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الرابع – الفصل االول

مبادئ التسويق
برنامج ادارة التسويق
اللغة العربية
التعليم عن بعد
الحرم الجامعي
د .جبر عبد القوي السنباني
6102م

ثانيا :وصف المقرر:
يركززه اززلم مر عززرر م ززق ااززا مرعل ز ي مر ا عززي ززدومر مر فززايا مرززوارا ز ذيا ز مرعززرمرم مر ززا ي ززلا مر ززويرا
مرواريا منزو دويزواا في فز مر زي مر فزايعام امر زهيو مر فزايعام امر نرزيا امرر زي م زق مرا يز مر فزايعيي
مرواريي ذا يئي ام ل م ر يي يه ر غيير مر ف ر امر اعيو.

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

Aالمعرفة والفهم
-۱ان يتعرف الطالب على مفهوم التسويق الدولي ،وتأثير البيئة الدولية على قرارات الشركات بالتوسع في األسواق
الدولية.
-۲ان يتعرف الطالب على االستراتيجيات المستخدمة من قبل الشركات في تقييم األسواق الدولية واختيار األسواق التي
سيتم الدخول إليها.
-۳ان يتعرف الطالب على السياسات التي تتبعها الشركات في الدخول إلى األسواق الدولية

Bالمهارات الذهنية
-۱ان يكون الطالب قادرا على تحليل البيئة التسويقية محليا و دوليا
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 -۲ان يكون الطالب قادرا على اتخاذ القرارات الخاصة بالتوسع التسويقي الدولي
 -3ان يكون الطالب قادرا على تطوير خطط التسويق الدولي

المهارات العملية المهنية
 .1القدرة على ممارسة التسويق الدولي في الشركات والمؤسسات
 .2القدرة على جمع البيانات والمعلومات عن السوق الدولية والتي تهدف الى صنع القرار االنسب
 .3االهتمام بالتعرف على احتياجات العمالء ومواجهة المشكالت االدارية

Dالمهارات العامة
 .0التواصل الشفه ِّي والكتابي بشك ٍل فعَّال مع البيئة المحيطة.
 .6التصرف بشكل أخالقي وااللتزام بالقيم األخالقية العالية على النطاق الشخصي واالجتماعي.
 .3العمل في مجموعة بشكل فعال وممارسة القيادة عند الحاج ِة.

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم
-۱ان يتعرف الطالب على مفهوم التسويق
الدولي ،وتأثير البيئة الدولية على قررارات
الشركات بالتوسع في األسواق الدولية.
-۲ان يتعرف الطالب على االسرتراتيجيات
المسررتخدمة مررن قبررل الشررركات فرري تقيرريم
األسررواق الدوليررة واختيررار األسررواق الترري
سيتم الدخول إليها.
-۳ان يتعرف الطالب على السياسات التري
تتبعها الشركات في الردخول إلرى األسرواق
الدولية

استراتيجية التدريس
المحاضرة الدراسية.تقديم المحاضرات عن
طريق الشرح من خالل
عرض على برنامج
بوربوينت ،مع تقديم أمثلة
مباشرة من السوق

استراتيجية التقويم
اختبارات نظرية.
مشاركة.
واجبااااااااات /ياااااااااالت عملااااااااي
مشاريع تطبيقية.

الحوار العلمي.-التعلم الذاتى

خامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية
-۱ان يكون الطالب قادرا على تحليل
البيئة التسويقية محليا و دوليا
-۲ان يفرق الطالب بين السوق
الدولي والسوق المحلي
 -۳ان يكررررون الطالررررب قررررادرا علررررى
تطوير خطط التسويق الدولي

استراتيجية التدريس
-۱المحاضرة التقليدية
-۲الوسائط اإللكترونية ،

االنترنت.
-۳الحوار المتبادل.
-٤المواقف الحوارية.

استراتيجية التقويم
-۱التقويم المستمر من خالل
اللقاءات العلمية وغيرها من

األنشطة.
التحريرية
-۲االختبارات
والشفهية.
-۳المواقف العملية( توظيف ما
حصله الطالب في المناقشات
الكالمية  ،والكتابية
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سادسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر

استراتيجية التدريس

القدرة على ممارسة التسويق الدولي في
.1
الشركات والمؤسسات
القدرة على جمع البيانات والمعلومات عن
.2
السوق الدولية والتي تهدف الى صنع القرار االنسب
االهتمام بالتعرف على احتياجات العمالء
.3
ومواجهة المشكالت االدارية

-۱المحاضرة التقليدية
-۲الوسائط اإللكترونية ،
االنترنت .
-۳الحوار المتبادل .
-٤المواقف الحوارية.

