالمفاهيم اإل
 المختلفة.

b3  يمارن بين الممارسات التسويمية في الوالع العملي وبين
 العلمية التي درسها ويفسر االختالفات بينهما. سساأل

B4-   ًية المختلفة يما يحمك دارية لألعمال اإلإداريبتكر خططا
 المنظمة . أهداف

c1- في المجال العملي في التسويمية والمفاهيم  سسيطبك األ
 التي تتعامل بالسلع او الخدمات. األعمالمنظمات 

C1  -   ية ويستخدمها في تصميم المهارات المهنية األساسيوظف
ية تساعد المؤسسة على تحميك ميزة إدارنظم وأدوات 
 في مجال أعمالها. استراتيجية 

c2  التوزيع، يطور المزيج التسويمي المناسب، و لنوات
 ويساهم في التخطيط للحمالت الترويجيه في المنظمات.

C2   -  األعمالالمحلية واإللليمية  ويدير  األعماليعمل في بيئة 
 إدارة األعمالالتي تسند له  بكفاءة وفاعلية باستخدام تمنيات 

 المالئمة .

d1-  في مجال التسويك باالعتماد  اآلخرينيتواصل بفاعليه مع
 على المعلومات والعرض المناسب

D3-  الولت بفاعلية .إدارة يمتلن مهارات االتصال الفعال ،و 

d2-  ،المطلوبة المهام إلنجاز يعمل ضمن فريك عمل بتعاون
. 

D2-   أنططةفي المنالطات الجماعية المتعلمة ببناءة يطارن بطريمة 
 المنظمة  .

d3 المهنه، ويطور معرفته ولدراته من  ياتأخالليلتزم بD2-   أنططةفي المنالطات الجماعية المتعلمة ببناءة يطارن بطريمة 
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتموٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعلٌم والتعلم والتموٌم: استراتٌجٌة أوال: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( ب
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات الممرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and 

Understanding CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

a1 - 

يحدد مفهوم التسويك، واهمية   
الوظيفة التسويمية وخصائصها، 
ومراحل تطور االتجاه التسويمي 

وعناصر المزيج التسويمي 
 .المختلفة

 الحوار والمنالطة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 والمهام والتكاليف نططةاأل   -
 التدريس المصغر والتغذية الراجعة  -
 المفكرة اليومية والتغذية الراجعة  -
 التطبيك العملي. 

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات المصيرة  -
 تمييم العروض التمديمية -
تمييم التمارير والتكاليف  -

 نططةواأل
 االمتحانات الطفوية  -
 تمييم النزول الميداني -

a2 
– 

ه، ويحدد أنواعيعرف المنتج و  
خصائص كل نوع، ومكونات 

 .عناصر المزيج التسويمي

 الحوار والمنالطة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 والمهام والتكاليف نططةاأل   -
 التدريس المصغر والتغذية الراجعة  -
 المفكرة اليومية والتغذية الراجعة  -

 التطبيك العملي.

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات المصيرة  -
 التمديميةتمييم العروض  -
تمييم التمارير والتكاليف  -

 نططةواأل
 االمتحانات الطفوية  -
 تمييم النزول الميداني -

a3- 

يذكر دورة حياة المنتج    
التسويمية  االستراتيجيات و

المناسب لها، ومزيج المنتج 
 وابعاده

 الحوار والمنالطة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 والمهام والتكاليف نططةاأل   -
 التدريس المصغر والتغذية الراجعة  -
 المفكرة اليومية والتغذية الراجعة  -

 التطبيك العملي.

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات المصيرة  -
 تمييم العروض التمديمية -
تمييم التمارير والتكاليف  -

 نططةواأل
 االمتحانات الطفوية  -
 تمييم النزول الميداني -

 

 التدرٌس والتموٌم:     استراتٌجٌة )المهارات الذهنٌة( بثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

b1– 

يحلل العوامل المؤثرة علي كل   
عنصر من عناصر المزيج 

التسويمي والمرارت التسويمية 
 المرتبطة بها..

