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 0405441 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء
 0405445:رقم المساق 

 :اسم المدرس  .االقتصاد والعلوم االدارٌة:الكلٌة 

 : موعد المحاضرة  التسوٌق:القسم 

التكنولوجٌا والتسوٌق : عنوان المقرر
 المعاصر 

 :الساعات المكتبٌة 

  

 
 :وصف المساق 

إن استخدام التكنولوجيا في التسويق المعاصر أصبح ضرورًة من الضروريات لممنظمات حيث ال تستطيع أي 
دارة التسويق شأنيا شأن باقي اإلدارات . منظمة في الوقت الحاضر االستغناء عن الحاسوب في عممياتيا وا 

األخرى تمارس أنشطتيا في ظل ما يعرف بثورة التكنولوجيا والمعموماتية ، حيث يفرض عمييا الوضع السائد في 
وعمى إدارة التسويق أن تتعامل  تعاماًل دقيقًا . األسواق استخدام التكنولوجيا بشتى مجاالتيا في أعماليا وأنشطتيا

. وسميمًا مع الكم اليائل من البيانات لتستطيع أن تتخذ القرار المناسب الذي يمكن المنظمة من تحقيق أىدافيا
ويسيم استخدام التكنولوجيا في العمميات التسويقية المعاصرة وذلك من خالل الوظائف التي ينجزىا والمتمثمة في 

 تخزين البيانات ومعالجتيا وتحديثيا وبثيا وتوزيعيا لمجيات المستفيدة

 
 :اهداف المساق 

 

 .التعرف عمى أىمية استخدام التكنولوجيا في التسويق -1

 .التعرف عمى مزايا استخدام التكنولوجيا في التسويق المعاصر -2

 .التعرف عمى العوامل التي ساعدت في استخدام التكنولوجيا في التسويق المعاصر -3

 .التعرف عمى عناصر تطبيقات التكنولوجيا في التسويق-4

 . المعاصر التعرف عمى أىم التحديات التي تواجو عممية تطبيقات التكنولوجية في التسويق-5
 

 : مخرجات التعلم
 

المعمومة التسويقية في رصد المشكمة التي يواجيا المسوق، التكنولوجيا في توظيف القدرة عمى استخدام - 1
. تشخيصيا وتقديم الحمول المناسبة ليا

 . كي ترتقي إلى مستوى المعمومة العممية الصحيحة التكنولوجيةدعم الفكرة التسويقية-  2
 .  في التطبيق التسويقية التكنولوجيةتوظيف المعرفة النظرية- 3
 . تكنولوجيًا متطورة مبتكرة المبادرة الخالقة في حل المشاكل التسويقية بطرق عممية- 4
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 . متطورة لحفظ المعمومات، معالجتيا وأسترجاعيا عند الحاجو تكنولوجيةاستخدام اساليب- 5
 . تكنولوجياً تطورهمقراءة المتغيرات البيئة التسويقية الحديثة وتفسيرىا بما يتألم مع التكنولوجيا ال- 6
 . المعاصر  في رفع مستوى االداء التسويقي والتكنولوجيةتطبيق البرمجيات الحاسوبية-  7

 
 

 :  هيكل المقرر

 

طرق 
 التعليم

اجراءات 
 التعلم

   نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

مقدمة في التكنولوجيا  والتسويق    

 المعاصر

األسبوع   3 1,2,8
 االول

مقدمة في تطبيقات التكنولوجيا  والتسويق   

 المعاصر 

االسبوع  3 1,2,8
 الثانً

االسبوع  3 3,5,8 مقدمة إلى قواعد البٌانات  
 الثالث 

االسبوع  3 3,5,8 مقدمة فً اكسل   
 الرابع

االسبوع  3 3,6,7,8 قاعدة بٌانات المبٌعات  
 الخامس

االسبوع  3 6,8 قاعدة بٌانات العمالء  
 السادس

االسبوع  3 3,1,8 قاعدة بٌانات المنافسٌن  
 السابع

االسبوع  3 6,7,8 التنبؤ بالمبٌعات   
 الثامن

االسبوع  3 6,8 تخطٌط الحصص البٌعٌة  
 التاسع 

االسبوع  3 6,7,8 تحلٌل الحصة السوقٌة  
 العاشر

االسبوع  3 1,4,8 أتحلٌل الحصة السوقٌة  
 الحادي عشر

مراجعة للمحاضرات السابقة ثم شرحها   
 المحاضرة 

    جمٌع 
 المهارات

االسبوع  3
 الثانً عشر 

 
 
 

 

 :المراجع 



 

