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وصف المقرر:

يتناال ه ااالم مر مااوو لت ا ق مرت ا ي تط ا و للاي ااأه تا يتااأ خصلئص ا ه مرتنظاايق مارمول رست ا ي ه تيي ال و يتناال ه
مربئي مرت يمي .
مرعنلصو مأل ل ي رس لت ق مرت يمي م تومتيجيلت مرت ي مرتو يج ه تجزئ مر
ت ييح شل ه ألن مع مر نتجلت مر لت ق مرحريث رست ي ه م تومتيجيلت تص يق تط يو مر نتجلت مرخر لت.

اهداف المقرر:
تعريف الطالب ببعض المفاهيم األساسية  ،والمبادئ والمصطلحات  ،في التسويق.
تقديم قاعدد سساسدية فدي فادم التسدويق عدداد وتايالدة الطدالب حدو م يدد مد الدراسدة فدي ملدا
التسويق .
ت مية االهتمام بملا التسويق ومساعد الطالب علي التعامد معد باعتبدار سحدد البدداال المحتملدة
في اختيار المسار الوظيفي.
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مفردات مادة مبادئ التسويق
العام الجامعي  4136/4135هـ
برامج االتنتسا
توزيع المحتوى العلمي على الفصل الدراسي:
الموضـــــــــــــــــــــــــــوع

األسبوع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر

مقدمة في التسويق
مفهوم التسويق
التسويق التقليدي والشبكي
الفريق بين البيع والتسويق
المفهوم الحديث للتسويق
المفهوم االجتماعي للتسويق
خصائص التسويق
أهداف التسويق
استراتيجيات تصميم وتطوير المنتجات والخدمات
الترويج
إدارة التسويق
السوق
البيئة التسويقية

سلوك المستهلك
المخرجات المتوقعة:

االختبار النهائي

يت قع ا مرطا أ ت يتمنا م تعوياو ت يايح بالرو مرت ا ي مأل ل اي بلايال إرا مار الق بطبيعا مرت ا ي
تارم ااأ ظلئلااأ مرلااو بااي مرت ا ي مر بيعاالت ا و ي ااتطيع مرطلرااأ تااق مرج منااأ مر ت ا ااي جااله
مرت ي مرتي رتل مألثو مألكبو ي مرتخطيط رس زيج مرت يمي .

الكتاب المقرر:
بلرو مرت

ي رأل تلل مرركت و عبرمالرأ يو مرري

لعلتي مرطبعأ مال ر 3415اـ رمو حل ظ رسنشو مرت زيع

طريقة التقييم
 311درل

االمتحا ال ااالي
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