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 0405211:المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 0405441:رقم المساق 

 : اسم المدرس  االقتصاد والعلوم االدارية:  الكلية 

 : موعد المحاضرة  التسويق:   القسم 

 الساعات المكتبية  نظم معلومات تسويقية:  عنوان المقرر
 

 

 

 :وصف المساق 

تهدف هذه المادة إلى تعرٌف الطالب بمفهوم أنظمة المعلومات فً مجال التسوٌق، وتحدٌد طبٌعة البٌانات التً 
ٌحتاجها فً دراسة السوق ومعالجتها وتوظٌفها لخدمة القرار التسوٌقً، فضالً عن معرفته بطبٌعة األنظمة 

 المعلوماتٌة الخاصة بالمزٌج التسوٌقً وكذلك نظم دعم القرار التسوٌقً
 

 :أهذاف المساق

 .تعرٌف الطالب بمفهوم نظم المعلومات التسوٌقٌة .1
 . التكامل لنظام المعلومات التسوٌقٌة مع النظم األخرىإشكالمعرفة  .2
 . نظم المعلومات التسوٌقٌةإلدارةتقدٌم المستلزمات الضرورٌة  .3
 .شرح مكونات نظم المعلومات التسوٌقٌة .4
 .شرح أنواع المعلومات التسوٌقٌة ومصادرها .5

 
 : مخرجات التعلم 

A - المعرفة   :  

القدرة على استخدام المعلومة التسوٌقٌة فً رصد المشكلة التً ٌواجها المسوق، تشخٌصها وتقدٌم : المعرفة بالمفاهٌم .1
 . لهاالمناسبةالحلول 

 . ترجمة الفكرة التسوٌقٌة الى واقع عملً ملموس: المعرفة بالنظرٌات والمبادئ  .2
 .دعم الفكرة التسوٌقٌة كً ترتقً الى مستوى المعلومة العلمٌة الصحٌحة: باإلجراءاتالمعرفة  .3

 

B  - اإلدراكية   المهارات: 

 

 .توظٌف المعرفة النظرٌة فً التطبٌق: المبادئتطبٌق  .1
 .المبادرة الخالقة فً حل المشاكل التسوٌقٌة بطرق علمٌة متطورة:  وحل المشكالتاإلبداع .2

 

 

    C- وتحمل المسؤوليةاآلخريهمهارات التعامل مع  :

 

بناء عالقات قوٌة مع الزبائن الزمالء والرؤساء :  التصرف بمسؤولٌة فً العالقات الشخصٌة والمهنٌة .1
. على مستوى الوظٌفة والبحث العلمً

    D- وتقنية المعلىمات والمهارات العذديةاالتصال مهارات : 

 واسترجاعها متطورة لحفظ المعلومات، معالجتها أسالٌباستخدام :  و المعلوماتاالتصاالت تقنٌة استخدام .1
 .الحاجةعند 
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قراءة المتغٌرات البٌئة التسوٌقٌة الحدٌثة وتفسٌرها بما ٌتؤلم مع :  و المعلوماتاالتصاالت تقنٌة استخدام .2
 .التطورالتكنولوجٌا 

.  التسوٌقًاألداء الحاسوبٌة فً رفع مستوى البرمجٌاتتطبٌق : واإلحصائٌة األسالٌب الحسابٌة استخدام .3
 

E  - المهارات الحركية والنفسية: 

 واقع إلى التسوٌقٌة األفكار العلمٌة الحدٌثة فً ترجمة األسالٌب استخدام : فً حل المشاكلاإلبداعالقدرة على  .1
عملً و ملموس 

.  االٌجابً على سلوكهموالتأثٌر مع البٌئة الداخلٌة والخارجٌة للمنظمة التأقلم: القدرة على التكٌف .2
 

 

 : مقررات وفقاًا للجذول مثال رلك : خامساًا 

 

