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اسم المادة

التسويق المصرفي

مقرر الفصل

سنة دراسية – ساعتين في األسبوع

اهداف المادة

تعريف الطالب بأهمية تسويق الخدمات المصرفية التي تهدف إلى تحقيق الربح

التفاصيل االساسية للمادة

مفهوم التسويق والخدمة المصرفية  ،السوق المصرفية  ،نظم المعلومات

للمصرف ورضا الزبون عن الخدمات التي يقدمها المصرف

المصرفية  ،التسعير  ،التوزيع  ،مرونة الطلب على الخدمة المصرفية
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

التسويق المصرفي  /د .تيسير عجارمة

التسويق المصرفي بين النظرية والتطبيق  /د .صباح محمد أبو تايه

الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

% 03

المختبر
-

االمتحانات
اليومية

% 03

المشروع
-

االمتحان النهائي
% 03

الجامعة :
الكلية  :المعارف الجامعة
القســم  :العلوم المالية والمصرفية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :اسالم محمد محمود
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير علوم اقتصادية
مكان العمل  :قسم العلوم المالية والمصرفية

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع

المادة النظرية

التاريخ

1
8
2
4
5
1
7
2
9
11
11
18
12
14
15
11

8112/11/8-9/82
8112/11/9-5
8112/11/11-18
8112/11/82-19
8112/11/21-81
8112/11/1-8
8112/11/12-9
8112/11/81-11
8112/11/87-82
8112/18/4-11/21
8112/18/11-7
8112/11/12-14
8112/18/85-81
8112/18/21-82
8114/1/2-4
8114/1/15-11

17
12
19
81
81
88
82
84
85
81
87
82
89
21
21
28

8114/8/5-1
8114/8/18-2
8114/8/19-15
8114/8/81-88
8114/2/5-1
8114/2/18-2
8114/2/19-15
8114/2/81-88
8114/4/8-2/89
8114/4/9-5
8114/4/11-18
8114/4/82-19
8114/4/21-81
8114/5/7-2
8114/5/14/11
8114/5/81-17

المادة العلمية

مفاهيم أساسية-التسويق
مفاهيم أساسية-الخدمة المصرفية
سلوك المستهلك والخدمة المصرفية
أنواع القرارات المصرفية
خطوات اتخاذ القرار
سوق الخدمات المصرفية
مناهج تقسيم السوق المصرفية
أسس تقسيم السوق المصرفية
بحوث التسويق للخدمة المصرفية
نظم المعلومات التسويقية
مميزات نظم المعلومات المصرفية
أنواع المعلومات التسويقية للخدمة المصرفية
المنتج {الخدمة}
أشكال الخدمات المصرفية
تطوير المنتجات المصرفية
امتحان الفصل الدراسي األول
عطلة نصف السنة
دورة حياة الخدمة المصرفية
خصائص دورة حياة الخدمة المصرفية
العوامل المؤثرة في دورة حياة الخدمة المصرفية
العوامل الخاصة بالخدمة المصرفية
العوامل الخاصة بالسوق
العوامل الخاصة بالمصرف
العوامل الخاصة بالبيئة العامة
التوزيع
األساليب االلكترونية لتوزيع الخدمات المصرفية
تسعير الخدمات المصرفية
العوامل المؤثرة على تحديد األسعار
مرونة الطلب على الخدمة المصرفية
العوامل المؤثرة في مرونة الطلب على الخدمة المصرفية
طرق تسعير الخدمات المصرفية
اإلعالن والترويج
امتحان الفصل الدراسي الثاني

توقيع األستاذ :

توقيع العميد :

المالحظات

