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 0400501 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 اٌاد خنفر.د :اسم المدرس  .االقتصاد والعلوم االدارٌة:الكلٌة 

 1-12: موعد المحاضرة  التسوٌق:القسم 

 12-11:الساعات المكتبٌة  التسوٌق االلكترونً :عنوان المقرر
 (2018/2019)الثانً :الفصل 

  ق69:رقم المكتب 
  

 
 : وصف المساق

 .ٌهدف هذا المساق إلى معرفة الطالب باألسالٌب التكنولوجٌة فً عملٌة البٌع والشراء عن طرٌق االنترنت
 

 اهداف المساق 
وكٌفٌة تقسٌم االسواق ,ولماذا تعتبر دورة حٌاة السلعة مهمة للمسوقٌن , إلى توضٌح عملٌة التخطٌط التسوٌقً ٌهدف هذا المساق

كما ٌمكن شرح قنوات التوزٌع القصٌرة والطوٌلة من ,وتوضٌح االستراتٌجٌات التسعٌرٌة للسلع والخدمات المباعة من خالل االنترنت ,
وفً النهاٌة توضٌح لنقاط القوة ,خالل االنترنت وكٌف ان االنترنت تزٌد من قٌمة المنفعة للمستهلك وتزٌد اٌضاً من خبرته الشرائٌة 

 .والضعف لالنترنت كونها وسٌلة اعالنٌة 
 

 

 :(الفهم والمعرفة والتحلٌل والمهارات الذهنٌة والعملٌة( مخرجات التعلم

 :من المفترض أن يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادراًعلى
 .المقارنة ما بٌن التسوٌق التقلٌدي والتسوٌق االلكترونً -1
 .توضٌح نموذج التسوٌق االلكترونً بالتطبٌق على عناصر المزٌج التسوٌقً-2

 .  ماذا ٌرٌد المستهلك فً القرنتوضٌح-3

 .توضٌح القوانٌن الجدٌدة لتسوٌق االلكترونً -4

 .توضٌح الطرق المتعددة لفحص جودة البٌانات الثانوٌة المجمعة من خالل االنترنت-5

 .توضٌح عملٌة ادارة عالقة العمالء وشرح اهمٌتها للعمالء والمؤسسة-6

 .شرح العوامل البٌئٌة المهمة للتسوٌق االلكترونً وكٌفٌة التعامل معها -7

 .شرح وتوضٌح الفرص االستراتٌجٌة للتسوٌق االلكترونً-8

 

 :  هيكل المقرر

 

 اجراءات التعلم طرق التعليم
 

   نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

التسويق ,تعريف االعوال االلكترونية     محاضرات نقاش وتعريف 

تحديات وفرص التسوق ,االلكتروني 

 .االلكتروني

1A 3 األسبوع  االول 

تفكٌر أبداعً وحلقات 
 نقاشٌة

Ppt           محاضرات
 وحاالت

نظام الوعلوهات التسويقية لالعوال 

 االلكترونية
1B 3 ًاالسبوع الثان 

اسئلة , عصف ذهنً 
 ونقاش 

pptالمنافسة بٌن منظمات االعمال عبر   محاضرات
 االنترنت 

3A 
 

 االسبوع الثالث  3

عرض حاالت وامثله 
تكلٌف الطالب بتقدٌمك 

 تقرٌر 

pptخدمات الزبون وعملٌات التسوق والشراء   محاضرات
 عبر االنترنت

3 A 
 

 االسبوع الرابع 3

نقاش حول المفهوم ومقارنة 
 ونقاش 

pptالتسوٌق االلكترونً   محاضرات A2 
 

االسبوع  3
 الخامس

مشاركة الطلبة فً عرض 
حاالت حول النتجات التً 

 ٌجب ان تطور ولماذا 

Ppt          
     محاضرات

 1C تخطٌط وتطوٌر المنتجات عبر االنترنت

2B 
 

االسبوع  3
 السادس
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 :اإلمتحان االول
 

مشاركة الطالب فً النقاش 
حول تسوٌق الخدمة والفرق 

 عن السلع الملموسة 

ppt       
        هحاضرات

 1D تسوٌق الخدمات عبر االنترنت

1C 

 االسبوع السابع 3

مناقشة اهمٌة السعر بالنسبة 
زمناقشة بعض . للطالب 

 حاالت عدم الشراء 

ppt 
 محاضرات

 1C تسعٌر المنتجات المباعة عبر االنترنت

1D 
 

 االسبوع الثامن 3

عرض بعض المواقع 
اللكترونً وتقٌٌمها من قبل 

 الطلبة 

Ppt 

 محاضرات

 1A (المتجر االلكترونً)تصمٌم الموقع 

2B 
 

 االسبوع التاسع  3

عصف ذهنً وطرح اسئلة 
 حول  تجار التزئة 

ppt 

       محاضرات

 2B التوزٌع االلكترونً عبر االنترنت

3D 

 االسبوع العاشر 3

 عرض نماذج ما الرسائل 
العالنٌة اللكترونٌة 

 والنقاش حولها 

Ppt 

 محاضرات

 3D التروٌج االلكترونً

 E1 
 

3 

 