 المحاضرات التفاعلية -

 ةالعروض التوضيحي -

 المنالطات -

 العصف الذهني -

 الواجبات والتكليفات -

 االختبارات المصيرة -

 الممابلة -

 المالحظة -

 المنظمة  . خالل التعلم الذاتي المستمر.
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 التعلم التعاوني -

 حل المطكالت -

 االمتحان النصفي -

 االمتحان النهائي -

b2 - 

يفرق بين كل من المزيج    
التسويمي، ومزيج المنتج، 

 والمزيج الترويجي.
 

 المحاضرات التفاعلية -

 ةالعروض التوضيحي -

 المنالطات -

 العصف الذهني -

 التعلم التعاوني -

 حل المطكالت -

 الواجبات والتكليفات -

 االختبارات المصيرة -

 الممابلة -

 المالحظة -

 االمتحان النصفي -

 االمتحان النهائي -

b3 

يمارن بين الممارسات   
التسويمية في الوالع العملي وبين 

العلمية التي درسها  سساأل
 ويفسر االختالفات بينهما.

-  -  

 

 التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة 
 والعملٌة

Professional and Practical 
Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

c1- 

والمفاهيم  سسيطبك األ - 
في المجال العملي في التسويمية 
التي تتعامل  األعمالمنظمات 

 بالسلع او الخدمات.

 العرض التوضيحي -

 المنالطات -

 حل المطكالت -

 العصف الذهني -

 دوارتمثيل األ -

 التعلم باالكتطاف -
 

 الواجبات والتكليفات -

 االختبار المصير -
 الممابلة 

 المالحظة  -

 مطروع التخرج -

 االمتحان النهائي -

c2- 

التسويمي يطور المزيج  - 
المناسب، و لنوات التوزيع، 
ويساهم في التخطيط للحمالت 

 الترويجية في المنظمات.

 العرض التوضيحي -

 المنالطات -

 حل المطكالت -

 العصف الذهني -

 دوارتمثيل األ -

 التعلم باالكتطاف -

 الواجبات والتكليفات -

 االختبار المصير -
 الممابلة 

 المالحظة  -

 مطروع التخرج -

 االمتحان النهائي -

 

     التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة رابعا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( ب
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات الممرر 
Transferable (General) 

Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

d1-   الواجبات والتكاليف - العروض التوضيحية  -في  اآلخرينيتواصل بفاعليه مع 
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مجال التسويك باالعتماد على 
 .المعلومات والعرض المناسب

 المنالطة  -

 العصف الذهني -

 حل المطكالت -

 دوارتمثيل األ -

 التعليم التعاوني -

 تمييم التكاليف والمهام  -

 المالحظة -

 الممابلة -

 مطروع التخرج -

 االمتحان النهائي -

d2- 
يعمل ضمن فريك عمل بتعاون،  

 .المهام المطلوبةإلنجاز 

 العروض التوضيحية  -

 المنالطة  -

 العصف الذهني -

 حل المطكالت -

 دوارتمثيل األ -
 التعليم التعاوني -

 الواجبات والتكاليف -

 تمييم التكاليف والمهام  -

 المالحظة -

 الممابلة -

 مطروع التخرج -
 النهائي االمتحان -

d3 
المهنة، ويطور  ياتأخالليلتزم ب 

معرفته ولدراته من خالل 
 .التعلم الذاتي المستمر

 العروض التوضيحية  -

 المنالطة  -

 العصف الذهني -

 حل المطكالت -

 دوارتمثيل األ -

 التعليم التعاوني - -

 الواجبات والتكاليف -

 تمييم التكاليف والمهام  -

 المالحظة -

 الممابلة -

 مطروع التخرج -

 االمتحان النهائي - -

 

v.  محتوى الممررموضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات التعلم 
 للممرر

(CILOs) 

1 
ممدمه فً 
 التسوٌك 

مفهوم التسوٌك -  
خصائص النشاط التسوٌمً -  
اهمٌه التسوٌك -  
 تطور الفكر التسوٌمً -

