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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى x متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

 األولى /المستوى األول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 توجد ال  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعريف بعناصر العملية اإلدارية:

 .التخطيط ومعوقاتهالتخطيط وأهدافه، وأنواع الخطط ومقومات 

 وطرق التقسيم التنظيمي. التنظيمي،الهيكل  وأهميته،التنظيم 

 مفهوم اتخاذ القرار ومراحل اتخاذ القرار وأنواع القرارات.

 القيادة اإلدارية وأنواع القيادة ونظريات القيادة.مفهوم 

 الرقابة وإجراءاتها وأنواع الرقابة، وخصائص النظام الفعال للرقابة ومعوقاته

 التعريف بوظائف إدارة األعمال: إدارة التسويق، اإلدارة المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة اإلنتاج

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال. 1

هذا المقرر دراسة اإلدارة بشكل عام وأسس ومفاهيم إدارة األعمال بشكل خاص وذلك من خالل تقديم مفهوم وإطار يهدف 

متكامل لمبادئ إدارة األعمال يشمل أسس وعناصر العملية اإلدارية المستخدمة في المنظمات والمؤسسات باختالف أنواعها: 

التخطيط، اتخاذ القرار، التنظيم، التنسيق، القيادة، الدافعية والحوافز، االتصاالت اإلدارية، الرقابة وطبيعة التكامل فيما بينها، 

 .ودور الفرد في نجاحها. وظائف المنشأة المختلفة

 : الهدف الرئيس للمقرر. 2

التخطيط وأهدافه، وأنواع الخطط ومقومات  اإلدارية: عناصر العمليةو التعريف بمفهوم العملية اإلدارية ووظائف المدير

اتخاذ القرار ومراحل اتخاذ القرار  مالتنظيمي. مفهووطرق التقسيم  التنظيمي،الهيكل  وأهميته،التنظيم  .التخطيط ومعوقاته

وأنواع الرقابة، وخصائص النظام الرقابة وإجراءاتها  مفهوم القيادة اإلدارية وأنواع القيادة ونظريات القيادة. وأنواع القرارات.

 ومعوقاته. الفعال للرقابة
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  التعرف على مفهوم االدارة والمدير والمنظمة 1.1

  (الرقابة، صنع واتخاذ القرار التوجيه،  التنظيم،   التخطيط ) التعرف على الوظائف االدارية 1.2

  التعرف على البيئة المؤثرة في منظمات االعمال 1.3

  المهارات 2

 إدارة، االدارة المالية التسويق،إدارة ) التمييز بين وظائف ادارة االعمال المختلفة 2.1

 ( إدارة العمليات االنتاجية ، الموارد البشرية

 

  القيم 3

  استيعاب مفهوم االدارة ودورها في تطوير المنظمات والمجتمعات.  3.1

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 الفصل األول: مفهوم اإلدارة وأهميتها

 3 1 الفصل الثاني: التطور التاريخي للفكر اإلداري

 3 1 الفصل الثالث: التخطيط

الرابع: اتخاذ القراراتالفصل   1 3 

 3 1 الفصل الخامس: التنظيم

 3 1 الفصل اسادس: التنسيق

 3 1 افصل السابع: القيادة اإلدارية

 3 1 الفصل الثامن: الدافعية والحوافز

 3 1 الفصل التاسع: االتصاالت اإلدارية

 3 1 الفصل العاشر: الرقابة

البشريةالفصل الحادي عشر: إدارة الموارد   1 3 

 3 1 الفصل الثاني عشر: إدارة التسويق

اإلنتاجالفصل الثالث عشر: إدارة   1 3 

 3 1 الفصل الرابع عشر: اإلدارة المالية

 3 1 الفصل الخامس عشر: إدارة نظم المعلومات اإلدارية

 45 15 مجموع عدد ساعات التدريس
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 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 التعرف على مفهوم االدارة والمدير والمنظمة  1.1

 محاضرات، مناقشات

 

 االختبارات 

   تقييم المناقشات

 الواجبات تقييم 

1.2 

التنظيم،  التخطيط،)التعرف على الوظائف االدارية 

 . (الرقابة التوجيه، القرار،واتخاذ  عصن

 

1.3 
 التعرف على البيئة المؤثرة في منظمات االعمال

 

 المهارات 2.0

2.1 

إدارة ) التمييز بين وظااائف ادارة االعمااال المختلفااة

 إدارة المالية،االدارة  التسويق،

 (إدارة العمليات االنتاجية البشرية،الموارد 

 

 تمحاضرات، مناقشا

 

 االختبارات 

   تقييم المناقشات

 الواجبات تقييم 

 القيم 3.0

3.1 

تيعااااب مفهوم االدارة ودورهاااا في تطوير  اسااااااا

 المنظمات والمجتمعات.

 

          

محاااضاااااارات، مناااقشااااااااات، 

 عروض الطالبو

 

 

 تقييم العروض  

 

  الطلبةأنشطة تقييم  .2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

 %20 5 األول الشهرياالختبار  3

 %20 9 الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام ويتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة 

 مع تبادل اآلراء. لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع مرشده ويتناقشون في الخطة.أو المراسلة أو وجها 

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

أ.د. أحمد بن عبدالرحمن الشميمري، أ.د. عبدالرحمن بن أحمد هيجان، وبشرى بنت بدير 

العبيكان  م،2015، األعمال: األساسيات واالتجاهات الحديثة مبادئ إدارة، المرسى غنام

 الرياض المملكة العربية السعودية.للنشر والتوزيع، 

م، 2014اإلدارة واألعمال، دار وائل للنشر والتوزيع،  صالح العامري، وطاهر الغالبي، المساندةالمراجع 

 عمان، المملكة األردنية الهاشمية.

 اإللكترونيةالمصادر 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد

 ISSN 2518-5780المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 

 

 باإلضافة الى االنترنت BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 متوفر

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 متوفر

 ال تنطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تقويم المقرر من خالل الطلبة وتوزيع تم 

 االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وقت جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  الجلسةتاريخ 

 



 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادئ التسويق المقرر:اسم 

 MGT 1113 المقرر:رمز 

 دبلوم التسويق  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... لعام للمقرر:وصف اال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 5 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى √ متطلب قسم 

    اختياري √  إجباري ب.

 المستوى األولاألولى / يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 - أستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

التسويق الحديث وكيف تتأثر األنشطة التسويقية بالظروف والعوامل الثقافية واالجتماعية  ميوضح المقرر مبادئ ومفهو      

واالقتصادية والتنافسية والتكنولوجية والقانونية التي تحيط بها ، كما يبين الدور الذي تلعبه وظيفة التسويق في تحقيق أهداف 

)المنتج،  الرقابة عليها مع شرح عناصر المزيج التسويقيالمنظمة ويشمل المقرر تخطيط البرامج التسويقية وإنجازها و

  ،والترويج( التسعير، التوزيع

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ومكانته في عملية إشباع حاجات ورغبات العمالء، تحليل البيئة التسويقية ونظم التعريف بالتسويق وأهميته وتطوره          

 دراسة عناصر المزيج التسويقي وسلوك المستهلك والتسويق االستراتيجيالمعلومات التسويقية، وبحوث التسويق، 

 

 

 

 



 
4 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

 K1 حل تطورهافهوم التسويق ومرم معرفة 1.1

 K1 عليه ةالمؤثر لأهمية التسويق والعواممعرفة  1.2

 K1 التعرف على المزيج التسويقي وكيفية إدارته 1.3

1.4   

1.5   

  المهارات 2

2.1 
 دور نظم المعلومات التسويقية وبحوث التسويق في اتخاذ القرار التسويقي

 

S1 

  اكتساب الطالب مهارة الترويج والتوزيع بشكل فعال 2.2

  القيم 3.4

 V1 تقييم تحليل البيئة التسويقيةن يتعاون الطالب على أ 3.1

3.2   

 

  المقرر موضوعاتج. 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 تعريف التسويق

 3 1 أهمية التسويق

 3 1 البيئة التسويقية

 3 1 التسويق االستراتيجي

 3 1 نظم المعلومات التسويقية وبحوث التسويق

 3 1 تجزئة السوق

 3 1 المستهلك األخير والمنظمة

 6 2 خطوات عملية الشراء

 3 1 النواحي التنظيمية للتسويق

 3 1 السلع والخدمات

 3 1 تخطيط المنتجات

 3 1 التسعير

 3 1 التوزيع

 3 1 الترويج

 45 15 مجموع عدد ساعات التدريس
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 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
 معرفة مفهوم التسويق ومرحل تطوره

 

 المحاضرات

 الواجبات

 االختبارات 

 متابعة الواجبات

1.2 
 المؤثرة عليه إدراك أهمية التسويق والعوامل

 

1.3 
 التعرف على المزيج التسويقي وكيفية إدارته

 

1.4  

1.5  

 المهارات 2.0

2.1 
دور نظم المعلوماات التساويقية وبحاوث التساويق فاي اتخااذ 

 الواجبات  القرار التسويقي

 المناقشات 

 تقييم الواجبات

 والتوزيع بشكل فعالاكتساب الطالب مهارة الترويج  2.2 تقييم المناقشات

2.3  

2.4  

 القيم 3.0

3.1 
 ن يتعاون الطالب على تقييم تحليل البيئة التسويقيةأ

 

 عروض الطالب

 حل المشكالت

 مجموعات العمل

 تقييم العروض

 أسئلة تحتوي على مشكالت

 تقويم العروض
3.2 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

 %20 7 األول الشهرياالختبار  3

 %20 13 الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

  والواجبات والبحوثالتكليفات علي الطالب أثناء اشراف أستاذ المقرر . 

 ساعتان أسبوعيا( من قبل أستاذ المقرر. الساعات المكتبية المخصصة( 

 بورد.البالك مع الطالب عبر المقرر  تواصل أستاذ  

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
، الريااض: مكتباة جريار 21التسويق الفعال "كيف تواجاه تحاديات القارن طلعت أسعد عبد الحميد 

 .م2014، 19ط

 المساندةالمراجع 
  م.2010المتحدة للتسويق، رائف توفيق، ناجي معال، مبادئ التسويق، القاهرة: الشركة 

  ،م2013محمد أحمد النبي، إدارة التسويق، عمان: زمزم 
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 اإللكترونيةالمصادر 
 برامج تعليمية تعتمد على الكمبيوتر في مجال المقرر، يتم عرضها في قاعة الدراسة

WWW.IMF.ORG 

  ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 طالب 30وجهاز كمبيوتر كافية لـ بروجكتور : مجهزة ةقاع

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 بشبكة االنترنت وجهاز عرض. متصل كمبيوتر جهاز

 ال يوجد  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

 للمقرر الداخلية المراجعة لجنة المراجعة الداخلية الدراسي فعالية المقرر

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 

http://www.imf.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخصي الحاسبعلى  تطبيقات المقرر:اسم 

 INF  1111 المقرر:رمز 

  التسويقدبلوم  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ................................................................................ . أنشطة تقييم الطلبة2

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ........................................ أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 
3 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى x متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

  المستوى األولاألولى / :  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 توجد ال  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 للبرامج اإلحصائيةمتقدم  األساسية واستخدامالتعريف ببرامج وتطبيقات حزم الحاسب اآللي يركز هذا المقرر على 

  .مجال التسويق في والتطبيقات

 فيتحليل البيانات  في استخدامهايمكن  التيبتطبيقات الحاسب األلي بدقة واتقان المام الطالب  : للمقرر يالهدف الرئيس. 2

إدارة  فيبرامج  استخدام في، وكيفية إدخال هذه البيانات وتصنيفها ، وإكساب الطالب المهارة خدمة العمالءالتسويق و

 السوق. يف ، وإجراء التحليل اإلحصائي لبيانات العمالءالتسويق
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  .البرامج المختلفة للتحليل اإلحصائيى التعرف عل 1.1

  .  كيفية إدخال البيانات وتصنيفهاعلى التعرف  1.2

  .خدمة العمالءمجال التسويق و فيالحاسب اآللي برامج  استخدامبكيفية االلمام  1.3

  المهارات 2

  .يفسر الطالب نتائج التحليل اإلحصائي 2.1

  .البرامج الجديدة المختلفة باستخدام معالجة البيانات التسويقيةالقدرة على  2.2

  .  والسوق استخدام أجهزة الكمبيوتر من أجل التواصل ومعالجة البيانات للعمالء 2.3

  القيم 3

   بشكل فردي وجماعيالعمل بشكل فعال سواء  3.1

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 6 2 التعريف ببرامج وتطبيقات وحزم الحاسب اآللي

 3 1 تحليل البيانات  فييمكن استخدامها  التي التعريف بالبرامج اإلحصائية

 6 2 وتصنيفهاكيفية إدخال البيانات 

 6 2 معالجة النصوص، العروض التقديمية، والخدمات االلكترونيةاستخدام برامج 

 6 2 التسويق مجال فيتطبيقات الحاسب 

 9 3  التسويقيين أحد تطبيقات خدمة العمالء فيمشروع المادة 

 9 3 عرض المشروعات

 45 15 مجموع ساعات التدريس

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

 .البرامج المختلفة للتحليل اإلحصائيى التعرف عل 1.1

محاضرررررررررررررررررررررات، 

 مناقشات

 

 االختبارات 

   المناقشاتتقييم 

 الواجبات تقييم 

 .  كيفية إدخال البيانات وتصنيفهاعلى التعرف  1.2

1.3 
مجرررال  فررريبررررامج الحاسرررب اآللررري  اسرررتخدامبكيفيرررة االلمرررام 

 .التسويق وخدمة العمالء

 المهارات 2.0

 يفسر الطالب نتائج التحليل اإلحصائي. 2.1
محاضرررررررررررررررررررررات، 

 تمناقشا

 تمارين

 

 االختبارات 

   والتمارين المناقشاتتقييم 

 الواجبات تقييم 

البررررامج  باسرررتخدامالقررردرة علرررى معالجرررة البيانرررات التسرررويقية  2.2

 الجديدة المختلفة.

استخدام أجهزة الكمبيوتر من أجل التواصل ومعالجة البيانرات  2.3

 للعمالء والسوق.  

 القيم 3.0
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

محاضرررررررررررررررررررررات،   وجماعيبشكل فردي العمل بشكل فعال سواء  3.1

عروض مناقشات، و

 الطالب

 تكليفات

 

 

 تقييم العروض 

 تقييم تكليفات 

 

  أنشطة تقييم الطلبة.   2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

 %20 االسبوع الخامس  األول الشهرياالختبار  3

 %20 األسبوع التاسع   الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام ويتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة 

 مع تبادل اآلراء. أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع مرشده ويتناقشون في الخطة.

