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جامعة الاندلس للعلوم والتقنية

مواصفات مقرر :نظم المعلومات التسويقية
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توصيف مقرر:
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الرابع – الفصل االول

مبادئ التسويق
برنامج ادارة التسويق
اللغة العربية
التعليم عن بعد
الحرم الجامعي
د .جبر عبد القوي السنباني
6102م

ثانيا :وصف المقرر:
يهدف هذا المقررر الرا الريريرف مرالم الميت مرتس الرةر يقين مياتورر مظ ارتس الرم الميت مرتس يمرر د ر الرتم
الميت متس الرة يقين في واع القراراس الرة يقن الري ريمل عتا حل المشظالس الرة يقين جمع الميتارتس الميت مرتس
االةتةين لمرخذي القرار الرة يقي

ثالثا :مخرجات التعلم:
يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:

Aالمعرفة والفهم
.1
.2
.3
.4

تعريف الطالب بأهمية دراسة عناصر نظم المعلومات التسويقية .
تعريف الطالب بأهم مكونات نظم المعلومات التسويقية .
 -.تعريف الطالب بدور نظم المعلومات التسويقية فى التخطيط االستراتيجي والتخطيط لألنشطة التسويقية .
تعريف الطالب بدور نظم المعلومات التسويقية فى صنع القرارات التسويقية

Bالمهارات الذهنية
 . .1أن يفرق الطالب بين انواع قرارات نظم المعلومات
6

توصيف مقرر:

 .2أن يدرك الطالب عناصر ومكونات وأنواع نظم المعلومات التسويقية .
 . -3أن يدرك الطالب دور نظم المعلومات التسويقية فى التخطيط االستراتيجي ودورها في التخطيط للنشطة التسويقية
وكذلك دورها في صنع القرارات التسويقية

Cالمهارات العملية المهنية
 .1القدرة على ممارسة نظام المعلومات التسويق في الشركات والمؤسسات
 .2القدرة على جمع البيانات والمعلومات عن السوق والتي تهدف الى صنع القرار االنسب
 .3االهتمام بالتعرف على احتياجات العمالء ومواجهة المشكالت االدارية

Dالمهارات العامة
 .0التواصل الشفه ِّي والكتابي بشك ٍل فعَّال مع البيئة المحيطة.
 .6التصرف بشكل أخالقي وااللتزام بالقيم األخالقية العالية على النطاق الشخصي واالجتماعي.
 .3العمل في مجموعة بشكل فعال وممارسة القيادة عند الحاج ِة.

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم




استراتيجية التدريس

 .أن يفرق الطالب بين انواع قرارات نظم
المعلومات
أن يدددددرط الطالددددب عنااددددر وم ونددددات
وأنواع نظم المعلومات التسويقية .
 .أن يدددرط الطالددب دور نظددم المعلومددات
التسدددددويقية ددددد التخطددددديط اتسدددددتراتي
ودورهددا د التخطدديط للنتددطة التسددويقية
و دددددولط دورهدددددا ددددد ادددددن القدددددرارات
التسويقية





المحاضرات
المناقشة الجماعية
التمارين اثناء المحاضرات
وحلها لمعرفة الطالب المتابع
والفاهم من غيره.

استراتيجية التقويم
اختبارات نظرية.
مشاركة.
واجبااااااااات /حاااااااااالت عملااااااااي
مشاريع تطبيقية.

خامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية
القدرة عل ممارسة نظام
.1
المعلومات التسويق التر ات
والمؤسسات
القدرة عل م البيانات
.2
والمعلومات عن السوق والت تهدف
ال ان القرار اتنسب
اتهتمددددام بددددالتعرف علدددد
.3
احتيا ددددددددات العمدددددددد وموا هددددددددة

استراتيجية التدريس
المحاضرات
التقارير المنزلية للطالب
المناقشة الجماعية

3

استراتيجية التقويم
اختبارات نظرية.
مشاركة.
واجبات /حاالت عملي مشاريع
تطبيقية

توصيف مقرر:
المت ت اتدارية

سادسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر

استراتيجية التدريس
نظام

المعلومات

القدرة على ممارسة
.1
التسويق في الشركات والمؤسسات
القدرة على جمع البيانات والمعلومات عن
.2
السوق والتي تهدف الى صنع القرار االنسب
االهتمام بالتعرف على احتياجات العمالء
.3
ومواجهة المشكالت االدارية

المحاضرات
المناقشة الجماعية
البروجكتر

استراتيجية التقويم
اختبارات نظرية.
مشاركة.
واجبات /حاالت عملي
مشاريع تطبيقية

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر/
.

