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 :مقرر توصيف

 
  

 

Republic of Yemen 

 

 

 التسويققسم:  سلوك المستهلك : مقرر  توصيف كلية:  
 

  

 سلوك المستهلك: علومات العامة عن المقررأوال: الم

 ادارة قنوات التوزيع :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .1

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة
3    3 

 ثانيالالفصل  –الرابع ا المستوى والفصل الدراسي:  .4

 :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
 

 مبادئ التسويق :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 تسويقبرنامج ادارة ال :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 التعليم عن بعد نظام الدراسة:  .9

  أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 الحرم الجامعي :مكان تدريس المقرر  .11

 عباس السالميد.       اسم معد مواصفات المقرر:  .12
 

 م6102   تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .11

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
يقدد ه اددلم مر قددةة ظر ددك ملددة  وات اددك رقمددظما مروقددظيصم ظاددلم مر قددةة  يدد ه راددي يظ دد  را دد   اي يددك مروم يددك       

ظمر حتفلك عاى  ظإ مةة ع قتا فعترك بين قمظما مروقظيص  ن أرد  إمردتم  يدمة ومتفقديك  وظميداك عدن  ةيدص مقدو  مه 
 أ ة  ةرعيك مقوةمويريك ظإ مةيكم  

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان

Aالمعرفة والفهم 
 التعرف على قنوات التوزيع ومستوياتها المختلفة .1
 الوظائف واألنشطة الرئيسية لقنوات التوزيع. التعرف على .2
 التعاون على عمليات قناة التوزيعفكيفية تأثير مفاهيم القوة ، النزاع ، و التعرف على  .3
Bالمهارات الذهنية 
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 :مقرر توصيف

 ان يفرق بين انواع القنوات التوزيعية .1

 ان يفرق بين انواع الوسطاء ومهام كل وسيط. .2

 .ان يستنبط الطريقة االنسب لمنافذ التوزيع .3

Cالمهارات العملية المهنية 

 حلول عملية ومبتكرة إلدارة التوزيع في الحياة العملية. ان يقدم .1

 واالنترنت علي التسويق وقنوات التوزيع.تقييم تأثير التكنولوجيا ان يقيم  .2

 اإللمام الكامل وتحقيق التكامل بين القضايا الرئيسية والممارسات في إدارة قناة التسويق. .3

Dالمهارات العامة 
ال مع البيئة المحيطة .0  .التواصل الشفهيِّ والكتابي بشكٍل فعَّ

 العمل في مجموعة بشكل فعال وممارسة القيادة عند الحاجِة. .6

 التصرف بشكل أخالقي وااللتزام بالقيم األخالقية العالية على النطاق الشخصي واالجتماعي. .3

 

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  والفهممخرجات المقرر / المعرفة 

 
  التعرررررررف علرررررررى قنرررررروات التوزيرررررررع ومسرررررررتوياتها

 المختلفة
 الوظررررائف واألنشررررطة الرئيسررررية  التعرررررف علررررى

 لقنوات التوزيع.
  فكيفيررررة ترررأثير مفرررراهيم القرررروة ، التعررررف علررررى

 التعاون على عمليات قناة التوزيعالنزاع ، و 

 

 

 

 المحاضرات 

  الجماعيةالمناقشة 

  التمارين اثناء المحاضرات

وحلها لمعرفة الطالب المتابع 

 .والفاهم من غيره

 

 

 

 اختبارات نظرية.

 مشاركة.

واجبااااااااات/ حاااااااااالت عملااااااااي

 مشاريع تطبيقية. 

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

  ان يقدم حلوو  عمليوو ومبتةوإلد رداإلد  
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 :مقرر توصيف

 التوزيع في الحياد العمليو.

  ان يقووووويم تقيووووويم توووووا يإل التة ولو يوووووا
التسوووويق وا ووووال واال تإل ووول علوووي 

 التوزيع.

  ارلمووام الةاموو  وتحقيووق التةاموو  بووين
القضوووايا الإلييسووويو والمماإلسوووال فوووي 

 إداإلد ا اد التسويق.

