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 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0350423 :رمز المادة التسويق الدولي الـمــــادة:

 0350110مبادئ التسويق / المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: الرابع مستوى المادة:

 3 الساعات المعتمدة:  موعد المحاضرة:

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه الرتبة األكاديمية االسم

     

 

 :وصف المادة

يناقش هذا المساق طبيعة التسويق الدولي , ونظريات السلوك في التسوويق الودولي ,ئي وة التسوويق الودولي ,  نظموة 

حوو  التسوويق الودولي , وااوترااي يات اارتيوار , وااوميت المنوتا , وايااوات التسوعير , والتورويا معلومات وئ

 وااترااي يات التوزيع .

 :أهداف المادة

 يهدف هذا المساق الى : 

 احليل طبيعة التسويق الدولي 

 ااتيعاب  ئعاد نشأة التسويق العالمي 

 لمية والسيااات ااقتاادية احليل ئي ة التسويق العالمي و نظمة الت ارة العا 

   احديد العناصر األاااية لقرار الدرول في األاواق العالمية من رالل ااندماج مع شركات  رور

  و اااتثمار المباشر

    احديوود العناصووور الر يسوووية للبي ووة التسوووويقية الدارليوووة و اليار يوووة ئهوودف التقيووويت الووودقيق لل ووور

 والتهديدات

 لي وااترااي يات التوزيعاحديد الوك التسويق الدو 

  ,ادراك شامل ألااايات ادارة التسويق  و الدور الر يسي الذي العبه اادارة في المؤاسة من  هوة

 والم تمع المحلي والدولي من  هة  رر 

 مكونات المادة: 

 2004هاني الضمور، "التسويق الدولي" ، دار وا ل للنشر، عمان، د. ررة: .  الكتب المق1



المساندة ) شورطة فيوديو،  شورطة صووايةا ئوراما وةا قيوة ، ئورام ة مسواعدة، محاوورات ونودوات  المواد.  2

 اوافية ورشات عمل رار ية ودارلية ، 

القراءات اإلووافية : المرا وع العلميوة فوي المكتبوة، المواقوع االكترونيوة، اارشواد العلموي مون قبول اااوتا    -3

 المتياص 

ب اليطووة العلميووة الموزعووة علووى الطلبووة والتووي احتوووي علووى كافووة المعلومووات دليوول درااووة المووادة :  سوو  -4

 ئااوافة الى ارشاد مدرس المادة

دليل الوا بات/ الوظا ف، الت ارب العلمية : مرفق في اليطة الدرااية وفق ئرناما زمني موووة ومحودد   -5

 لهذه الغاية وئشكل اابوعي 

 طرق التدريس:          

 
موعات نقاش، م موعات ادريس،  ل مسا ل، مناظرات،امارين، لقات ئحث، ورشوات عمول، محاورات، م   

وعناصوور اليدموووة ومكونااهوووا وعناصوور الموووايا التسوووويقي اليوودمي واااوووترااي يات التسوووويقية انشووطة ميدانيوووة 

 للمنت ات اليدمية 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  .  1

طبيعة التسوويق الودولي , ونظريوات السولوك فوي التسوويق الودولي ,ئي وة التسوويق الودولي ,  نظموة معلوموات وئحوو  التسوويق معرفة  

 .على المستو  الدولي الدولي , وااترااي يات اارتيار , وااميت المنتا , وايااات التسعير , والترويا وااترااي يات التوزيع 

   Cognitive skillsدراك ومحاكاة األفكار  . مهارات اإل2 

 اتت انمية مهارات اادراك ومحكاة اافكار من رالل: 

  الحاات الدرااية 

  التمارين الا ية التطبيقية 

   الر الت الميدانية 

  لقات النقاش والبحث  

 ( Communication skillsمهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص . 3

 يتم التواصل واالتصال من خالل 

  المحاورات المباشرة 

 الساعات المكتبية للمدرس 

  البريد االكتروني 

  الموقع اليا  لعضو الهي ة التدريسية 

 .  مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 ية من رالل ااتضافة ربير رار ي متياص في هذا الم ال وايضا انظيت زيارات الى اتت هذه العمل

 مواقع العمل  ات التياص لتنمية مهارات التياص .

