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:وصف المساق  :  اوًلا   

انًانيّ ، ٔانزلابت ادارة انًبيعاث الَٓا تٓتى بااليزاداث نهشزكّيتى انتزكيز في ْذِ انًادة عهٗ تعزيف انطانب بًفٕٓو 

إضافت إنٗ فٓى دٔر يذيز انًبيعاث في تٕظيف رجال   . عهٗ األعًال انتسٕيميت، ٔإدارة انمٕٖ انعايهت في انتسٕيك

انبيع ٔاختيارْى ٔتذريبٓى ٔتحفيزْى إضافت إنٗ تٕضيح دٔر إدارة انًبيعاث في انتُسيك ٔانتكايم يع انٕظائف 

 .االخزٖ في انًُظًت 

: أهداف المساق: ثانياا   

.تحذيذ انذٔر االساسي نًذيز انًبيعاث في انتخطيط ٔتطٕيز ٔظائف ادارة انًبيعاث - 1  

.انتعزف عهٗ انعٕايم انعًهيت ٔانُظزيت انًؤثزة عهٗ اداء فزق انًبيعاث في انًُظًت -2  

.انتعزف عهٗ انخطٕاث انًتبعت في تمييى ٔرلابت بزَايج انًبيعاث نتحسيٍ أدائٓى -3  

 .انتعزف عهٗ يفٕٓو ادارة انًبيعاث -4

 .انتعزف عهٗ انتخطيط االستزاتيجي نهًبيعاث -5

 .انتعزف عهٗ تصًيى ٔاختيار انُماط انبيعيّ -6

 .انتعزف عهٗ كيفيّ تعايم يعاييز اختيار انمٕٖ انبيعيّ في انًُظًت -7

:مخرجات التعلم  : ثالثاا   

A   -  المعرفة 
.دارة انًبيعاث توضٌح للمفاهٌم والمصطلحات التً تتعلق بأ.  .1 

. التركٌز على آلٌه تدرٌب القوى البٌعٌه  .2 

.  التركٌز على  األسالٌب العلمٌة الحدٌثة فً طرٌقه التنبؤ بالمبٌعات   .3 

.                                                             توضٌح مفهوم مٌزانٌه المبٌعات والعوامل المؤثرة علٌها   .4      

 .التركٌز على أدامه العالقات قوٌة مع الزبائن . 5
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B  -   اًلدراكية المهارات 
 

 .التطبٌقات التً تقوم بها القوى العامله فً المٌدان فً النظرٌة المعرفة توظٌف. 1

 .معالجه مشكله كلف التعٌٌن وتوزٌع رجال البٌع . 2    

 
C -ةالمسؤوليتحمل و اًلخرين مع التعامل مهارات 

 

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

 .المناطق البٌعٌه 

. االستماع لوجه نظر العمالء وتجار التجزئه فٌما ٌتعلق بالمؤسسه .2

    D .والمهارات العدديةالمعلومات وتقنيةاألتصال  مهارات  

 .لسجالت فً قسم ادارة المبٌعاتا متطورة لحفظ اسالٌب ستخدامأ   .1

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

 .التسوٌقٌة فً المناطق البٌعٌه

رفع  فً الحاسوبٌة البربمجٌات تطبٌقأستخدام األسالٌب الحسابٌة واألحصائٌة الحدٌثه وذلك من خالل .  3

. مستوى االداء البٌعً لرجال البٌع فً المناطق البٌعٌه

 

E  - المهارات الحركية والنفسية 

التً ٌتم اكتشافها من  التسوٌقٌة االفكار ترجمة فً  الحدٌثةالعلمٌة االسالٌب واستخدام القدرة على األبداع واالبتكار1.

 ملموس  عملً وواقع الىطرف رجال البٌع 

 . على سلوك الزبائن االٌجابً والتاثٌر الداخلٌة والخارجٌة للمنظمة البٌئة مع العمل على التكٌف2.

 

 : مقررات وفقاا للجدول : رابعاا 

عدد  مخرجات التعلٌم المواضٌع  أسلوب التدرٌس  طرق التعلٌم 
 الساعات

 األسبوع 

تفكٌر أبداعً 
 وحلقات نقاشٌة 

 األول  1A 3 مدخل الى ادارة المبٌعات محاضرات 

تفكٌر أبداعً 
 وحلقات نقاشٌة

محاضرات وحاالت 
 دراسٌة

 الثانً  1B 3 تخطٌط المبٌعات

تفكٌر أبداعً 
 وحلقات نقاشٌة

   3A تنظٌم المبٌعات محاضرات
1B 

 الثالث  3

 حلقات نقاشٌة
  وعصف ذهنً

   3A تصمٌم واختٌار النقاط البٌعٌه محاضرات
2A 

 الرابع 3

 حلقات نقاشٌة
 وعصف ذهنً

ادارة النقاط البٌعٌه وقوى  محاضرات
 البٌع

1C 
2B 

 الخامس 3

 حلقات نقاشٌة
 وعصف ذهنً

ادارة النقاط البٌعٌه وقوى  محاضرات
 البٌع

1C 
2B 

 السادس 3

 حلقات نقاشٌة
 وعصف ذهنً

محاضرات وحاالت 
 دراسٌة

 1D  
1C 

 السابع 3
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 حلقات نقاشٌة
 وعصف ذهنً

 

