جامعة فيالدلفيا
كليــة :العلوم اإلدارية والمالية
قســـم :التسويق

خطـــة تدريـــس المـــادة
Course Syllabus
الـمــــادة :االتصاالت التسويقية

مستوى

رمز

المادة :الثالثة

المادة0350365 :

المتطلبات السابقة أو /والمرافقة :مبادئ التسويق 0350110
الساعات المعتمدة:

موعد المحاضرة:

عضو هيئة التدريس
الرتبة األكاديمية

االسم

رقم المكتب وموقعه

الساعات المكتبية

البريد اإللكتروني

وصف المادة:
يتنااا ه ااالا ال ساااف ت بيال اا ال االتصاااالت التسااويقية ص ت بيااة االتصاااالت ال وام ا البي يااة الداخليااة الرايةيااة ال ااي ب ا
االتصاالت ص عناصب ال زيج التب يج اضا ة الى يان د ي كا عناصاب ال ازيج التب يجاى ماال االعابن البياى ال رصاى
الدعاية تن يط ال بي ات ال بقات ال امة التسويق ال باشب االتتبتت كوسيلة مال سائ االتصاه ص اتصااالت التساويق
االلكتب ت ص الترطيطص التن يمص االستباتيجيات ال تب ة.
أهداف المادة:
يهدف الا ال ساف الى :
1

توضيح ع لية االتصاالت التسويقية على اعتباي اتها ع لية ادايية تتم مال خبه اتصااه ال يسساات ماى الج هاوي
ال ستهدف

2

يااان د ي كا عناصااب ال اازيج التب يجااى مااال االعاابن البيااى ال رصااى الدعايااة تن اايط ال بي ااات ال بقااات
ال امة التسويق ال باشب االتتبتت كوسيلة مال سائ االتصاه .

3

القدي على التقييم النقدي الستباتيجيات التسويق االساسية للوصوه الى االختياي ال ناسب ض ال البدائ ال ت دد .

مكونات المادة:
 -1الكتب ال قبي  :أ .د .تاة م بص " التب يج التجايي :مدخ اتصال تسويق متكام "ص ع انص 2007
 -2ال ااواد ال ساااتد طأشاابية يااديوص أشاابية صااوتيةق اابامج ائقيااة ص اابامجح مساااعد ص م اضاابات تااد ات اضااا ية
يشات ع

خايةية داخلية ص

 -3القباءات اإلضا ية  :ال باةى ال ل ية

ال كتبةص ال واقى االلكتب تيةص االيشاد ال ل

مال قب االستاذ ال ترصص

 -4دلي دياسة ال اد  :حسب الرطة ال ل ياة ال وععاة علاى الطلباة التا ت تاوي علاى كا اة ال لوماات االضاا ة الاى
ايشاد مديس ال اد
 -5دلي الواةبات /الوظاائ،ص التجاايا ال ل ياة  :مب اق ا الرطاة الدياساية اق بتاامج عمنا موضاح م ادد لهال
الغاية

ك اسبوع

طرق التدريس:
م اضااباتص مج وعااات تقاااوص مج وعااات تاادييلص حا مسااائ ص مناظباتصت اييالصحلقااات

ااةص يشااات ع ا ص ات ااطة

ميداتية
نتائج التعلم Learning outcomes
 .1المعرفة والفهم Knowledge and understanding
مجااه االتصااالت التساويقية م ب اة عتاصاب مازيج االتصااه اساتردا كا

يتيح الا ال سا ف ت قيق الالهم ال ب ة

عنصب ال ك االمث لت قيق الهدف مال ع لية االتصاه او ايساه يسالة ذات م نى الى مستقب ما
 .2مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار

Cognitive skills

تتم تن ية مهايات االدياك م كا اال كاي مال خبه:


ال االت الدياسية



الت اييال الصالية التطبيقية



البحبت ال يداتية



حلقات النقاو الب ة

 .3مهايات االتصاه التواص األكادي
يتم التواص

طمى ال صادي األشراص Communication skillsق

االتصاه مال خبه



ال اضبات ال باشب



الساعات ال كتبية لل ديس



الببيد االلكتب ت



ال وقى الراص ل ضو الهي ة التدييسية

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


تتم ال ال لية مال خبه استضا ة خبيب خاية مترصص
ال

ذات الترصص لتن ية مهايات الترصص .



