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 مقدمة

احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على من ُبعث ُمعلمًا للناس 

نور العلم  إىلفأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية،  ؛اهلل بإذنه وسراجًا منريًا إىلوهاديًا وبشريًا، وداعيًا 

 وصحبه أمجعني، أما بعد: مد بن عبداهلل وعلى آلهواهلداية، حم

تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة على شغل 

لسعودي، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات الوظائف التقنية والفنية واملهنية املتوفرة يف سوق العمل ا

السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا على اهلل ثم 

على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أجل االستمرار قدمًا يف دفع عجلة التقدم التنموي، 

 ملصاف الدول املتقدمة صناعيًا. إىللتصل بعون اهلل تع

خطوة إجيابية تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج  إلدارة العامة للمناهجوقد خطت اال

التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب متطلباته، وقد 

يري املهنية الوطنية ومن بعده مشروع املؤهالت املهنية الوطنية، متثلت هذه اخلطوة يف مشروع إعداد املعا

والذي ميثل كل منهما يف زمنه، الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد املعايري وكذلك 

املؤهالت الحقًا يف بنائها على تشكيل جلان ختصصية متثل سوق العمل واملؤسسة العامة للتدريب التقين 

هين حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان وامل

يف النهاية بنظرة متكاملة لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية يف حتقيق متطلباته 

 األساسية.

ة اإلدارية" ملتدربي كليات التقنية على وتتناول هذه اخلطة التدريبية "خطة التسويق يف قسم التقني

وصف مقررات هذا التخصص ليشمل موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب املهارات الالزمة هلذا 

 التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد خترجهم من هذا الربنامج.

تدريبية تأمل من اهلل عز وجًل أن تسهم وهي تضع بني يديك هذه اخلطة ال إلدارة العامة للمناهجواال

 بشكل مباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط خاٍل من التعقيد. 

 واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها واملستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه، إنه مسيع جميب الدعاء.

 اإلدارة العامة للمناهج   
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 الفهرس

 الصفحة املوضوع م

 2 مقدمة. 1

 3 الفهرس. 2

 4  الربنامج.وصف  3

 4 اهلدف العام للربنامج. 4

 4 .األهداف التفصيلية للربنامج 5

 5 توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية. 6

 8 غالف الوصف املختصر ملقررات التخصص. 7

 9 الوصف املختصر ملقررات التخصص. 8

 11 غالف الوصف التفصيلي للمقررات املشرتكة. 9

10  .12 مبادئ إدارة األعمال 

11  .16 مقدمة يف األقتصاد 

12  .20 مبادئ حماسبة 

13  .25 مقدمة يف اإلحصاء 

14  .28 إدارة اجلودة الشاملة 

 34 التسويق.غالف الوصف التفصيلي للمقررات التخصصية لتخصص  15

16   35 .التسويقمبادئ 

17  .41 قنوات التوزيع 

18  .47 ترويج املنتجات 

19  .52 سلوك املستهلك 

20  .57 خدمة العمالء 

21  ( 1مهارات البيع.) 64 

22  .73 حبوث التسويق 

23  .77 التسويق اإللكرتوني 

25  ( 2مهارات البيع.) 82 

26  .86 تطبيقات تسويقية على احلاسب 

 90 غالف مالحق اخلطة التدريبية. 27

28  .91 بيان باملعامل 

29  .91 جتهيز معمل 

30  .92 ملحق حول أدوات التقييم املقرتحة 

31  .95 املراجع 
 



 القسم

  التقنية اإلدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  إلدارة العامة للمناهجاال
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 التسويق

 
 

 96 من  4

 صف الربنامج: و

ُُم التقنية اإلدارية  ُُويق يف قسُُُُ ُُص،   صُُُُُُُمم دبلوم التسُُُُ ُُوق العمل اللية للتخصُُُُ مبا يتوافق مع احتياجات سُُُُ

عليه يف الكليات التقنية، يف مخسة فصول تدريبية فصلية، مدة كل فصل تدرييب مثانية عشر أسبوعًا         التدريبب يتمو

ُُافة 1632) مبجموع تدريبيًا، ُُاعة تدريب، إضُُ ُُوق العمل، مبا يعادل )  (490) إىل ( سُُ ُُاعة تدريب عملي يف سُُ ( 84سُُ

 ساعة معتمدة. 

 التسُُويق، قنوات مهنة مندوب املبيعات على: مبادئعلى املهارات التخصُُصُُية يف   ويتم التدريب يف هذا الربنامج

اإللكرتوني،  التسويق، التسويق   (، حبوث1البيع ) العمالء، مهارات املستهلك، خدمة  املنتجات، سلوك  التوزيع، ترويج

ُُويقية (، تطبيقات2البيع ) مهارات ، يف الثقافة اإلسُُُُُُُُُالمية، واللغة العربية، واللغة اإل ليزية، احلاسُُُُُُُُُب على تسُُُُُُُ

أو )مقرري التوجيه املهين والتميز والسُُُُُُلوك  األعمالوالرياضُُُُُُيات، وتطبيقات احلاسُُُُُُب ا لي، والتعرف على عامل  

 الوظيفي ومهارات اإلتصال(.

ومن ق من قسم التقنية اإلدارية،  ومينح املتخرج يف هذا الربنامج الشهادة اجلامعية املتوسطة يف ختصص التسوي       

 املرتبطة بالتسويق كمندوب مبيعات أو مشرف مبيعات، وخدمة العمالء. يعمل يف اجملاالت أناملتوقع 

 اهلدف العام للربنامج:

وحيصُُُُل التسُُُُويق  يهدف هذا الربنامج إىل تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارسُُُُة العمل يف جمال

 .يف اإلطار الوطين للمؤهالت سامخلااملستوى على 

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 .أن بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على    

 النشاط التسويقي. إدارةيشرح مفهوم التسويق وعناصر املزيج التسويقي، و 

  املتنوعة. نشطتهأيصف نشاط التوزيع كأحد عناصر املزيج التسويقي، ومجيع 

  .يوضح كيفية إيصال السلع واخلدمات للمستهلك والصناعي يف الوقت املناسب واملكان املناسب 

 املزيج التسويقي وحيدد عناصرة. يعرف الرتويج كأحد عناصر 

 اتها.إستخداميفرق بني عناصر املزيج الرتوجيي و 

 سويقية.يصف سلوك املستهلك والعوامل املؤثرة عليه، وعالقته باألنشطة الت 

 .يعدد مهام وأنشطة خدمة العمالء وطرق تقدميها 

 .يقيس جودة خدمة العمالء بطرق متنوعة 

 .يطبق مهارات رجال البيع داخل املعرض وخارجه 

 وفقا للمنهج العلمي لبحوث التسويق. يكتب حبثَا تسويقًا 

 نرتنتة وطرق التسويق عرب اإلإلكرتونيوالتجارة  لكرتونييشرح التسويق اإل. 

 املبيعات وأساليب البيع. أهداف ضح عملية البيع من خالل يو 
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 The Study Plans Distributed on semesters الفصلية )النصفية( وزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبيةت

1
st

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ول
أل

يب ا
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ARAB 101 Arabic Language  ARB101 2 2 0 0 2 1011 يعرب101 الكتابة الفنية  عرب 

2 ISLM101 Islamic Studies  
ISL101 
ISL 102 

2 2  0 0 2 
 سلم101

 سلم 102
 2 سلما 101 الدراسات اإلسالمية 

3 
VOCA 101 

Vocational Guidance & 
Excellence 

 VOC107 2 2 0 0 2 101 مهين101  التوجيه املهين والتميز  مهن 
3 

KABB101 Know About Business-1  KAB101 4 0 4 0 4 101زكاب101 (1التعرف على عامل األعمال )  كاب 

4 MATH 101 Mathematics  MAT8101 3 3 0 1 4 101 4 ضاري101 الرياضيات  ريض 

5 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT101 2 0 4 0 4 1015 سبحا101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

6 ENGL111 English Language -1  ENG8111 3 3 0 1 4 111 6  لا 111 (1لغة إ ليزية )   ل 

7 UMAN 101 
Principles Of Business 

Administration 
 MAN104 4 4 0 0 4 1047 دارا101 مبادئ إدارة األعمال  دار 

8 USEL111 Principles of Marketing  SEL111 4 4 0 0 4 111سوق  8 تسوق111 مبادئ التسويق               

Total Number of Units 22 20 4 2 26 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعيس.أ: متارين، مت : عملي/ ورش،عم: حماضرة، مح  : وحدات معتمدة،و.م : 
 

 
 

 

2
n
d

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 LEAS 101 Learning Skills   2 2  0 0 2   1 ماهر 101 مهارات التعلم 

2 ENGL112 English Language-2 ENGL111 ENG 8112 3 3 0 1 4 112 2  لا 112   (2لغة إ ليزية )  لا111  ل 

3 ECON101 
Principles Of 
Economics 

 ECO9271 3 3 0 0 3 101 3 قصدا 101  مقدمة يف األقتصاد  قصد 

4 USEL121 Principles of Marketing USEL111 SEL9114 3 2 2 0 4 91144 سوقت121 قنوات التوزيع سوقت111 سوق 

5 USEL122 
Principles of Business 

Administration 
USEL111 SEL 231 2 1 2 0 3  2315 سوقت122  ترويج املنتجات سوقت111 سوق 

6 ICMT102 
Advanced  Computer 

Applications 
ICMT101 CMT102 2 0 4 0 4 1026 سبحا102 تطبيقات احلاسب املتقدمة سبحا101 حال 

7 UACC101 
Principles Of  

Accounting 
 ACC 9103 3 2 2 1 5 91037 سبحم101  مبادئ حماسبة  حسب 

Total Number of Units 18 13 10 2 25 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعيس.أ: متارين، مت : عملي/ ورش،عم: حماضرة، مح  : وحدات معتمدة،و.م : 
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3
rd

 s
em

es
te

r 

No. Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 STAT 101 
Introduction To 

Statistics 
 STA 9171 3 3 0 0 3  101 1 اإحص101 مقدمة يف اإلحصاء  إحص 

2 ENGL113 English Language -3 ENGL 112 ENG 8113 3 3 0 1 4  113 2  لا 113  (3لغة إ ليزية )  لا112  ل 

3 USEL241 Consumer Behavior USEL111 SEL9113 3 2 2 0 4  91133 سوقت241  سلوك املستهلك سوقت111 سوق 

4 USEL242 Customer Services USEL111 SEL9217 3 2 2 0 4 92174 سوقت242 خدمة العمالء سوقت111 سوق 

5 USEL131 Selling Skills USEL111 SEL166 4 3 2 0 5  1665 سوقت131  ( 1مهارات البيع )  سوقت111 سوق 

6 UMAN271 
Total Quality 
Managemen 

UMAN101 MAN 228 6 6 0 0 6 2286 دارا271 إدارة اجلودة الشاملة دارا101 دار 

Total Number of Units 22 19 6 1 26 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعيس.أ: متارين، مت : عملي/ ورش،عم: حماضرة، مح  : وحدات معتمدة،و.م : 
 

 

 

 

4
th

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ل 
ص

لف
ا

بع
را

 ال
يب

ري
تد

ال
 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ETHS 101 
Professional Ethics & 

Comm. Skills 
VOCA101 ETH101 2 2 0 0 2 101مهين101 سلك 

السلوك الوظيفي ومهارات 

 االتصال
 سلكا 101

1 

 KABB 102 Know About Business KABB 101 KAB102 2 0 4 0 4 102زكاب102 (2التعرف على عامل العمال ) زكاب101 كاب 

2 USEL 271 Marketing Research USEL111 SEL9218 3 2 2 0 4 92182 سوقت271 حبوث التسويق سوقت111 سوق 

3 USEL 261 Electronic Marketing USEL111 SEL9219 4 3 2 0 5 92193 سوقت261 التسويق اإللكرتوني تسوق111 سوق 

4 USEL 232 Selling Skills (2) USEL131 SEL9216 3 2 2 0 4 92164 تسوق232 (2مهارات البيع ) سوقت131 سوق 

5 USEL 285 Selected Topics  SEL277 3 2 2 0 4 2775 تسوق 285 موضوعات خمتارة  سوق 

6 USEL 251 
Marketing Applications 

on the Computer 
USEL111 
ICMT102 

SEL9220 3 0 6 0 6 9220سوق 
 تسوق111

 سبحا102
 6 سوقت251 تطبيقات تسويقية على احلاسب

Total Number of Units 18 11 14 0 25 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعيس.أ: متارين، مت : عملي/ ورش،عم: حماضرة، مح  : وحدات معتمدة،و.م : 
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5
th

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name 

No. of Units 

 رمز املقرر اسم املقرر

س
ام

خل
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 و.م
CRH 

1 USEL299 Co-operative Training 4 سوقت4299 التدريب التعاوني 

Total Number of Units 4 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعيس.أ: متارين، مت : عملي/ ورش،عم: حماضرة، مح  : وحدات معتمدة،و.م : 
      

Total Number of semesters Credit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
84 63 34 5 102 

Total of training Hours (16×102 )+ Cooperative training Hours (490 2122  490+ التدريب التعاوني  1632=  102× 16اجملموع الكلي لساعات التدريب 
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 الوصف املختصر ملقررات التخصص

 
 

لتخصصقررات امل املختصرالوصف 
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 4 الساعات املعتمدة سوق111ت الرمز مبادئ التسويق اسم املقرر

التسُُويق يقدم هذا املقرر نظرة شُُاملة لبقية املقررات التسُُويقية من خالل التدريب على اإلملام مببادئ  الوصف:

تسويق اخلدمات واملزيج التسويقي    و اليت تشمل املفاهيم الرئيسية والبيئة التسويقية وحتليل السلوك الشرائي        

 .النشاط التسويقي إدارة إىلباإلضافة 

 3 الساعات املعتمدة سوقت121 الرمز قنوات التوزيع اسم املقرر

يتناول هذا املقرر املفاهيم واألبعاد املختلفة لقنوات التوزيع ونظم وأسُُُُُُُرتاتيجيات التوزيع والوسُُُُُُُطاء  الوصف:

قنوات التوزيع ومراحل تقييم  إدارةوأنواعهم وأهيمة دورهم، وتصُُُُُُُميم قنوات التوزيع والعوامل املؤثرة فيها، و

وقنوات التوزيع الدولية وأنواعها.باإلضُُُافة  أداء أعضُُُائها، والتوزيع املادي ومكوناته وقنوات توزيع اخلدمات  

 الكثري من التمارين والتطبقات لكافة فصول املقرر. إىل

 2 الساعات املعتمدة سوقت122 الرمز ترويج املنتجات اسم املقرر

، اإلعالن، البيع الشُُُُُخصُُُُُي ه وعناصُُُُُره املكونة من:مفهوم الرتويج وأهميت حيتوي هذا املقرر على الوصف:

واالتصاالت التسويقية املتكاملة وعناصرها. وعدد من      العامة ت، والعالقااملبيعات ط، تنشي التجارية ةالدعاي

 األمثلة والتمارين والتطبيقات يف الرتويج وعناصره.

 3 الساعات املعتمدة سوقت241 الرمز سلوك املستهلك اسم املقرر

ُُف   الوصف: ُُه وأهميته وتطوره، ويصُ ُُائصُ ُُتهلك وخصُ ُُلوك املسُ ُُتهلك   يعرض هذا املقرر مفهوم سُ ُُلوك املسُ سُ

عملية ية والثقافية اليت تؤثر على سلوك املستهلك  و  جتماعوالددات الفردية واإلالصناعي،  واملشرتى   النهائي

   النشاط التسويقي. طارإاختاذ القرارات الشرائية لدى كل من املستهلك النهائي واملشرتي الصناعي يف 

 3 الساعات املعتمدة سوقت242 الرمز خدمة العمالء اسم املقرر

ُُاليب تقدميها، واخلدمات املقدمة للعمالء  يتناول هذا املقررمفهوم الوصف: خدمة العمالء وأهميتها وطرق وأسُُ

وأنواعها وسُُُُياسُُُُة تقديم اخلدمة ومراحلها والعوامل املؤثرة عليها، وشُُُُكاوي العمالء وأسُُُُبابها ومعاجلتها 

وحدة  إدارةوكيفية التعامل مع أمناط العمالء، وأهمية رضُُاء العميل وقياس جودة اخلدمة وجتزئة السُُوق، و 

خدمة العمالء ومهامها ومقومات  احها، وعرض برامج الوالء على العمالء ومراجعة نتائجها ومجع وحتليل               

 املعلومات اخلاصة بالعمالء واملنظمة واقرتاح اجراءات حتسني خدمة العمالء.

 4 الساعات املعتمدة سوقت131 الرمز (1مهارات البيع ) اسم املقرر

يقدم هذا املقرر املهارات األساسية لعملية البيع، من خالل التدريب على كيفية القيام مبهام البيع مع     الوصف:

ُُال البيعي مع  ُُرائية للعمالء، ثم املراحل املختلفة لعملية االتصُُ العمالء، والتعريف برجال البيع، واألمناط الشُُ

 داخل املعرض كبائع جتزئة. شركات( سواء خارج املعرض كمندوب مبيعات أو –العمالء )أفراد 

 كذلك كسب املتدرب ملهارات التفاوض اليت تعترب من املهارات الرئيسية اليت جيب أن تتوفر لدى رجال البيع.
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 3 الساعات املعتمدة سوقت271 الرمز حبوث التسويق اسم املقرر

التسويق احلديثة ولتعليم يتناول هذ املقُُُُُُُُُُُُُرر وحدات متتالية تسهم يف تقديم صورة متكاملة لبحوث  الوصف:

وتدريب املتدربني خطة خبطوة كيفية إعداد وتصُُُُُُُُُميم وتنفيذ البحث التسُُُُُُُُُويقي، ويتناول املقرر خطوات 

ُُع   ُُراء البحوث التسويقية اليت تشمل)حتديد املشكلة التسويقية، حتديد نوع ومصادر البيانات، مجُُُُُُُُُ إجُُُُُُُُُ

 التقرير(. ةالبيُانات، حتليُل البيانات، كتاب

 4 الساعات املعتمدة سوقت261 الرمز التسويق اإللكرتوني املقرراسم 

ُُويق   الوصف: ُُة التسُُُُُُُُُ ُُويق االلكرتوني من خالل دراسة ماهيُُُُُُُُُ يقدم هذا املقرر أساسيات ومهارات التسُُُُُُُُُ

ُُويقية يف اإل ، خصُُُُُُُُائص عمُُُُُُُُالء نرتنتااللكرتوني، عناصر املزيج التسويقي اإللكرتوني، املعرفة التسُُُُُُ

،األتصاالت التسويقية املتكاملة بإستخدام اإلنرتنت، العالقة مع    لكرتوني، أنواع )طرق( التسويق اإل نرتنتاإل

 ، مقدمة عن التجارة اإللكرتونية، تصميم وإنشاء متجر إلكرتوني.نرتنتعمالء اإل

 3 الساعات املعتمدة سوقت232 الرمز (2مهارات البيع ) اسم املقرر

، املقرراملعارف واملهارات اخلاصُُُُُُُُُُة بالبيع وما يتعلق بوضُُُُُُُُُُع أهداف املبيعات وحتقيقهايعرض هذا  الوصف:

مراقبة سُُياسُُية املبيعات، وترويج املنتجات العوامل املؤثرة على املبيعات.  وتوقعات املبعيات وحتديد  إسُُتخدام

 وبيعها يف األقاليم، جذب عمالء جدد وأساليب البيع عرب اهلاتف.

 3 الساعات املعتمدة سوقت251 الرمز تطبيقات تسويقية على احلاسب اسم املقرر

الصيغ اإلحصائية والرياضية يف برنامج اجلداول     ستخدام يغطي هذا املقرر املهارات واملعرفة الالزمة إل الوصف:

 إسُُتخدام( يف التنبؤ وختطيط املبيعات وحتليل احلصُُة السُُوقية للمنشُُأة، وكذلك  EXCELة )لكرتونياإل

 ( إلعداد قواعد بيانات املبيعات للعمالء واملنافسني.ACCESSبرنامج قواعد البيانات )
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 القسم

  التقنية اإلدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  إلدارة العامة للمناهجاال
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 تسويق

 

 

 96 من  12

دارا101  لرمزا األعمال إدارة مبادئ سم املقررا  

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    4 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    4 حماضرة

    0 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

ُيعد هذا املقرر مدخاًل معرفيًا هامًا واسُُُُاسُُُُيًا يبين عليه فهم املقررات اإلدارية املختلفة، حيث يتم فيه تزويد  

 دارة، ووظُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُائف اإلدارةاليت تشمل املفاهيم املختلفة والنظريات املختلغة لل  األعمال إدارةاملتدرب بأساسيات    

ُُويق والعالقات العامة، إدارةاإلنتاج،  إدارةاملنظمة )الرقابة(، ووظائف  )التخطيط، التنظيم،التوجيه،  دارةاإل التسُُُُُُُُُ

 املوارد البشرية(. إدارةاملالية، 

 هلدف العام من املقرر:ا

 .األعمال إدارةإكساب املتدرب املهارات األساسية يف  إىليهدف هذا املقرر 

  ألهداف التفصيلية للمقرر:ا

 مبادئ إدارة األعمال. حتديد  -1

 مدارس الفكر اإلداري. يصف  -2

 وظائف اإلدارة.يعدد   -3

 وظائف املنظمة. يصف  -4

 ؟اختاذ القرار يصف كيفية   -5

 ماهية إدارة األعمال. حتديد  -6

 ف نظريات اإلدارة .يعريوضح ت  -7

 ف وظائف اإلدارة.يعرحتديد ت  -8

 حتليل وظائف املنظمة.  -9

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 0 16 وماهيتها. دارةاإل 

o 0 32 .دارةوظائف اإل 

o .0 8 وظائف املنظمة 

o .0 8 اختاذ القرار 

64 0 
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 64 اجملموع

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 إتباع تعليمات سالمة املكان.   -1

 اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة.  -2

 وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.الافظة على نظافة القاعات   -3

 الافظة على سالمة األجهزة املستخدمة يف التدريب وعدم العبث بها.  -4

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين.  -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 وماهيتها: دارةاإل  16

 وماهيتها دارةاإل. 

  الفكر اإلداريمدارس.  

 واجبات ومتارين عملية

 أسئلة حتريرية

 مناقشة، حاالت.

مراجع 

 املوضوع

1-  
 دارةاإل(. م2014. )طاهر حمسُُُُُُُن منصُُُُُُُور، الغاليبو صُُُُُُُاحم مهدي حمسُُُُُُُن، العامري

 .73ص-23للنشر، ص  وائلعمان، دار  ،األعمالو

2-  
ُُواورة ُُل حممود، الشُُُُُ ُُر ،عماناألعمال إدارةمبادئ (. م2013. )فيصُُُُُ ، دار املناهج للنشُُُُُ

 .80ص-19 صوالتوزيع، 

3-  
ُُهداني  : مبنظور منهجي األعمال  إدارةمبادئ  (. م2015. )فرحان  أمحد خالد   ، املشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 .51ص -17متقدم،عمان، دار األيام للنشر والتوزيع، ص

4-  
، دار : وفق منظور معاصُُُُُُُُُُر،عماناألعمال إدارة(. م2011. )أنس عبد الباسُُُُُُُُُُط، عباس

 .85ص-189 صاملسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 

 

 :  دارةوظائف اإل 32

 التخطيط. 

