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 جامعة الجٌاللً بونعامة خمٌس ملٌانة :تحدٌد مكان التكوٌن -1

 التجارٌة و علوم التسٌٌرو كلٌة العلوم اإلقتصادٌة  :كلٌة أو معهد 

  العلوم التجارٌة:قسم  

 
 

 :(*)المشاركون فً التكوٌن - 2

 :المؤسسات الجامعٌة األخرى- 
 
 

ال ٌوجد                       
 
 
 
 

 
 

 :المؤسسات و الشركاء االجتماعٌون االقتصادٌون اآلخرون- 
 

 

        ال ٌوجد         

 
 
 
 

 :الشركاء الدولٌون األجانب - 
 
 

 ال ٌوجد             
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  إدراج االتفاقٌات الخاصة بالتكوٌن فً المالحق. 

  : إطار وأهداف التكوٌن-3
 

تحدٌد تخصصات النموذجٌة للٌسانس التً تسمح بااللتحاق بالتكوٌن فً الماستر )شروط االلتحاق - أ
 (المعنً 

 

 

 مفتوح للطلبة احلاصلني على ليسانس نظاـ جديد ؿ ـ "تسويق الخدمات "إف القبوؿ يف ادلاسرت ختصص 
. يف التخصصات اليت ذلا عالقة بتخصص التسويقك النظاـ الكالسيكي د 

 بشرط أف يكوف سبق ذلم دراسة يف مسار الليسانس يف "تسويق الخدمات "     كيتم قبوؿ الطلبة يف ماسرت
. التخصصات اليت تقبل من طرؼ الفرقة البيداغوجية أك اللجنة العلمية أك فرقة التكوين

 
 
 

 ( سطر على أكثر تقدٌر20الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاٌة التكوٌن ،) أهداف التكوٌن- ب

 
 

 إىل زيادة ادلعارؼ كاكتساب ادلهارات كاخلربات باالستناد إىل ما ينطوم عليو "تسويق الخدمات "يهدؼ التكوين يف ماسرت
:برنامج ادلاسرت من مضامني حيث ميكن تقسيم ىذه األىداؼ إىل  

 زيادة معارؼ الطلبة ك معلوماهتم .

 مواكبة الطلبة للمستجدات يف حقوؿ ادلعرفة .

  رفع مستول أداء الطلبة عن طريق إكساهبم ادلهارات النظرية كالتطبيقية ادلستخدمة يف ختصصهم كزيادة قدرة
الطالب على التفكري ادلبدع ك اخلالؼ مبا ميكنو من التكيف مع مستواه ادلعريف كمواجهة مشكالتو ك التغلب 

. عليها

  دتكني الطالب من اإلدلاـ بكل ما ىو جديد يف ظل التقدـ التكنولوجي اذلائل يف معظم رلاالت احلياة كما
يزكدىم باخلربات  ادلختلفة كمن مث ادلساعدة يف عملية ختطيط القول العاملة كتنميتها كاليت تعد عنصرا أساسيا 

. من عناصر التنمية الشاملة

 القدرة على العمل يف إطار فريق .
 ( سطر على األكثر20 –فٌما ٌخص االندماج المهنً )المؤهالت والقدرات المستهدفة - ج

. تكوين أخصائيني يف العالقة بالزبوف حوؿ مهن التسويق كالبيع  
 ك يف السنة الثانية يعمق . يتحصل يف السنة األكىل على معارؼ معمقة يف التسويق األساسي ككذا تقنيات البيع ك التفاكض

. اختياره
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  كما يهدؼ ىذا التكوين إىل تكوين إطارات عالية يف الوظيفة التجارية قادرة على إعداد إسرتاتيجية تطوير مالئمة ، بفضل
. كفاءة التفاكض ادلوسعة لبقية كظائف ادلؤسسة

 تكوين أشخاص قادرين على اإلندماج السريع يف الوظائف التسويقية .
 ادلسامهة يف إعداد دفرت الشركط  يف التعامل مع سلسلة اإلمداد .
 مساعدة ادلسؤكؿ يف تسيري كقيادة ادلشاريع .
 اصلاز برامج التطبيقات اجلديدة .
 ادلشاركة يف حترير ادللفات التقنية للخدمة .
 مكلف باألعماؿ ، مسؤكؿ تطوير ، : ميكن كذلك ىذا التكوين يف إعداد إطارات قادرة على شغل كظائف كثرية من بينها

.  مدير مبيعات ، رئيس قطاع سوقي زللي أك جهوم ، مرقي مبيعات، رئيس مشركع ، مكلف بالدراسات أك مبهمة تسويقية
 القدرات الجهوٌة والوطنٌة القابلة لتشغٌل حاملً الشهادات الجامعٌة - د

 يسمح بتكوين إطارات قادرة على شغل مسؤكليات عملية يف "تسويق الخدمات ": إف عرض التكوين ماسرت ختصص 
. ادلصلحة التجارية للمؤسسات 

. ك ميكن للطلبة ادلتخرجني أف يشغلوا مناصب مندكبو مبيعات أك مسؤكلوف يف مصلحة التسويق يف مؤسسات اقتصادية
: كما ميكنهم  أف يلتحقوا بػ

a.  مكاتب الدراسات اخلاصة ببحوث التسويق 

b.  ككاالت االعالف 

c. ككالء التصدير ك االسترياد 

d. مجيع ادلؤسسات االقتصادية ادلهتمة بالتجارة الدكلية 

e.  قطاع البنوؾ 

f.  مؤسسات التكوين ادلختلفة 

g.  االدكات العمومية ذات العالقة بالتسويق 

h.  اجلرائد ك اجملالت 

i. ىيئات البحث 
 

 :الجسور نحو تخصصات أخرى- ه

 
 ماستر ادارة أعمال -

 : مؤشرات متابعة التكوٌن - و
 

 :تتم متابعة التكوٌن بماستر علوم تجارٌة باعتماد المؤشرات التالٌة 

 الحجم الساعً المنجز فً كل مقٌاس 

o الحجم الساعً المنجز فً كل وحدة تعلٌم 

o  معدل التقدم فً تغطٌة برنامج المقاٌٌس 
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o  اجمالً القروض المحققة فً كل سداسً و التركٌز على وحدات التعلٌم األساسٌة