ال ايكة التن يم



مساف التدييب ال يدات

يشات ع

ذات عبقة اما ان تكون داخلية ا خايةية

ما يقدمة مال بصة م ايسة التدييب تقوية ال هايات ال لية

أدوات التقييــــم:


تقاييبص أ اث قصيب ص م اييى



امت اتات قصيب



الا ال جاه ايضا تن يم عيايات الى مواقى

اةبات



تقديم شالوي لأل اث التقاييب



امت اتات صلية تهائية

األمانة العلمية والتوثيق
 أسلوا التو يق طمى أمثلة توضي يةق ال اضب الكتب البس ية صالتصويب ص كتا ة التقاييب
حالة اقتباس اي م لومه عند اعاداد تقااييب ا عابو أ

اةب يجاب اتبااب اسالوا التاو يق التاال

: APA Style
ال قاالت ا ال جابت ال ل ياه :ال يلا .،طسانة الن ابق .عناوان ال قااه .اسام ال جلاهب مجلاد طعاددقب يقام
الصال ه مال-الى.
مثاه:
Anderson, R. E.; Srinivasan, S. S. (2003). E-satisfaction and E-loyalty: A
contingency framework. Psychology and Marketing, 20 (2), 99-121.
الكتب :ال يل .،طسنة الن بق .عنوان الكتاا طالطب هق .ال دينه :داي الن ب
مثاه:
Kotler, P. (2000). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall.
ال واقى االلكتب تيه :ال وقاى االلكتب تا طالسانهق .ال ناوان .متاا
عليه

ا ال وقاى االلكتب تا  .........حصا

تاييخ ..../../..

مثاه:
Alexa (2012). Top sites-shopping. Available in www.alexa.com. Obtained
5/10/2012.
 إسناد ال قوف الالكبية ألص ا ها  :يتم مال خبه التو يق البس

اساناد ال قاوف الصا ا ها ياالطبف

البس ية القاتوتية
 اال ت اااد عااال السااطو األكااادي

 : Plagiariesيجااب اال ت اااد عااال تسااب اي م لومااه لكاتااب مااا الااى

الطالب أ الباحةب ال الاظ على األماته ال ل ياه .ياتم ذلان نساب اي م لوماهب ت اوذلب ةاد ه الاخ..
النص أ

الى صاحبها سواء

ال باةى ب الطبف ال لكوي اعب  .يجب اال ن ااد عاال تصاويب

الكتب أ أةزاء منها مال غيب البةوب الى ال يل.،
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:

100

 محاضرة
 كتابي

%50
 شفهي

عملي %30
 بحث%20
 كتاب مفتوح

توزيع المادة على الفصل الدراسي
ال اد األساسية ال ساتد ال طلوا تغطيتها

الوظائ ،التقاييب مواعيد تقدي ها

األسبــــــــوع

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

الحادي عشر
االمتحان الثاني

االتصاالت
ت بي ،االتصاالت
االتصاالت ال رصية
االتصاالت من ات االع اه
تا ل ةواايي االتصاالت
حاةة ال ن ات لبتصاالت
االتصاالت التسويقية
مالهو االتصاالت التسويقية
ت وذل ع لية االتصاالت التسويقية
الن اذل ال تقدمة لبتصاالت التسويقية
ااداف االتصاالت التسويقية
االتصاالت التسويقية ال تكاملة
مالهو ت بي ،االتصاالت التسويقية ال تكاملة
مباديء االتصاالت ال تكاملة
الرصائص ال يز ال نا ى ال ت ققة مال االتصاالت ال تكاملة
الن و استردا االتصاالت ال تك لة
االختب ات يال االتصاالت التقليدية ال تكاملة
استباتيجية الد ى التسويق
استباتيجية الس ب التسويق
الترطيط لبتصاالت التسويقية
خطوات الترطيط ل لية االتصاالت
الترطيط للتب يج د ي حيا ال نتج
الترطيط للتب يج مباح تبن ال نتج
التب يج سلوك ال ستهلن
ال ي بات االةت اعية الثقا ية
ال وام السيكولوةية
التا يبات ال وقالية
تأ يبات ال زيج التسويق
مباح ع لية ال باء
االعبن
اتواب االعبن
ااداف االعبن
اختياي سيلة االعبن
االعبن
التلالزيون الباديو
الص  ،ال جبت
الببيد ال باشب البوستب
الببيد االلكتب ت االتتبتت
ميزاتية االعبن
تب يج ال بي ات
ت بي ،تب يج ال بي ات
اا ية تب يج ال بي ات
ااداف تب يج ال بي ات
تطويب بتامج تطويب ال بي ات
التب يج لل بي ات ال وةة لل ستهلن
التب يج لل بي ات ال وةة للتجاي
التب يج لل بي ات ال وةة للوسطاء
ال ددات استردا تب يج ال بي ات
البيى ال رص
ت بي ،البيى ال رص
اا ية البيى ال رص
اةبات يةاه البيى ال رص

