
 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 التسوٌك بحوث مواصفات ممرر
 

i.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course  : 

1-  
 اسم الممرر

Course Title 
 بحوث  التسوٌك

2-  
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and Number 
 

3-  
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursعتمدة الساعات الم
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4-  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 الفصل الدر سً الثانً المستوى الرابع :

5-  
 المتطلبات السابمة الممرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 مبادئ تسوٌك

6-  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

7-  
 درس له الممررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course 
is offered 

 إدارة األعمالبرنامج بكالورٌوس 

8-  
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

 انتظام لدراسة: أسلوب ا  -9

11-  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلً

11-  
 معد)و( مواصفات الممرر

Prepared By 
 د. فضل المحمودي

12-  
 تارٌخ اعتماد مواصفات الممرر

Date of Approval 
 

 

ii. وصف الممرر Course Description: 

تعريف الطالب بمفاهيم ويتناول هذا الممرر  الخاصة ببحوث التسويك،تزويد الطالب بالمهارات والمعارف  إلىيهدف هذا الممرر 
الربحية وغير الربحية،  األعمالبحوث التسويك ، وأهمية بحوث التسويك لمتخذ المر ا رات  التسويمية  في منظمات   أسسو

ع مجاالت بحوث التسويك؛ مراحل البحث التسويمي وأدواته؛ طرق جم إلىوالعمليات الخاصة بتنظيم بحوث التسويك، إضافة 
 أنواعالتمرير النهائي؛ دراسة حاالت عمليّة  إعدادتحليل البيانات واستخالص النتائج؛  أساليبالبيانات؛ نماذج جمع البيانات؛ 

 البحوث التسويمية.

  

iii. مخرجات تعلم الممرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 لى أن:بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف يكون الطالب لادرا ع
-  a 1  الحديثة في نظم المعلومات و بحوث التسويك. سسيعرف المفاهيم والمبادئ واأل 
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2-a    البحوث التسويمية  وفك المنهج العلمي .  . إجراءيصف  مراحل وخطوات 
- b1 .يميم المشكالت التسويمية داخل الشركات وفي الوالع العملي ويحدد  نوع البحث المناسب لدراستها 
  .b2   ا.  .إحصائيجمع البيانات  ومعالجها   أساليبالعينات المالئمة  للبحث و  أنواعيميز بين 

c1- ينفذ بحوث تسويمية لمعالجة مشكلة معينة في الشركة 
.c2- ة في تحليل البيانات وعرض النتائج .. حصائياإل ساليبيطبك األ 

d1- الولت بفاعليةإدارة يمتلن مهارات االتصال الفعال ،و... 
d2- ية المختلفة..داراإلالمستويات  إلىية والبيعية ويرفعها داريكتب التمارير اإل 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended 
Learning Outcomes  (  

 ممصودة من الممررمخرجات التعلم ال
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم الممصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 - الحديثة في نظم  سسيعرف المفاهيم والمبادئ واأل
 .المعلومات و بحوث التسويك

A1 يظهر المعرفة بالمبادئ والمفاهيم  والنظريات العلمية  
 وأدوات . أساليبوما يتصل بها من دارة المستخدمة في اإل

a2 
– 

البحوث التسويمية   إجراءيصف  مراحل وخطوات 
   . وفك المنهج العلمي

 A2 يوضح خصائص المنظمات وبيئتها الداخلية والخارجية
تها وعاللة  المنظمة بالمنظمات إدار أساليب،وسياسات و

 . خر  اآل

b1– لتسويمية داخل الشركات وفي الوالع م المشكالت ايمي
 .العملي ويحدد  نوع البحث المناسب لدراستها

- B2  يحلل العوامل البيئية والمتغيرات المحلية واإللليمية
مستخدما  األعمالوالعالمية المؤثرة على أداء منظمات 

ية والمحاسبية وااللتصادية دارالمعارف والمفاهيم اإل
 ة المختلفة.حصائيواإل

b2 
- 

 أساليبالعينات المالئمة  للبحث و  أنواعيميز بين  
 ..اإحصائيجمع البيانات  ومعالجها  

B1-  ية ويدرن دارواألدوات اإل ساليبيميم مختلف األ
 التي يموم بإنجازها . نشطةاأل إطاراستخدامها في 

c1-  ينفذ بحوث تسويمية لمعالجة مشكلة معينة في
 الشركة.