  

 

 المحاضرات

 التقارير المنزلية للطالب

 المناقشة الجماعية

 اختبارات نظرية.

 مشاركة.

مشاريع  واجبات/ حاالت عملي

 تطبيقية

 

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

 

 

 حلول عملية ومبتكرة  ان يقدم

إلدارة التوزيع في الحياة 

 العملية.

  تقييم تأثير التكنولوجيا ان يقيم

وقنوات  واالنترنت علي التسويق

 التوزيع.

  اإللمام الكامل وتحقيق التكامل

بين القضايا الرئيسية 

والممارسات في إدارة قناة 

 التسويق.

 

 
 

 المحاضرات
 المناقشة الجماعية

 البروجكتر

 

 

 .اختبارات نظرية

 .مشاركة

 حاالت عملي/ واجبات

 مشاريع تطبيقية 

 

                                                            :التدريس والتقويم ةالعامة( باستراتيجيمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات : سابعا 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس العامةمخرجات المقرر/ 

  التواصل الشفهيِّ والكتابي

ال مع البيئة المحيطة  .بشكٍل فعَّ

  العمل في مجموعة بشكل فعال

 القيادة عند الحاجِة.وممارسة 

  التصرف بشكل أخالقي

وااللتزام بالقيم األخالقية 

 

 

 المناقشة الجماعية

 االبحاث

 بروجكتر

 محاضرات

 

 .اختبارات نظرية

 .مشاركة

 حاالت عملي/ واجبات

 مشاريع تطبيقية 
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 :مقرر توصيف

العالية على النطاق الشخصي 

 واالجتماعي.

 

 

 

 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  
 

الر

 قم
 المواضيع الفرعية الوحدات

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

 المخرجات

1 

 الفصل األول:
 -طبيعة وأهمية التوزيع :

 معرفة أهمية السعر 1.

 اهداف القناة التوزيعية 2.

 تصميم القناة التسويقية 3.

 تيارالعوامل المؤثرة في اخ 4.
 القناة التسويقية

1 

9 

A1,A2A3.,B1

,B2.B3C1.C2.

C3D1.D2. 

 الفصل الثاني:
 -تحليل بيئة القناة التسويقية :

 عالقة البيئة بالقناة التسويقية 1.

 البيئة الديمغرافية 2.

 واالجتماعيةالبيئة الحضارية  3.

 البيئة التكنولوجية 4.

 البيئة التنافسية 5.

 البيئة القانونية 6.

 البيئة االقتصادية 7.

1 

A1,A2.,B1,B

2.B3C1.C2.

C3D1.D2. 

2 

3 

 الفصل الثالث:
 تخطيط القنوات التسويقية :

 تطوير استراتيجية القناة -1
طرق تقييم قنوات التوزيع  2.

 البديلة
 القناةيار اعضاء تاخ 3.

1 

A1,A2A3.,B

1,B2.B3 

C1.C2.C3D 

4 

 الفصل الرابع:
المؤسسات الوظائفية السماسرة 

 والوكالء 

 انواع المؤسسات الوظائفية 1.

 انواع السماسرة والوكالء 2.

 ادارة السماسرة والوكالء 3.

 تحفيز السماسرة والوكالء 4.

 تقييم اعمال السماسرة 5.

1 
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A1,A2A3.,B

1,B2.B3C1.

C2.C3.D1.D

2.D3. 

 

 الفصل الخامس:
 تمنشئاالمؤسسات التجارية : 

 -تجارة الجملة :

 طبيعة تجارة الجملة واهميتها 1.

بين تجار االختالف  اوجه 2.
 الجملة وتجار التجزئة

1 

A1,A2A3.,B

1,B2.B3C1.

C2.C3.D1.D

2.D3. 
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 :مقرر توصيف

مات ووظائف منشات دخ 3.
 تجار الجملة

 الجملة اهمية تجار 4.

اسباب االستغناء عن تجار  5.
 الجملة

 تلمنشئااالدارة االستراتيجية  6.
 الجملة

 مستقبل تجار الجملة 7.

 

 الفصل السادس:
المؤسسات التجارية : منشات 

 -تجارة التجزئة :

 طبيعة تجارة التجزئة واهميتها 1.