1 3 
 

a1,b2,b3,c1,d1 

 ه أنواعالمنتج و 2
  - مفهوم المنتج

ها وخصائصها أنواعالسلع و -  
 الخدمات وخصائصها -كل نوع 

2 6 

 
 
 

a2,b3,c1,c2,d1 

 تطوٌر المنتجات  3

اسباب تطوٌرالمنتجات-  
مراحل تطوٌر  -   

 المنتج
الحصول على االفكار -  
الدراسه المبدئٌه لالفكار -   
الدراسه التفصٌلٌه-  

2 6 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

التمٌٌز، ،تصمٌم المنتج  -
التغلٌف، التبٌٌن، الضمان، 

 الخدمات.
االختٌار السولً للمنتج -  
السوق إلىتمدٌم المنتج  -  

اسباب فشل ونجاح المنتج  -
 الجدٌد

 a1, a2,b1,b3, 
c1,d1,d2 

4 
دوره حٌاه المنتج 
واستراتٌجٌاتها 

 التسوٌمٌة 

مفهوم دوره حٌاه المنتج -  
مراحل دوره حٌاه المنتج    -  
مرحله التمدٌم -   
مرحله النمو -   
مرحله النضج  -  
 رمرحله االنحدا  -

2 6 

 
 

 a3,b1,b3,c1, 
c2,d1,d2 

 مزٌج المنتج  5
مفهوم المزٌج -  
ابعاد المزٌج -  
 استراتٌجٌات مزٌج المنتج -

1 3 
 a3,b1,b2, 
b3,c1,d1 

 التسعٌره  6

مفهوم السعر -  
العوامل المؤثره فً لرارات  -

 التسعٌر 
طرق التسعٌر  -  
 التسعٌراستراتٌجٌات  -

2 6 

 
 a1, a2,b1, 

b2,b3,c1,d1 

 التوزٌع  7

لنوات التوزٌع -  
اهمٌه لنوات التوزٌع  -

 ووظائفها
التوزٌعمستوٌات  -   
تنظٌم لناه التوزٌع -   
العوامل المؤثره فً تصمٌم  - 

 لناه التوزٌع 
 -مراحل تصمٌم لناه التوزٌع  -

ه لنوات التوزٌعإدار  

2 6 

 
 

 a1, a2,b1, 
b2,b3,c1, 
c2,d1,d3 

8 
االتصاالت 
التسوٌمٌة 
 والتروٌج 

نظام االتصاالت التسوٌمٌه.      -
ٌه لنظام ساسالخطوات األ -

 االتصال الفعال.
تحدٌد الجمهور المستهدف .   -
تحدٌد رد الفعل المطلوب.         -
تصمٌم الرساله                  -
اختٌار لناه االتصال              -
 مصدرالرسالهاختٌار  -
تمٌٌم نتائج االتصال              -
عناصر مزٌج االتصاالت  -

 والتروٌج 
العوامل المؤثره فً اختٌار  -

 عناصر التروٌج التروٌجً

2 6 

 a1, a2,b1, 
b2,b3,c1, 

 
c2,d1,d2, 

d3 

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   14 42  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 Number of Weeks /and Contact Hours Per 
Semester 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

           المحاضرات 
        حل المطكالت 
   التعلم التعاوني 
     العروض التوضيحية 
               العصف الذهني 
  دوارتمثيل األ               
                     الحوار والمنالطة 

 

vi. والتكلٌفات  نشطةاألTasks and Assignments: 

 م
No 

 / التكلٌف نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحمة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 10 التكالٌف والواجبات المنزلٌة    

2,4,12  a2, a3,b1 
,b3,c1 

 تمدٌم الطالب  2
 وعرضه الموضوع محضر

5 
4,6,10  a1, a3,b1 

,b3,c1,d1 

3 
 5 الحوار التفاعلً والمشاركة فً الماعة

 ,a1,b1  اسبوعٌا
b3,c1,d1 

 === == Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

vii. التعلم تمٌٌم Learning Assessment: 

 الرلم
No. 

