جامعة فيالدلفيا
كليــة :العلوم اإلدارية والمالية
قســـم :التسويق

خطـــة تدريـــس المـــادة
Course Syllabus
الـمــــادة :األساليب الكمية في التسويق

مستوى

رمز

المادة :الثالثة

المادة0350331 :

المتطلبات السابقة أو /والمرافقة0350110 :
الساعات المعتمدة:

موعد المحاضرة:

عضو هيئة التدريس
االسم

الرتبة

رقم المكتب

األكاديمية

وموقعه

الساعات المكتبية

البريد اإللكتروني

وصف المادة:
هو مجموعة من األساليب الخاصة بالتحليل الكميي لمايا ل التسيويق المعتميلى علير اللييا اليياليية والتوإليعيال اإل.تماليية س ول يل وسي
نلاا إستخلام األساليب الكمية وباألخص بعل إنتاار إستخلام البيامج الحاسوبية التي أعلت دفعا ً بييا ً في هذا المجال

أهداف المادة:
يهلف هذا المساا الر :
يهلف هذا المساا إلر عييف اللالب بأساليب ال ياس الكمي التي ستخلم في يشييل و سهيل إ خاذ ال يار السوقي س

مكونات المادة:
1س الكتب الم يرى :أسدس محمود الصميلع ي  ،دس ردينه عثمان يوسف" ،االساليب الكمية في التسويق" ،دار
المناهج للناي ،عمان2006 ،
 2س المواد المسانلى (أشييةة فييليو ،أشييةة صيو يةا بييامج وةا ،يية  ،بييامجة مسياعلى ،محالييال ونيلوال
الافية ورشال عمل خارجية وداخلية ،
 3س ال ياءال اإلليافية  :المياجي العلميية فيي المكتبية ،المواقي االلكتيونيية ،االرشياد العلميي مين قبيل االسيتاذ
المتخصص
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4س دليييل دراسيية المييادى . :سييب الخليية العلمييية الموإلعيية عليير الللبيية والتييي حتييو عليير افيية المعلومييال
بااللافة الر ارشاد ملرس المادى
 5س دليل الواجبال /الوظا،ف ،التجارب العلمية  :ميفق في الخلة اللراسية وفق بينامج إلمني مولية ومحيلد
لهذه الغاية وباكل اسبوعي

طرق التدريس:
محاليال ،مجموعال ن اش ،مجموعال لريس. ،يل مسيا،ل ،مناظيال ،مارين.،ل يال بحير ،ورشيال عميل،
انالة ميلانية
نتائج التعلم Learning outcomes
1س المعرفة والفهم Knowledge and understanding
يسييعر هييذا المسيياا مجموعيية ميين األسيياليب الخاصيية بالتحليييل الكمييي لماييا ل التسييويق المعتمييلى عليير الليييا
الييالية والتوإليعال اإل.تمالية س ول ل وس نلياا إسيتخلام األسياليب الكميية وبياألخص بعيل إنتايار إسيتخلام
البيامج الحاسوبية التي أعلت دفعا ً بيياً في هذا المجال
 .2مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار

Cognitive skills

تم نمية مهارال االدراك ومحكاى االفكار من خالل:


الحاالل اللراسية



التمارين الصفية التلبي ية



الي.الل الميلانية



.ل ال الن اش والبحر

3س مهارال اال صال والتواصل األ اديمي (م المصادر واألشخاص Communication skillsا
يتم التواصل واال صال من خالل


المحاليال المباشيى



الساعال المكتبية للملرس



البييل االلكتيوني



الموق الخاص لعضو الهيئة التلريسية

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


تم هذه العملية من خالل استضافة خبيي خارجي متخصص في هذا المجال وايضا نظيم إليارال الر
مواق العمل ذال التخصص لتنمية مهارال التخصص س



الماار ة والتنظيم في ورشال عمل ذال عالقة اما ان كون داخلية او خارجية
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مساا التلريب الميلاني وما ي لمة من فيصة ممارسة التلريب و وية المهارال العملية

أدوات التقييــــم:


اريي ،أبحاث قصييى ،مااري



امتحانال قصييى



واجبال



ليم شفو لألبحاث والت اريي



امتحانال فصلية ونها،ية

األمانة العلمية والتوثيق


أسلوب التوةيق (م أمثلة وليحيةا المحالي والكتب اليسيمية ،التصيويي  ،تابية
الت اريي

في .الة اقتباس ا معلومه عنل اعلاد اريي او عيض أو بحر ,يجب ا باع اسلوب التيوةي ي
التالي : APA Style
الم االل في المجالل العلميه :المؤلفس (سنة الناياس عنوان الم الس اسم المجله ,مجلل (علدا,
رقم الصفحه من-الرس
مثال:
Anderson, R. E.; Srinivasan, S. S. (2003). E-satisfaction and E-loyalty:
A contingency framework. Psychology and Marketing, 20 (2), 99-121.
الكتب :المؤلفس (سنة الناياس عنوان الكتاب (اللبعهاس الملينه :دار الناي
مثال:
Kotler, P. (2000). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall.
المواق االلكتيونيه :الموق االلكتيوني (السنهاس العنوانس متاح في الموقي االلكتيونييسسسسسسسسس
.صل عليه في اريخ سس/سس/سسسس
مثال:
Alexa (2012). Top sites-shopping. Available in www.alexa.com.
Obtained 5/10/2012.