 التنظيم. 

 التوجيه. 

 الرقابة.  

 واجبات ومتارين عملية

 أسئلة حتريرية

 مناقشة، حاالت.

مراجع 

 املوضوع

، الرياض، األعمال إدارة. مبادئ (2013)بن عبدالرمحن وآخرون.  أمحدالشميمري،   -1

   .51ص-17العبيكان، صمكتبة 

، عمان، األعمال إدارة: مع الرتكيز على دارة. مبادئ اإل(2016)الشماع، خليل حممد.   -2

 .285ص-73 صدار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 
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، دار : وفق منظور معاصر،عماناألعمال إدارة(. 2011. )أنس عبد الباسط، عباس  -3

 .207ص-103 صاملسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 

نشأة مع حداثة : اصالة املبادىء ووظائف املدارةاإل(. 2015. )املغربي،كامل حممد  -4

 .303ص-103 ص عمان، دار الفكر، ،21وحتديات القرن 

 

 وظائف املنظمة:   8

 وظيفة اإلنتاج. 

 وظيفة التسويق. 

 املالية دارةوظيفة اإل. 

 املوارد البشرية وظيفة. 

 الشفهية. األعمالو اإلختبارات

 التحريرية. األعمالو اإلختبارات

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

ُُأة مع حداثة  دارةاإل(. 2015. )املغربي،كامل حممد  -1 ُُالة املبادىء ووظائف املنشُُُُُُُُُ : اصُُُُُُُُُ

 .442ص-315 ص.،عمان، دار الفكر،21وحتديات القرن 

ُُميمري،   -2 ، الرياض، األعمال إدارة. مبادئ (2013)عبدالرمحن وآخرون. بن  أمحدالشُُُُُُُُُُُ

   .500ص -377مكتبة العبيكان، ص

ُُاحم مهدي حمسُُُُُُُن، العامري  -3 ُُور، الغاليبو صُُُُُ ُُن منصُُُُُ  دارةاإل(. 2014. )طاهر حمسُُُُُ

 .689ص-555للنشر، ص  وائلعمان، دار  ،األعمالو

 اختاذ القرار:   8

  عملية اختاذ القرارات.مفهوم وأهمية 

 .مراحل عملية اختاذ القرارات 

 عوائق اختاذ القرارات 

 .اهم العوامل اليت جيب مراعاتها عند اختاذ القرارات   

 الشفهية. األعمالو اإلختبارات

 التحريرية. األعمالو اإلختبارات

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

معاصر،عمان، دار املسرية : وفق منظور األعمال إدارة(. 2011. )أنس عبد الباسط، عباس  -1

 .118ص-114 صللنشر والتوزيع والطباعة، 

ُُر األعمال إدارةمبادئ (. 2013. )فيصُُُُُُُل حممود، الشُُُُُُُواورة  -2 ،عمان، دار املناهج للنشُُُُُ

 .108ص-97 صوالتوزيع، 

ُُاحم مهدي حمسُُُُُُُن، العامري  -3 ُُور، الغاليبو صُُُُُ ُُن منصُُُُُ  دارةاإل(. 2014. )طاهر حمسُُُُُ

 .350ص-295للنشر، ص  وائلعمان، دار  ،األعمالو
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 املراجع

  ،ُُماع ُُرية دار عمان، ،األعمال إدارة على الرتكيز مع: دارةاإل مبادئ(. 2016. )حممد خليل الشُُُُُ  املسُُُُُ

  .والطباعة والتوزيع للنشر

  ،ُُميمري  مكتبة  الرياض،  ،األعمال  إدارة مبادئ (. 2013. )وآخرون عبدالرمحن  بن أمحد  الشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 .  العبيكان

  ،والتوزيع للنشر املناهج دار ، عمان،األعمال إدارة مبادئ(. 2013. )حممود فيصل الشواورة. 

  ،دار عمان، ،األعمالو دارةاإل(. 2014. )منصور  حمسن  طاهر والغاليب، حمسن  مهدي صاحم  العامري 

 .للنشر وائل

  ،دار متقدم، عمان، منهجي مبنظور: األعمال إدارة مبادئ(. 2015. )فرحان أمحد خالد املشُُُُُُُُُُُُُهداني 

 .والتوزيع للنشر األيام

  القرن وحتديات حداثة مع املنشُُُُُُُُأة ووظائف املبادئ اصُُُُُُُُالة: دارةاإل(. 2015. )حممد املغربي، كامل 

 .الفكر دار ،عمان،.21

  ،ُُط عبد أنس عباس ُُرية دار معاص، عمان، منظور وفق: األعمال إدارة(. 2011. )الباسُُُُ ُُر املسُُُُ  للنشُُُُ

 .والطباعة والتوزيع
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 96 من  16

 دارا101 الرمز مقدمة يف االقتصاد  اسم املقرر

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  3   حماضرة

  0   عملي

  0   مترين

 وصف املقرر:

على اإلملام مبعارف ومهارات مقدمة يف االقتصُُُُُُُُُُُُُُاد. حيث يتناول هذا املقرر يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب 

ُُتهلك واملنتج وكذلك نظرية تكاليف    ُُلوك املسُ ُُوق وقوى الطلب والعرض واملرونة وسُ ُُاد وتوازن السُ أهمية علم االقتصُ

 اإلنتاج وأنواع السوق واقتصاديات سوق العمل.

 اهلدف العام من املقرر:

 إكساب املتدرب املعارف واملهارات الالزمة لتطبيق مفهوم االقتصاد. يهدف هذا املقرر إلي

 .أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن   األهداف التفصيلية للمقرر:

 حيدد تعريف أهمية علم االقتصاد.  -1

 نقطة  توازن السوق وقوى الطلب والعرض. يكتشف   -2

 معنى املرونة. يوضح  -3

 تعريف سلوك املستهلك واملنتج.   -4

 حيدد نظرية تكاليف اإلنتاج وأنواع السوق واقتصاديات سوق العمل.  -5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .0 7 أهمية علم االقتصاد 

o .0 5 توازن السوق وقوى الطلب والعرض 

o .0 6 املرونة 

o .0 5 سلوك املستهلك 

o  0 6 املنتج.سلوك 

o .0 8 نظرية تكاليف اإلنتاج 

o .0 5 أنواع السوق 

o .0 6 اقتصاديات سوق العمل 

 اجملموع
48 0 

48 
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 96 من  17

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 إتباع تعليمات سالمة املكان.   -1

 اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة.  -2

 الافظة على سالمة األجهزة.  -3

 األدوات. إستخدامإجراءات السالمة عند  إتباع   -4

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين.  -5

 ترتيب مكان اجللوس قبل املغادرة.  -6

 .ارتداء املالبس املناسبة للتدريب  -7

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

7 

 
 أهمية علم االقتصاد:

 .أهمية علم االقتصاد 

 .عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى 

 .املشكلة االقتصادية 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

 .26-2م(، مبادئ االقتصاد اجلزئي. ص2016املطري، سعود عبدالعزيز )  -1

 .33-3م(، مبادئ االقتصاد. ص2013) املنيف، ماجد بن عبداهلل  -2

 :توازن السوق وقوى الطلب والعرض 5

 .مفهوم السوق 

 .الطلب 

 .العرض 

 .)التوازن )تفاعل قوى الطلب والعرض 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

 .105-48م(، مبادئ االقتصاد اجلزئي. ص2016) املطري، سعود عبدالعزيز  -1

 107-81م(، مبادئ االقتصاد. ص2013املنيف، ماجد بن عبداهلل )  -2

 املرونة: 6      

 .مفهوم املرونة 

 .مرونة الطلب السعرية 

 .مرونة الطلب الداخلية 

 .العوامل املؤثرة على املرونة 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

 .140-110م(، مبادئ االقتصاد اجلزئي. ص20162016املطري، سعود عبدالعزيز )  -1

 150-120( مبادئ االقتصاد. ص2013املنيف، ماجد بن عبداهلل )  -2
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 96 من  18

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :سلوك املستهلك 5

 .نظرية سلوك املستهلك 

 .نظرية املنفعة 

 .نظرية منحنيات السواء 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

 183-156( مبادئ االقتصاد اجلزئي. ص2016املطري، سعود عبدالعزيز )  -1

 201-159( مبادئ االقتصاد. ص2013املنيف، ماجد بن عبداهلل )  -2

 :سلوك املنتج 6

 .نظرية اإلنتاج 

  اإلنتاج.عناصر 

 .دالة افنتاج 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

 .225-210( مبادئ االقتصاد اجلزئي. ص2016املطري، سعود عبدالعزيز )  -1

 .225-211( مبادئ االقتصاد. ص2013املنيف، ماجد بن عبداهلل )  -2

 :اإلنتاجنظرية تكاليف  8

 .تكاليف اإلنتاج 

 .تكاليف اإلنتاج يف املدى القصري 

 .إيرادات اإلنتاج 

 .)توازن املنتج ) أو املشروع 

 .الربح يف التحليل االقتصادي 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

 .241-229( مبادئ االقتصاد اجلزئي. ص2016) املطري، سعود عبدالعزيز  -1

 . 257-229( مبادئ االقتصاد. ص2013املنيف، ماجد بن عبداهلل )  -2
 

  :أنواع السوق

 .أشكال السوق 

 .املنافسة الكاملة 

 .االحتكار التام 

 .املنافسة االحتكارية 

 .احتكار القلة 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

 .330-273م(، مبادئ االقتصاد اجلزئي. ص2016املطري، سعود عبدالعزيز )  -1

 . 375-293م(، مبادئ االقتصاد. ص2013املنيف، ماجد بن عبداهلل )  -2

 اقتصاديات سوق العمل : 6

 قتصاديات سوق العمل.مفاهيم أساسية إل 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات
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 96 من  19

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .الطلب على العمل 

  العمل.عرض 

  .)البطالة )العطالة 

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع
 .398-383م(، مبادئ االقتصاد. ص2013املنيف، ماجد بن عبداهلل )  -1

  

 املراجع

  ( مبادئ االقتصاد اجلزئي. 2016املطري، سعود عبدالعزيز ،)م 

  ( مبادئ االقتصاد. 2013املنيف، ماجد بن عبداهلل ،)م 

  
د. رمضان حممد أمحد مقلد وآخرون،) الدار اجلامعية للنشر، النظرية االقتصادية الكلية، 

 .م(2004

  
)الدار اجلامعية للنشر،  د.  أمحد رمضان نعمة اهلل وآخرون،مبادئ االقتصاد الكلي. 

 م(.2004اإلسكندرية،

  
دار الفكر )مبادئ االقتصاد اجلزئي،  :حممود النصر و الدكتور عبد اهلل حممودالدكتور 

 م(.2002،للطباعة و النشر و التوزيع، نابلس

  

 حييالدكتور حسام داود والدكتور عماد الصعيدي الدكتور مصطفى سليمان والدكتور 

التوزيع والطباعة مبادئ االقتصاد اجلزئي، دار للنشر و: اخلصاونة والدكتور أمين أبو خضر

 م(.2002   الطبعة الثالثة)

  
: والدكتور حممد جابر حسن والدكتور علي عبد الوهاب  ا  الدكتور حممد علي ألليثي

 م(.2006)  اجلزئية،الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر،  االقتصادية النظرية

  
اجلزئي، مؤسسة شباب االقتصادية، التحليل االقتصادي   الدكتور ضياء جميد: النظرية

 م(.2007) اجلامعة، اإلسكندرية، مصر،
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 96 من  20

 سبحم101 لرمزا مبادئ حماسبة سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    2 عملي

    1 مترين

 صف املقرر:و

املقرر ميثل اجلزء األول من جمموعة املقررات اليت تبني طبيعة الاسبة وأهميتها وأهدافها وفروعها ودورها هذا 

يف اجملتمع واملفاهيم واألسس اليت تقوم عليها، ويركز على مهارات مسك الدفاتر الاسبية وتطبيق كامل الدورة 

والرتحيل لدفرت األستاذ وعمل ميزان املراجعة وإعداد القوائم املالية الاسبية، ابتدًا من إعداد القيود الاسبية اليومية 

 و اجراء التسويات الاسبية الالزمة والعمليات املتعلقة بالبضاعة، وفقًا للمبادئ الاسبية املتعارف عليها.   

 هلدف العام من املقرر: ا

والرتحيل إىل دفرت األستاذ  إلعداد القيود الاسبيةف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية يهد

املتعارف  فقًا للمبادئ الاسبيةالتسويات اجلردية والعمليات املتعلقة بالبضاعة والقوائم املالية ووإعداد ميزان املراجعة و

 .عليها

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 أن: بنهاية هذا املقرر يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على 

 يفحص كافة مرفقات املعامالت املالية للتأكد من اكتماهلا ونظاميتها.  -1

 .يعد القيود الاسبية بشكل صحيح  -2

 يعد قيود التسويات اجلردية اليت تتم يف نهاية الفرتة الاسبية.  -3

 يساعد يف إعداد القوائم املالية )الدخل واملركز املالي(.  -4

 .عملية الشراءيشارك ويلم بعمليات وخطوات   -5

 يف املنشأة التجارية.وقائمة املركز املالي يساعد يف إعداد قائمة الدخل   -6

 يقوم بالعمليات احلسابية والرياضية األساسية.  -7
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 96 من  21

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .4 8 املفاهيم واملبادئ احملاسبية 

o .10 14 النظام احملاسيب 

o .3 5 القوائم املالية 

o .5 7 التسويات اجلردية 

o .10 14 احملاسبة عن عمليات البضاعة 

 اجملموع
48 32 

80 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 .اتباع تعليمات سالمة املكان  -1

 نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.الافظة على   -2

 املستخدمة يف التدريب وعدم العبث بها.الافظة على سالمة االجهزة   -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :املفاهيم واملبادئ احملاسبية 12

  .تعريف الاسبة 

  خصائص املعلومات الاسبية. 

  األطراف املستفيدة من املعلومات الاسبية. 

 .الفرضيات واملبادئ الاسبية 

 .االصطالحات األساسية يف الاسبة 

 أهداف ووظائف وفروع الاسبة املالية. 

 

 واجبات ومتارين عملية

 أسئلة حتريرية

مناقشة، حاالت، استخدام 

 .النماذج

مراجع 

 املوضوع

1-  
. مبادئ الاسبة والتقارير املالية(. 1431أبا اخليل، ناصر أمحد. ) & ، وليد حممدالشباني

 .24-16 الطبعة األوىل. ص

 .23- 3لثة. ص الطبعة الثا، أسس الاسبة املالية (.1422. )علي  لواب الوابل،  -2

 .24-  1ص (. الاسبة مبادئها وأسسها.  الطبعة األوىل.1407، عبداهلل حممد. )الفيصل  -3

4-  
الاسبية (. مبادئ الاسبة املالية الدورة 2015البلداوي، نزار فليح. ) &حنان،رضوان حلوه 

 .45-23منشآت جتارية. ص  -منشآت خدمية

5-  
Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., KIESO, D., & Elias, R. Z. (2014). 
Accounting principles. Issues in Accounting Education, eleventh edetion 
PP: 2-10. 

 واجبات ومتارين عملية :النظام احملاسيب 24
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 96 من  22

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .مفهوم معادلة امليزانية 

  املزدوج.قاعدة القيد 

 .مقومات الدورة الاسبية 

 .دفرت اليومية 

 .دفرت األستاذ 

 .ميزان املراجعة 

 أسئلة حتريرية

مناقشة، حاالت، استخدام 

 .النماذج

مراجع 

 املوضوع

1-  
. مبادئ الاسبة والتقارير املالية(. 1431أبا اخليل، ناصر أمحد. )  & ، وليد حممدالشباني

 .90-25األوىل. صالطبعة 

 .87- 27لثة. صالطبعة الثا أسس الاسبة املالية (.1422. )علي  لواب الوابل،  -2

 .75- 27ص (. الاسبة مبادئها وأسسها.  الطبعة األوىل.1407، عبداهلل حممد. )الفيصل  -3

4-  
الدورة الاسبية (. مبادئ الاسبة املالية 2015البلداوي، نزار فليح. ) &حنان،رضوان حلوه 

 .105-73منشآت جتارية. ص -منشآت خدمية

5-  
Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., KIESO, D., & Elias, R. Z. (2014). 
Accounting principles. Issues in Accounting Education, eleventh edetion 
PP:12-19. 

 القوائم املالية: 8

 . قائمة الدخل 

  املالي.قائمة املركز 

 ل احلسابات وتدويرهااقفإ. 

 واجبات ومتارين عملية

 أسئلة حتريرية

مناقشة، حاالت، استخدام 

 .زيارة ميدانية، النماذج

مراجع 

 املوضوع

مبادئ الاسبة والتقارير (. 1431أبا اخليل، ناصر أمحد. )  & ، وليد حممدالشباني  -1

.60-37. الطبعة األوىل. صاملالية  

.118- 97لثة. صالطبعة الثا، أسس الاسبة املالية (.1422. )علي  لواب الوابل،  -2  

 (. الاسبة مبادئها وأسسها.  الطبعة األوىل.1407، عبداهلل حممد. )الفيصل  -3

 .106- 87ص 

(. مبادئ الاسبة املالية الدورة 2015البلداوي، نزار فليح. ) &حنان،رضوان حلوه   -4

 .251-246منشآت جتارية. ص -الاسبية منشآت خدمية

5-  Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., KIESO, D., & Elias, R. Z. (2014). 
Accounting principles. Issues in Accounting Education, eleventh edetion 
PP:20-23. 

 :التسويات اجلردية 12

 .قيود التسوية 

 .)املصروفات )املقدمة،املستحقة 

 واجبات ومتارين عملية

 أسئلة حتريرية
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 96 من  23

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 (اإليراد.)املقدم،املستحق 

 .ميزان املراجعة بعد األقفال 

مناقشة، حاالت، استخدام 

 .زيارة ميدانية، النماذج

مراجع 

 املوضوع

مبادئ الاسبة والتقارير (. 1431أبا اخليل، ناصر أمحد. )  & ، وليد حممدالشباني  -1

.148-114. الطبعة األوىل. صاملالية  

.149- 123لثة. صالطبعة الثا، أسس الاسبة املالية (.1422. )علي  لواب الوابل،  -2  

  (. الاسبة مبادئها وأسسها.  الطبعة األوىل.1407، عبداهلل حممد. )الفيصل  -3

.166- 11ص  

(. مبادئ الاسبة املالية الدورة 2015البلداوي، نزار فليح. ) &حنان، رضوان حلوه   -4

 .425-393منشآت جتارية. ص -منشآت خدمية الاسبية

5-  Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., KIESO, D., & Elias, R. Z. (2014). 
Accounting principles. Issues in Accounting Education, eleventh edetion 
PP:84-108. 

 احملاسبة عن عمليات البضاعة: 24

 حماسبة املشرتيات. 

  املبيعاتحماسبة. 

  قائمة الدخل يف املنشآت التجاريةإعداد. 

 واجبات ومتارين عملية

 أسئلة حتريرية

مناقشة، حاالت، استخدام 

 .زيارة ميدانية، النماذج

مراجع 

 املوضوع

مبادئ الاسبة والتقارير (. 1431أبا اخليل، ناصر أمحد. ) & ، وليد حممدالشباني  -1

 .248-220.الطبعة األوىل. صاملالية

 .192-157لثة. صالطبعة الثا،أسس الاسبة املالية (.1422.)علي  لواب الوابل،  -2

- 183ص (. الاسبة مبادئها وأسسها.  الطبعة األوىل.1407، عبداهلل حممد. )الفيصل  -3

216. 

(. مبادئ الاسبة املالية الدورة 2015البلداوي، نزار فليح. ) &حنان،رضوان حلوه   -4

 .292-251منشآت جتارية. ص -منشآت خدميةالاسبية 

5-  Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., KIESO, D., & Elias, R. Z. (2014). 
 eleventh edetion ,Issues in Accounting Education Accounting principles.

.202-881PP: 
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 التخصص

 تسويق

 

 

 96 من  24

 

 املراجع

   (. مبادئ الاسبة املالية الدورة الاسبية 2015)البلداوي، نزار فليح.  &حنان،رضوان حلوه

 منشآت جتارية. -منشآت خدمية

  مبادئ الاسبة والتقارير (. 1431أبا اخليل، ناصر أمحد. )  & ، وليد حممدالشباني

 .الطبعة األوىل.املالية

  (. الاسبة مبادئها وأسسها.  الطبعة األوىل.1407، عبداهلل حممد. )الفيصل 

  ،لثة.الطبعة الثا، أسس الاسبة املالية (.1422. )علي  لواب الوابل 

  Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., KIESO, D., & Elias, R. Z. (2014). Accounting 
Principles. Issues in Accounting Education, EleventhEdition. 
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 التخصص

 تسويق

 

 

 96 من  25

 حصإ 101 لرمزا مقدمة يف اإلحصاء سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   3  حماضرة

   0  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

ومتثيلها والتنبؤ بها  يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام مبعارف ومهارات عرض البيانات احلصُُُُُُُُُُُائية 

 لفرتات مستقبلية  وعمل التوزيعات التكرارية ومقاييس التشتت واالرقام القياسية.

