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:اصف  لمساق:   اوًال   

ادارة التسوٌق  وتطبٌق وظائف االدارة من تخطٌط وتنظٌم وتنسٌق وتوجٌة  على تركز المادة ان 
وان ذلك ٌتطلب تطبٌق الفكر االداري فً ادارة التسوٌق  النه , ورقابة على االنشطة التسوٌقٌة 

حٌث ان , ٌمثل منهج شامل  لفهم العملٌة االدارٌة فً التسوٌق  من اجل تحقٌق اهداف المنظمة 
.المنهج االداري سوف ٌمكن مدٌر التسوٌق من استٌعاب العمل االداري الفاعل  وتطبٌقه   

:أهد ف  لمساق:  ااناًال   

 ,  بادارة التسوٌق المتعلقه االساسٌة بالمفاهٌم الطالب تزوٌد هو المادة هذه من الهدف ان

وكٌفٌة دراسة ’ والتعرف على كٌفٌة اعداد االستراتٌجٌت التسوٌقٌة والسٌاسات والبرامج 

 المتوقع االهداف اهم فان عام وبشكل السوق وتقدٌر الطلب من اجل اتخاذ قرارات فعالة 

 :  هً  تحقٌقها

 .التعرف على ماهية إدارة التسويق وأهميته .1

 .التعرف على وظائف إدارة التسويق .2
 .التعرف على استراتيجيات إدارة التسويق  .3

التً تؤثر على القرارات التً تتخذها ادارة التسوٌق وكٌفٌة  العوامل على التعرف .4

 .تخطٌط االنشطة التسوٌقٌة 

 .على استراتٌجٌت المزٌج التسوٌقً  التعرف .5

 
:مخرجات  لتعلم  :  ال اًال   

A   -  لمعرفة : 

 توضٌح للمفاهٌم والمصطلحات التً تتعلق بإدارة التسوٌق .1
 .إٌجاد وترجمة الفكرة التسوٌقٌة إلى واقع عملً ملموس .2
  التركٌز على  األسالٌب العلمٌة الحدٌثة فً ترجمة األفكار التسوٌقٌة إلى واقع عملً  .3

 .وملموس
 . توظٌف المعرفة النظرٌة فً التطبٌق .4
 .التركٌز على أدامه العالقات قوٌة مع الزبائن .5
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B  - المهارات االدراكية   

 

 . التطبٌق فً النظرٌة المعرفة توظٌف: تطبٌق المادئ .1

 علمٌة بطرق التسوٌقٌة المشاكل حل فً الخالقة المبادرةاالبداع ب: حل المشكالت .2
 .متطورة

 
    C -ة لمسؤاليتحمل ا  وخرنن مع  لتعامل مهار ت: 

 
مع  قوٌة عالقات بناءالعمل على القٌام بمسؤولٌة فً العالقات الشخصٌة والمهنٌة من خالل  .1

 لعاملٌنوا الزمالءالزبائن 
 .االستماع لوجه نظر العمالء والعاملٌن فٌما ٌتعلق بالمؤسسه .2
تشجٌع العمل الجماعً  لرسم االستراتجٌات التسوٌقٌة ورسم الهٌكل التنظٌمً الدارة  .3

 التسوٌق والدارات التابعة لها 

    D .ا لمهار ت  لعددنة لمعلامات اتقانة ألتصال  مهار ت : 

أستخدام اسالٌب متطورة لحفظ السجالت فً قسم ادارة التسوٌق, معالجتها وأسترجاعها  .1
 .عند الحاجه

أستخدام احدث المهارات التكنولوجٌه فً األتصاالت و المعلومات من خالل دراسه  .2
 .المتغٌرات البٌئة التسوٌقٌة

أستخدام األسالٌب الحسابٌة واألحصائٌة الحدٌثه وذلك من خالل تطبٌق البربمجٌات  .3
 .الحاسوبٌة فً رفع مستوى االداء التسوٌقً

 
E  - لمهار ت  لحركنة ا لافسنة : 

واستخدام االسالٌب العلمٌة الحدٌثة فً ترجمة االفكار  القدرة على األبداع واالبتكار .1
. التسوٌقٌة الى واقع عملً و ملموس

العمل على التكٌف مع البٌئة الداخلٌة والخارجٌة للمنظمة والتاثٌر االٌجابً على سلوكهم  .2
 