أسلىب  طرق التعليم

 التذريس

مخرجات  المىاضيع

 التعليم

عذد 

 الساعات

 األسبىع

تفكٌر أبداعً 
وحلقات 
نقاشٌة 

محاضرات  مفهوم نظام المعلومات 
التسوٌقٌة 

1A 3 األول 

تفكٌر أبداعً 
وحلقات 
 نقاشٌة

محاضرات 
وحاالت 
دراسٌة 

تكامل  نظام المعلومات 
التكامل األفقً )التسوٌقٌة 

( ألعاموديو التكامل 

1B 3 ًالثان 

تفكٌر أبداعً 
وحلقات 
 نقاشٌة

عناصر ومدخالت نظام  محاضرات
المعلومات التسوٌقٌة 

المدخآلت، عملٌات )
 (المعالجة، المخرجات

3A 
1B 

 الثالث 3

حلقات نقاشٌة 
 وعصف ذهنً

المصادر الضرورٌة  محاضرات
لتشغٌل نظام المعلومات 

المصادر  )التسوٌقٌة 
البشرٌة ، األجهزة 
 (والمعدات، البرمجٌات

3A 
2A 

الرابع  3

حلقات نقاشٌة 
وعصف ذهنً 

مكونات نظام المعلومات  محاضرات
نظام البحوث )التسوٌقٌة 

التسوٌقٌة، نظام 
 (األستخبارات التسوٌقٌة

 
1C 
2B 

الخامس  3

حلقات نقاشٌة 
 وعصف ذهنً

مكونات نظام المعلومات  محاضرات
نظام البحوث )التسوٌقٌة 

التسوٌقٌة، نظام 
 (األستخبارات التسوٌقٌة

 
1C 
2B 

السادس  3

حلقات نقاشٌة 
وعصف ذهنً 

محاضرات 
وحاالت 
 دراسٌة

أنواع المعلومات التسوٌقٌة 
من )وطرق استخدامها 

مصادر تقلٌدٌة ومصادر 

1D 
1C 

السابع  3
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 (عبر األنترنت

حلقات نقاشٌة 
 وعصف ذهنً

محاضرات 
وحاالت 
 دراسٌة

أنواع المعلومات التسوٌقٌة 
من  )وطرق استخدامها

مصادر تقلٌدٌة ومصادر 
 (عبر األنترنت

1D 
1C 

الثامن  3

حلقات نقاشٌة 
وعصف ذهنً 

محاضرات 
وحاالت 
 دراسٌة

دور نظام المعلومات 
التسوٌقٌة فً التخطٌط 

تجزئة السوق وتخطٌط )
 (المبٌعات

1A 
1C 

التاسع  3

حلقات نقاشٌة 
 وعصف ذهنً

دور نظام المعلومات  محاضرات
التسوٌقٌة فً صنع 

تجزئة )القرارات التسوٌقٌة 
 (السوق وتخطٌط المبٌعات

 
2D 
3D 

العاشر  3

حلقات نقاشٌة 
وعصف ذهنً 

دور نظام المعلومات  محاضرات
التسوٌقٌة فً صنع 
القرارات التسوٌقٌة 

األستراتٌجٌة  والمزٌج 
التسوٌقً 

2D 
3D 

 الحادي عشر 3

حلقات نقاشٌة 
 وعصف ذهنً

مفهوم و اهمٌة والحقاءق  محاضرات
المرتبطة بخصوصٌة 
البٌانات الشخصٌة 

3D 
E1 
E2 

 الثانً عشر 3

حلقات نقاشٌة 
وعصف ذهنً 

مفهوم و اهمٌة والحقاءق  محاضرات
المرتبطة بخصوصٌة 
البٌانات الشخصٌة 

3D 
E1 
E2 

الثالث عشر  3

 

 المراجع: سادساًا 

 

نظام المعلومات التسوٌقٌة ، محمد الطائً وتٌسٌر العجارمة، الطبعة األولى ، أثراء للنشر والتوزٌع  )المرجع الرئٌس . أ
2014  )
المراجع المساندة . ب
 

 

 : طرق التقييم : سااعاًا 

 

 االمتحان العالمة مىعذ االمتحان

األول  20 حسب التقويم الجامعي للكلية
الثانً  20 حسب التقويم الجامعي للكلية

مشاركة  10 
نهائً  50 حسب التقويم الجامعي للكلية
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Zarqa University   

Faculty Economics and 

Administrative Sciences 

Course number :0405441 

Department: marketing Instructor: 

Course title: marketing information 

system 

Office hour : 
Lecture's time : 

  

Course description: 
  

Course description: 
This course  aims to introduce the student to the concept of marketing information systems in the 
field of marketing, and to determine the nature of the data he needs in the study of the market and 
process and use it to serve the marketing decision, as well as his knowledge of the nature of the 
information systems of the marketing mix as well as the systems of supporting marketing decision 
 

Course objectives: 

 .Introducing the student to the concept of marketing information systems.1 

 .Know the problem of integration of the marketing information system with other systems.2 

Providing the necessary supplies for the management of marketing information systems.3 

 .Explain the components of marketing information systems.4 

 5. Explain the types and sources of marketing information systems. 

 

 Intended Learning outcomes :( ILOS) 

A-knowledge:  

1. Knowledge of concepts: the ability to use marketing information to monitor the problem 

facing the marketer, diagnose it and provide appropriate solutions. 