 هلدف العام من املقرر: ا

 األساليب اإلحصائية. إستخدامإكساب املتدرب املهارات األساسية يف  إىليهدف هذا املقرر 

 يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:بنهاية هذا املقرر ألهداف التفصيلية للمقرر:  ا

 حيدد تعريف أساليب مجع وعرض البيانات.  -1

 البيانات إىل فئات وتكرارات وعرضها بيانيًا. مقسي  -2

 مقاييس النزعة املركزية. يطبق  -3

 مقاييس التشتت يف استخالص النتائج ألغراض اختاذ القرارات. يطبق  -4

 معامالت االرتباط لدراسة العالقة بني املتغريات. ميارس  -5

 ستخدام البيانات التارخيية يف التنبؤ بالبيانات املستقبلية باستخدام أساليب السالسل الزمنية.ي  -6

 األرقام القياسية لكل من الكميات واألسعار. يطبق  -7

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 * العملية النظرية

o .0 9 مجع وعرض البيانات 

o 0 9 .التوزيعات التكرارية ومتثيلها بيانيًا 

o 0 9 .ييس النزعة املركزيةمقا 

o .0 6 مقاييس التشتت 

o .0 6 معامالت االرتباط 

o .0 6 السالسل الزمنية 

o .0 3 األرقام القياسية 

 اجملموع
48 0 

48 
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 التخصص

 تسويق

 

 

 96 من  26

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 املكان.إتباع تعليمات سالمة   -1

 اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة.  -2

 الافظة على نظافة القاعات وترتيبها عند االنتهاء من التدريب.  -3

 الافظة على سالمة األجهزة املستخدمة يف التدريب وعدم العبث بها.  -4

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين.  -5
 

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مجع وعرض البيانات:  9

 .بيانات املبيعات اليومية والشهرية 

 .مبيعات املناطق 

 .تبويب بيانات املبيعات 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

( اإلحصُُُُاء الوصُُُُفي، مكتبة  2016منصُُُُور القاضُُُُي )  & عودة بن عبداحلميد أمحد  -1

 .44-16الفالح. ص

( مقدمة يف اإلحصُُُُُُُاء، دار 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صُُُُُُُبحي أبو صُُُُُُُاحم   -2

 .18-12املسرية. ص

 التوزيعات التكرارية متثلها بيانيًا:  9

  فئات و تكرارات. إىلتقسيم البيانات 

 .عرض البيانات بيانيًا 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

( اإلحصُُُُاء الوصُُُُفي، مكتبة  2016منصُُُُور القاضُُُُي )  &عودة بن عبداحلميد  أمحد  -1

 .98-54الفالح. ص

( مقدمة يف اإلحصُُُُُُُاء، دار 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صُُُُُُُبحي أبو صُُُُُُُاحم   -2

 .33-19املسرية. ص

 مقاييس النزعة املركزية لألرقام: 9

 .إجياد الوسط والوسيط واملنوال 

 .متثيل مقاييس النزعة املركزية بيانيًا 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

ُُي ) & محد عودة بن عبداحلميد  -1 ُُور القاضُُُ ُُفي، مكتبة 2016منصُُُ ُُاء الوصُُُ ( اإلحصُُُ

 .140-113الفالح. ص

( مقدمة يف اإلحصُُُُُُُاء، دار 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صُُُُُُُبحي أبو صُُُُُُُاحم   -2

 .56-48املسرية. ص

 مقاييس التشتت لألرقام: 6

 .التباين 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات
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 تسويق

 

 

 96 من  27

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .االحنراف املعياري 

 .معامل االختالف 

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

ُُي ) &محد عودة بن عبداحلميد   -1 ُُور القاضُُُ ُُفي، مكتبة 2016منصُُُ ُُاء الوصُُُ ( اإلحصُُُ

 .192-169الفالح. ص

( مقدمة يف اإلحصُُُُُُُاء، دار 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صُُُُُُُبحي أبو صُُُُُُُاحم   -2

 .73-64املسرية. ص

 معامالت االرتباط: 6

 .معامل االرتباط البسيط 

  رتباط الرتب.إمعامل 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &أمحد عودة بن عبداحلميد   -1

 . 215-204ص

( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية. 2016عوض )عدنان حممد  &حممد صبحي أبو صاحم   -2

 .292-288ص

 السالسل الزمنية:    6

 .طرق متهيد السالسل الزمنية 

 السالسل الزمنية يف التنبؤ. إستخدام 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

( اإلحصُُُُاء الوصُُُُفي، مكتبة  2016منصُُُُور القاضُُُُي )  & عودة بن عبداحلميد أمحد  -1

 .263-250الفالح. ص

( مقدمة يف اإلحصُُُُُُُاء، دار 2016عدنان حممد عوض ) &حممد صُُُُُُُبحي أبو صُُُُُُُاحم   -2

 .423-410املسرية. ص

 األرقام القياسية: 3

 .األرقام القياسية للكميات 

 .األرقام القياسية لألسعار 

  واألسعار.األرقام القياسية للكميات 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

( اإلحصاء الوصفي، مكتبة الفالح. 2016منصور القاضي ) &أمحد عودة بن عبداحلميد   -1

 .302-288ص

 

 املراجع
   الوصفي، مكتبة الفالح.( اإلحصاء 2016منصور القاضي ) &امحد عودة بن عبداحلميد 

   ( مقدمة يف اإلحصاء، دار املسرية.2016عدنان حممد عوض ) &حممد صبحي أبو صاحم 
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 التخصص

 تسويق

 

 

 96 من  28

 دارا271 الرمز إدارة اجلودة الشاملة اسم املقرر

 دارا101 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 6    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 6    حماضرة

 0    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يف هذا املقرر يتم تدريب املتدرب على اإلملام مبعارف ومهارات إدارة اجلودة الشُُُُُُُاملة. حيث يتناول هذا املقرر ماهية 

ُُميم   ُُفات العاملية للجودة، واألطراف املختلفة إلدارة اجلودة، وختطيط وتصُُُ ُُاملة، واملواصُُُ وتوثيق وتنفيذ نظام اجلودة الشُُُ

 .اجلودة، باإلضافة إىل مناذج تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 اهلدف العام من املقرر:

 يهدف هذا املقرر إلي إكساب املتدرب املعارف واملهارات الالزمة لتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة.

 على أن: أن يكون املتدرب قادرًا وبكافاءة   األهداف التفصيلية للمقرر:

 ُيعرف مفهوم وأسس إدارة اجلودة الشاملة.  -1

 حيدد املواصفات العاملية للجودة.  -2

 األطراف املؤثرة على جودة العمل. يوضح  -3

يصف التخطيط االسرتاتيجي ومكوناته ، ويعرف أدوات اجلودة الشاملة ، ويتعرف على بعض اجلوائز اللية   -4

 واإلقليمية والعاملية. 

 مناذج إدارة اجلودة الشاملة.يعدد بعض   -5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o  0 11 اجلودة الشاملة. إدارةمفاهيم وعناصراساسية عن 

o 0 10 اجلودة الشاملة. دارةاملبادئ االساسية إل 

o .0 11 مراحل تطبيق اجلودة الشاملة 

o  0 10 الشاملة.التخطيط االسرتاتيجي واجلودة 

o .0 10 الرتكيز على العميل 

o .0 10 العالقة مع املوردين 

o .0 10 التحسني املستمر جلودة العمليات 

o 0 14 ساسية للمراقبة االحصائية لعمليات ضبط اجلودة. التقنيات األ 
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 التخصص

 تسويق

 

 

 96 من  29

o .0 10 املواصفات العاملية للجودة 

 اجملموع
96 0 

96 

 

 واشرتاطات السالمة:إجراءات 

 إتباع تعليمات سالمة املكان.   -1

 اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد يف دليل السالمة.  -2

 الافظة على سالمة األجهزة.  -3

 األدوات. إستخدامإجراءات السالمة عند  إتباع   -4

 ترتيب املكان بعداالنتهاء من التمرين.  -5

 ترتيب مكان اجللوس قبل املغادرة.  -6

 .املالبس املناسبة للتدريب رتداءإ  -7

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .اجلودة الشاملة إدارةراساسية عن الوحدة األوىل: مفاهيم وعناص 11

 دارتها.إمالمح تارخيية عن تطور مفهوم اجلودة و 

 .مفاهيم اجلوده يف ديننا االسالمي احلنيف 

  اجلودة الشاملة. إدارةماهية 

  اجلودة الشاملة.  إدارةتعريف 

 اجلوده الشاملة. دارةاملفاهيم والعناصر االساسية إل 

 بعاد اجلودة.أ 

 .مداخل ادراة اجلودة الشاملة 

 اجلودة الشاملة.  دارةاملالمح الرئيسة إل 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

 

مراجع 

 املوضوع

ُُاملة   -1 ُُبط اجلودة الشُ ُُوني، ضُ ُُية وتطبيقاتها يف اجملاالت -حممد أمحد عيشُ ُُاسُ التقنيات األسُ

إىل  1هُ( )من صفحة  1435االنتاجية واخلدمية الطبعة الثانية )دارة االصحاب للنشر والتوزيع 

 (.48صفحة 

والتمييز، )الرياض، مكتبة حامد ماحم الشُُُمري، إدارة اجلودة الشُُُاملة طريقنا حنو االتقان   -2

 (.  59إىل  25هُ (. )من صفحة 1436امللك فهد، 

 .اجلودة الشاملة دارةاالساسية إل الوحدة الثانية:  املبادئ 10

 للجودة ساسيةاملبادئ األ. 

  اجلودة الشاملة. إدارةفوائد تطبيق 

 اجلودة الشاملة. إدارةبعاد أ 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

 



 القسم

  التقنية اإلدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  إلدارة العامة للمناهجاال
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 تسويق

 

 

 96 من  30

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 اجلودة الشاملة. إدارةهداف تطبيق أ 

 .العوامل االساسية لتطبيق اجلودة الشاملة 

  .خصائص نظام اجلودة الشاملة 

مراجع 

 املوضوع
1-  

اجلودة الشُُُاملة طريقنا حنو االتقان والتمييز، )الرياض، مكتبة  إدارةحامد ماحم الشُُُمري، 

 (.74صفحة  إىل 61هُ من )صفحة 1436امللك فهد،

 .لثة: مراحل تطبيق اجلودة الشاملةالوحدة الثا 11

  اجلودة الشاملة. إدارةمراحل تطبيق 

 .مراحل برنامج اجلودة للتحسني 

 .املتطلبات الضرورية للتطبيق 

  اجلودة الشاملة يف القطاع العام. إدارةمعوقات تطبيق 

 وتشكيل فريق اجلودة. إدارة 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

اجلودة الشُُاملة صُُناعة النجاحة يف سُُباق التحديات، )الرياض،    إدارةحامد ماحم الشُُمري،   -1

 (.88صفحة  إىل 73م من )صفحة 2007مكتبة امللك فهد،

 .طيط االسرتاتيجي واجلودة الشاملةالوحدة الرابعة:  التخ 10

 .أهمية  التخطيط االسرتاتيجي 

 .التخطيط االسرتاتيجي يف ظل اجلودة الشاملة 

  .اإلجراءات االرشادية للتخطيط االسرتاتيجي 

 .اهمية املعلومات للتخطيط االسرتاتيجي 

 .مقومات ومتطلبات التخطيط الفعال 

 .مستويات اخلطة االسرتاتيجية 

 .أنواع التخطيط 

 .إعداد اخلطة 

 .وضع اخلطط موضع التنفيذ واملتابعة 

 .املراجعة والتدقيق لسري ا داء التخطيطي 

 .التقييم الشامل 

 .املتابعة والتقييم املستمر 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

 

مراجع 

 املوضوع

اجلودة الشُُُاملة طريقنا حنو االتقان والتمييز، )الرياض، مكتبة  إدارةحامد ماحم الشُُُمري،   -1

 (.122صفحة  إىل 97هُ (. من )صفحة 1436امللك فهد،
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 التخصص

 تسويق

 

 

 96 من  31

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .حدة اخلامسة: الرتكيز على العميلالو 10

 صناف العمالء.أ 

 .التعرف على متطلبات ورغبات العمالء 

 .العالقة مع العمالء 

  شكاوي العمالء. إدارةنظام 

 .دور العميل يف التحسني املستمر للعمليات 

 التحريرية األعمالو اإلختبارات

 الشفوية األعمالو اإلختبارات

 التدريب العملي.

مراجع 

 املوضوع

 املناهج )املؤسسة العامة للتدريب التقنية واملهين(. إدارةاجلودة الشاملة يف موقع  إدارةحقيبة   -1

 .ة السادسة: العالقة مع املوردينالوحد 10

 .مفهوم وأهمية العالقة مع املوردين 

 .اختيار مصادر التوريد أو الشراء 

 .تقييم املوردين 

 .تطوير العالقة مع املوردين 

  نظام التوريد واإلنتاج يف الوقت املناسب.JIT 

  أهداف نظام.JIT 

  عناصر نظام.JIT 

  فوائد نظام.JIT 

 .نظام كانبان 

 التحريرية األعمالاالختبارات و

 الشفوية األعمالات واإلختبار

 التدريب العملي.

 

مراجع 

 املوضوع

 املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية واملهين(. إدارةاجلودة الشاملة يف موقع  إدارةحقيبة  -1

 .الوحدة السابعة: التحسني املستمر جلودة العمليات 10

 .الرتكيز على العملية 

 .التحسني املستمرللعمليات 

 .التعاون اجلماعي بدل من املنافسة 

 .الوقاية بدال من التفتيش 

 .املشاركة الكاملة 

  .قياس مستوى رضاء العمالء 

 .اختاذ القرار بناء على احلقائق 

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 الشفوية األعمالات واإلختبار

 التدريب العملي.

 

مراجع 

 املوضوع

اجلودة الشُُاملة تطبقات على القطاع الصُُحي،   إدارةخالد بن سُُعد بن عبدالعزيز بن سُُعيد،    -1

 (.100صفحة  إىل 86هُ (. من )صفحة 1418)الرياض، مكتبة امللك فهد،
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 96 من  32

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .الوحدة الثامنة: التقنيات االساسية للمراقبة االحصائية لعمليات ضبط اجلودة 14

 .التقنيات السبع االساسية للجودة 

 .خرائط التدفق 

  اإلختبارقوائم. 

 .خمطط باريتو 

 .املدرج التكراري 

 .خمطط السبب والنتيجة 

 .خمطط التبعثر او التشتت 

  .خرائط املراقبة 

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 الشفوية األعمالات واإلختبار

 التدريب العملي.

 

مراجع 

 املوضوع

ُُامله  أمحدحممد   -1 ُُبط اجلودة الشُ ُُوني، ضُ ُُية وتطبيقاتها يف اجملاالت -عيشُ ُُاسُ التقنيات االسُ

 55هُُُُُُُ( من )صفحة 1435صحاب للنشر والتوزيع اخلدمية الطبعة الثانية )دارة األاالنتاجية و

 (.108صفحة  إىل

 .: املواصفات العاملية للجودةالوحدة التاسعة 10

  .متهيد 

 .املنظمة العاملية للمواصفات القياسية 

  9000نظام ا يزو. 

  1994:9000نظام ا يزو. 

  2000:9000نظام ا يزو. 

  املبادئ اليت يقوم على أساسها نظام ا يزو

2000:9000. 

  2000:9001متطلبات نظام األيزو. 

  .الوثائق املطلوبة يف النظام 

  2000:9001شهادة األيزو. 

  2000:9001خطوات تطبيق نظام ا يزو . 

  2000:9001عوامل  اح تطبيق نظام األيزو. 

  اجلودة الشاملة.  إدارةب 2000:9000عالقة األيزو 

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 الشفوية األعمالات واإلختبار

 التدريب العملي.

 

مراجع 

 املوضوع

 ساسي هلئية املواصفات واملقاييس السعودية.النظام األ  -1
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 تسويق

 

 

 96 من  33

 

 

 

 املراجع

   ،ُُمري ُُاملة طريقنا حنو االتقان والتمييز، )الرياض، مكتبة  إدارةحامد ماحم الشُُُُُ اجلودة الشُُُُُ

 هُ (. 1436امللك فهد،

 

     والعسُُكري، )الطائف،سُُعيد بن مفتاح الزهراني، اجلودة الشُُاملة وسُُبل تطبيقها احلكومي 

 م(.2015مكتبة امللك فهد 

 

   التقنيات االسُُُُُاسُُُُُية وتطبيقاتها يف اجملاالت -عيشُُُُُوني، ضُُُُُبط اجلودة الشُُُُُامله أمحدحممد

 هُ(1435االنتاجية واخلدمية الطبعة الثانية )دارة االصحاب للنشر والتوزيع 

 

  املواصفات واملقاييس السعودية هليئةساسي النظام األ.  

   ،اجلودة الشُُُُاملة صُُُُناعة النجاحة يف سُُُُباق التحديات، )الرياض،    إدارةحامد ماحم الشُُُُمري

 .م2007مكتبة امللك فهد( 

 

   املناهج ) املؤسسة العامة للتدريب التقنية واملهين(. إدارةاجلودة الشاملة يف موقع  إدارةحقيبة  
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 96 من  34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الوصف التفصيلي ملقررات
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 96 من  35

 تسوق 111 الرمز مبادئ التسويق سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    4 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  ب تعاونييتدر

 )ساعة/أسبوع(

    4 حماضرة

    0 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

التسُُُُُويق اليت تشُُُُُمل يقدم هذا املقرر نظرة شُُُُُاملة لبقية املقررات التسُُُُُويقية من خالل التدريب على اإلملام مببادئ 

تسويق اخلدمات واملزيج التسويقي باإلضافة إىل وظائف اإلدارة     و املفاهيم الرئيسية والبيئة التسويقية وحتليل السلوك الشرائي     

 .تنظيم والرقابة على النشاط التسويقيالتخطيط والاملبيعات والتسويق واليت تضم إدارة  يف جمال

 هلدف العام من املقرر: ا

املعارف األسُُاسُُية ملفهوم التسُُويق وعناصُُر املزيج التسُُويقي وإدارة النشُُاط       يهدف هذا املقرر إىل إكسُُاب املتدرب  

 التسويقي ورسالة ورؤية وقيم املنظمة.

 إنهاء هذه احلقيبة يصبح املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن.بعد ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 .التسويق وأهميته يف منظمات سوق العمل مفهوم يوضح  -1

 مييز بني أهداف املنشأة وأهداف إدارة التسويق.  -2

 يشرح البيئة التسويقية وأنواعها.  -3

 .سواق وتلبية حاجاتهااملعلومات اليت متكنه من معرفة األ حيدد  -4

 .فيه ةاملعلومات اليت متكنه من فهم سلوك املستهلك وحتليل العوامل املؤثر حيدد  -5

 .، التسعري، التوزيع، الرتويج(املنتج) قرارات وسياسات املزيج التسويقييصف   -6

 عمليات الشركة يف املزيج التسويقي. يدعم   -7

 يوضح إدارة النشاط التسويقي.  -8

 يذكر إدارة املبيعات وأهدافها.  -9

 تسويق اخلدمات وأهميتها.يصف   -10

 يشرح مفهوم التسويق اإللكرتوني، ودورة يف التسويق احلديث.  -11

 حيدد معنى التسويق الدولي، وأشكال الدخول لألسواق الدولية.  -12

 يراجع صورة املتجر/الشركة.  -13
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 96 من  36

 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 إتباع تعليمات سالمة املكان.  -1

 .القيام بالعمل مبا يتوافق مع اشرتاطات األمن والسالمة لتأدية مهام  وواجبات املهنة  -2

 دليل إجراءات قواعد الصحة والسالمة املهنية. إتباع   -3

 األجهزة املستخدمة.الافظة على سالمة   -4

 ترتيب املكان بعد اإلنتهاء من العمل.  -5

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o  0 6 .التسويقمفاهيم أساسية يف 

o 0 6 .البيئة التسويقية 

o 0 6 .املعلومات التسويقية 

o 0 10 .الشرائياملستهلك  السلوك 

o 0 10 .املزيج التسويقي 

o 0 8 .النشاط التسويقي إدارة 

o 0 4 املبيـــــــعات. إدارة 

o 0 4 .تسويق اخلدمات 

o .0 4 التسويــق اإللكرتوني 

o .0 4 التسويق الدولي 

o  0 2 املتجر/الشركة.مراجعة صورة 

 اجملموع
64 00 

64 
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 التخصص

 تسويق

 

 

 96من  37الصفحة 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .مفاهيم أساسية يف التسويق الوحدة األوىل:  6

 تسويق.ال مفهوم 

 مية التسويق.أه 

 .دور التسويق يف اجملتمع 

 .دور التسويق يف املنظمة 

 .مراحل تطور التسويق 

 زيج التسويقي.امل 

 .وظائف التسويق 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

. 21(. التسويق الفعال: كيف تواجه حتديات القرن 2015عبد احلميد، طلعت أسعد. )  -1

 .46-7(. القاهرة، مكتبة عني مشس، ص22)ط.

عمان، دار اليازوري العلمية (. مبادئ التسوق. 2006عاشور، نعيم العبد وعودة، رشيد منر. )  -2

 .21ص -7للنشر والتوزيع، ص 

 .البيئة التسويقية الوحدة الثانية:  6

  ية.التسويقمفهوم البيئة 

  ية الداخلية.التسويقالبيئة 

  ية الكلية.التسويقالبيئة 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

؟. 21(. التسويق الفعال: كيف تواجه حتديات القرن 2015عبد احلميد، طلعت أسعد. )  -1

 .55(. القاهرة، مكتبة عني مشس، ص22)ط.

(. مبادئ التسوق. عمان، دار جرير 2013الرحيمي، سامل أمحد وأبو دلبوح، حممود عقل. )  -2

 .41للنشر والتوزيع، ص 

 .التسويقية املعلومات الوحدة الثالثة:  6

 ة.التسويقي مفهوم وأهمية نظم املعلومات 

 .حبوث التسويق 

  العمالء. إدارةنظم 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

 ؟.21(. التسويق الفعال: كيف تواجه حتديات القرن 2015عبد احلميد، طلعت أسعد. )  -1

.220ص-201(. القاهرة، مكتبة عني مشس، ص22)ط.  

(. مبادئ التسوق. عمان، دار 2013الرحيمي، سامل أمحد وأبو دلبوح، حممود عقل. )   -2

.63ص-53جرير للنشر والتوزيع، ص   

(. إدارة عالقات العمالء. القاهرة، مركز اخلربات 2007توفيق، عمرو عبد الرمحن. )  -3

.147ص-10املهنية للدارة، ص   
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 96من  38الصفحة 

 .الشرائياملستهلك  السلوك الوحدة الرابعة:  10

 .مفهوم سلوك املستهلك 

 حتليل سلوك املستهلك النهائي. 

 حتليل سلوك املستهلك التنظيمي. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

(. عمان، 4(. سلوك املستهلك: مدخل إسرتاتيجي. )ط.2004عبيدات، حممد إبراهيم. )  -1

.32ص-11دار وائل للنشر، ص  

(. مبادئ التسوق. عمان، دار 2013الرحيمي، سامل أمحد وأبو دلبوح، حممود عقل. )  -2

.85ص – 70جرير للنشر والتوزيع، ص   

 .الوحدة اخلامسة: املزيج التسويقي 10

 .املنَتج 

 .السعر 

 .التوزيع 

 .الرتويج 

 :أهمية عمليات الشركة يف املزيج التسويقي

 التسويقي تقديم القيمة من خالل املزيج. 

 كاملة خربة العميل. 

 أراء العمالء. 

 العمالءحتياجات تهيئة العمليات وفًقا إل. 

  ستخداملسهولة اإلالعمليات دمج. 

 هدافمراقبة العمليات لتحقيق األ. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

(. مبادئ التسويق. عمان، دار اليازوري 2006عاشور، نعيم العبد وعودة، رشيد منر.)  -1

. 21ص – 7العلمية للنشر والتوزيع، ص   

صيد، الدار  –(. االجتاهات احلديثة يف التسويق. بريوت 2011يعقوب، منذر خضر )  -2

. 53ص – 45النموذجية للطباعة والنشر، ص  

 .النشاط التسويقي إدارةالسادسة:  الوحدة 8

 .مفهوم النشاط التسويقي وعناصره 

 .مفهوم ختطيط ورقابة التسويق 

 .مفهوم تنظيم التسويق 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

(. إدارة التسويق احلديث. عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع 2015الزعيب، علي فالح.)  -1

.96ص -83والطباعة، ص   
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 .املبيـــــــعات إدارةالوحدة السابعة:  4

 املبيعات مفهوم. 

  املبيعات إدارةأهداف. 

  لبيعيةاختطيط املناطق. 

  لبيعيةا احلصصختطيط. 

