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: يؼهٕياخ انًمشس انذساسٙ انؼايح: أٔالً   

االلتصاد وانعهوو اإلداريت                     :  كهيت 

يبادئ انتسويك: انًتطهب انسابك   

د  ردينت عثًاٌ.ا: انتسويك                                                                            اسى انًذرس:   لسى  

   12:00- 11:00:   تسويك انخذياث                                                        يوعذ انًحاضرة:  اسى انًمرر 

                                                                                                                       ق 65: رلى انًكتب 

11:00-10:00:                                                         انساعاث انًكتبيت2018/2019  انثاني:    نفصم ا  

 

:انًساق وصف : ثانياً   

ٚؼرثشيٕضٕع ذسٕٚك انخذياخ يٍ أْى انحمٕل انفشػٛح انجذٚذج نؼهى انرسٕٚك انز٘ أصثح يٕضغ اْرًاو 

ٔاصدادخ أًْٛح انخذياخ فٙ انٕلد انحاضش األيش انز٘ أدٖ إنٗ ذذسٚس ْزِ . انثاحثٍٛ يُز تذاٚح انثًاَُٛاخ

انًادج تشكم يُفصم نًؼشفح ياْٛح ذسٕٚك انخذياخ ٔخصائصٓا ٔٔضغ االسرشاذٛجٛاخ انرسٕٚمٛح انًُاسثح 

. نهخذياخ فٙ ظم انًُافسح انحادج انرٙ ذشٓذْا انًُظًاخ انذٔنٛح

 

:أهذاف انًمرر :ثانثاً   

 . انرؼشف ػهٗ ياْٛح ذسٕٚك انخذياخ ٔخصائصٓا ٔأصُافٓا .1

 . انرؼشف ػهٗ يكاَح انرسٕٚك فٙ يُظًاخ انخذياخ  .2

 . انرؼشف ػهٗ إداسج انؼاللح يغ انضتٌٕ ٔدٔسِ فٙ ذسٕٚك انخذياخ .3

 . انرؼشف ػهٗ جٕدج انخذياخ ٔانًكاَح انزُْٛح نهخذيح ٔانذٔس انز٘ ذهؼثّ فٙ ذسٕٚك انخذياخ .4

 . انرؼشف ػهٗ ػُاصش انًضٚج انرسٕٚمٙ نهخذياخ .5

 انرؼشف ػهٗ انؼٕايم انًؤثشج ػهٗ سهٕن انًسرفٛذ يٍ انخذيح .6

 

 رابعاً يخرجاث انتعهيى 

.يؼشفح انطانة نًفٕٓو ٔطثٛؼح ذسٕٚك انخذياخ -.1  

.ذضٔٚذ انطانة تأًْٛح انرسٕٚك تانُسثح نًُظًاخ ذمذٚى انخذياخ - 2  

.ذضٔٚذ انطانة تًٓاساخ انرخطٛط االسرشاذٛجٙ انرسٕٚمٙ فٙ يجال انخذياخ - 3  

. ذضٔٚذ انطانة تًؼشفح يفٕٓو انخذيح انجْٕش ٔانخذياخ انركًٛهٛح - 4  

.ذضٔٚذ انطانة تًٓاسج اذخار لشاساخ ٔسٛاساخ انرسؼٛش فٙ يجال انخذياخ -.5  
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.ذضٔٚذ انطانة تًٓاسج اذخار لشاساخ ٔسٛاساخ االذصال ٔانرشٔٚج -..6  