مع التركٌز على العمل الشخصً و احتساب عدد الوحدات المتحصل علٌها من 

طرف الطالب و اعتماد االمتحانات الجزئٌة و التقٌٌم المستمر و متابعة الطالب 

 .بمدى التزامه ببذل مجهودات شخصٌة

o  انجاز مذكرات التخرج 

o مناقشة األطروحة 

 
 

 (إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم): قدرات التأطٌر- ز
 
 

  قدرات التأطٌر- أ

 طالبا يف ىذا التخصص كميكن الرفع كالتقليل من عدد من الطلبة كذلك حسب قدرة الكلية 100ميكن تأطري 
. البيداغوجية
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 التأطٌر الخارجً- ب
 

 :المؤسسة التابعة لها
 

  التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقٌع *طبٌعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 :المؤسسة التابعة لها
 

  التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقٌع *طبٌعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 :المؤسسة التابعة لها
 

  التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقٌع *طبٌعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 (توضح)محاضرة،أعمال تطبٌقٌة، أعمال موجهة، تأطٌر التربصات،  تأطٌر المذكرات، أخرى  *
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 اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة -4

 (بطاقة واحدة لكل مخبر ). المقترحنتقدٌم بطاقة عن التجهٌزات البٌداغوجٌة المتوفرة بالنسبة لألعمال التطبٌقٌة للتكوي: المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات- أ
 

 :عنوان المخبر 
 

  الرقم اسم التجهٌز  العدد المالحظات

 P4 1  جهاز حاسوب  16 فً حالة جٌدة

 Data show 2 1 فً حالة جٌدة

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

 :مٌادٌن التربص والتكوٌن فً المؤسسات- ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص
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( 02)شهرٌن حسب سعةاإلستقبال مؤسسات عمومٌة و خاصة 
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 : مشارٌع البحث الداعمة للتكوٌن المقترح- د

 

 تارٌخ نهاٌة المشروع تارٌخ بداٌة المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 
 :فضاءات  األعمال الشخصٌة وتكنولوجٌات اإلعالم واالتصال- ه
 
  
 

.  طالب520: توجد بالكلية إمكانيات كبرية من حيث قاعات ادلطالعة حيث أف قدرة استيعاب ىذه القاعات تقدر ِب 
. (Postes 120) جهاز 120باإلضافة إىل قاعة االنرتنت ادلتواجدة يف اجلامعة ادلركزية قدرة استيعاهبا . (postes 15) جهاز 15كذلك توجد يف الكلية قاعيت أنرتنت سعة كل كاحدة 
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II -بطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم 
 (سداسٌات (4)الرجاء تقدٌم بطاقات األربع)
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 :السداسً األول - 1
 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل العمل الشخصي أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 15

   18 6  سا18  سا 4.30 سا 4.30 سا 360 وحدات التعليم األساسية

 1h 30 1h 30 / 6 2 6 X X 120 مدخل للخدمات

 1h 30 1h 30 / 6 2 6 X X 120 التسويق اإلسرتاتيجي للخدمات

 1h 30 1h 30 / 6       2 6 X X 120 إدارة عالقات الزبائن

   9 4 6 /  سا3  سا3  سا180 وحدات التعليم المنهجية

 1h 30 1h 30 / 4 2 5 X X 100 حترير االدارم ك االتصاؿ

 1h 30 1h 30 / 2 2 4 X X 80 تقنيات ك حتقيقات سرب اآلراء

   2 1  سا1 / /  سا1.30  سا40 وحدات التعليم االستكشافية

 احملدد للقواعد 02-04القانوف 
ادلطبقة على ادلمارسات التجارية ادلعدلة 

 06-10بالقانوف 

40 1h 30 / / 1 1 2  X 

   2 1  سا1 /  سا1.30/ /  سا20 وحدات التعليم األفقية

 1h 30 / 1 1 2 X X / 20 1اللغة االجنبية 

   30 12 26 / سا9 سا9 600 1مجموع السداسي 
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: السداسً الثانً- 2
 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل العمل الشخصي أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 15

   18 6  سا18  سا 4.30 سا 4.30 سا 360 وحدات التعليم األساسية

 1h 30 1h 30 / 6 2 6 X X 120 تسويق الخدمات المالية 

 1h 30 1h 30 / 6 2 6 X X 120 التسويق الفندقي

 1h 30 1h 30 / 6       2 6 X X 120 التسويق السياحي

   9 4 6   سا1.30   سا1.30  سا3  سا180 وحدات التعليم المنهجية

 1h 30 1h 30 / 4 2 5 X X 100 ادلقاكالتية

حتليل ادلعطيات الكيفية 
 SPSSباالستخداـ 

80 1h 30          / 1h 30 2 2 4 X X 

   2 1  سا1 / /  سا1.30  سا40 وحدات التعليم االستكشافية

 التعلقة بشركط 08-04القانوف 
شلارسة االنشطة التجارية ادلعدؿ بالقانوف 

13-06 

40 1h 30 / / 1 1 2  X 

   1 1  سا1 /  سا1.30 /  سا20 وحدات التعليم األفقية

 1h 30 / 1 1 1 X X / 20 2اللغة االجنبية

   30 12 26  سا1.30 سا7.5 سا9 600   2مجموع السداسي 
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: السداسً الثالث  - 3

 وحدة التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة  أسبوع15
العمل 

 الشخصي
 إمتحان متواصل

   18 6  سا18 / سا 4.30 سا4.30 سا 360 وحدات التعليم األساسية

 X X 6 2 6 / سا 1.30 سا 1.30 120 التسويق الصحي 

 X X 6 2 6 / سا 1.30 سا 1.30 120 تسويق خدمات النقل

 X X 6 2       6 / سا 1.30 سا 1.30 120 التسويق اإللكتروني للخدمات

   9 4  سا6 / سا3  سا3  سا180 وحدات التعليم المنهجية

تسويق اخلدمات يف اإلقتصاد 
                 اإلسالمي

 X X 5 2 4 /   سا1.30 1.30 100

 X X 4 2 2 /   سا1h 30 1.30 80 منهجية البحث العلمي

   2 1  سا1 / /  سا1.30  سا40 وحدات التعليم االستكشافية

 1h 30 / / 1 1 2  X 40 قانون حماية المستهلك

   1 1  سا1 /  سا1.30/ /  سا20 وحدات التعليم األفقية

 1h 30 / 1 1 1 X X / 20 3اللغة االجنبية

   30 12 26  سا9 سا9 600   3مجموع السداسي 
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                      : السنة الجامعٌة                                    جامعة الجٌاللً بونعامة خمٌس ملٌانة :انًؤسسح

