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 ال يوجد: المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 اويس الغرايبة. د: اسم المدرس  االقتصاد والعلوم االدارية:  الكلية 

 وحدة تنسيق المساقات الخدمية : القسم 
 

 مبادئ التسويق: عنوان المقرر

 3-2 :موعد المحاضرة

 

 04:00-03:00:الساعات المكتبية 
/12:30-2 

  
  

 :وصف المساق 

بدأ مفهوم التسوٌق بؤخذ أبعاداً جدٌدة غٌر تلك األبعاد والمفاهٌم التقلٌدٌة التً كانت تنظر إلٌه على انه مجرد 
تصرٌف ما تنتجه منشآت األعمال من سلع وخدمات بل التخلص منها ولذلك جاءت هذه المادة لتقدم التسوٌق 

كممارسة مهمة فً حٌاة المنشآت ومن ثم ازدهار البلدان ورفاهٌة الشعوب وذلك من خالل استعراض دقٌق ومتعمق 
إن الكثٌر من الشركات العاملة فً األسواق المحلٌة والدولٌة تعتمد فً نشاطاتها . لمبادئ التسوٌق ووظائفه وتطبٌقاته

على المفهوم التسوٌقً الذي اصبح العمود الفقري لنجاح تلك الشركات من خالل معرفة حاجات األسواق ومن ثم 
فدراسة هذه المادة تمكن الطالب فً كلٌة االقتصاد من . تلبٌة هذه الحاجات لما ٌتناسب مع االحتٌاجات السوقٌة

 .التعرف على أهم المواصفات للشركة الناجحة تسوٌقٌا من حٌث المنتج، السعر، التروٌج، التوزٌع

  
 :اهداف المساق 

 :  على مدار فصل دراسي كامل يحقق الطالب األهداف التالية ة هذه المادةبعد دراس

 . التعرف على ماهٌة التسوٌق وأهمٌته للشركات  .1
 . التعرف على أهم عناصر البٌئة التسوٌقٌة ومدى تؤثٌرها على العملٌة التسوٌقٌة  .2
 .التعرف على عناصر المزٌج التسوٌقً المتمثلة بالمنتج،السعر، التوزٌع، والتروٌج .3
 .التعرف على مراحل دورة حٌاة السلع وأنواع السلع واهم االستراتٌجٌة أثناء الدورة .4
 . بٌن السلع والخدمات ةالتعرف على كٌفٌة المقارن .5
 .التعرف على استراتٌجٌات تجزئة السوق وكٌفٌة الوصول إلى األسواق المستهدفة .6
 .التعرف على أهم وسائل التروٌج المتمثلة بالبٌع الشخصً، الدعاٌة، اإلعالن، وتنشٌط المبٌعات .7
 .التعرف على أسالٌب واستراتٌجٌات التوزٌع المباشرة والغٌر مباشرة .8

 

 :مخرجات التعلم 

A   - المعرفة: 

القدرة على كٌفٌة التعامل مع التسوٌق  وما ٌتعلق به  من  مصطلحات  ، بالشكل : المعرفة بالمفاهٌم  .1
 .الذي ٌساعد على مواكبة التطورات العالمٌة 

 .من أجل تعزٌز الفكر التسوٌقً  بطرٌقة علمٌة وعملٌة : المعرفة بالمصطلحات  .2

 
 
B  -  االدراكية المهارات: 

 .العمل على جعل المعلومة المعرفٌة واقعا عملٌا ٌمكن تطبٌقة عملٌا: التطبٌق المادي  .1

اكتساب القدرة على االرتقاء بالعمل التسوٌقً لمواكبة التطورات ، و: االبداع وحل المشكالت  .2
 مهارات التعلم الالزمة لتحوٌل المعرفة التسوٌقٌة الى حلول عملٌة فً مواجهة المشكالت التً

 .تعترض العملٌة التسوٌقٌة
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    C -ةالمسؤوليتحمل و االخرين مع التعامل مهارات: 
مهارات التعامل مع مشكالت التفاعل مع تعلم : التعامل بمسإولٌة فً العالقات الشخصٌة والمهنٌة  .1

 .  ومن خالل البحث العلمًالمحٌط من خالل منهجٌة حل المشكالت

   D .والمهارات العدديةالمعلومات وتقنيةاألتصال  مهارات : 

القدرة على قراءة المتغٌرات فً البٌئة التسوٌقٌة والمقدرة على تفسٌرها : استخدام تحلٌل البٌانانت البٌئٌة. 1

 .تسوٌقٌا 

 

E - المهارات الحركية والنفسية: 

استخدام اسالٌب متطورة وحدٌثة فً ترجمة االفكار : القدرة على االبداع فً التعامل مع المستجدات 
 . التسوٌقٌة الى واقع عملً عن طرٌق التؤقلم مع المتغٌرات البٌئٌة

 
 : هيكل المقرر 

 

نتاجاث  المواضيع اجراءاث التعلم طرق التعليم

 التعلم

الساعت 

 المعتمدة

 االسبوع

اختبارات 
 كتابٌة

1 مقدمة فً التسوٌق محاضرات
A 
2
A 

 االول 3

اختبارات 
كتابٌة 

وعصف 
 ذهنً

مفاهٌم التسوٌق الجوهرٌة ،والفرص  محاضرات
 التسوٌقٌة  واختٌار المزٌج التسوٌقً

1
A
2
A 

 الثانً 3

التفكٌر 
 االبداعً

محاضرات 
وحاالت 
 دراسٌة

2 البٌئة التسوٌقٌة
B 
1
D 

 الثالث 3

العصف 
الذهنً 
ومناقشة 
 التقارٌر

2 تجزئة السوق محاضرات
A
1
B
1
E 

 الرابع 3

حلقات نقاشٌة 
وعصف 

 ذهنً

2 سٌاسات وقرارات المنتجات محاضرات
A
1
C 

 الخامس 3
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حلقات نقاشٌة 
وعصف 

 ذهنً

2 سٌاسات وقرارات المنتجات محاضرات
A
1
C 

 السادس 3

تفكٌر ابدعً 
وعصف 

 ذهنً

محاضرات 
وحاالت 
 دراسٌة

2 تطوٌر المنتجات الجدٌدة
B
1
E 

 السابع 3

عصف ذهنً 
 وتفكٌرابدعً

1 تسوٌق الخدمات محاضرات
C 
2
B 

 الثامن 3

عصف ذهنً 
 وتفكٌرابدعً

1 تسوٌق الخدمات وخصائصها محاضرات
C 
2
B 

 التاسع 3

عصف ذهنً 
 وتفكٌرابدعً

التسعٌر  محاضرات 1
E 

العاشر  3

عصف ذهنً 
 وتفكٌرابدعً

محاضرات  التوزٌع  1
E 

الحادي  3
عشر 

عصف ذهنً 
 وتفكٌرابدعً

محاضرات  التروٌج  1
C 

الثانً  
عشر 

عصف ذهنً 
 وتفكٌرابدعً

مناقشات  حاالت دراسٌة  1
E 

الثالث  3
عشر 

 

 

لمراجع ا

 
 الكتاب المقرر الرئيس

 . مبادئ التسوٌق الحدٌث ، زكرٌا عزام واخرون ، دار المسٌرة ، االردن 

 

: طرق التعليم 

 

 الطرق العالمت  التاريخ 

ٌحدد من قبل مركز التعلم األلكترونً وبالتنسٌق 
 مع قسم وحدة المساقات الخدمٌة

 االمتحان النصفً 35

 االمتحان الشفهً 15 

 عرض تقدٌمً  

 االمتحان النهائً 50 ٌحدد من قبل عمادة كلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة
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Zarqa University  Instructor: Owais AL-GHaribah 

Faculty Lecture’s time: 2-3  

 
Department:  Unit College Requirements 

 
Semester: First / 2018 - 2019 

 

Course title: Principles of Marketing Office Hours: 3-4/ 12:30-2 
  

 

