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 المقررنموذج وصف 

 الثانيةالمرحلة  –قسم ادارة االعمال 

 طارق طعمه عطيه. م.ا

 ((األكاديميمراجعة البرنامج ))العالي مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضيا   إجيازا   هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد نكا إذا عما مربهنا  

 .الربانمج

 

 جامعة االنبار المؤسسة التعليمية .1

 كلية االدارة واالقتصاد المركز/ القسم الجامعي  .2

 بحوث تسويق رمز المقرر/ اسم  .3

 بكلوريوس ادارة اعمال البرامج التي يدخل فيها .4

 (االلكتروني)التعليم  ر المتاحةأشكال الحضو .5

 1010-9102، العام الدراسي الثانيالفصل الدراسي  السنة/ الفصل  .6

 في االسبوع 1 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7



 15/9/9122 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  : أهداف المقرر  .9
تحقيق  فيميته للمؤسسة المؤسسة التجارية نظراً أله نشطةأل اساسيمركزاً   بحوث التسويقتعتبر  -ا

 أهدافها ،

موضوعات دراسية مختلفة يتعرض لها الطالب حتى يصبح مؤهل   بحوث التسويق تتضمن دراسة -ب

  وعلى قدر عال من الكفاءة، باحترافيةهذا المجال  فيللعمل 

زمة تستهدف إعداد الطالب وتدريبه على جمع المعلومات الال التي بحوث التسويق مل دراسةتتش  -ج

 حيث أصبحت تلك األخيرة تلعب دوراً مؤثراً للغاية ب لتحديد األهداف للمنظمة

 معرفة الطالب التركز واالندماج والتكامل بين المشروعات -ي

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

الطالب قادرا تحقيقا الكمال المقرر في اعاله، فانه يؤمل بعد انهاء الفصل الدراسي، ان يكون 

 بالنسبة للشركات  اوأهميته  بحوث التسويقوبشكل واضح على فهم 

 طرائق التعليم والتعلم      

 :سيتم االعتماد على الطرق االتية.

 .....القاء المحاضرات، المناقشات الجماعية، المشاركات التفاعلية، االوراق البحثية
 طرائق التقييم      

 طرق التاليةسيتم االعتماد على ال

 .االختبارات االسبوعية والشهرية والفصلية -

 ....تقييم المشاركات التفاعلية وكذلك االوراق البحثية والواجبات المكتبية -

 ...الحضور والتفاعل -
 مهارات التفكير -ج

 ...الجل الحكم على تطوير وتحسين مستوى مهارات التفكير لدى الطلبة، سيتم اعتماد الصيغ االتية

 ر الجماعيالتفكي -
 .التوجيه والتحفيز  -
 .والعامة التساؤالت المثيرة والمحفزة -
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 .الجل تطوير المهارات المختلفة، سيتم اعتماد الصيغ التالية

يق التي تعتبر جزء اساسي منها والبيئه الخارجية ادارة التسوربط تفاعلي بين اهداف المنظمة و -

 .المتمثلة بالمستهلكين
وانواع االسواق المستهدفه امكانية قيام الطالب باالعتماد على اساليب تحديد االسعار واالرباح  -

 .واالساليب الترويجية المختلفه
 .سيتم الحكم بشكل شخصي على مدى قدرة الطالب تطبيق ذلك -
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 بنية المقرر .11

 الساعات سبوعاأل
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

 ماهية بحوث التسويق ماهية بحوث التسويق 2 1

 تعرف البحث التسويقي

 اهمية بحوث التسويق

 تنظيم بحوث التسويق

 انواع بحوث التسويق

 االلقاء -

 المشاهدة -
المشاركة، 

 التفاعل

 عماية البحث التسويقي 2 2
 

 مفهوم عملية البحث التسويقي

خطوات عملية البحث 

 التسويقي

 االلقاء -

 المشاهدة -

 االمثلة  -

 

المشاركة، 

 التفاعل

 مفهوم االستقصاء االستقصاء االستبيان 2 3

 سمات االستقصاء الجيد

 خطوات تصميم االستقصاء

 االلقاء -

 المشاهدة -

 االمثلة  -
 

، المشاركة

 التفاعل

 المقابالت الشخصية طرق جمع البيانات 2 4

 البريد

 التليفون

 الحاسب االلي

 االنترنت

 االلقاء -

 المشاهدة -

 االمثلة  -
 

المشاركة، 

 التفاعل

 مفهوم العينات العينات 2 5

 انواع العينات

 كيفية تحديد حجم العينة

 االلقاء -

 المشاهدة -
المشاركة، 

 التفاعل

ردود في معدالت ال 2 6

 االستقصاء

 

معدالت الردود في 

 االستقصاء

 

 االلقاء -

 المشاهدة -

 االمثلة  -
 

المشاركة، 

 التفاعل

 مراجعة البيانات تجهيز البيانات 2 7

 ترميز البيانات

 ادخال البيانات

 جدولة البيانات

 االلقاء -

 المشاهدة -

 االمثلة  -
 

المشاركة، 

 التفاعل

  تحليل البيانات 2 8

 البيانات تحليل

 االلقاء -

 المشاهدة -

 االمثلة  -
 

المشاركة، 

 التفاعل

    االختبار االول  2 9

 االلقاء - االسلوب االحصائي للتحليل االسلوب االحصائي للتحليل 2 12

 المشاهدة -

 االمثلة  -

المشاركة، 

 التفاعل

 االلقاء - مقاييس النزعة المركزية ا مقاييس النزعة المركزية 2 11

 المشاهدة -

 االمثلة  -

المشاركة، 

 التفاعل

 االلقاء - مقاييس التشتت مقاييس التشتت 2 12

 المشاهدة -

 االمثلة  -

المشاركة، 

 التفاعل

 تقرير البحث التسويقي 2 13
 

 
 

 

 تقرير البحث التسويقي
 

 االلقاء -

 المشاهدة -

 االمثلة  -

المشاركة، 

 التفاعل



 

 

العوامل االساسية في  2 14

 قريرالت

العوامل االساسية في 

 التقرير
 االلقاء -
 املشاهدة -

 االمثلة -

املشاركة، 
 التفاعل

    فصل اول 1امتحان  2 15

 البنية التحتية  .12

 :القراءات المطلوبة 
 كتب المقرر 
 اخرى  

  تعد مفيدة  بحوث التسويقجميع الكتب المؤلفة لمادة

 .ومساعدة

 القبول  .13

ووظائفها تلك التي درسها  الدولية طالب بمبادئ االدارةالمام ال المتطلبات السابقة

 .في المرحلة االولى

 
 طالب 12 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 52 أكبر عدد من الطلبة 

   1021, كوتلر , بحوث التسويق 

 مقاالت بحثية من االنترنت. 

 (Data show)جهاز العرض    ةمتطلبات خاص

بيل وتشمل على س) الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ( المهني والدراسات الميدانية 

 استضافة احد التدريسيني يف احد املواضيع
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