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

  بالل الزعبي د. -الحاسوب والبرمجيات الجاهزة  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 
-دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع -ثوار عارف د.، أساسيات تكنولوجيا الحاسب

 2010، معمان/األردن

 اإللكترونيةالمصادر 

https://2u.pw/RH0I2 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد

 

 باإلضافة الى االنترنت BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض قاعاتالدراسية، المختبرات،  القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 متوفر

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 متوفر

 ال تنطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

https://2u.pw/RH0I2
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تم تقرررويم المقررررر مرررن خرررالل الطلبرررة يررر

 وتوزيع االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وقت جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1مصطلحات انجليزية في التسويق ) اسم المقرر:

 CMKT 1111 رمز المقرر:

  دبلوم التسويق برنامج البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ................................................................ هدف المقرر ومخرجاته -ب

 4 ................................................................................................................... جات التعلم للمقرر:. مخر3

 5 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط  . 1

 6 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 6 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 6 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... قائمة مصادر التعلم: .1

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. .. .مهارات االتصال. علي أحمد سيد مصطفى، محمد أحمد عبد الليف بيت. مكتبة الرشد

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ................................................................................................. م2010

 6 .......................................................................................................... مطلوبة:. المرافق والتجهيزات ال2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 اتساع 6 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى x متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

 األولى /المستوى األول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 ال ينطبق وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 كل ما ينطبق()اختر نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 90 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   أو التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 90 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 90 اإلجمالي 
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 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 . الوصف العام للمقرر: 1

أجزاء يساعد الطالب في فهم وتعلم  كمااإلنجليزية،  كلمات وقواعد اللغة امة عنعهذا المقرر إلى تزويد الطالب بفكرة  يتناول

األزمنة واألفعال األساسية: األسماء )المعدودة وغير المعدودة(، أدوات التعريف، الضمائر الكمية، الضمائر الشخصية الكالم و

. وذلك بهدف والظرف، والتبادلية(، أسماء اإلشارة، والصفات، وصفات المقارنة، والضمائر واالنعكاسية، والفعل والملكية)الفاعل، 

صحيحة  جملانتاج  ومساعدتهم علىتحسين الدقة اللغوية لدى الطالب و اللغة اإلنجليزية في الطالبمحاولة االرتقاء بمستوى 

 مجال التسويق.  فيباإلضافة إلى اإللمام ببعض المصطلحات اإلنجليزية  .نحويا

 للمقرر:الهدف الرئيس . 2

 مع نهاية المقرر سيتمكن الطالب من:

  القواعد النحوية االساسية ونحويا باستخدامصياغة جمل صحيحة لغويا وتحسين الدقة اللغوية لدى الطالب القدرة على 

 المستمر والماضي البسيطوالماضي  والمضارع المستمرمثل المضارع البسيط  التعرف على أنواع مختلفة من األزمنة 

 التمييز بين تلك االزمنة  والقدرة على

  على فهمهم لألزمنة وتكوينها بناءتوليد جمل القدرة على 

  (انجليزي-أحادية اللغة )انجليزي والورقية لقواميسالقدرة على استعمال النسخ الرقمية 

  استعمال األنترنت لمساعدتهم على إثراء رصيدهم من المصطلحات وتحسين مستواهم 

  مجال التسويق. فياإللمام ببعض المصطلحات اإلنجليزية 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  المرتبط للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

   .نجليزية وبنياتها األساسيةباللغة اإل ة الطالبتطوير معرف 1.1

  .واألفعال األساسية الجملةأجزاء فهم وتعلم التعرف على  1.2

والماضرري اسررتخدام و فهررم االزمنررة مثررل المضررارع البسرريط و المضررارع المسررتمر التعرررف علررى  1.3

 .والماضي المستمر  البسيط

 

األسرماء )المعردودة وغيرر المعردودة(، أدوات التعريرف، الضرمائر الكميرة، الضرمائر التعرف علرى  1.4

 الشخصية

 

  .أسماء اإلشارة، والصفات، وصفات المقارنة، والضمائر و الظرفعلى  التعرف  1.5

  المهارات 2

 والماضري البسريطمثل المضارع البسيط والمضارع المستمر والماضي  األزمنةبين إدراك الفرق  2.1

  .المستمر

 

  القدرة على صياغة جمل صحيحة لغويا ونحويا باستخدام القواعد النحوية االساسية 2.2

  التسويقمجال  في اإلنجليزيةالقدرة على التحدث والحوار باللغة  2.3

  القيم 3

  باللغة اإلنجليزيةمهارات العرض واإللقاء قيمة اكتساب   3.1

  الزمالء القدرة على بناء عالقات إيجابية مع  3.2
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  المقرر موضوعاتج. 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 6 1  مقدمة عامة -

 6 1 أجزاء الجملةفهم وتعلم  -

األزمنة -  1 6 

 6 1  األفعال األساسية -

)المعدودة وغير المعدودة(األسماء  -  1 6 

أدوات التعريف -  1 6 

 6 1  الضمائر الكمية، الضمائر الشخصية -

 6 1  والفعل والملكيةالفاعل،  -

 6 1 أسماء اإلشارة -

الصفات، وصفات المقارنة -  1 6 

لضمائر والظرفا -  1 6 

مجال التسويق. فيبعض المصطلحات اإلنجليزية  -  3 18 

عامةمراجعة   1 6 

عدد ساعات التدريس جماليإ  15 90 

 والتقييم:التدريس  د.

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

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

 .وبنياتها األساسيةنجليزية باللغة اإل ة الطالبتطوير معرف 1.1

المحاضرررررررررررات 

  والمناقشات

 التكليفات

 -االختبارات 

 المشاركة والتفاعل

 التكليفات 

 

 .واألفعال األساسيةأجزاء الجملة فهم وتعلم التعرف على  1.2

اسررتخدام و فهررم االزمنررة مثررل المضررارع البسرريط و المضررارع التعرررف علررى  1.3

 .المستمروالماضي   المستمر والماضي البسيط

األسرررماء )المعررردودة وغيرررر المعررردودة(، أدوات التعريررررف، التعررررف علرررى  1.4

 الضمائر الكمية، الضمائر الشخصية

أسرماء اإلشرارة، والصرفات، وصرفات المقارنرة، والضرمائر و على  التعرف  1.5

 .الظرف

 المهارات 2.0

مثرررل المضرررارع البسررريط والمضرررارع المسرررتمر  األزمنرررةبرررين إدراك الفررررق  2.1

المحاضرررررررررررات   .المستمر والماضي البسيطوالماضي 

  والمناقشات

 التكليفات 

 -االختبرررررررررررررررررررررارات 

 المشاركة والتفاعل

 التكليفات

القدرة على صياغة جمل صرحيحة لغويرا ونحويرا باسرتخدام القواعرد النحويرة  2.2

 االساسية

 التسويقمجال  في اإلنجليزيةالقدرة على التحدث والحوار باللغة  2.3

 القيم 3.0

 باللغة اإلنجليزيةمهارات العرض واإللقاء قيمة اكتساب   3.1
 المناقشات 

 األنشطة 

  التكليفات تقييم 

 المشاركة والتفاعل

 تقييم المناقشات 
 الزمالء القدرة على بناء عالقات إيجابية مع  3.2
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

  مستمر تكاليف –واجبات    1

   االختبار الشهري 2

  نهاية الفصل  االختبار النهائي 3

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

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام ويتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة 

 مع تبادل اآلراء. أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع مرشده ويتناقشون في الخطة.

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

Understanding and Using English Grammar, Third Edition with 

Answer Key. Betty Schrampfer Azer(2002). Pearson Education, 10 

Bank Street, White Plains, NY 10606 

 المساندةالمراجع 
Modern English Exercises for non-native speakers: part 1, parts of 

speech and part2, sentences and complex structures. Frank, Marcella   

 المكتبة الرقمية السعودية  اإللكترونيةالمصادر 

 ال يوجد   ىأخر

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 فقط بحاجة لمتابعة وعنايةكل القاعات متوفرة والمختبرات أيضاً 

 التقنية التجهيزات

 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز
 األجهزة متوفرة في القاعات ولكن بحاجة إلى صيانه مستمرة

 ال يوجد  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تم تقويم المقرر من خالل الطلبة 

 وتوزيع االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وقت جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مع الطالبمواجهة مباشرة 

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاسبة المالية المقرر:اسم 

 ACC 1114 رمز المقرر:

 دبلوم التسويق  البرنامج:

 معهد الدراسات والخدمات االستشارية الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... لعام للمقرر:وصف اال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 معتمدةساعة  3 المعتمدة: . الساعات 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى √ متطلب قسم 

    اختياري √  إجباري ب.

 (األولى / الثاني )  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 اليوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 اليوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %80 80 المحاضرات التقليدية 1

 %10 10 التعليم المدمج  2

 %10 10  اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 30 تمارين  تذكر()ى أخر 4

 75 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

النظام  ومقوماتنظرية القيد المزدوج والمبادئ والفروض المحاسبية المتعارف عليها  ومعرفةللدورة المحاسبية دراسة تفصيلية 

 والتعرف على الدفاتر المحاسبية واجراء التسويات الجردية وطرق اعداد الحسابات الختامية حاسبيالم

 

 :للمقررالهدف الرئيس . 2

 

التركيز على ب المحاسبة ذات الصلة واإللمام بمعايير المحاسبية المتعلقة باألصول وتطبيقياً للمشاكلتعميق فهم الطالب نظرياً 

 وكيفية تقييمها وإظهارها في قائمة المركز المالي جميع ما يتعلق بمحاسبة األصول

 

 

 

 



 
4 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

 K1 إعطاء الطالب فكرة عن ماهية وأصول المحاسبة 1.1

 K1 المحاسبية.إعطاء الطالب فكرة عن ماهية الدفاتر والسجالت  1.2

  المهارات 2

 S1 إعداد ميزان المراجعة. 2.1

 S1 القدرة على التحليل واعداد القوائم المالية والتقارير المالية 2.2

 S1 إعداد القوائم المالية 2.3

 S1 والترحيل إلى دفتر األستاذ اليوميةعمل قيود  2.4

  القيم 3

 V2 وإعداد التقرير المالي عمل التسويات الجردية 3.1

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 تمارين 2+  3 المصطلحات-الفروض-المبادئ-نشأتها معاييرها-وتطورالمحاسبة المالية: ماهيتها  1

 تمارين 2+  3  المزدوجللقيد  كأساسالحسابات – المزدوجقاعدة القيد  وأثر العمليات المالية عليهامعادلة المحاسبة  2

 تمارين 2+6 ميزان المراجعة– التقارير المالية–الدفاتر المحاسبية -المستندات :مقومات النظام المحاسبي 3

 تمارين 2+3 قائمة التدفقات النقدية –النظام المحاسبي: قائمة المركز المالي وعناصرها وطرق اعدادها 4

5 
سبية  ستكمال الدورة المحا سويات وا ساس االستحقاق واألساس النقدي –الت المصروفات المقدمة – أ

 قيود االقفال  –اإليرادات المقدمة والمستحقة  – ةوالمستحق
 تمارين 2+ 3

 تمارين 2+6 التجارية  تآالمنشقائمة الدخل في  -المبيعات( –المحاسبة عن عمليات البضاعة )المشتريات  6

7 
 –صوووندوق المصوووروفات الن رية  -المدفوعات–مقبوضوووات ال -النقدية : الرقابة على النقديةاألصوووول 

 االست مار في األوراق المالية  –األوراق المالية  –مذكرة تسوية البنك –الحساب الجاري في البنك 
6 

 تمارين 2+3 السند االذني–الكمبيالة  0األوراق التجارية  –تقييم المدينون  -المدينون واوراق القبض 8

 تمارين 2+3 المعالجة المحاسبية للمخزون –المخزون: طرق تحديد تكلفة المخزون  9

10 
المحاسوووبة عن –األصووول  بيع-ال ابتةاهالك األصوووول –األصوووول ال ابتة: تحديد تكلفة األصووول ال اب  

 المحاسبة عن األصول غير الملموسة  –الموارد الطبيعية 
 تمارين 3+2

11 

أوراق الدفع( الخصوم طويلة االجل )السندات -حسابات الدائنين)االلتزامات: الخصوم فصيرة االجل 

 الفرديةت )آاالشكال القانونية للمنش-الملكيةعقود االيجار( حقوق  –المحاسبة عن اصدار السندات  –

شوووركات ) شوووركات األموال –التوصوووية البسووويطة  –شوووركات التضوووامن  - شوووركات األشوووخا  -

 ( المساهمة

 تمارين 3+2

 تمارين 2+3 -طرق تصحيح األخطاء – ءتبويب األخطا – ءاألخطاء المحاسبية: أنواع األخطا 12

 تمارين 2+3 أستاذ مساعد الدائنين –أستاذ مساعد المدينين  -السجالت المساعدة :استخدام السجالت المساعدة 13

 المجموع
ساعة  45+30

 تمارين 

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 المحاضرة إعطاء الطالب فكرة عن ماهية وأصول المحاسبة  1.1
واالخووتووبوووارات  -الووواجووبوووات

 الدورية

1.2 
إعطاء الطالب فكرة عن ماهية الدفاتر والسووووووجالت 

 المحاسبية.
 المحاضرة  والتمارين

واالخووتووبوووارات  -الووواجووبوووات

 االختبارات  –-الدورية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

…    

 المهارات 2.0

 والتمارين المحاضرات إعداد ميزان المراجعة.  2.1

واالخووتووبوووارات  -الووواجووبوووات

االخوووتوووبوووارات  –-الووودوريوووة

 النهائية

2.2 

القدرة على التحليل واعداد القوائم المالية والتقارير 

 المالية

 

 والتمارين المحاضرات

 

واالخووتووبوووارات  -الووواجووبوووات

االخوووتوووبوووارات  –-الووودوريوووة

 النهائية

… 
 إعداد القوائم المالية

 

 والتمارين المحاضرات

 

واالخووتووبوووارات  -الووواجووبوووات

االخوووتوووبوووارات  –-الووودوريوووة

 النهائية

 

 
 والترحيل إلى دفتر األستاذ اليوميةعمل قيود 

 

 والتمارين المحاضرات

 

واالخووتووبوووارات  -الووواجووبوووات

االخوووتوووبوووارات  –-الووودوريوووة

 النهائية

 

 القيم 3.0

 العروض التقديمية عمل التسويات الجردية وإعداد التقرير المالي 3.1
 العروض التقديمية

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %20 13-9- 8 -5 -3 المشاركات  –التمارين  –الواجبات الصفية  1

 %20  9- 8 االختبار الدوري االول 2

 %20 12 -11 االختبار الدوري ال اني 3

 %40 15 االختبار النهائي 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

باإلضافة الى ارسال رسائل عبر البريد االلكتروني ورسائل عبر  –( ساعات من كل أسبوع  5الساعات التدريسية بمعدل ) 

 االلكتروني البالك بوردظام التعليم إعالنات ن

 

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
بة بل -الجزء األول-أسووووووس المحاسوووووو بل بن علي الوا لدكتور وا عة ال ال ة –ا م 2001 -الطب

 هــ1422

 المساندةالمراجع 
محمود  -بكري نوري قوته–زكريا فريد عبدالفتاح  -أسووووس المحاسووووبة بين النظرية والتطبيق

 هـ1434جدة  -عمر باعيسى

 المكتبة الرقمية السعودية موقع-وغيرها والتقارير المجالت العلمية اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر
بالتركيز  والجمعيات المهنيةما يسووووتجد من تحدي ات مواكبة للمعايير المحاسووووبية من المعاهد 

 القانونيينموقع الهيئة السعودية للمحاسبين  علي
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

  . وقاعات العرض ، -قاعات المحاضرات

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 Board Smart جهاز كمبيوتر + وسبورة زكية + بروجكتر

 

 

 منصات سبورة متحركة  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسووووتراتيجيات الحصووووول على  -1

التغووذيووة الراجعووة من الطالب 

 بخصو  فعالية التدريس

عضو هيئة  ألداءتقييم الزمالء في القسم 

التدريس في تقديم المقرر وفعالية األدوات 

 لتقديمه.  المستخدمة

 

 

في االختبارات الدورية  –نتائج الطالب  

والنهووائيووة وكووذلووك الواجبووات واعمووا ل 

 الفصل 

يم واستراتيجيات أخرى لتق -2

عملية التدريس من قبل األستاذ 

 أو القسم:

 

ية للمقرر )لجنة المراجعة  لداخل لدورية ا ا

 الخطط الدراسية والجداول(

 

 التقويم الذاتي للبرنامج

 المراجعة الخارجية

 إجراءات تطوير التدريس -3

استراتيجيات الحصول على التغذية 

الراجعة من الطالب بخصو  فعالية 

 .التدريس

 

 

توزيع استبانات على الطالب في نهاية 

تقييم الفصل الدراسي للحصول على 

 خا  بالمقرر.

 

إجراءات التحقق من معوووايير  -4

  إنجاز الطالب 

بة  نة من أعمال الطل تدقيق تصووووووحيح عي

 . مستقلين أعضاء هيئة تدريسبواسطة 

لتصووووووحيح  التبوووادل بصووووووورة دوريوووة  

االختبووارات أو عينووة من الواجبووات مع 

 تدريس من مؤسسة أخرى أعضاء هيئة

ف إجراءات التخطيط ص   -5

فعالية للمراجعة الدورية لمدى 

الدراسي والتخطيط  المقرر

 لتطويره:

 

ية للمقرر )لجنة  لداخل لدورية ا المراجعة ا

 الخطط الدراسية والجداول

 مجناالتقويم الذاتي للبر

 المراجعة الخارجية

 

   

   

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  الجلسةتاريخ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحوث التسويق المقرر:اسم 

 CMKT 1211 المقرر:رمز 

  التسويقدبلوم  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.خطأ!  ................................................................................ . أنشطة تقييم الطلبة2

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ........................................ أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى X متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

  المستوى الثانياألولى/:  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 توجد ال  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال -1

بحوث التسويق ومجاالته، والتعرف على أساسيات وأنواع وخصائص ومناهج بمفهوم يتناول هذا المقرر تعريف الطالب  

تعرف الطالب على أنواع ومصادر الحصول على البيانات وأساليب جمع البيانات والعينات وطرقها، والتعرف  العلمي،البحث 

 على البحوث النوعية وكيفية إعداد التقرير النهائي.