إسناد الح وا الفكييية ألصيحابها  :ييتم مين خيالل التوةييق اليسيمي واسيناد الح يوا
الصحابها بيالليا اليسمية وال انونية



االبتعاد عن السيلو األ ياديمي  : Plagiariesيجيب االبتعياد عين نسيب ا معلوميه
لكا ب ما الر اللالب أو البا.ر ,والحفاظ علر األمانه العلميهس ويتم ذلك بنسب ا معلوميه,
نموذج ,جلول الخسس الر صا.بها سواء في النص أو في المياج  ,بالليا المذ وره اعياله
س ويجب االبنعاد عن صويي الكتب أو أجزاء منها من غيي اليجوع الر المؤلفس
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توزيع العالمات على أدوات التقييم
الدرجة

أدوات التقييم
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

40

التقاااااااارير و/أو األبحاااااااا  /الواجباااااااات /

20

المشاريع  /االمتحانات القصيرة
المجموع
 طريقة التعليم:
 أسلوب اإلمتحان:

 محاضرة
 كتابي

100

%50
 شفهي

عملي %30
 بحث%20
 كتاب مفتوح

توزيع المادة على الفصل الدراسي
األسبــــــــوع
األول

الثاني
الثالث
الرابع

الخامس

السادس

المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

ملخل مهيل في لور مفهوم التسويق:
 لور مفهوم التسويق خصا،ص التسويق عبي ميا.ل التلور االقتصاد عييف التسويق ملاخل دراسة التسويقالسوا:
 مفهوم السوا جز،ة السوا التلريب علر استخلام بيمجية Spssالتلريب علر استخلام بيمجية Spss
استخلام بيمجية  Spssفي اختبار صحة التجز،ة ال لاعية
و حليل الحصة السوقية
استخلام بعض االساليب الكمية في دراسة المنتج:
 المنتج ومستويا ه الخمسة مفهوم دورى .ياى المنتج استخلام مصفوفة بوسلن لتحليل الميا زاإلستيا يجية للمنتجال
 اليقابة النوعيةاالساليب الكمية في التسعيي:
 مفهوم السعي العوامل المؤةيى علر حليل السعي -انواع االستيا يجيال السعيية
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الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها
االمتحان القبلي
كتابة تقرير عن توقعات الطالب من هذه المادة

اعداد تقرير حول السوق و االجزاء السوقية

حل تمرين عملي
حل تمرين عملي

حل تمرين عملي

االمتحان االول

حل االسئلة وتوزيع العالمات

االساليب الكمية في التسعيي :
 -ةيا حليل السعي

السابع

الثامن

التاسع

العاشر
الحادي عشر
االمتحان الثاني

تمارين خاصة باالساليب الكمية المستخدمة

في طرق تحديد السعر

االساليب الكمية في التوإلي :
 مفهوم التوإلي السياسال التوإليعية ةبيعة المنافذ التوإليعيةاالساليب الكمية في التوإلي :
المعيار االقتصاد الختيار قنوال التوإلي
استخلام جلاول الن ل في ليل التكاليف
االساليب الكمية في التوإلي
 استخلام جلاول الن ل في ليل التكاليف ا.تساب كاليف التخزيناالساليب الكمية في التيويج :
مفهوم التيويج
االساليب الكمية في التيويج:
عناصي المزيج التيويجي
مياجعة بيمجية SPSS
لبي ال علر بيمجية . Spssول االساليب الكمية في
التيويج
لبي ال علر بيمجية . Spssول االساليب الكمية في
التيويج

الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر
امتحان تجريبي
(اختياري)
السادس عشر

-

استخلام بيمجية  SPSSفي التنبؤ في المبيعال

-

مياجعة شاملة

تقديم تقرير و عرضه حول التوزيع وانواع
قنوات التوزيع

حل تمرين عملي

حل تمرين عملي

االمتحان الثاني

حل االسئلة وتوزيع العالمات
تقديم تقرير حو الترويج وعناصر المزيج
الترويجي
حل تمرين عملي
حل تمرين عملي

حل تمرين عملي

 --مياجعة شاملة

االمتحان النهائي

حجم العمل الملقى على عاتق الطالب :ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس
سياسة الحضور والغياب:
ال يسمة لللالب بالتغيب أ ثي من  %15من الساعال الم يرى للمادى بلون عذر ميلي أو قهي ي بله عميل
الكلية إذ يتي ب اعتبار اللالب منسحبا ً من المادى في .الة قبول العميل للعذر ،بينما يمني مين الت يلم لالمتحيان
النها،ي و كون عالمته في المادى صفيا ً في .الة علم قبول العميل للعذر الميلي أو ال هي س
المراجع العلمية للمادة
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www.iabc.com
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