2. Knowledge of theories and principles: translating the marketing idea into a concrete 

practical reality. 

3. Knowledge of procedures: supporting the marketing idea in order to rise to the level of 

correct scientific information. 

 
B - Cognitive skills: 
 
1. Applying principles: applying theoretical knowledge in practice. 
2. Creativity and problem solving: creative initiative in solving marketing problems in 

advanced scientific ways. 
A3. Professional Responsibility: 
The student's knowledge of the importance and the role of the procurement function in the 

organization's success. 
 
C-skills to deal with others and take responsibility: 
 
1. Acting responsibly in personal and professional relationships: building strong relationships 

with fellow clients and bosses at the level of employment and scientific research. 
    D- Communication skills, INFORMATION TECHNOLOGY and numerical skills: 
1. Using communication and information technology: using sophisticated methods to save, 

process and retrieve information when needed. 
2. use of communication and information technology: reading the factors of the modern 
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marketing environment and interpreting it in accordance with the technology of 
evolution. 

3. Using computational and statistical methods: application of software in raising the level of 
marketing performance. 

 
Psychological skills: 
1. Creativity in problem solving: the use of modern scientific methods in translating marketing 

ideas into practical. 
2. Adaptability: adapting to the internal and external environment of the organization and 

positively influencing their behavior. 
 

 

Course outline: 

 
Assessment 

methods 

Teaching 

Procedure 

Topics ILOs Credit 

Hours 

Week 

Creative thinking 

and panel 

discussions 

Lectures The concept of marketing information 

system 

1A 3 1 

Creative thinking 

and panel 

discussions 

Lectures 

and case 

study 

Marketing Information System Integration 

(Horizontal Integration and Vertical 

Integration) 

1B 3 2 

Creative thinking 

and panel 

discussions 

Lectures Elements and input of the marketing 

information system (portals, processes, 

outputs) 

3A 

1B 

3 3 

Panel discussions 

and brainstorming 

Lectures The necessary resources to operate the 

marketing information system (human 

resources, hardware, equipment, software) 

3A 

2A 

3 4 

Panel discussions 

and brainstorming 

Lectures Components of the marketing information 

system (marketing research system, 

marketing intelligence system) 

1C 

2B 

3 5 

Panel discussions 

and brainstorming 

Lectures Components of the marketing information 

system (marketing research system, 

marketing intelligence system) 

1C 

2B 

3 6 

Panel discussions 

and brainstorming 

Lectures 

and case 

study 

Types of marketing information and ways 

to use it (from traditional and online 

sources) 

1D 

1C 

3 7 

Panel discussions 

and brainstorming 

Lectures 

and case 

study 

Types of marketing information and ways 

to use it (from traditional and online 

sources) 

1D 

1C 

3 8 

Panel discussions 

and brainstorming 

Lectures 

and case 

study 

The role of the marketing information 

system in planning (market segmentation 

and sales planning) 

1A 

1C 

3 9 

Panel discussions 

and brainstorming 

Lectures  The role of the marketing information 

system in marketing decision-making 

(market segmentation and sales planning) 

2D 

3D 

3 10 

Panel discussions 

and brainstorming 

Lectures  The role of the marketing information 

system in strategic marketing decision-

making and marketing mix 

2D 

3D 

3 11 

Panel discussions Lectures  The concept and importance of the rights 3D 3 12 
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and brainstorming associated with the privacy of personal 

data 

E1 

E2 

Panel discussions 

and brainstorming 

Lectures  The concept and importance of the rights 

associated with the privacy of personal 

data 

3D 

E1 

E2 

3 13 

 

Sixth: References 

 

A. Main Reference (Marketing Information System, Mohammed Al-Taie and 

Taseer Al-Ajarma, First Edition, Alethra publishing and distribution 2014) 

B. Supporting references 

 
Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

The first exam 20 According to the academic 

calendar 

Thesecond exam 20 According to the academic 

calendar 

Participate 10  

The final exam 50 According to the academic 

calendar 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 


