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 تخصص التسويق 5

هيل الكنيوادر الوطنينية املتخصصنية منين العنيامل  يف      يهدف ختصص التسويق إىل اعداد وتأ

جمال التسويق لتلبية الطلب املتزايد على طلبة التسويق يف خمتلف قطاعات النياط االقتصادي 

 .احلكومي واخلاص

 األهداف العامة لتخصص التسويق

 :ىيهدف هذا التخصص إىل إعداد الطالب إعداداً مناسباً ميكنه من العمل حبي  يكود قادرا عل

 . ديد االجتاهات الفكرية املعاصرة يف التسويق .1
 

 .وك االستهالكي وودداته والتفكري االسرتاتيجيلدراسة الس .2
 

 . ديد السوق ومقوماته واالسرتاتيجيات املتبعة لدخول األسواق وليًا وعربيًا وعامليًا .3
 

 .التعرف على البيئة التسويقية و ليل عناصرها وليًا ودوليًا .4
 

 . ديد األسواق املستهدفة و ليل فرص الدخول فيها: ألسواقختطيط ا .5
 

 .التخطيط للمنتجات من خالل دورة حياة املنت  .6
 

 .تطوير السلع وابتكار املنتجات اجلديدة .7
 

 .ختطيط السياسة السريعة للمنيآت .8
 

 .التعرف على قنوات التوزيع التقليدية واحلديثة .9
 

 .هد البيعيالرتوي  للسلع والبضائع واتقاد ختطيط اجل .11
 

 .إتقاد فن التفاومل واملساومة .11
 

 .ة وبناء نظم املعلومات التسويقية من خالل استخدام احلاسوبيإجراء البحوث التسويق .12

ختصنيص التسنيويق،   / وللحصول على درجة البكالوريوس يف العلوم اإلدارينية واالقتصنيادية   

 :ساعة معتمدة موزعة كما يلي( 133)على الطالب أد يتم بنجاي 
 

 ساعة معتمدة( 28) املقررات التأسيسية .1

 ساعة معتمدة( 27) املقررات األساسية. 2

 ساعة معتمدة( 72) املقررات التخصصية. 3

 ساعات معتمدة( 6) املقررات احلرة. 4
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 التسويق/ المقررات التخصصية 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
 ب السابقلاملتط

 عملي نظري

 - - 3 3 مبادفء االحصاء 1113

 4111-  3 3  إدارة املوارد البيرية 4211

 1112 – 4111 1 2 3 األعمال االلكرتونية 4215

 4161-  3 3 تسويق اخلدمات 4261

 4161-  3 3 االتصاالت التسويقية 4263

 1112 – 4161 2 1 3 تطبيقات حاسوبية يف التسويق 4265

 4161-  3 3 ات التسعريسياس 4267

 4111-  3 3 الريادة وإدارة األعمال الصغرية 4312

 4111-  3 3 إدارة اجلودة الياملة 4318

 4111-  3 3 إدارة التأم  4343

 4111-  3 3 إدارة اإلنتاج والعمليات 4351

 4161-  3 3 تسويق اخلدمات املالية 4361

 4161-  3 3 التسويق الدولي 4363

 4265 1 2 3 أنظمة املعلومات التسويقية 4367

 4171-  3 3 القانود التجاري 4371

 4122-  3 3 االقتصاد الفلسطيري 4421

 4111-  3 3 إدارة اليراء والتخزين 4454

 4161-  3 3 إدارة املبيعات 4461

 4161-  3 3 قنوات التوزيع 4462

 4161-  3 3 اسرتاتيجيات التسويق 4463

 4161-  3 3 املستهلا سلوك 4464

 4161-  3 3 حبوث التسويق 4465

 2 1 3 ميروع التخرج 4499
إنهاء  5263

 املستوف الثال 

 1214 – 1112 1 2 3 تطبيقيإحصاء  5263

  7 65 72 اجملموع
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 توصيف المقررات التخصصية لتخصص التسويق