C1  ية ويستخدمها في تصميم نية األساسالمهارات المهيوظف
ية تساعد المؤسسة على تحميك ميزة إدارنظم وأدوات 

 في مجال أعمالها. استراتيجية 

c2 ة في تحليل البيانات حصائياإل ساليبيطبك األ
 وعرض النتائج .

C3 ة وتمنيات المعلومات حصائيالكمية واإل ساليبيستخدم األ
 ية.إدارارات لر  تخاذال عملهويوظفها في مجاالت 

d1- الولت إدارة يمتلن مهارات االتصال الفعال ،و
 ..بفاعلية

D3-  الولت بفاعلية .إدارة يمتلن مهارات االتصال الفعال ،و 

d2-  المسببتويات  إلببى  التمببارير االداريببة ويرفعهببا  يكتببب
 ية المختلفةداراإل

C4-  فاعلة للمؤسسة  استراتيجية  يعد خططا  يكتب تمارير و
 يعمل فيها . التي

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتموٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 التعلٌم والتعلم والتموٌم: استراتٌجٌة أوال: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( ب
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات الممرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

a1 - سببببسيعببببرف المفبببباهيم والمبببببادئ واأل 
الحديثببة فببي نظببم المعلومببات و بحببوث 

 التسويك.

 منالشة الحوار وال   -

 التعلم الذاتي والتعاوني  -

 مالحظة االداء.  -

 االمتحانات المصيرة  -
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 والمهام والتكاليف نشطةاأل   -

التدريس المصغر والتغذية   -
 الراجعة

المفكرة اليومية والتغذية   -
 الراجعة

 التطبيك العملي.  -

 تمييم العروض التمديمية -

تمييم التمارير والتكاليف  -
 نشطةواأل

  االمتحانات الشفوية -

 تمييم النزول الميداني -

a2 
– 

 إجبببببراءيصبببببف  مراحبببببل وخطبببببوات 
البحوث التسويمية  وفك المبنهج العلمبي 

  . 

 الحوار والمنالشة    -

 التعلم الذاتي والتعاوني  -

 والمهام والتكاليف نشطةاأل   -

التدريس المصغر والتغذية   -
 الراجعة

المفكرة اليومية والتغذية   -
 الراجعة

 التطبيك العملي. -

 االداء.  مالحظة -

 االمتحانات المصيرة  -

 تمييم العروض التمديمية -

تمييم التمارير والتكاليف  -
 نشطةواأل

 االمتحانات الشفوية  -

 تمييم النزول الميداني -

 

 التدرٌس والتموٌم:     استراتٌجٌة ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( ب
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

b1– 

يميبببببيم المشبببببكالت التسبببببويمية داخبببببل 
الشببركات وفببي الوالببع العملببي ويحببدد  

 ث المناسب لدراستها.نوع البح

 المحاضرات التفاعلية -

 العروض التوضيحي -

 المنالشات -

 العصف الذهني -

 التعلم التعاوني -

 حل المشكالت -

 الواجبات والتكليفات -

 االختبارات المصيرة -

 الممابلة -

 المالحظة -

 االمتحان النصفي -

 االمتحان النهائي -

b2 -   العينبببات المالئمبببة   أنبببواعيميبببز ببببين
البيانببببببات  جمببببببع  أسبببببباليبللبحببببببث و 
 ا..إحصائيومعالجها  

 المحاضرات التفاعلية -

 ةالعروض التوضيحي -

 المنالشات -

 العصف الذهني -

 التعلم التعاوني -

 حل المشكالت -

 الواجبات والتكليفات -

 االختبارات المصيرة -

 الممابلة -

 المالحظة -

 االمتحان النصفي -

 االمتحان النهائي -

 

 التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة مهنٌة والعملٌة( بثالثا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات ال
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

c1-  الواجبات والتكليفات - ةالعرض التوضيحي -ينفبببذ بحبببوث تسبببويمية لمعالجبببة مشبببكلة 
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 المنالشات - معينة في الشركة.

