
 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 قنوات التوزيع إدارةمواصفات مقرر: 
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر 

Course Title 
قنوات التوزيع إدارة  

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

- 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 يجمالاإل

Total 
 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين /سمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسي 
Study Level and 

Semester 
 الفصل االول -الرابع  مستوىال

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت( 

Pre-requisites (if any) 
 تسويق خدمات  –مبادئ تسويق 

6 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 
- 

7 
 درس له المقرر يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 أعمال  إدارةبكالريوس 

8 
 لغة تدريس المقرر 

Language of teaching the 
course 

 العربية

9 
 نظام الدراسة 

Study System 
 الفصل الدراسي 

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د.عبدالكريم الدعيس

11 
 تاريخ اعتماد مواصفات المقرر 

Date of Approval 
 

 المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.الساعة  :مالحظة
 

ii. وصف المقرر Course Description : 

ها، وتصميم  أهدافتها وأهمينشأة وتطور قنوات التوزيع وحول  األساسية  تزويد الطالب بالمعارف    إلى  هذا المقرر    يهدف
التوزيعية،   القنوات  اختيار  في  المؤثرة  والعوامل  التوزيع،  من حيث االختيار، والتنسيق    إدارةقنوات  التوزيع  قنوات 
و التوزيع،  واستراتيجيات  أنظمة  يتناول  كما  والتقييم،  الدولي    أنواعوالرقابة  التوزيع  وأنظمة  ووظائفهم،  الوسطاء 

 كوناته وسلسلة التوريد ونظام االمداد التسويقي ومكوناتهما.واستراتيجياته، والتوزيع المادي وم

  

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 a1- اختيارها ووسائل تحفيز أعضاء القناة  ها والعوامل المؤثرة في أهدافيذكر تطور قنوات التوزيع و مفهومها و
 والرقابة عليها.

a2-  ه أبعادهم وأنظمة التوزيع الدولي والتوزيع المادي وأنواعيُعرف أنظمة واستراتيجيات التوزيع والوسطاء و
 وسلسلة التوريد واالمداد التسويقي.

a3-  التوزيع الدولي استراتيجية ي وهم ووظائف التوزيع المادأنواعيحدد انظمة التوزيع ووظائف الوسطاء حسب
 ونظام االمداد التسويقي ومكوناته.

b1- ها ويشرح اختيار قنوات التوزيع وتنظيمها وقنوات التوزيع الدولي أبعاديحدد عمليه تصميم قنوات التوزيع و
 وتنظيمها.

b2 - راتيجيات التوزيع وفاعلية  يقيم تأثير العوامل المختلفة على اختيار قناة التوزيع وأعضاء القناة وانظمة واست
 الوسطاء.

b3 -  يقارن بين قنوات التوزيع المحلية والدولية وبين التوزيع المادي وسلسله التوريد واالمداد 
c1- الوسطاء وانظمة التوزيع الدولي والتوزيع المادي  أنواعيصنف قنوات التوزيع المستخدمة في الواقع العملي و

 ومنشآته.
c2- مقرر في تطوير قنوات التوزيع المستخدمة في تصميم نظام توزيع فعال.يستعمل مفاهيم ال 
d1- يات المهنية ومستعد للعمل ضمن فريق عمل لتطوير األداء وحل المشاكل العملية.خالقيلتزم باأل 
d2- .يطور ذاته بالتعلم المستمر ومتابعه النماذج الناجحة والحديث في مجال التوزيع 

 

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

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج 
(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 - 
ها  أهدافيذكر تطور قنوات التوزيع ومفهومها و

والعوامل المؤثرة في اختيارها ووسائل تحفيز أعضاء  
   القناة والرقابة عليها.