 د ر ا ئل للاشر  (2018) د رة تسانق  ناد خافر ا خران :  لكتاب  لماهجي  -
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 :  هنكل  لمقرر : ر بعاًال 

أسلاب  طرق  لتعلنم
  لتدرنس

مخرجات   لما ضنع
  لتعلنم

عدد 
  لساعات

  ألسباع

تفكنر أبد عي 
احلقات 
 اقاشنة

 
 
 
 

مفهوم ادارة التسوٌق  محاضر ت
وادارت االنشطة 

التسوٌقٌة  والمراحل 
المختلفة لدور ادارة 
التسوٌق واالنشطة 
 التسوٌقٌة فً المنظمة

1A 3 ألال  

تفكنر أبد عي 
احلقات 
 اقاشنة

محاضر ت 
احاوت 
 در سنة

  ل ااي 1B 3 عملٌة ادارة التسوٌق

تفكنر أبد عي 
احلقات 
 اقاشنة

تخطٌط النشاط  محاضر ت
 التسوٌقً

3A 
1B 

  ل الث 3

 حلقات اقاشنة
اعصف 

 ذهاي

تخطٌط النشاط  محاضر ت
 التسوٌقً

3A 
2A 

  لر بع 3

 حلقات اقاشنة
اعصف 

 ذهاي

تنظٌم وتنسٌق  محاضر ت
 االنشطة التسوٌقٌة

 

 
1C 
2B 

  لخامس 3

 حلقات اقاشنة
اعصف 

 ذهاي

تنسٌق االنشطة  محاضر ت
 التسوٌقٌة

 
1C 
2B 

  لسادس 3

 حلقات اقاشنة
اعصف 

 ذهاي

محاضر ت 
احاوت 
 در سنة

توجٌة االنشاطة 
 التسوٌقً

1D 
1C 

  لسابع 3

 حلقات اقاشنة
اعصف 

 ذهاي

محاضر ت 
احاوت 
 در سنة

الرقابة على االنشطة 
 التسوٌقٌة

1D 
1C 

  ل امن 3

 حلقات اقاشنة
اعصف 

 ذهاي

محاضر ت 
احاوت 
 در سنة

اتخاذ القرارات 
التسوٌقٌة والتنبؤء 

 بالطلب
 

 

1A 
1C 

  لتاسع 3
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 حلقات اقاشنة
اعصف 

 ذهاي

استراتٌجٌة المزٌج  محاضر ت
التسوٌقٌو استراتٌجٌة 

 تطوٌر المنتجات 

 
2D 
3D 

  لعاشر 3

 حلقات اقاشنة
اعصف 

 ذهاي

استراتٌجٌة التسعٌر  محاضر ت
 والتروٌج 

2D 
3D 

  لحادي عشر 3

 حلقات اقاشنة
اعصف 

 ذهاي

 3D  ستر تنجنة  لتازنع  محاضر ت
E1 
E2 

  ل ااي عشر 3

 حلقات اقاشنة
اعصف 

 ذهاي

 د رة   لتسانق   محاضر ت
  ولكترااي 

3D 
E1 
E2 

  ل الث عشر 3

 

:  لمر جع : سادساًال   

المرجع الرئٌس  إدارة التسوٌق اٌاد خنفر , عبدالفتاح العزام , مصطفى الشٌخ , خالد العساف , . أ
2018دار وائل ,   

(2002ادارة التسوٌق, العبدلً قحطان و العالق بشٌر  )المراجع المساندة . ب  

 

 

: طرق  لتقننم : سابعاًال   

 االمتحان العالمة موعد االمتحان

  ألال 20 حسب التقوٌم الجامعً

  ل ااي 20 حسب التقوٌم الجامعً

 مشاركة 10 

 اهائي 50 حسب التقوٌم الجامعً
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 Course number : 0405211           

  Zarqa University                                                              

Faculty: Economics and Administrative                                  Course title: Marketing management   

    Instructor :-                                             

Department: Marketing                                                 

        

 

Office hour : 
Lecture's time : 

 
Course description: 

 
 It focuses on the management of marketing and the application of management functions of 

planning, organization, coordination, guidance and control of marketing activities. This requires 

the application of managerial thought in marketing management because it represents a 

comprehensive approach to understanding the administrative process in marketing in order to 

achieve the objectives of the organization. Marketing of the assimilation of the administrative 

work of the actor and its application.  