 (نظ ي  3)ساعات معتمدة  3: مبا ئ اإلحصا  1113

ر إىل تعرينينيف الطالنينيب بنينيدور اإلحصنينياء يف احلينينياة ويف طريقنينية البحنيني   يهنينيدف هنينيذا املقنينير 

كمنيا يعنياجل موضنيوع     .واالستقصاء، ويتناول التوزيعات التكرارية واالحتمالية واملنحنى السنيوي 

 االرتباط واالحندار بصورة مبسطة

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: إ ا ة املوا   البش ية 4211

 مبادي اإلدارة 4111متطلب سابق 

ركز هذا املقرر علنيى مفهنيوم املنيوارد البينيرية ومفهنيوم إدارة املنيوارد البينيرية ومفهنيوم         ي

تنمية املوارد البيرية، وأسس وأساليب  قيق هذه التنمية بصورة مستدامة، ويتناول الوظنيائف  

املختلفنينية إلدارة املنينينيوارد البينينينيرية وأهمهنينيا وظنينينيائف ختطنينينييط االحتياجنينيات منينينين املنينينيوارد البينينينيرية،    

االختينينينيار والتعنينينيي  و لنينينيي وتصنينينيميم وتوصنينينييف العمنينينيل، وتصنينينيميم نظنينينيم األجنينينيور  واالسنينينيتقطاب و

والرواتب واحلوافز واملزايا ومكافنيآت نهاينية اخلدمنية، وتقنيويم أداء العنيامل ، وختطنييط املسنيار        

الوظيفي و س  جودة حياة العمل ويتناول هذا املقرر الوضع التنظيمي إلدارة املوارد البيرية، 

للمنينينيوارد البينينينيرية، واإلدارة اإللكرتونينينينية للمنينينيوارد البينينينيرية، وإدارة املنينينيوارد   واملزاينينينيا التنافسنينينيية 

 .البيرية متعددة اجلنسية، وأسس تطوير رأس املال البيري

 (عملي 1، نظ ي 2)ساعات معتمدة  3: كرتونيةلاال األعمال 4215

 احلاسوب 1112مبادي اإلدارة،  4111متطلب سابق 

  وتطنيوره وأهميتنيه، ويتننياول مفهنيوم اقتصنياد املعرفنية       يتناول هذا املقنيرر مفهنيوم اإلنرتنني   

ومكوناتنينيه ومبادئنينيه وأسسنينيه، ومفهنينيوم األعمنينيال اإللكرتونينينية وأهميتهنينيا وأهنينيدافها واملتطلبنينيات        

الالزمة لنجنياي األعمنيال اإللكرتونينية ومراحنيل تطورهنيا والتحنيديات النييت تواجنيه املنظمنيات لتنيبري           

إللكرتونية واملهام األساسية لإلدارة يف منظمات األعمال اإللكرتونية والبنية التحتية ل،عمال ا

األعمال اإللكرتونية و اذج األعمال اإللكرتونية وتطبيقاتها، كما يتناول هذا املقنيرر األننيواع   

املختلفنينية ل،ننينيواع اإللكرتونينينية منينيع الرتكينينيز علنينيى التجنينيارة اإللكرتونينينية والتسنينيويق اإللكرتوننينيي   

اإللكرتوننيي واملراسنيالت اإللكرتونينية وأعمنيال السنيفر       واألعمال املصرفية اإللكرتونية والنيتعلم 
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) اإللكرتونينينية والتزوينينيد اإللكرتوننينيي وأعمنينيال املضنينياربة اإللكرتونينينية والفهنينيارس اإللكرتونينينية      

والبح  اإللكرتوني وإدارة موارد العمليات اإللكرتونية وأعمال املنيزادات اإللكرتونينية   ( األدلة 

اول املقنيرر أيضنيًا أ نياط األعمنيال اإللكرتونينية واملنافسنية       واالمتيازات اإللكرتونية وغريها، ويتن