A1-   يظهر المعرفة والفهم بالمبادئ والنظريات
 .عمالوالمفاهيم التسويقية المطبقة في بيئة األ

a2  – 
يُعرف أنظمة واستراتيجيات التوزيع والوسطاء  

هم وأنظمة التوزيع الدولي والتوزيع المادي أنواعو
 .ه وسلسلة التوريد واالمداد التسويقيأبعادو

A3 –  وطرق وبرامج   أساليبيظهر المعرفة والفهم ب
  التسويقية المناسبة باألسواق.  اإلتصاالت 

a3 - 
هم  أنواعيحدد انظمة التوزيع ووظائف الوسطاء حسب 

التوزيع الدولي  استراتيجية ووظائف التوزيع المادي و
 ونظام االمداد التسويقي ومكوناته.

A2  يبين االتجاهات الفكرية المعاصرة في مجاالت .
 المختلفة.التسويق 

b1– 
ها ويشرح  أبعاديحدد عمليه تصميم قنوات التوزيع و

اختيار قنوات التوزيع وتنظيمها وقنوات التوزيع الدولي 
 وتنظيمها.

B2الممكن استخدامها   ساليبواأل الطرق . يحدد
المستهلكين والمشتريين لتحقيق   إلى للوصول 

 التسويقية للمنشأة.   هدافاأل

b2 - 
العوامل المختلفة على اختيار قناة التوزيع  يقيم تأثير 

وأعضاء القناة وانظمة واستراتيجيات التوزيع وفاعلية  
 الوسطاء.

B3  يحلل الظواهر والمشكالت التسويقية بشكل عام .
 واستنتاج مؤشرات تفيد في اتخاذ القرارات التسويقية.

b3 - 
التوزيع يقارن بين قنوات التوزيع المحلية والدولية وبين 

 المادي وسلسله التوريد واالمداد.
B4  يقيم االستراتيجيات التســويقية والبيعية التي .

 تســتخدمها الشــركات في الواقــع العملــي.

c1 - 
يصنف قنوات التوزيع المستخدمة في الواقع العملي  

الوسطاء وانظمة التوزيع الدولي والتوزيع   أنواعو
 .المادي ومنشآته

C1 .  يوظف النظريات واالستراتيجيات التسويقية, في
 معالجة المشكالت التسويقية في البيئة المحلية.

c2 - 
يستعمل مفاهيم المقرر في تطوير قنوات التوزيع 

 المستخدمة في تصميم نظام توزيع فعال.
. C2  يعد الخطط والبرامج التسويقية والبيعية .

 ارجية.لألسواق الحالية والمستهدفة المحلية والخ



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 التعليم والتعلم والتقويم:استراتيجية المقرر )المعارف والفهم( بأوال: مواءمة مخرجات تعلم 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 التدريس استراتيجية 
Teaching 
Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment 
Strategies 

a1 - 

يذكر تطور قنوات التوزيع و مفهومها  
ها والعوامل المؤثرة في اختيارها أهدافو

ووسائل تحفيز أعضاء القناة والرقابة  
   عليها.

 المحاضرات -

 العروض التوضيحية   -

 المناقشة  -

 التعلم التعاوني -

 حل المشكالت -

 التعلم الذاتي  -

 التدريس المصغر -

 باالكتشافالتعلم  -

 المهام والتكليف -
 االسئلة الشفهية  -
 اختبار تحصيل -
 المالحظة -
 االختبار النصفي  -
 االمتحان النهائي  -

a2  – 

يُعرف أنظمة واستراتيجيات التوزيع  
هم وأنظمة التوزيع  أنواعوالوسطاء و

ه أبعادالدولي والتوزيع المادي و
 .وسلسلة التوريد واالمداد التسويقي

 المحاضرات -

 العروض التوضيحية   -

 المناقشة  -

 التعلم التعاوني -

 حل المشكالت -

 التعلم الذاتي  -

 التدريس المصغر -

 التعلم باالكتشاف -

 المهام والتكليف -
 االسئلة الشفهية  -
 اختبار تحصيل -
 المالحظة -
 االختبار النصفي  -
 االمتحان النهائي  -

a3  – 

يحدد انظمة التوزيع ووظائف الوسطاء  
هم ووظائف التوزيع  أنواعحسب 

التوزيع الدولي استراتيجية المادي و
 ونظام االمداد التسويقي ومكوناته.