الوظائف الرئيسية لمنشات  2.
 التجزئة

مقومات متاجر التجزئة  3.
 الناجحة

العوامل المؤثرة على نمو  4.
 وتطور متاجر التجزئة

 انواع متاجر التجزئة 5.

 

  

 15 5 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

  حت ةمام

 و بيص ع اي في مر ع  م

 ظمربتا  ممريك

  متقشك ر تعيك

 واتريف ر تعيك

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

حل تدريبات وحدات  1

 المرجع الرئيسي
 جميع المخرجات

نهاية كل وحدة 

 موضوعية

 درجات 11

 %11بنسبة 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها
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 :مقرر توصيف

 التكاليف 1
جميع 

 األسابيع
 جميع المخرجات 11% 11

 األنشطة 2
جميع 

 األسابيع
 جميع المخرجات 11% 11

 االختبار النصفي 3
األسبوع 

3 
 جميع المخرجات 21% 21

 االختبار النهائي 4
األسبوع 

 األخير
 جميع المخرجات 61% 61

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 

 الرئيسالمرجع 
 المراجع المساعدة

 6112ادارة قنوات التوزيع , د. هاني الضمور . دار وائل للنشر والتوزيع . االردن , عمان .

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 المجالت والدوريات والمواقع اإللكترونية. -1
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: بعد الرجوع

   والغياب:حضوإل ال   .1

 لشؤون الطالب. والاليحةما في 

 الحضوإل المتاخإل:    .2

 يم ع الطالب من دخو  المحاضإلد اذا تةإلإل حضوإله المتاخإل اة إل من مإلد.

 ضوابط االختباإلال واالمتحا ال:   .1

 ةما في الاليحو.

    :المشاإليعو التةليفال / المهام  .4

 يسلم الطالب التةاليف في المحدد من اب  استاذ المادد وتعتبإل غيإل مقبولو بعد الوال المحدد.

 :الغش   .5

 يحإلم من مقإلإل الغش ومادد اب  ومادد بعد.

  : تحا اال  .6

 يفص  س ه من الدإلاسو.

 :سياسال أخإلى   .7
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 :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوزيع ادارة قنواتخطة مقرر: 
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 :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

عباس السالميد.  / أسبوعيا(1)  الساعات المكتبية  االسم 

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 ادارة قنوات التوزيع :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

1    1 

 المستوى الرابع الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  .4

  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:وجدت المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن  .6

 تسويق بكالريوس  :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 تسويققاعات قسم ال :لغة تدريس المقرر  .8

9.  
  عباس السالميد.  مكان تدريس المقرر: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
يقدد ه اددلم مر قددةة ظر ددك ملددة  وات اددك رقمددظما مروقددظيصم ظاددلم مر قددةة  يدد ه راددي يظ دد  را دد   اي يددك مروم يددك       

ظمر حتفلك عاى  ظإ مةة ع قتا فعترك بين قمظما مروقظيص  ن أرد  إمردتم  يدمة ومتفقديك  وظميداك عدن  ةيدص مقدو  مه 
 أ ة  ةرعيك مقوةمويريك ظإ مةيكم  

 

 

III.  المقصودة للمقرر:مخرجات التعلم 
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 :مقرر توصيف

 اإللمام الكامل وتحقيق التكامل بين القضايا الرئيسية والممارسات في إدارة قناة التسويق. .1

 تقدير دور مزيج قنوات التوزيع في استراتيجية التسويق. .2

 تقييم تأثير التكنولوجيا واالنترنت علي التسويق وقنوات التوزيع. .3

 ع في الحياة العملية.تقديم حلول عملية ومبتكرة إلدارة التوزي .4
 

 

 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم ثامنا: 

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  
الر

 قم
 المواضيع

عدد 

 األسابيع
 الساعات الفعلية

1 

 الفصل األول:
 -طبيعة وأهمية التوزيع :

 السعرمعرفة أهمية  1.

 اهداف القناة التوزيعية 2.

 تصميم القناة التسويقية 3.

