Republic of Yemen
جامعة الاندلس للعلوم والتقنية

مواصفات مقرر :الترويج التجاري

صنعاء 6102

الصفحة  1من 11

توصيف مقرر:

Republic of Yemen

كلية :العلوم الاداية

أوال :المعلومات العامة عن
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أسلوب الدراسة في البرنامج:
مكان تدريس المقرر:
اسم معد مواصفات المقرر:
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تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

.12

قسم :التسويق

سمنار

3

عملي

تدريب

اإلجمالي
3

الثالث – الفصل االول

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

ثانيا :وصف المقرر:
يستعرض هذا المقرر عناصر المزيج الترويجي من منظور متكامل .تتيح هذذ المعرةذل لالبذال القذعرى عالذح ال ذ
وتقييم الموقف التسويقي والترويجي لالشركل واستخعام تالك المعالومات ةي إععاع استراتيجيات و رامج اتصال ةعالل.

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

Aالمعرفة والفهم
 -1تحديد حقيقة مفهوم الترويج التجاري.
.
 -2فهم تقييم السوق وتحديد المكانة السوقية.
 -3التعريف بالمزيج الترويج وعناصره االساسية

Bالمهارات الذهنية

 -1ان يقارن الطالب بين عناصر المزيج الترويجي
 -2ان يقارن بين انواع االعالن
 -3ان يستنج الطالب الطريقة االنسب لعملية الترويج
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cالمهارات العملية المهنية
.1
.2
.3

مناقشة وتطبيق مفاهيم تقييم السوق وتحديد المكانة السوقية.
وإعداد الخطة الترويجية.
فهم وتطبيق الخطة اإلعالمية والموازنة  ،بما في ذلك مصادر وتكاليف عناصر الخطة.

Dالمهارات العامة
-۱استثمار معرةته ةي المعالومات ةي التب يق العمالي واألتصال مع المعنين ةي العمل التسويقي .
 -۲ر ب المعرةل النظريل ممارسات عماليل ةي الواقع الم الي واالقاليمي
 -۳ت سين الصورى العماليل ةي الميعان الواقعي

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم
.1
.2
.3
االساسية

استراتيجية التدريس

تحديد حقيقة مفهوم الترويج التجاري.
فهم تقييم السوق وتحديد المكانة السوقية.
التعريف بالمزيج الترويج وعناصره

المحاضرة الدراسية.تقديم المحاضرات عن
طريق الشرح من خالل
عرض على برنامج
بوربوينت ،مع تقديم أمثلة
مباشرة من السوق

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

الحوار العلمي.التعلم الذاتىخامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية
 .1ان يقااارن الطالااب بااين عناصاار
المزيج الترويجي
 .2ان يقارن بين انواع االعالن
 .3ان يساااااتنج الطالاااااب الطريقاااااة
االنسب لعملية الترويج

استراتيجية التدريس
-۱المحاضرة التقليدية
-۲الوسائط اإللكترونية ،

االنترنت.
-۳الحوار المتبادل.
-٤المواقف الحوارية.
-٥إطالع الطالب على نماذج
مختارة من عمل شركات
االعمال المتميزة في اليمن
ذات النشاطات الدولية

استراتيجية التقويم
-۱التقويم المستمر من خالل
اللقاءات العلمية وغيرها من

األنشطة.
التحريرية
-۲االختبارات
والشفهية.
-۳المواقف العملية( توظيف ما
حصله الطالب في المناشط
الكالمية  ،والكتابية
-٤التقويم الذاتي من قبل الطالب
)استبانات)

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

.1

مناقشة وتطبيق مفاهيم تقييم السوق وتحديد
المكانة السوقية.

استراتيجية التدريس
-۱المحاضرة التقليدية
-۲الوسائط اإللكترونية ،
االنترنت .
-۳الحوار المتبادل .
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استراتيجية التقويم
-۱التقويم المستمر من خالل
اللقاءات العلمية وغيرها من
األنشطة .
-۲االختبارات التحريرية والشفهية .
-۳المواقف العملية (توظيف ما

توصيف مقرر:
.2
.3

وإعداد الخطة الترويجية.
فهم وتطبيق الخطة اإلعالمية والموازنة  ،بما
في ذلك مصادر وتكاليف عناصر الخطة.

-٤المواقف الحوارية.
-٥إطالع الطالب على نماذج
مختارة من عمل شركات
االعمال المتميزة في اليمن
ذات النشاطات الدولية

يصله الطالب في المناشط
الكالمية  ،والكتابية
-٤التقويم الذاتي من قبل الطالب
(استبانات).

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر/
-۱استثمار معرفته في المعلومات في
التطبيق العملي واألتصال مع المعنين في
العمل التسويقي.
- ۲ربط المعرفة النظرية بممارسات عملية
في الواقع المحلي واالقليمي
- ۳تحسين الصورة العملية في الميدان
الواقعي.

استراتيجية التدريس

العامة

-۱المحاضرة التقليدية
-۲الوسائط اإللكترونية ،
االنترنت .
-۳الحوار المتبادل .
-٤المواقف الحوارية.
-٥إطالع الطالب على نماذج
مختارة من عمل شركات
االعمال المتميزة في اليمن
ذات النشاطات الدولية

استراتيجية التقويم
-۱التقويم المستمر من خالل
اللقاءات العلمية وغيرها من
األنشطة .
-۲االختبارات التحريرية والشفهية .
-۳المواقف العملية (توظيف ما
يصله الطالب في المناشط
الكالمية  ،والكتابية
-٤التقويم الذاتي من قبل الطالب
(استبانات).