 المحاضرات -

 العروض التوضيحية   -

 المناقشة  -

 التعلم التعاوني -

 حل المشكالت -

 التعلم الذاتي  -

 التدريس المصغر -
 التعلم باالكتشاف

 والتكليفالمهام  -
 االسئلة الشفهية  -
 اختبار تحصيل -
 المالحظة -
 االختبار النصفي  -

 االمتحان النهائي 

 

 التدريس والتقويم:     استراتيجية ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( ب

d1- 
يات المهنية ومستعداً للعمل ضمن فريق  خالقيلتزم باأل

 عمل لتطوير األداء وحل المشاكل العملية.
 

D1  يشارك في فرق العمل بكفاءة، وبما يمكنه من .
 العمل في مختلف وظائف التسويق والبيع.

d2- 
يطور ذاته بالتعلم المستمر ومتابعه النماذج الناجحة  

 مجال التوزيع.والحديث في 

D3  يستخدم تكنولوجيا المعلومات في عمليات .
االتصال والتواصل في مجال التسويق والبيع  

 الشخصي 
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 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال
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 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                               

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 التدريس استراتيجية 
Teaching 
Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment 
Strategies 

b1– 
ها  أبعاديحدد عمليه تصميم قنوات التوزيع و

وتنظيمها  ويشرح اختيار قنوات التوزيع 
 وقنوات التوزيع الدولي وتنظيمها.

 المحاضرات التفاعلية  -

 العروض التوضيحية  -

 المناقشات  -

 حل المشكالت -

 التعلم الذاتي  -

 العصف الذهني  -

 التعلم التعاوني -

 االختبار القصير  -

 المهام والتكليف -

 االسئلة الشفهية  -

 المالحظة -

 المقابلة -

 االختبار النصفي  -

 االمتحان النهائي  -

b2 - 
تأثير العوامل المختلفة على اختيار قناة  يقيم 

التوزيع وأعضاء القناة وانظمة واستراتيجيات  
 التوزيع وفاعلية الوسطاء.

 المحاضرات التفاعلية  -

 العروض التوضيحية  -

 المناقشات  -

 حل المشكالت -

 التعلم الذاتي  -

 العصف الذهني  -

 التعلم التعاوني -

 االختبار القصير  -

 المهام والتكليف -

 الشفهية االسئلة  -

 المالحظة -

 المقابلة -

 االختبار النصفي  -

 االمتحان النهائي  -

b3 - 
يقارن بين قنوات التوزيع المحلية والدولية 

 وبين التوزيع المادي وسلسله التوريد واالمداد

 المحاضرات التفاعلية  -

 العروض التوضيحية  -

 المناقشات  -

 حل المشكالت -

 التعلم الذاتي  -

 العصف الذهني  -
 التعاونيالتعلم 

 االختبار القصير  -

 المهام والتكليف -

 االسئلة الشفهية  -

 المالحظة -

 المقابلة -

 االختبار النصفي  -
 االمتحان النهائي 

 

 التدريس والتقويم: استراتيجية ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( ب
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 التدريس استراتيجية 
Teaching 
Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment 
Strategies 

c1 - 

يصنف قنوات التوزيع المستخدمة في 
الوسطاء وانظمة   أنواعالواقع العملي و

التوزيع الدولي والتوزيع المادي  
 .ومنشآته

 العروض التوضيحي -

 المناقشات  -

 التعلم التعاوني -

 العصف الذهني  -

 حل المشكالت -

 تمثيل األدوار -

 الحاالت العملية  -

 المهام والتطبيقات   -

 االسئلة الشفهية  -

 االختبارات القصيرة  -

 المقابلة -

 المالحظة -

 االختبار النصفي  -

 االمتحان النهائي  -
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 التعلم باالكتشاف -

c2 - 
يستعمل مفاهيم المقرر في تطوير قنوات  

التوزيع المستخدمة في تصميم نظام  
 توزيع فعال.

