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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 

 

 

 

 

 التدريسي: اسم د. كريم ذياب احمد

kareemdheyab@gmail.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: إدارة تسويق

 :لمقرر الفص كتاب/ ثامر ياسر البكري

وكيفية إدارة  التسويق دارةلعلم ا لبة وتبصيرهم بالمبادئ األساسية تعريف الط

  والمؤسسات الحكومية المنظماتمبيعات 
 أهداف المادة:

إدارة و , التخطيط واتخاذ القرار , وتطور فكرها وبيئتها التسويق دارةطبيعة ا

, نظم المعلومات التسويقي, المزيج التسويقي, الخدمات المنظمةالتسويقية في نشطة الأ

 , التسويق الدولي , المسؤلية االجتماعيةالتسويقية

األساسية التفاصيل 

 للمادة:

 الكتب المنهجية: كتاب/ ثامر ياسر البكري

 المصادر الخارجية: كتاب سعدون حمود جثير

االمتحان 

 النهائي
 الفصل الدراسي األولالفصل  الفصل الثاني المختبرات

 الدرجة %46 - - %06

 

 تقديرات الفصل:

استاذ المادة بغية اثراء المقرر % ( من المادة من قبل 06  -% 51يتم اضافة ما نسبته ) 

 الموضوعة في مجال تطوير المناهج   طوتطبيقاً للخط
 :معلومات إضافية
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 الفصل الدراسي األول –جدول الدروس األسبوعي

 التاريخ الماده النظرية يةلالعم المادة المالحظات

ع
و
سب

أل
ا

 

 5 5/56/0650 نشأة التسويق  

 0 8/56/0650 وظيفة وأهداف التسويق   

 3  دراسة السوق والمستهلك   

 4  االستهالكية والصناعية  تدراسة المنتجا  

 1  دراسة المزيج التسويقي للمنتجات   

 0  نظم المعلومات التسويقية وبحوث التسويق  

 7  طبيعة الخدمات وأهداف تسويقها  

 8  دراسة سوق الخدمات  

 9  دراسة منتجي ومسوقي الخدمات   

 56  المسؤولية االجتماعية واألخالقية في تسويق الخدمات   

 55  التسويق الدولي للخدمات   

 50  مستقبل تسويق الخدمات   

 53  تخطيط الخدمة   

 54  توزيع الخدمة   

 51  تسعير الخدمة   

 50 00/5/0657 االختبار نهاية الكورس  
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي

 التاريخ المادة النظرية يةلالمادة العم المالحظات

ع
و
سب

أل
 ا
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 توقيع العميد:                      توقيع األستاذ:                                        