العامة

التواصل الشفه ِّي والكتابي بشك ٍل فعَّال مع
.1
البيئة المحيطة.
التصرف بشكل أخالقي وااللتزام بالقيم
.2
األخالقية العالية على النطاق الشخصي واالجتماعي.
العمل في مجموعة بشكل فعال وممارسة
.3
القيادة عند الحاج ِة.

استراتيجية التدريس
المناقشة الجماعية
االبحاث
بروجكتر
محاضرات

استراتيجية التقويم
اختبارات نظرية.
مشاركة.
واجبات /حاالت عملي
مشاريع تطبيقية

ثامنا :موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم
المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.
الر
قم

الوحدات

نظم المعلومات التسويقية

مفهوم نظام المعلومات
عالقة نظام المعلومات مع
االنظمة االخرى

1

عناصر نظم المعلومات
مكونات نظم المعلومات

نظام البحوث التسويقية
نظام االستخبارات التسويقي

1

انواع المعلومات التسويقي
ومصادرها

انواع المعلومات التسويقي
مصادر المعلومات التسويقي
تحليل حاجات المستفيدين

1

دور نظم المعلومات التسويقية في
صنع القرار

دور نظم المعلومات التسويقية في
صنع القرارات التسويقية
االستراتيجية
دور نظم المعلومات في صنع
قرارات المزيج التسويقي

1

1

2

3

4

المواضيع الفرعية

عدد
األسابيع

4

الساعا
ت
الفعلية

المخرجات

3

A1,A2A3.,B1
,B2.B3C1.C2.
C3D1.D2.

3
3

3

A1,A2.,B1,B
2.B3C1.C2.
.C3D1.D2
A1,A2A3.,B
1,B2.B3
C1.C2.C3D
A1,A2A3.,B
1,B2.B3C1.
C2.C3.D1.D
.2.D3

توصيف مقرر:

دور نظم المعلومات في صنع
القرارات في دورة حياة المنتج
نظام دعم القرارات التسويقية

مفهوم نظام دعم القرارات
التسويقي وخصائصها
مكونات نظام دعم القرارات
التسويقية ومراحل تصميمها
دور نظم المعلومات في صنع
القرار

3

A1,A2A3.,B
1,B2.B3C1.
C2.C3.D1.D
.2.D3

1

5

إجمالي األسابيع والساعات

15

تاسعا :استراتيجية التدريس:
محتضراس.
رطميق عمتي في الميمل.
اجمتس ما لين
ماتقشن جمتعين
رظتليف جمتعين

 .Iالتعيينات والتكليفات:
التكليف/النشاط
حل تدريبات وحدات
المرجع الرئيسي

الرقم
1

األسبوع
الدرجة
نهاية كل وحدة  11درجات
بنسبة %11
موضوعية

مخرجات التعلم
جميع المخرجات

عاشرا :تقويم التعلم:
أنشطة التقويم

الرقم

1

التكاليف

2

األنشطة

3

االختبار النصفي

4

االختبار النهائي
المجموع

األسبوع

جميع
األسابيع
جميع
األسابيع
األسبوع
3
األسبوع
األخير

الدرجة

نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي

المخرجات التي يحققها

11

%11

جميع المخرجات

11

%11

جميع المخرجات

21

%21

جميع المخرجات

61

%61

جميع المخرجات

111

الحادي عشر :مصادر التعلم:
5

%111

توصيف مقرر:

المرجع الرئيس
تيسير العجارمة واخرون ،نظام المعلومات التسويقية  ،عمان  ،دار الحامد 6116:
المراجع المساعدة
مواد إلكترونية وإنترنت( :إن وجدت)
 -1المجالت والدوريات والمواقع اإللكترونية.

الثاني عشر :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
الحضور والغياب :تحددها الئحة شؤون الطالب
الحضور المتأخر :يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
ضوابط االختبارات واالمتحانات :كما في الالئحة.
التكليفات  /المهام والمشاريع :يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير
مقبولة بعد الوقت المحدد.
الغش :يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
االنتحال :يفصل سنه من الدراسة.
سياسات أخرى :تحددها الئحة شؤون الطالب

2

توصيف مقرر:

خطة مقرر :ادارة نظم المعلومات
التسويقية
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توصيف مقرر:

 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:
االسم

الساعات المكتبية (  /3أسبوعيا)

د .جبر عبد القوي السنباني

المكان ورقم الهاتف

السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

البريد اإللكتروني
 .IIمعلومات عامة عن المقرر:
اسم المقرر:

.1
.2

رمز المقرر ورقمه:

.3

الساعات المعتمدة للمقرر:

.4

المستوى والفصل الدراسي:

.5

المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):

ادارة نظم المعلومات التسويقية
الساعات
نظري

سمنار

عملي

تدريب

3

3
المستوى الرابع الفصل الثاني
ال يوجد

 .6المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):
.7
.8
.9

المجموع

البرنامج /البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:

بكالريوس تسويق
قاعات قسم التسويق
د .جبر عبد القوي السنباني
أ

لغة تدريس المقرر:

مكان تدريس المقرر:

ثانيا :وصف المقرر:
يهرردف هررذا المقرررر الررا الريريررف مررالم الميت مررتس الرة ر يقين مياتوررر مظ اررتس الررم الميت مررتس يمررر د ر الررتم
الميت متس الرة يقين في واع القراراس الرة يقن الري ريمل عتا حل المشظالس الرة يقين جمع الميتارتس الميت مرتس
االةتةين لمرخذي القرار الرة يقي

اهداف المقرر
يهدف المقرر إلا :
 .١ريريف الطتلب متلمفتهيم األةتةين لالم الميت متس الرة يقين .
 .٢ريريف الطتلب مياتور الم الميت متس الرة يقين .
 .٣أن يفهم الطتلب المةرت متس الال من لالتم الميت متس الرة يقين .
 .٤ريريف الطتلب ممظ اتس الم الميت متس الرة يقين .
 .٥أن يفرق الطتلب مين أا اع الم الميت متس الرة يقين .
 .٧ريريف الطتلب مد ر الم الميت متس الرة يقين فا واع القراراس الرة يقين .
 .٨ريريف الطتلب مالتم دعم القراراس الرة يقين.
 .٩أن يريرف الطتلب عتا خو وين الميتاتس الرة يقين .
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توصيف مقرر:

ثامنا :موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم
المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.
الر
قم

المواضيع الفرعية

الوحدات

نظم المعلومات التسويقية

مفهوم نظام المعلومات
عالقة نظام المعلومات مع
االنظمة االخرى

1

عناصر نظم المعلومات
مكونات نظم المعلومات

نظام البحوث التسويقية
نظام االستخبارات التسويقي

1

انواع المعلومات التسويقي
ومصادرها

انواع المعلومات التسويقي
مصادر المعلومات التسويقي
تحليل حاجات المستفيدين

1

دور نظم المعلومات التسويقية في
صنع القرار

دور نظم المعلومات التسويقية في
صنع القرارات التسويقية
االستراتيجية
دور نظم المعلومات في صنع
قرارات المزيج التسويقي
دور نظم المعلومات في صنع
القرارات في دورة حياة المنتج

1

نظام دعم القرارات التسويقية

مفهوم نظام دعم القرارات
التسويقي وخصائصها
مكونات نظام دعم القرارات
التسويقية ومراحل تصميمها
دور نظم المعلومات في صنع
القرار

1

1

2

3

عدد األسابيع

4

إجمالي األسابيع والساعات

3

3
3

3

3

5

9

الساعات الفعلية

15

توصيف مقرر:

 .IIIاستراتيجية التدريس
المحاضرة ،حل المشكالت ،المجموعات ،المناقشة ،التدريبات ،التطبيق العملي ،األبحاث والمشاريع،
مناقشة جماعية ،تكاليف فردية وجماعية

 .IVالتكليفات  /المهام:
التكليف/النشاط
الرقم
1
حل تدريبات وحدات المرجع
الرئيسي

الدرجة
 11درجات
بنسبة %11

األسبوع
نهاية كل وحدة
موضوعية

(إن وجدت)

 .Vتقويم التعلم:
الجانب العملي:
كتابة تجارب (مواضيع  /مهام) النشاط العملي
الرقم

عدد األسابيع

المهام  /التجارب العملية

الساعات الفعلية

1.
2.

ال يوجد

3.
4.
5.

إجمالي األسابيع والساعات
الرقم
.1
.2

موعد التقويم /اليوم
موضوعات التقويم
والتاريخ
تدريبات الوحدات ( -0نهاية كل وحدة
)06
جميع األسابيع
تدريبات الوحدات

الدرجة

الوزن النسبي

10

%11
%11

االنشطة

األسبوع 5

20

%21

جميع الوحدات

في االمتحانات

60

المجموع
01

10

60%

توصيف مقرر:

 .VIمصادر التعلم:
 .0المرا الرئيسة:

تيسير الع ارمة واخرون ،نظام المعلومات التسويقية  ،عمان  ،دار الحامد 2002:
.2

المرا

المساعدة:

 .3مواد إل ترونية وإنترنت
الم ت العملية والدوريات والمواق اتل ترونية

تاسعا :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
الحضور والغياب :تحددها الئحة شؤون الطالب
الحضور المتأخر :يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
ضوابط االختبارات واالمتحانات :كما في الالئحة.
التكليفات  /المهام والمشاريع :يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير
مقبولة بعد الوقت المحدد.
الغش :يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
االنتحال :يفصل سنه من الدراسة.
سياسات أخرى :تحددها الئحة شؤون الطالب

00