 العروض التوضيحي -

 المناقشات  -

 التعلم التعاوني -

 العصف الذهني  -

 حل المشكالت -

 تمثيل األدوار -

 الحاالت العملية  -

 التعلم باالكتشاف -

 المهام والتطبيقات   -

 االسئلة الشفهية  -

 االختبارات القصيرة  -

 المقابلة -

 المالحظة -

 االختبار النصفي  -

 االمتحان النهائي  -

 
 

  



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال
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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

      التدريس والتقويم:استراتيجية رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدريس استراتيجية 
Teaching 
Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment 
Strategies 

d1- 

يات المهنية ومستعد للعمل  خالقيلتزم باأل
ضمن فريق عمل لتطوير األداء وحل  

 المشاكل العملية.
 

 العروض التوضيحية   -

 العصف الذهني  -

 المناقشة  -

 حل المشكالت -

 التعليم الذاتي  -

 تمثيل األدوار -

 الواجبات والتكليفات  -

 المقابلة -

 المالحظة -

 االختبارات القصيرة  -

 مشروع التخرج  -

 االختبار النهائي -

d2- 
يطور ذاته بالتعلم المستمر ومتابعه النماذج  

 الناجحة والحديث في مجال التوزيع.

 العروض التوضيحية   -

 العصف الذهني  -

 المناقشة  -

 حل المشكالت -

 التعليم الذاتي  -

 تمثيل األدوار -

 الواجبات والتكليفات  -

 المقابلة -

 المالحظة -

 االختبارات القصيرة  -

 مشروع التخرج  -

 االختبار النهائي -

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

                                                        Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات  
الرئيسة/  
 الوحدات

Topic List 
/ Units 

الموضوعات  
 التفصيلية 

Sub 
Topics 

List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

 للمقرررموز مخرجات التعلم 
(CILOs) 

1 
قنوات 
 التوزيع 

مفهوم قنوات  
  -التوزيع

ه قنوات  أهمي
 -التوزيع
  أهداف 
  -التوزيع
قنوات   أنواع

 -التوزيع

1 3  a1 ,c1,c2 

2 
تصميم قنوات 

 التوزيع 

عمليه   أبعاد-
  التصميم

ات  إجراء-
 تصميم القنوات 

العوامل - 
المؤثرة في 

اختيار قنوات  
 التوزيع

2 6 

 
 

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



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

تصميم  قرارات - 
 قنوات التوزيع

3 
قنوات   إدارة

 التوزيع 

ه اداره أهمي-
  قنوات التوزيع
مفهوم اداره - 
 قنوات التوزيع

اختيار    
 قنوات التوزيع

- 
تنظيم  - 

وتنسيق قناة  
 التوزيع

تحفيز  -  
اعضاء قناة  

 التوزيع
الرقابة على  -  

قناة اعضاء ال  
تقييم  -  
قناة اعضاء ال  

2 6 

 
 
 

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

4 
أنظمة 

واستراتيجيات  
 التوزيع 

سلوك      
قناةاعضاء ال -  

انظمه  -
التسويق  
العمودية  

ة األفقيو  
استراتيجيات  - 

 التوزيع
انظمه  - 

التوزيع الحديثة  
 والمستقبلية 

انظمه توزيع  - 
 الخدمات

2 6 

 
A1,b1,b2,c1,c2,d1,d2 

 الوسطاء 5

المفهوم 
بعادواأل -  

مبررات -
استخدام 
 الوسطاء

تجار الجملة  - 
الوظائف 

نواعواأل   

2 6 

 
a2,a3,b2, 

b3,c1, 
c2,d1 



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

تجاره التجزئة  -
الوظائف 

نواعواأل   
الوكالء -

 السماسرة

6 
أنظمة 
التوزيع 
 الدولي 

استراتيجية  
التوزيع 
 -الدولي

قنوات  - 
  التوزيع الدولية

دور البيع 
 - الشخصي

قرارات تنظيم  -
 التسويق الدولي 

1 3 

a1,a3,b1, 
b3,c1,c2 

d1,d2 

7 
التوزيع 
 المادي 

بعاد المفهوم األ-  
مداخل نظام  - 
  التوزيع المادي

العالقة بين  -
التوزيع المادي  

و عناصر  
المزيج 
 التسويقي

الوظائف - 
للتوزيع  األساسية 
 المادي 

2 6 

 
a2,a3, b3, c1,c2,d1 

8 

سلسلة  
التوريد ونظام 

االمداد  
 التسويقي

سلسله التوريد -
 ومكوناتها 

نظام االمداد  - 
التسويقي 
 ومكوناته 

تطوير مفهوم  - 
نظام االمداد 

 التسويقي

2 6 

 
a2,a3,b3, 

c1,c2,d1,d2 

عدد األسابيع والساعات الفعلية ي إجمال  
 Number of Weeks /and 

Contact Hours Per Semester 
14 42 === 

  