 

االسبوع الحادي 
 عشر

 نقاش حول المجتماعت 
 الفتراضٌة والواقعٌة 

Ppt 

 محاضرات

 E1 المجتمعات االفتراضٌة

E2 
 

3 

 
االسبوع الثانً 

 عشر 

 
:                         االمتحان الثاني 

   
نقاش ومشاركة الطلبة 

  التخصٌصحول اهمٌة 

 

Ppt         

    محاضرات

 التخصٌص

 

 

A2 

E1 

االسبوع الثالث  3
 عشر 

نقاش حول اهمٌة امن 
 االعمال الكترونٌة 

Ppt         

    محاضرات

االسبوع الرابع  3    امن واالعمال االلكترونٌة
 عشر 

 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئٌس

 التسوٌق االلكترونً

 (المؤلف, الطبعة,دار النشر , العنوان)

 .التسوٌق االلكترونً وائل للنشر والتوزٌع  (2007)ٌوسف  ,أبو فارة 
 االردن . عمان . التسوٌق اللكترونً دار المسٌرة  (2012 )ردٌنة عثمان  . محمود الصمٌدعً و أ . د.ا: الكتاب المساعد 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول  20 حسب التقوٌم الجامعً
 االمتحان الثاني  20 حسب التقوين الجاهعي

 االمتحان الشفهي  5 
 عرض تقديمي  5 

 االمتحانى النهائي  50 حسب التقوين الجاهعي

 



 

         ZU/QP10F004                                                01:         اإلصدار                2015 حزيران 24: تاريخ اإلصدار
   

Zarqa University                        Course Pre-requisites:    

principle of marketing 

 
College of Business Administration 

 

Instructor’s Name:DR .Iyad 

Khanfar 

Department: marketing                 

      

Schedule: 12-1 

Course Name  E- marketing           

  

Office Hours: 11 -12 

Semester : second 

(2018/2019)    
  

 

Course Description:  
 

This course is one of the department compulsory courses for E. marketing student's specialization 

 

Aims and Objectives : 

 
 Describe the E. marketing planning process 

 Define the E. marketing concept 

 Tell why the PLC is important to marketers  

 List several market segmentation bases and variables  

 Explain several pricing strategies appropriate for product selling on the net 

 Explain how internet can increase customer value and customer shopping experience 

 Explain how the internet has both shortened and long the distribution channels 

 Discuss the power of online sales promotions to capture user attention  

 Identify the strengths and weaknesses of the web as an advertising medium 

 

Learning Outcomes : 

  
 Compare and Contrast marketing and E – marketing  

 Name and describe e – marketing models for each of the 4P strategies 

 Describe what customers want in the 21
st
 Century 

 

Week Topic Textbook Chapters 

1 Introduction to E – marketing 

 What is E – Marketing 

1 

2 Internet user characteristics and behavior 3 

3-4 - E – marketing challenges and Opportunities 4 

5- 6 - E – marketing segments  5 

7-8 E – marketing information system  6 

9-10 - Marketing Intelligence  7 

11- 12 Product and Pricing  8 

14-15 New – Product strategies for E – Marketing  10 

16 - Factors putting upward pressure on internet pricing 

 E – Marketing Communication 

12 
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 - Pricing strategies  

 

 
 

   Teaching and Learning Methods 
 Class lectures by instructor  

 Presentation by students 

 Interactive discussions 

 Preparing research papers and reports  

Case studies 

 
1. Student Assessment 

 

FIRST Exam 20% It will cover all reading materials mentioned in textbook 

and lecture. 

SECOND  20% You will be assigned two projects: an individual project 

worth 30% and a group project worth 20%. Both projects 

involve consumer behavior issues discussed in class. Both 

projects require a presentation by the end of the semester 

. 

Participation 10% It includes attendance and class participation. 

Final 50% It includes all covered topics and consists of a variety of 

questions designed to test your analytical and problem 

solving skills in the subject matter. 

 

 

 

. Book List: 
E – Marketing, Judy Strauss & Raymond frost, Prentice hall, 2001. 

 

 