تسوٌق الخدمات  :ماستر 2017/2016                      
 

 
 

 

: السداسً الرابع - 4

 خصص إلعذاد انًزكشج
. سصيذ  30 وسصيذ 04انًعايم 
 عهىو التصاديح وعهىو انتسييش وانعهىو انتجاسيح:انًيذاٌ 
 العلوم التجارٌة:انشعثح 

 تسىيق انخذماث:انتخصص
 

انحجم انساعي  

 األسبىعي
 األرصذة انمعامم

 18 3 360 انعمم انشخصي

 12 1 240 انتربص في انمؤسست

 / / / انمهتقياث 

 / / / (حذد)أعمال أخري

 30 4  600  4مجمىع انسذاسي 

 

  
 

ٌرجى ذكر الحجم الساعً اإلجمالً موزع بٌن المحاضرات والتطبٌقات،  ) : حوصلة شاملة للتكوٌن - 5
  (:للسداسٌات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلٌم حسب الجدول التالً

 
 

 و ت               ح س  األساسٌة المنهجٌة االستكشافٌة األفقٌة المجموع

 محاضرة 202.5 135 67.5 / 405

 أعمال موجهة 202.5 112.5 / 67.5 182.5

 أعمال تطبٌقٌة / 22.5 / / 22.5

 عمل شخصً 810 270 45 45 1170

 المذكرة 360 180 60 / 600

 المجموع 1575 720 172.5 112.5 2670

 األرصدة 72 36 9 3 120

 %100  %2.5  %7.5  %30  60%  
 لكل وحدة األرصدة% 

 تعلٌم
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III  - البرنامج المفصل لكل مادة
( تقدٌم بطاقة مفصلة لكل مادة) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



21  

 تسوٌق الخدمات :ماستر 2017/2016                            : السنة الجامعٌة         جامعة الجٌاللً بونعامة خمٌس :انًؤسسح

                             تسىيك انخذياخ:عنوان الماستر
 1: السداسً

 انتعهيم األساسيت  وحذة  :اسم الوحدة
  - مدخل للخدمات :اسم المادة

 
 6:الرصٌد
 2:المعامل

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ): أهداف التعلٌم
  (ثالثة أسطر على األكثر

دتكني الطالب من اكتساب معارؼ يف اخلدمات 
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر

. جيب على الطالب أف يكوف متحكمان يف ادلعارؼ ك ادلبادئ األساسية يف اخلدمات
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

، تعريف)طبيعة اخلدمات  -        (..مفهـو
   مكانة اخلدمات يف اقتصاديات الدكؿ     -
   مسات ك خصائص اخلدمة      -
   تصنيف اخلدمات -
 جوىر اخلدمة ك اخلدمات احمليطة     -
   ادلزيج التسويقي للخدمات     -
   أنظمة اخلدمات     -
   اإلبداع يف اخلدمات -
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 .تقييم مستمر ك امتحاف هنائي
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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 تسوٌق الخدمات :ماستر 2017/2016                            : السنة الجامعٌة         جامعة الجٌاللً بونعامة خمٌس :انًؤسسح

                             تسىيك انخذياخ:عنوان الماستر

 1: السداسً

 انتعهيم األساسيت  وحذة  :اسم الوحدة
  التسويق اإلستراتيجي للخدمات :اسم المادة

 6:الرصٌد
 2:المعامل

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ): أهداف التعلٌم
  (ثالثة أسطر على األكثر

. دتكني الطالب من اكتساب معارؼ معمقة يف تقنيات االتسويق االسرتاتيجي للخدمة
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر

. جيب على الطالب أف يكوف متحكمان يف ادلعارؼ ك ادلبادئ األساسية يف التسويق ك التسويق االسرتاتيجي
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 
 مفهـو ك طبيعة التسويق اإلسرتاتيجي  -
  أمهية التسويق اإلسرتاتيجي   -

   مكانة التسويق اإلسرتاتيجي يف ادلؤسسات اخلدمية       -
 كيفية إعداد اإلسرتاتيجية التسويقية اخلدمية -
 مراحل االسرتاتيجية التسويقية يف قطاع اخلدمات    -
     (التكلفة، الرتكيز، التنويع) اإلسرتاتيجيات القاعدية  -
  جوىر اإلختالؼ بني التسويق العملي ك التسويق اإلسرتاتيجي -

 
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 .تقييم مستمر ك امتحاف هنائي
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

                                                                                              

                                . دار النهضة : القاهرة  . (الجزء األول)إدارة التسوٌق,محمود صادق بازرعه 

1982العربٌة، الطبعة السادسة   

- م1997, الطبعة األولى, دار مجدالوي, عمان, األصول التسوٌقٌة,محمد جودت ناصر.د                                                         
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 تسوٌق الخدمات :ماستر 2017/2016                            : السنة الجامعٌة         جامعة الجٌاللً بونعامة خمٌس :انًؤسسح

                             تسىيك انخذياخ:عنوان الماستر
 1: السداسً

 انتعهيم األساسيت  وحذة  :اسم الوحدة
 إدارة عالقات الزبائن :اسم المادة

 6:الرصٌد
 2:المعامل

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم
  (على األكثر

. دتكني الطالب من اكتساب معارؼ معمقة يف ادارة عالقات الزبائن
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر
. جيب على الطالب أف يكوف متحكمان يف ادلعارؼ ك ادلبادئ األساسية لإلقتصاد ك اخلدمة

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

   
   تطور مفهـو إدارة عالقات الزبائن -
       تعريف ك أمهية إدارة عالقات الزبائن   -
    خطوات ك اسرتاتيجيات تنفيذ إدارة عالقات الزبائن -
 معايري قياس أداء إدارة عالقات الزبائن  -
   أبعاد إدارة عالقات الزبائن -
      حتليل رحبية الزبائن   -
 تأثري إدارة عالقات الزبائن على األداء التسويقي للمؤسسات اخلدمية  -