  البيع.تقييم أداء مندوبي 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

-15املبيعات. عمان، جهينة للنشُُر والتوزيع، ص إدارة(. 2007اجلياشُُي، على عبد الرضُُا. )  -1

 .305ص-207، ص29ص

 .الوحدة  الثامنة: تسويــق اخلدمـات 4

 .مفهوم اخلدمة 

  اخلدمة.أبعاد 

 .مسات اخلدمة وخصائصها 

 .املزيج التسويقي السباعي للخدمات 

 .جودة اخلدمة  ومعايري جودة اخلدمة 

 .مشاكل تسويق اخلدمات 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

.82ص-17دار وائل للنشر، ص(. تسويق اخلدمات. عمان، 2009الضمور، هاني حامد. )  -1  

(. إدارة التسويق احلديث. عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع 2015الزعيب، علي فالح.)  -2

.408ص-387والطباعة، ص   

 .الوحدة  التاسعة: التسويق اإللكرتوني 4

 مفهوم التسويق اإللكرتوني. 

    تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصُُُُاالت على التسُُُُويق بشُُُُكل

 .عام

 ية على التسويقجتماعتأثري مواقع  الشبكات اإل. 

  ُُر املزيج تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصُُُُُُُُُُاالت على عناصُُُُُُُُ

 .التسويقي )السبعة(

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

 -107عمان، دار وائل للنشُُر، ص  (. التسُُويق اإللكرتوني.2004. )أمحدأبو فارة، يوسُُف   -1

 .143ص
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 املراجع

   م(. التسويق اإللكرتوني. عمان، دار وائل للنشر.2004.) أمحدأبو فارة، يوسف 

  (.2007اجلياشي، على عبد الرضا .)التوزيعاملبيعات. عمان، جهينة للنشر و إدارةم. 

  
ُُامل  ُُر  2013وأبو دلبوح، حممود عقل. ) أمحدالرحيمي، سُُ ُُوق. عمان، دار جرير للنشُُ م(. مبادئ التسُُ

 والتوزيع.

  (.2015الزعيب، علي فالح .)التسويق احلديث. عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة. إدارةم 

  (. تسويق اخلدمات. عمان، دار وائل للنشر.2009الضمور، هاني حامد .)م 

  ( .2007توفيق، عمرو عبد الرمحن .)دارةعالقات العمالء. القاهرة، مركر اخلربات املهنية لل إدارةم. 

  
م(. مبادئ التسُُُوق. عمان، دار اليازوري العلمية للنشُُُر 2006عاشُُُور، نعيم العبد وعودة، رشُُُيد منر. )

 والتوزيع.

  
ُُعدعبد احلميد، طلعت  ُُويق الفعال: كيف تواجه حتديات القرن 2015. )أسُُُُُ (. 22. )ط.21م(. التسُُُُُ

 القاهرة، مكتبة عني مشس.

  
ُُرتاتيجي. )ط. 2004عبيدات، حممد إبراهيم. ) ُُتهلك: مدخل إسُُُُ ُُلوك املسُُُُ (. عمان، دار وائل 4م(. سُُُُ

 للنشر.

  
ُُر .) ُُويق. بريوت2011يعقوب، منذر خضُُُُُ ُُيدا، الدار النموذجية -م(. االجتاهات احلديثة يف التسُُُُُ صُُُُُ

 للطباعة والنشر.

 

 

 

 .: التسويق الدوليالوحدة العاشرة 4

 .مفهوم وتعريف التسويق الدولي 

 .أسباب التوجه حنو األسواق اخلارجية 

 التسويق الدولي والقرارات الرئيسة للتسويق الدولي. إدارة 

 .األسئلة واحلاالت التدريبية على الوحدة العاشرة 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
.34ص -19(. التسويق الدولي. عمان، دار وائل للنشر، ص2010الضمور، هاني حامد. )  

 .ر: مراجعة صورة املتجر ) الشركة(الوحدة احلادي عش 2

   مهمة حتليل مكونات صُُورة املتجر/الشُُركة احلالية يف مقابل

 ورؤية وقيم املتجر/الشركة الددة.

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

ُُر .)  -1 ُُويق. بريوت2011يعقوب، منذر خضُُ ُُيد، الدار   -(. االجتاهات احلديثة يف التسُُ صُُ

 .42ص -19النموذجية للطباعة والنشر، ص

 



 القسم

  التقنية اإلدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  إلدارة العامة للمناهجاال
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 تسويق

 

 

 96من  41الصفحة 

 سوقت121 الرمز قنوات التوزيع  اسم املقرر

 ( سوق4111التسويق )مبادئ  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   4  حماضرة

   3  عملي

   2  مترين

 0وصف املقرر:

التوزيع والوسطاء وأنواعهم وأهيمة  يتناول هذا املقرر املفاهيم واألبعاد املختلفة لقنوات التوزيع ونظم وأسرتاتيجيات

قنوات التوزيع ومراحل تقييم أداء أعضائها، والتوزيع املادي  إدارةو دورهم، وتصميم قنوات التوزيع والعوامل املؤثرة فيها،

لكافة  الكثري من التمارين والتطبقات إىلومكوناته وقنوات توزيع اخلدمات وقنوات التوزيع الدولية وأنواعها.باإلضافة 

 فصول املقرر.

 اهلدف العام من املقرر: 

على اكتساب املعارف واملهارات اخلاصة بنشاط التوزيع كأحدى عناصر وبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًا 

وتنفيذ ومتابعة األنشطة املختلفة لقنوات التوزيع وإيصال السلع واخلدمات للمستهلك  إدارةاملزيج التسويقي وختطيط و

ذات العالقة باألنشطة  األعمالالنهائي والصناعي يف الوقت املناسب واملكان املناسب، ومن ثم رفع كفاءة وفاعلية أداء 

 التسويقية املختلفة.

 .على أنوبكفاءة هذه احلقيبة يصبح املتدرب قادرًا  بعد إنهاءاألهداف التفصيلية للمقرر:   

 حيدد مفهوم التوزيع وقنواته وأهميته وأهدافه والوظائف اليت يؤديها.  -1

 يذكر طبيعة العالقة بني التوزيع واملزيج التسويقي.  -2

 يوضح أنواع قنوات التوزيع وبيئتها التوزيعية.  -3

 واألفقية ومتعددة القنوات.يصف أنظمة التسويق التقليدية والعمودية   -4

 اتها.إستخدامحيدد اسرتاتيجيات التوزيع املختلفة والدولية و  -5

 حيدد مفهوم الوسطاء وأنواعهم ومعايري اختيارهم وطبيعة العالقة بينهم وبني املنتجني.  -6

 يشرح طبيعة جتارة اجلملة والتجزئة والوسطاء والوكالء  وأنواعهم ووظائفهم.  -7

 عملية تصميم وخطوات قنوات التوزيع وأهدافها والعوامل املؤثرة عليها.يذكر مفهوم   -8

 حيدد مفهوم عملية التصميم وخطوات قنوات التوزيع وأهدافها والعوامل املؤثرة عليها.  -9

 التوزيع أهمية حتفيز أعضائها. إدارةيصف مفهوم   -10

 يوضح املقصود بتقييم أعضاء القناة ومعايري تقيمهم.  -11

 حيدد طبيعة الصراع داخل قنوات التوزيع وأسبابها وكيفة إدارتها.  -12

 حيدد مفهوم التوزيع املادي ومهامه وأهميته وأهدافه ومكوناته.  -13
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 يوضح نظام التوزيع املادي وعالقته باملزيج التسويقي.  -14

 يصمم نظام التوزيع املادي ويوضح طريقة التكلفة الكلية.  -15

 وطبيعتها وطرق توزيعها والتحديات اليت تواجهها.يصف اخلدمات وأهميتها   -16

 التوزيع املادي الدولي والتحديات املرتبطة به. إدارةيشرح قنوات التوزيع يف األسواق الدولية و  -17

 حيدد طبيعة الصراع داخل قنوات التوزيع وأسبابها وكيفة إدارتها  -18

 ومكوناته.حيدد مفهوم التوزيع املادي ومهامه وأهميته وأهدافه   -19

 يتعرف على نظام التوزيع املادي وعالقته باملزيج التسويقي.  -20

 يصمم نظام التوزيع املادي ويوضح طريقة التكلفة الكلية.  -21

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 2 4 .(قنوات التوزيع )املفاهيم واألبعاد 

o 2 4 .أنظمة وإسرتاتيجيات التوزيع 

o .2 6 الوسطاء 

o .4 6 تصميم قنوات التوزيع 

o 2 8 .قنوات التوزيع إدارة 

o .2 8 التوزيع املادي 

o .2 4 قنوات توزيع اخلدمات 

o 2 6 .قنوات التوزيع الدولية, مشروع عملي 

 اجملموع
46 18 

64 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 سالمة املكان.إتباع تعليمات   -1

 .القيام بالعمل مبا يتوافق مع اشرتاطات األمن والسالمة لتأدية مهام وواجبات املهنة  -2

 دليل إجراءات قواعد الصحة والسالمة املهنية. إتباع   -3

 ترتيب املكان بعد اإلنتهاء من العمل.  -4

 الافظة على سالمة األجهزة املستخدمة.  -5
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 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .املفاهيم واألبعاد : الوحدة األوىل 6

 مفهوم التوزيع وأهميته. 

 أهداف التوزيع. 

 املنافع اليت يؤديها التوزيع. 

 التوزيع واملزيج التسويقي. 

 املزيج التوزيعي. 

 مفهوم قنوات التوزيع. 

 أهمية قنوات التوزيع. 

 أهداف قنوات التوزيع. 

 قنوات التوزيع وظائف. 

 أنواع قنوات التوزيع. 

 قنوات التسويق املباشر. 

 بيئة القناة التوزيعية. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

  األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

 ؟.21(. التسُُُُُويق الفعال: كيف تواجه حتديات القرن 2015. )أسُُُُُعدعبد احلميد، طلعت   -1

 .440ص-419(. القاهرة، مكتبة عني مشس، ص22)ط.

ُُمور، هاني حامد .)  -2 ُُر، ص  إدارة(. 2009الضُُُُُ -25قنوات التوزيع. عمان، دار وائل للنشُُُُُ

 .58ص

ُُر والتوزيع   إدارة(. 2015الزعيب، علي فالح.)  -3 التسُُُُُويق احلديث. عمان، دار املسُُُُُرية للنشُُُ

 .90ص-85والطباعة، ص 

 .أنظمة وإسرتاتيجيات التوزيع: الوحدة الثانية 6

 متهيد. 

 أنظمة التسويق.  

 إسرتاتيجيات التوزيع. 

 إسرتاتيجيات التوزيع الدولية.  

 أسئلة وتدريبات. 

 مترين عملي. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

  .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

؟. 21(. التسُُُُُويق الفعال: كيف تواجه حتديات القرن 2015. )أسُُُُُعدعبد احلميد، طلعت   -1

 .440-419(. القاهرة، مكتبة عني مشس، ص22)ط.

 -341(. التسُُُُُُويق الدولي. عمان، دار وائل للنشُُُُُُر، ص   2010الضُُُُُُمور، هاني حامد .)   -2

 .348ص
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  .الوسطاء : الوحدة الثالثة 8

 متهيد. 

 الوسطاء. 

 أنواع الوسطاء. 

  الوسطاء إستخداممربرات. 

 العالقة بني املنتجني والوسطاء.  

  الوسطاء إستخداممعايري وأسس. 

 جتار اجلملة.  

 جتار التجزئة.  

 الوسطاء الوكالء.  

 مترين عملي ،أسئلة وتدريبات. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

ُُمور، هاني حامد.  -1 ُُر، ص  إدارة(. 2009) الضُُُ  -113قنوات التوزيع. عمان، دار وائل للنشُُُ

 .157ص

 .تصميم قنوات التوزيع : الوحدة الرابعة 10

 عملية تصميم قنوات التوزيع. 

 أهداف تصميم قنوات التوزيع. 

 خطوات تصميم قنوات التوزيع. 

 مسؤوليات أعضاء قنوات التوزيع. 

 العوامل املؤثرة يف تصميم قنوات التوزيع. 

 مترين عملي ،أسئلة وتدريبات. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

ُُر والتوزيع    إدارة(. 2015الزعيب، علي فالح. )  -1 ُُرية للنشُُ ُُويق احلديث. عمان، دار املسُُ التسُُ

 .90ص -85والطباعة، ص 

 .قنوات التوزيع  إدارةالوحدة اخلامسة:   10

  قناة التوزيع إدارةمفهوم. 

 تنظيم وتنسيق أعضاء القناة.  

 حتفيز أعضاء القناة. 

 تقييم قناة التوزيع. 

 مراحل تقييم أداء أعضاء  قنوات التوزيع.  

 معايري تقييم أعضاء القناة. 

 الصراع داخل قناة التوزيع. 

 القيادة داخل  قناة التوزيع. 

 مترين عملي ،أسئلة وتدريبات. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي
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مراجع 

 املوضوع

ُُويق اخلدمات.  إدارة(. 2011أبو النجا، حممد عبد العظيم. )  -1 قنوات التوزيع: مدخل تسُُُُُُُُُُُُُُ

 .84ص-77اإلسكندرية، الدار اجلامعية ،ص

ُُر والتوزيع    إدارة(. 2015الزعيب، علي فالح. )  -2 ُُرية للنشُُ ُُويق احلديث. عمان، دار املسُُ التسُُ

 .155ص-113والطباعة، ص 

 .املاديا التوزيع: الوحدة السادسة 10

 مفهوم التوزيع املادي. 

 أهمية التوزيع املادي. 

 املهام اإلسرتاتيجية لنظام التوزيع املادي.  

 نظام التوزيع املادي. 

 أهداف التوزيع املادي.  

  املادي بعناصر املزيج التسويقي األخرىعالقة التوزيع.  

 مبادئ ومعايري خدمة العمالء. 

 املكونات الرئيسية لنظام التوزيع املادي.  

 تقييم بدائل أنظمة التوزيع املادي. 

 مترين عملي ،أسئلة وتدريبات. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

ُُر والتوزيع    إدارة(. 2015الزعيب، علي فالح. )  -1 ُُرية للنشُُ ُُويق احلديث. عمان، دار املسُُ التسُُ

 .263ص -233والطباعة، ص 

 .قنوات توزيع اخلدمات : الوحدة السابعة 6

 طبيعة اخلدمات وخصائصها. 

 نطاق اخلدمات. 

 طرق توزيع اخلدمات.  

 التوزيع املادي واخلدمات.  

  توزيع اخلدماتحتديات قنوات. 

 مترين عملي ،أسئلة وتدريبات. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

التسويق احلديث. عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع    إدارة(. 2015الزعيب، علي فالح. )  -1

 .275ص -267والطباعة، ص 

 .قنوات التوزيع الدولية : الوحدة الثامنة 8

 أشكال دخول األسواق الدولية.  

 تصميم قنوات التوزيع الدولية. 

 قنوات التوزيع الدولية إدارةمشاكل بناء و.  

 أنواع قنوات التوزيع الدولية. 

 التوزيع املادي الدولي. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالو اتاإلختبار

 .األداء العملي
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 مشروع عملي، مترين عملي ،أسئلة وتدريبات. 

مراجع 

 املوضوع

ُُر والتوزيع    إدارة(. 2015الزعيب، علي فالح. )  -1 ُُرية للنشُُ ُُويق احلديث. عمان، دار املسُُ التسُُ

 .306ص -293والطباعة، ص 

 

 

 املراجع

  ( .م2011أبوالنجا، حممد عبد العظيم .)ُُويق العالقات. اإلسُُُُكندرية،  إدارة قنوات التوزيع: مدخل تسُُ

 الدار اجلامعية.

  ( .م2015الزعيب، علي فالح .)التسويق احلديث. عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة. إدارة 

  (. م2009الضمور، هاني حامد .)قنوات التوزيع. عمان، دار وائل للنشر . إدارة 

   (. التسويق الدولي. عمان، دار وائل للنشر.م2010.)الضمور، هاني حامد 

  (. 22.ط. )؟21 القرن حتديات تواجه كيف: الفعال التسُُُُُُويق(. م2015. )أسُُُُُُعد طلعت احلميد، عبد

 .مشس عني مكتبة القاهرة،
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 سوقت122 الرمز ترويج املنتجات سم املقررا

 سوق (ت 111مبادئ التسويق ) تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   1  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 املقرر: صفو

 ةالدعاي، اإلعالن، البيع الشُُُُُُخصُُُُُُي  ه وعناصُُُُُُره املكونة من:مفهوم الرتويج وأهميت حيتوي هذا املقرر على

ُُيالتجارية) ُُرها، وعدد من األمثلة  العامة ت، والعالقااملبيعات ط(، تنشُُُُ ُُويقية املتكاملة وعناصُُُُ ُُاالت التسُُُُ ، االتصُُُُ

 والتمارين والتطبيقات يف الرتويج وعناصره.

 هلدف العام من املقرر: ا

 .أن يكون املتدرب قاردًا على اكتساب املعارف واملهارات اخلاصة بالرتويج وعناصره

 أن. على وبكفاءة بعد إنهاء هذه احلقيبة يصبح املتدرب قادرًاألهداف التفصيلية للمقرر:  ا

 حيدد مفهوم الرتويج وأهميته وخصائصه وعناصره.  -1

 حيدد العوامل املؤثرة على اختيار املزيج الرتوجيي وعالقتها بدورة حياة املنتج.  -2

 يصف امليزانيات اخلاصة بالرتويج وطرق اعدادها.  -3

 يذكر تعريف اإلعالن وأهدافه ووظائفة.  -4

 اجلوانب الفنية املتعلقة بتصميم الرسالة اإلعالنية وإخراجها. يتعرف على  -5

 يصنف اإلعالن ووسائلة واستخدماته، ويوضح مزايا وعيوب كاًل منها.    -6

 يوضح تعريف البيع الشخصي وأهدافه وخطواته.  -7

 الشخصي.حيدد أنواع رجال البيع وخطوات البيع   -8

 حيدد تعريف الدعاية التجارية ومييز بني الدعاية واإلعالن.  -9

 يصف وسائل واشكال النشر الدعائي.   -10

 يذكر تعريف تنشيط املبيعات وأهميتها.  -11

 حيدد أنواع تنشيط املبيعات وأساليبها.  -12

 حيدد مفهوم العالقات العامة وأهدافها.  -13
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 أهمية دور العالقات العامة يف إ اح الرسالة اإلعالنية. يشرح على  -14

 يذكر اإلتصاالت التسويقية املتكاملة وعناصرها.   -15

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o  0 3 وخصائصه. الرتويجمفهوم 

o ,4 3 ميزانية الرتويج. عناصر الرتويج 

o 6 8 .اإلعالن 

o  4 3 الشخصي.البيع 

o .4 2 الدعاية التجارية 

o .6 2 تنشيط املبيعات 

o 2 1 واالتصاالت التسويقية املتكاملة. العالقات العامة 

 اجملموع
22 26 

48 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 إتباع تعليمات سالمة املكان.  -1

 .اشرتاطات األمن والسالمة لتأدية مهام  وواجبات املهنةالقيام بالعمل مبا يتوافق مع   -2

 .دليل إجراءات قواعد الصحة والسالمة املهنية إتباع   -3

 ترتيب املكان بعد اإلنتهاء من العمل.  -4

 الافظة على سالمة األجهزة املستخدمة.  -5
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم توىحملا عاتالسا

 .الرتويجالوحدة األوىل:  10

 أهميةمفهوم الرتويج و. 

 دور الرتويج يف تبين السلعة. 

 عناصر املزيج الرتوجيي. 

 .العوامل املؤثرة يف اختيار عناصر املزيج الرتوجيي 

 .الرتويج  كعملية اتصال 

 عداد ميزانية الرتويج.طرق إ 

 .الشفهية األعمالات واإلختبار

 .التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

 مراجع

 ملوضوع ا

(. التسُُويق: املفاهيم واالسُُرتاتيجيات. اإلسُُكندرية،  2013الصُُحن، حممد فريد. )  -1

 .358ص-337الدار اجلامعية، ص 

 

 .اإلعالنالوحدة الثانية:  14

 تعريف اإلعالن وخصائصه. 

 ه.أهدافو أهمية اإلعالن 

  اإلعالنوظائف. 

 وسائل اإلعالن. 

  اإلعالنيةأنواع الرسائل. 

 .أنواع وسائل نشر اإلعالنات 

 .مزايا وعيوب وسائل اإلعالن 

 الشفهية. األعمالات واإلختبار

 التحريرية. األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

 مراجع

 املوضوع

(. الرتويج واإلعالن التجاري. عمان، 2007العالق، بشري عباس وربابعة، علي حممد. )  -1

 .212ص-149العلمية للنشر والتوزيع، ص  دار اليازوري

 .البيع الشخصيالوحدة الثالثة:  7

 .تعريف البيع الشخصي 

 أهداف البيع الشخصي 

 .أنواع رجال البيع 

 .تنظيم القوى البيعية 

 .خطوات البيع الشخصي 

 الشفهية. األعمالات واإلختبار

 التحريرية. األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

 مراجع

 املوضوع

(. إدارة املبيعات والبيع الشُُُُُُُخصُُُُُُُي. عمان، دار وائل 2008عبيدات، حممد واخرون. )  -1

 .111ص-79للنشر والتوزيع، ص 

 .الدعاية التجاريةالوحدة الرابعة:  6

 التجارية واإلعالن. 

 .تعريف الدعاية التجارية وسائل النشر الدعائي. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي
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 الفرق بني الدعاية 

 أشكال الدعاية التجارية. 

 .متطلبات  اح الربنامج الدعائي 

 مراجع

 املوضوع

ُُالش، عنرب إبراهيم. )  -1 ُُر  2011شُُ ُُاالت. عمان، دار الثقافة للنشُُ (. إدارة الرتويج واالتصُُ

 . 244ص-235والتوزيع، ص 

ُُويق وإدارة األعمال التجارية، 1999امريين، بيري واخرون: ترمجة إياد زوكار .)  -2 (. التسُُُُ

 .348ص-343دمشق، دار الرضا للنشر، ص 

(. الرتويج واإلعالن التجاري. 2013حبيب، رعد عبدالكريم والشُُُدوخي، هند ناصُُُر.)   -3

 .213ص-209جدة، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، ص 

 .تنشيط املبيعاتالوحدة اخلامسة:  6

 تنشيط املبيعاتوتعريف  مفهوم. 

 أهمية تنشيط املبيعات. 

 تنشيط املبيعات نواع أ. 

 أساليب تنشيط املبيعات. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع

ُُويق وإدارة األعمال التجارية، 1999.) امريين، بيري واخرون: ترمجة إياد زوكار  -1 (. التسُُُُ

 .375ص -365دمشق، دار الرضا للنشر، ص 

 .العالقات العامةالوحدة السادسة:  8

 العالقات العامةوأهمية  مفهوم. 

 أهداف العالقات العامة. 

 وظائف العالقات العامة. 

 .أنواع برامج العالقات العامة 

 ختطيط برامج العالقات العامة. 

  التخطيط لربامج العالقات العامة.معوقات 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع

(. الرتويج واإلعالن التجاري. 2013حبيب، رعد عبدالكريم والشُُُدوخي، هند ناصُُُر.)   -1

 .241ص-232جدة، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، ص 

 .واالتصاالت التسويقية املتكاملة العالقات العامةالسابعة:  الوحدة  3

  ( اإلتصاالت التسويقية املتكاملةIMC.) 

