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مبادئ التسوٌق  :المتطلب السابق  جامعة الزرقاء
 0405322:رقم المادة 

  :اسم المدرس  االقتصاد والعلوم االدارٌة: الكلية 

  :موعد المحاضرة   التسوٌق:القسم 

  : الساعات المكتبية  سٌاسات التسعٌر:عنوان المقرر
  

 
 وصف المساق 

 منشاءة مستقبل على التاثٌر فً كبٌرة اهمٌة من لها لما االعمال منشات فً التسعٌر  وظٌفة على تركز المادة ان
 االدارة من تتطلب والتً والمعقدة الصعبة العملٌات من تعتبر والخدمات السلع اسعار تحدٌد عملٌة ان حٌث ,االعمال

 تتمكن لكً للمستهلكٌن الشرائٌة والقوى والطلب العرض وكمٌة , السوق فً المنافسة وطبٌعة الكلٌة التكالٌف تحدٌد
. مناسبة سعرٌة استراتٌجٌة وضع من

. 

 اهداف المساق 

 حساب تقدٌر  وكٌفٌة , التسعٌر  بوظٌفة المتعلقه االساسٌة بالمفاهٌم الطالب تزوٌد هو المادة هذه من الهدف ان
 :  هً  تحقٌقها المتوقع االهداف اهم فان عام وبشكل  للمنتج النهائً السعر ثم ومن واالرباح التكالٌف

 واهدافه السعر ماهٌة معرفة -1

  السعر نظرٌات على التعرف -2

  التسعٌر قرارات على المؤثرة العوامل على التعرف -3

 السعرٌة االستراتٌجٌات على التعرف -4

 : مخرجات التعلم

A   - المعرفة: 

 .التسعٌرالتركٌز على خصائص ومفاهٌم  .1
 .القدرة على االقناع باسلوب علمً متطور المرونة .2
 .السعرٌة االستراتٌجٌاتالتركٌز على  األسالٌب العلمٌة الحدٌثة فً  .3
 .التركٌز على التطبٌق العملً والعلمً للجانب النظري .4
. القدرة لدى الطالب على أدامه عالقات قوٌة وممٌزة مع الزبائن .5
B  -  االدراكية المهارات: 

 .السعرٌة الستراتٌجٌات لتوظٌف المعرفة النظرٌة فً التطبٌق .1
 .السعرٌة االستراتٌجٌاتب فٌما ٌتعلق العمل على حل المشاكل التسوٌقٌة بطرق علمٌة متطورة .2

 

    C -مهارات التعامل مع االخرين وتحمل المسؤولية: 

 

مع الجمٌع من خالل العمل على القٌام بمسؤولٌة فً العالقات الشخصٌة والمهنٌة من خالل بناء عالقات قوٌة  .1
 .السعرٌة ستراتٌجٌاتلالتقدٌم عروض 

  . بالمؤسسهالسعرٌة االستراتٌجٌاتباالستماع لوجه نظر العمالء والعاملٌن فٌما ٌتعلق  .2
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:  هيكل المقرر 
 