 
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 .تقييم مستمر ك امتحاف هنائي
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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 تسوٌق الخدمات :ماستر 2017/2016                            : السنة الجامعٌة         جامعة الجٌاللً بونعامة خمٌس :انًؤسسح

                           تسىيك انخذياخ:عنوان الماستر

 1: السداسً  

 انمنهجيت انتعهيم  وحذة  :اسم الوحدة

  حترير االدارم ك االتصاؿ:اسم المادة

 5:الرصٌد
 2:المعامل

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ): أهداف التعلٌم
  (ثالثة أسطر على األكثر

ٌحتاج التعامل المالً فً الوقت الراهن إلى المعلومات التً تساعد المتعاملٌن على اتخاذ القرارات، كما ٌحتاج 

المتعاملٌن إلى التعامل مع تقنٌات االتصال للحصول على هذه المعلومات، توفر هذه المادة للطالب قدرة على 

 .تحقٌق الهدف من خالل الوسٌلة المناسبة اقتصادٌا وزمنٌا

 

نالتصال  انجذيذج انتكُىنىجياخ و انتُظيًي األداء تحسيٍ نطشق انًسثمح انًعشفح: انمطهىبت انمسبقت انمعارف

 . المعلومات والوسائط الرقمٌة ووسائل اإلعالم واإلعالن فً آن واحدممعارف ترتبط بنظ

 . 

 

 :انمادة محتىي

 تقنيات التحرير اإلدارم -1

 االتصػػاؿتقنيات  -2

 ادلؤسسػػة يف االتصاؿ أشكاؿ -3

 ادلؤسسة يف االتصاؿ تطبيقات  -4

 اجلماعات داخل االتصاؿ -5

 ادلؤسسة يف االتصاؿ تدقيق -6

 ادلؤسسة يف االتصاؿ إسرتاتيجية

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 .امتحاف هنائي+ تقييم مستمر
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 .1986 سنة لمنشر المريخ ،دار عامر دريس. لها السموكي والمدخل اإلدارية االتصاالت
 والتوزيع والنشر لمطباعة الجامعية الدار. المصري محمد سعيد– الصحن فريد محمد األعمال إدارة -2

 .1998 سنة اإلسكندرية
 .1995 لمنشر الجامعية الدار ، قحن أبو السالم عبد د. اإلدارة أساسيات -3
 2000 سنة وتوزع ونشر طبع الجامعية الدار – توفيق أحمد جميل د .األعمال إدارة -4

. 2003، 01إٌاد شاكر البكري، تقنٌات االتصال بٌن زمنٌن، دار الشروق للنشر والتوزٌع، ط - 5

 . 2004ناصر دادي عدون،االتصال فً كفاءة المؤسسة االقتصادٌة، -6
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حسٌن محمد الشٌخ، تقنٌات إدارٌة حدٌثة فً اإلدارة واإلتصال اإلداري، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر، - 7
2010. 

 
                             تسىيك انخذياخ:عنوان الماستر

 1: السداسً

 انتعهيم انمنهجيت  وحذة  :اسم الوحدة

 تقنيات ك حتقيقات سرب اآلراء :اسم المادة

 4:الرصٌد
 2:المعامل

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ): أهداف التعلٌم
  (ثالثة أسطر على األكثر

دتكني الطالب من التحكم يف تقنيات مجع البيانات الكمية ك الكيفية ك ذلك باستخداـ طرؽ ك تقنيات مجع البيانات 
. األكلية ادلختلفة

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 .  (مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر

جيب على الطالب أف يكوف متحكمان يف ادلعارؼ األساسية ك أجبديات التسويق ك ادلزيج التسويقي ك كذا أدكات التحليل 
. اإلحصائي

 . .(إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

. االستقصاء ، ادلالحظة ، التجربة: طرؽ سرب اآلراء  : 1ؼ
. ادلقاييس : 2ؼ
تعريف االستبياف ، أنواع التحقيقات ، زلتول األسئلة ، أنواع األسئلة ، التحليل النفسي : تصميم االستبياف  : 3ؼ

. لالستبياف
. األنواع ادلختلفة للعينات ، إجراءات حتديد العينة ، حتديد حجم العينة: تصميم ك إجراءات حتديد العينة  : 4ؼ
. تنفيذ االستبياف ، إجراءات التحقيق ك مجع البيانات ، اختيار احملققوف ، متابعة ك تقييم احملققوف: مجع البيانات  : 5ؼ
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 .تقييم مستمر ك امتحاف هنائي
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

(. 2005الدار اجلامعية ، : االسكندرية )حبوث التسويق ، "ثابت عبد الرمحاف إدريس ، - 
- Naresh Malhotra , «Etudes marketing avec SPSS», (Paris: Pearson 

Education, 2004) 
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 1: السداسً
 اإلستكشافيت  انتعهيم  وحذة  :اسم الوحدة
  06-10 انًحذد نهمىاعذ انًطثمح عهى انًًاسساخ انتجاسيح انًعذنح تانماَىٌ 02-04انماَىٌ  :اسم المادة

 2:الرصٌد

 1:المعامل

 
ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم

  (على األكثر
 06-10 انًحذد نهمىاعذ انًطثمح عهى انًًاسساخ انتجاسيح انًعذنح تانماَىٌ 02-04انماَىٌ تمكٌن الطالب من 

 
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر
ٌجب على الطالب أن تكون له معارف مسبقة حول القانون العام و القانون التجاري  

 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

مفهـو ادلمارسات التجارية ك القواعد ادلطبقة ذلا  
 06-10 انًحذد نهمىاعذ انًطثمح عهى انًًاسساخ انتجاسيح انًعذنح تانماَىٌ 02-04لاَىٌ حتليل ك شرح ادلعمق ؿ

 
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 

 . امتحاف هنائي
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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                            تسىيك انخذياخ :عنوان الماستر

 1: السداسً

 انتعهيم األفقيت  وحذة  :اسم الوحدة
 1 اللغة االجنبية:اسم المادة

 2:الرصٌد
 1:المعامل

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم
  (على األكثر

. التحكم يف ادلصطلحات باللغة اإلصلليزية ك ادلستعملة يف التسويق ك كذا إكسابو القدرة على استعماؿ مراجع التسويق باللغة االصلليزية
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر

 أف يكوف الطالب لو مستول أدىن مقبوؿ يف اللغة االصلليزية

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 Chapter Introduction 

 Oral versus Written Communication 

 How Is Writing Learned? 