  ( عناصر االتصاالت التسويقية املتكاملةIMC.) 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

 مراجع

 املوضوع

االتصاالت التسويقية املتكاملة. القاهرة، جمموعة النيل   (. 2006سامل، شيماء السيد.)      -1

 .189ص-151العربية، ص 

(. االتصاالت التسويقية املتكاملة. القاهرة، جمموعة النيل 2006سامل، شيماء السيد. )  -2

 .287ص-123، ص 120ص-93العربية، ص 



 القسم

  التقنية اإلدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  إلدارة العامة للمناهجاال
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 تسويق

 

 

 96من  51الصفحة 

 

 املراجع

  ( .التسويق: املفاهيم واالسرتاتيجيات. اإلسكندرية، الدار اجلامعية. 2013الصحن، حممد فريد .)  

  ( .الرتويج واإلعالن التجاري. عمان، دار اليازوري 2007العالق، بشُُُري عباس وربابعة، علي حممد .)

 العلمية للنشر والتوزيع.

 

  . التجارية، دمشُُُق، دار  األعمال إدارة(. التسُُُويق و1999)امريين، بيري واخرون: ترمجة إياد زوكار

 الرضا للنشر.

 

  (.الرتويج واإلعالن التجاري. جدة، 2013حبيب، رعد عبدالكريم والشُُُُُُُُُُدوخي، هند ناصُُُُُُُُُُر .)

 خوارزم العلمية للنشر والتوزيع.

 

  (.الرتويج واإلعالن التجاري. 2013حبيب، رعد عبدالكريم والشُُُُُُُُُُدوخي، هند ناصُُُُُُُُُُر .) ،جدة

 خوارزم العلمية للنشر والتوزيع.

 

  (.االتصاالت التسويقية املتكاملة. القاهرة، جمموعة النيل العربية.2006سامل، شيماء السيد .)  

  ( .2011شالش، عنرب إبراهيم .)الرتويج واالتصاالت. عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع .  إدارة  

  ( .2008عبيدات، حممد واخرون .)املبيعات والبيع الشخصي. عمان، دار وائل للنشر والتوزيع. إدارة  
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 تسوق 241 لرمزا سلوك املستهلك سم املقررا

 سوق(ت 111)مبادئ التسويق  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

     صف املقرر:و

تدريب على فهم ومعرفة سلوك املستهلك   مهارات التعرف على طبيعة سلوك املستهلك، من خالل ال  هذا املقرر  يقدم

 النهائي، وسُُلوك املشُُرتي الصُُناعي، حيث يتناول هذا املقرر ماهية سُُلوك املسُُتهلك والعوامل املؤثرة على هذا السُُلوك،   

طار النشُُُُُاط إختاذ القرارات الشُُُُُرائية لدى كل من املسُُُُُتهلك النهائي واملشُُُُُرتي الصُُُُُناعي يف  إويتناول أيضًُُُُُا عملية 

  التسويقي.

 هلدف العام من املقرر: ا

تعريف املتدرب بسُُُُُلوك املسُُُُُتهلك والعوامل املؤثرة على هذا السُُُُُلوك وعالقته باألنشُُُُُطة     إىليهدف هذا املقرر 

  التسويقية.

 أن. علىوبكفاءة  بعد إنهاء هذه احلقيبة يصبح املتدرب قادرًاألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 سلوك املستهلك وخصائصه وأهميته وتطوره.يشرح  -1

 .أنواع املستهلكني يف السوق حيدد -2

 الشخصية(.الددات الفردية اليت تؤثر على سلوك املستهلك )احلاجات والدوافع، اإلدراك، التعليم، يصف  -3

اجلماعات ، )األسُُرة ية والثقافية واليت هلا أثر على سُُلوك املسُُتهلك جتماعاملعلومات اليت تتعلق بالددات اإليذكر -4

 الثقافة، قادة الرأي(. ،يةجتماعاملرجعية، الطبقات اإل

 .العوامل املختلفة اليت تؤثر على سلوك املستهلكني حيدد -5

 على العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك الصناعي. حيدد -6

 .مراحل اختاذ القرارات الشرائية لدى املستهلك النهائي واملشرتي الصناعي يوضح -7

 .حيدد عمليات صنع القرار بني املستهلكني واملؤسسات التجارية وبني املؤسسات التجارية واملؤسسات التجارية األخرى -8

 لمشرتين.يشرح التأثريات الفزة ل -9
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 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 0 8 .ماهية سلوك املستهلك 

o 0 10 .العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك النهائي 

o 0 10 .اختاذ القرارات الشرائية للمستهلك النهائي 

o 0 10 .العوامل املؤثرة على سلوك املشرتي الصناعي 

o 0 8 القرارات الشرائية للمشرتي الصناعي. ختاذإ 

o 0 10 .األخرى    عمليات صنع القرار بني املستهلكني واملؤسسات التجارية وبني املؤسسات التجارية واملؤسسات 

o .0 8 التأثريات احملفزة للمشرتين 

 اجملموع
64 00 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 سالمة املكان.إتباع تعليمات  -1

 القيام بالعمل مبا يتوافق مع اشرتاطات األمن والسالمة لتأدية مهام و واجبات املهنة. -2

 تباع دليل إجراءات قواعد الصحة والسالمة املهنية.إ -3

 ترتيب املكان بعد اإلنتهاء من العمل. -4

 الافظة على سالمة األجهزة املستخدمة. -5
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم توىحملا عاتالسا

  .ماهية سلوك املستهلك الوحدة األوىل:  8

 تعريف املستهلك. 

 مفهوم سلوك املستهلك. 

 أهمية دراسة سلوك املستهلك. 

 املفهوم التسويقي لسلوك املستهلك. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

(. عمان، دار 4(. سُُُلوك املسُُُتهلك: مدخل إسُُُرتاتيجي. )ط.2004عبيدات، حممد إبراهيم. )  -1

 .  31-9وائل للنشر، ص

ُُامل أمحد وأبو دلبوح، حممود عقل. )  -2 ُُوق. عمان، دار جرير 2013الرحيمي، سُ (. مبادئ التسُ

 .85ص -70للنشر والتوزيع، ص 

 .املؤثرة على سلوك املستهلك النهائي العوامل الوحدة الثانية:  10

 اخلارجية. العوامل البيئية 

 .العوامل الشخصية 

 .العوامل النفسية 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

التجاري. جدة، (. الرتويج واإلعالن 2013حبيب، رعد عبدالكريم والشدوخي، هند ناصر.)     -1

 .99ص -86خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، ص 

 .اختاذ القرارات الشرائية للمستهلك النهائيالوحدة الثالثة:  10

 اختاذ القرارات الشرائية للمستهلك النهائي. 

 العوامل اليت حتدد مدة اختاذ القرار الشرائي. 

 خطوات اختاذ القرار الشرائي. 

 أنواع القرارات الشرائية. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

(. الرتويج واإلعالن التجاري. جدة، 2013حبيب، رعد عبدالكريم والشُُدوخي، هند ناصُُر.)  -1

 .99ص-75خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، ص 

 .العوامل املؤثرة فيه الوحدة الرابعة: سلوك مشرتي املنشآت  و 10

 تعريف سلوك مشرتي املنشآت. 

 من مشرتو املنشآت؟ و ماذا يشرتون؟ وما خصائصهم؟ 

 العوامل املؤثرة يف سلوك مشرتي املنشآت. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

شور، نعيم العبد وعودة، رشيد      -1 (. مبادئ التسوق. عمان، دار اليازوري العلمية  2006منر. )عا

 .52ص-45للنشر والتوزيع، ص 
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم توىحملا عاتالسا

 .الوحدة اخلامسة: إختاذ القرارات الشرائية ملشرتي املنشآت 8

 املشاركون يف عملية الشراء. 

 كيفية الشراء لدى املشرتي الصناعي. 

  ختاذ القرار الشرائيإخطوات. 

  املنشآتاملواقف الشرائية لدى مشرتي. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

 
 مراجع

 املوضوع 

؟. 21(. التسُُُُُويق الفعال: كيف تواجه حتديات القرن 2015عبد احلميد، طلعت أسُُُُُعد. )  -1

 .165ص -151(. القاهرة، مكتبة عني مشس، ص22)ط.

بني املستهلكني واملؤسسات التجارية وبني      عمليات صنع القرار  الوحدة السادسة:   10

 .املؤسسات التجارية واملؤسسات التجارية األخرى

 .عملية صنع القرار بني املشرتين واملستهلكني 

 عملية صنع القرار للمشرتين بني املؤسسات التجارية. إستخدام 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 العملي.األداء 

 مراجع

 املوضوع 

؟. 21(. التسُُُُُويق الفعال: كيف تواجه حتديات القرن 2015عبد احلميد، طلعت أسُُُُُعد. )  -1

 .165ص -134(. القاهرة، مكتبة عني مشس، ص22)ط.

 .التأثريات احملفزة للمشرتينالوحدة السابعة:  8

 .أهمية التأثريات الفزة للمشرتين من املستهلكني 

  الفزة للمشرتين من املؤسسات التجارية.أهمية التأثريات 

  الفرق بني حتفيز املشُُُُُُرتيني يف قطاع الشُُُُُُراء بني املؤسُُُُُُسُُُُُُات

مؤسُُسُُة  إىلالتجارية واملسُُتهلكني والشُُراء من مؤسُُسُُة جتارية  

 جتارية أخرى.

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

 مراجع

 املوضوع 

 الدار اإلسُُُكندرية،. واالسُُُرتاتيجيات املفاهيم: التسُُُويق(. 2013. )فريد حممد الصُُُحن،  -1

 .216ص-168 ص اجلامعية،

 

 املراجع

  ،الدار اإلسكندرية،. واالسرتاتيجيات املفاهيم: التسويق(. 2013. )فريد حممد الصحن 

 اجلامعية.

  (.الرتويج2013حبيب، رعد عبدالكريم والشدوخي، هند ناصر .)  ،واإلعالن التجاري. جدة

 خوارزم العلمية للنشر والتوزيع .

  ( .مبادئ التسوق. عمان، دار اليازوري العلمية للنشر 2006عاشور، نعيم العبد وعودة، رشيد منر .)

 والتوزيع.
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  ( .التسويق الفعال: كيف تواجه حتديات القرن 2015عبد احلميد، طلعت أسعد .)(. 22)ط. ؟.21

 القاهرة، مكتبة عني مشس.

  ( .عمان، دار وائل 4(. سلوك املستهلك: مدخل إسرتاتيجي. )ط.2004عبيدات، حممد إبراهيم .)

 للنشر.  

  ( .مبادئ التسوق. عمان، دار جرير للنشر 2013الرحيمي، سامل أمحد وأبو دلبوح، حممود عقل .)

 والتوزيع.
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 سوقت 242 الرمز خدمة العمالء سم املقررا

 (سوقت 111مبادئ التسويق ) تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

ُُاليب تقدميها، واخلدمات املقدمة للعمالء وأنواعها  يتناول هذا املقررمفهوم خدمة العمالء وأهميتها وطرق وأسُُُُُُُُُُ

وسُُُُياسُُُُة تقديم اخلدمة ومراحلها والعوامل املؤثرة عليها، وشُُُُكاوي العمالء وأسُُُُبابها ومعاجلتها وكيفية التعامل مع    

وحدة خدمة العمالء ومهامها ومقومات  إدارةأمناط العمالء، وأهمية رضُُاء العميل وقياس جودة اخلدمة وجتزئة السُُوق، و 

 احها، وعرض برامج الوالء على العمالء ومراجعة نتائجها ومجع وحتليل املعلومات اخلاصُُُُُُُُُة بالعمالء واملنظمة واقرتاح 

 إجراءات حتسني خدمة العمالء.

 هلدف العام من املقرر: ا

 .اخلاصة خبدمة العمالء على اكتساب املعارف واملهاراتوبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًا 

 .أن علىوبكفاءة  إنهاء هذه احلقيبة يصبح املتدرب قادرًا بعدألهداف التفصيلية للمقرر:  ا

 حيدد مفهوم خدمة العمالء وأهميتها للمستهلك النهائي والصناعي.  -1

 يوضح طرق وأساليب خدمة العمالء ويربطها بالواقع احلالي.  -2

 للعمالء مع مراحل البيع املختلفة. يذكر أنواع اخلدمات املقدمة  -3

 حيدد مفهوم شكاوي العمالء وأسبابها وطرق معاجلتها.  -4

 يتعرف على كيفية التعامل مع أمناط العمالء )الغاضب، العصيب، املستاء(.  -5

 حيدد مفهوم ومعوقات رضاء العميل.  -6

 حيدد دور إدارة عالقة العمالء ومهامها ومقومات  احها.  -7

 إقتصاديات تقديم اخلدمة للعمالء.يتعرف على   -8

 .املختلفة وفًقا لشروط وأحكام تلك الربامج بشكل صحيح لربامج الوالء العمالءدد أهلية حي  -9

 .وضح مزايا وشروط وأحكام برامج الوالء بشكل واضح لتأهيل العمالء هلاي  -10

 .واملتجر/الشركة ووثائق الربامج بشكل صحيح وفًقا لسياسة الربنامج عاجلة تطبيقاتيقوم مب  -11

 .نتائج الوالء يف مقابل أهداف الربنامج واإلبالغ بها وفًقا إلجراءات املتجر/الشركة يراجع   -12

 .التحسينات الواقعية لربامج الوالء على زمالء العمل املناسبني على أساس مراجعة النتائج يقرتح

 .عليها مع املوظفني املعنينيدد طرق مجع معلومات خدمة املعلومات، وحتليلها واملوافقة حي  -13

 .مبا يشمل معايري التحليل، ضع خطة ملراقبة خدمة العمالء يف املتجر/الشركةي  -14



 القسم

  التقنية اإلدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  إلدارة العامة للمناهجاال
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 تسويق

 

 

 96من  58الصفحة 

 .املتجر/الشركة بشكل فعال خطة ملراقبة خدمة العمالء يف ينفذ  -15

 .مل تثبت الطرق املتفق عليها جلمع املعلومات وحتليلها كفاءتها قييم فاعلية اخلطة وتعديلها إذاي  -16

 .املتجر/الشركة معلومات املراقبة اليت مت مجعها بطريقة منطقية وفًقا لشروط يقارن  -17

 .ستنتاجاتاإل قييم معلومات خدمة املعلومات اليت مت مجعها يف املتجر/الشركة الستخالصي  -18

 .تحسني خدمة العمالءلطط خي  -19

 .التقييم على النحو املناسب زمالء العمل واإلدارة وغريهم من املوظفني ذوي الصلة بنتائجيذكر ل  -20

 .األفكار من األشخاص املعنيني الختاذ إجراءات لتحسني خدمة العمالءيستخلص   -21

األفكار املستقاة من القطاع املعين، مبا يف ذلك املتاجر/الشركات املماثلة لتحديد اإلجراءات اليت ميكن يراجع   -22

 .اختاذها لتحسني خدمة العمالء يف املتجر/الشركة

 .أفكار على اإلدارة لتحسن خدمة العمالء على النحو املناسب يقرتح  -23

 يستخدم املعلومات الواردة من تصنيفات السوق جلذب العمالء.  -24

القطاعات املناسبة حول تغري اجتاهات السوق للتوقع مبتطلبات العمالء /يستخدم  معلومات الصناعة  -25

 املستقبليةالتملة.
 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 0 4 .مفهوم خدمة العمالء 

o 2 8 .اخلدمات املقدمة للعمالء 

o 2 6 .شكاوي العمالء 

o 2 6 .العالقة مع العمالء 

o 2 6 .وحدة خدمة العمالء إدارة 

o 2 8 .الرتويج لربامج الوالء 

o 2 8 .مراجعة جودة خدمة العمالء 

o 2 4 طرق جذب عمالء املستقبل.د ديحت 

 اجملموع
50 14 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 إتباع تعليمات سالمة املكان. -1

 القيام بالعمل مبا يتوافق مع اشرتاطات األمن والسالمة لتأدية مهام وواجبات املهنة. -2

 دليل إجراءات قواعد الصحة والسالمة املهنية. إتباع  -3

 ترتيب املكان بعد اإلنتهاء من العمل. -4

 الافظة على سالمة األجهزة املستخدمة. -5
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 النظريفصيلي لتنهج اامل

 أدوات التقييم توىحملا عاتالسا

 .مفهوم خدمة العمالء  الوحدة األوىل: 4

 تعريف خدمة العمالء. 

 أهمية خدمة العمالء. 

 خدمة العمالء يف القطاع الصناعي. 

  تقديم خدمة العمالء وأساليبطرق. 

 ات واألعمال الشفهيةاإلختبار

 ات واألعمال التحريريةاإلختبار

 األداء العملي.

 مراجع

 املوضوع 

(. إدارة اجلودة وخدمة العمالء. عمان، دار املسُُُُُُُُُُُُرية،  2007محود، خضُُُُُُُُُُُُري كاظم. )   -1

 . 225ص-203ص

(. االتصُُاالت التسُُويقية املتكاملة. القاهرة، جمموعة النيل 2006سُُامل، شُُيماء السُُيد.)     -2

 .285ص-278العربية، ص 

 .اخلدمات املقدمة للعمالءالوحدة الثانية:  10

     .دمات املقدمة للعمالءاجلزء األول: أنواع اخل

 اجلزء الثاني: سياسة تقديم اخلدمة: 

  مراحل البيع املختلفة.أنواع اخلدمات املقدمة يف 

 .العوامل املؤثرة علي سياسة تقديم اخلدمة 

 .اخلدمات املتكاملة 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

ُُار، رون وبلوهويُُُك، دون. )  -1 ُُاروق،  2001كُ ُُة دار الفُ ُُة العمالء املتميزة، ترمجُ ُُدمُ (. خُ

 .179ص-169دار الفاروق للنشر والتوزيع ، صالقاهرة، 

 .الوحدة الثالثة: شكاوي العمالء 8

 .املقصود بشكاوي العمالء 

 .أسباب إهمال شكاوي العمالء 

 .معاجلة شكاوي العمالء 

 .جوانب االستفادة من معاجلة شكاوي العمالء 

 .كيف تتعامل مع عميل غاضب وعصيب ومستاء 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

(. أسُُُُُُُس اخلدمة املتميزة للعمالء. القاهرة، اجملموعة 2010أبو النصُُُُُُُر، مدحت حممد. )  -1

 . 131ص-99العربية للتدريب والنشر، ص

 .العالقة مع العمالءالوحدة الرابعة:  8

 .املقصود برضا العميل 

 .قياس جودة اخلدمة 

 .معوقات حتقيق رضاء العميل من جودة اخلدمة 

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي.
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 إدارة عالقة العمالء.    

 مراجع

 املوضوع 

(. أسُُُُُُُس اخلدمة املتميزة للعمالء. القاهرة، اجملموعة 2010أبو النصُُُُُُُر، مدحت حممد. )  -1

 .164ص-151، ص131ص-121ص العربية للتدريب والنشر،

 .تقديم اخلدمة للعمالءالوحدة اخلامسة:  8

 العوامل املؤثرة على اخلدمة املقدمة. 

 .املهام املطلوبة من إدارة خدمة العمالء 

 .مقومات  اح إدارة خدمة العمالء 

 اقتصاديات تقديم اخلدمة للعمالء. 

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 واألعمال التحريرية اإلختبارات

 األداء العملي.

 مراجع

 املوضوع 

ُُار، رون وبلوهويُُُك، دون. )  -1 ُُاروق،  2001كُ ُُة دار الفُ ُُة العمالء املتميزة، ترمجُ ُُدمُ (. خُ

 .179ص-169القاهرة، دار الفاروق للنشر والتوزيع ، ص

10 

   
 .الوحدة السادسة: الرتويج لربامج الوالء

 .فهم تفاصيل برامج الوالءأواًل: 

 ختالفات يف أنواع برامج الوالءاإل. 

 مصادر املعلومات: 

o  الكتيبات. 

o مناذج الطلبات. 

o الشروط واألحكام. 

o املتطلبات القانونية. 

o معايري األهلية. 

o املزايا. 

 الشفهية. األعمالات واإلختبار

 التحريرية. األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.

 

  .معرفة جمموعة العمالء اخلاصنيثانيًا: 

 جمموعة العمالء واالختالفات يف متطلباتهم: 

o العمالء ذوي الطلبات الشائعة. 

o  عرتاضات الشائعةاإلالعمالء ذوي. 

o العمالء اجلدد. 

o العمالء املتكررين. 

o  جمموعة العمالء ذوي اخللفيات اإلجتماعية والثقافية

 .والعرقية

o جمموعة العمالء ذوي القدرات البدنية والعقلية اخلاصة. 

  إستخدام تقسيم العمالءكيفية 

o الرتكيبة السكانية. 

o منط احلياة. 

 اإلختبارات واألعمال الشفهية.

 اإلختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي.
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o الدخل. 

o دوافع الشراء. 

o السلوكيات. 

o اختيار السوق املستهدف. 

 االختالفات يف احتياجات العمالء: 

o االختالفات الوظيفية. 

o االختالفات النفسية. 

 .فهم املسؤولية ومستوى السلطة اخلاص لعرض برامج الوالءثالثًا: 

 املسؤولية اخلاصة مبندوب املبيعات. 

 مستويات السلطة اخلاصة مبندوب املبيعات. 

 اإلدارة املباشرة. 

 الوصف الوظيفي. 

 مراجع

 املوضوع 

ُُويق املبين على (. إدارة العالقات مع العمالء: مدخل 2013أبوالنجا، حممد عبد العظيم. )  -1 التسُُُُ

 .259ص-233قواعد البيانات. اإلسكندرية، الدار اجلامعية، ص

(. أسُُُُُُُس اخلدمة املتميزة للعمالء. القاهرة، اجملموعة 2010أبو النصُُُُُُُر، مدحت حممد. )  -2

 .86ص-77العربية للتدريب والنشر، ص

 .الوحدة السابعة: مراجعة جودة خدمة العمالء

 جودة خدمة العمالء. أواًل: فهم أساليب مراقبة

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 .األداء العملي

  حتديد طرق مجع معلومات خدمة املعلومات، وحتليلها    

  .واملوافقة عليها مع املوظفني املعنيني

  وضع خطة ملراقبة خدمة العمالء يف املتجر/الشركة، مبا

 .يشمل معايري التحليل

   املتجر/الشركة      تنفيذ خطة ملراقبة خدمة العمالء يف

 .بشكل فعال

  تقييم فاعلية اخلطة وتعديلها إذا مل تثبت الطرق املتفق عليها

 .جلمع املعلومات وحتليلها كفاءتها

 ثانيًا: فهم تقنيات التوصية بالتحسينات يف خدمة العمالء.

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 واألعمال التحريرية اإلختبارات

 .األداء العملي

o  مقارنة معلومات املراقبة اليت مت مجعها بطريقة منطقية

 .وفًقا لشروط املتجر/الشركة

o   تقييم معلومات خدمة املعلومات اليت مت مجعها يف

 .املتجر/الشركة الستخالص االستنتاجات
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o  ختطيط اإلجراءات الناجتة عن التحليل لتحسني خدمة

 .العمالء

o  إبالغ زمالء العمل واإلدارة وغريهم من املوظفني ذوي

 .الصلة بنتائج التقييم على النحو املناسب

ُُتخدام األحباث لتحديد معايري اخلدمة ومناذج أفضُُُُُُل  ثالثًا: فهم إسُُُُ

 املمارسات.