Course description: 
 
the concept of marketing began to take new dimensions other than those 
dimensions and traditional concepts that were considered to be just the disposal 
of the goods and services produced by the enterprises, but this subject is to 
provide marketing as an important exercise for enterprises and then the 
prosperity of countries and the welfare of people through the review Accurate 
and in-depth principles of marketing, functions and applications. Many 
companies operating in the local and international markets depend on the 
marketing concept which has become the backbone of the success of these 
companies by knowing the needs of the markets and then meeting these needs 
to suit the market needs. Study of this subject enables the students of Faculty of 
Economics to identify the most important specifications of successful company  
in marketing  in terms of product, price, promotion, distribution 
Aims of the course: 

1. Identify what marketing and its importance for companies. 

2. Identify the most important elements of the marketing environment and its impact on the 
marketing process. 

3. Identify the elements of the marketing mix of product, price, distribution, and promotion. 

4. Identify the life stages of goods and types of goods cycle and the most important strategy 
during the session. 

5. Find out how to compare the goods and services, 

6. identification of market segmentation strategies and how to reach target markets. 

7. Identify the most important means of promoting the sale of personal, publicity, advertising, 
and sales promotion. 

8. Identify the methods of direct and indirect distribution strategies. 

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge andUnderstanding 

1. Knowledge of concepts: the ability to how to deal with marketing and related terms, as 
that helps to keep pace with global developments. 

2. Knowledge of terms: In order to promote the marketing of thought scientific and 
practical manner 

B.  Subject-specific skills 

1. Application material: work to make the cognitive information and practical reality can be 
applied in practice. 

2. Creativity and problem solving: the ability to improve the work catalog to keep up with 
developments, and acquire the necessary learning skills to turn knowledge into the 
marketing process in the face of the problems encountered in the process of marketing 
solutions. 
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C. Analytic skills: 

1. Dealing responsibly in personal and professional relationships: Learn the skills to deal with 

the problems of interaction with the ocean through a problem-solving methodology and 
through scientific research 

 

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and personal 

development) 

1. Use Albat environmental analysis: the ability to read the variables in the marketing 
environment and the ability to interpret marketing. 

E - Motor and mental skills 

1. Ability to creativity in dealing with the latest developments: the use of sophisticated and 
modern methods of marketing to translate ideas into practical reality by adapting to 
environmental variables 

 
 
structures: 

Week 

Cred

it 

Hour

s 

ILOs Topics 
Teaching 

Procedure 
Assessment methods 

the first 3 1A 
2A 

Introduction to 
Marketing 

Lectures Written tests 

The 
second 

3 1A2A Core 
marketing 
concepts, and 
marketing 
opportunities 
and choose 
the marketing 
mix 

Lectures Written tests+ 
Brainstorming 

the third 3 2B 
1D 

Marketing 
environmen
t 

Lectures 
and case 
studies 

Creative 
thinking 

the fourth 3 2A1B1
E 

Market 
Segmentati
on 

Lectures Brainstormin
g and 
discussing 
reports 

Fifth 3 2A1C Policies 
and 
decisions of 
products 

Lectures Brainstormin
g + panel 
discussions 

Sixth 3 2A1C Policies 
and 
decisions of 
products 

Lectures Brainstormin
g + panel 
discussions 
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Seventh 3 2B1E Developme
nt of new 
products 

Lectures 
and case 
studies 

Brainstormin
g + creative 
thinking 

eighth 3 1C 
2B 

Marketing 
Services 

Lectures Brainstormin
g + creative 
thinking 

Ninth 3 1C 
2B 

Marketing 
services 
and 
characterist
ics 

Lectures Brainstormin
g + creative 
thinking 

tenth 3 1E Pricing Lectures Brainstormin
g + creative 
thinking 

eleventh 3 1E distribution Lectures Brainstormin
g + creative 
thinking 

twelfth 3 1C Promotion Lectures Brainstormin
g + creative 
thinking 

Thirteenth 3 1E Case 
Studies 

discussio
ns 

Brainstormin
g + creative 
thinking 

 
References: 

A. Main Textbook: 
The principles of modern marketing, Zakaria Azzam ,etl , Dar massira for Publishing and 
Distribution, Jordan. 

 
 

B. Supplementary Textbook(s):  

 

Assessment Methods: 

Methods Grade   Date 

Midterm exam 35  

Oral exam 15  

final exam 50  

 