 التمٌٌم أنشطة 
Assessment 

Tasks 

 التمٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

الدرجة  إلىنسبة الدرجة 
 Proportion ofالنهائٌة 

Final Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 10,,3,4,6,8 والتكاليف   نططةاأل

20 20% 
 a1,a2, 

a3,b1,b2,c1,c2 

2 
 W8 02 %20 a1, a2, a3,b1,b2,d1  امتحان تحرير  نصفي

W16 60 %62 االمتحان النهائي 3  a1,a2, a3,b1,b2,c1,c2 
d1 

 Total   %100 100   اإلجمالً

 

  :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 0216للنطر والتوزيع،  األمينعبد الخالك باعلو ، مبادئ التسويك، صنعاء، مكتبه  .1
 0212الرياض مكتبه جرير اسعد عبد الحميد، التسويك الفعال،  .0



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 . المساعدة: المراجع

  ،0222بطير العالق و حميد الطائي، مبادئ التسويك الحديث، عمان، اليازور  للنطر 
  0226ومفاهيم معاصره، عمان، اليازور  للنطر  أسسثامر البكر ، التسويك 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتوموالع  لكترونٌةالمصادر اإل .1

 

viii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلن.% من 55يلتزم الطالب بحضور  -
الممترر تمريترا بحضتور وبيتاب الطتالب للمستم ويحترم الطالتب متن دختول االمتحتان فتي حتال  أستتاذيمدم  -

 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% ويتم 05تجاوز الغياب 

 :Tardyتأخر الحضور الم 2

تتأخر لمدة ربع ساعة لتثالث مترات فتي الفصتل الدراستي، وإذا تأخر للطالب حضور المحاضرة إذا  يسمح -
 الممرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذزيادة عن ثالث مرات يحذر طفويا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دليمة من بدء االمتحان 02ممدار )تأخر ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا  -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

الممتترر نتتوع التعيينتتات فتتي بدايتتة الفصتتل ويحتتدد مواعيتتد تستتليمها وضتتوابط تنفيتتذ التكليفتتات  أستتتاذيحتتدد  -
 وتسليمها.

 في تسليمه.تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذ  تأخر إذا  -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوالنهائي تطبك عليه الئحة ط في حال ثبوت ليام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو -
 في حال ثبوت ليام الطالب بالغش او النمل في التكليفات والمطاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود طخص ينتحل طخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن -

 :Other policies آخر  سياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخر  أ  سياسات  -

 
  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 مبادئ تسوٌك  :خطة ممرر
 

i.  الممرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible for the 
Course 

 االسم
Name 

 د. عبد الكرٌم الدعٌس
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 
 

 المكان ورلم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

   3    

 

ix.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم الممرر

Course Title 
 مبادئ تسوٌك

2.  
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  
 الدراسً المستوى والفصل

Study Level and Semester 
الفصل الدراسً االول-المستوى الثانً  

5.  
 المتطلبات السابمة الممرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 والعلوم السلوكٌة إدارة األعمالمبادئ 

6.  
 المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

7.  

 الممرردرس له ٌالبرنامج الذي 
Program (s) in which the 

course is offered 

 إدارة األعمالبرنامج بكالورٌوس 

8.  

 لغة تدرٌس الممرر
Language of teaching the 

course 

 اللغة العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 االنتظام

11.  
 معد)و( مواصفات الممرر

Prepared By 
 د. فضل المحمودي

11.  
 مواصفات الممررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :الحظةم
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 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

x. وصف الممرر Course Description: 

تزويد الطالب بالمهارات والمعارف في مجال التسويك ويتناول هذا الممرر تعريف التسويك كوظيفة  إلىيهدف هذا الممرر 
ه، والتركيز علي مكونات أنواع، وتطور االتجاه التسويمي ، ومفهوم المنتج وأهميته، وخصائصه واألعمالية لمنظمات أساس