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 .األداء العملي

o  من األشخاص املعنيني الختاذ استخالص األفكار

 .إجراءات لتحسني خدمة العمالء

o  مراجعة األفكار املستقاة من القطاع املعين، مبا يف ذلك

املتاجر/الشركات املماثلة لتحديد اإلجراءات اليت 

ميكن اختاذها لتحسني خدمة العمالء يف 

 .املتجر/الشركة

o  اقرتاح أفكار على اإلدارة لتحسن خدمة العمالء على

 .لنحو املناسبا

 
 مراجع

 املوضوع 

ميزة للعمالء. القاهرة، اجملموعة (. أسُُُُُُُس اخلدمة املت2010أبو النصُُُُُُُر، مدحت حممد. )  -1

 .176ص-151العربية للتدريب والنشر، ص

 .الوحدة الثامنة: حتديد طرق جذب عمالء املستقبل 6

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 .األداء العملي

  إستخدام معلومات الصناعة/القطاع املناسبة حول تغري

اجتاهات السوق للتوقع مبتطلبات العمالء املستقبلية 

 .التملة

  إستخدام املعلومات الواردة من تصنيفات السوق جلذب

 .العمالء

 مراجع

 املوضوع 

ُُور. )  -1 ُُتهلك واختاذ  2013أبو جليل، حممد منصُُ ُُلوك املسُُ ُُرائية: مدخل (. سُُ القرارات الشُُ

 .239ص-201متكامل. عمان، دار احلامد النشر والتوزيع، ص

 وورشة عمل:  –زيارة ميدانية  2

  يقوم املتدرب حتت إشراف املدرب بزيارة ميدانية إلحدى

الشركات اليت تقدم خدمات عمالئها، ويقدم املتدرب " 

تقريرًا " بأنواع هذه اخلدمات وكيفية تقدميها إىل 

وتتم مناقشة التقارير املقدمة من املتدربني يف ، العمالء

 مل يديرها املدرب.ع ورشة

 .األسئلة الشفهية

 .تقارير الزيارات امليدانية تقييم

2 
 وورشة عمل: –زيارة ميدانية 

 .األسئلة الشفهية

 .تقارير الزيارات امليدانية تقييم
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 املراجع

  ( .2013أبو النجا، حممد عبد العظيم .)ُُويق املبين على  إدارة العالقات مع العمالء: مدخل التسُُُُُُُُُُُُُُُ

 قواعد البيانات. اإلسكندرية، الدار اجلامعية.

  ( .أسُُُُُُُُس اخلدمة املتميزة للعمالء. القاهرة، اجملموعة العربية 2010أبو النصُُُُُُُُر، مدحت حممد .)

 للتدريب والنشر. 

  ( .سُُُلوك املسُُُتهلك واختاذ القرارات الشُُُرائية: مدخل متكامل.   2013أبو جليل، حممد منصُُُور .)

 عمان، دار احلامد النشر والتوزيع.

  ( .2007محود، خضري كاظم .)اجلودة وخدمة العمالء. عمان، دار املسرية. إدارة 

  (.االتصاالت التسويقية املتكاملة. القاهرة، جمموعة النيل العربية.2006سامل، شيماء السيد .) 

  ( .خُُدمُُة العمالء املتميزة، ترمجُُة دار الفُُاروق، القُُاهرة، دار 2001كُُار، رون وبلوهويُُك، دون .)

 الفاروق للنشر والتوزيع.

 

  

  يقوم املتدرب حتت إشراف املدرب بزيارة ميدانية إلحدى

 الشركات اليت تقدم خدمات للعمالء، ويقدم املتدرب 

عن سياسات تقديم اخلدمة والعوامل املؤثرة على ( تقريرًا)

وتتم مناقشة التقارير ، تلك السياسات يف هذه الشركة

 املقدمة من املتدربني يف ورشة عمل يديرها املدرب.

 وورشة عمل:  –زيارة ميدانية  2

  يقوم املتدرب حتت إشراف املدرب بزيارة ميدانية إلحدى

الشركات اليت تقدم خدمات للعمالء، ويقدم املتدرب 

عن شكاوي العمالء وطرق عالج تلك  (تقريرًا)

وتتم مناقشة التقارير  ،الشكاوي من قبل الشركة

 املقدمة من املتدربني يف ورشة عمل يديرها املدرب.

 .األسئلة الشفهية

 .امليدانية الزيارات تقارير تقييم
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 سوقت 131 الرمز (1مهارات البيع ) املقررسم ا

 (سوقت 111مبادئ التسويق ) تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  3   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

ُُية لعملية البيع، من خالل التدريب على كيفية القيام مبهام البيع مع العمالء،              ُُاسُُُ يقدم هذا املقرر املهارات األسُُُ

والتعريف برجال البيع، واألمناط الشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرائية للعمالء، ثم املراحل املختلفة لعملية االتصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُال البيعي مع العمالء  

سواء خارج املعرض كمندوب مبيعا   /)أفراد كذلك كسب املتدرب ملهارات  اخل املعرض كبائع جتزئة، ت أو دشركات( 

 التفاوض اليت تعترب من املهارات الرئيسية اليت جيب أن تتوفر لدى رجال البيع.

 من املقرر:  العامهلدف ا

 مهارات رجال البيع سواء خارج املعرض أو داخله.إكساب املتدرب  إىليهدف هذا املقرر 

 أن. على  وبكفاءةبعد إنهاء هذه احلقيبة يصبح املتدرب قادرًاللمقرر:    التفصيليةألهداف ا

 حيدد عمالء املنشأة.  -1

 يعرف أهداف وأنواع ومسات رجال البيع.  -2

 يذكر األمناط الشرائية املختلفة للعمالء.  -3

 يذكر مراحل االتصال البيعي بالرتتيب.  -4

 حيضر للمقابلة البيعية.  -5

 .أثناء أداء دور مندوب املبيعاتإدارة الوقت يستخدم   -6

 يقدم العرض البيعي.  -7

 يرد على إعرتاضات.  -8

 .تقنيات إدارة املواقف واملشاعر السلبية يستخدم  -9

 .لبيع املنتجات واخلدمات يعد  -10

 يتم صفقة البيع.  -11

 .احلسابات األساسية يف املبيعات يستخدم  -12

 بالعمالء. يتعرف على طرق اإلعتناء  -13

 إجراءات عرض املنتجات. يطبق  -14

 يقوم بوظيفة البيع داخل املعرض.  -15

 .اإلشراف على إنشاء معارض التسويق وصيانتهايتعرف على كيفية   -16
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 .تنفيذ عملية تسعري البضائع  -17

 .املوظفني بعروض التسويق والعروض الرتوجيية يتعرف على طرق إعالم  -18

 .تطوير أساليب املبيعات الفعالة  -19

 .األنشطة التسويقية والرتوجيية يراجع  -20

 .إجتماع املبيعات يتابع  -21

 

 السالمة: واشرتاطاتإجراءات 

 إتباع تعليمات سالمة املكان.  -1

 القيام بالعمل مبا يتوافق مع اشرتاطات األمن والسالمة لتأدية مهام و واجبات املهنة.  -2

 تباع دليل إجراءات قواعد الصحة والسالمة املهنية.إ  -3

 ترتيب املكان بعد اإلنتهاء من العمل.  -4

 الافظة على سالمة األجهزة املستخدمة.  -5

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .0 5 أساسيات رجال البيع 

o .0 5 مهارات االتصال البيعي 

o .0 5 األمناط الشرائية للعمالء 

o 4 10 )ملندوب املبيعات بالرتتيب(. مراحل العملية البيعية 

o .2 5 مهارات عرض املنتجات لبائع التجزئة والعوامل املؤثرة عليها 

o .)2 5 مراحل البيع داخل املعرض )متجر التجزئة 

o 2 3 .ستخدام تقنيات إدارة املواقف واملشاعر السلبيةإ 

o .2 3 اإلعداد لبيع املنتجات واخلدمات 

o 2 3 احلسابات األساسية يف املبيعات. إستخدام 

o 2 5 .تطوير أساليب املبيعات الفعالة 

o 2 3 .متابعة إجتماع املبيعات 

o 2 3 .إعالم املوظفني بعروض التسويق والعروض الرتوجيية 

o 2 3 .مراجعة األنشطة التسويقية والرتوجيية 

 اجملموع
58 22 

80 

  التفصيلي )النظري والعملي( املنهج 
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الساعا

 ت

 احملتوى
 أدوات التقييم

 .الوحدة األوىل: أساسيات رجال البيع 5

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي.

 .مقدمة 

 مفهوم إدارة املبيعات. 

 .تعريف رجال البيع 

 .أهداف رجال البيع 

  رجال البيع.مهام 

 .أنواع رجال البيع 

 .مسات رجل البيع الناجح 

o .اإلملام مببادئ وأساسيات مهنة البيع 

o .الشخصية السوية شكاًل وموضوعًا 

o ،الوالء ملهنة البيع 

o .األمانة والقدرة على اكتساب ثقة العمالء 

o احلماس والرغبة يف اإل از. 

o  دور مندوب املبيعاتإدارة الوقت أثناء أداء . 

o التفكري اإلجيابي. 

o  الذات.التعلم وتطوير الرغبة يف 

 .تقييم رجال البيع 

 أهمية وظيفة البيع. 

 وظيفة البيع وعالقتها بوظيفة التسويق. 

 مراجع

 املوضوع 

ُُف، ردينة عثمان. )    -1 ُُم ويوسُُُُ ُُميدعي، حممود جاسُُُُ (. إدارة املبيعات. عمان، دار 2010الصُُُُ

 .184ص-181، ص34ص-17املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، ص

(. إدارة املبيعات. عمان، جهينة للنشُُُُُُُُر والتوزيع، 2007اجلياشُُُُُُُُي، على عبد الرضُُُُُُُُا. )    -2

 .306ص-289ص

 .الوحدة الثانية: مهارات االتصال البيعي 5

 .مقدمة 

 .تعريف االتصال البيعي 

 .عناصر االتصال البيعي 

 .خصائص عملية االتصال البيعي 

 .مهارات االتصال البيعي 

 .معوقات االتصال البيعي 

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي.
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 .عالج معوقات االتصال البيعي 

 مراجع

 املوضوع 

ُُعيد، أمحد العبد وعابد، زهري عبد اللطيف. )  -1 ُُال وفن التعامل 2014أبو السُ (. مهارات االتصُ

 . 55ص-21مع ا خرين. عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ص

 اإلختبارات واألعمال الشفهية .الوحدة الثالثة: األمناط الشرائية للعمالء 5

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 العملي. األداء

 .تعريف النمط الشرائي للعميل 

 .أنواع العمالء 

 مراجع

 املوضوع 

(. سلوك املستهلك واإلدارة االسرتاتيجية ملمارسة النشاط        2015أبوبكر، مصطفي حممود. )   -1

التسُُُويقي يف املنظمات املعاصُُُرة. اإلسُُُكندرية، الدار اجلامعية للنشُُُر والتوزيع والطباعة،    

 .67ص-55ص

(. خدمة العمالء املتميزة. ترمجة دار الفاروق للنشُُُُُُُُُُُُر 2001كارن، رون وبلوهويك، دونز. )  -2

 .84ص-74والتوزيع، القاهرة، دار الفاروق للنشر والتوزيع، ص 

  الوحدة الرابعة: مراحل العملية البيعية )ملندوب املبيعات بالرتتيب( 14

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 واألعمال التحريرية اإلختبارات

 األداء العملي.

 .املرحلة األوىل:  تعريف وحتديد عمالء املنشأة 

 .املرحلة الثانية: التحضري للمقابلة البيعية 

 .املرحلة الثالثة: تقديم العرض البيعي 

 .املرحلة الرابعة: الرد على اعرتاضات العمالء 

 .املرحلة اخلامسة: إمتام صفقة البيع 

 ء املنشأة.املرحلة السادسة: العناية بعمال 

 مراجع

 املوضوع 

ُُر  2014. عبيدات، حممد واخرون. )1 ُُي. عمان، دار وائل للنشُُُ ُُخصُُُ (. إدارة املبيعات والبيع الشُُُ

 .111ص-79والتوزيع والطباعة، ص



 القسم

  التقنية اإلدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  إلدارة العامة للمناهجاال
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 تسويق

 

 

 96من  68الصفحة 

 الوحدة اخلامسة: مهارات عرض املنتجات لبائع التجزئة والعوامل املؤثرة عليها 7

  :دور عرض املنتجات يف تنشيط املبيعات.أواًل 

 .ثانيا: مهارات تفعيل العوامل املؤثرة علي عرض املنتجات 

o .إعداد التصميم الداخلي للمعرض 

o .تطبيق مهارات عرض املنتجات 

o .التأكد من توافر املخزون الالزم لعملية عرض املنتجات 

o .التحقق من سالمة املنتجات املعروضة 

o  املنتج.األساليب اجلذابة لعرض 

o  إستخدام املؤثرات والوسائل الدعائية املساندة 

o .إستخدام املواد اإلعالنية املساندة لعرض املنتج 

o .حساب  تكاليف وعوائد العرض 

 .التسويق وصيانتهامعارض اإلشراف على إنشاء ثالثًا: 

  الرتوجيية واملناسبات للحمالت التسويق أدوات عرض ختطيط

 .اخلاصة

  عروض املنتج أو اخلدمة لتحقيق وصيانة أدوات اإلشراف على إنشاء

 .التأثري البصري

  العرض لضمانأدوات إدارة إنشاء: 

o  لمنتج أو اخلدمة اليت يتم تروجيهالاملعلومات دقة تصوير. 

o  وصيانتها وفًقا ملعايري املتجر/الشركة أدوات العرض إنشاء

 .املطلوبة

o  عروض مراقبة جتديد البضائع ودوران املخزون بانتظام يف

 .املتجر/الشركة

o  الرتوجيية للحمالت التسويق أدوات عرض ختطيط

 .واملناسبات اخلاصة

o  عروض املنتج أو وصيانة أدوات اإلشراف على إنشاء

 .اخلدمة لتحقيق التأثري البصري

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي.

 مراجع

 املوضوع 

. اخلدمات تسُُُُُُُُُُُويق مدخل: التوزيع قنوات إدارة(. 2011. )العظيم عبد حممد النجا، أبو  -1

 .194ص-167 ص ، اجلامعية الدار اإلسكندرية،

 

للتنمية  دار املعرفة اإلسُُُُُكندرية،. مهارات العرض والتقديم(. 2013. )سُُُُُتيف ،مانديل   -2

 .116ص-1ص ،البشرية

 

  . 13ص-1(. مهارات العرض والتقديم. عمان، تك ترابيز، ص2103. )تك ترابز   -3
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(.  دليل فن خدمة 2006املرسُُُُُُُُي، مجال الدين حممد وأبو بكر، مصُُُُُُُُطفى حممود. )  -4

العمالء ومهارات البيع: مدخلك لتحقيق ميزة تنافسية يف بيئة األعمال املعاصرة، القاهرة،    

 .316ص-308الدار اجلامعية، ص 

 

 .السادسة: مراحل البيع داخل املعرض )متجر التجزئة( الوحدة 7

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 .األداء العملي

 مرحلة االستعداد إلقامة العرض داخل متاجر التجزئة.  املرحلة األوىل:

 .فكرة إقامة املعرض داخل متاجر التجزئة 

  متاجر التجزئة.أساليب العرض داخل 

 ومن األمور اليت ينبغي مالحظتها أثناء العرض:

 .سهولة الوصول إىل املنتج وإمكانية تفحصه 

 وضع املنتجات املشمولة بالتنشيط يف أماكن بارزة ومبستوى النظر. 

  احلرص على إرجاع البضاعة اليت تفحصها وجربها العميل إىل

 كاألحذية واملالبس يف أقرب وقت.مكانها بعد أن ينتهي منها، 

 .رفع البضاعة التالفة واملنتهية الصالحية حااًل من العرض 

 .مراقبة توفر املنتجات على األرفف لغرض تعويض املصروف منها 

 :تنفيذ عملية تسعري البضائع 

o   ُُعري ُُركة املتعلقة بتسُ ُُات وإجراءات املتجر/الشُ ُُياسُ تنفيذ سُ

 .البضائع وإصدار التذاكر

o  ُُُ ُُياسُ ُُعار وسُُ ُُاء فريق العمل بالتغيريات يف األسُُ  اتإبالغ أعضُُ

 .التسعري احلالية بشكل واضح ويف الوقت املناسب

إبعاد املنتجات ذات املواصفات اليت تشكل ضررًا على الصحة عن 

 غريها، كوضع املواد الكيماوية بعيدًا عن املنتجات الغذائية. 

  التجزئة.جتهيزات املعرض داخل متاجر 

 .توفري املنتجات للمعرض داخل متاجر التجزئة 

 .توفري الوسائل الدعائية املصاحبة للمعرض داخل متاجر التجزئة 

 حلة الثانية:  إجراءات البيع داخل  معرض متاجر التجزئة:املر

 .استقبال عمالء معرض متاجر التجزئة 

 .افتتاح العرض البيعي مبتاجر التجزئة 

 .وصف املنتج  لعمالء معرض متاجر التجزئة 

 الشرح العملي للمنتج. داخل معرض متاجر التجزئة 

 .معاجلة اعرتاضات عمالء معرض متاجر التجزئة 

o .إمتام عملية البيع مبعرض متاجر التجزئة 

o .تسليم املنتج لعمالء معرض متاجر التجزئة 
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o  التجزئة.حتية املغادرة لعمالء معرض متاجر 

 مراجع  

 املوضوع

 )الدراسات واملراجع العلمية واملهنية حول هذه املهارة حمدودة وبالتالي حتتاج إلي تأليف(.  -1

5 

 

 

 

 

 

 

 .إستخدام تقنيات إدارة املواقف واملشاعر السلبية الوحدة السابعة: 

 إستخدام التقنيات املناسبة ملواجهة التحديات بطريقة فعالة. 

 التقنيات املناسبة ملعاجلة الرفض بطريقة فعالة إستخدام. 

 إستخدام التقنيات املناسبة لتحسني املرونة الشخصية. 

 إستخدام التقنيات املناسبة إلدارة املشاعر اخلاصة. 

 إستخدام التقنيات املناسبة إلدارة التحفيز الذاتي. 

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 داء العملي.األ

 مراجع

 املوضوع 

 )الدراسات واملراجع العلمية واملهنية حول هذه املهارة حمدودة وبالتالي حتتاج إلي تأليف(.   -1

5 

 .اإلعداد لبيع املنتجات واخلدمات الوحدة الثامنة: 

 املصادر املناسبة للمعلومات لتطوير املعرفة اخلاصة  إستخدام

 مبجموعة املنتجات/اخلدمات وفًقا لشروط الشركة/املتجر.

  إستخدام املصادر املناسبة للمعلومات لتطوير املعرفة اخلاصة

 مبجموعة منتجات/خدمات املنافسني.

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 العملي.األداء 

 مراجع

 املوضوع 

 )الدراسات واملراجع العلمية واملهنية حول هذه املهارة حمدودة وبالتالي حتتاج إلي تأليف(.  -1

5 

 .إستخدام احلسابات األساسية يف املبيعات الوحدة التاسعة: 

  إستخدام احلساب العقلي بدقة حلساب السعر اإلمجالي لعدد من

 األصناف.

 احلسابات بدقة حلساب التخفيضات، ونطاقات  إستخدام

 املساومة، وأدنى سعر مقبول، والنسب املئوية.

 ستخدم اجلمع والطرح والضرب والقسمة بدقة حلساب األرقام.إ 

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

 واملهنية حول هذه املهارة حمدودة وبالتالي حتتاج إلي تأليف(.)الدراسات واملراجع العلمية   -1

 .تطوير أساليب املبيعات الفعالة الوحدة العاشرة:  7

  احلصول على مالحظات وتوجيه فعال من املدير أو أعضاء فريق

 .العمل بشكل إجيابي لتحسني مهارات البيع

 املتعلقة تطوير والتدريب احتياجات العلى املباشر تفاق مع املدير اإل

 .ملبيعاتبا

  وضع طريقة ملراقبة تأثري أساليب املبيعات السنة على أهداف

 .األداء اخلاصة

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي.
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 مراجع

 املوضوع 

ُُميدعي،  -1 ُُم حممود الصُُُُ ُُف، جاسُُُُ  دار عمان،. املبيعات إدارة(. 2010. )عثمان ردينة ويوسُُُُ

 .228ص-206ص والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية

 .متابعة إجتماع املبيعات الوحدة احلادية عشر:  5

  التأكد من أنها تعكس كتابة حماضر أو مالحظات اإلجتماع أو

 .إلجراءات اإلجتماع ادقيًق سجاًل

  إبالغ املشاركني أو زمالء العمل بالقرارات والتوصيات واإلجراءات

 .ووفق اجلدول الزمين املتفق عليهواضح بشكل 

  تقييم فاعلية اإلجتماع لتحديد ما إذا كان قد مت تلبية مجيع أهداف

 .املشاركني يف اإلجتماع

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي.

 مراجع

 املوضوع 

 .69ص-1ص ناصر غطاس وشركاه، نيقوسيا، (.1998تقارير مندوبي املبيعات. )  -1

 .إعالم املوظفني بعروض التسويق والعروض الرتوجيية الوحدة الثانية عشر:  5

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي.

  إبالغ املوظفني مبعايري وشروط العرض اخلاصة باملتجر/الشركة

 .بشكل واضح

  بشكل واضح ويف الوقت املناسب بدقة ومواعيد إبالغ املوظفني

 .العروض الرتوجيية واملناسبات اخلاصة

  إبالغ املوظفني بشكل واضح ويف الوقت املناسب بالبنود املقرر

 .اإلعالن عنها وتروجيها

  إبالغ املوظفني بشكل واضح ويف الوقت املناسب باملوعد املناسب

 .العروض والتخلص منهاأدوات لتفكيك 

 مراجع

 املوضوع 

 )الدراسات واملراجع العلمية واملهنية حول هذه املهارة حمدودة وبالتالي حتتاج إلي تأليف(.  -1

 مراجعة األنشطة التسويقية والرتوجيية الوحدة الثالثة عشر:  5

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي.

  حجم على أساس تقييم العروض الرتوجيية واملناسبات اخلاصة

 .املبيعات ومعايري عرض املتجر/الشركة

  تقييم عروض البضائع يف مقابل حجم املبيعات ومعايري عرض

 .املتجر/الشركة

  تقديم املالحظات املتعلقة بتحسني األنشطة التسويقية والرتوجيية

 .اخلاص باملتجر/الشركة للدارة

 مراجع

 املوضوع 

 دار عمان، التجاري، واإلعالن الرتويج(. 2007. )حممد علي عباس وربابعة، بشُُُُُُُري  العالق،  -1

 .125ص-105 ص والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري
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 املراجع

   (. مهارات االتصال وفن التعامل مع 2014عبد اللطيف. )أبوالسعيد، أمحد العبد وعابد، زهري

 ا خرين. عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

  ،اخلدمات تسويق مدخل: التوزيع قنوات إدارة(. 2011. )العظيم عبد حممد أبوالنجا .

