جامعة فيالدلفيا
كليــة :العلوم اإلدارية والمالية
قســـم :التسويق

خطـــة تدريـــس المـــادة
Course Syllabus
الـمــــادة :ادارة التسويق

رمز المادة 0350320 :

مستوى المادة :الرابعة

المتطلب السابق :مبادئ التسويق 0350110/

موعد المحاضرة:

الساعات المعتمدة3:
عضو هيئة التدريس

االسم

الرتبة األكاديمية

رقم المكتب وموقعه

الساعات المكتبية

البريد اإللكتروني

وصف المادة:
يتنااا ه ااالا ال ساااد مااس ماايجي الااترافي م الت ااور اام ميقااوه ادارة التسااويق مقامقااا ت التياارل ال ا البي ا التسااوي ي ال ي ا
ال زئي

التم محوراا ال ستق ك ت ميقوه ف زئ السود االلواد ال ساتقي ت الااليت فيانيل ال نت ااد ادرافقاا ت ال ازي

التسوي م رب

بي ياد التسويق ادارفقا مس فخ يط فنييل ف ييم اداء .

أهداف المادة:
يقيل الا ال ساد ال :
 درال مااي ادارة التسويق مقامقا.
 التيرل ال اثر البي التسوي ي ال زئي ال ي م ادارة التسويق .
 مير الس ف زئ السود فحييي السود ال ستقيل .
 ادراك شااامي الالااياد ادارة التسااويق الااي ر الرئيساام الاالا ف يبااي االدارة اام ال لس ا مااس قاا
ال ت ع ال ح م الي لم مس ق أجرى
 التيرل ع في يم ادارة ال نت اد .
 التيرل ال ال زي التسوي م ض س ع ياد التسويق الرئيسي .
 ادارة الي ياد التسوي ي مس فخ يطت فنظيم ت فنييل ف ييم .
مكونات المادة:
 .1أ.د .نا م ميال ت "ادارة التسويق  :ميجي فح ي م الترافي م مت امي " ت دار ائي ل نشرت ع انت .2008
.2

قح ان اليبيلم بشير اليالد ت "ادارة التسويق " ت دار ائي ل نشرت ع انت .2008

 . 2ال ااواد ال سااانية طأشااري يااييوت أشااري مااوفي ق باارام
رشاد ع ي جار ي

ثائ ي ا ت باارام و مساااعيةت محاضااراد نااي اد اضااا ي

داج ي ت
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 . 3ال راءاد اإلضا ي  :ال را ع الي ي م ال تب ت ال واقع االل تر ني ت االرشاد الي م مس قبي االلتاذ ال تخيص
 .4دليي درال ا ل ادة  :حست الخ

الي ي ال وزع ع

ال ب

التم فحتوا ع

كا ال ي وماد باالضا ال ارشااد

ميرس ال ادة
 . 5دليي الوا باد /الوظائلت الت ارب الي ي  :مر ق م الخ

اليرالي

ق برنام زمنم موضاو محايد لقالل الةايا

بش ي البوعم

طرق التدريس:
محاضرادت م وعاد ن اشت م وعاد فيريست حي مساائيت مناظرادتف اريستح ااد بحاوت رشااد
ع يت انش ميياني
نتائج التعلم Learning outcomes
 .1المعرفة والفهم Knowledge and understanding
يسااي ااالا ال ساااد الا فح يااق ال ير ا بال حااا ر االلالااي لاايى ال الاات ادارة التسااويق مااس مير ا
التسوي ي

اا يتقا ميى فياج قا مع االنش

ق منق الترافي م ي بم حا اد ال نظ
 .2مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار

التسوي ي االجرى كيل فأثر فتاثر بقا االنش

االقتيادي

قاام قنوافاااالدارة
ع ي ادارفقاا

الي يي بش ي ع م مقنم.

