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جامعة :   جامعةالنهرين            كلية : اقتصاديات االعمال 

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

 البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

 اقتصاديات ادارة االستثمار والمواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

 القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 :الرابعالمرحلة: الثاني   الفصل الدراسي2017-2016:السنة الدراسية -5

 تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

  امتياز – جيد جدا – جيد –مقبول- متوسط –:ضعيف مستويات التقييم -7
 
 

 ثانيًا : البيانات األساسية
 IE408:   كود المقرر الدراسي:بحوث تسويقعنوان المقرر الدراسي -1

 الساعات المعتمدة             -2

عدد الوحدات المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

45 30 15  45 3 
 

  م.م. بان حاتم جسامالكادر التدريسي : -3

 

 نموذج مواصفات المقرر
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ثالثًا : البيانات المهنية 
 

األهداف العامة للمقرر: 
 

 التخطيط لبحوثالتسويقودورهافيلتطور التاريخياحالر يهدفهذاالمقررإلٮتطويرقدرةالطالبفيفهمم
الستراتيجي التسويقي كما تناول صناعة خدمة بحوث التسويق واخالقياتها وتصميم البحث التسويقي 

 ، كما يهتم المقرر بدراسة خطوات اجراء البحث التسويقى .
 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:  

. المعرفة والفهم  أ
الهدف بصفة عامة من هذا المقرر تنمية معرفة الطالب إلجراء البحوث المكتبية  .1

 .والميدانية في مجاالت التسويق المختلفة
 إجراء البحوث التسويقية في السوق العراقية .2

 

ب- المهارات الذهنية 
قدرة الطالب على التعبير عن رأيه فيما يطرح من موضوعات تتعلق ببحوث التسويق  .1

 وأهميتها وتطبيقها
تنمية قدرات الطالب على توظيف المعلومات التي يحصل عليها من المقرر بما يحسن  .2

 مهاراته وينمي إمكاناته  

 القدرة على تحديد المعلومات الالزم توافرها إلجراء البحوث التسويقية .3
 

ج- المهارات المهنية والعلمية 
 اكتساب مهارات جمع وتصنيف وتحليل البيانات البحثية. .1
 تنمية مهارات معالجة البيانات . .2
 اكتساب مهارات استخالص النتائج .3

 

   د- المهارات العامة والمنقولة

 المشاركة في المناقشات داخل القاعة  .1

 التكليفات والتي تتضمن كتابة بحوث وتقارير مختلفة عن الموضوعات المطروحة .2
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-المحتوى 3     

دروس محاضرة عدد الساعات المواضيع 
أكاديمية / عملية / أرشاد 

  و علميةأكاديمية محاضرة 3 مدخل في بحوث التسويق
  و علميةأكاديمية محاضرة 3 مدخل في بحوث التسويق

  و علميةأكاديمية محاضرة 3 صناعة خدمة بحوث التسويق

  و علميةأكاديمية محاضرة 3 صناعة خدمة بحوث التسويق

  و علميةأكاديمية محاضرة 3 االخالقيات وبحوث التسويق

  و علميةأكاديمية محاضرة 3 االخالقيات وبحوث التسويق

  و علميةأكاديمية محاضرة 3 تصميم البحث التسويق

  و علميةأكاديمية محاضرة 3 تصميم البحث التسويق

  و علميةأكاديمية محاضرة 3 خطوات اجراء البحث التسويقي

  و علميةأكاديمية محاضرة 3 خطوات اجراء البحث التسويقي

  و علميةأكاديمية محاضرة 3 دراسة حاالت

  و علميةأكاديمية محاضرة 3 دراسة حاالت

  و علميةأكاديمية محاضرة 3 اسئلة نفاشية 

 

- أساليب التعليم والتعلم 4 
 المحاضرة .1
 البحوث .2
 المناقشات .3
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- أساليب تقييم الطلبة  5 
 % 15األختبار األول     

 % 15األختبار الثاني        

 %5 المشاركة والواجبات                   
 %5 الحضور والغياب                                       

% 40 السعي                     
 % 60نهاية الكورس   امتحان 
% 100             المجموع

 
- قائمة المراجع  6

،بحوث التسويق اسس وحاالت، 2009 (البكري ،ثامر، . الكتب الدراسية6-1

 الطبعة االولى مكتبة الجامعة ،الشارقة) 

اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم   .7

 سبورة مع مستلزماتها .1
  (البتوب) حاسبة اليكترونية .2
 شاشة عرض .3
 قاعة مكيفة .4

 

 م.م. بان حاتم جسام المقرر : مدرس

 أ.د. سالم الشامي رئيس القسم: 

 التاريخ :     /    /