بنيني  منظمنينيات األعمنينيال اإللكرتونينينية، واألسنينيواق اإللكرتونينينية ومتنينياجر التجزئنينية اإللكرتونينينية         

وأساسيات بناء هذه املتاجر والنقنيود اإللكرتونينية والنيدفع اإللكرتوننيي واألمنين واخلصوصنيية يف       

 .األعمال اإللكرتونية، وموضوعات أخرف

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: تسويق اخلدمات 4261

 مبادي التسويق 4161متطلب سابق 

مفهوم صناعة وتسويق اخلدمات، أنواع و نياذج اخلنيدمات، مفهنيوم وأسنياليب قينياس جنيودة       

اخلنينيدمات،  لينينيل السنينيوق اخلنينيدمي، قنينيرارات وسياسنينيات تسنينيعري اخلنينيدمات، قنينيرارات وسياسنينيات  

ة التوزينينيع وتسنينيويق اخلنينيدمات، ودور تكنولوجينينيا  االتصنينيال الرتوجينينيي اخلنينيدمي، قنينيرارات وسياسنيني 

 .املعلومات يف تسويق اخلدمات

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: االتصاالت التسويقية 4263

 مبادي التسويق 4161متطلب سابق 

ل املنيؤثرة يف  مني مفهوم وأهمية االتصاالت التسويقية، نظرينيات االتصنياالت التسنيويقية، العوا   

تصنينينياالت التسنينينيويقية وتطبيقاتهنينينيا ودورهنينينيا يف تنينينينييط املبيعنينينيات،  فعالينينينية االتصنينينياالت،  نينينياذج اال

 .واالتصاالت عف االنرتن 

 (عملي 2نظ ي،  1)ساعات معتمدة  3: تطبيقات حاسوبية ل التسويق 4265

 احلاسوب 1112مبادي التسويق،  4161متطلب سابق 

إعنينينيداد التقنينينيارير  تقنينينينية املعلومنينينيات وتطبيقاتهنينينيا يف األنينينينيطة التسنينينيويقية، اسنينينيتخدام احلاسنينينيوب يف  

والعنينيرومل التقدميينينية، أنظمنينية اجلنينيداول اإللكرتونينينية ووظائفهنينيا يف جمنينيال التسنينيويق و لينينيل املبيعنينيات           

 .والتنبؤ، قواعد البيانات ووظائفها يف التسويق، شبكة االنرتن  وخدماتها يف دعم األنيطة التسويقية
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 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: سياسات التسعري 4267

 مبادي التسويق 4161متطلب سابق 

مفهنينيوم التسنينيعري، تنينيأثري البيئنينية االقتصنينيادية يف عملينينية التسنينيعري، كيفينينية ومراحنينيل عملينينية          

التسعري ودورة حياة السنيلعة، التسنيعري لسنيلع املسنيتهلا النهنيائي والصنيناعي واخلنيدمات، التسنيعري         

 .والبحوث يف عملية التسعري دراساتالدولي، دور ال

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: ريةالصغ األعمالال يا ة وإ ا ة  4312

 مبادي اإلدارة 4111متطلب سابق 

عملية تنظيم امليروعات ودورها يف زيادة التطور االقتصادي، تعريف الريادة، صفات 

، ويتحنينيدث عنينين كيفينينية البنينيدء يف مينينيروع جدينينيد ومتويلنينيه ووسنينيائل   (منينينظم املينينيروعات) ديالرينينيا

عات مثنينينيل العالقنينينيات التجارينينينية، التسنينينيويق التموينينينيل وإدارتنينينيه، القضنينينيايا اخلاصنينينية مبنينينينظم املينينينيرو 

يف ممارسة الريادة للتعرف علنيى أسنيباب    Case Studiesاملباشر، االمتياز، دراسة احلاالت 

 .فيل املنظم أو

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: إ ا ة اجلو ة الشاملة 4318

 مبادي اإلدارة 4111متطلب سابق 

 واألصنيول الينياملة والتطنيور التنيارخيي     يتطرق هذا املقرر ملفهنيوم اجلنيودة وإدارة اجلنيودة   

التارخيية للجودة الياملة وفكرتهنيا الينيمولية يف إدارة اجلنيودة ومتطلبنيات تطبينيق إدارة  اجلنيودة       

الينينينياملة وكنينينيذلا نظنينينيام إدارة اجلنينينيودة الينينينياملة مبفهومنينينيه ووظنينينيائف إدارة اجلنينينيودة وكنينينيذلا         

وأهميتنينيه ( سنينيلعة أو خدمنينية   )احلديثنينية منينيرورا انينيودة املننينيت     اإلدارةاالجتاهنينيات احلديثنينية يف هنينيذه  

الينينياملة للمنينينيأة وتكنينياليف اجلنينيودة    اإلسنينيرتاتيجيةاجلنينيودة الينينياملة كجنينيزء منينين    وإسنينيرتاتيجية

وكنينيذلا قينينياس درجنينية اجلنينيودة والتعنينيرف علنينيى مقاييسنينيها املختلفنينية وأدواتهنينيا ويتضنينيمن هنينيذا املقنينيرر  

حلقنيات   املسنيتخدمة وكنيذلا   اإلحصنيائية الرقابة على اجلنيودة وأهنيداف هنيذه الرقابنية واألسنياليب      

 سنيني  اجلنينيودة مبفهومهنينيا وتطورهنينيا التنينيارخيي وعوامنينيل النجنينياي والفينينيل يف تطبيقنينيات حلقنينيات        

اجلنينينيودة وخدمنينينية الزبنينينيائن وأهمينينينية جنينينيودة خدمنينينية الزبنينينيائن وخطواتهنينينيا، متضنينينيمنة بعنينينيض احلنينينياالت  

 .والتمارين انتهاًء مبعوقات تطبيق هذه اإلدارة احلديثة وطرق عالجها دراسيةال
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 (نظ ي 3)اعات معتمدة س 3: إ ا ة التأمني 4343

 مبادي اإلدارة 4111متطلب سابق 

إجراءاتنينيه وأنواعنينيه املختلفنينية إضنينيافة إىل املبنينيادي القانونينينية  : املفنينياهيم األساسنينيية للتنينيأم 

األخطنيار النييت يتعنيرمل هلنيا الفنيرد ووسنييلة الوقاينية         ،التأم  واحتياجاته الفنية( بوليصة ) لعقود 

يف ( حكومينينية وجتارينينية ) ودور مؤسسنينيات التنينيأم  منهنينيا، كيفينينية تسنينيويق اخلنينيدمات التأمينينينية  

 .خدمة اجملتمع، وتصفية الوثائق واستبداهلا

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: والعمليات اإلنتاجإ ا ة  4351

 مبادي اإلدارة 4111متطلب سابق 

وكنيذلا   اإلنتنياج وأننيواع أنظمنية    واإلنتنياج يتضمن هذا املقرر منيدخل إىل إدارة العملينيات   

اخلدمنية ويتضنيمن   / لتخطيط االسنيرتاتيجي وتنبنيؤ الطلنيب وختطنييط وتطنيوير املنتنيوج       املدخل إىل ا

ينينيار موقنينيع املصنينينع توكنينيذلا اخ اإلنتاجينينيةكنينيذلا ختطنينييط وتصنينيميم العملينينية وختطنينييط الطاقنينية  

( MRP)واالحتياجنيات منين املنيواد     لإلنتنياج والرتتيب الداخلي فيه وكنيذلا التخطنييط اإلمجنيالي    

 األعمنيال غيلية وضنيبط اجلنيودة وإدارة الصنييانة مبنينيأت     ويتطرق كنيذلا جلدولنية العملينيات التيني    

 .وتصميم وقياس العمل وإدارة املخزود

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: تسويق اخلدمات املالية 4361

 مبادي التسويق 4161متطلب سابق 

املنتجنيات  )  مفهوم تسويق اخلدمات املالية واملصنيرفية وبيئتنيه، اخلنيدمات املالينية واملصنيرفية     

