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 خامسالسداسي ال

  وحدات التعليم

  المعامل  األرصدة  المواد

  نوع التقييم  لحجم الساعي األسبوعيا

مراقبة   أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجھة  محاضرة
  مستمرة

  امتحان

  :وحدة تعليم أساسية

  18: األرصدة

  8: المعامل

  

 X X  سا 5  -  سا 1.30 سا 1.30  2  6  نظم المعلومات التسويقية

 X X  سا 5  -  سا 1.30 سا 1.30  2  6  بحوث التسويق

 X X  سا 3.30  -  سا 1.30 سا 1.30  2  6  لمستھلكسلوك ا

  :وحدة التعليم المنھجية

  9: األرصدة

  3: المعامل

 X X  سا 4  -  سا 1.30 سا 1.30  2  5  التسويق األخضر

  االتصال

  

 X X  سا 5.30  -   سا 1.30  1  4

  :وحدة التعليم االستكشافية

  2: األرصدة

  1: المعامل

  

  قانون حماية المستھلك

 X   سا 1.30  -     سا 1.30  1  2

  :وحدة التعليم األفقية

  1: األرصدة

  1: المعامل

  لغة أجنبية

 X X -   -  سا 1.30 -   1  1

    24.30  -   7.30  09  11  30  المجموع  مجموع السداسي الخامس
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  سادسالسداسي ال

  

  وحدات التعليم

  المعامل  األرصدة  المواد

  نوع التقييم  الحجم الساعي األسبوعي

مراقبة   أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجھة  محاضرة
  مستمرة

  امتحان

  :وحدة تعليم أساسية

  18: األرصدة

  6: المعامل

  

 X X  سا 6   سا 1.30 سا 1.30  2  6  تسويق استراتيجي

 X X  سا 6   سا 1.30 سا 1.30  2  6  تسويق دولي

 X X  سا 6   سا 1.30 سا 1.30  2  6  تسويق الكتروني

  :وحدة التعليم المنھجية

  9: ةاألرصد

  3: المعامل

 X X  سا 3  سا 1.30  سا 1.30  2  5  تحليل قواعد البيانات

  X  سا 6      1  4  تقرير التربص 

  وحدةالتعليم االستكشافية

  2: األرصدة

  1: المعامل

  

  قانون المنافسة

 X   سا 1.30      سا 1.30  1  2

  :وحدة التعليم األفقية

  1: األرصدة

  1: المعامل

  لغة أجنبية

 X X -   -  سا 1.30 -   1  1

    سا 28,3  سا 1.30  سأ 6  سا 7,3  11  30  المجموع  مجموع السداسي السادس
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  البرنامج المفصل لكل مادة في 
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  نظم المعلومات التسويقية: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذك ( أھداف التعليم

يغطي ھذا المساق مقدمة لنظم المعلومات التسويقية ووظائفھا األساسية، تطوير معارف الطالب فيما يتعلق بنظم المعلومات اإلدارية 
وصف مختصر للمعرفة ( المعارف المسبقة المطلوبة  .ل عملية صنع القرارفي ضوء أنظمة دعم التشغيل اآللي والبيانات ألج

  مواصلة ھذا التعليم، المطلوبة والتي تمكن الطالب من

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

المساق، البد أن يكون لديھ المھارات والكفاءات الالزمة فيما يتعلق بعلوم الحاسب األلي، بما في ذلك كي يتسنى للطالب دراسة ھذا 
  .بعض أنظمة الشبكات وقواعد المعطيات

  : محتوى المادة

  مفھوم نظم المعلومات وخصائصھا؛. 1

  ؛)المفھوم،الخصائص،األھمية(مدخل لنظم المعلومات التسويقية . 2 

  م المعلومات التسويقية؛خطوات بناء نظ. 3 

  مكونات نظم المعلومات التسويقية؛. 4 

  المجاالت التطبيقية لنظم المعلومات التسويقية؛. 5 

  دور نظم المعلومات التسويقية فيصنع القرارات التسويقية؛. 6 

  عالمنتج،السعر،الترويج،التوزي(دور نظم المعلومات التسويقية في صنع قرارات المزيج التسويقي . 7 