 حل المشكالت -

 العصف الذهني -

 دوارتمثيل األ -

-  

 االختبار المصير -

 الممابلة  -

 المالحظة  -

 مشروع التخرج -

 االمتحان النهائي -

c2- يببل ة فببي تحلحصببائياإل سبباليبيطبببك األ
 البيانات وعرض النتائج .

 العرض التوضيحي -

 المنالشات -

 حل المشكالت -

 العصف الذهني -

 دوارتمثيل األ -

-  

 الواجبات والتكليفات -

 االختبار المصير -

 الممابلة  -

 المالحظة  -

 مشروع التخرج -

 االمتحان النهائي -

 

     موٌم:التدرٌس والت استراتٌجٌة رابعا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( ب
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات الممرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

d1- إدارة يمتلن مهارات االتصال الفعال ،و
 ..الولت بفاعلية

 العروض التوضيحية  -

 المنالشة  -

 العصف الذهني -

 حل المشكالت -

 دوارتمثيل األ -

-  

 الواجبات والتكاليف -

 تمييم التكاليف والمهام  -

 المالحظة -

 الممابلة -

 مشروع التخرج -

 االمتحان النهائي -

d2- ية والبيعية داريكتب التمارير اإل
ية داراإلالمستويات  إلىويرفعها 
 المختلفة.

  العروض التوضيحية -

 المنالشة  -

 العصف الذهني -

 حل المشكالت -

 دوارتمثيل األ -
-  

 الواجبات والتكاليف -

 تمييم التكاليف والمهام  -

 المالحظة -

 الممابلة -

 مشروع التخرج -
 االمتحان النهائي -

 
 

v.  محتوى الممررموضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للممرر
(CILOs) 
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 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

1 
ممدمة بحوث 

 التسوٌك .

 ة بحوث التسويكمفهوم وأهمي
الفرق بين بحوث التسويك ونظام 

 المعلومات التسويمية.
 خصائص وسمات بحوث التسويك

1 3 a.1, b.1, d.1, 
d.2, , d.2 

 

2 
 مجاالت و

 استخدامات
 بحوث التسوٌك   

 بحوث السوق والمستهلكين 
 عالن بحوث الترويج واإل  
 بحوث المنتجات  
 بحوث التوزيع  
 بحوث المبيعات  
 بحوث البيئة التسويمية   

1 3 a.1, a.2. b.1, 
d.1 d.2,   

 

3 
النواحً التنظٌمٌة 

 لبحوث التسوٌك 
  

مهام وواجبات جهاز بحوث 
 التسويك

شروط ومواصفات العاملين في 
 بحوث التسويك

مولع جهاز بحوث التسويك في 
 الهيكل التنظيمي.

الجهات الخارجية لبحوث 
 التسويك.

1 3 a.1, a.3. b.1  , 
d.1 d.2, d.3,   

 

4 
 إعدادخطوات 

 البحث التسوٌمً

 ه.أهدافتحديد مشكلة البحث و
 هإطارنوع البحث و 

 وضع الفروض.

2 6 a .1, a.2,b1, 
c.1, d.1 d.2, 

d.3,   

5 
نوع ومصادر 

البٌانات وتحدٌد 
 مجتمع البحث.

 البيانات الثانوية
 المفهوم واالهمية، االستخدام

 البيانات األولية:
 د مجتمع البحث ونطاله.تحدي

1 3 a .1, a.4,b1, 
c.1, d.1 d.2, 

d.3,   

6 
العٌنات وطرق 

 اختٌارها.

 اهمية ومزايا استخدام العينات
 خطوات اختيار العينات.

 العينات. أنواع
 ة وتمارين على العيناتأمثل

2 6 a .1, a.3 ,b2, 
c.1, d.1 d.2, 

d.3,   

 طرق جمع البٌانات 7
 االستبيان .

 بالت.المما
 المالحظة.

2 6 a.1, a.4,  b.3 
c.1, d.1, d.2,   

8 
ترمٌز وجدولة 

 البٌانات

 تدليك ومراجعة البيانات
 تصنيف البيانات.

 تفريع البيانات وتبويبها
 ترميز البيانات

1 3 a.1, a.4, b3, 
c2,d.1 d.2, 

d.3,   

 تحلٌل البٌانات   9
 ادخال البيانات للحاسوب.