 Good Writing 

 Style in Written Communication 

 Principles of Written Communication 

 Overcoming Barriers to Effective Written Communication 

 Additional Resources 

 

 
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 

 .تقييم مستمر ك امتحاف هنائي
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 

 Denison, Richard M. A Hogg (dir.),History of the English language, Cambridge University Press, 

2006. 

 
 

 
 

http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s13-00-effective-business-writing.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s13-01-oral-versus-written-communicat.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s13-02-how-is-writing-learned.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s13-03-good-writing.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s13-04-style-in-written-communication.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s13-05-principles-of-written-communic.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s13-06-overcoming-barriers-to-effecti.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s13-07-additional-resources.html
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                            تسىيك انخذياخ :عنوان الماستر

 2: السداسً

 انتعهيم األساسيت  وحذة  :اسم الوحدة
  تسويق الخدمات المالية :اسم المادة

 6:الرصٌد
 2:المعامل

  (ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر على األكثر): أهداف التعلٌم

دتكني الطالب من التحكم يف التسويق  اخلدمات ادلالية 
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (األكثر

. ، التأمينات.جيب على الطالب أف يكوف على دراية بادلعارؼ األساسية لتسيري ادلؤسسات ك كذا  يف اخلدمات ادلصرفية
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 
، تعريف )طبيعة اخلدمات ادلالية -         (خدمات ادلصارؼ، خدمات التأمني: مفهـو
 مفهـو ك طبيعة التسويق ادلصريف    -
   سوؽ ادلصارؼ    -
  مستهلك اخلدمات ادلصرفية -
 ادلزيج التسويقي للخدمة ادلصرفية    -
   مفهـو ك طبيعة التسويق التأميين       -
  سوؽ التأمينات   -
   مستهلك خدمات التأمني   -
   ادلزيج التسويقي خلدمات التأمني -

 

                                                                                                                                                              

          كيف تؤثش انتحسيُاخ اإلَتاجيح عهى انجىدج وانميًح

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
 .تقييم مستمر ك امتحاف هنائي

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 

 2005 ديسًثش 7انعثيكاٌ نهتعهيى،  اإلستشاتيجيح وانميادج في أعًال انخذياخ:  إداسج انخذياخ سيتشاسد َىسياٌ
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                            تسىيك انخذياخ :عنوان الماستر

 2: السداسً

 انتعهيم األساسيت  وحذة  :اسم الوحدة
 التسويق الفندقي  :اسم المادة

 6:الرصٌد
 2:المعامل

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم
  (على األكثر

. تسىيك انفُذليحدتكني الطالب من اكتساب معارؼ معمقة يف 
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر

. جيب على الطالب أف يكوف متحكمان يف ادلعارؼ ك ادلبادئ األساسية للتسويق، تسويق اخلدمات
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 
مفهـو الفنادؽ ك أنواعها      -
   مفهـو اخلدمة الفندقية ك أنواعها   -
     أمهية اخلدمة الفندقية       -
 خصائص اخلدمة الفندقية    -
  ماىية التسويق الفندقي -

 أنواع األسواؽ الفندقية    -
 مقومات التسويق الفندقي     -
  سلوؾ ادلستخدمني يف رلاؿ التسويق الفندقي    -
  ادلزيج التسويقي للخدمات الفندقية     -
  مفهـو اجلودة الفندقية   -

 
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 

 .تقييم مستمر ك امتحاف هنائي
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

، 2005ة، رقلقات، اساث كدرابحو، يةدارإلالعربية للتنمية المنظمة ت، التسويق بالعالقا، امنى شفيق
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                            تسىيك انخذياخ :عنوان الماستر

 2: السداسً
 انتعهيم األساسيت  وحذة  :اسم الوحدة
  التسويق السياحي :اسم المادة

 6:الرصٌد
 2:المعامل

 
 
 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم
  (على األكثر

.  نظاـ إنتاج اخلدمة كاإلبداع دتكني الطالب من اكتساب معارؼ معمقة يف
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر

. جيب على الطالب أف يكوف متحكمان يف ادلعارؼ ك ادلبادئ األساسية للتسويق
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 
طبيعة السياحة    -
 ادلؤسسات السياحية     -
 مفهـو ك خصائص اخلدمات السياحية     -
 ماىية التسويق السياحي   -
 خصائص التسويق السياحي   -
 مكونات العرض السياحي -
 ادلزيج التسويقي السياحي    -
 حبوث التسويق السياحي    -
  -التسويق السياحي اإللكرتكين   -

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 .تقييم مستمر ك امتحاف هنائي
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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                            تسىيك انخذياخ :عنوان الماستر    

 2: السداسً     
 انتعهيم انمنهجيت  وحذة  :اسم الوحدة     

                 ادلقاكالتية :اسم المادة
 5:الرصٌد

 2:المعامل
ٌهدف هذا المقٌاس إلى تكوٌن الطالب من ناحٌة االستعدادات المهنٌة لتكوٌن مشروع عمل من  : أهذاف انتعهيم

 .خالل المقاولة والمبادرة بإنشاء مؤسسات

  

. عمومٌات حول االقتصاد ومعارف قانونٌة :انمعارف انمسبقت انمطهىبت 

 : محتىي انمادة

مدخل إلى إنشاء المؤسسات  .1
 مفهـو كخصائص إدارة ادلشركع 
  مراحل إنشاء ادلؤسسات
  التعريف مبؤسس ادلشركع
  الفكرة اك الفرصة التجارية
  سلطط األعماؿ

التوافق بين المؤسس والمشروع  .2
 ادلؤسس اك الفريق ادلقاكاليت 
  (الفرصة/ الفكرة)جذكر ادلشركع 
  التوافق بني ادلؤسس كادلشركع

دراسة نجاعة المشروع  .3
 ادلظاىر اإلسرتاتيجية 
  ادلظاىر العملية
  ادلظاىر التسويقية
  ادلظاىر التقنية كاالقتصادية
  ادلظاىر القانونية كالضريبية

مراحل كعمليات إدارة ادلشركع  -4
التخطيط كاجلدكلة الزمنية للمشركع  -5
 إدارة موارد ادلشركع -6
الرقابة على ادلشركع  -7
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 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 

 .امتحاف هنائي+ تقييم مستمر 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
  Bird, B. (1992)"The Roman God Mercury: An Entrepreneurial Archetype", Journal of 

Management Enquiry, vol 1, no 3, September, 1992.  