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

1

2
3

4

5

عدد
األسابيع

المواضيع

مفهوم الترويج التجاري
مفهوم االتصاالت التسويقية

الساعا
ت
الفعلية

المخرجات

3

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

1

االتصاالت التسويقية المتكاملة
التخطيط لالتصاالت التسويقية والترويج

1

االخالق واالتصاالت التسويقية
الترويج وسلوك المستهلك

1

االعالن
ترويج المبيعات
تنشيط المبيعات

1

3
3

3

العالقات العامة
الموازنة الترويجية

3
1
5

إجمالي األسابيع والساعات

4

15

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

توصيف مقرر:

تاسعا :استراتيجية التدريس:
م اضرات.
تب يق عمالي ةي المعمل.
واج ات منزليل
مناقشل جماعيل
تكاليف جماعيل

 .Iالتعيينات والتكليفات:
التكليف/النشاط
يل تدريبات ويدات
المرجع الرئيسي

الرقم
1

األسبوع
الدرجة
نهاية كل ويدة  11درجات
بنسبة %11
موضوعية

مخرجات التعلم
جميع المخرجات

عاشرا :تقويم التعلم:
أنشطة التقويم

الرقم

1

التكاليف

2

األنشطة

3

االختبار النصفي

4

االختبار النهائي

األسبوع

جميع
األسابيع
جميع
األسابيع
األسبوع
3
األسبوع
األخير

المجموع

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

%111

الحادي عشر :مصادر التعلم:
المرجع الرئيس
الترويج (المفاهيم االستراتيجيات العمليات)النظرية والتطبيق،عصام الدين ابو علفة ،القاهرة ،
مؤسسة طيبة للنشر2002،م
المراجع المساعدة
مواد إلكترونية وإنترنت( :إن وجدت)
 -0المجالت والدوريات والمواقع اإللكترونية.
 - -6محركات البحث العلمية المختلفة
 - -3المكتبة الرقمية
 -4صحفية االقتصاد االلكتروني.
 -5المكتبة الشاملة
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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 يضوره 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

خطة مقرر :الترويج التجاري

2

توصيف مقرر:

 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:الترويج التجاري
االسم

د .جبر عبد القوي السنباني

المكان ورقم الهاتف

 777435376صنعاء

الساعات المكتبية (  /3أسبوعيا)
السبت

األيد

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):

الترويج التجاري
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:
يسذذتعرض هذذذا المقذذرر عناصذذر المذذزيج الترويجذذي مذذن منظذذور متكامذذل .تتذذيح هذذذ المعرةذذل لالبذذال القذذعرى عالذذح ال ذ
وتقييم الموقف التسويقي والترويجي لالشركل واستخعام تالك المعالومات ةي إععاع استراتيجيات و رامج اتصال ةعالل

اهداف المقرر
يهعف المقرر إلح :

 .1التعرف علي الدور الهام الذي يلعبه الترويج التجاري في الشركات والمؤسسات.
 .2تزويد الطالب بفهم أعمق لألساليب  ،المبادئ  ،المصطلحات المتعلقة بالترويج التجاري.
 .3تعلم كيفية تحقيق التكامل بين عناصر المزيج التسويقي( مثل اإلعالن  ،تنشيط المبيعات والعالقات العامة ) في شكل
برنامج اتصال فعال.
 .4فهم القضايا االجتماعية  ،القانونية  ،األخالقية المرتبطة بممارسات الترويج التجاري.
 .5تحسين مهارات االتصال الشفوي والمكتوب والتي تظهر تفكير انتقادي أفضل.
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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

1

2
3

4

5

عدد
األسابيع

المواضيع المقررة

مفهوم الترويج التجاري
مفهوم االتصاالت التسويقية

الساعا
ت
الفعلية

المخرجات

3

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

1

االتصاالت التسويقية المتكاملة
التخطيط لالتصاالت التسويقية والترويج

1

االخالق واالتصاالت التسويقية
الترويج وسلوك المستهلك

1

االعالن
ترويج المبيعات
تنشيط المبيعات

1

3
3

3

العالقات العامة
الموازنة الترويجية

3
1
5

إجمالي األسابيع والساعات

8

15

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

توصيف مقرر:

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

 .IVالتكليفات  /المهام:
التكليف/النشاط
الرقم
1
يل تدريبات ويدات المرجع
الرئيسي

الدرجة
 11درجات
بنسبة %11

األسبوع
نهاية كل ويدة
موضوعية

(إن وجدت)

 .Vتقويم التعلم:
الرقم

موضوعات التقويم

.1

جميع الوحدات

.2

جميع الوحدات

موعد التقويم /اليوم
والتاريخ
نهاية كل وحدة

10

جميع األسابيع

10

الدرجة

الوزن النسبي

%11
%11

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

3

الوحدات التي تم
تدريسها
جميع الوحدات

االختبار النصفي

20

في االمتحانات

60

المجموع

9

%21
60%

توصيف مقرر:

 .VIمصادر التعلم:
 .0المراجع الرئيسة:

الترويج (المفاهيم االستراتيجيات العمليات)النظرية والتطبيق،عصام الدين ابو علفة ،القاهرة
 ،مؤسسة طيبة للنشر2002،م
.2

المراجع المساعدة:

 .3مواد إلكترونية وإنترنت
المجالت العملية والدوريات والمواقع االلكترونية

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 يضوره 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
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