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 : تسويقالشعبة علوم تجارية                              : يدانالم

 تسويق مصرفيالتخصص 

  2018-2017 السنة الجامعية :االول                              : السداسي
 

 

 

 

 

 مصرفي االلكترونيتسويق  العنوان :

 األساسيةوحدة التعليم : 

 .......... المعامل :              ....... عدد األرصدة :   

 ثالث ساعاتالحجم الساعي األسبوعي : 

   ساعة ونصفالمحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 /أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 ساعة ونصفأعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 

 

 

 
 

 -ا  –استاذ مخاضر  –عنان فاطمة الزهراء االسم، اللقب، الرتبة : 

 /تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب ( : 

 annanefatma@yahoo.frالبريد االلكتروني : 

 ................................................................................رقم الهاتف : 

 ترجمة  07القاعة  08:00 -11:00: يوم األحد   توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  
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  :(Pré requis) المكتسبات 

 ية تطبيقالعالم االفتراضي و كيف في للبنوك و أهميته  المصرفي التعرف على التسويق االلكتروني

 له . األخيرةفي البنوك ، و مدى استجابة هذه  المزيج التسويقي االلكتروني

 

 الهدف العام للمادة التعليمية : 

التي  تغيرات، و الالمصرفيتعريف الطالب بالمفاهيم المتعلقة بالتسويق االلكتروني  إلىتهدف المادة 

ر و كيفية تطوي و الشروط الضرورية لممارستهفي البنوك سيحدثها في مجمل نشاطات التسويق 

لتقنية اطبيق كيفية ت إلى، كما سيتم التطرق الخدمات االلكترونية لمواجهة المنافسة في عالم المصارف

 االلكتروني في البنوك صة االنترنت المعتمدة على عناصر المزيج التسويقيخا

لى األهداف التي عأهداف مع التركيز فقط  6الى  3) من  )المهارات المراد الوصول إليها( :أهداف التعلم 

 يتم تقييمها(

 داخلةوالفصل بينه وبين المفاهيم المت المصرفي التعرف على مفاهيم التسويق االلكتروني 

  وجيا في عصر تكنولفي تطوير خدمات المصارف استيعاب أهمية و أهداف التسويق االلكتروني

 المعلومات و االتصاالت

  ية لكترونو طرق تحديث الصفحات االفي المصارف تعلم كيفية عمل المزيج التسويقي االلكتروني

ات لتغيراى استحداث بطاقات الدفع االلكتروني للتماشى و ، باإلضافة إل بيةجاذ لتكون أكثر

 العالمية

 
 

 

 

 الفصل األول : مفاهيم عامة حول التسويق االلكتروني

 اوال : مفهوم التسويق االلكتروني
 ثانيا : الفرق بين التسويق االلكتروني و المفاهيم األخرى

االلكترونيثالثا أهمية وخصائص التسويق   
 رابعا : أنواع التسويق االلكتروني

تسويق الخدمات مصرفية الفصل الثاني :   

 أوال : تعريف الخدمات و خصائصها
 ثانيا: تعريف الخدمات المصرفية و أهميتها
 ثالثا: مراحل تطور التسويق في المصارف

 رابعا:  أهمية التسويق في المصارف
المزيج التسويقي االلكترونيي المصارف و الفصل الثالث: التسويق االلكتروني ف  

 أوال : نشأة التسويق االلكتروني في المصارف
 ثانيا: المزيج التسويق االلكتروني في المصارف

 ثالثا : آليات الدفع االلكتروني في المصارف
 رابعا: مخاطر التسويق االلكتروني  في المصارف و كيفية معالجتها

 
 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 50%

جزئيامتحان  20%  

 أعمال موجهة /

   أعمال تطبيقية /

فرديمشروع الال /  

بحث  –األعمال الجماعية )ضمن فريق(  20%

-جماعي  

 خرجات ميدانية /

 الغياب ( /الحضور ) المواظبة 5%

المشاركة و  ( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم  5%

 السلوك

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

 التسويق المصرفي صباح محمد ابو تايه دار وائل للنشر التوزيع

 مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(:  

المرجع األولعنوان  المؤلف دار النشر و السنة   

 التسويق المصرفي ايهاب نظمي ابراهيم دار الكتاب الجامعي

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

 التسويق االكتروني نصير.م دار الحامد عمان

 
 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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 األسبوع محتوى الدرس التاريخ
 األسبوع األول  

 األسبوع الثاني  

 األسبوع الثالث  

 األسبوع الرابع  

 األسبوع الخامس  

 األسبوع السادس االمتحان الجزئي 

 األسبوع السابع  

 األسبوع الثامن  

 األسبوع التاسع  

 األسبوع العاشر  

 األسبوع الحادي عشر  

 األسبوع الثاني عشر  

 األسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

االستدراكياالمتحان    - 

 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط


