جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
اسم المقرر  :التسويق

الرمز الكودي 2202 :

التخصص  :نظم المعلومات اإلدارية  .عدد الوحدات الدراسية 10 :

الفرقة  /المستوي  :االثانية
نظري √

عملي

 .1التعريف بأهمية وظيفة التسويق وطبيعة البيئة التسويقية و تحدياتها .
– 2أهداف المقرر :
 .2التعريف بالمزيج التسويقى و استراتيجيات علم التسويق الحديث .
 .3تنمية مهاارات الطالا علاى التحليا واسساتنتا و صاق مهاارات التفكيار مال خا
التطبيق العملى و دراسات الحالة .
 .4يكتسااا الطالااا القااادرت علاااى اساااتخدام المصاااطلحات الفنياااة بااااللنتيل العربياااة و
اسنجليزية و تنمية مهارات العرض و المناقشة و العم ضمل فريق .
 – 3المستهدف مل تدريس المقرر :
أ – المعرفة و الفهم :

– المهارات الذهنية :

جـ  -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :
د – المهارات العامة :

أ -1بتعرف الطال على المفاهيم والمصطلحات التسويقية المتعلقة بالمقرر.
أ -2يسترجع التطور التاريخي لألفكار التسويقية والتحديات التسويقية المعاصرت وكيفيه
مواجهتها.
أ -3يصف الطال الوظائف واألنشطة التسويقية وكيفية اجراء البحوث التسويقية.
أ – 4يتعرف الطال على استراتيجيات المزيج التسويقى والمزيج الترويجى.
-1
-2
-3
-4

تنمية مهارات التعام مع البيانات والمعلومات التسويقية .
تنمية مهارات التحلي واسستنتا عل طريق اسالي وطرق تسعير المنتجات.
صق مهارات التفكير مل خ التطبيق العملى لمشروعات فى مجاست متعددت
يوضح كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات واسنترنت وتطبيقاتهاا فاى التساويق .

 -1تنمية مهارات وقدرات الطلبة على كيفية تسعير المنتجات الجديدت.
 -2تنمية مهارات الطال على اساتخدام تكنولوجياا المعلوماات وتطبيقاتهاا فاى مجاا
علم التسويق.
د -1تنمية مهارات اإلتصا والتواص الفعا  ،والقدرت على طرح اسسئلة والنقاش.
د -2القاادرت علااى اسااتخدام المصااطلحات الفنيااة ذات الصاالة بموضااوعات المقاارر باللنااة
العربية واسنجليزية.
د -3التدري على العم الجماعى والتعلم الاذاتى ضامل فرياق مال خا دراساات الحالاة
واسبحاث التى يقدمونها.
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 - 4محتوي المقرر :

 -5أسالي التعليم والتعلم :

 -6أسالي التعليم والتعلم
للط ذوي القدرات
المحدودت :
 – 7تقويم الط

أهمية دراسة مبادئ
التسويق والمفاهيم األساسية
للبيئة التسويقية

4

2

6

التطور التاريخي لألفكار
الخاصة بإدارت التسويق

4

2

6

التحديات التسويقية
المعاصرت وكيفيه مواجهه
هذه التحديات

4

2

6

البيئة التسويقية المباشرت
وغير المباشرت

4

2

6

بحوث التسويق ونظم
المعلومات التسويقية

8

2

10

تقسيم واختيار السوق
والمكانة المستهدفة

8

2

10

استراتيجية المنتج ودورت
حيات المنتجات

8

2

10

استراتيجية تسعير المنتجات

4

2

6

استراتيجية توزيع المنتجات

4

2

6

استراتيجية ترويج المنتجات

4

2

6

محاضرات نظرية باستخدام وسائ إيضاحية Data Show - Projector
قاعات بحث.
دراسة حاست عملية

ساعات مكتبية – ارشاد اكاديمي – ملف المتعثريل و ذوي اإلحتياجات الخاصة –
مجموعات تقوية .

:

أ  -األسالي المستخدمة :

– التوقيت :

-

الموضوع

محاضرت

ساعات إرشاد
 /دروس
أكاديمية /
عملية

إجمالى عدد
الساعات

 محاضرات نظرية باستخدام وسائ إيضاحية Data Show - Projector قاعات بحث. دراسة حاست عملية.-1التقييم اسو  :امتحال نصف العام فى األسبوع الثامل.
-2التقييم الثانى  :امتحال نهاية الفص الدراسى فى األسبوع السادس عشر.
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جـ  -توزيع الدرجات :

امتحال نهاية العام

% 75

امتحال نصف العام

% 10

أنواع التقييم اسخرى

% 15

(حضور ومناقشة حاست)

%100

المجموع
 – 8قائمة الكت الدراسية
والمراجع :
أ – مذكرات :
– كت ملزمة :

حاست عملية وتطبيقية يتم توفيرها للطال Soft & hard copy
المرجع الرئيسي :أ.د  /عايدت نخلة رزق هللا ( " )2016التساويق :مكتباة جامعاة عايل
شمس :القاهرت.

جـ كت مقترحة :
د – دوريات علمية أو
نشرات......الخ

ال يوجد


أستاذ المادت :د/محمود زقزوق

مج ت دورية  ،مواقع انترنت  ........الخ :
 -مواقع الشركات على شبكة اسنترنت للماركات العالمية.

رئيس مجلس القسم العلمي:أ.م.د/إيمال وديع عبد الحليم

التاريخ 2015/ 8/10 :
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