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 تسويق وجتارة الكرتونية  املادة ابلعربية اسم 

 MARKETING & E-TRADE املادة ابالنكليزية اسم 

 االول  الفصل الدراسي الثانية  املرحلة الدراسية 
 عدد الساعات 

 االسبوعية 
 =جمموع الوحدات جمموع الساعات  ة العملي ة النظري
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  الكتاب املعتمد 
  املؤلفون املؤلف / 

 املفردات 
 التفاصيل  االسبوع 

أمهية التسويق على  -أمهية التسويق للمنشأة . -تعريف التسويق . -تطوير مفهوم التسويق .  مدخل يف دراسة التسويق : االول 
 طرق دراسة التسويق . -مستوى الدولة . 

 النظام التسويقي والبيئة -: النظام التسويقي  -مفهوم النظام .-النظام التسويقي .  الثاين
مراحل عملية الشراء لدى  -نظرايت سلوك املستهلك .-االستهالك وأمهية دراسة سلوك املستهلك .-سلوك املستهلك : الثالث 

سوق املستهلك االخري وانواع السلع  -جتزئة السوق : ومفهوم السوق .    دوافع الشراء لدى املستهلك .-املستهلك . 
 السوق املستعمل الصناعي وانواع السلع الصناعية . -  االستهالكية .

 البيع الشخصي . -عناصر املزيج الرتوجيي .-تعريف عناصر الرتويج . -الرتويج : الرابع 
 دورة حياة املنتوج . -ج والتخطيط من املنتوج اجلديد .تطوير املنتو -معىن وأمهية املنتوج .-املنتوج : اخلامس 

 أسباب فشل املنتوج .-
 الطرق املعتمدة يف التسعري . -العوامل املؤثرة يف حتديد السعر . -تعريف السعر واهداف التسعري . -التسعري : السادس 
 منافذ توزيع اخلدمات -املنافذ التوزيعية للسلع االنتاجية . -. منافذ توزيعية  -التعريف وامهية املنافذ التوزيعية . -التوزيع : السابع 
 مكانة اختيار جمال البيع . -مصادر احلصول على جمال البيع . -مفهوم وامهية املبيعات . -املبيعات . الثامن 
 لشراء . املعايري املعتمدة يف ا-مصادر احلصول على املشرتايت . -مفهوم وامهية وضيفة الشراء . -املشرتايت : التاسع 
 تكاليف التخزين والرقابة على املخزون .تعريف وامهية النقل . -املفهوم وامهية التخزين .-النقل واخلزن : العاشر 

مقارنة  -انواع خمتلفة للتسويق . -مفهوم نظم املعلومات التسويقية .مفهوم وامهية التسويق .-نظم املعلومات ونظم التسويق :  احلادي عشر 
 املعلومات التسويقية والبحوث التسويقية . بني نظم  

 حتليل اخلدمات . -اخلصائص املميزة للخدمات .-معىن وامهية اخلدمات. -اخلدمات : الثاين عشر 
اخلصائص املميزة للتكاليف التسويقية .الفرق بني تكاليف التسويق  -مفهوم التكاليف التسويقية .-تكاليف التسويق : الثالث عشر 

 يب التكاليف التسويقية .                   تبو -واالنتاج .
 االلكرتونية   ةالتجار  الرابع عشر 

 االلكرتونية   ةالتجار  اخلامس عشر 
 