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 المحاضرات                   ▪
 حل المشكالت         ▪
 التعلم التعاوني   ▪
 العروض التوضيحية      ▪
 العصف الذهني                ▪
 تمثيل االدوار                 ▪



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 الحوار والمناقشة                      ▪
 التعلم الذاتي                                        ▪
 التعلم باالكتشاف ▪

 

vi. ة والتكليفات نشطاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليف نشطاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة 
Mark 

 التنفيذ أسبوع 
Week Due 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 ة وتكاليف فردية أنشط

 
10 5,7,13 

 
a1,a2,a3,b1, 
b2,b3,c1,c2,d1 

 14 ,10 ,6 5 تحضير موضوع وعرضه  2
b3 

a1,a2,a3,b1,b2, 
c1,c2,c3,d1,d2 

3 
الحوار والمشاركة التفاعلية للطالب  

 في القاعة 
 اسبوعيا  5

a1,a2,a3,b1,b2,
b3 

c1,c2,d1 

 === = Total Score 20ي الدرجة  إجمال 

 
  



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنشط 
Assessment 

Tasks 

أسوع 
 التقييم 

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

  إلى نسبة الدرجة 
الدرجة النهائية 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 التعلممخرجات 
CILOs (symbols) 

1 
ة وتكليفات  أنشط

 فردية
5,7,13 20 20 % 

a1,a2,a3,b1, 
b2,b3,c1,c2,d1 

4 
اختبار تحريري  

 نصفي 
8 20 20 %  

a1,a2,a3,b1,b2,b3, 
c1,c2,d1,d2 

نهاية   االمتحان النهائي  5
 الفصل 

60 60 %  جميع المخرجات  

 Total ي   جمالاإل  100 100% === 

 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم  

 

 : Required Textbook(s) المراجع الرئيسة.1

2019  األردنمحمود جاسم الصميدعي: اداره قنوات التوزيع دار البازورى عمان  -1 -1  
2016  للنشر والتوزيع صنعاء  األمينعبد الخالق باعلوي: اداره قنوات التوزيع  -2 -2      

 : Essential Referencesالمراجع المساندة .2

 2002 األردنهاني الضمور: قنوات التوزيع دار اليازوري عمان  .1

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع اإللكترونالمصادر .3

.اإلنترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: 

1 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية 

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
يقدم أســتاذ المقرر تقريرا بحضــور و ياب الطالب للقســم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز   -

 القسم.ويتم اقرار الحرمان من مجلس  %25الغياب 

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

للطالب حـضور المحاـضرة إذا تأخر لمدة ربع ـساعة لثالث مرات في الفـصل الدراـسي، وإذا تأخر زيادة   يـسم  -
 عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) بدخولال يسم  للطالب  -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائ  الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

4 

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع 

 مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات وتسليمها.يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد  -
 إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. -

5 

 :Cheatingالغش 

 الطالب.ن ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش -
 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

6 
 : Plagiarismاالنتحال 

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -

7 
 :Other policiesسياسات أخرى 

 سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي  -

 
  



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

 قنوات التوزيع إدارة :خطة مقرر
 

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 
Course 

 االسم 
Name 

 د.عبدالكريم الدعيس
 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف 
Location 

&Telephone 
No. 