Cognitive skills

فتم فن ي مقاراد االدراك مح اة اال ار مس جاله:


الحاالد اليرالي



الت اريس الييي الت بي ي



الرحالد ال يياني



ح اد الن اش البحو

 .3مقاراد االفياه التوامي ااكادي م طمع ال يادر ااشخاص Communication skillsق
يتم التوامي االفياه مس جاله


ال حاضراد ال باشرة



الساعاد ال تبي ل يرس



البريي االل تر نم



ال وقع الخاص ليضو القي التيريسي

 4مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة
)Practical and/ or professional skills (Transferable Skills


فتم الل الي ي مس جاله التضا جبير جار م متخيص م الا ال اه ايضا فنظيم زياراد ال مواقع الي ي
ذاد التخيص لتن ي مقاراد التخيص .
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ال شارك



مساد التيريت ال ييانم ما ي يم مس رم م ارل التيريت ف وي ال قاراد الي ي

التنظيم م رشاد ع ي ذاد عالق اما ان ف ون داج ي ا جار ي

أدوات التقييــــم:
 ف اريرت أبحاث قييرةت مشاريع
 امتحاناد قييرة
 ا باد
 ف ييم شيوا لألبحاث الت ارير
 امتحاناد ي ي

نقائي

األمانة العلمية والتوثيق
 أل وب التوثيق طمع أمث فوضيحي ق ال حاضر ال تت الرل ي تالتيوير ت كتاب الت ارير
ام حالا اقتباااس اا مي ومااي عنااي اعااياد ف ااارير ا عارا أ بحااو ي اات افباااا الا وب التااوثي م التااالم
: APA Style

ال اااالد اام ال ااالد الي يااي :ال لاال .طلاان النشاارق .عنااوان ال اااه .الاام ال

ااي م ااي طعاايدق رقاام

الييحي مس-ال .
مثاه:
Anderson, R. E.; Srinivasan, S. S. (2003). E-satisfaction and E-loyalty: A
contingency framework. Psychology and Marketing, 20 (2), 99-121.
ال تت :ال لل .طلن النشرق .عنوان ال تاب طال بييق .ال ييني :دار النشر
مثاه:
Kotler, P. (2000). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall.
ال واقع االل تر نيي :ال وقع االل تر نم طالسنيق .الينوان .متاح م ال وقع االل تر نم .........حيي ع ياي
م فاريخ ..../../..
مثاه:
Alexa (2012). Top sites-shopping. Available in www.alexa.com. Obtained
5/10/2012.
 إلناد الح ود الي ري امحابقا  :يتم ماس جااله التوثياق الرلا م الاناد الح اود الماحابقا بياال رد
الرل ي

ال انوني

 االبتياد عس الس و ااكادي م  : Plagiariesي ت االبتياد عس نست اا مي ومي ل افت ماا الا ال الات
أ الباحو الحياظ ع

ااماني الي يي .يتم ذلك بنست اا مي ومي ن وذج

ي ه الخ ..ال مااحبقا

لواء م النص أ م ال را ع بال رد ال لكورل اعالل  .ي ت االبنياد عس فيوير ال تت أ أ زاء
منقا مس غير الر وا ال ال لل.
توزيع العالمات على أدوات التقييم
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الدرجة

أدوات التقييم
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

40

التقاااااااارير وحأو األبحاااااااا ح الواجباااااااات ح

20

المشاريع ح االمتحانات القصيرة
المجموع
 طريقة التعليم:
 أسلوب اإلمتحان:

 محاضرة
 كتابي

100

%50
 شفهي

عملي %30
 بحث%20
 كتاب مفتوح

توزيع المادة على الفصل الدراسي
المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

الوظائف والتقارير

األسبــــــــوع

اا ه

أدارة النشاط التسويقي
ميقوه إدارة التسويق
ال راحي ال خت ي ل تسويق داجي ال نظ
ال نق اإلدارا الحييو م درال التسويق