 اجلامعية. الدار اإلسكندرية،

  ( .سلوك املستهلك 2015أبوبكر، مصطفي حممود .) واإلدارة االسرتاتيجية ملمارسة النشاط

 التسويقي يف املنظمات املعاصرة. اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع والطباعة.

  ( .إدارة املبيعات. عمان، جهينة للنشر والتوزع.2007اجلياشي، على عبد الرضا .) 

  ( .إدارة 2010الصميدعي، حممود جاسم ويوسف، ردينة عثمان .) املبيعات. عمان، دار املسرية

 للنشر والتوزيع والطباعة.

  ،دار عمان، التجاري، واإلعالن الرتويج(. 2007. )حممد علي وربابعة، عباس بشري العالق 

 والتوزيع. للنشر العلمية اليازوري

  ( .دليل فن خدمة العمالء 2006املرسي، مجال الدين حممد وأبو بكر، مصطفى حممود .)

 البيع: مدخلك لتحقيق ميزة تنافسية يف بيئة األعمال املعاصرة، القاهرة، الدار اجلامعية. ومهارات

  ( .1998تقارير مندوبي املبيعات.) ،69ص -1ص ، ناصر غطاس وشركاه نيقوسيا. 

  ( .مهارات العرض والتقديم. عمان، تك ترابيز. 2103تك ترابز .) 

  ( .إدارة2014عبيدات، حممد واخرون .)  املبيعات والبيع الشخصي. عمان، دار وائل للنشر

 والتوزيع والطباعة.

  ( .خدمة العمالء املتميزة. ترمجة دار الفاروق للنشر 2001كارن، رون وبلوهويك، دونز .)

 والتوزيع، القاهرة، دار الفاروق للنشر والتوزيع.

  للتنمية البشرية دار املعرفة اإلسكندرية،. مهارات العرض والتقديم(. 2013. )ستيف ،مانديل. 
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 سوقت 271 الرمز حبوث التسويق املقرر سما

 سوق(ت 111مبادئ التسويق ) سابق تطلبم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

ُُرر وحدات متتالية تسهم يف تقديم صورة متكاملة لبحوث التسويق احلديثة ولتعليم  وتدريب  يتناول هذ املقُُُُُُُُُُُُُ

املتدربني خطة خبطوة كيفية إعداد وتصميم وتنفيذ البحث التسويقي. ويتناول املقرر خطوات إجُراء البحوث التسويقية  

البيانات،مجُُُُُُُُع البيُُُُُُُُانات، حتليُُُُُُُُل البيانات، كتابة    اليت تشمل: حتديد املشكلة التسويقية، حتديد نوع ومصادر

 التقرير.

 هلدف العام من املقرر:ا

 تعليم وتدريب املتدرب على كيفية إجراء البحوث التسويقية. إىليهدف هذا املقرر 

 ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 يشخص املشكلة وحيدد أهداف البحث. -1

 البيانات وأساليب مجعها.يصمم البحث وحيدد نوع  ومصادر  -2

 جيمع البيانات. -3

 حيلل البيانات بالطرق الكمية والوصفية.  -4

 يعد ويكتب ويعرض التقرير النهائي للبحث التسويقي. -5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .0 8 تشخص املشكلة وحتديد أهداف البحث 

o   0 10 مجعها. أساليبومصادر البيانات وتصميم البحث وحتديد نوع 

o 0 10 ميع البيانات.جت 

o .18 2 حتليل البيانات بالطرق الكمية والوصفية 

o .12 4 إعداد وكتابة وعرض التقرير النهائي للبحث التسويقي 

 اجملموع
34 30 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:
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 سالمة املكان.إتباع تعليمات  -1

 القيام بالعمل مبا يتوافق مع اشرتاطات األمن والسالمة لتأدية مهام و واجبات املهنة. -2

 دليل إجراءات قواعد الصحة والسالمة املهنية. إتباع  -3

 ترتيب املكان بعد اإلنتهاء من العمل. -4

 الافظة على سالمة األجهزة املستخدمة. -5

 

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم توىحملا عاتالسا

 .التسويقي البحث ماهيةالوحدة األوىل:  8

 .تعريف حبوث التسويق 

 .أهمية حبوث التسويق 

 .تنظيم حبوث التسويق 

 .أخالقيات حبوث التسويق 

 .أنواع البحوث التسويقية 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 العملي.األداء 

 مراجع

 املوضوع 

(. حبوث التسويق: أساليب القياس والتحليل واختبار 2003أدريس، ثابت عبد ارمحن. )  -1

 .  65ص -19الفروض. القاهرة، الدار اجلامعية، ص

(. حبوث التسوق: مدخل تطبيقي 2003الصحن، حممد فريد وأبو بكر، مصطفى حممود. )  -2

 .85ص -70القاهرة، الدار اجلامعية، ص لفاعلية القرارات التسويقية. 

 :عملية البحث التسويقي الوحدة الثانية: 30

 .مقدمة 

 .خطوات البحث التسويقي 

  البحث التسويقي. إىلحتديد احلاجة 

 .حتديد املشكلة 

  البحث. أهداف حتديد 

 .تصميم البحث 

 .حتديد نوع ومصادر البيانات 

 .حتديد أساليب مجع البيانات 

  مجع البيانات.تصميم مناذج 

 .حتديد نوع وحجم العينة 

 .مجع البيانات 

 احلاسب ا لي. إستخدامحتليل البيانات ب 

 .كتابة التقرير 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي
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 .تعريف التقرير 

 .أهمية التقرير 

 .التنظيم الداخلي للتقرير 

 .عرض التويات 

 مراجع

 املوضوع 

ُُاليب القياس والتحليل واختبار  2003أدريس، ثابت عبد ارمحن. )  -1 ُُويق: أسُُُُُ (. حبوث التسُُُُُ

 .  138ص -95الفروض. القاهرة، الدار اجلامعية، ص

 اإلختبارات واألعمال الشفهية .ستبياناإل الوحدة الثالثة: 3

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

(. حبوث التسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُويق: مدخل منهجي حتليلي. عمان، دار وائل 2002معال، ناجي معال. )  -1

 .  195ص-175للطباعة والنشر، ص

 اإلختبارات واألعمال الشفهية .البيانات مجع طرقالوحدة الرابعة:  3

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

ُُويق: مدخل منهجي حتليلي. عمان، دار وائل للطباعة 2002معال، ناجي. )  -1 (. حبوث التسُُُُُُُُُُ

 .  315ص-95والنشر، ص

 اإلختبارات واألعمال الشفهية .العيناتالوحدة اخلامسة:  3

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

ُُويق: مدخل منهجي حتليلي. عمان، دار وائل للطباعة 2002معال، ناجي. )  -1 (. حبوث التسُُُُُُُُُُ

 .  315ص-95والنشر، ص

 اإلختبارات واألعمال الشفهية .الردود معدالتالوحدة السادسة:  3

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

ُُويق: 2002معال، ناجي. )  -1 مدخل منهجي حتليلي. عمان، دار وائل للطباعة (. حبوث التسُُُُُُُُُُ

 .256ص-241والنشر، ص

 األسئلة الشفهية .البيانات جتهيزالوحدة السابعة:  3

 .األسئلة التحريرية

 مراجع

 املوضوع 

ُُويق: مدخل منهجي حتليلي. عمان، دار وائل للطباعة 2002معال، ناجي. )  -1 (. حبوث التسُُُُُُُُُُ

 .256ص -241والنشر، ص

 األسئلة الشفهية .البيانات حتليلالوحدة الثامنة:  3

 األسئلة التحريرية



 القسم

  التقنية اإلدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  إلدارة العامة للمناهجاال
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 تسويق

 

 

 96من  76الصفحة 

 

 املراجع

  ( .حبوث التسُُُُُُُُُُُويق: أسُُُُُُُُُُُاليب القياس والتحليل واختبار الفروض.  2003أدريس، ثابت عبدالرمحن .)

 القاهرة، الدار اجلامعية.  

   ( .حبوث التسُُُُوق: مدخل تطبيقي لفاعلية 2003الصُُُُحن، حممد فريد وأبو بكر، مصُُُُطفى حممود .)

 القاهرة، الدار اجلامعية.القرارات التسويقية. 

  ( .حبوث التسويق: مدخل منهجي حتليلي. عمان، دار وائل للطباعة والنشر.2002معال، ناجي معال .) 

  

 مراجع

 املوضوع 

ُُويق: مدخل منهجي حتليلي. عمان، دار وائل للطباعة 2002معال، ناجي. )  -1 (. حبوث التسُُُُُُُُُُ

 .315ص-259والنشر، ص

 األسئلة الشفهية .التسويقي البحث تقريرالوحدة التاسعة:  3

 .األسئلة التحريرية

 مراجع

 املوضوع 

ُُويق: مدخل منهجي حتليلي. عمان، دار وائل للطباعة 2002معال، ناجي. )  -1 (. حبوث التسُُُُُُُُُُ

 .315ص-95والنشر، ص

 التنفيذ .التسويق لبحوث العملي التدريبالوحدة العاشرة:  9

 مراجع

 املوضوع 

ُُويق: مدخل منهجي حتليلي. عمان، دار وائل 2002معال، ناجي. )  -1 للطباعة (. حبوث التسُُُُُُُُُُ

 .315ص-95والنشر، ص
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 تسوق261        الرمز التسويق اإللكرتوني سم املقررا

 سوق ( ت 111مبادئ التسويق ) تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 3    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

ُُويق اإل ُُويق اإل  لكرتونييقدم هذا املقرر أساسيات ومهارات التسُ ُُة التسُ ، عناصر لكرتونيمن خالل دراسة ماهيُ

ُُويقية يف اإل ُُالء اإل  ،نرتنتاملزيج التسويقي اإللكرتوني، املعرفة التسُُُُُُُُ ُُائص عمُُُُُُُُ ، أنواع )طرق( التسويق نرتنتخصُُُُُُُُ

، مقدمة عن التجارة نرتنت،األتصُُُُُُُُاالت التسُُُُُُُُويقية املتكاملة بإسُُُُُُُُتخدام اإلنرتنت، العالقة مع عمالء اإللكرتونياإل

ُُوق عرب اإلنرتنت،    ُُائح عند التسُُُُ ُُويق اإللكرتوني، أهم الطرق والنصُُُُ ُُية بينها وبني التسُُُُ اإللكرتونية والفروق الرئيسُُُُ

 قيام املتدرب بعمل مشروع تصميم وإنشاء متجر إلكرتوني. إىلضافة باإل

 هلدف العام من املقرر: ا

تزويد املتدرب  باملعارف واملهارات األسُُُُُُُُاسُُُُُُُُية للتسُُُُُُُُويق اإللكرتوني ومبادئ يف التجارة  إىليهدف هذا املقرر 

 اإللكرتونية، طرق التسوق عرب اإلنرتنت، وكيفية تصميم موقع إلكرتوني.

 على أن.وبكفاءة ًا هذه احلقيبة يصبح املتدرب قادر بعد إنهاء ألهداف التفصيلية للمقرر:ا

 .لكرتونيمبادئ التسويق اإل يصف -1

 اإلنرتنت. إستخداميوظف معارفه التسويقية والبيعية السابقة ب -2

 يستخدم تقنيات اإلنرتنت يف البيع. -3

 اإللكرتونية.ُيميز بني التسويق اإللكرتوني والتجارة  -4

 على أهم طرق ونصائح التسوق عرب اإلنرتنت. يوضح -5

 ُيصمم مشروع متجر إلكرتوني. -6

 .جتماعيةوسائل اإلعالم اإل إستخدامعالقات مع العمالء ب يبين -7

 مييز بني األنشطة التقليدية للتسويق وأنشطة التسويق اإللكرتوني. -8

 يطلع على مواقع إلكرتونية مشهورة. -9
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 )النظرية والعملية(الوحدات 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 4 10 .اإللكرتونية دارةاإل 

o 2 2 .خصائص عمالء اإلنرتنت 

o  نظام املعلومات التسويقية لألعمال اإللكرتونيةSIM. 4 2 

o .24 12 عناصر املزيج التسويقي اإللكرتوني 

o العالقات مع العمالء إدارة  CRM. 3 3 

o 0 2 .وخطط التسويق اإللكرتوني إسرتاتيجيات 

o 4 2 .تسويق اخلدمات عرب اإلنرتنت 

o .6  مشروع إنشاء متجر إلكرتوني 

 اجملموع
35 45 

80 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 إتباع تعليمات سالمة املكان. -1

 القيام بالعمل مبا يتوافق مع اشرتاطات األمن والسالمة لتأدية مهام وواجبات املهنة. -2

 دليل إجراءات قواعد الصحة والسالمة املهنية. إتباع  -3

 ترتيب املكان بعد اإلنتهاء من العمل. -4

 الافظة على سالمة األجهزة املستخدمة. -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم توىحملا عاتالسا

 .الوحدة األوىل: التسويق اإللكرتوني وجماالته 14

 .اإللكرتونية دارةالفصل األول: اإل

 .أواًل: احلكومة اإللكرتونية 

  :اإللكرتونية. األعمالثانيًا 

 .ثالثًا: التجارة اإللكرتونية 

 .رابعًا: التسويق اإللكرتوني 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

 .الفصل الثاني: خصائص عمالء اإلنرتنت 10

  :21عمالء القرن أواًل. 

 .ثانيًا: جتزئة السوق اإللكرتوني 

 .ثالثًا: سلوك العميل اإللكرتوني 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 األداء العملي.
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 96من  79الصفحة 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم توىحملا عاتالسا

 .الفصل الثالث: نظام املعلومات التسويقية لألعمال اإللكرتونية

 .أواًل: مفهوم نظام املعلومات التسويقية لألعمال اإللكرتونية 

 .ثانيًا: اإلنرتنت مصدر البيانات واملعلومات 

  عمل نظام املعلومات التسويقية.ثالثًا: خطوات 

 ًا: خصائص ومميزات نظام املعلومات التسويقية لألعمال بعرا

 اإللكرتونية.

 .خامسًا: قواعد البيانات التسويقية 

 .سادسًا: حبوث التسويق عرب اإلنرتنت 

 مراجع

 املوضوع

 -23(. التسويق اإللكرتوني. عمان، دار وائل للنشر، ص2004أبو فارة، يوسف أمحد .)  -1

 .165ص

(. الرتويج واإلعالن التجاري. جدة، 2013حبيب، رعد عبدالكريم والشدوخي، هند ناصر.)  -2

 .300ص-287خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، ص 

(. مبادئ التسوق. عمان، دار جرير للنشر 2013)الرحيمي، سامل أمحد وأبو دلبوح، حممود عقل.   -3

 .230ص-210والتوزيع، ص 

 الوحدة الثانية: عناصر املزيج التسويقي اإللكرتوني 36

 .أواًل: تصميم املوقع 

 .ثانيًا: املنتج وتطويره عرب اإلنرتنت 

 .ثالثًا: اجملتمعات االفرتاضية 

 .رابعًا: األمن 

 .خامسًا: اخلصوصية 

 .سادسًا: الشخصنة 

 .سابعًا: خدمات العمالء 

 .ثامنًا: التسعري 

 .تاسعًا: التوزيع 

 .عاشرًا: الرتويج 

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي.

 مراجع

 املوضوع

-215(. التسويق اإللكرتوني. عمان، دار وائل للنشر، ص2004أبو فارة، يوسف أمحد )  -1

 .278ص

(. حبوث التسوق: مدخل تطبيقي 2003حممد فريد وأبو بكر، مصطفى حممود. )الصحن،   -2

 .421ص-397لفاعلية القرارات التسويقية. القاهرة، الدار اجلامعية، ص 
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 96من  80الصفحة 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم توىحملا عاتالسا

الوحدة الثالثة: عالقات العمالء واخلطة التسويقية وتسويق اخلدمات يف التسويق  6

 .اإللكرتوني

 .eCRMالفصل األول: إدارة العالقات مع العمالء إلكرتونيًا  

 .أواًل: بناء العالقات مع العمالء 

 .ثانيًا: أدوات إسرتاتيجية إدارة عالقات العمالء إلكرتونيًا 
 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي.

  :بإستخدام وسائل اإلعالم بناء عالقات مع العمالء ثالثًا

 :اإلجتماعية

o  إستخدام وسائل اإلعالم اإلجتماعية املناسبة لبناء عالقات مع

 .العمالء وفًقا للسياسة املؤسسية

o  عمل رسائل مبيعات مناسبة بإستخدام وسائل اإلعالم

اإلجتماعية مبا يتماشى مع إجراءات املتجر /الشركة وخطة 

 .التسويق

 .إسرتاتيجيات وخطط التسويق اإللكرتونيالفصل الثاني:  2

 املوضوع األول: إسرتاتيجيات التسويق اإللكرتوني. 

 .املوضوع الثاني: خطة التسويق اإللكرتوني 

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي.

 .الفصل الثالث: تسويق اخلدمات عرب اإلنرتنت 6

  اخلدمة.أواًل: ماهية 

 .ثانيًا: خصائص اخلدمات 

 .ثالثًا: خدمات شائعة على اإلنرتنت 

 اإلختبارات واألعمال الشفهية

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي.

 مراجع

 املوضوع

-215(. التسويق اإللكرتوني. عمان، دار وائل للنشر، ص2004أبو فارة، يوسف أمحد .)  -1

 .278ص

(. إدارة التسويق احلديث. عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 2015فالح.)الزعيب، علي   -2

 .481ص-459ص

 مناقشة املشاريع الفصل الرابع: مشروع إنشاء متجر إلكرتوني. 6

 مراجع

 املوضوع

 تطبيق عملي.  -1
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 96من  81الصفحة 

 املراجع

   (. التسويق اإللكرتوني. عمان، دار وائل للنشر. 2004) .أمحدأبو فارة، يوسف  

   ( ُُيد ُُامح عبداملطلب وقنديل، عالء حممد سُُُُ ُُويق اإللكرتوني. عمان، دار 2012عامر، سُُُُ (. التسُُُُ

 الفكر.

 

  ،(. التسُُُويق اإللكرتوني يف ظل املتغريات التكنولوجية املعاصُُُرة.  2009مصُُُطفى يوسُُُف. )  كايف

 دمشق، دار ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع.

 

  ( التسويق اإللكرتوني"، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان/األردن.2010العالق، بشري" )  

   (. مبادئ التسُُُُوق. عمان، دار جرير للنشُُُُر 2013حممود عقل. ) وأبو دلبوح، أمحدالرحيمي، سُُُُامل

 والتوزيع.

 

  (.2015الزعيب، علي فالح .)التسويق احلديث. عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة. إدارة  

  ( .حبوث التسُُوق: مدخل تطبيقي لفاعلية 2003الصُُحن، حممد فريد وأبو بكر، مصُُطفى حممود .)

 التسويقية. القاهرة، الدار اجلامعية.القرارات 

 

   (.الرتويج واإلعالن التجاري. جدة، خوارزم 2013حبيب، رعد عبدالكريم والشُُدوخي، هند ناصُُر .)

 العلمية للنشر والتوزيع.
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 96 من  82

 سوقت 232 لرمزا (2مهارات البيع ) سم املقررا

 وقتس131( 1مهارة البيع ) تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

     صف املقرر:و

ُُية املطلوبة لعملية البيع، ُُاسُُ ُُع أهداف املبيعات  يقدم هذا املقرر املهارات واملعرفة األسُُ من خالل التدريب على وضُُ

مراقبة سُُياسُُية واجراءات  إىلتوقعات املبعيات وحتديد العوامل املؤثرة على أداء املبيعات. باإلضُُافة  إسُُتخداموحتقيقها، و

طط واألهداف،  املنظمة املتعلقة باملبيعات وتدريب املوظفني على أداء املبيعات، وترويج املنتجات وبيعها يف األقاليم وفق اخل           

دورة املبيعات ودراسُُة السُُوق وحتليله والتخطيط للسُُلع وجذب عمالء جدد لصُُنع فرص حتقيق األرباح. كما يشُُمل  إدارةو

ُُر أو الرد على    ُُكل مباشُُُُ ُُراء أو املبيعات من خالل التعامل مع العمالء بشُُُُ ُُاليب البيع عرب اهلاتف لتأمني أوامر الشُُُُ أسُُُُ

 تفاصيل العمالء.املكاملات الواردة منهم، وتسجيل 

 بعد إنهاء هذه احلقيبة يصبح املتدرب قادرا على أن.هلدف العام من املقرر: ا

ُُاب املتدرب املهارات  إىليهدف هذا املقرر  ُُع أهداف املبيعات وإكسُُ ُُتخداملعملية البيع من خالل وضُُ توقعات  إسُُ

 .وراقبتها، ترويج املنتجات وبيعها يف األقاليم، كما يشمل أساليب البيع عرب اهلاتف املبعيات

 .على أنوبكفاءة  قيبة يصبح املتدرب قادرًابعد إنهاء هذه احلألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 .ورصدها وحتقيقهااملبيعات  أهداف يوضح كيفية وضع   -1

 .تنسيق أداء املبيعاتيشرح كيفية   -2

 .استجابات العميل لربامج الوالءيشرح كيفية   -3

 .تدشني مبيعات املنتجات يف األقاليم املخصصةيذكر كيفية   -4

 .تدفقات املبيعات إدارةيعرف   -5

 .احلالية والتملةالسلع جمموعات  يصف  -6

 خيطط جملموعات السلع.  -7

 .البيع بالتجزئة إدارةيصف   -8

 .ترشيد املخزونحيدد أساليب وطرق   -9

 .البيع عن طريق اهلاتفيطبق   -10
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 96 من  83

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o 6 6 .وضع أهداف املبيعات ورصدها وحتقيقها 

o 6 6 .تنسيق أداء املبيعات 

o 6 4 .تدشني مبيعات املنتجات يف األقاليم املخصصة 

o 4 6 .تدفقات املبيعات إدارة 

o 6 5 .البيع بالتجزئة إدارة 

o 6 3 .البيع عن طريق اهلاتف 

 اجملمــوع
30 34 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 إتباع تعليمات سالمة املكان. -1

 القيام بالعمل مبا يتوافق مع اشرتاطات األمن والسالمة لتأدية مهام  وواجبات املهنة. -2

 دليل إجراءات قواعد الصحة والسالمة املهنية. إتباع  -3

 ترتيب املكان بعد اإلنتهاء من العمل. -4

 الافظة على سالمة األجهزة املستخدمة. -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .وضع أهداف املبيعات ورصدها وحتقيقهاالوحدة االوىل:  12

  املبيعاتوضع أهداف. 

 أهداف املبيعات إستخدام. 

 مجع البيانات لتلبية أهداف املبيعات. 

