جامعة فيالدلفيا
كليــة :العلوم اإلدارية والمالية
قســـم :التسويق

خطـــة تدريـــس المـــادة
Course Syllabus
الـمــــادة :التسويق المصرفى

مستوى

رمز

المادة :الرابعة

المادة0350343 :

المتطلبات السابقة أو/

موعد المحاضرة:

والمرافقة :مبادئ التسويق 0350110/

الساعات المعتمدة
عضو هيئة التدريس

االسم

الرتبة األكاديمية

رقم المكتب وموقعه

الساعات المكتبية

البريد اإللكتروني

وصف المادة:
يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمفاهيم التسويقية في مجال الخدمات المصرفية وذلك من خالل التعرف
على وتحديد ال متغيرات والعوامل البيئية التى يمكن التحكم فيها بواسطة ادارة البنك  ،وااللمام باالسس المختلفة
التى يمكن اتباعها لتقسيم السوق المصرفى  ،والتعرف على عناصر المزيج التسويقي للخدمة المصرفية
واالستراتيجيات التسويقية التى يمكن اتباعها وفى النهاية التعرف على مفهوم واساليب الرقابة على النشاط
التسويقي فى البنوك .
أهداف المادة:
يهدف هذا المساق الى :

 -1يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بالمفاهيم التسويقية عامة والخدمات المصرفية خاصة وذلك من خالل
التعرف على وتحديد المتغيرات والعوامل البيئية التى يمكن التحكم فيها بواسطة ادارة البنك .
 -2تحديد مكونات النموذج االستهالكى وكيفية تطبيقه على البنك من خالل التعرف على انواع العمالء ،
وااللمام باالسس المختلفة التى يمكن اتباعها لتقسيم السوق المصرفى
 -3والتعرف على عناصر المزيج التسويقي للخدمة المصرفية واالستراتيجيات التسويقية التى يمكن اتباعها
وفى النهاية التعرف على مفهوم واساليب الرقابة على النشاط التسويقي فى البنوك .

مكونات المادة:
 .1الكتب المقررة :د .احمد زامل ,د .ناصر جرادات ,و اخرون ,تسويق الخدمات المصرفية ,اثراء للنشر
و التوزيع ,عمان :االردن

 -2الموواد المسواندة شرطورطة فيوديو ،رطورطة صووتية بورامج وثايقيوة  ،بورامجا مسواعدة ،محاوورات ونودوات
اوافية ورطات عمل خارجية وداخلية ،
 -3القراءات اإلووافية  :المراجوع العلميوة فوي المكتبوة ،المواقوع االلكترونيوة ،االرطواد العلموي مون قبول االسوتاذ
المتخصص
 -4دليوول دراسووة المووادة  :حسووب الخطووة العلميووة الموزعووة علووى الطلبووة والتووي تحتوووك علووى كافووة المعلومووات
باالوافة الى ارطاد مدرس المادة
 -5دليل الواجبات /الوظايف ،التجارب العلمية  :مرفق في الخطة الدراسية وفق برنامج زمني موووا ومحودد
لهذه الغاية وبشكل اسبوعي

طرق التدريس:
محاورات ،مجموعات نقاش ،مجموعات تدريس ،حول مسوايل ،مناظرات،تمارين،حلقوات بحور ،ورطوات عمول،
انشطة ميدانية
نتائج التعلم Learning outcomes
 .1المعرفة والفهم Knowledge and understanding
تحديوود المتغيوورات والعواموول البيئيووة التووى يمكوون الووتحكم فيهووا بواسووطة ادارة البنووك  ،وتحديوود مكونووات النموووذج
االستهالك ى وكيفية تطبيقه على البنك من خالل التعورف علوى انوواع العموالء  ،وااللموام باالسوس المختلفوة التوى
يمكووون اتباعهوووا لتقسووويم السووووق المصووورفى  ،والتعووورف علوووى عناصووور الموووزيج التسوووويقي للخدموووة المصووورفية
واالستراتيجيات التسويقية التى يمكن اتباعه
 .2مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار

Cognitive skills

تتم تنمية مهارات االدراك ومحكاة االفكار من خالل:


الحاالت الدراسية



التمارين الصفية التطبيقية



الرحالت الميدانية



حلقات النقاش والبحر

 .3مهارات االتصال والتواصل األكاديمي (مع المصادر واألشخاص )Communication skills
يتم التواصل واالتصال من خالل


المحاورات المباطرة



الساعات المكتبية للمدرس



البريد االلكتروني



الموقع الخاص لعضو الهيئة التدريسية

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



تتم هذه العملية من خالل استضافة خبير خارجي متخصص في هذا المجال وايضا تنظيم زيارات الى
مواقع العمل ذات التخصص لتنمية مهارات التخصص .



المشاركة والتنظيم في ورطات عمل ذات عالقة اما ان تكون داخلية او خارجية



مساق التدريب الميداني وما يقدمة من فرصة ممارسة التدريب وتقوية المهارات العملية

أدوات التقييــــم:


تقارير ،ربحاث قصيرة ،مشاريع



امتحانات قصيرة



واجبات



تقديم طفوك لألبحاث والتقارير



امتحانات فصلية ونهايية

األمانة العلمية والتوثيق


رسلوب التوثيق شمع رمثلة توويحية المحاور والكتب الرسومية ،التصووير  ،كتابوة
التقارير

في حالة اقتباس اك معلومه عند اعداد تقارير او عرض رو بحر ,يجب اتباع اسلوب التووثيقي
التالي : APA Style
المقاالت في المجالت العلميه :المؤلف .شسنة النشر  .عنوان المقال .اسم المجله ,مجلد شعدد ,
رقم الصفحه من-الى.
مثال:
Anderson, R. E.; Srinivasan, S. S. (2003). E-satisfaction and E-loyalty:
A contingency framework. Psychology and Marketing, 20 (2), 99-121.
الكتب :المؤلف .شسنة النشر  .عنوان الكتاب شالطبعه  .المدينه :دار النشر
مثال:
Kotler, P. (2000). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall.
المواقع االلكترونيه :الموقع االلكتروني شالسنه  .العنوان .متاح في الموقوع االلكترونوي.........
حصل عليه في تاريخ ..../../..
مثال:
Alexa (2012). Top sites-shopping. Available in www.alexa.com.
Obtained 5/10/2012.


إسناد الحقوق الفكريوة صصوحابها  :يوتم مون خوالل التوثيوق الرسومي واسوناد الحقووق
الصحابها بيالطرق الرسمية والقانونية



االبتعاد عن السوطو اصكواديمي  : Plagiariesيجوب االبتعواد عون نسوب اك معلوموه
لكاتب ما الى الطالب رو الباحر ,والحفاظ على اصمانه العلميوه .ويوتم ذلوك بنسوب اك

معلومووه ,نموووذج ,جوودول الووخ ..الووى صوواحبها سووواء فووي الوونص رو فووي المراجووع ,
بالطرق المذكوره اعاله  .ويجب االبنعاد عن تصوير الكتب رو رجزاء منها من غير
الرجوع الى المؤلف.
توزيع العالمات على أدوات التقييم
أدوات التقييم

الدرجة

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

 بحث%20
%50
 شفهي

عملي %30
 كتاب مفتوح

توزيع المادة على الفصل الدراسي
األسبــــــــوع

األول

الثاني

الثالث

الرابع

المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها
مقدمة عامة في التسويق
خدمات مصرفية
خصايص الخدمات المصرفية
رهمية التسويق المصرفي
دورة حياة المنتجات المصرفية
نظم الخدمات المصرفية
المزيج التسويقي المصرفي
مفهوم المزيج التسويقي للخدمات المصرفية
عناصر المزيج التسويقي المصرفي
المنتج المصرفي
السعر ش الفايدة
التوزيع ش الفروع
الترويج
مقدمى الخدمات المصرفية
الدليل المادك
عملية تقديم الخدمة

الوظائف والتقارير
االمتحان القبلي
زيارة المكتبة والتعرف على الكتب
والدوريات التي تخص المادة
عرض تقرير لمصرف محلي مع
تحليل المنتجات حسب دورة حياتها