  المشاركة والتنظيت في ورشات عمل  ات عالقة اما ان اكون دارلية او رار ية 



 ارات العملية مساق التدريب الميداني وما يقدمة من فرصة مماراة التدريب واقوية المه 

 

 أدوات التقييــــم:

 اقارير،  ئحا  قايرة،  مشاريع 

 امتحانات قايرة 

 وا بات 

 اقديت ش وي لألئحا  والتقارير 

 امتحانات فالية ونها ية 

 األمانة العلمية والتوثيق

 الوب التوةيق )مع  مثلة اوويحيةا المحاور والكتب الرامية ،التاوير ، كتائة التقارير  

اس اي معلومه عند اعداد اقارير او عرض  و ئحث, ي ب ااباع االوب التووةيقي في  الة اقتب

 : APA Styleالتالي 

, )عددا م لد, اات الم له: المؤلف. )انة النشرا. عنوان المقال. المقاات في الم الت العلميه

 الى.-رقت الا حه من

   :مثال

Anderson, R. E.; Srinivasan, S. S. (2003). E-satisfaction and E-loyalty: 

A contingency framework. Psychology and Marketing, 20 (2), 99-121. 

 )الطبعها. المدينه: دار النشر عنوان الكتاب. )انة النشرا. المؤلف الكتب: 

 مثال:

. New Jersey: Prentice Hall.Marketing ManagementKotler, P. (2000).  

. متاح في الموقوع االكترونوي......... العنوانموقع االكتروني )السنها. الالمواقع االكترونيه: 

  ال عليه في ااريخ ../../....

 مثال:

Alexa (2012). Top sites-shopping. Available in www.alexa.com. 

Obtained 5/10/2012.   

 

 : لرامي وااناد الحقووق اصوحائها يتت من رالل التوةيق ا إاناد الحقوق ال كرية ألصحائها

 ئيالطرق الرامية والقانونية

  اائتعاد عن السطو األكاديميPlagiaries  : ي ب اائتعاد عن نسب اي معلوموه لكااوب موا

الى الطالب  و البا ث, والح اظ على األمانه العلميه. ويوتت  لوب ئنسوب اي معلوموه, نموو ج, 

في المرا ع , ئالطرق المذكوره اعاله . وي ب   دول الخ.. الى صا بها اواء في النص  و

 اائنعاد عن ااوير الكتب  و   ااء منها من غير الر وع الى المؤلف.

 



 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي 

ت / التقاااااااارير و/أو األبحاااااااا  / الواجباااااااا

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 طريقة التعليم        :Æ 50  محاضرة              %Æ 20بحث%           Æ 30عملي% 

 أسلوب اإلمتحان     :Æ                    كتابيÆ                       شفهيÆ كتاب مفتوح 

 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها سبــــــــوعاأل

 

 األول

 أهمية التسويق الدولي

 

 ماهية التسويق الدولياعريف و

 اارتالف ئين التسويق الدولي والمحلي 

 

 

 االمتحان القبلي

 زيارة المكتبة للبحث عن مراجع مناسبة

 الثاني
 تسويق الدولي ادارة ال 

 ائعاد الدرول لالاواق الدولية 

 

 حالة دراسية ذات عالقة بالفصل الثاني

 الثالث
 دوافع التواع الدولي واهدافه 

 الدور االنمائي للتجارة الدولية 

 

 اعداد تقرير

 الرابع

 نظريات سلوك التسويق الدولي 

 النظريات الكالايكية للت ارة الدولية 

 تاج نظرية نسب عوامل اان

 

 امثلة عملية

 الخامس
 نظرية دورة  ياة المنتا الدولي 

 نظريات الوك التسويق التاديري

 مرا ل التطور الدولي

 اعداد تقرير

 السادس

 