القناة  تيارالعوامل المؤثرة في اخ 4.
 التسويقية

1 

9 

 الفصل الثاني:
 -تحليل بيئة القناة التسويقية :

 عالقة البيئة بالقناة التسويقية 1.

 البيئة الديمغرافية 2.

 البيئة الحضارية واالجتماعية 3.

 التكنولوجيةالبيئة  4.

 البيئة التنافسية 5.

 البيئة القانونية 6.

 البيئة االقتصادية 7.

1 
2 

3 

 الفصل الثالث:
 تخطيط القنوات التسويقية :

 تطوير استراتيجية القناة -2
 طرق تقييم قنوات التوزيع البديلة 2.
 يار اعضاء القناةتاخ 3.

1 

4 

 الفصل الرابع:
المؤسسات الوظائفية السماسرة 

 والوكالء 

 انواع المؤسسات الوظائفية 1.

 انواع السماسرة والوكالء 2.

 ادارة السماسرة والوكالء 3.

 تحفيز السماسرة والوكالء 4.

 تقييم اعمال السماسرة 5.

1 

6 

 

 

 الفصل الخامس:
 تمنشئاالمؤسسات التجارية : 

 -تجارة الجملة :

 واهميتها طبيعة تجارة الجملة 1.

بين تجار الجملة االختالف  اوجه 2.
 وتجار التجزئة

مات ووظائف منشات تجار دخ 3.

1 



 

00 

 

 :مقرر توصيف

 الجملة
 الجملة اهمية تجار 4.
 اسباب االستغناء عن تجار الجملة 5.
 تلمنشئااالدارة االستراتيجية  6.

 الجملة
 مستقبل تجار الجملة 7.

 

 الفصل السادس:
 المؤسسات التجارية : منشات

 -تجارة التجزئة :

 طبيعة تجارة التجزئة واهميتها 1.

 الوظائف الرئيسية لمنشات التجزئة 2.

 مقومات متاجر التجزئة الناجحة 3.

العوامل المؤثرة على نمو وتطور  4.
 متاجر التجزئة

 انواع متاجر التجزئة 5.
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IV. استراتيجية التدريس 

المحاضرة، حل المشكالت، المجموعات، المناقشة، التدريبات، التطبيق العملي، األبحاث والمشاريع، 

 مناقشة جماعية، تكاليف فردية وجماعية

 
 

 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.  

 ال يوجد

  

2.    

3.    

4.    

5.    

   

   إجمالي األسابيع والساعات
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 :مقرر توصيف

 
 

 

V. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

حل تدريبات وحدات المرجع  1

 الرئيسي

نهاية كل وحدة 

 موضوعية

 درجات 11

 %11بنسبة 
 
 
 

VI. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ اليوم 

 والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

 

-0تدريبات الوحدات )  .1

06) 

 %11 10 نهاية كل وحدة

 %11 10 جميع األسابيع تدريبات الوحدات  .2

1 
 20 جميع االسابيع االنشطة

21% 

 %60 60 االمتحاناتفي  جميع الوحدات 4

   المجموع 

 

VII. :مصادر التعلم 

  المإلا ع الإلييسو: .0

اداإلد ا وال التوزيع , د. ها ي الضموإل . داإل واي  لل شإل والتوزيع . االإلدن , عمان 

.2009 

 المإلا ع المساعدد: .2

 

 مواد إلةتإلو يو وإ تإل ل .3

 الم الل العمليو والدوإليال والموااع االلةتإلو يو

 
VIII.  والسياسات المتبعة في المقرر:الضوابط 

 ةما في اليحو شؤون الطالبالحضوإل والغياب:     .1

 ةما في اليحو شؤون الطالبالحضوإل المتاخإل:    .2

 ةما في اليحو شؤون الطالب ضوابط االختباإلال واالمتحا ال:   .3

المادد وتعتبإل غيإل مقبولو بعد يسلم الطالب التةاليف في المحدد من اب  استاذ    :المشاإليعو التةليفال / المهام  .4

 الوال المحدد.

 ةما في اليحو شؤون الطالب :الغش   .5

 ةما في اليحو شؤون الطالب اال تحا :  .6

 سياسال أخإلى:   .7
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