 

 على:يكون الطالب قادراً  المقرر،من دراسة هذا  االنتهاءبعد  :للمقررالهدف الرئيس  -2

 .البيئة الحديثة لألعمال فيالمراحل األساسية لبحوث التسويق ودورها الطالب  حددأن ي .1

جمع وتسجيل وتحليل بيانات التسويق بهدف مساعدة المديرين  فيالمنهجية العلمية المستخدمة الطالب  حدديأن  .2

 .اتخاذ القرارات التسويقية في

 العلمي.أساسيات وأنواع وخصائص ومناهج البحث الطالب  يذكرأن  .3

 . دد أنواع ومصادر الحصول على البياناتيحأن  .4

 القيام بالتحليل اإلحصائي للبيانات واستخالص النتائج وتفسيرها. .5
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  مفهوم بحوث التسويق وأهميته.ى التعرف عل 1.1

  أنواع ومصادر الحصول على البياناتإلمام الطالب ب 1.2

  .يالتقرير النهائإلمام الطالب بطرق جمع البيانات وطرق إعداد  1.3

  المهارات 2

  الطالب مهارات العمل بمجال بحوث التسويق اكتساب 2.1

  اكتساب الطالب مهارة اختيار طرق جمع البيانات ومعالجتها 2.2

  على تحليل البيانات واستخالص النتائج وتفسيرها.قدرة الطالب  2.3

  قدرة الطالب على إعداد التقرير النهائي. 2.4

  القيم 3

           المجموعة في فريق وتبادل األفكار فيالتواصل بشكل أكثر فعالية من خالل العمل كعضو  3.1

  اكتساب المسؤولية القيادية ومهارات حل المشاكل  3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 

 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 بحوث التسويق فيمقدمة 

 6 2 أساسيات وأنواع وخصائص ومناهج البحث العلمي

 3 1 أنواع ومصادر الحصول على البيانات.

 3 1 أساليب جمع البيانات

 3 1 اختيارهاالعينات وطرق 

 3 1 تصميم استمارة االستبيان

 3 1 البحوث النوعية

 6 2 جمع البيانات

 6 2 التحليل اإلحصائي للبيانات واستخالص النتائج وتفسيرها

 3 1 إعداد التقرير النهائي

 6 2 دراسات حاالت تطبيقية لبحوث التسويق

 45 15 مجموع عدد ساعات التدريس

  

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 .بحوث التسويق وأهميتهمفهوم ى التعرف عل 1.1

 -محاضرررررراتق مناقشرررررات

 التدريب العملي

 

 االختبارات 

   المناقشاتتقييم 

 الواجبات تقييم 

 أنواع ومصادر الحصول على البياناتإلمام الطالب ب 1.2

1.3 
التقريرر بطرق جمع البيانات وطرق إعرداد إلمام الطالب 

 .يالنهائ

 المهارات 2.0

 االختبارات ت محاضررررررراتق مناقشررررررا الطالب مهارات العمل بمجال بحوث التسويق اكتساب 2.1
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.2 
اكتسررراب الطالرررب مهرررارة اختيرررار طررررق جمرررع البيانرررات 

 ومعالجتها

 التدريب العملي –جماعية 

 

   المناقشاتتقييم 

 الواجبات تقييم 
2.3 

قرردرة الطالررب علررى تحليررل البيانررات واسررتخالص النتررائج 

 وتفسيرها.

 قدرة الطالب على إعداد التقرير النهائي. 2.4

 القيم 3.0

3.1 
 فريالتواصل بشكل أكثر فعالية من خالل العمرل كعضرو 

          المجموعة في فريق وتبادل األفكار
ق مناقشررراتق الرررتعلم الرررذاتي

 عروض الطالبو

 التدريب العملي

 

 

 تقييم العروض  

 
 اكتساب المسؤولية القيادية ومهارات حل المشاكل  3.2

  أنشطة تقييم الطلبة.   2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

 %20 االسبوع الخامس  األول الشهرياالختبار  3

 %20 األسبوع التاسع   الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 الفصلنهاية  االختبار النهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعيق  قشفهيق عرض تقديمي تحريريق يم )اختباريالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

للمرشد حسب  ( طالب40-30يتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة بما يعادل )

الحاجة اما عن طريق النظام أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع  ارشاد الطالب حسبو الضرورة

 مع تبادل اآلراء. مرشده ويتناقشون في الخطة

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
المراحل والتطبيقات(، عمان ، دار وائل  –بحوث التسويق )األساس ، محمد عبيدات

 .2008للنشر، الطبعة الثالثة، 

  المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 
 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد

 

 باإلضافة الى االنترنت BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

ق العرض الدراسيةق المختبراتق قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 متوفر
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 متطلبات المقرر العناصر

 التقنية التجهيزات

 الذكيةقالسبورة  البياناتقعرض  )جهاز

 البرمجيات(

 متوفر

 ال تنطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تررررم تقررررويم المقرررررر مررررن خررررالل الطلبررررة 

 وتوزيع االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 جلسات حرةتخصيص وقت  مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقررقمخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالبق مدى تحصيل ق فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى قيرظالمراجع الن البرنامجققيادات  التدريسقأعضاء هيئة  )الطلبةق ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلحصاء اإلداري  المقرر:اسم 

 QUA  1211 رمز المقرر:

 دبلوم التسويق  البرنامج:

 معهد الدراسات والخدمات االستشارية الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... لعام للمقرر:وصف اال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 2 المعتمدة: الساعات. 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى √ متطلب قسم 

    اختياري √ إجباري  ب.

 األولى / الثاني  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 MAT 110مقدمة في الرياضيات 

 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 اليوجد 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

ومقاييس التشتت االرقام - المفاهيم األساسية في علم اإلحصاء، جمع وعرض البيانات المتوسطاتتتضمن المادة العلمية 

االحتمالية وتطبيقاتها في العلوم - - االحتماالت المتغيرات العشوائية وبعض التوزيعاتالقياسية والسالسل الزمنية مبادئ 

الهامة المتعلقة بالتحليل االحصائي  اإلدارية. وبالتالي فان هذا المقرر سوف يزود طلبة ادارة االعمال بمختلف المواضيع

تتكون لدى الطالب قدرة على جمع البيانات  سة المقررواستخدام االدوات االحصائية وتطبيقاتها فبعد انتهاء الطالب من درا

 وتحليلها وتفسير النتائج بطرق إحصائية عالية المستوى
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

 -يهدف هذا المقرر إلى إلمام الطالب بالمفاهيم األساسية في علم اإلحصاء، جمع وعرض البيانات المتوسطات

 - - والسالسل الزمنية مبادئ االحتماالت المتغيرات العشوائية وبعض التوزيعات ومقاييس التشتت االرقام القياسية

 االحتمالية وتطبيقاتها في العلوم اإلدارية. 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

 K2 في علم اإلحصاءان يتعرف علي المفاهيم األساسية  1.1

 K2 جمع وعرض البيانات طرق ان يتعرف علي  1.2

 K2 تالتشتمقاييس و مقاييس النزعة المركزيةان يتعرف علي المقصود  1.3

  المهارات 2

 S4 والمتغيرات العشوائيةان يتمكن الطالب من استخدام  تطبيقات  االحتماالت   2.1

 S4 التوزيعات االحتماليةان يتمكن الطالب من استخدام   2.2

 S4 االرتباط واالنحدار الخطي البسيط مهارة ايجاد العالقات بين المتغيرات وان يتمكن الطالب من  2.3

 SPSS  ،Excel S4التطبيق على احد برامج االحصاء الحاسوبية مثل  2.4

  القيم 3

  ال ينطبق 3.1

3.2   

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 2 المفاهيم األساسية في علم اإلحصاء 1

 4 جمع وعرض البيانات  2

 4 مقاييس النزعة المركزية 3

 4 مقاييس التشتت 4

 4 مبادئ االحتماالت  5

 3 جمع وضرب االحتماالت 6

 4 التوزيعات االحتمالية 7

 4 االرتباط واالنحدار الخطي البسيط 8

 1 االرقام القياسية 9

 30 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

المفاهيم األساسية في علم المقصود  علىان يتعرف 

 اإلحصاء

 

 المحاضرات

 

 االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية 

 االختبارات النهائية الواجبات المنزلية

1.2 
 جمع وعرض البيانات طرق  علىان يتعرف 

 

 المحاضرات

 

  االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية

 االختبارات النهائية الواجبات المنزلية

1.3 

 

 مقاييس النزعة المركزيةالمقصود  علىان يتعرف 

 مقاييس التشتتو

 

 المحاضرات

 

  االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية

 االختبارات النهائية الواجبات المنزلية

 المهارات 2.0

2.1 
 تطبيقات  ن يتمكن الطالب من استخدام ا 

 االحتماالت 

 المحاضرات

 جلسات النقاش

  االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية

 المنزلية االختبارات النهائية الواجبات
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

2.2 
التوزيعات ان يتمكن الطالب من استخدام  

 االحتمالية

 المحاضرات

 جلسات النقاش

  االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية

 االختبارات النهائية الواجبات المنزلية

2.3 
مهارة ايجاد العالقات بين ان يتمكن الطالب من 

 االرتباط واالنحدار الخطي البسيط المتغيرات و

 المحاضرات

 جلسات النقاش

  االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية

 االختبارات النهائية الواجبات المنزلية

2.4 
التطبيق على احد برامج االحصااااء الحاساااوبية مثل 

SPSS  ،Excel 

 المحاضرات

 جلسات النقاش

  االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية

 االختبارات النهائية الواجبات المنزلية

 

 القيم 3.0

   ال ينطبق 3.1

3.2    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الثالث الواجب االول 1

 %5 الخامس الواجب الثاني 2

 %20 السادس االختبار الفصلي االول 3

 %5 الثامن الواجب الثالث 4

 %5 الحادي عشر الواجب الرابع 5

 %20 الثاني عشر االختبار الفصلي الثاني 6

 %40 الخامس عشر االختبار النهائي 7

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ر اقدمذكر مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 ساعات أسبوعية5

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
بة  2003عمر محمد الحالق،  ية ، مكت ثان عة ال ، اإلحصااااااااء في العلوم اإلدارية، الطب

 الشقيري للنشر والتوزيع 

 ،  مقدمة في اإلحصاء ، دار الميسرة للنشر  2008صبحي أبو صالح،  المساندةالمراجع 

 المكتبة الرقمية السعودية  اإللكترونيةالمصادر 

 ال يوجد   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 أقصىمقعد حد  25قاعة محاضرات بعدد 

 معمل مجهز ببرامج رياضيه
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 متطلبات المقرر العناصر

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 سبورة ذكية للشرع وعرض شرائح المقرر في ذات الوقت

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استبانة تقويم المقرر الطالب  تقويم العملية التعليمية 

 استبانة تقويم  جودة االختبار  الطالب  تقويم جودة االختبار 

   

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2مصطلحات انجليزية في التسويق ) اسم المقرر:

 CMKT 1214 رمز المقرر:

  دبلوم التسويق برنامج البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:

 

 

  



  

 
2 

 

 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ................................................................ هدف المقرر ومخرجاته -ب

 4 ................................................................................................................... جات التعلم للمقرر:. مخر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط  . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... قائمة مصادر التعلم: .1

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. .. .مهارات االتصال. علي أحمد سيد مصطفى، محمد أحمد عبد الليف بيت. مكتبة الرشد

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ................................................................................................. م2010

 6 .......................................................................................................... مطلوبة:. المرافق والتجهيزات ال2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 اتساع 6 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى x متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

  المستوى الثاني األولى/ : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال ينطبق وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 90 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   أو التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 90 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 90 اإلجمالي 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 . الوصف العام للمقرر: 1

المهارات اللغوية المكتسبة بالفعل وتعزيزها لتطوير الكفاءة التواصلية الشاملة للطالب مع بهذا المقرر إلى تزويد الطالب  يسعى

كما أنه يوفر للطالب فرًصا لممارسة مهارات  مجال السوق والتسويق والعمالء. فيبعض المصطلحات اإلنجليزية التركيز على 

 .مجال التسويق في لغوية أكثر تحديًا من أجل الوصول إلى مستوى عاٍل من الكفاءة في إدارة اللغة اإلنجليزية لألعمال

 

 للمقرر:الهدف الرئيس . 2

 الطالب من: مع نهاية المقرر سيتمكن

  وتعزيزها لتطوير الكفاءة التواصلية الشاملة  للطالبالمهارات اللغوية تطوير القدرة على 

  لألزمنةالطالب  على فهم وتكوينها بناءتوليد جمل القدرة على 

  (انجليزي-أحادية اللغة )انجليزي والورقية لقواميسالقدرة على استعمال النسخ الرقمية 

 نترنت لمساعدتهم على إثراء رصيدهم من المصطلحات وتحسين مستواهم استعمال اال 

  مجال السوق والتسويق والعمالء فيالشائع استخدامها اإللمام ببعض المصطلحات اإلنجليزية. 

 مجال التسويق في الوصول إلى مستوى عاٍل من الكفاءة في إدارة اللغة اإلنجليزية لألعمال. 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  المرتبط للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  .نجليزية وبنياتها األساسيةباللغة اإل ة الطالبتطوير معرف 1.1

  .واألفعال األساسية الجملةأجزاء فهم وتعلم التعرف على  1.2

  استعمال األنترنت لمساعدتهم على إثراء رصيدهم من المصطلحات وتحسين مستواهم  1.3

  مجال السوق والتسويق والعمالء فياإللمام ببعض المصطلحات اإلنجليزية  1.4

1.5   

  المهارات 2

  وتعزيزها لتطوير الكفاءة التواصلية الشاملة للطالبالمهارات اللغوية تطوير  2.1

  مجال التسويق في اإلنجليزيةالقدرة على التحدث والحوار باللغة  2.2

2.3   

  القيم 3

  باللغة اإلنجليزيةمهارات العرض واإللقاء قيمة اكتساب   3.1

  الكفاءة التواصلية الشاملةالزمالء وتنمية  القدرة على بناء عالقات إيجابية مع  3.2

  المقرر موضوعاتج. 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

- Introduction 1 6 

- Business basics. 1 6 

- Management Functions. 1 6 

- Scope of Management. 1 6 

- International Business. 1 6 

- The Target Market. 1 6 

- Marketing Research. 1 6 

- Product Design. 1 6 

- Multinational Corporations. 1 6 

- Exploring Foreign Markets. 1 6 

- Management and Human Resources Development. 1 6 

- Leadership Styles. 1 6 

- Steps in the Decision. 1 6 

- Business Computer Systems. 1 6 

- Expert Systems. 1 6 

عدد ساعات التدريس إجمالي  15 90 
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 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

 .نجليزية وبنياتها األساسيةباللغة اإل ة الطالبتطوير معرف 1.1

 المحاضرررررررررررات

  والمناقشات

 التكليفات

 -االختبارات 

 المشاركة والتفاعل

 التكليفات 

 

 .واألفعال األساسيةأجزاء الجملة فهم وتعلم التعرف على  1.2

اسرررتعمال األنترنرررت لمسررراعدتهم علرررى إثرررراء رصررريدهم مرررن المصرررطلحات  1.3

 وتحسين مستواهم 

 والتسويق والعمالءمجال السوق  فياإللمام ببعض المصطلحات اإلنجليزية  1.4

  

 المهارات 2.0

وتعزيزهررا لتطرروير الكفرراءة التواصررلية  للطررالبالمهررارات اللغويررة تطرروير  2.1

 الشاملة
المحاضرررررررررررات 

  والمناقشات

 التكليفات 

 -االختبرررررررررررررررررررررارات 

 المشاركة والتفاعل

 التكليفات
 مجال التسويق في اإلنجليزيةالقدرة على التحدث والحوار باللغة  2.2

  

 القيم 3.0

 باللغة اإلنجليزيةمهارات العرض واإللقاء قيمة اكتساب   3.1
 المناقشات 

 األنشطة 

  التكليفات تقييم 

 المشاركة والتفاعل

 تقييم المناقشات 
الكفرراءة التواصررلية الررزمالء وتنميررة  القرردرة علررى بنرراء عالقررات إيجابيررة مررع  3.2

 الشاملة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

  مستمر تكاليف –واجبات    1

   االختبار الشهري 2

  نهاية الفصل  االختبار النهائي 3

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

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام ويتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة 

 مع تبادل اآلراء. أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع مرشده ويتناقشون في الخطة.

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

Business Concepts for English practice, Marianne McDougal Arden, 

Barbara Tolley Dowling. Heinle and  Heinle Publishers. 2010 

 

 المساندةالمراجع 

Modern English Exercises for non-native speakers: part 1, parts of 

speech and part2, sentences and complex structures. Frank, Marcella   

 

Bartol. 

K. M Publisher. 

 م2009

Organisational Behaviour 

David Body 
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K. M Publisher. 