         ZU/QP10F003                                                00:         اإلصدار                2015 حزيران 24: تاريخ اإلصدار
   

 

 الكتاب المقرر الرئٌس
 التسوٌق االلكترونً

 (المؤلف, الطبعة,دار النشر , العنوان)

 (2012)نضال الرمحي.د,زكريا عزام .دتطبٌقات الحاسوب فً التسوٌق 
 

 المقررات المساندة 

 

 (المؤلف, الطبعة,دار النشر , العنوان)
 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 

  االمتحان المد 40 حسب التقوٌم الجامعً

 عالمة المشاركة  10 --------

 االمتحان النهائي 50 حسب التقوٌم الجامعً
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Zarqa University  Instructor:  

Faculty: Economics  Lecture’s time: 

Department: Marketing  Course number : 0405445 

Course title:   Technology and 

Modern Marketing 

Office Hours: 

  

 

Course description: 

 

This course comes to give marketing students  the latest technological advances in the field of marketing 

applications in order to facilitate the work of marketers which will let them achieve marketing activities 

in perfect and fastest way which gives competitive advantage to the firms . This course provide the 

students with the necessary skills in order to design good data base regarding customers , competitors, 

goods sold and geographical areas through excel and access software.  

Aims of the course: 

1. Identifying the importance and benefits  of Computer Application In Marketing 

2. Knowing the main components of Computer Application In Marketing 
3. Identifying the main elements of data base creation . 

4. Gives  introduction to Microsoft office Excel  application in marketing  
5. Gives  introduction to Microsoft office Access   application in marketing . 
6. How to design tables, forms, queries , reports and charts in Microsoft office Access  

7. how to create customer, competitor, and sales data base through Access  program   

8. How to forecast sales through excel program. 

9. How to analyze market share through excel program  . 
10. How to plan sales quota through excel program   

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge and Understanding 

A1. Concepts and Theories: 
1- Identifying the importance and benefits  of Computer Application In Marketing. 
2- Knowing the main components of Computer Application In Marketing 

 
A2. Contemporary Trends, Problems and Research:  
To solve customer problem immediately . 
A3. Professional Responsibility: 
To design data base and get output of the data base quickly . 

B.  Subject-specific skills 
B1. Problem solving skills: 
how to create customer, competitor, and sales data base through Access   
 
B3. Application of Methods and Tools:. 
Applying queries, forms , reports , charts , forecast sales and plan sales quota. 

C. Critical-Thinking Skills 
C1. Analytic skills: Assess : 
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Sales quota, sales analysis. Customer reaction  
 
C2. Strategic Thinking:  

Plan sales strategies 

 

C3. Creative thinking and innovation:  

How to solve problems and how to take fast decision. 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and personal development) 

D1. Communication:  

To create long term customer  relationship Management . 

D2. Teamwork and Leadership:  

To be active with other departments through intranet communication . 

 

Course structures: 

 
Wee

k 

Credit 

Hours 
ILOs Topics Teaching Procedure Assessment methods 

1,2 6 A1 Introduction in computer 

application in marketing  

Power point 

presentation  

Participation  

Quizzes  

Group discussion  

4,5 6 A1,A3 Introduction in data  base  Power point 

presentation  

Participation  

Quizzes  

Group discussion  

5,6 6 A1,A3,,

B1 

Introduction to 

Exceland Access  

Power point 

presentation 

Participation  

Quizzes  

Group 

discussion 

7,8 6 A3, B3 Sales data base  Power point 

presentation 

Participation 

Quizzes 

Group 

discussion 

9,10 6 A1,A2,

B3 

CUSTOMER DATA 

BASE  

Power point 

presentation 

Power point 

presentation 

Quizzes  

 

11,12 6 A2,B1,

B3, 

COMPITOTOR 

DATA BASE  

Power point 

presentation 

 

 

 

 

 

Power point 

presentation 

Quizzes  

 

13 3 C1 SALES 

FORECASTING  

Power point 

presentation 

 

 

 

 

Power point 

presentation 

Quizzes  

 

14 3 C2 SALES PLANNING  Power point Power point 
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presentation presentation 

Quizzes  

 

15 3 C1,C2 MARKETSHARE 

ANALYSIS  

Powerpoint 

presentation 

Power point 

presentation 

16 3  REVISION    

 

 

 

References: 

A. Main Textbook: 
COMPUTER APPLICATION IN MARKETING . 2011, Zakaria Azzam  , Nidal al Ramahin  
Jordan 
  

 

 

Assessment Methods: 

 

Methods Grade Date 

Mid Exam  40% Upon university calendar  

Quizzes  10% Upon university calendar 

Final exam 50% Upon university calendar 

 