 

Course Objectives: 

The objective is to provide the basic concepts related to the management of marketing, and to know 

how to prepare marketing strategies and policies and programs' and how to study the market and 

estimate the demand for effective decisions in general, the most important goals expected to achieve 

are: 

1. Identify the importance of marketing management and its importance. 

2. Identify the functions of marketing management. 

3. Identify marketing management strategies. 

4. Identify the factors affecting the decisions taken by marketing management and how to plan 

marketing activities 
 

Learning Outcomes: 

Knowledge : 

1. Clarification of concepts and terminology related to marketing management 

2. To find and translate the marketing idea into concrete reality. 

3. Focus on modern scientific methods in translating marketing ideas into practical and tangible reality. 

4. Employ theoretical knowledge in application. 

5. Focus on strong relationships with customers. 

 
Cognitive skills: 

 
1. Application of the principle: the use of theoretical knowledge in the application. 

2. Solving problems: Creativity by creative initiative in solving marketing problems through advanced 

scientific methods. 

 
 C - Skills of dealing with others and take responsibility: 

 
1. Work to take responsibility in personal and professional relationships by building strong 

relationships with customers, colleagues and employees 

2. Listen to the views of customers and employees regarding the institution. 

3. Encouraging teamwork to draw up marketing strategies and chart the organizational structure of the 

marketing department and its subordinate departments 

D. Communication skills, information technology and numerical skills: 

1. Using advanced methods of record keeping in the marketing management department, processing 

and retrieving them when necessary. 

2. Using the latest technological skills in communication and information through studying the 

variables marketing environment. 

3. Using modern mathematical and statistical methods through the application of computer software in 

raising the level of marketing performance. 

 
E - motor and psychological skills: 

1. The ability to innovate and use modern scientific methods in translating marketing ideas into 
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practical and concrete reality. 

2.Work to adapt to the internal and external environment of the organization and the positive impact on 

their behavior 
 

the week Assessment 

mothers 
Topic ILDS  teaching 

methods 
1 Lecture The concept of 

marketing management 

and management of 

marketing activities and 

different stages of the 

role of marketing 

management and 

marketing activities in 

the organization 

1A 3 Discuss 

2 lecture and 

discussion 
Marketing Management 

Process 
1B 3 Discuss 

3 Discuss the 

impact of 

marketing mix  

Marketing activity 

planning 
1A 
1B 

4 Comparis

on of the 

impact of 

each 

factor on 

the 

marketing 

planning 
4 Review and link 

the previous 

lecture 

Marketing activity 

planning 
2A 4 Provide 

examples 

of   plan  
5 Training the 

student on how 

to determine the 

Organizing  

 
Organizing and 

coordinating marketing 

activities 

2B 3 Give 

students 

the 

opportunit

y to ask 

ideas 

about the 

nature of   

organizati

on  
 6 Lecture  

 

Coordination of 

marketing activities 

 

 

3A 
 

 

 

 

2 Assign 

students a 

report 

7 Lecture Marketing orientation 
 

1C 3 Student 

participati

on 

through 

discussion 
8 Lecture and 

application of 

mathematical 

examples 

Control of marketing 

activities  
2C 4 Solve 

mathemat

ical 

examples 
9 Lecture and Making marketing 1B 3 Solve 
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application of 

mathematical 

examples 

decisions and 

forecasting on demand 
 

 

1C mathemat

ical 

examples 

10 Lecture Marketing mix strategy 

and product Workshops 
My brain was stormed 

development strategy 

1D 3 Provide a  

11 Lecture and 

discussion of 

promotional 

methods and 

advertising 

messages 

published 

Pricing strategy and 

promotion 
1E 3 Discussio

n of  

promotion 

messages 

and 

method of 

pricing   
12 Lecture Distribution strategy 

International Marketing 

Strategies 

2A 
1E 

2 Lecture 

13 Lecture E - Marketing 

Management 
2E 2 Lecture 

         

Reference : 
 

1 Marketing Manager Iyad Khanfar Mustafa Sheikh, Khaled Alasaf, Abdul Fattah Azzam, 2018. 

 

2. (Marketing Management, Abdali Qahtan and Alaak Bashir 2002) 

 

Assessment method :  

 

 Method  grade Date 

First  20 According to the 

university calendar 

Second  20 According to the 

university calendar 

Participation 10  

Final  50 According to the 

university calendar 

 
 