م2008  

 المكتبة الرقمية السعودية  اإللكترونيةالمصادر 

 ال يوجد   ىأخر

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 فقط بحاجة لمتابعة وعنايةكل القاعات متوفرة والمختبرات أيضاً 

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 القاعات ولكن بحاجة إلى صيانه مستمرةاألجهزة متوفرة في 

 ال يوجد  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تم تقويم المقرر من خالل الطلبة 

 وتوزيع االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وقت جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارات االتصال. اسم المقرر:

 MGT 1112 رمز المقرر:

 دبلوم التسويق  البرنامج:

 الدراسات والخدمات االستشارية الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

  ....................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

  ....................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

  ..................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. كاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد األ -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .......................................................................................................... المطلوبة:. المرافق والتجهيزات 2

 5 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  2 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى x متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

 : األولى / الثالث يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 ال ينطبق وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 30 المحاضرات التقليدية 1

 %0 0 التعليم المدمج  2

 %0 0 التعليم اإللكتروني  3

 %0 0 أو التعليم عن بعد  4

 %0 0 أخرى  5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 

 

  المقرر ومخرجاته هدف -ب

وتطبيق تلك المهارات في حياتهم الجامعية والعملية الطلبة،يهدف المقرر إلى تنمية مهارات االتصال لدى  . 
                                                                            

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

 K1 التعرف على نظريات االتصال. 1.1

 K1 التعرف على نماذج االتصاالت. 1.2

  المهارات 2

 S1 يحدد أنواع االتصال ، طبيعة االتصال ،  2.1

 S1 االتصال.اكتساب  مهارات  2.2

  القيم 3

  ال ينطبق 3.1
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 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

ممارسةةةةةةة مهارات االتصةةةةةةال  القدرة على بناء عالقات إيجابية معهم. وتمكين الطالب من إتقان 3.2

 وتقنياته

V3 

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

مقدمة وتمهيد للمقرر.   1 2 

نظرية االتصال.   1 2 

 2 1 مهارات االتصال.

أنواع االتصاالت.   1 2 

 5 2 .االتصالالمهارات الشخصية في عملية  

معوقات االتصال وطرق التغلب عليها.   1 2 

محددات عملية االتصال وخصائصه.   1 2 

 2 1 مهارة اعداد وكتابة الرسائل والتقارير.

المهارات المساهمة في االتصال الجيد.   1 2 

 2 1 االتصال التربويمهارات 

 2 1 مهارات االتصال االجتماعية.

 5 2 المشكالت. حل مهارات اتخاذ القرار وأسلوب 

 2 1 الذاتية.لسيرة مهارة كتابة ا

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
 المحاضرات التعرف على نظريات االتصال.

 المناقشات

 االختبارات

 التكليفات

   لتعرف على نماذج االتصال.ا 1.2

 المهارات 2.0

2.1 
المحاضرات  أهمية مهارات االتصال. إدراك

 والمناقشات
 االختبارات

 التكليفات التكليفات االتصال.اكتساب مهارات  2.2

 القيم 3.0

3.1 
القدرة على بناء عالقات إيجابية معهم. وتمكين الطالب من 

 ممارسة مهارات االتصال وتقنياته إتقان

 

 المناقشات

 األنشطة

 التكليفات
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

  مستمر تكاليف –واجبات    1

   االختبار الشهري 2

  نهاية الفصل  االختبار النهائي 3

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام ودد معين من الطلبة له عيتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد 

 مع تبادل اآلراء. أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع مرشده ويتناقشون في الخطة.

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 .علي أحمد سيد مصطفى، محمد أحمد عبد الليف بيت. مكتبة الرشدمهارات االتصال. 

 م2010

 المساندةالمراجع 

 أبو النصر، مدحت محمد محمود. مهارات االتصال الفعال مع اآلخرين.

 م2012المجموعة العربية للتدريب والنشر.

 ،1محمود حسن سليم، الدار العالمية للنشر، ط د. مبادئ علم االتصال

 1العالمية للنشر، طالدار 

 م2003

 المكتبة الرقمية السعودية  اإللكترونيةالمصادر 

 ال يوجد   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 فقط بحاجة لمتابعة وعنايةكل القاعات متوفرة والمختبرات أيضاً 

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 األجهزة متوفرة في القاعات ولكن بحاجة إلى صيانه مستمرة

 ال يوجد  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تقويم المقرر من خالل الطلبة تم 

 وتوزيع االستبيانات عليهم
 االستبيان الطالب
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وقت جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  الجلسةتاريخ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة العمليات اسم المقرر

 CMKT 1213 رمز المقرر:

 دبلوم التسويق  البرنامج:

 معهد الدراسات والخدمات االستشارية الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات اسبوعيا( 3) المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى × متطلب قسم 

    اختياري   إجباري ب.

 :            األولى / الثالثالمقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 بحوث العمليات

 

 

 

 

 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100  المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 -   أخرى 5

 

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45                 محاضرات 1

 -                  أستوديوأو معمل  2

 -                   إضافيةدروس  3

 -                   تذكر()ى أخر ¤ 4

 45                   اإلجمالي ¤ 

 

 

 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال .1

الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة التي تمكنه من إدارة العمليات في المؤسسات يهدف مقرر إدارة العمليات إلى تزويد 

الخدمية واإلنتاجية من حيث السياسات اإلنتاجية وأساليب التنبؤ والتخطيط وكذلك تخطيط الطلب، وإعدادهم بحيث يكونون 

 .عالية داخل المنظمةقادرين على فهم ومواجهة التحديات التنافسية والقيام بإدارة الموارد بكفاءة 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ً استراتيجية الشركات    دراسة مفهوم إدارة العمليات وتطورها ومعرفة تخطيط ومراقبة اإلنتاج. ويتضمن أيضا

الصناعية، وطرق تحسين اإلنتاجية، ودراسة طرق العمل، ، وبعض أدوات التحليل الكمي)البرمجة الخطية(، كما 

 حاالت تطبيقية  في الشركات الصناعية. يتضمن استعمال
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

 K2 معرفة مفهوم إدارة العمليات وتطورها. 1.1

 معرفة طرق تحسين اإلنتاجية، ودراسة طرق 1.2

 العمل، وبحوث تطوير اإلنتاج

K2 

  المهارات 2

 S3 االلمام بمهارة استعمال حاالت تطبيقية في التحليل الكمي والكيفي في الشركات الصناعية 2.1

 S3 تقدير حجم الطلب على منتجات الشركات الصناعية.من تمكن الطالب  2.2

 S3 التخطيط والرقابة في الشركات الصناعية. مهارة تمكن الطالب من 2.3

  القيم 3

 V3 تمكن الطالب من دراسة حالة في الشركات الصناعية المحلية. 3.1

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 3 * مفهوم إدارة العمليات وتطورها. 1

 3 * مفهوم تخطيط ومراقبة اإلنتاج. 2

 3 * استراتيجية الموقع. 3

 6 * استراتيجية الترتيب الداخلي. 4

 6 استراتيجية الموارد البشرية.*  5

 6 * استراتيجية االستثمار. 6

 6 * تقدير حجم الطلب على منتجات الشركات الصناعية. 7

 6 * البرمجة الخطية. 8

 6 * دراسة حالة في الشركات الصناعية المحلية. 9

 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 المحاضرات معرفة مفهوم إدارة العمليات وتطورها.  1.1

 الواجبات 

 المناقشة والحوار

 

 االمتحانات 

 متابعة الواجبات.
1.2 

معرفة طرق تحسييييين اإلنتاجية، ودراسيييية طرق العمل، 

 وبحوث تطوير اإلنتاج

  

 المهارات 2.0

2.1 
االلمييام بمهييارة اسييييييتعمييال حيياالت تطبيقييية في التحليييل 

 الكمي والكيفي في الشركات الصناعية 

 2.2 االمتحانات +االختبارات البحوث+ سمنارات

منتجيييات تمكن الطييياليييب من تقيييدير حجم الطليييب على 

 الشركات الصناعية.

 

2.3 
تمكن الطالب من مهارة التخطيط والرقابة في الشيييركات 

 الصناعية.
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 

 

2.4  

 القيم 3.0

3.1 
تمكن الطالب من دراسةةة حالة في الشةةركات الصةةناعية أ

 المحلية
 عروض الطالب

 حل المشكالت

 مجموعات العمل        

 تقييم العروض

 أسئلة تحتوي على مشكالت

 تقويم العروض
 أ 3.2

  

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

 %10 طوال الفصل الدراسي حضور الطالب للمحاضرات 1

 %5 طوال الفصل الدراسي المشاركة والمناقشة اثناء المحاضرة 2

 %5 طوال الفصل الدراسي والبحوث القصيرة او المقاالت تقديم السمنارات 3

 %20 األسبوع السادس األولاالختبار الفصلي  4

 %20 األسبوع الحادي عشر االختبار الفصلي الثاني 5

 %40 نهاية الفصل االمتحان النهائي 6

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ر اقدمذكر مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

  والواجبات والبحوثالتكليفات علي الطالب أثناء اشراف أستاذ المقرر . 

  ساعتان أسبوعيا( من قبل أستاذ المقرر.) المخصصةالساعات المكتبية 

 بورد.  البالك مع الطالب عبر المقرر  تواصل أستاذ          

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 الفكر،دار  (،كمي )مدخلإدارة اإلنتاج والعمليات  التميمي،حسين عبد هللا  د. -

 .1997الطبعة األولى،  عمان،

 .إدارة اإلنتاج والعمليات ماضي،محمد توفيق  -

 المساندةالمراجع 

  دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن. الراوي،خالد  المصرفية،إدارة العمليات 

2003  

  دار وائل  صوان،محمود حسن  د. مصرفية،دراسة -أساسيات العمل المصرفي

  2008 ،والتوزيعللنشر 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الرقمية السعودية 

  شبكة المعلومات االلكترونية باللغتين العربية واالنجليزية علىذات العالقة المواقع. 

 

  ىأخر
 ال يوجد

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
وقاعات العرض،  المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات، 

 (:والمعامل، وغيرها
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 متطلبات المقرر العناصر

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 .Data Showبـ  طالب ومزودة 40 تسع محاضراتة قاع

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 بشبكة االنترنت وجهاز عرض  متصل كمبيوتر جهاز

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 ال توجد

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تقويم العملية التعليمية 
 استبانة تقويم المقرر الطالب

 

 استبانة جودة االختبار  الطالب  تقويم جودة االختبار 

 نتائج االختبار

 
 أستاذ أخر بالقسم 

مراجعة تصحيح عينة من ورق إجابة 

 الطالب 

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسويق إدارة منشآت المقرر:اسم 

 CMKT 1212 المقرر:رمز 

  التسويقدبلوم  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ................................................................................ . أنشطة تقييم الطلبة2

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ........................................ أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى X متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

  لثالمستوى الثا األولى/ : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 توجد ال  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 100 33 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 33 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 33 اإلجمالي 

 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال -1

 التي واالستراتيجياتومناقشة الطرق واألدوات  التسويقية، إدارة المنشآتبمفهوم يتناول هذا المقرر تعريف الطالب  

 واالستراتيجياتتستخدمها المنشآت التسويقية لألعمال. كما يهدف المقرر إلى الربط بين جهود إدارة المنشآت التسويقية 

التعرف على  فيكما يبحث  العملي،التسويقية لهذه المنشآت وبيان أثر ذلك على فاعلية برامجها التسويقية على الواقع 

  المنشآت وأنظمتها.

 على:يكون الطالب قادراً  المقرر،من دراسة هذا  االنتهاءبعد  :للمقررالهدف الرئيس  -2

 .مفهوم إدارة المنشآت التسويقية والعملية اإلدارية بهاالطالب  حددأن ي .1

 الهيكل التنظيمي للمنشآت التسويقية.الطالب  حدديأن  .2

 التسويقية.الوظائف األساسية للمنشآت الطالب  يذكرأن  .3

 . بالمنشآت التسويقية التسويقييقية والمزيج الوظائف التسويحدد أن  .4

 إدارة المنشآت التسويقية وإدارة األزمات بها  .5

 .تحديد بيئة وعناصر بيئة المنظمات التسويقية .6

 إدارة جودة المنظمات التسويقية .7

 إدارة وتنظيم التحسين المستمر بالمنظمات التسويقية. .8
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 للمقررمخرجات التعلم 

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  .إدارة المنشآت التسويقيةمفهوم ى التعرف عل 1.1

   أهمية ووظائف المنشآت التسويقيةإلمام الطالب ب 1.2

  الحديثة واإللكترونية والمتخصصة. أنواع المنشآت التسويقيةإلمام الطالب  1.3

  المهارات 2

  المنشآت التسويقية مجال إدارة  فيالطالب مهارات العمل  اكتساب 2.1

  إدارة المنشآت التسويقية وإدارة األزمات بهااكتساب الطالب مهارة  2.2

  الحديثة واإللكترونية والمتخصصة. المنشآت التسويقية فيقدرة الطالب على العمل  2.3

  .المنشآت التسويقيةتواجه  التيقدرة الطالب على التعامل مع التحديات والمشاكل  2.4

  القيم 3

           المجموعة ياألفكار ففريق وتبادل  فيالتواصل بشكل أكثر فعالية من خالل العمل كعضو  3.1

  اكتساب المسؤولية القيادية ومهارات حل المشاكل  3.2

  بالقضايا األخالقية والمهنية بما يتفق مع القيم األساسيةإظهار الوعي  3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 إدارة المنشآت التسويقية فيمقدمة 

 3 1 أهمية ووظائف المنشآت التسويقية

 3 1 الهيكل التنظيمي بالمنشآت التسويقية

مجوووال التوزيوووع وأنوووواع الوسوووطا   فووويأنوووواع المنشوووآت التسوووويقية العاملوووة 

 والوظائف التسويقية
1 4 

 3 1 تميز إدارة المنشآت التسويقية عن المنشآت األخرى التيالسمات 

 2 1 المنشآت التسويقيةتواجه  التيالتحديات والمشاكل 

 2 1 المنظمات التسويقية فيالجودة الشاملة 

 2 1 المنظمات التسويقية فيإعادة هندسة العمليات 

 4 1 المنشآت التسويقية اإللكترونية

 2 1 المنشآت التسويقية المتخصصة

 4 1 دراسات حاالت تطبيقية 

 33 11 مجموع عدد ساعات التدريس

  

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 .إدارة المنشآت التسويقيةمفهوم ى التعرف عل 1.1
 -محاضوووووراتق مناقشوووووات

 التدريب العملي

 

 االختبارات 

   المناقشاتتقييم 

  التسويقيةأهمية ووظائف المنشآت بإلمام الطالب  1.2

الحديثوووووة  أنووووواع المنشوووووآت التسووووويقيةإلمووووام الطالوووووب  1.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الواجبات تقييم  واإللكترونية والمتخصصة.

 المهارات 2.0

2.1 
 مجووووال إدارة  فوووويالعموووول الطالووووب مهووووارات  اكتسوووواب

ت محاضووووووراتق مناقشووووووا المنشآت التسويقية

 التدريب العملي –جماعية 

 

 االختبارات 

   المناقشاتتقييم 

 الواجبات تقييم 

2.2 
إدارة المنشوآت التسوويقية وإدارة اكتساب الطالب مهوارة 

 األزمات بها

2.3 
الحديثوة  المنشآت التسوويقية فيالعمل قدرة الطالب على 

 واإللكترونية والمتخصصة.

2.4 
 التويالتعامل مع التحوديات والمشواكل قدرة الطالب على 

 .المنشآت التسويقيةتواجه 

 القيم 3.0

3.1 
 فويالتواصل بشكل أكثر فعالية من خالل العمول كعضوو 

ق مناقشووواتق الوووتعلم الوووذاتي          المجموعة ياألفكار ففريق وتبادل 

 عروض الطالبو

 التدريب العملي

 

 

 تقييم العروض  

 
 اكتساب المسؤولية القيادية ومهارات حل المشاكل  3.2

3.3 
بموا يتفوق موع إظهار الوعي بالقضايا األخالقية والمهنيوة 

 القيم األساسية

  أنشطة تقييم الطلبة.   2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

 %20 االسبوع الخامس  األول الشهرياالختبار  3

 %20 األسبوع التاسع   الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعيق  قشفهيق عرض تقديمي تحريريق يم )اختباريالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

للمرشد حسب  ( طالب40-30من الطلبة بما يعادل ) يتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين

ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع و الضرورة

 مع تبادل اآلراء. مرشده ويتناقشون في الخطة

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 لتعلم:امصادر قائمة . 1

 للمقرر الرئيسالمرجع 

الدار الجامعية للطباعة والنشر ، ةالمنشآت المعاصر فيأبو بكر، إدارة التسويق  فيمصط

 . 2010والتوزيع، 

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb180615-

5193324&search=books 

 

  المساندةالمراجع 

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb180615-5193324&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb180615-5193324&search=books
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 اإللكترونيةالمصادر 
 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد

 

 باإلضافة الى االنترنت BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

ق العرض الدراسيةق المختبراتق قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 متوفر

 التقنية التجهيزات

 الذكيةقالسبورة  البياناتقعرض  )جهاز

 البرمجيات(

 متوفر

 ال تنطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تووووم تقووووويم المقوووورر موووون خووووالل الطلبووووة 

 وتوزيع االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 جلسات حرةتخصيص وقت  مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقررقمخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالبق مدى تحصيل ق فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى قيرظالمراجع الن البرنامجققيادات  التدريسقأعضا  هيئة  )الطلبةق ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبة اإلداريةمقدمة في ال المقرر:اسم 

 ACC   1211 رمز المقرر:

 دبلوم التسويق  البرنامج:

 معهد الدراسات والخدمات االستشارية  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. كاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد األ -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .......................................................................................................... المطلوبة:. المرافق والتجهيزات 2

 5 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى × متطلب قسم 

    اختياري ×  إجباري ب.