محاضرات وحاالت 
 دراسٌة

  1D القوى البٌعٌه
1C 

 الثامن 3

 حلقات نقاشٌة
 وعصف ذهنً

محاضرات وحاالت 
 دراسٌة

   1A القوى البٌعٌه
1C 

 التاسع 3

 حلقات نقاشٌة
 وعصف ذهنً

 2D تدرٌب وتحفٌز القوى البٌعٌه محاضرات
3D 

 العاشر 3

 حلقات نقاشٌة
 وعصف ذهنً

 2D البٌع الشخصً محاضرات
3D 

 الحادي عشر 3

 حلقات نقاشٌة
 وعصف ذهنً

 3D التنبؤ بالمبٌعات محاضرات
E1 
E2 

 الثانً عشر 3

 حلقات نقاشٌة
 وعصف ذهنً

 3D مٌزانٌه المبٌعات محاضرات
E1 
E2 

 الثالث عشر 3

 

: المراجع : سادساا   

دار حامد ,نظام موسى سوٌدان ادارة المبٌعات . دالمرجع الرئيس.أ  

( .2014ادارة المبٌعات, محمود الصمٌدعً وردٌنه عثمان, الطبعة الثانٌه , ) المراجع المساندة. ب  

 

: طرق التقييم : سابعاا   

 اًلمتحان العالمة موعد اًلمتحان
 األول 20 حسب التقوٌم الجامعً
 الثاني 20 حسب التقوٌم الجامعً

 مشاركة 10 
 نهائي 50 حسب التقوٌم الجامعً
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Zarqa University  Prerequisite: Marketing 

principles(0400501) 

Faculty Economics and Administrative 

Sciences 

Course number :  0405314                             

Department: marketing Instructor: 

Course Title: Sales Management 

Number of credit hours: 3 hours 

Office hour : 
 

 

CourseDescription  : 

This course focuses on introducing the student to the concept of sales management because it is 

concerned with the revenues of the company, financial control over marketing work, and the 

management of the workforce in marketing. In addition to that understanding the role of the sales 

manager in recruiting, selecting, training and motivating sales men, and clarifying the role of sales 

management in coordination and integration with other functions in the organization. 

Course Objectives:  

1- Identifying the main role of the sales manager in planning and developing sales management 

functions. 

2- Identify the practical and theoretical factors affecting the performance of the sales teams in the 

organization. 

3- Learning about the steps used in evaluating and monitoring the sales program to improve their 

performance. 

4- Learning about the concept of sales management. 

5- Learning about strategic sales planning. 

6- Identifying the design and selection of selling points. 

7- To know how to deal with the criteria for the selection of sales forces in the organization. 

Learning Outcomes:  

A - Knowledge 

1. An explanation of the concepts and terminology related to sales management. 

2. Focus on the sales force training mechanism.  

3. Focus on modern scientific methods in the way of predicting sales. 

4. Clarify the concept of sales budget and the factors affecting it. 

5. Focus on maintaining strong relationships with customers. 
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Cognitive skills 

1. applying  theoretical knowledge in the applications of the workers' forces in the field. 

2. Addressing the problem of the cost of hiring and distributing sales men. 

C- Skills to deal with others and responsibility 

1. Focus on taking responsibility in personal and professional relationships by building strong 

relationships with customers in sales areas. 

2. Listening to customers and retailers in relation to the institution. 

D. Communication, IT and numerical skills 

1. Using advanced record-keeping methods in the sales department. 

2. Using the latest technological skills in communications and information by studying the variables of 

the marketing environment in the sales areas. 

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

raising the level of sales performance of sales men in the sales areas. 

E - Psychological skills 

1. The ability to create and innovate and use modern scientific methods in translating marketing ideas 

that are discovered by the salesmen into a practical and tangible reality. 

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

on the behavior of customers. 

 Course outlines: 

Assessment 
methods 

Teaching 

Procedure 

Topics ILOs Credit 

Hours 

Week 

Creative thinking 
and panel 
discussions 

Lectures Introduction to sales management  1A 3 1 

Creative thinking 
and panel 
discussions 

Lectures 
and case 

study 

Sales planning  1B 3 2 

Creative thinking 
and panel 
discussions 

Lectures Sales organizing  3A 
1B 

3 3 

Panel discussions 
and brainstorming 

Lectures Design and selection of sale points  3A 
2A 

3 4 

Panel discussions 
and brainstorming 

Lectures Management of sale points  and sales 
forces 

1C 
2B 

3 5 

Panel discussions 
and brainstorming 

Lectures Management of sale points  and sales 
forces 

1C 
2B 

3 6 
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Panel discussions 
and brainstorming 

Lectures 
and case 

study 

Management of sale points  and sales 
forces 

1D 
1C 

3 7 

Panel discussions 
and brainstorming 

Lectures 
and case 

study 

Sales forces 1D 
1C 

3 8 

Panel discussions 
and brainstorming 

Lectures 
and case 

study 

Sales forces 1A 
1C 

3 9 

Panel discussions 
and brainstorming 

Lectures Training and motivating sales forces 2D 
3D 

3 10 

Panel discussions 
and brainstorming 

Lectures Personal selling 2D 
3D 

3 11 

Panel discussions 
and brainstorming 

Lectures Sales forecasting  3D 
E1 

E2 

3 12 

Panel discussions 
and brainstorming 

Lectures Sales budget 3D 
E1 

E2 

3 13 

 

 

 

References: 

A. main Reference : Dr. NizamMusa Sweidan, Sales management , ( 2018 )  Dar– al-Hamed 

B. Supporting References (, Mahmoud Al-Sumaidai and rudina Othman,Sales management,Second 

Edition, 2014). 

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

The first exam 20 According to the academic 

calendar 

Thesecond exam 20 According to the academic 

calendar 

Participation 10  

final exam 50 According to the academic 

calendar 
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