المزيج التسويمي المتمثلة في تطير المنتج ، ودورة حياة المنتج، ومزيج المنتجات والتسعير وطرلة واستراتيجياته، ولنوات 
ة والترويج بمكوناته المختلفة، والعوامل المؤثرة علي كل عنصر من عناصر التربح ها ، واالتصاالت التسويميأنواعالتوزيع و
 .التسويمي

  

xi. مخرجات تعلم الممرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف يكون الطالب لادرا على أن:
 1 a-  التسويمي وعناصر المزيج  االتجاهيحدد مفهوم التسويك، واهمية الوظيفة التسويمية وخصائصها، ومراحل تطور

 التسويمي المختلفة.
2 a- عناصر المزيج التسويمي.نوع، ومكونات ه، ويحدد خصائص كل أنواعيعرف المنتج و 
3 a- التسويمية المناسب لها، ومزيج المنتج وابعاده. االستراتيجيات يذكر دورة حياة المنتج و 
-b1 علي كل عنصر من عناصر المزيج التسويمي والمرارت التسويمية المرتبطة بها. المؤثرةيحلل العوامل 

b2- .يفرق بين كل من المزيج التسويمي، ومزيج المنتج، والمزيج الترويجي 
b3-  العلمية التي درسها ويفسر االختالفات بينهما. سسالعملي وبين األيمارن بين الممارسات التسويمية في الوالع 
c1- التي تتعامل بالسلع او الخدمات. األعمالفي المجال العملي في منظمات التسويمية والمفاهيم  سسيطبك األ 
c2- نظمات.يطور المزيج التسويمي المناسب، و لنوات التوزيع، ويساهم في التخطيط للحمالت الترويجيه في الم 
d1-  في مجال التسويك باالعتماد على المعلومات والعرض المناسب. اآلخرينيتواصل بفاعليه مع 
d2-  ،المطلوبةالمهام إلنجاز يعمل ضمن فريك عمل بتعاون. 

 

xii.  محتوى الممررموضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 عدد األسابٌع 
Number 

of Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

 ممدمه فً التسوٌك  1

مفهوم التسوٌك -  
النشاط التسوٌمًخصائص  -  
اهمٌه التسوٌك -  
 تطور الفكر التسوٌمً -

w1 3 

 ه أنواعالمنتج و 2
  - مفهوم المنتج

 -ها وخصائصها كل نوع أنواعالسلع و -  
 الخدمات وخصائصها

w2 
w3 

6 

 تطوٌر المنتجات  3

اسباب تطوٌرالمنتجات-  
مراحل تطوٌر  -   

 المنتج
الحصول على االفكار -  
الدراسه المبدئٌه لالفكار -   
الدراسه التفصٌلٌه-  
التمٌٌز، التغلٌف، التبٌٌن، ،تصمٌم المنتج  -

w4 
w5 

6 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 الضمان، الخدمات.
االختٌار السولً للمنتج -  
السوق إلىتمدٌم المنتج  -  
 اسباب فشل ونجاح المنتج الجدٌد -

4 
دوره حٌاه المنتج 
واستراتٌجٌاتها 

 التسوٌمٌة 

حٌاه المنتجمفهوم دوره  -  
مراحل دوره حٌاه المنتج    -  
مرحله التمدٌم -   
مرحله النمو -   
مرحله النضج  -  
 رمرحله االنحدا  -

  w6 3 

 w7 3 امتحان نصفً 5

 مزٌج المنتج  6
مفهوم المزٌج -  
ابعاد المزٌج -  
 استراتٌجٌات مزٌج المنتج -

w8 
w9 

6 

 التسعٌره  7

مفهوم السعر -  
العوامل المؤثره فً لرارات التسعٌر  -  
طرق التسعٌر  -  
 استراتٌجٌات التسعٌر -

w10 
w11 

6 

 التوزٌع  8

لنوات التوزٌع -  
اهمٌه لنوات التوزٌع ووظائفها -  
التوزٌعمستوٌات  -   
تنظٌم لناه التوزٌع -   
العوامل المؤثره فً تصمٌم لناه التوزٌع  -   
ه لنوات إدار -مراحل تصمٌم لناه التوزٌع  -