 األولى / الثالث يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ACC 1114 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال توجد وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

  0 التعليم المدمج  2

  0  اإللكترونيالتعليم  3

  0  عن بعدالتعليم  4

 %100 0  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 0 أستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتناول هذا المقرر دراسة متعمقة لمبادئ ومفاهيم المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف بالتطبيق على البيئات الصناعية 

موضوعات المقرر على التكاليف التراكمية وتحميل التكاليف باستخدام الطرق التقليدية والمعاصرة،  وتشتملوالخدمية. 

طرق استخدام المعلومات المحاسبية في تخطيط، ومراقبة، وتقييم القرارات طويلة  أيضا  والموازنات التخطيطية. ويغطي المقرر 

 والربح. كما يتناول العالقة بين التكلفة والحجم .المدىوقصيرة 

  :الهدف الرئيس للمقرر. 2

التعرف على التكاليف المالءمة ومحاسبة التكاليف، كما يهدف إلى  التعرف على مفاهيم المحاسبة اإلداريةيهدف المقرر إلى   

المنتجات من إعداد قوائم التكاليف في ضوووووووء ناريات التكاليف المختلفة، وكسوووووواب تكلفة ، وإعداد التخاذ القرارات اإلدارية

 خالل تحديد تكلفة المواد واألجور والتكاليف اإلضافية، وتخصيص التكاليف اإلضافية.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

 K1 محاسبة اإلدارية التعرف على مفاهيم ال 1.1

 K1 إعداد الموازنات التخطيطيةالتعرف على أسس  1.2

 K1 التعرف على المفاهيم المختلفة للتكلفة 1.3

 K1 التعرف على التكاليف المالءمة التخاذ القرارات 1.4

  المهارات 2
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 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

 S1 إعداد قوائم التكاليف في ضوء ناريات التكاليف المختلفة 2.1

 S1 اإلضافيةتحديد تكلفة عنصر المواد واألجور وتخصيص التكاليف  2.2

 S1 تحديد التكاليف المالءمة التخاذ القرارات اإلدارية 2.3

  القيم 3

 V2 .يشارك في مجموعات عمل في الحوار 3.1

 V2 .يشارك في العمل الجماعي لتنمية تحمل المسؤولية 3.2

 V2 .الحوار من خاللعمل اليشارك في مجموعات  3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 الموضوعاتقائمة  م
ساعات 

 االتصال

 3 مقدمة عن المحاسبة اإلدارية وعالقتها بالعلوم األخرى 1

 6 الموازنات التخطيطية  2

 6 التكاليف اإلدارية المالءمة التخاذ القرارات اإلدارية 3

 6 مفاهيم التكلفة وتصنيفاتها المختلفة 4

 6 ناريات وقوائم التكاليف 5

 6 عن تكلفة عنصر المواد المحاسبة 6

 3 المحاسبة عن تكلفة عنصر العمل 7

 3 تخصيص التكاليف اإلضافية 8

 6 تحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربح 9

 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
التعرف على مفووواهيم المحووواسووووووبوووة اإلداريوووة 

 ومحاسبة التكاليف
 الواجبات -المحاضرات

-األسووووووئلة الشووووووفوية-المحاضوووووورات

 الواجبات

1.2 
 التعرف على أسس إعداد الموازنات التخطيطية

 والتمارين المحاضرات
-األسووووووئلة الشووووووفوية-المحاضوووووورات

 الواجبات

1.3 
 التعرف على المفاهيم المختلفة للتكلفة

 الواجبات -المحاضرات
-األسووووووئلة الشووووووفوية-المحاضوووووورات

 الواجبات

1.4 
 التعرف على التكاليف المالءمة التخاذ القرارات

 الواجبات -المحاضرات
-األسووووووئلة الشووووووفوية-المحاضوووووورات

 الواجبات

 المهارات 2.0

2.1 
قوائم التكاليف في ضوء ناريات التكاليف إعداد 

 المختلفة

أسووووووئلة –محاضوووووورات 

 شفوية
 الحاالت العملية-االختبارات-الواجبات

2.2 
تحديد تكلفة عنصوور المواد واألجور وتخصوويص 

 التكاليف اإلضافية

أسووووووئلة –محاضوووووورات 

 شفوية

 الحاالت العملية-االختبارات-الواجبات

2.2 
التخووواذ القرارات تحوووديووود التكووواليف المالءموووة 

 اإلدارية

أسووووووئلة –محاضوووووورات 

 شفوية

 الحاالت العملية-االختبارات-الواجبات

 القيم 3.0

 .يشارك في مجموعات عمل في الحوار 3.1

 عروض الطالب

 مناقشة بعض الحاالت

 ) كلول لمشكالت(

تقديم كلول مبتكرة  –تقييم العروض 

 للحالة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.2 
 يشووووووووارك في العمووول الجمووواعي لتنميوووة تحمووول

 .المسؤولية

 عروض الطالب

 مناقشة بعض الحاالت

 ) كلول لمشكالت(

تقديم كلول مبتكرة  –تقييم العروض 

 للحالة

 .الحوار من خاللعمل اليشارك في مجموعات  4.2

 عروض الطالب

 مناقشة بعض الحاالت

 ) كلول لمشكالت(

تقديم كلول مبتكرة  –تقييم العروض 

 للحالة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الخامس .واجبات منزلية 1

 %5 مستمر مشاركات وتفاعل 2

 %10 مستمر تمارين وتطبيقات عملية. 3

 %20 الخامس االختبار الفصلي األول 4

 %20 الثامن االختبار الفصلي الثاني 5

 %40 الثالث عشر االختبار النهائي 6

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة -هـ 

ينتهج القسم سياسة تواجد أعضاء هيئة التدريس خالل الساعات المكتبية المحددة نااما ، وكذلك ساعات اإلرشاد األكاديمي 

لكل عضو هيئة تدريس وفقا  للوقت المعلن والمحدد على جداول أعضاء هيئة التدريس وذلك بالشكل الذي يكفل لجميع 

 عليها بسهولة ويسر. االطالعالطالب 

  والمرافق:در التعلم مصا –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 هـ1436، وابل بن علي الوابل، دار وابل للنشر، المحاسبة اإلدارية للمقرر المرجع الرئيس

 م2016المحاسبة اإلدارية، صالح بسيوني عيد وآخرون، جامعة القاهرة،  المساندةالمراجع 

 السعودية للمحاسبين والمراجعينللهيئة الموقع اإللكتروني  اإللكترونيةالمصادر 

 المواقع ذات الصلة على الشبكة الدولية للمعلومات)االنترنت(  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 قاعة دراسية

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 جهاز عرض البيانات –سبورة زكية 

 ال ينطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر المراجع الناير مخرجات التعلم

 غير مباشر الطالب استراتيجيات التدريس

 مباشر قيادات البرنامج  طرق التقييم

 مباشر عضو هيئة تدريسية آخر أداء عضو هيئة التدريس
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 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الترويج المقرر:اسم 

 CMKT 1311 المقرر:رمز 

  التسويقدبلوم  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ................................................................................ . أنشطة تقييم الطلبة2

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ........................................ أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى X متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

  المستوى الرابعالثانية /:  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 توجد ال  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال -1

تستخدمها المنشآت  التيبمفهوم إدارة الترويج ومناقشة الطرق واألدوات الترويجية يتناول هذا المقرر تعريف الطالب  

وتوضيح أثر ذلك  بها،التسويقية الخاصة  باالستراتيجياتالترويجية للمنشآت المعاصرة لألعمال، كما يهدف إلى ربط الجهود 

 على فاعلية برامجها التسويقية.

 

 يكون الطالب قادراً على: المقرر،من دراسة هذا  االنتهاءبعد  للمقرر:الهدف الرئيس  -2

 مفهوم إدارة الترويج.الطالب  حددأن ي .1

 .التجاريتكاملة واإلعالن مالتسويقية ال االتصاالتمفهوم الطالب  حدديأن  .2

 الشخصي.بين اإلعالن التجاري والبيع الطالب  يفرقأن  .3

 الرقمية.  واالتصاالتأن يطبق الطالب على تنشيط المبيعات  .4

 أن يذكر الطالب طرق تنشيط المبيعات.  .5

 أن يعرف الطالب عمالء التسويق الرقمي والدعاية والنشر. .6
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  مفهوم إدارة الترويج وأهميته.ى التعرف عل 1.1

  التسويقية. لالتصاالتتفهم الطالب األساس السلوكي  1.2

  التسويقية المتكاملة. االتصاالتإلمام الطالب بأنواع  1.3

  المهارات 2

  الطالب مهارات العمل بمجال إدارة الترويج واإلعالن. اكتساب 2.1

  قدرة الطالب على تحديد خطوات الحملة الترويجية ووسائل تنشيط المبيعات 2.2

  اإلعالن ومضمون الرسالة اإلعالنية. لةوسي اقتراحقدرة الطالب على  2.3

  الحديثة بالعمل.التقنية  خداماستقدرة الطالب على  2.4

  القيم 3

3.1 
انتاجينة  فنياختينار طنرق اإلعنالن التجناري والنشنر بشنكل صنحي  وأ رهنا  فنيأن يننج  الطالنب 

          .العمل وفاعليته

 

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 التسويقية والترويج االتصاالت فيمقدمة 

 6 2 التسويقية لالتصاالتالسلوكي األساس 

 3 1 التسويقية المتكاملة االتصاالت

 6 2 التسويقية المتكاملة االتصاالت الستراتيجيةالتخطيط 

 3 1 التجارياإلعالن 

 3 1 البيع الشخصي

 3 1 تنشيط المبيعات

 6 2 العالقات العامة

 6 2 الرقمية واالتصاالتالتسويق الرقمي 

 3 1 الدعاية والنشر

 3 1 الترويج فيالطرق الحديثة 

 45 15 مجموع عدد ساعات التدريس

  

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 .إدارة الترويج وأهميته مفهومى التعرف عل 1.1
 -محاضنننننراتق مناقشنننننات

 التدريب العملي

 

 االختبارات 

   تقييم المناقشات

 .التسويقية لالتصاالتتفهم الطالب األساس السلوكي  1.2

 .التسويقية المتكاملة االتصاالتإلمام الطالب بأنواع  1.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الواجبات تقييم 

 المهارات 2.0

2.1 
 الطالننب مهننارات العمننل بمجننال إدارة التننرويج اكتسنناب

 .واإلعالن
  

2.2 
قنندرة الطالننب علننى تحدينند خطننوات الحملننة الترويجيننة 

 ووسائل تنشيط المبيعات
  

2.3 

اإلعننالن ومضننمون  وسننيلة اقتننراحقنندرة الطالننب علننى 

 .الرسالة اإلعالنية
 تمحاضننننننراتق مناقشننننننا

 التدريب العملي –جماعية 

 

 االختبارات 

   تقييم المناقشات

 الواجبات تقييم 

   التقنية الحديثة بالعمل. استخدامقدرة الطالب على  2.4

 القيم 3.0

3.1 

اختيننار طننرق اإلعننالن التجنناري  فننيأن ينننج  الطالننب 

انتاجيننننة العمننننل  فننننيوالنشننننر بشننننكل صننننحي  وأ رهننننا 

          .وفاعليته

ق مناقشننناتق النننتعلم النننذاتي

 عروض الطالبو

 

 

 تقييم العروض  

 

  أنشطة تقييم الطلبة.   2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

 %20 االسبوع الخامس  األول الشهرياالختبار  3

 %20 األسبوع التاسع   الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعيق  قشفهيق عرض تقديمي تحريريق يم )اختباريالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

للمرشد حسب  ( طالب40-30يعادل )يتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة بما 

ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع و الضرورة

 مع تبادل اآلراء. مرشده ويتناقشون في الخطة

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
علي فالح الزعبي، إدريس عبد الجواد الحبوني، إدارة الترويج واإلعالن التجاري، مدخل 

 معاصر

  المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 
 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد

 

 باإلضافة الى االنترنت BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

ق العرض الدراسيةق المختبراتق قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 متوفر

 التقنية التجهيزات

 الذكيةقالسبورة  البياناتقعرض  )جهاز

 البرمجيات(

 متوفر

 ال تنطبق لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تننننم تقننننويم المقننننرر مننننن خننننالل الطلبننننة 

 وتوزيع االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وقت جلسات حرة المحاضرين مع بعضهممناقشة  مواجهة مباشرة مع الطالب

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقررقمخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالبق مدى تحصيل ق فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى قيرظالمراجع الن البرنامجققيادات  التدريسقأعضاء هيئة  )الطلبةق ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسعيرإدارة  المقرر:اسم 

 CMKT 1312 المقرر:رمز 

  التسويقدبلوم  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 عّرفة.خطأ! اإلشارة المرجعية غير م ................................................................................ . أنشطة تقييم الطلبة2

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ........................................ أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 5 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  2 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى X متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

  الثانية /المستوى الرابع:  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 توجد ال  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال -1

التسعير من خالل التعرف على الجوانب اإلدارية والتنظيمية للتسعير، بمفهوم إدارة يتناول هذا المقرر تعريف الطالب  

تسعير المنتجات، طرق تسعير المنتجات على أساس  استراتيجياتالمنتجات، أهمية التسعير وأهدافه، محددات تسعير 

معرفة  التسويق،التكلفة والربح. إلمام الطالب بالجوانب األكاديمية والتطبيقية بوظيفة التسعير كوظيفة من وظائف 

 السلع والخدمات. تتعلق بتسعيرعلى تطبيق هذه األسس على مواقف عملية  مع القدرةاألسس العلمية بعملية التسعير 

 

 يكون الطالب قادراً على: المقرر،من دراسة هذا  نتهاءاالبعد  للمقرر:الهدف الرئيس  -2 .1

 التسعير.مفهوم إدارة الطالب  حددأن ي .2

 .أهمية التسعير وأهدافهالطالب  حدديأن  .3

 .الجوانب اإلدارية والتنظيمية للتسعيرالطالب  حدديأن  .4

 . تسعير المنتجات واستراتيجيات محدداتالطالب  حددأن ي .5

 .طرق تسعير المنتجات على أساس التكلفة والربحأن يعرف الطالب  .6

 على مواقف عملية تتعلق  بتسعير السلع والخدمات وتطبيقهااألسس العلمية بعملية التسعير  تحديد .7
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  .التسعيرمفهوم إدارة ى التعرف عل 1.1

  .أهمية التسعير وأهدافهتفهم الطالب  1.2

  .تسعير المنتجات واستراتيجياتبمحددات إلمام الطالب  1.3

  المهارات 2

  .التسعيرالطالب مهارات العمل بمجال إدارة  اكتساب 2.1

  الطرق المناسبة لعملية التسعير للسلع والمنتجات. قدرة الطالب على تحديد  2.2

  .المناسبة لعملية التسعير االستراتيجياتالطالب مهارة تطبيق  اكتساب 2.3

  القيم 3

           المجموعة في فريق وتبادل األفكار فيالتواصل بشكل أكثر فعالية من خالل العمل كعضو  3.1

  اكتساب المسؤولية القيادية ومهارات حل المشاكل  3.2

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 إدارة التسعير. فيمقدمة 

 4 2 أهمية التسعير وأهدافهمفهوم السعر والتسعير و

 2 1 الجوانب اإلدارية والتنظيمية للتسعير

 4 2 محددات تسعير المنتجات

 4 2 تسعير المنتجات استراتيجيات

 2 1 طرق تسعير المنتجات على أساس التكلفة والربح

 2 1 طرق تسعير المنتجات على أساس نقطة التعادل

 4 2 طرق تسعير المنتجات على أساس أسعار المنافسين

 4 2 سعير السلع والخدماتتاألسس العلمية بعملية التسعير وتطبيقها على 

 2 1 عمليةتطبيقات 

 30 15 مجموع عدد ساعات التدريس

  

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 مفهوم إدارة التسعير.ى التعرف عل 1.1

 -مناقشررررراتمحاضررررررات  

 التدريب العملي

 

 االختبارات 

   تقييم المناقشات

 الواجبات تقييم 

 .أهمية التسعير وأهدافهتفهم الطالب  1.2

1.3 
 .تسعير المنتجات واستراتيجياتإلمام الطالب بمحددات 

 المهارات 2.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الطالب مهارات العمل بمجال إدارة التسعير. اكتساب 2.1
ت محاضرررررررات  مناقشررررررا

 التدريب العملي –جماعية 

 

 االختبارات 

   تقييم المناقشات

 الواجبات تقييم 

2.2 
قدرة الطالب على تحديد الطرق المناسبة لعملية التسعير 

 للسلع والمنتجات. 

2.3 
المناسربة  االسرتراتيجياتالطالرب مهرارة تطبيرق  اكتساب

 لعملية التسعير.