 البيئة االقتصادية 

 البي ة ااقتاضادية 

 الثقافية –البيئة االجتماعية 

 

 االمتحان األول

 حل االسئلة وتوزيع العالمات

 السابع

 

 سياسية والقانونية البيئة ال

 البيئة التنافسية

 نظريات تقييم واختيار االسواق الدولية 

 واجب

 استعراض للمؤسسات الدولية ووظائفها



 مفهوم القطاعات السوقية 

 

 الثامن
 تقسيم السوق الدولية  

 استراتيجيات تجزئة السوق الدولي

 سياسات واجراءات التوسع الدولي

 امثلة من واقع السوق الدولي

 التاسع

 سياسات المنتج الدولية  

 سياسات التوحيد مقابل التكييف

 تخطيط وتطوير المنتج لالسواق الدولية 

 قرارات المزيج السلعي الدولي 

 

 حلقات بحث

 العاشر

 التسعير الدولي 

 العوامل المهمة في التسعير الدولي 

 ئدا ل التسعير الدولي 

 ااترااي يات اسعير الاادرات 

 رق الدفع في  الت ارة اليار يةالتمويل وط

 اطبيقات عملية للتسعير الدولي

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني

 ايااات التوزيع الدولية 

 ائعاد الدرول لالاواق الدولية 

البوووودا ل اااووووترااي ية للوووودرول لالاووووواق 

 الدولية 

 حوار مفتوح

 الثاني عشر

نمووووووووووووووووا ج الوووووووووووووووودرول لالاووووووووووووووووواق 

الدولية:التاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودير،التعاقد 

نتا ي،التراريص،اااتثمار المشترك او اا

 المباشر

 اختبار قصير

 الثالث عشر

 \االتصال التسويقي

 عمليات ااااال التسويقي

 ااترااي ية وئراما  الترويا الدولي 

 ادارة الترويا الدولي 

 الم اووات الدولية

 ضيف خارجي

 الرابع عشر

 سياسات  مؤسسات التجارة  الدولية

 

 البنب الدولي

 

 أةير الت ارة الدولية على اااتثمارا

 

 دراسة حالة

  وار عام  ول ااي ائيات والسلبيات

 الخامس عشر

 

 سياسات  مؤسسات التجارة  الدولية

 منظمة الت ارة العالمية
 مراجعة عامة

 االمتحان النهائي  السادس عشر

 

 

 ساعة تدريس حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل

 

 سياسة الحضور والغياب:

 

% من الساعات المقررة للمادة ئدون عذر مروي  و قهري يقبله عميد 15ا يسمة للطالب ئالتغيب  كثر من 

الكلية إ  يتراب اعتبار الطالب منسحباً من المادة في  الة قبول العميد للعذر، ئينما يمنوع مون التقودم لالمتحوان 

 في المادة ص راً في  الة عدم قبول العميد للعذر المروي  و القهري.النها ي واكون عالمته 

 



 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب 

 2004هاني الضمور، "التسويق الدولي" ، دار وا ل للنشر، عمان، د. 

 2002اااكندرية: الدار ال امعية،  -التسويق الدولي.،  ئو قحف، عبدالسالم

 

 
Czinkota & Ronkainen 2010 “Principles of International Marketing”, 9ed, South-Western: Cengage 

Learning,  

Philip R. Cateora , John L. Graham, 2007, “International Marketing”, McGraw-Hill  

Cateora,Philip R. & Graham,John L., International marketing. -Boston : Mcgraw-Hill،2007.. -

13th ed.-xxxii, p702  

Czinkota,Michael R. & Ronkainen,Ilkka A., International marketing. -Mason, Ohio :Thomson 

South-Western،2002.. -2002 update-XXXIII, p815 

 

 الدوريات العلمية 

Journals  

 

Journal of Marketing  

Journal of International Marketing and Marketing Research 

 

   المواقع اإللكترونيةWebsites  

www.wileyeurope.com  
 

http://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+R.+Cateora%22
http://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+L.+Graham%22