.ذضٔٚذ انطانة تًٓاسج اذخار لشاساخ ٔسٛاساخ ذٕصٚغ انخذياخ - .7  

ذضٚذ انطانة تًفٕٓو جٕدج انخذياخ ٔكٛفٛح ذطٕٚش جٕدذٓا ٔطشق ذمٛٛى أنج- 8  

:يمرراث وفماً نهجذول يثال رنك :  ايساً   

  : هيكل المقرر
 

نتاجات  المواضٌع اجراءات التعلم طرق التعلٌم

 التعلم

الساعة 

 المعتمدة

 األسبوع 

 األول  1A 3 مقدمة فً تسوٌق الخدمات      اسلوب المحاضرة  مناقشة 

1 مفهوم و خصائص الخدمة   اسلوب المحاضرة والمناقشة  مناقشة 

B 

 الثانً  3

معاٌٌر مناقشة اهمٌة 

 تقٌٌم جودة الخدمة

 1A  معاٌٌر تقٌٌم جودة الخدمة    محاضرة 

1B 

 الثالث  4

امثلو حول انواع 

 الخدمات 

مراجعة المحاضرة  السابقة  

 وربطها  بالموضوع 

الخدمة الجوهر والخدمات 

 التكمٌاٌة 

2A 4  الرابع 

 اعطاء الفرصة للطالب

لذكر انواع المنظمات 

الخدمٌة والختالف فٌما 

  بٌنها 

 تعرٌف الطالب بانواع 

 المنظمات الخدمٌة 

 الخامس  2B 3  انواع المنظمات الخدمٌة 

 تكلٌف الطالب بتقدٌمك 

تقرٌر حول الختالف ما 

بٌن عناصر المزٌج 

 التسوٌقً للخدمة والسلع 

عناصر المزٌج التسوٌقً   محاضرة 

 للخدمة

3A 2 السادس 

 تدرٌب الطالب على 

كٌفٌة حساب التكالٌف 

 وتقدٌر الربح 

 السابع  1C 3 استراتٌجٌة تسعٌر الخدمات  محاضرة 

محاضرة وتطبٌق امثلة  حل امثلة رٌاضٌة 

 رٌاضٌة 

 الثامن  2C 4 استراتٌجٌة تسعٌر الخدمات 

 حل امثلة رٌاضٌة 

 

 1B استراتٌجٌة توزٌع الخدمات  محاضرة ومناقشة حاالت 

1C 

 التاسع  3
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 تحدٌد ما هً المعوقات  

  التً تواجه تحدٌد 

محتوى الرسالة 

 العالنٌة

استراتٌجٌات تروٌج الخدمات    محاضرة 

  

1D 3  العاشر 

تقدٌم ملخص رسائل 

اعالنٌة من قبل الطالب 

 ومناقشتها 

محاضرة ومناقشة االسالٌب 

التروٌجٌة والرسائل االعالنٌة 

 المنشورة 

استراتٌجٌات تروٌج الخدمات   

  

1E 3  الحاي

 عشر 

 تحدٌد الصفات التً  

ٌرغب الطالب توافرها 

 فً مقدم المبٌعات 

 

 اختٌار العاملٌن فً استراتٌجٌات محاضرة 

    قطاع الخدمات 

2A 

1E 

الثانً  2

 عشر 

الثالث  2E 2  سلوك المستفٌد من الخدمة  محاضرة  محاضرة 

 عشر 

 

: انًشاجغ : سادساً   

  (اسى انًشجغ، انًؤنف ، انطثؼح ، داس انُشش)انًشجغ انشئٛس . أ

يحًٕد جاسى انصًٛذػٙ ٔسدُّٚ ػثًاٌ/ذسٕٚك انخذياخ   

انًشاجغ انًساَذج. ب  - 

2015داس ٔائم /انطثؼح انشاتؼح / / ْاَٙ حايذ انظًٕس / ذسٕٚك انخذياخ   

: طشق انرمٛٛى : ساتؼاً   

 االيرحاٌ انؼاليح يٕػذ االيرحاٌ

 األٔل 20 حسة انرمٕٚى انجايؼٙ

 انثاَٙ 20 حسة انرمٕٚى انجايؼٙ

 انًشاسكح 10 

 انُٓائٙ 50 حسة انرمٕٚى انجايؼٙ

 

 