استراتيجية التقويم
-۱التقويم المستمر من خالل
اللقاءات العلمية وغيرها من
األنشطة .
-۲االختبارات التحريرية والشفهية .
-۳المواقف العملية (توظيف ما
يصله الطالب في المناقشات
الكالمية  ،والكتابية
-٤التقويم الذاتي من قبل الطالب
(استبانات).

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر/
.

استراتيجية التدريس

العامة

التواصل الشفه ِّي والكتابي بشك ٍل فعَّال مع
.1
البيئة المحيطة.
التصرف بشكل أخالقي وااللتزام بالقيم
.2
األخالقية العالية على النطاق الشخصي واالجتماعي.
العمل في مجموعة بشكل فعال وممارسة
.3
القيادة عند الحاج ِة.

-۱المحاضرة التقليدية
-۲الوسائط اإللكترونية ،
االنترنت .
-۳الحوار المتبادل .
-٤المواقف الحوارية.

استراتيجية التقويم
-۱التقويم المستمر من خالل
اللقاءات العلمية وغيرها من
األنشطة .
-۲االختبارات التحريرية والشفهية .
-۳المواقف العملية (توظيف ما
يصله الطالب في المناقشات
الكالمية  ،والكتابية
-٤التقويم الذاتي من قبل الطالب
(استبانات).

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

1

2
3

4

عدد
األسابيع

المواضيع

ماهية التسويق الدولي
نظريات سلوك التسويق الدولي

الساعا
ت
الفعلية

المخرجات

3

A1,A2A3.,B1
,B2.B3C1.C2.
C3D1.D2.

1

نظريات سلوك التسويق الدولي
تقييم البيئة التسويقية الدولية

1

بحوث التسويق ونظام المعلومات الدولية
استراتيجية تقييم واختيار االسواق الدولية

1

3
3

سياسات المنتجات الدولية
سياسات التسعير الدولية

3
1

سياسات الترويج الدولية
سياسات التوزيع الدولية
اجراءات التبادل في التجارة الدولية

3
1

4

A1,A2.,B1,B
2.B3C1.C2.
.C3D1.D2
A1,A2A3.,B
1,B2.B3
C1.C2.C3D
A1,A2A3.,B
1,B2.B3C1.
C2.C3.D1.D
.2.D3
A1,A2A3.,B
1,B2.B3C1.
C2.C3.D1.D
.2.D3
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5

إجمالي األسابيع والساعات

15

تاسعا :استراتيجية التدريس:
د لرم .
يا م ا ذا مر ا ل.
نهريي
امج
ن شي ج ميي
ك ريف ج ميي

 .Iالتعيينات والتكليفات:
التكليف/النشاط
يل تدريبات ويدات
المرجع الرئيسي

الرقم
1

األسبوع
الدرجة
نهاية كل ويدة  11درجات
بنسبة %11
موضوعية

مخرجات التعلم
جميع المخرجات

عاشرا :تقويم التعلم:
أنشطة التقويم

الرقم

1

التكاليف

2

األنشطة

3

االختبار النصفي

4

االختبار النهائي

األسبوع

جميع
األسابيع
جميع
األسابيع
األسبوع
3
األسبوع
األخير

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:
المرجع الرئيس
-۱الضمور ،هاني حامد ،التسويق الدولي ، ۰۲۱۲ ،الطبعة الخامسة ،دار وائل للنشر و التوزيع المراجع المساعدة
المراجع المساعدة
مواد إلكترونية وإنترنت( :إن وجدت)
 -1المجالت والدوريات والمواقع اإللكترونية.
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الثاني عشر :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
الحضور والغياب :تحددها الئحة شؤون الطالب
الحضور المتأخر :يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر يضوره المتأخر اكثر من مرة.
ضوابط االختبارات واالمتحانات :كما في الالئحة.
التكليفات  /المهام والمشاريع :يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير
مقبولة بعد الوقت المحدد.
الغش :يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
االنتحال :يفصل سنه من الدراسة.
سياسات أخرى :تحددها الئحة شؤون الطالب

خطة مقرر :التسويق الدولي

2
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 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:التسويق الدولي
االسم

الساعات المكتبية (  /3أسبوعيا)

د .جبر عبد القوي السنباني

المكان ورقم الهاتف

السبت

األيد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

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):

التسويق الدولي
الساعات
نظري

سمنار

عملي

تدريب

المجموع

3
المستوى الرابع الفصل الثاني
ال يوجد

 .6المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):
.7
.8
.9

3

البرنامج /البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:

بكالريوس تسويق
قاعات قسم التسويق
د .جبر عبد القوي السنباني

لغة تدريس المقرر:

مكان تدريس المقرر:

ثانيا :وصف المقرر:
يركه الم مر عرر م ق ااا مرعل ي مر ا عي دومر مر فايا مرزوارا ز ذياز مرعزرمرم مر زا ي زلا مر زويرا مرزواريا
منو دويواا في ف مر ي مر فايعام امر هيو مر فايعام امر نرزيا امرر زي م زق مرا يز مر فزايعيي مرواريزي ذزا
يئي ام ل م ر يي يه ر غيير مر ف ر امر اعيو.