 القيم 3.0

3.1 

اختيررار طرررق اإلعررالن التجرراري  فرريأن يررنجح الطالررب 

انتاجيررررة العمررررل  فرررريوالنشررررر بشرررركل صررررحيح وأ رهررررا 

          .وفاعليته

  مناقشرررات  الرررتعلم الرررذاتي

 عروض الطالبو

 

 

 تقييم العروض  

 

  أنشطة تقييم الطلبة.   2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

 %20 االسبوع الخامس  األول الشهرياالختبار  3

 %20 األسبوع التاسع   الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي    شفهي  عرض تقديمي تحريري  يم )اختباريالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

للمرشد حسب  ( طالب40-30يتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة بما يعادل )

يأتي إلى الكلية. ويجلس مع ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام أو المراسلة أو وجها لوجه عندما و الضرورة

 مع تبادل اآلراء. مرشده ويتناقشون في الخطة

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
سياسات التسعير وخصومات البيع، كلية التجارة ، جامعة بنها، ، بيومي محمد عمارة

2010. 

  المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 
 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد

 

 باإلضافة الى االنترنت BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 إلخ(...  قاعات المحاكاة  العرض الدراسية  المختبرات  قاعات القاعات)
 متوفر

 التقنية التجهيزات

 البرمجيات( الذكية السبورة  البيانات عرض  )جهاز
 متوفر

 ال تنطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تررررم تقررررويم المقرررررر مررررن خررررالل الطلبررررة 

 االستبيانات عليهموتوزيع 
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وقت جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلوك المستهلك المقرر:اسم 

 CMKT 1313 المقرر:رمز 

  التسويقدبلوم  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ................................................................................ . أنشطة تقييم الطلبة2

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ........................................ أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  2 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى X متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

 : الثانية /المستوى الرابع يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 توجد ال  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال -1

من العلوم الحديثة  باعتبارهبمختلف المبادئ والمفاهيم المرتبطة بعلم سلوك المستهلك يتناول هذا المقرر تعريف الطالب  

احتلت مكاناً بارزا لدى الباحثين، ويتطلب ذلك فهم  والتيمعظم القرارات التسويقية  فيأصبحت تلعب دوراً هاماً  والتينسبياً 

 واتجاهاته.اإلحالل السلعي، اإلدراك الحسي وسلوك المستهلك إجراء الطالب لسلوك المستهلك، تجزئة السوق و

 

 على:يكون الطالب قادراً  المقرر،من دراسة هذا  االنتهاءبعد  للمقرر:الهدف الرئيس  -2

 .المقصود بمفهوم سلوك المستهلكالطالب  حددأن ي .1

 كيفية تجزئة السوق واإلحالل السلعي.الطالب  حدديأن  .2

 المستهلك.حاجات ودواع الطالب  يحددأن  .3

 . اإلدراك الحسي وسلوك المستهلك فيقياس التأثير  .4

 .سلوك المستهلكتحديد الشخصية و .5

 وسلوك المستهلك.  االتجاهاتأن يتعرف الطالب على كيفية تشكيل  .6
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  مفهوم سلوك المستهلك وأهميته.ى التعرف عل 1.1

  وأبعاد سلوك المستهلك وتطبيقاتها داخل المنظمات المعاصرةإلمام الطالب بطبيعة  1.2

  إلمام الطالب ببعض المفاهيم والممارسات الخاطئة لدي الطالب والمتعلقة بسلوك المستهلك. 1.3

  المهارات 2

  الطالب مهارات معرفة سلوك المستهلك اكتساب 2.1

  النهائي والمشترياكتساب الطالب مهارة الفوارق بين المستهلك  2.2

  قدرة الطالب على تحليل أثر الثقافات على سلوك المستهلك 2.3

  الطالب مهارات معرفة سلوك المستهلك اكتساب 2.1

  القيم 3

           المجموعة في فريق وتبادل األفكار فيالتواصل بشكل أكثر فعالية من خالل العمل كعضو  3.1

  اكتساب المسؤولية القيادية ومهارات حل المشاكل  3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 

 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 سلوك المستهلك فيمقدمة 

 4 2 التعلم وسلوك المستهلك

 4 2 .اإلدراك الحسي وسلوك المستهلك

 2 1 الشخصية وسلوك المستهلك

 4 1 المستهلكوسلوك  االتجاهاتتشكيل 

 2 1 وسلوك المستهلك االتصاالت

 4 1 وسلوك المستهلك االجتماعيةاألسرة ، الجماعات المرجعية والطبقة 

 4 2 الثقافات وسلوك المستهلك

 4 2 دراسات حاالت تطبيقية 

 30 15 مجموع عدد ساعات التدريس

 CMKT 1111 والتقييم:التدريس  د. 

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 .وأهميته سلوك المستهلكمفهوم ى التعرف عل 1.1

 -محاضرررات، مناقشررات

 التدريب العملي

 

 االختبارات 

   تقييم المناقشات

 الواجبات تقييم 

1.2 
بطبيعررة وأبعرراد سررلوك المسررتهلك وتطبيقاتهررا إلمررام الطالررب 

 داخل المنظمات المعاصرة

1.3 
برربعض المفرراهيم والممارسررات الخاطئررة لرردي إلمررام الطالررب 

 .الطالب والمتعلقة بسلوك المستهلك

 المهارات 2.0

 االختبارات ت مناقشرررامحاضررررات،  معرفة سلوك المستهلكالطالب مهارات  اكتساب 2.1

الفرروارق بررين المسررتهلك النهررائي اكتسرراب الطالررب مهررارة  2.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

الترررررردريب  –جماعيررررررة  والمشتري

 العملي

   تقييم المناقشات

 2.3 الواجبات تقييم 
أثرررر الثقافرررات علرررى سرررلوك قررردرة الطالرررب علرررى تحليرررل 

 المستهلك

 القيم 3.0

3.1 
 فريالعمرل كعضرو التواصل بشركل أكثرر فعاليرة مرن خرالل 

          المجموعة في فريق وتبادل األفكار
، مناقشرات، التعلم الذاتي

 عروض الطالبو

 التدريب العملي

 

 

 تقييم العروض  

 
 اكتساب المسؤولية القيادية ومهارات حل المشاكل  3.2

  أنشطة تقييم الطلبة.   2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

 %20 االسبوع الخامس  األول الشهرياالختبار  3

 %20 األسبوع التاسع   الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

للمرشد حسب  ( طالب40-30يتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة بما يعادل )

المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام أو و الضرورة

 مع تبادل اآلراء. مرشده ويتناقشون في الخطة

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
عمان ، دار وائل للنشر،  ،استراتيجيمدخل  –سلوك المستهلك ، عبيداتإبراهيم محمد 

 .2008ة، سادسالطبعة ال

  المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 
 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد

 

 باإلضافة الى االنترنت BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 متوفر

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 متوفر

 ال تنطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تقررررويم المقرررررر مررررن خررررالل الطلبررررة تررررم 

 وتوزيع االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وقت جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  الجلسةتاريخ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principles of Economics  مبادئ االقتصاد  المقرر:اسم 

 QUA  1311 رمز المقرر:

 التسويق  البرنامج:

 معهد الدراسات والخدمات االستشارية  الكلية:

 المجمعة  المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى √ متطلب قسم 

    اختياري √  إجباري ب.

 /الرابع  الثانية  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد             

 

 

  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 %100 )√(أو   عن بعدالتعليم  4

 -- --  أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 علىتمكين الطالب من التعرف و االقتصادية،ببعض المفاهيم في علم االقتصاد واألنظمة  يهدف المقرر إلى تزويد الطالب

  الدولية.مفاهيم أساسية في االقتصاد الجزئي وبعض مفاهيم االقتصاد الكلي والتجارة 

  الهدف الرئيس للمقرر .2

آليات مفاهيم االقتصاد الجزئي؛ تزويد الطالب بطبيعة المشكلة االقتصادية واالنظمة االقتصادية وتحليلها للمشكلة االقتصادية، 

وكذلك مفاهيم أساسية ، نظرية سلوك المنتج ونظرية التكاليف، مفاهيم المرونة للطلب والعرضالعرض والطلب ونظام األسعار، 

الناتج المحلي االجمالي، توازن الدخل القومي، البطالة، التضخم، السياسة المالية والسياسة النقدية، قياس  في االقتصاد الكلي؛ 

 ..والتجارة الدولية

 

 



 
4 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

 K2 أن يتعرف الطالب على طبيعة المشكلة االقتصادية إمكانات اإلنتاج 1.1

 K2 أن يتعرف الطالب على آليات العرض والطلب ونظام األسعار 1.2

 K2 وأهميتها العمليةأن يتعرف الطالب على نظرية االنتاج والتكاليف،  1.3

 K2 أن يستعرض الطالب مفهوم الناتج المحلي وطرق قياسه 1.4

 K2 االستثمار( -أن يناقش الطالب المتغيرات االقتصادية الكلية  )االستهالك  1.5

1.6 
وانسكككب السكككياسكككات المالية والنقدية  أن يناقش الطالب المشككككالت االقتصكككادية التضكككخم والبطالة

  للعالج.

 

  المهارات 2

 S2   يةقضايا االقتصادبعض الالقتصادية وأن يحلل الطالب الظواهر ا 2.1

 S2 أن يطبق المفاهيم والنظرية االقتصادية على الواقع العملي 2.2

   القيم 3.4

 V2 القدرة على االستقراء و االستنباط 3.1

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 3 علم االقتصاد وعالقته بالعلوم األخرىتعريف  1

 3 وامكانات االنتاج  طبيعة المشكلة االقتصادية 2

 3 األنظمة االقتصادية وتحليلها للمشكلة االقتصادية 3

 6 ونظام األسعار اساسيات الطلب والعرض 4

 3 مرونة الطلب ومرونة العرض 5

 3 العالقة بين عناصر اإلنتاج وحجم اإلنتاج 6

 3 تكاليف اإلنتاج في األجل القصير 7

 3 قياس النشاط االقتصادي الكلي 8

 3 الدخل واالنفاق 9

 3 توازن الدخل القومي  10

 3 البطالة والتضخم  11

 3 السياسة المالية  12

 3 السياسة النقدية 13

 3 التجارة الدولية 14

 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 
أن يتعرف الطالب على طبيعة المشكلة االقتصادية 

 إمكانات اإلنتاج 

 المحاضرات

 الواجبات

 االختبارات  

 الواجباتمتابعة وتقييم 

 

1.2 

أن يتعرف الطالب على آليات العرض والطلب 

 ونظام األسعار

 

1.3 
أن يتعرف الطالب على نظرية اإلنتاج والتكاليف، 

 .وأهميتها العملية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.4 
أن يستعرض الطالب مفهوم الناتج المحلي وطرق 

 قياسه

1.5 
أن يناقش الطالب المتغيرات االقتصادية الكلية  

 االستثمار ...االستهالك 

1.6 
أن يناقش الطالب المشكالت االقتصادية التضخم 

 والبطالة

 المهارات  2.0

2.1 
بعض أن يحلل الطالب الظواهر االقتصادية و

 المحاضرات  يةقضايا االقتصادال

 الواجبات 

 المناقشات 

 االختبارات 

 تقييم الواجبات

 تقييم المناقشات
2.2 

والنظرية االقتصادية على الواقع أن يطبق المفاهيم 

 العملي

 

 القيم 3.0

3.1 

 عروض تقديمية القدرة على االستقراء و االستنباط 

 مناقشات 

 التكاليف الجماعية

 تقييم العروض التقديمية

 والمناقشات  

 

  أنشطة تقييم الطلبة .2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

 %20 7 األول الشهرياالختبار  3

 %20 13 الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

 عمل الخ(أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  والواجبات والبحوثالتكليفات علي الطالب أثناء اشراف أستاذ المقرر . 

 ساعتان أسبوعيا( من قبل أستاذ المقرر. الساعات المكتبية المخصصة( 

 البالك بورد.مع الطالب عبر المقرر  تواصل أستاذ       

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
دار اليازوري  2019د محسككككككن حس المعموري ، مبادا علم االقتصكككككككاد الجزئي والكلي 

 العلمية للنشر والتوزيع.

 المساندةالمراجع 

هـككككككككك، مكتبة الملك فهد  1434مبادا االقتصكككاد التحليل الجزئي    ؛أ.د. ماجد عبد هللا المنيف

 الوطنية.

مبادا االقتصكككككككاد الكلي: مفاهيم  الجراح،د. أحمد عبد الكريم المحيميد ود. محمد عبد هللا 

 م(.2011وأساسيات. )

 اإللكترونيةالمصادر 
 .المكتبة الرقمية السعودية

 شبكة المعلومات االلكترونية باللغتين العربية واالنجليزية. علىالمواقع االقتصادية 

  ال يوجد  ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 طالب 30قاعة مجهزة: بروجكتور وجهاز كمبيوتر كافية لـ 

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 جهاز كمبيوتر متصل بشبكة االنترنت وجهاز عرض.

 ال يوجد  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مراجعة عينة من األوراق عضو هيئة تدريس أخر والنهائية.نتائج االختبارات الفصلية 

 المراجعة الداخلية للمقرر لجنة المراجعة الداخلية فعالية التدريس

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإللكتروني التسويق المقرر:اسم 

 CMKT 1411 المقرر:رمز 

  التسويقدبلوم  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ................................................................................ . أنشطة تقييم الطلبة2

 ة المرجعية غير معّرفة.خطأ! اإلشار ........................................ أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى X متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

 : السنة الثانية المستوى الخامس يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 توجد ال  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال -1

بأهمية االنترنت للتسويق االلكتروني، وبعناصر استخدام التسويق االلكتروني وخاصة فيما يتناول هذا المقرر تعريف الطالب  

االلكترونية. كما يهدف إلى تعريفه بالمزيج التسويقي االلكتروني وكيف يتم التسعير عبر يتعلق بالتسويق المباشر والتجارة 

اإلنترنت أو كيف يجري التوزيع االلكتروني، إضافة إلى شرح مفصل عن المزيج الترويجي عبر اإلنترنت وكيفية اإلعالن 

 .عبر اإلنترنت

 على:يكون الطالب قادراً  المقرر،من دراسة هذا  االنتهاءبعد  للمقرر:الهدف الرئيس  -2

 .أهمية االنترنت للتسويق االلكترونيالطالب  حددأن ي .1

 .عناصر استخدام التسويق االلكتروني وخاصة فيما يتعلق بالتسويق المباشر والتجارة االلكترونيةالطالب  حدديأن  .2

 .االلكترونيبالمزيج التسويقي الطالب  يذكرأن  .3

 وكيف يتم التسعير عبر اإلنترنت أو كيف يجري التوزيع االلكترونييحدد أن  .4

 .مفصل عن المزيج الترويجي عبر اإلنترنت وكيفية اإلعالن عبر اإلنترنتالشرح بالالقيام  .5
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  .أهمية االنترنت للتسويق االلكترونيى التعرف عل 1.1

  بالنسبة لألفراد والمنشآت استخدام التسويق االلكتروني بمزاياإلمام الطالب  1.2

  المزيج التسويقي االلكترونيعناصر بإلمام الطالب  1.3

  المهارات 2

  اإللكتروني الطالب مهارات العمل بمجال التسويق اكتساب 2.1

  التسعير عبر اإلنترنت أو كيف يجري التوزيع االلكترونياكتساب الطالب مهارة  2.2

  المزيج الترويجي عبر اإلنترنت عناصر قدرة الطالب على تحليل  2.3

  .اإلعالن عبر اإلنترنتقدرة الطالب على  2.4

  القيم 3

          المجموعة  في فريق وتبادل األفكار فيالتواصل بشكل أكثر فعالية من خالل العمل كعضو  3.1

  اكتساب المسؤولية القيادية ومهارات حل المشاكل  3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 

 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 التسويق في العصر الرقمي 

 3 1 .اإللكترونيالتسويق  فيمقدمة 

 3 1 .أهمية االنترنت للتسويق االلكتروني

 3 1 استخدامات االنترنت واسهاماتها كأداة تسويقية 

 3 1 عناصر استخدام التسويق االلكتروني 

 3 1 التسويق المباشر

 6 2 التجارة االلكترونية

 3 1 : المنتج اإللكترونيالمزيج التسويقي االلكترونيعناصر 

 6 2 : التسعير عبر اإلنترنتالمزيج التسويقي االلكترونيعناصر 

 6 2 : التوزيعالمزيج التسويقي االلكترونيعناصر 

 3 1 : الترويجالمزيج التسويقي االلكترونيعناصر 

 3 1 المنتجات واألسواق االلكترونية

 45 15 مجموع عدد ساعات التدريس

  

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 .أهمية االنترنت للتسويق االلكترونيى التعرف عل 1.1

  -محاضرات، مناقشات

 

 االختبارات 

   تقييم المناقشات
1.2 

بالنسيبة  استخدام التسويق االلكترونيي إلمام الطالب بمزايا

 لألفراد والمنشآت
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الواجبات تقييم  المزيج التسويقي االلكترونيعناصر بإلمام الطالب  1.3

 المهارات 2.0

2.1 
الطاليييييب مهيييييارات العميييييل بمجيييييال التسيييييويق  اكتسيييياب

 اإللكتروني

ت محاضرات، مناقشا

التدريب  –جماعية 

 العملي

 

 االختبارات

 المناقشات تقييم

 الواجبات تقييم 

2.2 
التسييعير عبيير اإلنترنييت أو كيييف اكتسيياب الطالييب مهييارة 

 يجري التوزيع االلكتروني

2.3 
الميزيج الترويجيي عبير قدرة الطالب على تحليل عناصر 

 اإلنترنت 

 .اإلعالن عبر اإلنترنتقدرة الطالب على  2.4

 القيم 3.0

3.1 
 فييالتواصل بشكل أكثر فعالية مين خيالل العميل كعضيو 

         المجموعة  في فريق وتبادل األفكار
، مناقشات، التعلم الذاتي

 عروض الطالبو

 التدريب العملي

 

 

 تقييم العروض

 
 اكتساب المسؤولية القيادية ومهارات حل المشاكل  3.2

  أنشطة تقييم الطلبة.   2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

 %20 االسبوع الخامس  األول الشهرياالختبار  3

 %20 األسبوع التاسع   الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام ويتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة 

 مع تبادل اآلراء. عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع مرشده ويتناقشون في الخطة أو المراسلة أو وجها لوجه

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 .2005، والتوزيع للنشر الحامددار  عمان، التسويق اإللكتروني، طاهر نصير،محمد 

دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  عمان،محمد سمير أحمد، التسويق اإللكتروني، 

2009 . 