  نظام دعم القرارات التسويقية؛. 8 (

  .تطبيقات نظم المعلومات لتسويقية. 9 

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  ،بين النظرية والتطبيق، دار زھران للنشر نظم المعلومات االدارية وتطبيقاتھا في الصناعة (، 2012(رياض سلطان علي
  والتوزيع، األردن

.  Hashem ,Tareq , 2008. Marketing Information System , Tasneem Publications 
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  بحوث التسويق: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب  ( أھداف التعليم

يغطي ھذا المساق مقدمة حول بحوث التسويق، حيث يمكن الطلبة من الفھم الجيد لبحوث التسويق، تعلم كيفية صياغة الفروض 
  .واستخدام قوائم االستقصاء وجمعھا وتحليلھا وتقديمھا

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

كي يتسنى للطالب دراسة ھذا المساق، البد أن يكون لديھ المھارات والكفاءات الالزمة فيما يتعلق بعلوم اإلحصاء واإلحصاء 
  .التطبيقي

  : محتوى المادة

بحوث موجھة لحل . 5بحوث موجھة لتحديد المشكلة؛ . 4وفق معيار الھدف؛ . 3واع بحوث التسويق؛ أن. 2مدخل لبحوث التسويق؛ . 1

خطوات . 11 .بحوث التوزيع. 10بحوث الترويج؛ . 9بحوث لتسعير؛ . 8بحوث لمنتج؛ . 7وفق معيار موضوع البحث؛ . 6المشكلة؛ 

 :إعداد البحث التسويقي البيانات  ‐البيانات األولية؛  ‐المطلوبة ومصادرھا وطرق تجميعھا؛ تحديد البيانات  ‐التعريف بالمشكلة؛  ‐

تحديد ھدف الدراسة، ( اإلطار الميداني لبحوث التسويق ‐ .إعداد التقرير النھائي ‐تحليل البيانات؛ ‐المعاينة طرق وأساليب؛  ‐الثانوية؛ 
ن الدراسة، تحديد مجتمع وعينة الدراسة، جمع وتحليل تحديد أنواع المعلومات، تحديد نوعية الدراسة ووسيلتھا، تصميم استبيا

  (معطيات الدراسة

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

عبد الفتاح السيد . لرحمن دعالة بيلةعبد ا: تعريب . 1ج. مدخل تطبيقي: بحوث التسويق : كنيير، جميس آر تايلور . ثوماس س

  1993. الرياض. دار المريخ النشر. النعماني

 Laurent Hermel. La recherche Marketing. Ed : Economica. Paris. 1995. 
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  سلوك المستھلك: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) كر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذ ( أھداف التعليم

يغطي ھذا المساق مقدمة حول سلوك المستھلك، ليتمكن الطلبة من معرفة طرق تفكير المستھلكين، وأيضا معرفة تاثير البيئة التي 
  قيعيش فيھا المستھلك وأثرھا على التجزئة لدى المسو

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  .كي يتسنى للطالب دراسة ھذا المساق، البد أن يكون لديھ المھارات والكفاءات الالزمة فيما يتعلق بعلوم النفس وعلم االجتماع

  : محتوى المادة

1   2م سلوك المستھلك مفھو.  3أھمية وأھداف دراسة سلوك المستھلك .  4أنواع المستھلكين .  5أنواع القرارات الشرائية . العوامل .

 (النھائي والصناعي( المؤثرة في اتخاذ القرار الشرائي للمستھلك 6   .مراحل اتخاذ القرارات الشرائية. 7  نماذج دراسة سلوك .

  .وك المستھلكالتسويق المباشر وسل. 8 .المستھلك

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

1. LauraALake, consumer behavior, 2009 Wiley Publishing LTD, Indiana USA.  

2. Matin Khan, consumer behavior and advertising management,2006, New age  international,New 

Delhi, India. 