  اختاذ إجراءات للتنمية الشخصية لتحسني حتقيق أهداف

 .املبيعات املستقبلية

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

. ؟21 القرن حتديات تواجه كيف: الفعال التسُُُُُويق(. 2015. )أسُُُُُعد طلعت احلميد، عبد  -1

 .244ص -224ص مشس، عني مكتبة القاهرة،(. 22.ط)

 .تنسيق أداء املبيعاتالوحدة الثانية:  12

 تذا اتوالتشريع ،تنفيذ سياسات وإجراءات املتجر والشركة 

 .الصلة بعملية البيع

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي
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 96 من  84

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 وإجراءات  تقديم املالحظات والتدريب لتحسني تنفيذ سياسات

 ات.املتجر/الشركة والتشريع

 مراقبة حتقيق أهداف املبيعات. 

 استعراض استجابات العميل لربامج الوالء. 

 مراجع

 املوضوع 

  وبالتالي حتتاج إلي تأليف(.)الدراسات واملراجع العلمية واملهنية حول هذه املهارة حمدودة   -1

 .تدشني مبيعات املنتجات يف األقاليم املخصصةالوحدة الثالثة:  10

  إقليم من األقاليم.التخطيط لبيع املنتجات يف 

  املنتج يف املنافذ التجارية يف املنطقةتوافر تأمني. 

  اإلقليم.اإلعالن عن بيع املنتجات داخل 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

 للنشُُُر وائل دار عمان،. الشُُُخصُُُي والبيع املبيعات إدارة(. 2014. )واخرون حممد عبيدات،  -1

  .254ص-235ص والطباعة، والتوزيع

 -15املبيعات. عمان، جهينة للنشر والتوزع، ص  إدارة(. 2007اجلياشي، على عبد الرضا.)  -2

 .243ص-217، ص 29ص

 .إدارة تدفقات املبيعاتالوحدة الرابعة:  10

  العمالء  ستغرق معأولوية الوقت امللتحديد حتليل نسب التحويل

 .التملني

  التملني من خالل العمالء لالنتقال بإستخدام أدوات املبيعات

 مراحل البيع.

 واألعمال الشفهية اإلختبارات

 اإلختبارات واألعمال التحريرية

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

ُُي  والبيع املبيعات إدارة(. 2014. )واخرون حممد عبيدات،  -1 ُُخصُُُُُُ  وائل دار عمان،. الشُُُُُُ

 .231ص-215ص ، والطباعة والتوزيع للنشر

 

 .البيع بالتجزئة إدارةالوحدة اخلامسة:  11

  السلع على إلعداد التخطيط املستقبلي جملموعات السلع حتليل

 أساس مستنري.

  السلع.ختطيط جمموعات 

  املنتجات.تقديم جمموعات 

 خلق فرص لتحقيق أرباح. 

 ترشيد املخزون. 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 .األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

.  العالقات تسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُويق  مدخل: التوزيع قنوات إدارة(. 2011. )العظيم عبد حممد النجا، أبو  -1

 .194ص-163 ، ص154ص-107 ص ، اجلامعية الدار اإلسكندرية،
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 96 من  85

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .البيع عن طريق اهلاتفالوحدة السادسة:  9

 .إعداد مكاملات البيع عرب اهلاتف 

  البيع عن طريق الرد على مكاملات البيع عرب اهلاتف الواردة من

 العمالء.

  اتصاالت البيع عرب اهلاتف.إجراء 

 .معاجلة املبيعات وأوامر الشراء عرب اهلاتف 

 .تقييم نتائج محلة البيع عرب اهلاتف 

 الشفهية األعمالات واإلختبار

 التحريرية األعمالات واإلختبار

 األداء العملي

 مراجع

 املوضوع 

ُُي  -1 ُُطفى حممود. )املرسُُُُُُ (. دليل فن خدمة 2006، مجال الدين حممد وأبو بكر، مصُُُُُُ

ُُية يف بيئة  ُُرة،  األعمالالعمالء ومهارات البيع : مدخلك لتحقيق ميزة تنافسُُُُُُُُُُ املعاصُُُُُُُُُُ

 .360ص -305القاهرة، الدار اجلامعية، ص 

 

 

 املراجع

  ،اإلسكندرية، . العالقات تسويق  مدخل: التوزيع قنوات إدارة(. 2011. )العظيم عبد حممد أبوالنجا 

 اجلامعية. الدار

 

  (.2007اجلياشي، على عبد الرضا .)املبيعات. عمان، جهينة للنشر والتوزع . إدارة  

  ( .دليل فن خدمة العمالء 2006املرسُُُُُُُُُُُُي، مجال الدين حممد وأبو بكر، مصُُُُُُُُُُُُطفى حممود .)

 املعاصرة، القاهرة، الدار اجلامعية. األعمالومهارات البيع: مدخلك لتحقيق ميزة تنافسية يف بيئة 

 

  ُُعد طلعت احلميد، عبد ُُويق(. 2015. )أسُ (. 22.ط. )؟21 القرن حتديات تواجه كيف: الفعال التسُ

 مشس. عني مكتبة القاهرة،

 

  ،والتوزيع للنشُُر وائل دار عمان،. الشُُخصُُي والبيع املبيعات إدارة(. 2014. )واخرون حممد عبيدات 

 والطباعة.
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 وقتس 251 الرمز تطبيقات تسويقية على احلاسب سم املقررا

 (سبحا102) املتقدمة تطبيقات احلاسب +وق( تس111مبادئ التسويق ) تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 0    حماضرة

 6    عملي

 0    مترين

     املقرر: صفو

يغطي هذا املقرر املهارات واملعرفة الالزمة إلستخدام الصيغ اإلحصائية والرياضية يف برنامج الُجداول اإللكرتونية      

(EXCEL يف التنبؤ وختطيط املبيعات وحتليل احلصة السوقية للمنشأة، وكذلك إستخدام برنامج قواعد البيانات )

(ACCESS إلعداد قواعد بيانات ).املبيعات والعمالء واملنافسني 

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف هذا املقرر إىل إكسُُُاب املتدرب املهارات واملعرفة الالزمة إلسُُُتخدام النماذج اإلحصُُُائية والرياضُُُية يف برامج         

 وتطبيقها يف الدراسات واألحباث التسويقية. Officeبرنامج الُُ 

 بعد إنهاء هذه احلقيبة يصبح املتدرب قادرا على أن.ألهداف التفصيلية للمقرر:   ا

 يف التنبؤ باملبيعات.  Excelيطبق الدوال  يف برنامج  .1 

 يف ختطيط املبيعات.  Excelيطبق الدوال  يف برنامج  .2 

 يف حتليل احلصة السوقية.  Excelيستخدم الدوال  يف برنامج  .3 

 . Accessينشئ قواعد بيانات املبيعات والعمالء واملنافسني بإستخدام برنامج  .4 

 
متثيل وعرض املعلومات والبيانات التسُُُويقية بإسُُُتخدام معاط التخطيطات واجلداول اإللكرتونية املختلفة يف    .5

 .Officeبرنامج الُُ 

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

o .18 0 التنبؤ باملبيعات 

o .24 0 ختطيط املبيعات 

o .24 0 حتليل احلصة السوقية 

o   قاعدة بيانات املبيعات والعمالء واملنافسني بإستخدام برنامجAccess. 0 24 

 اجملموع
0 90 

90 
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 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 إتباع تعليمات سالمة املكان. -1

 مبا يتوافق مع اشرتاطات األمن والسالمة لتأدية مهام و واجبات املهنة.القيام بالعمل  -2

 اتباع دليل إجراءات قواعد الصحة والسالمة املهنية. -3

 ترتيب املكان بعد اإلنتهاء من العمل. -4

 الافظة على سالمة األجهزة املستخدمة. -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييمأدوات  احملتوى الساعات

 .الوحدة األوىل: التنبؤ باملبيعات 18

 .مفهوم التنبؤ باملبيعات 

 .طرق التنبؤ باملبيعات 

o     .طريقة آراء رجال البيع 

o .طريقة الوسط احلسابي 

o .طريقة الوسط الفرضي 

o .طريقة املتوسط املتحرك البسيط 

o .طريقة املتوسط املتحرك املوزون 

o  األسي.التمهيد 

o سيةالطريقة األ. 

o املربعات الصغرى طريقة. 

  بإستخدام برنامج(  تطبيقات التنبؤ باملبيعاتExcel.) 

 اإلختبارات واألعمال التطبيقية

 األداء العملي.

مراجع 

 املوضوع

-163(. إدارة املبيعات. عمان، جهينة للنشُُر والتوزع، ص2007اجلياشُُي، على عبد الرضُُا.)  -1

 .199ص

ُُر  2008عبيدات، حممد واخرون. )   -2 (. إدارة املبيعات والبيع الشُُُخصُُُي. عمان، دار وائل للنشُ

 .212ص-192والتوزيع، ص

(. حبوث التسُُُُُُُُُُُُُُويق: مدخل منهجي حتليلي. عمان، دار وائل للطباعة  2002معال، ناجي. )   -3

 .  153ص-117والنشر، ص

 .الوحدة الثانية: ختطيط املبيعات 18

  املبيعات.مفهوم ختطيط 

 .)ختطيط احلصص البيعية )أسس توزيع األعمال على رجال البيع 

 إستخدام برنامج -البيعية  تطبيقات احلصصExcel  :يف 

o .مقدار ومعدل االحنراف 

 اإلختبارات واألعمال التطبيقية

 األداء العملي.
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييمأدوات  احملتوى الساعات

o .معدل أداء رجال البيع 

o .مقدار العمولة أو اخلصم 

o .معدل أداء الشركة 

مراجع 

 املوضوع

-131(. إدارة املبيعات. عمان، جهينة للنشُُر والتوزع، ص2007اجلياشُُي، على عبد الرضُُا.)  -1

 . 144ص

(. تطبيقات حاسُُُُُُُُوبية يف التسُُُُُُُُويق. القاهرة، 2010برهان، حممد نور والفيومي، حممد.)  -2

 . 203ص-153الشركة العربية للتسويق والتوريدات، ص

 .السوقيةالوحدة الثالثة: حتليل احلصة  24

 .مفهوم احلصة السوقية 

 بإستخدام برنامج -احلصة السوقية  تطبيقات حتليلExcel :يف 

o .حساب احلصة السوقية العامة 

o .حساب  احلصة السوقية النسبية 

o .حتديد الشركة الرائدة يف السوق 

o .التمثيل البياني للحصة السوقية العامة والنسبية 

 اإلختبارات واألعمال التطبيقية

 العملي.األداء 

 
ُُويق. القاهرة، 2010برهان، حممد نور والفيومي، حممد. )   .1 ُُوبية يف التسُُُُ (. تطبيقات حاسُُُُ

 .203ص-153الشركة العربية للتسويق والتوريدات، ص 

 الوحدة الرابعة: قواعد البيانات 24

  املنافسني(.-العمالء  -مفهوم )املبيعات 

  املنافسني(. –العمالء -مفهوم  قاعدة بيانات )املبيعات 

 العمالء -بيانات )املبيعات  تطبيقات علي  قاعدة– 

 مثل: Accessاملنافسني( بإستخدام برنامج 

o .إنشاء قاعدة بيانات 

o  تصميم اجلداول يف أكسس وإنشاء

 الفهارس.

o تصميم العالقات بني اجلداول. 

o .تصميم وتنفيذ اإلستعالمات 

o .تصميم النماذج 

o .تصميم التقرير 

o قرير.عرض ومعاينة الت 

o .تصميم املخطط البياني 

 اإلختبارات واألعمال التطبيقية

 األداء العملي.
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 التقييمأدوات  احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

(. تطبيقات حاسوبية يف التسويق. القاهرة، 2010برهان، حممد نور والفيومي، حممد.)  .1

.329ص-299الشركة العربية للتسويق والتوريدات، ص   

 

 املراجع

  (.2007اجلياشي، على عبد الرضا .).إدارة املبيعات. عمان، جهينة للنشر والتوزيع 

  (.تطبيقات حاسوبية يف التسويق. القاهرة، الشركة 2010برهان، حممد نور والفيومي، حممد .)

 العربية للتسويق والتوريدات.

  ( .إدارة املبيعات والبيع الشخصي. عمان، دار وائل للنشر 2008عبيدات، حممد واخرون .)

 والتوزيع.

  ( .حبوث التسويق: مدخل منهجي حتليلي. عمان، دار وائل للطباعة والنشر.2002معال، ناجي .) 
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 املالحق واملراجع
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 واملخترباتبيان باملعامل والورش 

 م
 اسم املعمل/الورشة

الطاقة االستيعابية 

 للتدريب

املوارد 

 البشرية

املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املعمل/الورشة

متدرب يف  30 معمل حاسب  -1

 املعمل.
( 1عدد )

مدرب، 

( 1وعدد )

وفين معمل 

 حاسب.

تطبيقات تسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُويقية على 

احلاسُُب، تسُُويق إلكرتوني، 

مقدمة تطبيقات احلاسُُُُُُُُُُُُُُب 

( وتطبيقات حاسُُُُُُُُُُُُُُُب101)

ُُب املتقُُُدمُُُة   احلُُُاسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 (.حاسب102)

 

 قائمة بالتجهيزات التفصيلية لكل معمل أو ورشة أو خمترب

 الكمية اسم الصنف م

 جهاز حاسب متقدم مبعاج باملواصفات التالية:  -1

 .Intel Core i7-4790 Processor 3.60 GHz 8M Cache معاط: .1

 .Gigabyte GA-Z97X-UD5H [:مذربورد]اللوحة الرئيسية  .2

 . MSI NVIDIA GeForce GTX 760 OC 2GB كرت الشاشة: .3

 Kingston HyperX FURY 8GB Kit(2x4GB)  1600MHz الرامات: .4

DDR3. 

 Western Digital 1 TB SATA III 7200 RPM 64 MB دسك: اهلارد .5

Cache .   

 .فولت 220 :[Power Supplyمصدر الطاقة ] .6

 .سطواناتإقارئ و ناسخ .7

 بوصة. 19أو  17 حبجموشاشة  لحاسوبل صندوق .8

30 

  نرتنت.إشبكة   -2

  (.2013النسخة احلديثة من برنامج ماكريوسوفت أوفيس )  -3

 1 ( بدرجة دقة عالية.(Data showجهاز عارض بيانات   -4

  

http://goo.gl/Mj6QHp
http://goo.gl/Mj6QHp
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 التقييمملحق عن أدوات 

 تعريف التقييم: 

ُُيء واحلكم عليه، كما ُعرتف التقييم بأنه هناك من عرَّف التقييم بأنه      قياس التأثري الذي تركه التدريب تقدير الشُُُ

على املتدربني، وحتديد كمية حتصُُُُُُُُيل املتدربني أو احلصُُُُُُُُيلة اليت خرجوا بها من العملية التدريبية والعادات واملعارف 

 كتسبوها والتغيريات السلوكية لديهم.ا واملهارات اليت

 أدوات وأساليب التقييم: 

 :يم الرئيسية التاليةميكننا أن نقتصر على أدوات التقي

 

 الشفوية: األعمالات واإلختبار-1

ُُتجابات        ُُول على اسُُ ــفهيةهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة للحصُُ من املتدرب حول  شــ

ُُية أو موضُُُُوع معني، وتهدف هذه األداة  ُُابقة وطريقة جتميعها  إسُُُُتخداماختبار قدرة املتدرب على  إىلقضُُ معلوماته السُُ

لدعم أو  املناقشــة الشــفهية، وتعترب هذه األداة إحدى طرق التفكري اجلماعي اليت تعتمد على شــفويةوترتيبها لتقدم بصُُور 

ها يف تنمية وتعزيز القدرة إسُُُُُُُُُُُتخدامأنها من أدوات التقييم فإننا ميكن  إىلة باإلضُُُُُُُُُُُافة تعزيز فكرة ما، وهذه ا دا

التعبريية عند املتدرب وتعزيز قدرته يف اإلصُُُغاء واحلوار وثقته بنفسُُُه، وتشُُُمل هذه األداة مجيع أسُُُاليب واسُُُرتاتيجيات 

 التعلم مثل:

 األسئلة الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب أو الزمالء. -

 احلوار الشفوي أثناء أداء نشاط. -

العرض الشُُفوي واملشُُاركة يف املناقشُُة عند عرض حاالت تدريبية أو يف عرض ما قامت به اجملموعة أو املتدرب    -

 من أعمال وأنشطة.

 التقديم احلواري يف القراءات احلوارية. -

 متثيل األدوار. -

أدوات التقييم

األداء العملي

األداء التعّرف

اإلختبارات واألعمال 

التحريرية

األعمال 

غري 

الصفية

األعمال 

الصفية

اختبارات 

املقال

اإلختبارات 

املوضوعية

التوفيق أو 

املزاوجة

االختيار من 

متعدد
أسئلة التكملة

أسئلة الصواب 

واخلطأ

اإلختبارات واألعمال 

الشفوية

متثيل 

األدوار

التقديم 

احلواري 

يف 

القراءات 

احلوارية

العرض 

الشفوي 

واملشاركة 

يف 

املناقشة 

احلوار 

الشفوي 

أثناء أداء  

النشاط

األسئلة 

الشفوية 

القصرية 

من 

املدرب 

والزمالء
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 التحريرية: األعمالات و اإلختبار -2

ُُول على   ُُتخدم فيها الورقة والقلم للحصُُُُُُُُُ هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة تسُُُُُُُُُ

ُُتجابات  ُُوع معني، وتهدف   مكتوبةاسُُ ُُية أو موضُُ ُُتخدامقدرة املتدرب على  إختبار  إىلمن املتدرب حول قضُُ معلوماته  إسُُ

 التحريرية من جانبني: األعمالات واإلختبار إىلننا أن ننظر ، وميكمكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 الصفية:  األعمالاجلانب األول: 

ُُرة من   األعمالات واإلختباروهي       ُُة( ومبتابعة مباشُُُ ُُل أو الورشُُُ اليت يقوم بتنفيذها املتدرب يف الصُُُُُف )الفصُُُ

ات، وقد إتفق الرتبويون على اإلختباراليت ُيعدها وجيهزها املدرب لتنفيذها يف الصف مبا يف ذلك   األعمالاملدرب، و

 نوعني: إىلات اليت ُيعدها املدرب اإلختبارتقسيم 

   ات املوضوعية:اإلختبار-أ

ُُطلح الذاتية يف تناوهلا لتقييم املتدرب اإلختبارويتحدد مفهوم       ُُوعية مبدى بعدها عن مصُُُ ُُكل ال  ات املوضُُُ بشُُُ

ات املوضُُُوعية يف العادة من عدد كبري من األسُُُئلة القصُُُرية اإلختبارخيتلف باختالف املقوتم )املصُُُحح(، وتتكون 

ُُيئا واحدا أو جزئية من جزئيات املوضُُُُُوع واليت ميكن   اليت تتطلب إجابات حمددة وكل سُُُُُؤال وجوابه يقيس شُُُ

الواحد فيصبح من املمكن تغطية   اإلختبارعدد األسئلة يف  تقدير صحتها أو خطأها بدرجة عالية من الدقة ونظرًا لت 

أعلى املسُُُُُتويات، وتأخذ   إىلأجزاء كبرية، وتسُُُُُتطيع األسُُُُُئلة املوضُُُُُوعية قياس قدرات عقلية متنوعة تصُُُُُل     

 ات املوضوعية عدة أشكال وصور منها:اإلختبار

  :أسئلة الصواب واخلطأ 

عملية معينة وتتطلب اختيار إجابة واحدة للحكم على وتتكون من جمموعة من العبارات املتضُُُُمنة حقائق 

 العبارات بالصواب أو اخلطأ أو اإلجابة بنعم أو ال أو احلكم على العبارة بأنها تدل على رأى أو حقيقة.

 :أسئلة التكملة  

ُُع الكلمة  ويتكون من مجلة أو عدة مجل حمذوف منها بعض الكلمات أو العبارات أو الرموز ويطلب وضُُ

اختبار قدرة املتعلم على تذكر العبارات حبيث  إىلة أو العبارة الذوفة يف املكان اخلالي وتهدف املناسُُُُُب

 يستكمل املعنى املقصود.

  :أسئلة االختيار من متعدد 

وهى األكثر شُُيوعا ويتكون فيها السُُؤال من مشُُكلة تصُُاغ يف صُُورة سُُؤال مباشُُر أو عبارة ناقصُُة        

 البدائل االختيارية ويطلب من املتدرب اختيار البديل الصحيح.وقائمة من احللول املقرتحة تسمى 

 :وتتألف من عمودين متوازيني حيتوى كل منها على جمموعة من العبارات أو  أسُُُُُُُُُُُئلة التوفيق أو املزاوجة

الرموز أو الكلمات إحداهما عادة ما يكون على اليمني ويسُُُُمى املقدمات والثاني على اليسُُُُار ويسُُُُمى   

ب من املتدرب اختيار املناسُُُُب من العمودين املتوازيني، ومنعا للتخمني يوضُُُُع السُُُُؤال   االسُُُُتجابات ويطل

 حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود ا خر.

  اختبارات املقال:-ب

هي اختبارات تتضُُُُُُُمن أسُُُُُُُئلة مفتوحة ويرتك للمتدرب حرية تنظيم وترتيب اإلجابة واملعلومات والتعبري عنها      

اخلاص، وتسمى باختبارات املقال ألن أسئلتها تتطلب عادة كتابة عدة سطور، ومن عيوب هذه الطريقة     بأسلوبه  
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أن األسئلة تكون غري حمددة، وتكون اإلجابة لألسئلة املقالية حسب نوع السؤال فالبعض من األسئلة يكون ذا        

 اإلجابات املقيدة. إىلإجابة حرة بينما تتجه بعض األسئلة املقالية 

 :غري الصفية األعمالانب الثاني: اجل

ُُفي، وهي عبارة عن أعمال أو   األعمالوهي      ُُطة الكتابية اليت يقوم املتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصُُُ واألنشُُُ

ُُادر خارجية أو عن طريق املالحظة أو القيام مبهارات معينة بهدف   ُُئلة أو معلومات يقوم املتدرب امعها من مصُُ أسُُ

ُُجيل اثراء معارفه وتدريبه على مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكت ابة التقارير والقيام بالبحوث وتسُُُُُُُُُُُ

 املالحظات.

 األداء العملي:-3

 :إىل، وتنقسم ممارسة أداء مهارة عملية أو تنفيذ عمل حمددهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل 

ويف هذا النوع يتم قياس وتقييم قدرة املتدرب على تصنيف األشياء والتعرف على اخلصائص األساسية لألداء         التعرف:

 مثل حتديد العينات أو اختيار ا لة واجلهاز املناسب لعمل ما، أو حتديد أجزاء من آلة أو جهاز.

 حيث يطلب من املتدرب أداء عمل معني أو حل مشكلة ما. األداء الفعلي:

لتقييم املتدرب، كما ميكن توثيق املالحظة عن طريق   املالحظة إسُُُُُُُُُُُُُُتخداميف كال اجلزئني )التعرف واألداء الفعلي( يتم 

وهذه البطاقة عبارة عن توثيق ألجزاء العمل وخطواته ومهاراته املختلفة، حبيث يضُُُُُع املقّيم إشُُُُُارة أو  األداء بطاقة إسُُُُُتخدام

 .التنفيذ مقدار إتقان املتدرب يف األداء والزمن الذي استغرقه يف إىلنسبة معينه أمام كل خطوة أو جزء تشري 
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