 

الدار  ،. آليات التواصل الجديدة مع العمالءاإللكترونيالتسويق  ،النجامحمد عبد العظيم أبو 

.2012،الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع  

 

 المساندةالمراجع 
Strauss, Judy, Frost, Raymond (2014). E-Marketing, Seventh 

Edition, Pearson Education Limited 
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 اإللكترونيةالمصادر 
 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد

 

 باإلضافة الى االنترنت BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 متوفر

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 متوفر

 ال تنطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تييييم تقييييويم المقييييرر ميييين خييييالل الطلبيييية 

 وتوزيع االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وقت جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجاريالقانون  المقرر:اسم 

 LAW  1411 رمز المقرر:

 دبلوم التسويق  البرنامج:

 الدراسات والخدمات االستشارية الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى * متطلب قسم 

    اختياري *  إجباري ب.

 : الثانية /الخامس  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 -: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %90 40 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 %10 5  أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

يهدف المقرر الى التعريف بقواعد القانون التجاري مستقر التعامل بها كنشاط اقتصادي. فالقانون التجاري: هو مجموعة القواعد 

لمميزة للتعامل التجاري عن المعامالت التجار. وتتمثل الطبيعة االقانونية التي تخضع لها جميع المعامالت التجارية ويخضع لها 

المدنية في عنصري: السرعة واالئتمان، هذا وتبلورت قواعد جديدة على صعيد التعامل التجاري بين الدول أصبحت تسمى 

يعد القانون التجاري يقتصر على بقواعد القانون التجاري الدولي ومنشآها االتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة الدولية. هذا ولم 

العمليات التجارية التقليدية، بل امتد الى العمليات التجارية االلكترونية التي تبرم بين مستخدمي هذه التجارة من خالل ابرام 

. الصفقات عبر الشبكة االنترنت  

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

وعمله المستقبلي السيما وان العمل  يتالءمالقانونية بما العمل على اعداد طالب القانون والعمل على صقل شخصيته  •

القانوني عمل ذو طابع مزدوج يتطلب من الشخص القانوني، أو دارس الحقوق بأن يكون ذو شخصية ديناميكية قادرة 

 على التعامل مع كافة شرائح المجتمع.
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

 K2 اإللمام بالجوانب النظامية لمعامالت القانون التجاري بالمملكة العربية السعودية. 1.1

1.2   

  المهارات 2

تطبيق المهاارات الخااصاااااااة باالجواناب النظاامياة لمعاامالت القاانون التجااري باالمملكاة العربياة  2.1

 السعودية.

S2 

  القيم 3

3.1   

 V3 االلتزام بالجوانب النظامي لمعامالت القانون التجاري بالمملكة العربية السعودية. 3.2

 

  المقرر موضوعاتج. 

 

 

 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 3 التعريف بالقانون التجاري واسباب وجوده ومصادرة وتحديد نطاق القانون التجاري 1

2 
 وتحديد مصادره ظهور وتطور القانون التجاري

 
3 

3 
 اهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني

 
3 

4 
 ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني

 
3 

 3 األعمال التجارية المنفردة 5

6 
 األعمال التجارية بطريق المقاولة

 
3 

7 
 األعمال التجارية بالتبعية واالعمال التجارية المختلطة

 
3 

8 
 شروط اكتساب صفة التاجر والتزامات التاجر

 
3 

 6 السجل التجاري القيد في الغرفة التجارية والصناعية 9

 3 مفهوم المحل التجاري وطبيعته القانونية 10

 3 العناصر المكونة للمحل التجاري 11

 3 استثمار المحل التجاري )حقوق مستثمر المحل التجاري( 12

 3 التجاري والعناصر التي يتكون منهامفهوم العنوان  13

 3 التصرف في العنوان التجاري وآثاره والحماية القانونية له 14

 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

اإللماااام باااالجواناااب النظاااامياااة لمعاااامالت القاااانون 

 التجاري بالمملكة العربية السعودية.

 

 .متحااااناااات التحريرياااةالا ات والواجباتالمحاضر

 شاااااافوياااة. عر اساااااا لاااة 

 والقضاااااايا  .للنقاشالحاالت 

 العملية 

 المهارات 2.0

النظاااميااة تطبيق المهااارات الخاااصااااااااة بااالجوانااب   •2.2

لمعاااامالت القاااانون التجااااري باااالمملكاااة العربياااة 

 السعودية.

 

 .متحااااناااات التحريرياااةالا ات والواجباتالمحاضر

 شاااااافوياااة. عر اساااااا لاااة 

 والقضاااااايا  .للنقاشالحاالت 

 العملية 

 القيم 3.0

3.1 

االلتزام باااالجواناااب النظاااامي لمعاااامالت القاااانون 

 التجاري بالمملكة العربية السعودية.

 

   .عر  الحاالت للنقاش المناقشات

3.2    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
االساااااااااااباااااوع   .االختبار الفصلي االول

 السابع 

20 

2 
االساابوع الثاني  .االختبار الفصلي الثاني

 عشر 

20 

 40 االسبوع االخير .االختبار النهائي  3

 20 طوال الفصل  حضور ومشاركة   4

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعر   شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

كالمناقشة والحوار. أكثروذات فاعلية ة ايجابي على الطلب إثروسائل ذات  استخدام  

على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالنترنت واالطالع المراجع ذات  الطلبةحث  -  الصلة بموضوع                

ثالبح  

المراجعة لنتائج البحوث العلمية والمؤتمرات ذات العالقة. -    

 تقييم الطالب لبعضهم البعض - 

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 هــ1417محمد حسن الجبر القانون التجاري السعودي جامعة الملك سعود الريا   للمقرر الرئيسالمرجع 

 1438عبد الهادي الغامدي القانون التجاري السعودي الطبعة الثانية  المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 

 • .موقع محامون

 ي موقع مجلس الشورى السعود

 . موقع وزارة العدل السعودية

  ىأخر
يتم ارشاااااد الطالب للمواقع القانونية المتخصااااصااااة في مبادى القانون على الشاااابة العنكبوتية 

 لالستعانة بها في فهم واستيعاب واستكمال متطلبات المادة
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العر  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 قاعة  

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عر   )جهاز

 البرمجيات(

 

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استبانة تقويم المقرر الطالب  تقويم العملية التعليمية  

 استبانة جودة االختبار  الطالب  االختبارات 

   

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) تدريب ميداني اسم المقرر:

 CMKT 1314 رمز المقرر:

 دبلوم التسويق البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... لعام للمقرر:وصف اال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات  10 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى x متطلب قسم 

    اختياري X  إجباري ب.

  لخامسالمستوى االثاني /:  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ساعة معتمدة على األقل 40 اجتياز    :  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال ينطبق وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

 %100 150 تدريب     -         أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

  محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

 150 تدريب  )تذكر(ى أخر 4

 %100 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال  .1

متطلباً أساسياً لتخرج الطالب، ومن خالله يعمل الطالب لفترة ُمحددة بإحدى المنشآت الحكومية أو  تدريب الميدانييعتبر 

الصورة المناسبة  فيالتعريف بالطرق الرقمية والحسابية لجمع المعلومات والبيانات لتلخيصها وعرضها الخاّصة، وذلك من 

باإلضافة إلى تمكين  ،به خبرة عملية في مجاالت التخصصإكساتدريب الطالب على كيفية تطبيق الطرق اإلحصائية وأجل 

لبرنــامج التدريب  العاميندرج ضمن اإلطار وصف الظاهرة محل الدراسة. كما  فيالبيانات المتاحة  استخدامالطالب من 

عمالـــه، وتقويم الميداني عدد من اإلجراءات ذات العالقة بمدته، وشروط االلتحاق به، واختيار جهات التدريب، وخطتــه، وأ

 المتدرب، وإسهام المشرف األكاديمي.

  الهدف الرئيس للمقرر  .2

 :من هذا المقرر يمكن للدارس أن النتهاءبعد اا 

األعمال.بيئة  فيخبرة عملية  اكتساب -  

يتم التدريب فيه. الذيالحصول على المعرفة من المجال  -  

بيئة العمل. فيالفصول الدراسية  فيتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة  -  

تطوير فهم أفضل للخيارات المهنية من خالل الفهم الواضح لألهداف الشخصية للمهنة. -  

والكتابي. الشفوي االتصالتطوير وتحسين مهارات  -  

تحتاج إلى معرفة مستقبلية وتنمية المهارات. التيتحديد المجاالت  -  

 رة العملية والتدريب قبل التخرج داخل المؤسسات السعودية في سوق العمل السعودي.إتاحة الفرصة للطالب الكتساب الخب -

 تعريف الشركات المعنية بمجاالت التخصص وبقدرات خريجي القسم مما يسهم في استقطابهم وتوظيفهم بعد التخرج. -

\ 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  فهم المعارف العامة لألعمال 1.1

  فهم المهارات التنظيمية 1.2

  إظهار فهم التجارب اإلنسانية ومختلف الثقافات وترابطها 1.3

  المهارات 2

إكسااااب الطالب الخبرات والقدرات في تطبيق المفاهيم والنظريات التي درساااها على الواقع العمل  2.1

 الذي يمارسه.

 

  القيم 3

إكسااااااب الطالب الخبرة العملية في إدارة المعلومات تحر اإلشاااااراف المباشااااار والتشاااااجيع على  3.1

 االستقاللية والمبادرة.

 

تعويااد الطااالااب على تحماال المسااااااؤوليااة، والتقيااد بااالمواعيااد، والتعاااماال مع الموظفين ا خرين  3.2

 وغيرها من مهارات العمل الجماعي.واحترامهم، واالستماع إلى آرائهم، 

 

  نظيمه، وأهمية ذلك للمنشأةتإكساب الطالب مهارات إدارة الوقر و 3.3

   

 

  المقرر موضوعاتج. 

 م
 قائمة الموضوعات

ساعات 

 االتصال

 150 يعمل الطالب لفترة ُمحددة بإحدى المنشآت الحكومية أو الخاّصة  1

 150 المجموع 
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 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1 .3

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

المتابعة الدورية من  فهم المعارف العامة لألعمال 1.1

 األكاديميالمرشد 

للطالب المتدرب 

واستعراض تقرير 

 اليومياألنشطة 

 واألسبوعي

 استمارة تقييم متدرب

 اليوميتقرير األنشطة 

 واألسبوعي

 فهم المهارات التنظيمية 1.2

 إظهار فهم التجارب اإلنسانية ومختلف الثقافات وترابطها 1.3

 المهارات 2.0

2.1 
المفااااهيم إكسااااااااااب الطاااالاااب الخبرات والقااادرات في تطبيق 

 والنظريات التي درسها على الواقع العمل الذي يمارسه.
المتابعة الدورية خالل 

االشراف  ساعات

 االسبوعية

 استمارة تقييم متدرب

 اليوميتقرير األنشطة 

 تطبيق التفكير الناقد ومهارات التحليل لمشاكل العمل 2.2 واألسبوعي

 القيم 3.0

3.1 

الطالب على تحمل المسؤولية، والتقيد بالمواعيد، والتعامل  قدرة

مع الموظفين ا خرين واحترامهم، واالسااااااتمااااع إلى آرائهم، 

 وغيرها من مهارات العمل الجماعي.
المتابعة الدورية خالل 

ساعات االشراف 

 االسبوعية

 استمارة تقييم متدرب

 اليوميتقرير األنشطة 

 واألسبوعي
3.2 

نظيمه، وأهمية ذلك تمهارات إدارة الوقر وإكسااااااااب الطالب 

 للمنشأة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2 .4

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %40  المشرف الميداني تقييم 1

 %40  المشرف االكاديمي تقييم 2

 %10  تقرير الطالب عن التدريب الميداني 3

 %10  التقديمي لتقرير الطالباألسئلة الشفهية والعرض  4

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

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

الحاجة اما عن طريق النظام ارشاد الطالب حسب ويتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة 

 مراعاة للظروف الحالية.  أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع مرشده ويتناقشون في الخطة.

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1 .5

 الخبرة الميدانية بشكل أساسي للمقرر المرجع الرئيس

 - المساندةالمراجع 

 - اإللكترونيةالمصادر 

 باإلضافة الى االنترنر BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر
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6.  

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2 .7

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 ال ينطبق-

 التجهيزات التقنية

البيانات، السبورة الذكية، )جهاز عرض 

 البرمجيات(

 ال ينطبق-

 جهة التدريب تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تم تقويم المقرر من خالل الطلبة وتوزيع 

 االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة أعضاء هيئة التدريس  التدريب نتائج الطلبة تقارن مع

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمليات البيعإدارة  المقرر:اسم 

 CMKT 1412 المقرر:رمز 

  التسويقدبلوم  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ................................................................................ . أنشطة تقييم الطلبة2

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.خطأ!  ........................................ أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى X متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

  : الثانية / السادس  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 توجد ال  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال -1

الطالب بالمبادئ والمهارات األساسية إلدارة عمليات  البيع وتزويدعمليات إدارة بمفهوم يتناول هذا المقرر تعريف الطالب  

مع  المبيعات،عمليات البيع واألنشطة المختلفة والتوجهات الحديثة إلدارة ومراقبة وإعطاء فكرة متكاملة عن إدارة  البيع،

   باإلضافة إلى تدريب الطالب على كيفية عمل الميزانية التقديرية للمبيعات. السوق. فيمراعاة المستجدات 

  للمقرر:الهدف الرئيس  -2

 على:يكون الطالب قادراً  المقرر،من دراسة هذا  االنتهاءبعد 

  .إدارة عمليات البيعمفهوم الطالب  حددأن ي .1

 .المبادئ والمهارات األساسية إلدارة عمليات البيعالطالب  حدديأن  .2

 .إلدارة ومراقبة المبيعات على األنشطة المختلفة والتوجهات الحديثة الطالبيتعرف أن  .3

 . ، التدريب، التنظيم، والمكافآت.االستقطابالطالب على عمليات يحدد أن  .4

 مندوبي عمليات البيع وتوظيفهم. اختيارطريقة  على الطالبيتعرف أن  .5

 أن يحدد الطالب طرق تنمية مهارات مندوبي عمليات البيع .6

 .أن يحدد الطالب كيفية عمل الميزانية التقديرية للمبيعات .7
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  .وأهميته عمليات البيعمفهوم إدارة التعرف على  1.1

  بالمبادئ والمهارات األساسية إلدارة عمليات البيعإلمام الطالب  1.2

  .بطرق تنمية مهارات مندوبي البيعإلمام الطالب  1.3

  المهارات 2

  عمليات البيعمجال إدارة  فيالطالب مهارات العمل  اكتساب 2.1

   المبيعات المتوقعة والتنبؤ بهااكتساب الطالب مهارة  2.2

  .تخطيط المناطق البيعية وتحديدهاقدرة الطالب على  2.3

  .تحديد الميزانية التقديرية للمبيعاتقدرة الطالب على  2.4

  القيم 3

           المجموعة في فريق وتبادل األفكار فيالتواصل بشكل أكثر فعالية من خالل العمل كعضو  3.1

  اكتساب المسؤولية القيادية ومهارات حل المشاكل  3.2

  إظهار الوعي بالقضايا األخالقية والمهنية بما يتفق مع القيم األساسية 3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 

 ساعات التدريس األسابيععدد  قائمة الموضوعات

 3 1 عمليات البيعإدارة  فيمقدمة 

 3 1 تنظيم إدارة عمليات المبيعات 

 3 1 عمليات البيع والتسويق مديروا

 6 2 مندوبي عمليات البيع وتوظيفهم اختيار

 3 1 تنمية مهارات مندوبي عمليات البيع 

 3 1 تعويض مندوبي عمليات البيع وتوظيفهم

 6 2 المتوقعة والتنبؤ بهاالمبيعات 

 6 2 الميزانية التقديرية للمبيعات

 6 2 تخطيط المناطق البيعية وتحديدها

 3 1 تقييم النشاط البيعي

 3 1 تقييم أداء مندوبي البيع 

 45 15 مجموع عدد ساعات التدريس

  

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 -محاضرات، مناقشات مفهوم إدارة عمليات البيع وأهميته.التعرف على  1.1

 التدريب العملي

 

إلمااام الطالااب بالمبااادئ والمهااارات األساسااية إلدارة عملياااات  1.2 االختبارات 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

   ييم المناقشاتتق البيع

 .بطرق تنمية مهارات مندوبي البيعإلمام الطالب  1.3 الواجبات تقييم 

 المهارات 2.0

ت محاضاارات، مناقشااا مجال إدارة عمليات البيع فيالطالب مهارات العمل  اكتساب 2.1

التااااادريب  –جماعياااااة 

 العملي

 االختبارات 

   تقييم المناقشات

 الواجبات تقييم 

  اكتساب الطالب مهارة المبيعات المتوقعة والتنبؤ بها 2.2

 قدرة الطالب على تخطيط المناطق البيعية وتحديدها. 2.3

2.4 
 قدرة الطالب على تحديد الميزانية التقديرية للمبيعات.