  Haidar, J.I., 2012. "Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth," Journal of the 

Japanese and International Economies, Elsevier, vol. 26(3), pages 285–307.  

  Busenitz, L. and Barney, J. (1997) "Differences between entrepreneurs and managers in large 

organizations", Journal of Business Venturing, vol 12, 1997 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066558
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                            تسىيك انخذياخ :عنوان الماستر

 2: السداسً
 انتعهيم انمنهجيت  وحذة  :اسم الوحدة
 SPSSباستخداـ برنامج  حتليل ادلعطيات الكيفية :اسم المادة

 4:الرصٌد
 2:المعامل

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم
  (على األكثر

تًكيٍ انطانة يٍ انتحكى في انطشق انكيفيح االحصائيح انًساعذج في تحهيم االستثياٌ تطشيمح تسيطح و سشيعح و 

  انًجهز نهزا انغشض (SPSS)رنك تاستخذاو تشَايج احصائيح يثم  
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر

 . جيب على الطالب أف يكوف متحكمان يف ادلعارؼ ك أدكات التحليل اإلحصائي
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

 SPSS تحلٌل الوصفً للبٌانات الكٌفٌة باستخدام -

 khi-deuxأختبار كاي مربع  -
 (...سبٌرمان، فاي، كندال تاو)االرتباط  -
 تحلٌل التباٌن االحادي و الثنائً / T-Studentاختبار:  المقارنة بٌن المتوسطات -
 االنحدار الخطً البسٌط و المتعدد بمتغٌرات كٌفٌة -
 االنحدار اللوجٌستٌكً -
 (....تحلٌل العاملً ، التصنٌفات: تحلٌل المعطٌات -

 ......اختثاس فشيذياٌ، اختثاس ويهكىكسىٌ : اختاساخ االيعهًيح

 

 
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 

 .تقييم مستمر ك امتحاف هنائي
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
، دار الشروق للنشر و التوزٌع عمان ، 1، الطبعة"SPSSسامر محمد الشاٌب، التحلٌل االحصائً باستخدام "صالح الرشٌد العقٌلً،  -

 . 1998أردن،
 .2003، المعهد  العربً للتدرٌس و البحوث االحصائٌة،SPSSدلٌل الى برنامج "سعد زغلول بشٌر،  -
 .، دروس على النتSPSSمنى قمحٌة، البرنامج االحصائً  -
 .، مركز االشراف التربوي شرق جدةSPSSسعٌد عبد الفتاح الغامٌدي، دلٌل استخدام مبسط للبرنامج االحصائً  -

- Analyse des données avec SPSS, les édition SMG, Bibliothèque nationale de québec, 2002.  

 -NareshMalhtra , «Etudes marketing avec SPSS», (Paris: Pearson Education , 2004). 

- G. Saporta , « Probabilités , analyse des données et statistique », (Paris : Edition TECHNIP ,  
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                            تسىيك انخذياخ :عنوان الماستر    

 2: السداسً     

 انتعهيم االستكشافيت  وحذة  :اسم الوحدة     
 06-13 ادلتعلقة بشركط شلارسة االنشطة التجارية ادلعدؿ بالقانوف 08-04قانوف  :اسم المادة

 

 2:الرصٌد
 1:المعامل

 

 

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم
  (على األكثر

 06-13 ادلتعلقة بشركط شلارسة االنشطة التجارية ادلعدؿ بالقانوف 08-04قانوف تمكٌن الطالب من 

 
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر
ٌجب على الطالب أن تكون له معارف مسبقة حول القانون العام و القانون التجاري  

 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

مفهـو  ادلمارسات االنشطة التجارية 
 06-13 ادلتعلقة بشركط شلارسة االنشطة التجارية ادلعدؿ بالقانوف 08-04حتليل ك شرح ادلعمق لقانوف 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم 

 .امتحاف هنائي
 
 
 
 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
). 
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                            تسىيك انخذياخ :عنوان الماستر

 2: السداسً

 انتعهيم األفقيت  وحذة  :اسم الوحدة
 2 اللغة االجنبية:اسم المادة

 1:الرصٌد
 1:المعامل

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم
  (على األكثر

دتكني الطالب من التحكم يف ادلصطلحات باللغة اإلصلليزية ك ادلستعملة يف التسويق ك كذا إكسابو القدرة على استعماؿ مراجع التسويق 
. باللغة االصلليزية

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 .  (سطرٌن على األكثر

 .أف يكوف الطالب لو مستول أدىن مقبوؿ يف اللغة االصلليزية

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 Chapter Introduction 

 Think, Then Write: Writing Preparation 

 A Planning Checklist for Business Messages 

 Research and Investigation: Getting Started 

 Ethics, Plagiarism, and Reliable Sources 

 Completing Your Research and Investigation 

 Reading and Analyzing 

 Additional Resources 

 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 .تقييم مستمر ك امتحاف هنائي
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 Denison, Richard M. A Hogg (dir.),History of the English language, Cambridge University Press, 

2006. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s14-00-writing-preparation.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s14-01-think-then-write-writing-prepa.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s14-02-a-planning-checklist-for-busin.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s14-03-research-and-investigation-get.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s14-04-ethics-plagiarism-and-reliable.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s14-05-completing-your-research-and-i.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s14-06-reading-and-analyzing.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s14-07-additional-resources.html


36  

 تسوٌق الخدمات :ماستر 2017/2016                            : السنة الجامعٌة         جامعة الجٌاللً بونعامة خمٌس :انًؤسسح

 

                            تسىيك انخذياخ :عنوان الماستر

 3: السداسً
 انتعهيم األساسيت  وحذة  :اسم الوحدة

التسويق الصحي :اسم المادة  
  

 6:الرصٌد

 1:المعامل

 ( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر على األكثر): أهداف التعلٌم
 .دتكني الطالب من التحكم اجليد ك اإلدلاـ بشكل معمق بالتسويق الصحي