اخلدمات املالية واملصرفية وتوزيعها وتروجيها واسرتاتيجيات تسنيويقها، حبنيوث ونظنيم     ، تسعري(

 .املعلومات التسويقية للخدمات املالية واملصرفية، اخلدمات املالية االلكرتونية

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: التسويق الدولي 4363

 مبادي التسويق 4161متطلب سابق 

 لينينيل األسنينيواق الدولينينية واختيارهنينيا، قنينيرارات التسنينيويق      مفهنينيوم التسنينيويق النينيدولي وبيئتنينيه،  

الدولي، اسرتاتيجيات الدخول ل،سواق الدولية، قنيرارات املنتجنيات والتسنيعري الدولينية، الرتويني       

 .واالتصال التسويقي الدولي، التوزيع املادي دوليًا وإجراءات التصدير
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 (عملي 1 نظ ي، 2)ساعات معتمدة  3: أنظمة املعلومات التسويقية 4367

 تطبيقات حاسوبية يف التسويق 4265متطلب سابق 

أنظمة املعلومات التسويقية ماهيتها وتقنيتهنيا وإدارتهنيا ودورهنيا يف التخطنييط والرقابنية علنيى       

األنيطة التسويقية، أنظمة معاجلة الفعاليات التسويقية، مصادر املعلومات التسنيويقية، أنظمنية   

تنية يف إدارة األنينينيطة التسنيويقية، التسنينيويق اإللكرتوننينيي   دعنيم القنينيرارات التسنيويقية، أنظمنينية األمت  

 .واألنظمة اخلبرية يف جمال التسويق

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: القانور الت ا ي 4371

 مبادي القانود وحقوق اإلنساد 4171متطلب سابق 

مفهنينينيوم القنينينيانود التجنينينياري، طبيعنينينية األعمنينينيال التجارينينينية، التنينينياجر، السنينينيجل التجنينينياري،   

، مع حب  ل،وراق التجارية (بيكل موجز ) راق، اليركات التجارية، اإلفالس العقود، األو

 (.سند السحب والكمبيالة والييا ) 

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: االقتصا  الفلسطيين 4421

 (2)مبادي االقتصاد  4122متطلب سابق 

التينيوهات  املالمح الرئيسنيية لالقتصنياد الفلسنيطيري وتطنيوره خنيالل العقنيود املاضنيية، وأهنيم         

نتيجة االحنيتالل اإلسنيرائيلي ل،راضنيي الفلسنيطينية، أهنيم املنيوارد املتاحنية لالقتصنياد          أصابتهاليت 

الفلسنينيطيري،  لينينيل أداء القطاعنينيات االقتصنينيادية الرئيسنينيية وخصائصنينيها واملينينياكل النينييت تعينينيق    

نينية  تطورها و وها، حسابات النيدخل القنيومي واملوازننية العامنية والسياسنيات املالينية للسنيلطة الوط       

الفلسطينية، العالقات االقتصادية اخلارجية وامليزاد التجاري، وميزاد املدفوعات، نقاط القوة 

والضعف اليت يتصف بها االقتصاد الفلسطيري، التحديات واملياكل اليت تعينيق عملينية التنمينية    

 .الياملة يف فلسط  والفرص املتاحة لنجاحها

 

 

 



 

219 
 

 (نظ ي 3)معتمدة ساعات  3: إ ا ة الش ا  والتخزين 4454

 مبادي اإلدارة 4111متطلب سابق 

وظيفة اليراء من حيني   دينيد كمينية املطلنيوب منين منيواد اإلنتنياج ونوعيتهنيا، كيفينية          

اختاذ قنيرارات الينيراء، والعنيرومل واملقارننية، وفحنيص العيننيات، والبحني  عنين مصنيادر التورينيد،           

م املخنينينيزود ونوعيتنينينيه وتقرينينير السنينينيعر، وموازننينينية الينينينيراء، الرقابنينينية علنينيى املخنينينيزود، و دينينينيد حجنينيني  