االمت ان القبل
عياي ال كتبة الت بف على الكتب
الد ييات الت ترص ال اد

اختباي ل ب ة ادياك الطلبة الهو
االتصاالت ك عا

عبو تقبيب ل بكة كببى يرتاياا
الطالب تجب تها مجاه االتصاالت
است باو الواةبات شرصيا
لبستالاد ال ناق ة

القاعة

است باو الواةب اما الطلبة
مناق ته

االمت ان اال ه
مناق ة االس لة توعيى ال بمات

حلقة

ة

استضا ة خبيب خاية

ي بو الطلبة تقبيبا عال عياي
ال اضب

يحلة عل ية الى من ة ذات عبقة

االمت ان الثات
مناق ة االس لة توعيى ال بمات

الثاني عشر

الثالث عشر

الرابع عشر

الخامس عشر

السادس عشر

مهايات ية البيى ال رص ات اي البيى ال رص
متض نات ع لية البيى ال رص
تقديب حجم القو البي ية ت ديد مصادي ال صوه عليها
ايكلة القو البي ية
ال بقات ال امة
ت بي ،ال بقات ال امة
اا ية ال بقات ال امة
مها ال بقات ال امة
تكام ال االقات ال امة ال زيج التب يج
الوسائ ال ستردمة ال بقات ال امة
التسويق ال باشب
ت بي ،التسويق ال باشب
الن و ات طة التسويق ال باشب
ااداف التسويق ال باشب
قاعد ياتات التسويق ال باشب
مكوتات قاعد البياتات التسويقية
اد ات التسويق ال باشب
التسويق ال باشب الج هوي ال ستهدف

ت اييال تطبيقات ع لية

حالة دياسية

عب و ت ثيلية لصق ال رصية
عااااااال يبيااااااق تقساااااايم الطلبااااااة الااااااى
مج وعات
حلقة حواي مالتو
امت ان تجبيب
مباة ة اختيايية ا ناء الساعات
ال كتبية

االمت ان النها ئ

حجم العمل الملقى على عاتق الطالب :ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس
سياسة الحضور والغياب:
ال يس ح للطالب التغيب أكثب مال  %15مال الساعات ال قبي لل اد د ن علي مبض أ قهبي يقبلاه ع ياد الكلياة إذ
يتبتب اعتباي الطالب منس با ال مال ال اد ا حالاة قباوه ال ياد لل اليص ين اا ي ناى ماال التقاد لبمت اان النهاائ تكاون
عبمته ال اد صالبا ال حالة عد قبوه ال يد لل لي ال بض أ القهبي.
المراجع العلمية للمادة
الكتب المقررة:
أ.

أ .د .تاة م بص التب يج التجايي :مدخ اتصال تسويق متكام ص ع انص .2007

ا .د .امب البكبيص االتصاالت التسويقية التب يجص داي ال امد للن ب التوعيىص .2010
ت .عل

ب الزعب ص االتصاالت التسويقية :مدخ منهج ص تطبيق ص  -ع ان  :داي ال سيب للن ب التوعيى

الطباعةص 2010
ث .الطائ ص ح يد ص ال سكبيص أح د شاكبص االتصاالت التسويقية ال تكاملة  :مدخ استباتيج  -.ع ان :داي الياع يي
ال ل ية للن ب التوعيىص .2009
ل.

يب ال بف اخب نص التب يج االعبن :اسل ت بيات تطبيقاتص داي الياع يى ال ل ية للن ب التوعيىص ع انص
االيدنص . 1998
. Fill, Chris, Marketing Communication, Context, Strategies and Applications, Prentice Hall, 2002.
. Blythe, Jim, Marketing Communication, Prentice Hall, 2000 * Web ref.خ
. Blythe,Jim, Essentials of marketing communications. -Harlow, England :Prenticeد
2003.. -2nd edصHall
 الد ييات ال ل ية
Journals
Journal of Marketing

Journal of Consumer Research

Websites  ال واقى اإللكتب تية
www.emerald-library.com