 

 .  (وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر) : المعارف المسبقة المطلوبة 
. جيب على الطالب أف يكوف ملّمان ك متحكمان يف كل مواد التخصص اليت درسها يف الليسانس

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 ماىية التسويق الصحي    -
  مراحل عملية التسويق الصحي     -
   مرتكزات التسويق الصحي      -
 حتليل سلوؾ ادلستهلك للخدمة الصحية     -
 العوامل ادلؤثرة يف السلوؾ الشرائي للمريض -

 ادلزيج التسويقي يف رلاؿ اخلدمات الصحية    -

        جودة اخلدمات الصحي -

 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 .تقييم مستمر ك امتحاف هنائي
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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                            تسىيك انخذياخ :عنوان الماستر

 3: السداسً

 انتعهيم األساسيت  وحذة  :اسم الوحدة
  تسويق خدمات النقل :اسم المادة

 6:الرصٌد
 1:المعامل

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم
  (على األكثر

دتكني الطالب من التحكم اجليد ك اإلدلاـ بشكل معمق مبفاىيم تسويق خدمات النقل 
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر

. جيب على الطالب أف يكوف ملّمان ك متحكمان يف كل مواد التخصص اليت درسها يف الليسانس
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 
 طبيعة النقل  -

      ماىية خدمات النقل   -

     انواع خدمات النقل      -

 ماىية تسويق خدمات النقل       -

 حتسني جودة خدمات النقل       -

   ادلزيج التسويقي خلدمات النقل -

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
 

 .تقييم مستمر ك امتحاف هنائي
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

(. 2005دار كائل للنشر ك التوزيع ، : عماف )، " أصوؿ التسويق"ناجي معال ، - 
( 2007جهينة للنشر ك التوزيع ، : عماف )، " التسعري مدخل تسويقي"علي عبد الرضا اجلياشي ، - 
(. 2004دار ادلسرية ، : عماف )، " أساسيات التسعري يف التسويق ادلعاصر"زلمد ابراىيم عبيدات ، - 
(. 2002 ، 2دار الثقافة ، ط: عماف )، " مبادئ التسويق"زلمد صاحل ادلؤذف ، - 
(. 2002دار احلامد ، : عماف )، " نظاـ ادلعلومات التسويقية"تيسري العجارمة ، زلمد الطائي ، - 
(. 2005الدار اجلامعية ، : االسكندرية )حبوث التسويق ، "ثابت عبد الرمحاف إدريس ، - 
( 2004دار اجلامعة اجلديدة ، : االسكندرية )"، " حبوث التسويق ك التسويق الدكيل'عبد السالـ أبو قحق ، - 
 (.1998مكتبة جرير ، )، " كيف تتقن فن البيع"تـو ىوبنز ، - 
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                            تسىيك انخذياخ :عنوان الماستر

 3: السداسً

 انتعهيم األساسيت  وحذة  :اسم الوحدة
  التسويق اإللكرتكين للخدمات :اسم المادة

 6:الرصٌد
 1:المعامل

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم
 ( على األكثر

 .في انتسىيك االنكتشوَيتًكيٍ انطانة يٍ اكتساب يعاسف يعًمح 

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 .  (سطرٌن على األكثر

 .جيب على الطالب أف يكوف متحكمان يف ادلعارؼ ك ادلبادئ األساسية للتسويق 
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 مدخل لتكنولوجيا ادلعلومات ك االتصاؿ  - 
ماىية التسويق االلكرتكين      -  
دراسة سلوؾ مستهلك اخلدمة االلكرتكنية   -  

 ادلزيج التسويقي اإللكرتكين للخدمات- 
 

 

(ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم   

 .تقييم مستمر ك امتحاف هنائي
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

(. 2003مكتبة لبناف ، : بريكت )، " مهارات اإلدارة"بورؾ برس ، - 
(. 2005مكتبة العبيكاف ، : الرياض )، " ختيل إدارة ادلشاريع"كيفن فورسربغ ك آخركف ، - 

- Cyrille Chartier-Kastler , «Précis de conduite de projet informatisés», (Paris: EYROLLES , 2003 

 تشاس انىنيذ
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                            تسىيك انخذياخ :عنوان الماستر

 3: السداسً

 انتعهيم انمنهجيت  وحذة  :اسم الوحدة
  تسويق اخلدمات يف االقتصاد االسالمي:اسم المادة

 5:الرصٌد
 2:المعامل

 
ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم

  (على األكثر

 .دتكني الطالب من التحكم يف معرفة مفهـو التسويق يف االقتصاد االسالمي 
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر

 .أف يكوف الطالب بدراية باالقتصاد االسالمي ك معرفة طرؽ ك مبادئ التسويق
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

يتم اختيار مواضيع ذات صلة بتخصص التسويق ك حتليلها ك ىنا يتم التنسيق مع أساتذة مواد التخصص يف عملية اختيار ىذه 
 .ادلواضيع

           وأعمال المعامالت التسوٌقٌة فً إطار اإلسالم التسويقيالمزٌج -

     االتصاالت -

 الخدمة/ المنتج  -

توزٌع والمبٌعات والتفاوض وإدارة العقود  -

 األسعار، ودفع -

 من التقلٌد إلى الحداثة: اتجاهات قوٌة فً اإلسالم -

 االتجاهات السوسٌولوجٌة قوٌة: التدٌن والتقالٌد والحداثة -

 االبتكار، والعالمات التجارٌة وخطوط االنتاج -

 زٌادة المنافسة -

 العولمة -

 

 

 
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 

 .امتحاف هنائي+ تقييم مستمر 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

.  اخلاصة باالقتصاد اإلسالمي  كل ادلراجع باللغة العربية
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                           تسىيك انخذياخ:عنوان الماستر

 1: السداسً  

 انمنهجيت انتعهيم  وحذة  :اسم الوحدة

  منهجية البحث العلمي:اسم المادة

 4:الرصٌد
 2:المعامل

 
ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ): أهداف التعلٌم

  (ثالثة أسطر على األكثر

. دتكني الطالب من التحكم يف أدكات ادلنهجية ك البحث العلمي اليت تساعده يف إعداد البحوث ك مذكرة التخرج
 