 3. MechaelaWanke,  social Psychology of consumer behavior,2009,  Taylor  and  francis Group New 

York, USA. 
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  الخامس: السداسي

  المنھجية:وحدة التعليم 

  التسويق األخضر: المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( تعليمأھداف ال

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )التقييم و الترجيحنوع : (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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  الخامس: السداسي

  المنھجية:وحدة التعليم 

  االتصال: المادة 

  4: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھ ( أھداف التعليم

يغطي ھذا المساق مقدمة حول االتصال، ليتمكن الطلبة من معرفة المفاھيم األساسية حول االتصال، التعرف على أھم النماذج في 
  .دفةاالتصال والقدرة على صياغة ووضع مخطط لحمالت إشھارية، أيضا القدرة على قياس األثر المنعكس من العينة المستھ

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

كي يتسنى للطالب دراسة ھذا المساق، البد أن يكون لديھ المھارات والكفاءات الالزمة فيما يتعلق بعلوم االتصال واالشھار 
  .والصحافة وعلم النفس

  : توى المادةمح

وظيفة االتصال . 3أھمية االتصال وأھدافه . 2 ...(التطور التاريخي، االتصال في الفكر اإلداري، مفھومه(مفاھيم حول االتصال . 1

الكتابي، الشفھي، االتصال غير (وسائل االتصال . 6معوقات عملية االتصال وتنظيمھا . 5مبادئ ومھارات االتصال . 4في المؤسسة 

  .نظم االتصاالت اإللكترونية. 7 ...(اللفظي

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

1.  Philip  J  Kitchen,  Patrick de  Pesmacker,Integrated marketing  communications,2004, Routl edge 

oxford shire USA.  

2. Philip Kotler and Kevin lane Keller, Marketing Managmentm,12 edition, 2006 Pearson edition. USA. 

3. Michael j baker, Susan j hart, the marketing book 6 editions, 2008 oxford usa. 
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  الخامس: السداسي

  االستكشافية:وحدة التعليم 

  قانون حماية المستھلك: المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 

  

  )  على األكثروصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين  (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  % 100امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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  الخامس: السداسي

  األفقية:وحدة التعليم 

  لغة أجنبية: المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر ( أھداف التعليم

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )لترجيحنوع التقييم و ا: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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  البرنامج المفصل لكل مادة في 

   السداسي السادس
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  تسويق استراتيجي: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر ( أھداف التعليم

يغطي ھذا المساق مقدمة حول التسويق استراتيجي، مما يمكن الطلبة من التعرف على طبيعة ودور التسويقي االستراتيجي في 
المنظمة، القدرة على التحليل االستراتيجي في مجال التسويق، والقدرة منظمات األعمال والعالقة بينھ وبين التسويق التكتيكي على 

  .على تقييم االستراتيجيات والخطط التسويقية

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

البد أن يكون لديھ المھارات والكفاءات الالزمة فيما يتعلق بعلوم اإلحصاء واالدارة كي يتسنى للطالب دراسة ھذا المساق، 
  .االستراتيجية

  : محتوى المادة

 .العوامل المؤثرة في اتخاذ قرارات التسويق االستراتيجي. 3 .مجال التسويق االستراتيجي. 2 .مفھوم التسويق االستراتيجي وأبعاده. 1

تحديد أھداف . 6 .االختالف بين التسويق االستراتيجي والتسويق العملياتي. 5 .الستراتيجي وإدارة التسويقاالختالف بين التسويق ا. 4

تحليل تشخيص وتحليل البيئة الداخلية . (9أنواع استراتيجيات التسويق . 8تصميم اإلستراتيجية التسويقية . 7اإلستراتيجية التسويقية 

 –االستھداف  –إستراتيجية التجزئة . 11دراسة المصفوفات : وات التحليل اإلستراتيجي أد. SWOT.( ... 10 والخارجية للمؤسسة

  ...(إستراتيجية الرائد، إستراتيجية التحدي،إستراتيجية التابع( االستراتيجيات التنافسية للمؤسسة. 12التموقع 

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : عالمراج

1. Colin Gilligan et al, Strategic marketing planning, ButterworthHeinemann, Oxford 2002.  

2. Philip Kotler and Kevin lane Keller, Marketing Managmentm,12 edition, 2006 Pearson edition. USA. 

3. J.J.Lambin, Le marketing stratégique, 3°édition, Ediscience international, Paris 1996. 

 4. Jack Trout et Al Ries, Le positionnement : la conquête de l’esprit, McGraw‐hill, paris 1987. 

 5. Mohamed S.Djitli, Marketing stratégique, édition DJITLI, Bordj bouarréridj 2001.  

6. M.Porter, L’avantage concurrentiel, Dunod, Paris 1999.  

7. Yves chirouse, Le marketing stratégique, édition Ellipses, Paris 1995 
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  تسويق دولي: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ن مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه م ( أھداف التعليم