 تحليل البيانات
 تحليل البيانات بأسالي -

1 3 a.1, a.4, b3,  
c2,d.1, d.2, 

d.3,   

10 
توثٌك المعلومات 

التمرٌر  إعدادو
 النهائً للبحث

 كتابة الهوامش.
 كتابة لائمة المراجع
 وضع التوصيات.

 .محتويات التمرير 

1 3 a.1, a.4, b.4, 
c.2 d.1, d.2, 
d.3,   
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 منالشة البحوث 
 عرض الطلبة للبحوث.

 تمييمهحث  ومنالشة الب . 

1 3 a1,a3, a4, b2, 
b.3 , c1, c.2, 
d.1, d.2, d.3,   

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 42 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

           المحاضرات 
        حل المشكالت 
 اوني  التعلم التع 
     العروض التوضيحية 
               العصف الذهني 
  دوارتمثيل األ                
                     الحوار والمنالشة 

 

vi. والتكلٌفات  نشطةاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 / التكلٌف نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحمة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 رجات التعلممخ
CILOs 

(symbols) 

1 
 5 التكالٌف والواجبات المنزلٌة    

W3,6,8   a2,. b2. b3, 
c1,c3,,  

2 
 10 د راسة وتحلٌل الحاالت العملٌة 

W 6, 10 و  ,     a3, ,  b2,  c 
2, , d1, d3 

3 
 5 الحوار التفاعلً والمشاركة فً الماعة

W4,9 a3, , b3, , c2, 
d1, d3,  

 === == Total Score 20درجة إجمالً ال 

 

vii. التعلم تمٌٌم Learning Assessment: 

 الرلم
No. 

 التمٌٌم أنشطة 
Assessment Tasks 

 التمٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 إلىنسبة الدرجة 
الدرجة النهائٌة 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 10,,3,4,6,8 والتكالٌف   نشطةاأل

20 20% 
 a1,a2, 

a3,b1,b2,c1,c2 

2 
 7 اختبار تحرٌري نصفً

20 20% 
 a1, a2, 

a3,b1,b2,c2,d3 

 جمٌع المخرجات  %60 60 16  االمتحان النهائً 3



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 Total  === %100 100   اإلجمالً

 

لف، سنة النشر، اسم الكتاب، كتابة المراجع للممرر )اسم المؤ:  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 للنشر والتوزيع ، صنعاء، اليمن .   األمين، مكتبة 4102عبد الخالك باعلو  ، بحوث التسويك ،  

 . المساعدة: المراجع

   4102المرارات التسويمية ، مكتبة العبيكان   اتخاذللرلابة والتخطيط و محمود صادق بازرعة  بحوث التسويك 
(،بحوث تسويك ، مدخل منهجي تحليلي ، الطبعة الرابعة ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  4112ناجي معال ) 

   األردن

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتوموالع  لكترونٌةالمصادر اإل .1

 

 

viii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلن.57يلتزم الطالب بحضور  -
الممبرر تمريبرا بحضبور وغيباب الطبالب للمسبم ويحبرم الطالبب مبن دخبول االمتحبان فبي حبال  أسبتاذيمدم  -

 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% ويتم 47تجاوز الغياب 

 :Tardyتأخر الحضور الم 2

تبأخر لمدة ربع ساعة لبثالث مبرات فبي الفصبل الدراسبي، وإذا تأخر للطالب حضور المحاضرة إذا  يسمح -
 الممرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من زي

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دليمة من بدء االمتحان 41ممدار )تأخر ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا  -
 اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبك  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

الممببرر نببوع التعيينببات فببي بدايببة الفصببل ويحببدد مواعيببد تسببليمها وضببوابط تنفيببذ التكليفببات  أسببتاذيحببدد  -
 وتسليمها.