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 .  (مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر

. جيب على الطالب أف يكوف متعودان على إعداد البحوث
  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 .طبيعة ادلعرفة العلمية ك البحث العلمي : 1ؼ

. اختيار ادلوضوع ك إعداد خطة البحث : 2ؼ
. ادلكتبة ك البحث العلمي : 3ؼ
. مراجعة الدراسات السابقة ك استخداـ ادلراجع : 4ؼ
. مناىج البحث العلمي : 5ؼ
. العينات ك طرؽ اختيارىا : 6ؼ
. أدكات مجع البيانات : 6ؼ
. القياس العلمي : 8ؼ
. تصنيف البيانات ك عرضها : 9ؼ
. كتابة البحث ك إخراجو : 10ؼ

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 .امتحاف هنائي+تقييم مستمر 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

ادلكتب اجلامعي احلديث ، : اإلسكندرية )، " منهجية البحث العلمي يف اإلدارة ك احملاسبة"كماؿ الدين الدىراكم ، - 
2006 .)

دار الكتب الوطنية ، : بنغازم )، " أساليبو ك تقنياتو– البحث العلمي "عجيلي عصماف سركز ، عياد سعيد أمطري ، - 
2002 .)
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                            تسىيك انخذياخ :عنوان الماستر

 3: السداسً

 انتعهيم اإلستكشافيت  وحذة  :اسم الوحدة
  قانوف محاية ادلستهلك:اسم المادة

 2:الرصٌد
 1:المعامل

 
ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم

  (على األكثر

 دتكني الطالب من التحكم يف القوانني خاصة حبماية ادلستهلك

 
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر

جيب على الطالب اف تكوف لو معارؼ مسبقة حوؿ القانوف العاـ ك القانوف التجارم 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

مفهوم قانون حماٌة المستهلك 
حقوق المستهدفة لحماٌة حق المستهلك 

مشروع قانون حماٌة المستهلك 
أحكام عامة فً ما ٌخص أحكام المستهلك 

قوانٌن خاصة بسالمة المستهلك 
قوانٌن خاصة باعالم المستهلك 

قوانٌن خاصة بضمان المنتج 
الجزاءات الجنائٌة و االجراءات و ضبط المخالفات 

أحكام ختامٌة 
 
 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

. امتحاف هنائي
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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                            تسىيك انخذياخ :عنوان الماستر

 3: السداسً

 انتعهيم األفقيت  وحذة  :اسم الوحدة
 3 اللغة االجنبية :اسم المادة

 1:الرصٌد
 1:المعامل

 
ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم

  (على األكثر

دتكني الطالب من التحكم يف ادلصطلحات باللغة اإلصلليزية ك ادلستعملة يف التسويق ك كذا إكسابو القدرة على استعماؿ مراجع التسويق 
. باللغة االصلليزية

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 .  (سطرٌن على األكثر

 أف يكوف الطالب لو مستول أدىن مقبوؿ يف اللغة االصلليزية

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

o Chapter Introduction 

o General Revision Points to Consider 

o Specific Revision Points to Consider 

o Memorandums and Letters 

o Business Proposal 

o Citing and Referencing Techniques 

o Creating a References Section 

o Using Modern Language Association (MLA) Style 

o APA and MLA Documentation and Formatting: End-of-Chapter Exercises 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 .تقييم مستمر ك امتحاف هنائي
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 Denison, Richard M. A Hogg (dir.),History of the English language, Cambridge University Press, 

2006. 

 
 
 
 

 

http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s16-00-revising-and-presenting-your-w.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s16-01-general-revision-points-to-con.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s16-02-specific-revision-points-to-co.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s17-02-memorandums-and-letters.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s17-03-business-proposal.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s18-02-citing-and-referencing-techniq.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s18-03-creating-a-references-section.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s18-04-using-modern-language-associat.html
http://2012books.lardbucket.org/books/english-for-business-success/s18-05-apa-and-mla-documentation-and-.html
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V  -االتفاقٌات /العقود 
 

 
 ال

 
 

  ( الورقي  للتكوين بالملف االتفاقيات والعقود تُرفق إذا كانت نعم،  ) 
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 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة

 ) فً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعٌة أخرى (

 (ورق رسمً ٌحمل اسم المؤسسة الجامعٌة المعنٌة  )

 

 : الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان :الموضوع

 

المذكورة أعاله  عن الماستر عن رغبتها فً اإلشراف المزدوج (أو المركز الجامعً)تعلن الجامعة 

 .طٌلة فترة تأهٌل الماستر

 

 :ترافق هذا  المشروع من خالل (أو المركز الجامعً)وفً هذا اإلطار، فإن الجامعة 

 

 إبداء الرأي أثناء تصمٌم و تحٌٌن برامج التعلٌم،-

 المشاركة فً الملتقٌات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة فً لجان المناقشة ، -

 المساهمة فً تبادل اإلمكانٌات البشرٌة و المادٌة -

 
 :توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا 

 
 :الوظٌفة

 
 :التارٌخ
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 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة

 )مفً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 (ورق رسمً ٌحمل اسم المؤسسة) 

 

 : الموافقة على مشروع بعث تكوٌن للماستر بعنوان:الموضوع

 

 :المقدم من

 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها فً مرافقة هذا  التكوٌن المذكور أعاله 

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوٌن 

 

 :وفً هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع وٌتمثل دورنا فٌه من خالل

 إبداء رأٌنا فً تصمٌم و تحٌٌن برامج التعلٌم، -

 المشاركة فً الملتقٌات لهذا الغرض ، -

 .المشاركة فً لجان المناقشة  -

تسهٌل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصٌن فً المؤسسة فً إطار إنجاز مذكرات نهاٌة التخرج أو  -

 .فً إطار المشارٌع المؤطرة

 

 اإلمكانٌات الضرورٌة لتنفٌذ هذه العملٌات و التً تقع على عاتقنا من أجل تحقٌق األهداف وتنفٌذها رسٌتم تسخً

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

 .منسقا خارجٌا لهذا المشروع*...............(ة)ٌعٌن السٌد

 
 :توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا

 
 :الوظٌفة

 
 :التارٌخ

 
 :الختم الرسمً للمؤسسة

 
 

 