 
 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنين
MON 

 الثالثاء 
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخميس 
THU 

 ياإللكترونالبريد 
E-mail 

       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course : 

1 
 اسم المقرر 

Course Title 
 قنوات التوزيع إدارة

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين /سمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسي 
Study Level and 

Semester 
 الفصل االول -الرابع  مستوىال

5 
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت( 

Pre-requisites  
 تسويق خدمات  –مبادئ تسويق 

6 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co –requisite 
- 

7 

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Program (s) inتدريس المقرر 

which the course is 
offered 

 أعمال  إدارة سبكالوريو

8 
 لغة تدريس المقرر 

Language of teaching the 
course 

 العربية

9 
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء-التجارةمبنى كلية 

 

iii.  وصف المقررCourse Description : 



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/فضل المحمودي

ها، وتصميم  أهدافتها وأهمينشأة وتطور قنوات التوزيع وحول  األساسية  تزويد الطالب بالمعارف    إلى  هذا المقرر    يهدف
التوزيعية،   القنوات  اختيار  في  المؤثرة  والعوامل  التوزيع،  من حيث االختيار، والتنسيق    إدارةقنوات  التوزيع  قنوات 
و التوزيع،  واستراتيجيات  أنظمة  يتناول  كما  والتقييم،  الدولي    أنواعوالرقابة  التوزيع  وأنظمة  ووظائفهم،  الوسطاء 

 كوناته وسلسلة التوريد ونظام االمداد التسويقي ومكوناتهما.واستراتيجياته، والتوزيع المادي وم

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs) : 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:
 a1-  اختيارها ووسائل تحفيز أعضاء القناة ها والعوامل المؤثرة في  أهدافيذكر تطور قنوات التوزيع و مفهومها و

 والرقابة عليها.
a2-  ه وسلسلة أبعادهم وأنظمة التوزيع الدولي والتوزيع المادي وأنواعيُعرف أنظمة واستراتيجيات التوزيع والوسطاء و

 التوريد واالمداد التسويقي.
a3-    التوزيع الدولي استراتيجية  هم ووظائف التوزيع المادي وأنواعيحدد انظمة التوزيع ووظائف الوسطاء حسب

 ونظام االمداد التسويقي ومكوناته.
b1-  ها ويشرح اختيار قنوات التوزيع وتنظيمها وقنوات التوزيع الدولي أبعاديحدد عمليه تصميم قنوات التوزيع و

 وتنظيمها.
b2  -  تأثي التوزيع وفاعلية  يقيم  واستراتيجيات  وانظمة  القناة  التوزيع وأعضاء  قناة  اختيار  على  المختلفة  العوامل  ر 

 الوسطاء.
b3 -  يقارن بين قنوات التوزيع المحلية والدولية وبين التوزيع المادي وسلسله التوريد واالمداد 
c1-  وانظمة التوزيع الدولي والتوزيع المادي   الوسطاء  أنواعيصنف قنوات التوزيع المستخدمة في الواقع العملي و

 ومنشآته.
c2- .يستعمل مفاهيم المقرر في تطوير قنوات التوزيع المستخدمة في تصميم نظام توزيع فعال 
d1- يات المهنية ومستعد للعمل ضمن فريق عمل لتطوير األداء وحل المشاكل العملية.خالقيلتزم باأل 
d2-  ابعه النماذج الناجحة والحديث في مجال التوزيع.يطور ذاته بالتعلم المستمر ومت  

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات  

 (الرئيسة
Units 

 الموضوعات التفصيلية 
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

الساعات 
 الفعلية

Con. H 

 التوزيع قنوات  1

  -مفهوم قنوات التوزيع
ه قنوات التوزيعأهمي - 

التوزيع أهداف  -  
 -قنوات التوزيع أنواع

1 3 

2 
تصميم قنوات 

 التوزيع 

عمليه التصميم أبعاد-   
ات تصميم القنواتإجراء-  

العوامل المؤثرة في اختيار قنوات  - 
 التوزيع

 قرارات تصميم قنوات التوزيع- 

3،2 6 

 قنوات التوزيع إدارة 3

ه اداره قنوات التوزيعأهمي-   
مفهوم اداره قنوات التوزيع-   

 -  اختيار قنوات التوزيع  
تنظيم وتنسيق قناة التوزيع -   

تحفيز اعضاء قناة التوزيع-    

5،4 6 



 
                                                                                       