 في تسليمه.تأخر التكليف الذ  الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة تأخر إذا  -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت ليام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبك عليه الئحة ش -
 في حال ثبوت ليام الطالب بالغش او النمل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن -

 :Other policies آخر  سياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخر  أ  سياسات  -

 
  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 بحوث  التسوٌك  :خطة ممرر
 

ix.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم الممرر

Course Title 
 بحوث  التسوٌك

2 
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and 
Number 

 

33 
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

 
 المستوى والفصل الدراسً
Study Level and 

Semester 

 المستوى الرابع: الفصل الدر سً الثانً

 
 المتطلبات السابمة الممرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 مبادئ تسوٌك

 
 المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

 
 ذي ٌدرس له الممررالبرنامج ال

Program (s) in which the 
course is offered 

                   إدارة األعمالبرنامج بكالورٌوس 

 
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة   

 انتظام أسلوب الدراسة:  

 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلً

 
 مواصفات الممرر معد

Prepared By 
 د. فضل المحمودي

 
 تارٌخ اعتماد مواصفات الممرر

Date of Approval 
 

 

x. وصف الممرر Course Description: 

  أسسمفاهيم و  الممرر ، و يتناول هذابحوث التسويكتزويد الطالب بالمهارات والمعارف في  إلىيهدف هذا الممرر 
الربحية وغير الربحية،  األعمالالمر ا رات  التسويمية  في منظمات   بحوث التسويك ، وأهمية بحوث التسويك لمتخذ

مجاالت بحوث التسويك؛ مراحل البحث التسويمي وأدواته؛ طرق  إلىوالعمليات الخاصة بتنظيم بحوث التسويك، إضافة 
نهائي؛ دراسة حاالت عمليّة التمرير ال إعدادتحليل البيانات واستخالص النتائج؛  أساليبجمع البيانات؛ نماذج جمع البيانات؛ 

 البحوث التسويمية.. أنواع

  

xi. مخرجات تعلم الممرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف يكون الطالب لادرا على أن:



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف يكون الطالب لادرا على أن: - 
  a 1  الحديثة في نظم المعلومات و بحوث التسويك. سسيم والمبادئ واأليعرف المفاه 
2-a    البحوث التسويمية  وفك المنهج العلمي .  . إجراءيصف  مراحل وخطوات 

b1 .يميم المشكالت التسويمية داخل الشركات وفي الوالع العملي ويحدد  نوع البحث المناسب لدراستها 
b2 -  ا.  .إحصائيجمع البيانات  ومعالجها   أساليبئمة  للبحث و العينات المال أنواعيميز بين 
c1- ينفذ بحوث تسويمية لمعالجة مشكلة معينة في الشركة 
.c2- ة في تحليل البيانات وعرض النتائج .. حصائياإل ساليبيطبك األ 

d1- الولت بفاعلية...إدارة يمتلن مهارات االتصال الفعال ،و 
d2- ية المختلفة..داراإلالمستويات  إلىوالبيعية ويرفعها  يةداريكتب التمارير اإل-   

 

xii.  محتوى الممررموضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 عدد األسابٌع 
Number 

of Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

 ممدمة بحوث التسوٌك . 1

 مفهوم وأهمية بحوث التسويك
الفرق بين بحوث التسويك ونظام 

 المعلومات التسويمية.
 خصائص وسمات بحوث التسويك

W.1 3 

2 
 مجاالت و

استخدامات   بحوث 
 التسوٌك  

 بحوث السوق والمستهلكين 
 عالن بحوث الترويج واإل  
 بحوث المنتجات  
 بحوث التوزيع  
 بحوث المبيعات   
 بحوث البيئة التسويمية   

W.2 3 

3 
النواحً التنظٌمٌة لبحوث 

 التسوٌك 

 مهام وواجبات جهاز بحوث التسويك
شروط ومواصفات العاملين في بحوث 

 التسويك
وث التسويك في الهيكل مولع جهاز بح

 التنظيمي.
 الجهات الخارجية لبحوث التسويك.

W.3 3 

4 
البحث  إعدادخطوات 

 التسوٌمً

 ه.أهدافتحديد مشكلة البحث و
 هإطارنوع البحث و 

 وضع الفروض.

W.4 
W.5 

6 

5 
نوع ومصادر البٌانات 
 وتحدٌد مجتمع البحث.

 البيانات الثانوية

 المفهوم ، واالهمية، االستخدام 

 :البيانات األولية 

 المفهوم ، واالهمية، االستخدام 
 تحديد مجتمع البحث ونطاله. 

W.6 
 

3 

 W.7 3 امتحان نصفي 6

 العٌنات وطرق اختٌارها 7
 اهمية ومزايا استخدام العينات

 خطوات اختيار العينات.
 العينات. أنواع

W.8 
W.9 
 

6 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 ة وتمارين على العيناتأمثل

 طرق  جمع البٌانات 8
 تبيان .االس

 الممابالت.

 المالحظة.

W.10 
W.11 

6 

 ترمٌز وجدولة البٌانات 9

 تدليك ومراجعة البيانات
 تصنيف البيانات.

 تفريع البيانات وتبويبها
 ترميز البيانات -

W. 12 
 

3 

 تحلٌل البٌانات   10

 ادخال البيانات للحاسوب.
 تحليل البيانات

 تحليل البيانات أساليب 

W. 13 
 

3 

11 
 إعدادمعلومات وتوثٌك ال

 التمرٌر النهائً للبحث

 محتويات التمرير
 .كتابة الهوامش.

 كتابة لائمة المراجع
 وضع التوصيات.

W. 14 
 

3 

منالشة 
 البحوث

 عرض الطلبة للبحوث.
ومنالشة البحث  

  تمٌٌمهو

  W 15 
 3 

 W 16 3 االمتحان النهائً  

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

           المحاضرات 
        حل المشكالت 
   التعلم التعاوني 
     العروض التوضيحية 
               العصف الذهني 
  دوارتمثيل األ               
                   الحوار والمنالشة   

 

xiii. والتكلٌفات  نشطةاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 / التكلٌف نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحمة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 W3,6,8 5 التكالٌف والواجبات المنزلٌة     1

W 6, 10 10 د راسة وتحلٌل الحاالت العملٌة  2 و  ,  

 W4,9 5 فً الماعة الحوار التفاعلً والمشاركة 3

 == Total Score 20إجمالً الدرجة  

 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

xiv. التعلم تمٌٌم Learning Assessment: 

 الرلم
No. 

 التمٌٌم أنشطة 
Assessment Tasks 

 التمٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

الدرجة النهائٌة  إلىنسبة الدرجة 
Proportion of Final 

Assessment 

1 
 10,,3,4,6,8 والتكاليف   نشطةاأل

20 20% 

2 
 8 اختبار تحرير  نصفي

20 20% 

 %60 60 16  االمتحان النهائي 3

 Total  %100 100   اإلجمالً

 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

 : Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 للنشر والتوزيع ، صنعاء، اليمن .   األمين، مكتبة 4102عبد الخالك باعلو  ، بحوث التسويك ،  

  المساعدة: المراجع
. 

 م4102،األردنعمان ـ  لمبيعات والبيع الشخصي، دار وائلاإدارة ون، آخردمحم عبيدات، و 
     ،طلعت أسعد، مدير المبيعات الفعال ، المكتبة األكاديمية، الماهرة 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتوموالع  لكترونٌةالمصادر اإل .1

 

 

xv. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 رم في حال عدم الوفاء بذلن.% من المحاضرات ويح57يلتزم الطالب بحضور  -
الممبرر تمريبرا بحضبور وغيباب الطبالب للمسبم ويحبرم الطالبب مبن دخبول االمتحبان فبي حبال  أسبتاذيمدم  -

 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% ويتم 47تجاوز الغياب 

 :Tardyتأخر الحضور الم 2

تبأخر لفصبل الدراسبي، وإذا لمدة ربع ساعة لبثالث مبرات فبي اتأخر للطالب حضور المحاضرة إذا  يسمح -
 الممرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذزيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دليمة من بدء االمتحان 41ممدار )تأخر ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا  -
 عن االمتحان النهائي تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا تغيب الطالب -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

الممببرر نببوع التعيينببات فببي بدايببة الفصببل ويحببدد مواعيببد تسببليمها وضببوابط تنفيببذ التكليفببات  أسببتاذيحببدد  -
 وتسليمها.

 في تسليمه.تأخر لموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذ  الطالب في تسليم التكليفات عن اتأخر إذا  -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت ليام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبك عليه الئحة ش -



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 .في حال ثبوت ليام الطالب بالغش او النمل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن -

 :Other policies آخر  سياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخر  أ  سياسات  -

 
 


