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 kaqamar@uod.edu.sa البريد الجامعي الرسمي |
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 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
      العربية 

     االنجليزية 

 أخرى   

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 5108 دكتوراه إدارة األعمال مصر جامعة المنوفية-كلية التجارة

أكاديمة السادات للعلوم 

 اإلدارية بالقاهرة
 5118 إدارة األعمالماجستير  مصر

أكاديمة السادات للعلوم 

 اإلدارية بالقاهرة
دبلوم الدراسات العليا فى العلوم  مصر

 اإلدارية
5111 

 0773 بكالوريوس تجارة مصر جامعة طنطا -كلية التجارة

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الدكتوراة بالتطبيق على البنوك التجارية فى مصر -يةدور التسويق اإللكترونى فى تنمية القدرة التنافس
 الماجتسير دراسة تطبيقية -تحويل النظام المالى لمواءمة نظام التجارة االلكترونية

 الزمالة 
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 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
كلية الدراسات التطبيقية  5108

 تمعوخدمة المج
 أستاذ مساعد 

حتى سبتمبر  5105مايو 
5108. 

الشركة المالية والصناعية 

 المصرية
 مستشار تجارى 

حتى سبتمبر  5113يناير 
5101. 

كلية المجتمع جامعة الملك 

 سعود
 محاضــر إدارة األعمــال

حتى يناير  5114يناير 
5113 . 

الشركة المالية والصناعية 

 المصرية
 خاماترئيس قسم استيراد ال

 
 اإلنجازات العلمية

 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
اتخاذ القرارات اإلدارية تحت  تحت النشر

 ضغوط العمل الوظيفية
 0 خالد السعيد قمر

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

 0 خالد السعيد قمر داء أعضاء هيئة التدريستمكين العاملين كمدخل لتنمية وتطوير أ
 

لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 MRKT230 0 التسويق االلكترونى 

 MRKT230 5 اتصاالت تسويقية 

 MRKT 120 8 سلوك المستهلك 

 MRKT310 4 إدارة منشآت التجزئة 

 MRKT110 2 مبادئ التسويق 

 MRKT320 6 شروع  تخرج التسويقم 

 MRKT499 9 موضوعات مختارة فى التسويق 

 MGMT386 3 مهارات إدارية 

 7 مبادئ اإلدارة  

 FIN-105 01 مهارات كتابة إدارية 



 

 

 MKRT-140 00 البيع وإدارة المبيعات 

 MRKT 390 05 التدريب العملى 

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -عنوان المقرروصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )

 
 MRKT230التسويق االلكترونى 

يسعى هذا المقرر إلىى توضىيا التىر ير المتزايىد لتكنولوجيىا المعلومىات علىى االسىتراتيجيات والممارسىات التسىويقية فىي 

الوقت المعاصر كما يكتسب الطالب من خالل هذا المقرر فهمىا أساسىيا لطىرس اسىتخدام اإلنترنىت ونمىم المعمومىات فىي 

شىات والمشىروعات البحةيىة التىي يتضىمنها المقىرري لىذا يجىب أن األنشطة التسويقية وذلك من خالل المحاضرات والمناق

)مةىىل متصىىفحات  ىىبكة االنترنىىتي البريىىد   يكىىون الطالىىب علىىى درايىىة باسىىتخدام الحاسىىب اإللىىي وأدوات اإلنترنىىت

 .اإللكترونيي وآليات البحث(

0 

 MRKT 120سلوك المستهلك 

ا يتنىىاول المقىىرر المبىىادئ العلميىىة لدراسىىة وتحليىىل األسىىواس يتنىىاول هىىذا المقىىرر التعريىىف بسىىلوك المسىىتهلك وأهميتىى   كمىى

المستهدفة واستراتيجيات التعامل معها  ويقدم المقرر عرض تفصيلي لمراحل الشىراء التىي يمىر بهىا المسىتهلك والنمىاذج 

العوامىىل والنمريىىات المختلفىىة والمتعلقىىة بسىىلوك ي كمىىا يتضىىمن المقىىرر التعريىىف بالجوانىىب المختلفىىة لسىىلوك المسىىتهلك و

 البيئية واالتجاهات النفسية المؤ رة في  وأهميتها في رسم السياسات التسويقية داخل المنشرة 

5 

 MRKT230اتصاالت تسويقية 

يركىىز هىىذا المقىىرر علىىى المىىداخل الحديةىىة لالتصىىاالت التسىىويقية وكيىىف يمكىىن التنسىىيق بينهىىا وبىىين اإلسىىتراتيجية الفعالىىة 

 هذه المداخل اإلعالن والبيع الشخصي وطرس ترويج/تنشيط المبيعات والدعايىة والنشىر للتسويق بصورة تكاملية  تشمل
والتسويق عبر اإلنترنت والتسويق المبا ر وغير ذلك من طرس االتصاالت التسويقية الحديةة  سىيمد هىذا المقىرر الطلبىة 

م هىذه المعلومىات فىي إعىداد اسىتراتيجيات بالمعرفة الالزمة لبحث وتقييم البرنامج التسويقي والترويجي للمنشرة واسىتخدا

 وبرامج االتصاالت التسويقية الفعالة 

 

 
 

 
لتقنية    الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا

 

 Excel – PowerPoint – Word. 0)إجادة استخدام الحاسب اآللى وبخاصة برامج )

 5 .(Smart Board- Data Show- Blackboard)إجادة استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم 

 
 

 آخر تحديث
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