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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ( السادس) المستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 سيح 308

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعة13 ساعات االستذكار 1
 ساعات 5 الواجبات 2
 ساعات9 املكتبة 3
 ساعات 10 املشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 8 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

تربط بين املستهلك أو العمالء أو الجمهور وبين هذا املقرر لتوضيح منهجية بحوث التسويق التي  يسعي

القائمين بالنشاط التسويقي، اعتمادا على االساليب العلمية، واألدوات البحثية، واالختبارات االحصائية 

املتعارف عليها، من اجل تمكين الدارس من القيام باألبحاث التسويقية التي تساعد إدارة منظمات القطاع 

ع الخاص على اتخاذا القرارات التسويقية املناسبة من خالل تحديد مشكلة واسئلة العام وشركات القطا

 للبحث بشكل دقيق وجمع البيانات الالزمة وتحليلها واستخالص النتائج والتوصيات الالزمة.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

البحث التسويقي  مكوناتو  ،تعريف الطالب بأهمية دراسة بحوث السوق في اتخاذ القرارات التسويقية

تمكين و ، طرق واساليب جمع البيانات التسويقية وطرق تحليلها، و واالساليب واملناهج البحثية املتعارف عليها

 .الطالب من خالل ورش العمل التطبيقية ومشروع البحث التطبيقي من اكتساب املهارات البحثية

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

 4.1 .السياحي والفندقي مفهوم البحث التسويقييبين  1.1

 1.1 .في القطاعي الفندقي والسياحي ةالبحوث التسويقيمجاالت يوضح  1.2

 2.1 .املعلومات والبحوث التسويقية ذكري 1.3

 3.1 .القرارات التسويقيةدور وأهمية بحوث التسويق في تفيل  يشرح 1.4

 5.1 .مراحل البحث املكتبيناقش ي 1.5

  المهارات 2

 4.2  .البحث عن املعلومات من مصادر موثوقةمصادر يميز  2.1

 1.2 .التسويقي السياحي والفندقي بيانات البحثعايير مل يوظف النظريات املتنوعة 2.2

البحثياااااة التساااااويقية واملناقشاااااة ماااااع  باألفكاااااارمهاااااارة النقاااااد الهاااااادف والبنااااااء يقاااااارن باااااين  2.3

 .اآلخرين

2.2 

 5.2 .املعلومات والبحوث التسويقيةعرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

 3.2 برامج تسويقية لقطاعي السياحة والفنادق.م صمي 2.5

  القيم 3

التعاؤللم ؤعهللا  القللة     يظهللر اتلالل ا  .التسااويقية جمااع البيانااات مشاااكليتحمللم ؤوللة ل ة  3.1

  ؤناقشتها.

1.3 

البحثيااة التسااويقية  باألفكااارمهااارة النقااد الهااادف والبناااء بمااا بتعلااق بموضوووعية  يحاااور  3.2

ويلتااااازم بأخالقياااااات املهناااااة بكااااال ماااااا يتصااااال بالقطااااااع الساااااياحي  .واملناقشاااااة ماااااع اآلخااااارين

 والفندقي والفعاليات.

2.3 
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

ويتقبول النقود السياحي والفنادقي،  مجاالت البحث التسويقيفي  للعملالفريق يعمل بروح  3.3

 .البناء، ويحترم آراء اآلخرين

3.3 

3...   
 

 تحديث الموضوعات   المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 مقدمة في بحوث التسويق 1

 3 مجاالت البحث التسويقي 2

 3 املعلومات والبحوث التسويقية 3

 6 دور وأهمية بحوث التسويق في تفيل القرارات التسويقية 4

 6 مراحل البحث املكتبي 5

 6 مجتمع الدراسة والعينات 6

 6 جمع البيانات 7

 6 تحليل البيانات 8

 6 كتابة التوصيات 9

 ساعة 45 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

4.1 

 السياحي والفندقي. مفهوم البحث التسويقييبين 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

فاااااااااي القطااااااااااعي  ةالبحاااااااااوث التساااااااااويقيمجااااااااااالت يوضاااااااااح  1.1