زيارة ال تب

التيرل ع

ال تت

الي رياد التم فخص ال ادة
االمتحان ال ب م

الثانم

عملية إدارة التسويق
التخ يط التسوي م
فح يي اليرص التسوي ي

عرا ف رير لشرك مح ي مع فح يي
ل ا ابياد البي التسوي ي ال زئي
ال ي ال ثرة يقا

الثالو

الرابع

الخامس

السادس

اجتيار القيل التسوي م
فيحيو ال زي التسوي م
إدارة ال قود التسوي ي
تخطيط النشاط التسويقي
التخ يط فحييي ااايال
م وماد مبادئ التخ يط التسوي م اليياه
ج واد فخ يط النشاي التسوي م
أنواا الخ ط التسوي ي
أنواا السيالاد التسوي ي
تنظيم النشاط التسويقي
ميقوه التنظيم
مرا ي لالمتحان اال ه

اجتبار كتابم
ا ت منزلم لي ي فخ يط لشرك
ا ي يختاراا ال الت
التيراا الوا ت اماه ال ب
مناقشتي

االمتحان اال ه
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السابع

ج واد ع ي التنظيم
الخرائط التنظي ي مل الوظائل
ف ييم القي ي التنظي م

الثامس

تنسيق النشاط التسويقي
ميقوه إغراا التنسيق
ألاليت فح يق التنسيق
مزايا انواا التنسيق

التالع

مفهوم التوجيه
مبيئ غرا التو يي
ألس ركائز التو يي

الياشر

انواع القيادة
ميقوه أا ي التحييز
مراحي التحييز

الحادا عشر

ميقوه مت باد الرقاب الييال
مرا ي لالمتحان الثانم

الثانم عشر

أنواا الرقاب التسوي ي
عوامي الرقاب

الثالو عشر

االاليت الرقاب ااكثر التخياما
مبادئ الرقاب الياع
مست زماد الرقاب الياع

الرابع عشر

اتخاذ القرارات التسويقية
ميقوه افخاذ ال راراد التسوي م

الخامس عشر

انواا ال راراد
ج واد افخاذ ال رار التسوي م

السادس عشر

مراجعة

اعادة ا راد االمتحان حي مناقش
االل
التضا جبير جار م

ييرا ال ب ف ريرا عس زيارة
ال حاضر
رح ع ي ال منظ

ذاد عالق

االمتحان الثانم

اعادة ا راد االمتحان حي
مناقش االل

حال درالي
عر ا ف ثي ي لي ي الشخيي
عس يريق ف سيم ال ب ال
م وعاد

امتحان ف ريبم

مرا ي اجتياري اثناء الساعاد

االمتحان النقائم

ال تبي

حجم العمل الملقى على عاتق الطالب :ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس
سياسة الحضور والغياب:
ال يس و ل الت بالتةيت أكثر مس  %15مس الساعاد ال ررة ل اادة باي ن عالر مرضام أ ققارا ي ب اي ع ياي ال يا إذ
يترفت اعتباار ال الات منساحبا ماس ال اادة ام حالا قباوه الي ياي ل يالرت بين اا ي ناع ماس الت ايه لالمتحاان النقاائم ف اون
عالمتي م ال ادة ميرا م حال عيه قبوه الي يي ل يلر ال رضم أ ال قرا.
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المراجع العلمية للمادة


ال تـــــــــــت

 .1أ.د .نا م ميال ت "ادارة التسويق  :ميجي فح ي م الترافي م مت امي " ت دار ائي ل نشرت ع انت .2008
 .2الب رات ثامرتادارة التسويق -.ع ان :اثراء ل نشر التوزيعت  -.2011ي4 .ت مزيية من ح .
 .3بازرع ت مح ود ماددتادارة التسويق -.ال اارة :ال تب ااكادي ي ت 2001
Journals :
Journal of Marketing research
Journal of Marketing

 ال واقع اإلل تر ني

Websites
www.iops.co.uk
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