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( مهارات التسويق واملبيعات)   
 

:اهلدف العام   
 

فهممم واسممتيعام دتةامي يممات ,  فممي  ممم المةاف ممة والتلممدتات الم ممتقبلية , فهممم واسممتيعام المممماحيم اللدتسممة للت مموت 

 , , وتلليلهما واتدماا القممجارات المعما  لطممجم جممع البياعمات مما المةاف مميا االسمتددا ,  المةاف مة فمي البي مة الت مموتقية

لددممة أرمجاز زتمادة اللامة البيعيمة   تطبي  أساليب توجيه تطوتج ال ياسات المجتبطة باألعشمطة الت موتقية المدتلممة

 .ومواجهة المةاف ة 

 :األهداف التفصيلية 

 يات الت وت تلليم البي ة المعاصجة لألمما  وآثارحا ملى ممل. 

  المماحيم المعاصجة للت وت  في  م المةاف ة العالمية, و تدوتم األمما. 

 أسلوم التلليم االستجاتيجي للبي ة الت وتقية, وتلدتد فجص الت وت  في  م آليات ال وم اللالية القائمة ملى المةاف ة. 

 دراسة متطلبات الدخو  إلى األسوام الجدتدة, وتلقي  التميز فيها. 

 دراسة وتلليم أعواع المةاف ة, وأساليب التعامم معها. 

 تطوتج وتةمية مهاراتهم الشداية ال لوكية الالزمة لتمعيم قدراتهم الت وتقية. 

 أساليب وطجم تلليم المةاف يا, وتلدتد المجص والتهدتدات الت وتقية. 

  الشجاء لدي الم تهلكطجم تلدتد ال وم الم تهدف في إطار مملية التدوتم المعاصجة وتلليم سلوك. 

  المزتج الت وتقي وسياسات الت وت. 

 استجاتيجيات ت وت  المةتجات في  م المةاف ة, وتعظيم اللاة الت وتقية, وخل  فجص ت وتقية جدتدة. 

  المهارات المطلوبة إلدارة الت وت  في  م المةاف ة. 

   مهارات رجا  المبيعات وفةون التماوز المعا. 

 الـــبــجعــامـــج مــعـــلــومـــات

 FA07 رقم الدورة

 الملاسبة والمالية  تاةيف الدورة

 العـــجبــيـة اللغة

 سامة 61 سامات البجعامج

 أتا  4 مدة البجعامج

 م ائية/ صباحية  فتجة اععقاد البجعامج

 تارتخ اععقاد البجعامج

 جمادى الساعي جمادى األو  ربيع الساعي ربيع األو  صمج ملج 

8/6    6/5  

 او اللجة او القعدة شوا  رمضان شعبان رجب
 4/8  65/61   

 لاير 0111 رسو  البجعامج

 

سيتم اععقاد الدورة ب لية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالةاصجتة للججا  وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة : مالحظة 

 .مع ام اعية اقامة الدورة باللج  الجامعي بالدرمية للججا  والة اء   المجتمع بعليشة للة اء,