 
 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال

 برنامج التسويق

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  عميد الكليةة       الجود نائب العميد لشئون        رئيس القسم  
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قناة الرقابة على اعضاء ال-    
قناة تقييم اعضاء ال-    

4 
أنظمة واستراتيجيات  

 التوزيع 

قناة اعضاء السلوك      -  
ة األفقي انظمه التسويق العمودية و-  

استراتيجيات التوزيع-   
انظمه التوزيع الحديثة والمستقبلية -   

 انظمه توزيع الخدمات -

7،6 6 

5 Mid-term Exam 8 3 

 الوسطاء 6

بعادالمفهوم واأل -  
مبررات استخدام الوسطاء-  

نواعتجار الجملة الوظائف واأل -    
نواعالتجزئة الوظائف واأل تجاره -   

 الوكالء السماسرة-

9،10  6 

7 
أنظمة التوزيع  

 الدولي 

التوزيع الدولياستراتيجية  - 
قنوات التوزيع الدولية-    
 - دور البيع الشخصي

 قرارات تنظيم التسويق الدولي-

11 3 

 التوزيع المادي 8

بعاد المفهوم األ-  
مداخل نظام التوزيع المادي-    

العالقة بين التوزيع المادي و  -
 عناصر المزيج التسويقي 

 للتوزيع المادياألساسية الوظائف - 

12،13  6 

9 
سلسلة التوريد ونظام  

 االمداد التسويقي 

سلسله التوريد ومكوناتها -  
نظام االمداد التسويقي ومكوناته -   

تطوير مفهوم نظام االمداد  - 
 التسويقي

14،15  6 

10 Mid-term Exam 16 3 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 48 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 المحاضرات                   ▪
 حل المشكالت         ▪
 التعلم التعاوني   ▪
 العروض التوضيحية     ▪
 العصف الذهني               ▪
  تمثيل االدوار               ▪
 الحوار والمناقشة                     ▪
 التعلم الذاتي                                       ▪
 التعلم باالكتشاف ▪
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 م
No 

 ة / التكليف نشطاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة 
Mark 

 أسبوع التنفيذ 
Week Due 

 5,7,13 10 الواجبات والتكاليف 1

 14 ,10 ,6 5 تحضير الطالب الموضوع وعرضه  2

 اسبوعيا  5 الحوار والمشاركة التفاعلية للطالب في القاعة  3

 ==  Total Score 20ي الدرجة  إجمال 

 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنشط 
Assessment Tasks 

 أسوع التقييم 
Week due 

 الدرجة
Mark 

الدرجة   إلى نسبة الدرجة 
 Proportionالنهائية 

of Final 
Assessment 

 % 20 20 5,7,13 ة وتكليفات فردية أنشط 1

% 20 20 8 اختبار تحريري نصفي  2  

% 60 60 نهاية الفصل االمتحان النهائي  3  

 Total ي   جمالاإل  100 100% 
 

  :  Learning Resourcesمصادر التعلم  

   : Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

2019 األردن محمود جاسم الصميدعي اداره قنوات التوزيع دار البازورى عمان  -1 -1  
2016للنشر والتوزيع صنعاء  األمينعبد الخالق باعلوي اداره قنوات التوزيع  -2 -2      

 : Essential Referencesالمراجع المساندة .2

 2002 األردنالتوزيع دار اليازوري عمان  تقنواالضمور هاني  -

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع اإللكترونالمصادر .3

.اإلنترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: بعد 

1 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية 

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.  %75يلتزم الطالب بحضور  -
الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور و ياب الطالب للقسم ويحرم  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي، وإذا تأخر زيادة  يسم   -
 عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقيقة من بدء االمتحان  20االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) بدخولال يسم  للطالب  -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائ  الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

4 
 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع 

 مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات وتسليمها.يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد  -
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 إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. -

5 

 :Cheatingالغش 

 الطالب.ن ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش  -
 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

6 
 : Plagiarismاالنتحال 

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -

7 
  :Other policiesسياسات أخرى 

 سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي  -
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