اهداف المقرر
يركه الم مر عرر م ق ااا مرعل ي مر ا عي دومر مر فايا مروارا ذيا مرعرمرم مر ا ي لا مر ويرا مرواريا
منو دويواا في ف مر ي مر فايعام امر هيو مر فايعام امر نريا امرر ي م ق مرا ي مر فايعيي مرواريي ذا
يئي ام ل م ر يي يه ر غيير مر ف ر امر اعيو.
ياوف مر عرر إرق :
 مر ارف م ق مراام ل مر يئيي مرثع ذيي امالج ميي امال ص ويي امر ن ذفيي امر كناراجيي امرع نانيي مر ؤثر
مر فايا مروارا ام الذا م مر فايا مر د ا.
م ق نش
 مرعور م ق دويو ا د يل مرفرص مر فايعيي ألفامق مر رجيي.
مر فايا مروارا.
 دويو ا عييا مر ف ايا مرا ي مر ا عي ف رم يجي ا
 مرعور م ق مف وما اله مر ف ايا ذا د يل مر نشأ ا اير مالف رم يجيي مر فايعيي رألفامق مرواريي.
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ثامنا :موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم
المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.
الر
قم

عدد
األسابيع

المواضيع

ماهية التسويق الدولي
نظريات سلوك التسويق الدولي

1

2
3

3

A1,A2A3.,B1
,B2.B3C1.C2.
C3D1.D2.

1

نظريات سلوك التسويق الدولي
تقييم البيئة التسويقية الدولية

1

بحوث التسويق ونظام المعلومات الدولية
استراتيجية تقييم واختيار االسواق الدولية

1

3
3

سياسات المنتجات الدولية
سياسات التسعير الدولية

4

الساعا
ت
الفعلية

المخرجات

3
1

سياسات الترويج الدولية
سياسات التوزيع الدولية
اجراءات التبادل في التجارة الدولية

3
1

A1,A2.,B1,B
2.B3C1.C2.
.C3D1.D2
A1,A2A3.,B
1,B2.B3
C1.C2.C3D
A1,A2A3.,B
1,B2.B3C1.
C2.C3.D1.D
.2.D3
A1,A2A3.,B
1,B2.B3C1.
C2.C3.D1.D
.2.D3

الجانب العملي:
كتابة تجارب (مواضيع  /مهام) النشاط العملي
الرقم

المهام  /التجارب العملية

الساعات الفعلية

عدد األسابيع

1.
2.
3.
4.

ال يوجد

5.

إجمالي األسابيع والساعات
5

إجمالي األسابيع والساعات
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 .IIIاستراتيجية التدريس
المحاضرة ،يل المشكالت ،المجموعات ،المناقشة ،التدريبات ،التطبيق العملي ،األبحاث والمشاريع،
مناقشة جماعية ،تكاليف فردية وجماعية

 .IVالتكليفات  /المهام:
التكليف/النشاط
الرقم
1
يل تدريبات ويدات المرجع
الرئيسي

الدرجة
 11درجات
بنسبة %11

األسبوع
نهاية كل ويدة
موضوعية

(إن وجدت)

 .Vتقويم التعلم:
الرقم

موضوعات التقويم

موعد التقويم /اليوم
والتاريخ
نهاية كل وحدة

10
10

%11
%11
%21

الدرجة

.1

جميع الوحدات

.2

جميع الوحدات

جميع األسابيع

الوحدات التي تم
تدريسها
جميع الوحدات

االختبار النصفي

20

في االمتحانات

60

3

الوزن النسبي

60%

المجموع

 .VIمصادر التعلم:
 .0المراجع الرئيسة:

-۱الضمور ،هاني حامد ،التسويق الدولي ، ۲۲۱۲ ،الطبعة الخامسة ،دار وائل للنشر و
التوزيع المراجع المساعدة
.2

المراجع المساعدة:

 .3مواد إلكترونية وإنترنت
المجالت العملية والدوريات والمواقع االلكترونية

تاسعا :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
الحضور والغياب :تحددها الئحة شؤون الطالب
الحضور المتأخر :يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر يضوره المتأخر اكثر من مرة.
9

توصيف مقرر:

ضوابط االختبارات واالمتحانات :كما في الالئحة.
التكليفات  /المهام والمشاريع :يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة
بعد الوقت المحدد.
الغش :يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
االنتحال :يفصل سنه من الدراسة.
سياسات أخرى :تحددها الئحة شؤون الطالب
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