 القيم 3.0

3.1 
فرياق  فايفعالية مان خاالل العمال كعضاو التواصل بشكل أكثر 

          المجموعة في وتبادل األفكار

، الااااااااااااتعلم الااااااااااااذاتي

عاااارو  مناقشااااات، و

 الطالب

 التدريب العملي

 

 تقييم العرو   

 

 اكتساب المسؤولية القيادية ومهارات حل المشاكل  3.2

3.3 
إظهااار الااوعي بالقضااايا األخالقيااة والمهنيااة بمااا يتفااق مااع القاايم 

 األساسية

  أنشطة تقييم الطلبة.   2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

 %20 االسبوع الخامس  األول الشهرياالختبار  3

 %20 األسبوع التاسع   الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عر  تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام أو ارشاد ويتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من 

 مع تبادل اآلراء. المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع مرشده ويتناقشون في الخطة

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 لتعلم:امصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
دار وائل ، المبيعات والبيع الشخصيإدارة هاني الضمور، شفيق حداد، ، محمد عبيدات

 . 2013لنشر والتوزيع، ل

 

دار وائل للطباعة والنشر  ،األصول العلمية إلدارة المبيعات، ناجى معال د. المساندةالمراجع 

 2001والتوزيع،

 اإللكترونيةالمصادر 
 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد

 

 باإلضافة الى االنترنت BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العر  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 متوفر

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عر   )جهاز

 البرمجيات(

 متوفر

 ال تنطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تاااام تقااااويم المقاااارر ماااان خااااالل الطلبااااة 

 وتوزيع االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 الحرةالمناقشة  المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وقت جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسويق فيحاالت عملية  المقرر:اسم 

 CMKT 1413 المقرر:رمز 

  التسويقدبلوم  البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:
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 المحتويات

 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ................................................................................ . أنشطة تقييم الطلبة2

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ........................................ أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 6 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... علم:. قائمة مصادر الت1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  2 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى X متطلب قسم 

    اختياري x  إجباري ب.

  : الثاني / السادس  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 توجد ال  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

  أستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال -1

على تنمية معارف ومهارات الطالب بكيفية دراسة ومعالجة الحاالت العملية )الحقيقة أو يتناول هذا المقرر تعريف الطالب  

لتطوير الحلول البديلة المناسبة  االبتكاري( وكيفية تحليل المواقف وتفسير الظواهر وتحليل المشاكل والتفكير االفتراضية

المجاالت التسويقية المختلفة  فيالحاالت العملية  للتغلب على المشكالت أو ألجل تحقيق أهداف محددة. ويركز المقرر على

  ألجل تحقيق األهداف. 

 على:يكون الطالب قادراً  المقرر،من دراسة هذا  االنتهاءبعد  للمقرر:الهدف الرئيس  -2

 .كيفية دراسة ومعالجة الحاالت العمليةعلى الطالب  تعرفأن ي .1

 .وتفسير الظواهرعلى طريقة تحليل المشاكل الطالب  تعرفيأن  .2

 .المجاالت المختلفة فيلتطوير الحلول البديلة المناسبة  االبتكاريعلى التفكير الطالب  تعرفيأن  .3

 . مجال التسويق فييطور حلول لمشاكل حقيقية أن  .4

  المنطقة المحيطة. فيأن يحدد الطالب أنواع المشاكل واألزمات التسويقية  .5

 مجال التسويق. فيلظواهر والمشاكل المختلفة أن يحلل الطالب إحصائياً وتسويقياً ا .6
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  على كيفية دراسة ومعالجة الحاالت العملية.الطالب  تعرفأن ي 1.1

  وتفسير الظواهر.على طريقة تحليل المشاكل الطالب  تعرفأن ي 1.2

  المجاالت المختلفة فيلتطوير الحلول البديلة المناسبة  االبتكاريعلى التفكير الطالب  يتعرفأن  1.3

  المهارات 2

  التسويق فيعلى حاالت عملية الطالب مهارات  اكتساب 2.1

  وتطوير حلول لها المنطقة المحيطة فيالمشاكل واألزمات التسويقية إدارة اكتساب الطالب مهارة  2.2

  مجال التسويق. فيأن يحلل الطالب إحصائياً وتسويقياً الظواهر والمشاكل المختلفة  2.3

   

  القيم 3

           المجموعة في فريق وتبادل األفكار فيالتواصل بشكل أكثر فعالية من خالل العمل كعضو  3.1

  اكتساب المسؤولية القيادية ومهارات حل المشاكل  3.2

  إظهار الوعي بالقضايا األخالقية والمهنية بما يتفق مع القيم األساسية 3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 التسويق فيحاالت عملية  فيمقدمة 

 2 1 الترويج فيحاالت عملية 

 2 1  التسعير فيعملية  حاالت

 2 1  تصميم المنتج فيحاالت عملية 

 2 1  التوزيع وسلسلة التوريد فيحاالت عملية 

 2 1 التسويق اإللكتروني فيحاالت عملية 

 2 1 التسويق عبر شبكات التواصل االجتماعي فيحاالت عملية 

 2 1 إدارة عالقات العمالء فيحاالت عملية 

 2 1 إدارة األزمات التسويقية فيحاالت عملية 

 2 1 إدارة الفرق التسويقية فيحاالت عملية 

 6 3 المملكة العربية السعودية فيالمشاكل التسويقية  فيحاالت عملية 

 4 2 المشروع العمل والمناقشة

 30 15 مجموع عدد ساعات التدريس
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 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
علرررى كيفيرررة دراسرررة ومعالجرررة الحررراالت الطالرررب  تعررررفأن ي

 العملية.

 -محاضررررراتا مناقشررررات

 التدريب العملي

 

 االختبارات 

   تقييم المناقشات

 الواجبات تقييم 

1.2 
علرررى طريقرررة تحليرررل المشررراكل وتفسرررير الطالرررب  تعررررفأن ي

 الظواهر.

1.3 
لتطرروير الحلررول  االبتكرراريعلررى التفكيررر الطالررب  يتعرررفأن 

 المجاالت المختلفة فيالبديلة المناسبة 

 المهارات 2.0

ت محاضرررررراتا مناقشرررررا التسويق فيالطالب مهارات على حاالت عملية  اكتساب 2.1

الترررررررردريب  –جماعيررررررررة 

 العملي

 

 االختبارات 

   تقييم المناقشات

 الواجبات تقييم 

2.2 
المشرراكل واألزمررات التسررويقية إدارة اكتسرراب الطالررب مهررارة 

 وتطوير حلول لها المنطقة المحيطة في

2.3 
أن يحلرررل الطالرررب إحصرررائياً وتسرررويقياً الظرررواهر والمشررراكل 

 التسويق. مجال فيالمختلفة 

2.4 
 التسويق فيالطالب مهارات على حاالت عملية  اكتساب

 القيم 3.0

3.1 
فريق  فيالتواصل بشكل أكثر فعالية من خالل العمل كعضو 

ا مناقشرراتا الررتعلم الررذاتي          المجموعة في وتبادل األفكار

 عروض الطالبو

 التدريب العملي

 

 

 تقييم العروض  

 
 اكتساب المسؤولية القيادية ومهارات حل المشاكل  3.2

3.3 
إظهار الوعي بالقضايا األخالقية والمهنية بمرا يتفرق مرع القريم 

 األساسية

  أنشطة تقييم الطلبة.   2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

 %20 االسبوع الخامس  األول الشهرياالختبار  3

 %20 األسبوع التاسع   الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعيا  اشفهيا عرض تقديمي تحريريا يم )اختباريالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق النظام ويتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة 

 مع تبادل اآلراء. أو المراسلة أو وجها لوجه عندما يأتي إلى الكلية. ويجلس مع مرشده ويتناقشون في الخطة
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 لتعلم:امصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 2013طلعت أسعد عبد الحميد، التسويق الفعال، مكتبة الشقرى، 

 

  المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 
 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد

 

 باإلضافة الى االنترنت BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

ا العرض الدراسيةا المختبراتا قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 متوفر

 التقنية التجهيزات

 الذكيةاالسبورة  البياناتاعرض  )جهاز

 البرمجيات(

 متوفر

 ال تنطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تررررم تقررررويم المقرررررر مررررن خررررالل الطلبررررة 

 وتوزيع االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 الحرةالمناقشة  المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

 تخصيص وقت جلسات حرة مناقشة المحاضرين مع بعضهم مواجهة مباشرة مع الطالب

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقررامخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالبا مدى تحصيل ا فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ايرظالمراجع الن البرنامجاقيادات  التدريساأعضاء هيئة  )الطلبةا ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) تدريب ميداني اسم المقرر:

 CMKT 1415 رمز المقرر:

 دبلوم التسويق البرنامج:

 االستشاريةمعهد الدراسات والخدمات  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 
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 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات  10 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

  ليةك
   أخرى x متطلب قسم 

    اختياري X  إجباري ب.

  سسادلاالثاني / :  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 1تدريب ميداني    :  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال ينطبق وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

 %100 150 تدريب     -         أخرى 5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

  محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

 150 تدريب ميداني  )تذكر(ى أخر 4

 %100 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال  .1

: سالسل اإلمداد أو الخاّصةالعامة بإحدى المنشآت بأقسام التسويق يعمل الطالب لفترة ُمحددة  تدريب الميدانيمن خالل ال

الصورة  فيالتعريف بالطرق الرقمية والحسابية لجمع المعلومات والبيانات لتلخيصها وعرضها ، وذلك من والمنافذ التجارية

إدارة عناصر المزيج إكسابه خبرة عملية في مجاالت تدريب الطالب على كيفية تطبيق الطرق اإلحصائية وأجل المناسبة 

يندرج وصف الظاهرة محل الدراسة. كما  فيالبيانات المتاحة  استخدامالطالب من باإلضافة إلى تمكين  المختلفة،التسويقي 

لبرنــامج التدريب الميداني عدد من اإلجراءات ذات العالقة بمدته، وشروط االلتحاق به، واختيار جهات  العامضمن اإلطار 

 التدريب، وخطتــه، وأعمالـــه، وتقويم المتدرب، وإسهام المشرف األكاديمي.

  الهدف الرئيس للمقرر  .2

 :من هذا المقرر يمكن للدارس أن االنتهاءبعد 

التسويقي.إدارة عناصر المزيج مجاالت  فيخبرة عملية  اكتساب -  

يتم التدريب فيه. الذيالحصول على المعرفة من المجال  -  

.التسويق وتصميم المزيج التسويقيدراسة السوق وبحوث  فيالفصول الدراسية  فيتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة  -  

 إتاحة الفرصة للطالب الكتساب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج داخل المؤسسات السعودية في سوق العمل السعودي. -

 تعريف الشركات المعنية بمجاالت التخصص وبقدرات خريجي القسم مما يسهم في استقطابهم وتوظيفهم بعد التخرج. -

\ 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

  التسويقيةمجاالت ال فيفهم المعارف العامة  1.1

  فن التسويق الفعالفهم مهارات  1.2

  إظهار فهم التجارب اإلنسانية ومختلف الثقافات وترابطها 1.3

  المهارات 2

إكساب الطالب الخبرات والقدرات في تطبيق المفاهيم والنظريات التي درسهها علهى الواقهع العمهل  2.1

 الذي يمارسه.

 

  تطبيق وإجراء البحوث التسويقية 2.2

  تطبيق إدارة التسعير والتوزيع والترويج 2.3

  القيم 3

المباشههر والتشههجيع علههى إكسههاب الطالههب الخبههرة العمليههة فههي إدارة المعلومههات تحهه  اإلشههراف  3.1

 االستقاللية والمبادرة.

 

تعويهههد الطالهههب علهههى تحمهههل المسهههؤولية، والتقيهههد بالمواعيهههد، والتعامهههل مهههع المهههوظفين ا خهههرين  3.2

 واحترامهم، واالستماع إلى آرائهم، وغيرها من مهارات العمل الجماعي.

 

  للمنشأةنظيمه، وأهمية ذلك تإكساب الطالب مهارات إدارة الوق  و 3.3

   

 

  المقرر موضوعاتج. 

 م
 قائمة الموضوعات

ساعات 

 االتصال

 150 يعمل الطالب لفترة ُمحددة بإحدى المنشآت الحكومية أو الخاّصة  1

 150 المجموع 

 

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1 .3

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 المتابعة الدورية من التسويقيةمجاالت ال فيفهم المعارف العامة  1.1

 األكاديميالمرشد 

 للطالب المتدرب

 واستعراض تقرير

 اليومياألنشطة 

 واألسبوعي

 استمارة تقييم متدرب

 اليوميتقرير األنشطة 

 واألسبوعي

 فن التسويق الفعالفهم مهارات  1.2

 إظهار فهم التجارب اإلنسانية ومختلف الثقافات وترابطها 1.3

 المهارات 2.0

2.1 
إكسههههاب الطالههههب الخبههههرات والقههههدرات فههههي تطبيههههق المفههههاهيم 

 والنظريات التي درسها على الواقع العمل الذي يمارسه.
المتابعة الدورية خالل 

 االشراف ساعات

 االسبوعية

 استمارة تقييم متدرب

 اليوميتقرير األنشطة 

 تطبيق وإجراء البحوث التسويقية 2.2 واألسبوعي

 القيم 3.0

إكسهههاب الطالهههب الخبهههرة العمليهههة فهههي إدارة المعلومهههات تحههه   3.1

المتابعة الدورية خالل  اإلشراف المباشر والتشجيع على االستقاللية والمبادرة.

ساعات االشراف 

 االسبوعية

 استمارة تقييم متدرب

 يوميالتقرير األنشطة 

 واألسبوعي
تعويهههد الطالهههب علهههى تحمهههل المسهههؤولية، والتقيهههد بالمواعيهههد،  3.2

والتعامههل مههع المههوظفين ا خههرين واحتههرامهم، واالسههتماع إلههى 

 آرائهم، وغيرها من مهارات العمل الجماعي.

نظيمههه، وأهميههة ذلههك تإكسههاب الطالههب مهههارات إدارة الوقهه  و 3.3

 للمنشأة
  

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2 .4

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %40  المشرف الميداني تقييم 1

 %40  المشرف االكاديمي تقييم 2

 %10  تقرير الطالب عن التدريب الميداني 3

 %10  التقديمي لتقرير الطالباألسئلة الشفهية والعرض  4

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

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

النظام ارشاد الطالب حسب الحاجة اما عن طريق ويتم توزيع الطالب على المرشدين بحيث كل مرشد له عدد معين من الطلبة 

 مراعاة للظروف الحالية.  أو المراسلة أو وجها لوجه. ويجلس مع مرشده ويتناقشون في الخطة.

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1 .5

 الخبرة الميدانية بشكل أساسي للمقرر المرجع الرئيس

  المساندةالمراجع 

  اإللكترونيةالمصادر 

 باإلضافة الى االنترن  BLACK BOARDبرنامج جامعة المجمعة   ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2 .6

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  قاعات المحاكاة

 ال ينطبق

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 ال ينطبق

 جهة التدريب  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تههههم تقههههويم المقههههرر مههههن خههههالل الطلبههههة 

 وتوزيع االستبيانات عليهم
 تحليل االستبيان الطالب

 المناقشة الحرة المحاضرين نتائج الطلبة تقارن مع التدريب

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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