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قسم :التسويق

سمنار
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عملي

تدريب

اإلجمالي
3

االثالث– الفصل الثاني

مبادئ التسويق
برنامج ادارة التسويق
اللغة العربية
عن بعد
الحرم الجامعي
د .جبر عبد القوي السنباني

ثانيا :وصف المقرر:
يبحث هذا المقرر في التسعير باعتباره عنصرا اساسيا في القدرر الردراةيو ونوندؤ مد فرا فدي حتدي مردترياتؤا وبالتدالي
علددا ارددبا رغباتددؤك نددذلم ةهميددو السددعر بالنسددبو للمنرددا باعتبدداره اراه فعالددؤ فددي تحقيددو ايهددرا التسددويقيوك وعليددؤ
ستبحث هذه المار في مفهوي السعر ورور السعر في المزيج التسويقي وعالقتؤ مع عناصدر المدزيج التسدويقي اى,در ا
ونذلم ,طوات تحرير السعر ونيفيو ات,اذ قرارات التسعير واستراتيتياتهاك

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

Aالمعرفة والفهم
 .1معرفة طبيعة واهمية التسعير في منظمات االعمال.
 .2معرفة العالقة بين التسعير وعناصر المزيج التسويقي في المنظمات
 .3معرفة العالقة بين التسعير وسلوك المستهلك للحصول على ميزات تنافسية.
 .4معرفة الجوانب األخالقية والقيمية المرتبطة بطرق التسعير في منظمات االعمال
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توصيف مقرر:

Bالمهارات الذهنية
 .1يقارن بين انواع االسعار
 .2يقارن بين انواع االستراتيجيات السعرية
 .3يحلل طرق التسعير المختلفة

Cالمهارات العملية المهنية
 .1اكتساب مهارا التعامل والتواصل مع االخرين لمناقشة انواع قرارات الشراء
 .2القدرة على حل مشكالت تطبيق االستراتيجيات المتعلقة بالتسعير في المنظمات االدارية
 .3القدرة على توظيف اغلب القيم االجتماعية المرغوبة في التأثر على سلوك المستهلك.

Dالمهارات العامة

سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادراً على أن:
 -0القدرة على تقديم عروض شفوية واستخدام وسائل العرض المختلفة وكذلك تقديم عروض مكتوبة بشكل جيد.
 -6اكتساب مهارات قيادية في انجاز االعمال وحل المشكالت
 -3القدرة على العمل في جماعات لمناقشة طرق التسعير

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم
.1
.2
.3
.4

استراتيجية التدريس

معرفة طبيعة واهمية التسعير في منظمات االعمال.
معرفة العالقة بين التسعير وعناصر المزيي التسزويقي
في المنظمات
معرفة العالقة بين التسعير وسلوك المستهلك للحصول
على مييات تنافسية.
معرفززة الجوانززخ ايةالقيززة والقيميززة المرتبطززة بطززر
التسعير في منظمات االعمال

المحاضرات
المناقشة الجماعية
التمارين اثناء المحاضرات وحلها لمعرفة
الطالخ المتابع والفاهم من غيره.

استراتيجية التقويم
امتحان نصفي
امتحان نهائي

ةامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية
.1

يقارن بين انواع االسعار

.2

يقارن بين انواع االستراتيجيات السعرية

.3

يحلل طر التسعير المختلفة

استراتيجية التدريس
المحاضرات
التقارير المنيلية للطالخ
المناقشة الجماعية
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استراتيجية التقويم

االمتحانات
التقارير

توصيف مقرر:

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

.1
.2
.3

استراتيجية التدريس

اكتساب مهارا التعامل والتواصل مع االخرين
لمناقشة انواع قرارات الشراء

المحاضرات
المناقشة الجماعية

القدرة على حل مشككتت تطبيك االسكتراتيجيات
المتعلقة بالتسعير في المنظمات االدارية
القكككدرة علكككى توظيككك
المر

استراتيجية التقويم
االمتحانات
التقارير
البحث
الدراسة الميدانية

ا لكككب القكككيم االجتماعيكككة

وبة في التأثر على سلوك المستهلك.

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر/
-1
-2
-3

استراتيجية التدريس

المهارات المهنية والعملية

القدرة على تقديم عروض شفوية واستخدام
وسائل العرض المختلفة وكذلك تقديم عروض
مكتوبة بشكل جيد.
اكتساب مهارات قيادية في انجاز االعمال
وحل المشكالت
القدرة على العمل في جماعات لمناقشة طر
التسعير

المناقشة الجماعية
االبحاث

استراتيجية التقويم
االمتحانات
المهام
التقارير

ثامنا :موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم
المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.
الر
قم