اختبار كتابي

واجب منزلي لعملية تخطيط لشركة
وهمية يختارها الطالب

الخامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

الحادي عشر

الثاني عشر

جودة الخدمات المصرفية
مفهوم الجودة وجودة الخدمة
جودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر العميل
جودة الخدمات المصرفية من وجهة نظر المصرف

استعراض الواجب امام الطلبة
ومناقشته

العالقة بين جودة الخدمة المدركة وروا العمالء
محددات جودة الخدمة
دراسة نموذج الفجوات

االمتحان االول
حل االسئلة وتوزيع العالمات

اإلدارة المصرفية
نظام اإلدارة المصرفية
المنهج التسويقي لتقديم الخدمة المصرفية
المزيج التسويقي لجذب وتوظيف الودايع
برنامج التسويق المصرفي
االستراتيجيات التسويقية صنظمة الخدمات المصرفية
العالمة التفاعلية بين المصرف والعميل
االستراتيجيات التسويقية المستخدمة في إدارة
العالقات التبادلية
االحتفاظ بالعمالء وتسويق العمالقة
استراتيجيات االحتفاظ بالعمالء
سلوك العميل
سلوك واتجاهات العميل
العوامل التي تؤثر على سلوك العميل المصرفي
عوامل خارجية ش ثقافية اجتماعية
عوامل داخلية المؤثرات السيكولوجية
المؤثرات الشخصية
تجزية سوق الخدمات المصرفية
مفهوم التجزية السوق المصرفي
طروط التجزية الفاعلية
رساليب ورسس تجزية السوق المصرفي
تصنيفات عملية التجزية السوقية
مفهوم التوزيع للخدمات المصرفية
اختيار الموقع المناسب للمصرف
قنوات توزيع الخدمات المصرفية
نظم التوزيع عن بعد ش التسويق الهامشي
التكنولوجيا المصرفية
ترويج الخدمات المصرفية
مفهوم النشاط الترويجي
العوامل التي تؤثر على اختيار المزيج الترويجي

الثالث عشر

عناصر المزيج الترويجي
استراتيجيات الترويج
ر -إستراتيجية الدفع والجذب الترويجي
تمارين عملية على الترويج

الرابع عشر

تسعير الخدمات المصرفية
مفهوم السعر في الخدمات المصرفية

زيارة ميدانية

استضافة خبير خارجي

يعرض الطلبة تقريرا عن زيارة
المحاضر

رحلة علمية الى منظمة ذات عالقة

االمتحان الثاني
حل االسئلة وتوزيع العالمات

حوار مفتوح بين الطلبة

حالة دراسية

عروض تمثيلية لصقل الشخصية
عن طريق تقسيم الطلبة الى
مجموعات

رنظمة التسعير المصرفي
معايير نظام التسعير المصرفي

الخامس عشر

السادس عشر
االمتحان النهائي

امتحان تجريبي

مراجعة اختيارية اثناء الساعات
المكتبية

حجم العمل الملقى على عاتق الطالب :ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس
سياسة الحضور والغياب:
ال يسما للطالب بالتغيب ركثر من  %15من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مروي رو قهرك يقبله عميد
الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحبا ً من المادة في حالة قبول العميد للعذر ،بينما يمنوع مون التقودم لالمتحوان
النهايي وتكون عالمته في المادة صفرا ً في حالة عدم قبول العميد للعذر المروي رو القهرك.
المراجع العلمية للمادة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الكتـــــــــــب

ر.د .ناجي معال" ،االصول العلمية للتسويق المصرفي"  ،دار وايل للنشر،عمان2007 ،
ربو تايه ،صباح محمد ،التسويق المصرفي بين النظرية و التطبيق -.عمان :دار وايل للنشر و التوزيع،
2008
1-Tina Harrison, Financial Services Marketing, 1st,Prentice Hall, 2000.
عبدهللا مهنا غانم  " ،تسويق الخدمات المصرفية "  ،معهد الدراسات المصرفية  ،الكويت . 1998 ،
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المصرفية ,اثراء للنشر و التوزيع ,عمان :االردن
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