يغطي ھذا المساق مقدمة حول التسويق الدولي، حيث يسمح للطالب من تعلم تقنيات التعامل مع األسواق الدولية ووضع الخطط 
  .المناسبة لغزو أسواقھا وإعداد البرنامج التسويقي المناسب حسب كل سوق

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (لمطلوبة المعارف المسبقة ا

كي يتسنى للطالب دراسة ھذا المساق، البد أن يكون لديھ المھارات والكفاءات الالزمة فيما يتعلق بعلوم التجارة الدولية والعولمة 
  .ووسائل االتصال الحديثة

   :محتوى المادة

بيئة التسويق الدولي . 3أھمية وأھداف التسويق الدولي . 2 ....(التطور التاريخي، مجال الممارسة،المفھوم(مدخل للتسويق الدولي . 1

4   5 ...(إستراتيجية التكييف، اإلستراتيجية النمطية أو التوحيد،(استراتيجيات دخول األسواق الدولية . سياسات المزيج التسويقي .
  تج، السعر، التوزيع، الترويجالمن:الدولي 

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  1996, مجھول دار النشر, التسويق الدولي, عمرو خير الدين. 1

. 2  , جامعة الجزائر, كلية العلوم االقتصادية, مذكرة ماجستير, وليةدور التسويق الدولي في اقتحام األسواق الد, شالبي مصطفى.

1998  

 3. Allain Ollivier, Marketing Internationale puf, que sait‐je, press universitaire de France, Paris 1990 
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  تسويق الكتروني: المادة 

  6: الرصيد

  2: ملالمعا

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

يغطي ھذا المساق مقدمة التسويق االلكتروني، تمكن الطالب من وضع خطط للعمل على الشبكة العنكبوتية، والقيام بكل المھام 
  .التسويقية على الخط

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (ف المسبقة المطلوبة المعار

كي يتسنى للطالب دراسة ھذا المساق، البد أن يكون لديھ المھارات والكفاءات الالزمة فيما يتعلق بعلوم الحاسوب والشبكات 
  .االلكترونية والعالمية

  : ةمحتوى الماد

نواحي االختالف . 4نظرة شاملة عن التجارة اإللكترونية . 3متطلبات ممارسة التسويق اإللكتروني . 2مدخل للتسويق اإللكتروني . 1

 8سياسة التوزيع واإلنترنت . 7سياسة التسعير واإلنترنت . 6سياسة المنتج واإلنترنت . 5بين التسويق االلكتروني والتسويق التقليدي 

  يمزايا وعيوب التسويق اإللكترون. 10تصميم الموقع اإللكتروني التسويقي . 9رويج واإلنترنت سياسة الت.

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

1.  Sandeep  Krishnamurthy  ,  Contemporary  Research  in  E‐Marketing,  Volume  1,  Idea  Group 

Publishing, United States of America, 2005. 

 2. Mark J. Barrenechea, E‐Business or Out of Business, McGraw Hill Companies, New York, 2001 

3. Thomas and M. Housden, Direct Marketing in practice, Butterworth‐ Heinemann,Oxford 2002 
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  الخامس: السداسي

  المنھجية:وحدة التعليم 

  تحليل قواعد البيانات: المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 

  

  )  المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر وصف مختصر للمعرفة (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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  الخامس: السداسي

  المنھجية:وحدة التعليم 

  تقرير التربص: ادة الم

  4: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 

  

  )  ى األكثروصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين عل (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  100مستمر  - 

  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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  الخامس: السداسي

  االستكشافية:وحدة التعليم 

  قانون المنافسة: المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )يم و الترجيحنوع التقي: (طريقة التقييم

  

  

  % 100امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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  الخامس: السداسي

  األفقية:وحدة التعليم 

  لغة أجنبية: المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه  ( أھداف التعليم

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ وعات ، مواقع انترنت،كتب ومطب( : المراجع

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  