 التوزٌع

w12 
w13 

6 

9 
االتصاالت 
التسوٌمٌة 
 والتروٌج 

الخطوات  -نظام االتصاالت التسوٌمٌه.      -
 ٌه لنظام االتصال الفعال.ساساأل
تحدٌد رد  -تحدٌد الجمهور المستهدف .   -

تصمٌم الرساله                  -الفعل المطلوب.        
اختٌار  -       اختٌار لناه االتصال       -

 مصدرالرساله
عناصر  -تمٌٌم نتائج االتصال              -

 مزٌج االتصاالت والتروٌج 
العوامل المؤثره فً اختٌار عناصر التروٌج  -

 التروٌجً

w14 
w15 

6 

10  ًامتحان نهائ w16 3 

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 
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 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

           المحاضرات 
        حل المطكالت 
   التعلم التعاوني 
     العروض التوضيحية 
               العصف الذهني 
  دوارتمثيل األ               
                     الحوار والمنالطة 

 

xiii. والتكلٌفات  نشطةاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 / التكلٌف نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحمة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

 a2, a3,b1,,b3,c1  2,4,12 10 التكالٌف والواجبات المنزلٌة     1

 a1, a3,b1,,b3,c1,d1  4,6,10 5 تمدٌم الطالب وعرضه الموضوع محضر 2

 a1,b1,b3,c1,d1  اسبوعٌا 5 الحوار التفاعلً والمشاركة فً الماعة 3

 === == Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

 الرلم
No. 

 التمٌٌم أنشطة 
Assessment Tasks 

 التمٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 إلىنسبة الدرجة 
الدرجة النهائٌة 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 %20 20 10,,3,4,6,8 والتكاليف   نططةاأل 1

 W8 امتحان تحرير  نصفي 2
a3,b1,b2,d1 

02 %20 
 W16 60 االمتحان النهائي 3

 الفصل
%60 

 Total  %100 100   اإلجمالً

 

  :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 0216للنطر والتوزيع،  األمينعبد الخالك باعلو ، مبادئ التسويك، صنعاء، مكتبه  .1
 0212اسعد عبد الحميد، التسويك الفعال، الرياض مكتبه جرير  .0

  المساعدة: المراجع
. 

 0222الطائي، مبادئ التسويك الحديث، عمان، اليازور  للنطر،  بطير العالق و حميد 
  0226ومفاهيم معاصره، عمان، اليازور  للنطر  أسسثامر البكر ، التسويك 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتوموالع  لكترونٌةالمصادر اإل .2

 

 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

xiv. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلن.55يلتزم الطالب بحضور  -
الممترر تمريترا بحضتور وبيتاب الطتالب للمستم ويحترم الطالتب متن دختول االمتحتان فتي حتال  أستتاذيمدم  -

 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% ويتم 05تجاوز الغياب 

 :Tardyتأخر الحضور الم 0

تتأخر لمدة ربع ساعة لتثالث مترات فتي الفصتل الدراستي، وإذا تأخر للطالب حضور المحاضرة إذا  يسمح -
 الممرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذزيادة عن ثالث مرات يحذر طفويا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دليمة من بدء االمتحان 02ممدار )تأخر ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا  -
 تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

الممتترر نتتوع التعيينتتات فتتي بدايتتة الفصتتل ويحتتدد مواعيتتد تستتليمها وضتتوابط تنفيتتذ التكليفتتات  أستتتاذيحتتدد  -
 وتسليمها.

 في تسليمه.تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذ  تأخر إذا  -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت ليام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبك عليه الئحة ط -
 يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.في حال ثبوت ليام الطالب بالغش او النمل في التكليفات والمطاريع  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود طخص ينتحل طخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن -

 :Other policies آخر  سياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخر  أ  سياسات  -

 
 