 الفندقي والسياحي.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 املحاضرات .املعلومات والبحوث التسويقيةيذكر  2.1

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

القااارارات دور وأهمياااة بحاااوث التساااويق فاااي تفيااال يشااارح  3.1

 .التسويقية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

 املحاضرات .مراحل البحث املكتبييناقش  5.1

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

البحااااااااث عااااااااان املعلومااااااااات مااااااااان مصاااااااااادر مصاااااااااادر يميااااااااز  4.2

  .موثوقة

 التعلم التعاوني

 العصف الذهني
  بطاقة املتابعة 

 عرض تقديمي

بياناااااااااااات البحاااااااااااث عاااااااااااايير مل يوظلللللللللللف النظريلللللللللللات املتنوعلللللللللللة 1.2

 التسويقي السياحي والفندقي.

 العصف الذهني

 لعب األدوار
 التكليفات  

 البحوث والتقارير
البحثياة  باألفكاارمهارة النقد الهادف والبناء يقارن بين  2.2

 .التسويقية واملناقشة مع اآلخرين

 التعليم التعاوني  

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

املعلوماااااااات عرفاااااااة مل يوظاااااااف وساااااااائل التقنياااااااة الحديثاااااااة 5.2

 .والبحوث التسويقية

التعلم التعاوني 

 حلقات النقاش
 بطاقة املالحظة 

 ملف اإلنجاز

3.2 
 السياحة والفنادق.برامج تسويقية لقطاعي م صمي

 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي 

 بطاقة املتابعة

 القيم 3.0

 .جمااااااع البيانااااااات التسااااااويقية مشاااااااكليتحمللللللم ؤوللللللة ل ة  1.3

 التعاؤم ؤعها  ؤناقشتها. القة     يظهر اتلا ا 

 

 إدارة فريق العمل
املالحظة من قبل 

املشرف على التدريب 

 امليداني
مهااااااارة النقااااااد الهااااااادف والبناااااااء بمااااااا بموضوووووووعية  يحاااااااور  2.3

البحثيااااااااة التسااااااااويقية واملناقشااااااااة مااااااااع  باألفكاااااااااربتعلااااااااق 

ويلتاااااااازم بأخالقيااااااااات املهنااااااااة بكاااااااال مااااااااا يتصاااااااال  .اآلخاااااااارين

 بالقطاع السياحي والفندقي والفعاليات.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

مجااااااااااااالت البحاااااااااااث للعمااااااااااال فاااااااااااي الفرياااااااااااق يعمااااااااااال باااااااااااروح  3.3

ويتقبووووول النقووووود البنووووواء، الساااااياحي والفنااااادقي،  التساااااويقي

 .ويحترم آراء اآلخرين

 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 سادسال االختبار الفصلي االول  1

 %20 حادي عشر ال الثانياالختبار الفصلي  2

 %20 دائم  الواجبات 3

 %40 عشر دسالسا االختبار النهائي  4

 %100  املجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

 ال يوجد -

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 تأليف: سعيد بن علي العضاض ي، عبد هللا بن سعيد الغامديبحوث التسويق  املرجع الرئيس للمقر  

 املوانة املراجع 

  الفروض بحوث التسويق اساليب القياس والتحليل واختبار 

  2007.الجامعية  ادريس، الدارثابت عبد الرحمن 

 2004.دار وائل للنشر ،ناجي معال  بحوث التسويق 

 .حاالت دراسة اإللكار ن ةاملصاد  

 دال يوج  ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

 مو عرض مباشر من خالل برنامج زو 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 بوربوينت

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  فاعلية التدريس

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

 

تصااااااااااااااااااااحيح أساااااااااااااااااااائلة االختبااااااااااااااااااااارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

   .ورش العمل

 استطالع  الجودة لجنة   فاعلية طرق التقييم
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

مخرجاااااااات الاااااااتعلم مااااااادى تحصااااااايل 

  للمقرر 

 التاااااااادريس،أعضاااااااااء هيئااااااااة  الطلبااااااااة،

  البرنامجقيادات 

 ا االختبارات الشهرية..

 ا التقويم املستمر.

االقيام بواجبات إضافية أو 

  أساسية.

   

   

   

   
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