أسلىب  طرق التعليم

 التذريس

مخرجات  المىاضيع

 التعليم

عذد 

 الساعات

 األسبىع

تفكير أبذاعي 

وحهقاث 

وقاشيت 

محاضراث   السعر مفهوم
 واهدافه

1A 3 األول 

تفكير أبذاعي 

وحهقاث 

 وقاشيت

محاضراث 

وحاالث 

دراصيت 

 التسعٌر عالقة
 المزٌج بعناصر
  التسوٌقً

1B 3 انثاوي 

تفكير أبذاعي 

وحهقاث 

 وقاشيت

 العرض تاثٌر محاضراث
 على والطلب

 السعرٌة السٌاسات
  االخرى والعوامل

3A 
1B 

 انثانث 3

حهقاث وقاشيت 

وعصف 

 رهىي

 عملٌة خطوات محاضراث
 والعوامل التسعٌر
 علٌها المؤثرة

3A 
2A 

انرابع  3

حهقاث وقاشيت 

وعصف 

رهىي 

 ومداخل طرق محاضراث
 اعطاء مع التسعٌر
 رٌاضٌة مسائل
  االسعار لتحدٌد

 
1C 
2B 

انخامش  3

حهقاث وقاشيت 

وعصف 

 رهىي

   التسعٌر استراتٌجات محاضراث
1C 
2B 

انضادس  3

حهقاث وقاشيت 

وعصف 

رهىي 

محاضراث 

وحاالث 

 دراصيت

 السلع تسعٌر
 والعوامل الصناعٌة

  المؤثرة

1D 
1C 

انضابع  3

حهقاث وقاشيت 

وعصف 

 رهىي

محاضراث 

وحاالث 

 دراصيت

 1D  الخدمات تسعٌر 
1C 

انثامه  3

حهقاث وقاشيت 

وعصف 

رهىي 

محاضراث 

وحاالث 

 دراصيت

 االسواق فً التسعٌر
  الدولٌة

1A 
1C 

انتاصع  3
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 :المراجع 

 ( .2004انتضعير مذخم تضويقي ،عهي انجياشي، انطبعت األونى ، دار وائم نهىشر   ) انمرجع انرئيش   .1      

 .انمراجع انمضاوذة. 2

 

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة التاريخ

 االمتحان االول 20 حسب التقويم الجامعي

 االمتحان الثاني 20 حسب التقويم الجامعي

 االمتحان الشفهي 5 

 عرض تقديمي 5 

 االمتحانى النهائي 50 حسب التقويم الجامعي
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Zarqa University  Instructor:  

Faculty Economics and 

Administrative Sciences 

Lecture’s time: 

Course number :0405322  

Department: Marketing Office Hours:  

Course title: Pricing Policies  

  

 

Course description: 
 
 

Description Course:  

 
The course focuses on the function of pricing in the businesses because of its great 

importance in influencing the future of the business Michael, as the process of identifying the 

goods and services is one of the difficult and complex operations which require management 

to determine the total costs and the nature of competition in the market, and the amount of the 

offer price and demand and purchasing power for consumers to be able to develop an 

appropriate pricing strategy. 

. 

 

Aims of the course:  

1. know what the price and goals 

2. Identify the theories Price 

3. Identify the factors affecting pricing decisions 

4. identify pricing strategies 

 

Learning Outcomes: 

1. employ theoretical knowledge in the development of pricing policies 

2. Development of concepts and terminology through discussion and thinking of how to 

determine the prices of products 

2. Preparation translation pricing policies in practice 

3. The use of mathematical methods in setting prices 

 
 

Structure : 

the 

week 

Credit 

Hour 

Learning 

outcome

s 

Subject name Learning procedures teaching methods 

1 3 1A The concept of price 

and its goals 

Lecture Debate 

2 3 1B Pricing relationship 

with  the marketing mix 

Lecture Explain and discuss 

3 4 1B Factors affecting lecture and discussion Explain and discuss 
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Reference :  
Ali Al Jayagy  ( 2009, Pricing policies .Amman .Jordan  

  

Teaching methods:  

  

methods   

first exam 20  

second exam 20  

participation 10  

Progressive offers   

Final exam 50  

   

determine pricing 

policies 

pricing marketing mix 

elements of relationship 

4 4 2A2B pricing process A lecture on identifying 

factors affecting pricing 

process 

Explain and training to 

determine the steps 

5 3 2B Pricing of goods Lecture students participation 

6 2 3A Pricing of services Lecture Student participation in 

solving exercises 

7 3 1C3A costs as a basis for price 

fixing 

Training students on how 

to determine the pricing of 

services services prices 

comparing prices of 

competitors 

8 3 2C3A The impact of supply 

and demand on the 

pricing policies 

Lecture and apply 

mathematical example 

Solving mathematical 

examples 

9 3 1B 

1C 

The impact of 

competitors' prices to 

determine prices 

Lecture and apply 

mathematical example 

Solving mathematical 

examples 

10 4 1D mathematical methods 

to determine prices 

Lecture Identify the factors that 

influence the setting of 

prices 

11 3 1D 1E Pricing Strategies Lecture how to formulate 

pricing strategy 

12 3 2A 

1E 

Pricing Strategies  Case study 

13 2 2E The impact of pricing 

policies on the 

purchasing behavior 

Lecture Lecture 

14 2 2E International pricing 

strategy 

Lecture 

 

Discussion of the 

affecting the price on 

the  behavior of   

consumers 


