
 

-مساق مواد الماجستير لتخصص التسويق  :وصف   

 

 

 يقادارة التسواسم المادة :                                                                                                                           4045040  :رقم المادة 

 

التسويق والعمليات التسويقية وعناصر المزيج التسويقي  وانواع الطلب  ، كذلك يركز على مجاالت عديدة مثل تحديد ركز هذا المساق على  وظيفة إدارة 

الخدمات ،  فرص التسويق؛  دراسة البيئة التسويقية، تجزئة السوق واستهداف االسواق ،تحليل دورة حياة المنتج. تطوير منتجات جديدة. قرارات  تسويق

 ت التسويقية  ، اضافة الى ادارة  الوظائف التسويقيةو اتخاذ القرارا

 

 

 اسم المادة : :سلوك المستهلك                                                                                                                       4045040  :رقم المادة 

 

المستهلك، ،الرغبات والحاجات االنسانية  ،العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك ، مراحل اتخاذ قرار ع الشراء تناول هذا المساق مقدمة عن سلوك 

والثقافية للمنتجات الحاليةو وللمنتج الجديد بنسبة للمستهلك والسلوك الشخصي للمستهلك وخصائصه الشخصية والعوامل النفسية ، تاثير واالجتماعية 

المدني المتعلقة بحماية المستهلك،والقوانين الحكومية المتعلقة بحماية المستهلك، تحديد كيفية دراسة سلوك المستهلك  وكيفية تحديد ،دور منظمات المجتمع 

 العوامل الكثر تاثيرا ، وكيفية رسم الستراتيجيات التسويقية الستهدافه

 

 

 ويقموضوعات متقدمة في التساسم المادة :                                                                                                    4045044  رقم المادة :

 

 التسويقية وعلى سلوك المستهلك األنشطةهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب  بالتطور الحاصل في المفهوم التسويقي وكيف اثر على 

بشكل مباشر بالتطور الحاصل في البيئة المحيطة مما ولد الكثير من المفاهيم   مثل التسوق  تتأثران المفهوم التسويقي  يعتبر من المفاهيم  المتطورة والتي 

فها على هذه المفاهيم سوف ، التسويق اللكتروني ، التسويق الفيروسي ، وكلما كانت المنظمات مواكبة لهذا التطور وتعر األخضراالجتماعي ، التسويق 

تسويقية تتناسب وطبيعة المرحلة التي تمر بها المحيطة الخارجية  والبيئة الداخلية للمنظمة ، كذلك دراسة حاالت المنظمات  إستراتيجيةتتمكن من صياغة 

يقية التي قد والتمكن من كيفية معالجة المشاكل التسو ، لالستفادة من التجارب السابقة ، الحالةالمنظمة وفقا لمعطيات هذه  أداءعلى  أثرتالتي  والظروف

 تتعرض لها المنظمة 

 

 اسم المادة: : استراتيجيات التسويق                                                                                                            4045045  :رقم المادة

 

التسويق من األعمال التي هي من مسؤولية إدارة التسويق  إستراتيجيةلتحديد استراتيجيات التسويق، وعملية  إتباعهايهدف هذا المساق إلى تعريف عملية 

نظمة، فضال عن الفوائد العامة للم اإلستراتيجيةالتسويق هو جزء من  إلستراتيجية إستراتيجيةالتركيز على المنظمة ككل عند رسم .وإدارة التسويق لتحديد

سويقية في مجال األعمال التجارية والمشاكل اليومية والتركيز على نمو وتطور المنظمة بشكل عام. وهذا يتطلب أن الطالب يدرك عوامل البيئة الت

لتهديدات والفرص، وكذلك التعرف الخارجية مثل العوامل االقتصادية والقانونية والسياسية والديموغرافية وغيرها، من أجل التعرف على الضغوط وا



ف طالب أيضا على العوامل البيئية في األماكن المغلقة لتحديد المالية والبشرية إمكانات، لتكون قادرة على تحديد نقاط القوة والضعف للمنظمة، يعتر

 أدوات التحليل البيئي، وأنواع من استراتيجيات التسويق

 

 األعمالاسم المادة :منهجية البحث في                                                                                                             4044040رقم المادة :  

 

بحث العلمي يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالبحث العلمي وأهميته ودوره في المجتمع. ويغطي المساق بالتفصيل الخطوات المختلفة لعملية ال

اق أبرز وأبرز المنهجيات واألساليب المختلفة الممكن استخدامها لتنفيذ بحث علمي،ويركز المساق على الطرق الكمية وغير الكمية ، كما يغطي المس

ر، كما يطلب من الطالب األساليب اإلحصائية الممكن استخدامها لتحليل النتائج. ويستعرض المساق نماذج من األبحاث العلمية وخطط ورسائل الماجستي

 .Spssتنفيذ بحث علمي ومناقشته في نهاية الفصل وتدريب على استخدام  برنامج 

 

 

                                                                          تخدمااسم المادة : تسويق                                                                                                                         4045040رقم المادة :

ية  ازدادت أهمية الخدمات في الوقت الحاضر األمر الذي أدى إلى تدريس هذه المادة بشكل منفصل لمعرفة ماهية الخدمات  وما هي خصائصها وكيف

،  وتقديم الخدمات االلكترونية عبر االنترنت ي ظل المنافسة الحادة التي تشهدها المنظمات الدوليةتصميم االستراتيجيات التسويقية المناسبة للخدمات ف

لمزيج لذلك هدف هذا المساق إلى تعريف الطالب  بالتطور الحاصل في  قطاع الخدمات ، تطور عناصر المزيج التسويقي للخدمة واختالفة عن عناصر ا

خصائص جميع االنشطة التسويقية ، كون ا لتعرف على اختالف الخدمة عن السلعة وكيف يؤثر هذا االختالف علىالتسويقي للسلعة ، وفي نفس الوقت ا

 االتسويقية له تة تسويقها ، وتصميم االستراتيجيا، وعلي كيفيعلى ذلكالخدمة تختلف وعدم ملموسيتها الصفة االساسية لها ، مما يتطلب تعريف الطالب 

 

 

 اسم المادة : تسويق دولي                                                                                                                          4045040 رقم المادة :

 

،  الكترونيا  هذا باالضافة إلى تسويق المنتجات الدولية  يتم التركيز في هذه المادة على تعريف الطالب بمفهوم التسويق الدولي ، والبيئه التسويقيه  الدولية

االعتبار اختالف  بعينوكيفية  تخطيط العمليات التسويقية على مستوى السوق الدولية واختيار االستراتيجية  المناسبة لدخول هذه االسواق ، اخذين 

لتعامل بالعملة الصعبة ، واختالف تصريف العملة وعدم استقرارها عند ابرام العادات واالنماط االستهالكية واختالف القوة الشرائية ، وكذلك تاثير ا

  .العقود

 

 

 المادة: ادارة العمليات اسم                                                                                                                         4044004رقم المادة: 

 

والبحوث تعتبر عملية تخطيط وتطوير المنتج من العمليات الصعبة والخطيرة التي تواجه المنظمة في الوقت الحاضر  والتي تتطلب الكثير من الجهود  

سلع المنافسة  ,  ودراسة عوامل البيئة التسويقية والتطور الحاصل في االنماط االستهالكية والتطور التكنلوجي وطبيعة المنافسة في السوق ومستوى جودة

لها من تقديم لذلك نهدف من هذا الدراس تعريف الطالب , باهمية تطوير المنتجات و واهية تصميم استراتيجية االنتاج بالشكل الذي تتمكن المنظمة من خال

يم وتطوير المنتجات , وكيفية منتجات تلبي حاجات ورغبات الزبائن وتمكنها من الصمود في السوق , كذلك يجب ان يتعرف الطالب على مراحل تصم

يشمل هذا المقرر عدة مواضيع مثل التنبؤ, وتخطيط الطاقة اإلنتاجية, واستخدامات نظرية االنتظار وتحدد مع التسهيالت,  اختبار المنتج والسوق .

ابة على الجودة , وتخطيط احتياجات المواد, والترتيب الداخلي, وتصميم الوظيفة ومعايير العمل واإلنتاج , والجدولة, والرقابة على المخزون, والرق

 والصيانة والنظام اآللي, مع التركيز على استخدام الطرق الكمية.

 

 

 



 

 اسم المادة : االدارة االستراتيجية المتقدمة                                                                                                      4044004رقم المادة :

 

مساق مفاهيم يغطي هذا المساق مدخال متكامل الإلدارةاإلستراتيجية للمؤسسة تحت تحديات بيئية متعددة الجل وصول إلى اإلستراتيجية األمثل. ويغطي الح

تيجية، كما يغطي المساق دور أهداف المنشأة والتحكم المؤسسي واألسواق وأساليب ووسائل متقدمة في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات اإلسترا

لمتقدمة في اإلدارة المالية والسياسات المالية وعدد من آثار العولمة على القرارات اإلستراتيجية للشركة. ويتضمن المساق دراسة عدد من الحاالت العملية ا

 اإلستراتيجية

 

 دمالمتق اسم المادة :السلوك التنظيمي                                                                                                             4044000رقم المادة :

واإلحباط(، البعد البعد الفردي في السلوك التنظيمي )اإلدراك، واالتجاهات، والقيم، الشخصية، والتعلم، وضغوط العمل،  -هذة المادة المواضيع التالية:

، واالتصال، الجماعي في السلوك التنظيمي )أنواع الجماعة، وأسباب تكوينها، وهيكلية الجماعة(، البعد المنظمي في السلوك التنظيمي)الهيكل التنظيمي

، ستراتيجيات المنظمة في التعامل مع بيئتها(والقيادة، والحفز( والبعد البيئي في السلوك التنظيمي)أنواع البيئة، وعناصر البيئة، وعدم التأكد البيئي، وا

 وأخيرا مستقبل السلوك التنظيمي

 المتقدمة اإلداريةاسم المادة: المحاسبة                                                                                                           4040004:رقم المادة
 

في تحليل العالقة بين التكاليف ومستوى النشاط واألرباح ,أنظمة التكاليف   اإلداريةتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بصورة تفصيلية بدور المحاسبة 

والتجارة والصناعة والمنتجات المشتركة والثانوية وأنظمة تكاليف الوقت المحدد والباك فالش , والتكاليف على أساس األنشطة في مشروعات الخدمات 

ة , قياس األداء , كما والتكاليف المستهدفة اضافة الى التعرف على بطاقة االداء المتوازنة , أنظمة الموازنات ومحاسبة المسؤولية , الموازنة الثابتة والمرن

تحليل الربحية الى جانب التعرف على األساليب الكمية تشمل على قرارات التسعير والربحية وإدارة التكاليف والتكاليف النوعية واإليرادات وانحرافاتها و

 المستخدمة في المحاسبة االدارية  

 

 

 اإلدارة المالية المتقدمة اسم المادة :                                                                                 4045040رقم المادة : 
 

العملية التخاذ القرارات المتعلقة بتقييم المنظمات، كما يبحث في فرضية السوق الكفء وكيفية تأثير هيكل رأس المال يبحث هذا المساق في األدوات 

 ول العالموقرار التوزيعات على قيمة المنظمة، باإلضافة إلى عمليات االندماج للشركات. ويتم التعرض إلى بعض ممارسات إدارات  الموارد المالية ح

 