 .وتكلفته، مع  ديد انتقال املواد إىل مراكز اإلنتاج وحركتها

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: إ ا ة املبيعات 4461

 مبادي التسويق 4161متطلب سابق 

املينينياكل النينييت تواجنينيه مسنينيئولي املبيعنينيات، ويتضنينيمن ذلنينيا تنظنينييم إدارة املبيعنينيات، أحبنينياث       

وتعنيويض رجنيال البينيع وكنيذلا الرقابنية علنيى نينياطاتهم، كمنيا         املنت ، اختبار وتوظيف وتدريب 

ينينيتم البحنيني  يف املبنينيادي األساسنينيية للبينينيع اليخصنينيي يف األسنينيواق الصنينيناعية وأسنينيواق املسنينيتهلا          

 .النهائي

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: قنوات التوزيع 4462

 مبادي التسويق 4161متطلب سابق 

 املسنيتهلا، التعنيرف علنيى أننيواع قننيوات      هيكل منافذ توزيع السلع واخلدمات من املنت  إىل

التوزيع واألطراف املياركة فيها، وكيفية اختيار القنوات وإدارتها إليصنيال السنيلع واخلنيدمات    

 .إىل املستهلا

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: اسرتاتي يات التسويق 4463

 مبادي التسويق 4161متطلب سابق 

فنينية، التكامنينيل بنيني  اسنينيرتاتيجيات السنينيلعة،   اختنينياذ القنينيرارات التسنينيويقية يف األوضنينياع املختل 

 .التسعري، والرتوي ، من أجل تقييم اسرتاتيجيات التسويق
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 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: سلوك املستهلك 4464

 مبادي التسويق 4161متطلب سابق 

سلوك األفراد واجلماعات من املستهلك  وامليرتين والصنيناعي ، ويتضنيمن ذلنيا القينيام     

 .علوم السلوكية على أوضاع اليراء املختلفةبتطبيق مبادي ال

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: حبوث التسويق 4465

 مبادي التسويق 4161متطلب سابق 

طبيعنينية واسنينيتخدام حبنينيوث التسنينيويق يف األعمنينيال التجارينينية، طنينيرق مجنينيع وتفسنينيري معلومنينيات       

تسويقية، كما التسويق يف عملية اختاذ القرارات التسويقية على تطبيقات وددة للمياكل ال

 .يسعى هذا املقرر إىل تضييق دائرة عدم التأكد اليت تعييها املنيأة

 (عملي 2نظ ي،  1)ساعات معتمدة  3: مش وع التخ ج 4499

 إحصاء تطبيقي، إنهاء املستوف الثال  5263متطلب سابق 

يعنينيزز القنينيدرات واملهنينيارات البحثينينية لنينيدف       ا مينينيدانياً يعنينيد مقنينيرر مينينيروع التخنينيرج مقنينيررً    

، املينيروع اجننياز  وال ضري اد ييرتك أكثر من طالب  وحبد اقصى ثالثة طنيالب يف   ة، /لبالطا

وينبغي أد تكود امليكلة البحثية ضمن املؤسسات ذات العالقة وضمن أحد اجملاالت الرئيسة 

ن خالل هذا امليروع جمموعة من املقرتحات الريادية يف ضنيوء منيا   مة، ويقدم /لتخصص الطالب

 منينين نتنينيائ  واسنينيتنتاجات اسنينيتنادا إىل املفنينياهيم واملهنينيارات واملعنينيارف النينييت تعلمهنينيا توصنينيل إلينينيه ينينيتم ال

 .يف هذا التخصص الطلبة

 (عملي1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: إحصا  تطبيقي 5263

 مناه  البح  العلمي 1214احلاسوب ،  1112متطلب سابق 

حندار، اختبارات االستدالل اإلحصائي حول جمتمع واحد و حول جمتمع ، االرتباط واال

 األوساط والنسب جملتمع ،  ليل التباين األحادي والثنائي، طرق غري معلميه