وحدات المقرر

المواضيع

رور التسعير في
المزيج التسويو

تعري السعر
تحرير السعر
انوا التسعير
ا,تيار طريقو التسعير

تاثير البيئة
االقتصادية في
عملية التسعير

التسعير في ظل االحتكار
التسعير في ظل احتكار القلة
سوق المنافسة الكاملة
سوق المنافسة االحتكارية

1

2

عدد
ايسابي
ع

4

1

الساعات الفعلية

3

A1.A2.A
3.A4.B1.
B2.B3.B
C1.C2.C
3.D1.D2.
D3
A1.A2.A
3.A4.B1.
B2.B3.B
C1.C2.C
3.D1.D2.
D3

توصيف مقرر:

3

4

التسعير
حسب الدورة
االقتصادية
ودورة حياة
السلعة

التسعير حسب دورة حياة
المنتج
تسعير المنتج الجديد
تسعير المنتج في مرحلة
النمو
التسعير في مرحلة
النضج
التسعير في مرحلة
االنحدار

تسعير سلع
المستهلم
النهاةي
والصناعي

اعتبارات اساسيو لتسعير
سلع المستهلم النهاةي
طرق تسعير السلع الصناعيو

التسعير الرولي

المبارئ العامو للتسويو الرولي
المزيج التسويقي الرولي
العوامل الم فر علا التسعير
الرولي
استراتيتيو التسعير الرولي

دور الدراسات
والبحوث في
عملية التسعير

اهمية البيانات االولية
اهمية البيانات الثانوية
خطوات البحث التسويقي
للسعر

5

التسعير على االنترنت

النقد االلكتروني والبطائق
الذكية
االنترنت واالسعار
االنترنت والتسويق

إجمالي ايسابيع والساعات

3

2

3

3

5

تاسعا :استراتيجية التدريس:
محاضراتك
تطبيو عملي في المعملك
واتبات منزليو
مناقرو تماعيو
تنالي

A1.A2.A
3.A4.B1.
B2.B3.B
C1.C2.C
3.D1.D2.
D3

تماعيو

5
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A1.A2.A
3.A4.B1.
B2.B3.B
C1.C2.C
3.D1.D2.
D3
A1.A2.A
3.A4.B1.
B2.B3.B
C1.C2.C
3.D1.D2.
D3
A1.A2.A
3.A4.B1.
B2.B3.B
C1.C2.C
3.D1.D2.
D3
A1.A2.A
3.A4.B1.
B2.B3.B
C1.C2.C
3.D1.D2.
D3

توصيف مقرر:

 .Iالتعيينات والتكليفات:
التكليف/النشاط
حل تدريبات وحدات
المرجع الرئيسي

الرقم
1

األسبوع
الدرجة
نهاية كل وحدة  11درجات
بنسبة %11
موضوعية

مخرجات التعلم
جميع المخرجات

عاشرا :تقويم التعلم:
أنشطة التقويم

الرقم

1

التكاليف

2

اينشطة

3

االةتبار النصفي

4

االةتبار النهائي

ايسبوع

جميع
ايسابيع
جميع
ايسابيع
ايسبوع
3
ايسبوع
ايةير

المجموع

الدرجة

نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي

المخرجات التي يحققها

11

%11

جميع المخرجات

11

%11

جميع المخرجات

21

%21

جميع المخرجات

61

%61

جميع المخرجات

111

%111

الحادي عشر :مصادر التعلم:
المراجع الرئيسة ( :ال تييد عن مرجعين)
أ .د .محمد إبراهيم عبيدات ٨٠٠٢ ( ،م) ،الطبعة السادسة ،سلوك المستهلك – مدخل استراتيجي ،دار وائل ،عمان،األردن
المراجع المساعدة
مواد إلكترونية وإنترنت:
-1

(إن وجدت)

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

.1

الحضور والغياب:
كما في الالئحة .لشؤون الطالب

 .2الحضور المتأخر:
يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
.3

ضوابط االختبارات واالمتحانات:
كما في الالئحة.

2

توصيف مقرر:
 .4التكليفات  /المهام والمشاريع:
يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.
.5

الغش:
يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 .6االنتحال:
يفصل سنه من الدراسة.
.7

سياسات أخرى:

خطة مقرر :سياسات التسعير
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توصيف مقرر:

 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:
االسم

الساعات المكتبية (  /3أسبوعيا)

د .جبر عبد القوي السنباني

المكان ورقم الهاتف

السبت

ايحد

االثنين

الثالثاء

ايربعاء

الخميس

البريد اإللكتروني
 .IIمعلومات عامة عن المقرر:
اسم المقرر:

.1
.2

رمز المقرر ورقمه:

.3

الساعات المعتمدة للمقرر:

.4

المستوى والفصل الدراسي:

.5

المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):

سياسات التسعير
الساعات
نظري

سمنار

عملي

تدريب

3

.9

3
المستوى الثالث الفصل االول
ال يوجد

 .6المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):
.7
.8

المجموع

البرنامج /البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:

بكالريوس تسويق
قاعات قسم التسويق
د .جبر عبد القوي السنباني
أ

لغة تدريس المقرر:

مكان تدريس المقرر:

ثانيا :وصف المقرر:
يبحث هذا المقرر في التسعير باعتباره عنصرا اساسيا في القدرر الردراةيو ونوندؤ مد فرا فدي حتدي مردترياتؤا وبالتدالي
علددا ارددبا رغباتددؤك نددذلم ةهميددو السددعر بالنسددبو للمنرددا باعتبدداره اراه فعالددؤ فددي تحقيددو ايهددرا التسددويقيوك وعليددؤ
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توصيف مقرر:
ستبحث هذه المار في مفهوي السعر ورور السعر في المزيج التسويقي وعالقتؤ مع عناصدر المدزيج التسدويقي اى,در ا
ونذلم ,طوات تحرير السعر ونيفيو ات,اذ قرارات التسعير واستراتيتياتهاك

الجانب العملي:

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

Aالمعرفة والفهم
 .5معرفة طبيعة واهمية التسعير في منظمات االعمال.
 .6معرفة العالقة بين التسعير وعناصر المزيج التسويقي في المنظمات
 .7معرفة العالقة بين التسعير وسلوك المستهلك للحصول على ميزات تنافسية.
 .8معرفة الجوانب األخالقية والقيمية المرتبطة بطرق التسعير في منظمات االعمال

Bالمهارات الذهنية
 .4يقارن بين انواع االسعار
 .5يقارن بين انواع االستراتيجيات السعرية
 .6يحلل طرق التسعير المختلفة

Cالمهارات العملية المهنية
 .4اكتساب مهارا التعامل والتواصل مع االخرين لمناقشة انواع قرارات الشراء
 .5القدرة على حل مشكالت تطبيق االستراتيجيات المتعلقة بالتسعير في المنظمات االدارية
 .6القدرة على توظيف اغلب القيم االجتماعية المرغوبة في التأثر على سلوك المستهلك.

Dالمهارات العامة

سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادراً على أن:
 -4القدرة على تقديم عروض شفوية واستخدام وسائل العرض المختلفة وكذلك تقديم عروض مكتوبة بشكل جيد.
 -5اكتساب مهارات قيادية في انجاز االعمال وحل المشكالت
 -2القدرة على العمل في جماعات لمناقشة طرق التسعير
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توصيف مقرر:
كتابة تجارب (مواضيع  /مهام) النشاط العملي
الرقم

عدد ايسابيع

المهام  /التجارب العملية

الساعات الفعلية

1.
2.

ال يوجد

3.
4.
5.

إجمالي ايسابيع والساعات

 .IIIاستراتيجية التدريس
المحاضرة ،حل المشكالت ،المجموعات ،المناقشة ،التدريبات ،التطبيق العملي ،ايبحاث والمشاريع،
مناقشة جماعية ،تكاليف فردية وجماعية

 .IVالتكليفات  /المهام:
التكليف/النشاط
الرقم
1
حل تدريبات وحدات المرجع
الرئيسي

الدرجة
 11درجات
بنسبة %11

ايسبوع
نهاية كل وحدة
موضوعية

(إن وجدت)

 .Vتقويم التعلم:
الرقم
.1
.2

موعد التقويم /اليوم
موضوعات التقويم
والتاريخ
تدريبات الوحدات ( -0نهاية كل وحدة
)06
جميع األسابيع
تدريبات الوحدات

الدرجة

الوزن النسبي

10

%11
%11

االنشطة

األسبوع 5

20

%21

جميع الوحدات

في االمتحانات

60

10

60%

المجموع

 .VIمصادر التعلم:
 .1المراجع الرئيسة:

اساسيات التسعير في التسويق المعاصر ،محمد عبيدات دار المسيرة ،ط2004 1م
.2

المراجع المساعدة:
01

توصيف مقرر:
سياسات التسعير ( مدخل منهجي تطبيقي متكامل) ,6101تأليف د .زكريا احمد عزام ,د علي فالح الزعبي ,مكتبة دار
حافظ ,مكتبة دار خوارزم العلمية.
 .3مواد إلكترونية وإنترنت
المجالت العملية والدوريات والمواقع االلكترونية

 .VIIالضوابط والسياسات المتبعة في المقرر:
.1

الحضور والغياب :كما في الئحة شؤون الطالب

.2

الحضور المتأخر :كما في الئحة شؤون الطالب

.3

ضوابط االختبارات واالمتحانات :كما في الئحة شؤون الطالب

.4

التكليفات  /المهام والمشاريع :يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد
الوقت المحدد.

.5

الغش :كما في الئحة شؤون الطالب

.6

االنتحال :كما في الئحة شؤون الطالب

.7

سياسات أخرى:

00

