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االثالث– الفصل الثاني

مبادئ التسويق
برنامج ادارة التسويق
اللغة العربية
عن بعد
الحرم الجامعي
د .جبر عبد القوي السنباني

ثانيا :وصف المقرر:
يركز هذا المقررر ليرا المهرمهيأل اسيميريل ليريمس الميرع يس مرا ابهعمرمأل ترملمعرراة المسرويرل ماليريمكيل ماب عممليرل
ملالقمع م تمع مهمة الميع يس ،مإدراكه مقراراعه الشرائيل .ميمضح المقرر أيضرم لمييرل عراا القررار لردس الميرع يس
مال مد العيميقيل من أ ل العأرير وا معشكيل هذه السمييل.

ثالثا :مخرجات التعلم:
يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:

Aالمعرفة والفهم

سيكون الطالب قادرا ً على استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي من خالل االتي:
 .۱تنمية الرصيد المعرفي لدى الطالب فيما يتعلق بمفهوم وطبيعة سلوك لمستهلك.
 .۲تعريف الطالب بأهمية دراسة سلوك المستهلك سواء على مستوى المنظمات أو الوحدات أو األنشطة.
 .۳تعريف الطالب بمفهوم وطبيعة وأبعاد سلوك المستهلك وتطبيقاتها داخل المنظمات المعاصرة
 -4تعريف الفوارق بين المستهلك النهائي والمشتري

Bالمهارات الذهنية
6

توصيف مقرر:

نهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
 .1تحديد حقيقة مفهوم سلوك المستهلك.
 .2تحديد المبادئ التي يقوم عليها فهوم سلوك المستهلك.
 .3تحلي للخ افات ف للاي ال قافي للة ا الرييس للية ةالفرعي للة ةالبي.ي للة ف للي س لللوك المس للتهلك.تحليخ أ للر ال ماع للاي المر ي للة عل للى س لللوك
المستهلك

Cالمهارات العملية المهنية

سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادرا ً على أن:

المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
 .1القدرة على تحملُّلخ مسؤةلية ت لمهم الذاتي ة افستمرار في التطوير الشخصي ةالمه.ي.
 .2ال مخ في م موعة بشكخ ف ال ةممارسة القيادة ع.د الحا ِة.
ِ
ِ
الشخصية ةالمه.ية.
قاي
ف بمسؤةلية في ال
صُّر ُ
 .3التَ َ
 .4القدرة على حل بعض المشاكل التسويقية

Dالمهارات العامة

سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادراً على أن:
 -0القدرة على تقديم عروض شفوية واستخدام وسائل العرض المختلفة وكذلك تقديم عروض مكتوبة بشكل جيد.
 -6القدرة على جمع المعلومات من مصادرها المختلفة والتوصل الى حل المشكالت التسويقية التي تحتاج الى بحث
 -3تشجيع الطالب على المشاركة والنقاش داخل القاعة الدراسي

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم
 .۱تنمية الرصيد المعرفي لدى الطالب فيما يتعلق
بمفهوم وطبيعة سلوك لمستهلك.
 .۲تعريف الطالب بأهمية دراسة سلوك المستهلك
سواء على مستوى المنظمات أو الوحدات أو
األنشطة.
 .۳تعريف الطالب بمفهوم وطبيعة وأبعاد سلوك
المستهلك وتطبيقاتها داخل المنظمات المعاصرة
 -4تعريف الفوارق بين المستهلك النهائي
والمشتري

استراتيجية التدريس
المحاضرات
المناقشة الجماعية
التمارين اثناء المحاضرات وحلها لمعرفة
الطالب المتابع والفاهم من غيره.
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استراتيجية التقويم
امتحان نصفي
امتحان نهائي

توصيف مقرر:

خامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية

استراتيجية التدريس

استراتيجية التقويم

 .1تحديد حقيقة مفهوم سلوك المستهلك.
 .2تحدي ل للد المب ل للادئ الت ل للي يق ل للوم عليه ل للا فه ل للوم

المحاضرات
التقارير المنزلية للطالب
المناقشة الجماعية

االمتحانات
التقارير

سلوك المستهلك.
 .3تحلي ل ل للخ افات ف ل ل للاي ال قافي ل ل للة ا الرييس ل ل للية
ةالفرعي ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة ةالبي.ي ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة ف ل ل ل ل ل ل ل ل ل للي س ل ل ل ل ل ل ل ل ل لللوك
المسللتهلك.تحليخ أ للر ال ماعللاي المر يللة
على سلوك المستهلك

سادسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر
.1القدرة على تحمـُّـل مسؤولية تعلمهم
الذاتي و االستمرار في التطوير الشخصي
والمهني.
.2العمل في مجموعة بشكل فعال وممارسة
القيادة عند الحاج ِة.
ت
العالقا
في
بمسؤولية
ص ُّرفُ
.3التَ َ
ِ
الشخصي ِة والمهنية.
.1القدرة على حل بعض المشاكل التسويقية

استراتيجية التدريس
المحاضرات
المناقشة الجماعية

استراتيجية التقويم
االمتحانات
التقارير
البحث
الدراسة الميدانية

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر/
 -0القدرة على تقديم عروض شفوية
واستخدام وسائل العرض المختلفة
وكذلك تقديم عروض مكتوبة بشكل
جيد.
 -6القدرة على جمع المعلومات من
مصادرها المختلفة والتوصل الى
حل بعض المشكالت التسويقية التي
تحتاج الى بحث.
المهارات المهنية والعملية

استراتيجية التدريس
المناقشة الجماعية
االبحاث
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استراتيجية التقويم
االمتحانات
المهام
التقارير

توصيف مقرر:

ثامنا :موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم
المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.

وحدات /مواضيع محتوى المقرر
أوال :الجانب النظري والعملي
الر
قم

وحدات /موضوعات المقرر

عدد
األسابيع

الساع
ات
الفعلي
ة

رموز مخرجات تعلم المقرر

الفصل األول :مقدمة في سلوك المستهلك
A1,A2A3,B1,B2.B3C1.C2.C3
D1.D2.C1

1

الفصل الثاني :تجزئة السوق و اإلحالل السلعي
2

1

3

الفصل الثالث :حاجات و دوافع المستهلك

A1.A2.A3B1.B2.B3
D1
A1,A2A3,.A4B1,B1.B2.B3.D1.
D2.C1.C2

3
3

الفصل الرابع :التعلم وسلوك المستهلك

A1,A2A3,.A4B1,B1.B2.B3.
D1.D3D2.C1.C2

4
2

5

الفصل الحامس :االدراك الحسي وسلوك
المستهلك

A1,A2A3,A4B1,B1.B2.B
3.D1.D2.C1

الفصل السادس :الشخصية وسلوك
المستهلك

3

الفصل السابع :تشكيل االتجاهات وسلوك

3

A1,A2A3,A4B1,B2.B3C1
.C2.C3D1.D2.C1

المستهلك

الفصل الثامن :االتصاالت وسلوك
المستهلك

3
3

5

A1,A2A3,A4B1,B2.B3C1
.C2.C3D1.D2.C1

A1,A2A3,A4B1,B2.B3C1
.C2.C3D1.D2.C1

توصيف مقرر:

الفصل التاسع :األسرة،وسلوك المستهلك

A1,A2A3,A4B1,B2.B3C1
.C2.C3.C4.D1.D2.C1

الفصل العاشر:الجماعات المرجعية
والطبقة االجتماعية وسلوك المستهلك
الفصل الحادي عشر :األسرة ،الجماعات
المرجعية والطبقة االجتماعية وسلوك
المستهلك

3

A1,A2A3,A4B1,B2.B3C1
.C2.C3.C4.D1.D2.

A1,A2A3,A4B1,B2.B3C1
.C2.C3D1.D2.C1
4

الفصل الثاني عشر :الثقافات األصلية
والفرعية وسلوك المستهلك

A1,A2A3,A4B1,B2.B3C1
.C2.C3.C4.D1.D2.

الهعل الرملث لشر:الرقمومة ابعييل مالهرليل
مييمس الميع يس

3

الهعل الراتا لشر :العأرير الشخعا لقمدة الراي

A1,A2A3,A4B1,B2.B3C1
.C2.C3.C4.D1.D2.

A1,A2A3,A4B1,B2.B3C1
.C2.C3.C4.D1.D2.
5

الهعل الخممس لشر :اشر ابتعكمراة الييسيل

إجمالي األسابيع والساعات

A1,A2A3,A4B1,B2.B3C1
.C2.C3.C4.D1.D2.

5

تاسعا :استراتيجية التدريس:
محمضراة.
عطتيق لميا وا المسمل.
ما تمة مازليل
مامقشل ممليل
عكمليف ممليل

2

15

توصيف مقرر:

 .Iالتعيينات والتكليفات:
التكليف/النشاط
حل تدريبات وحدات
المرجع الرئيسي

الرقم
1

األسبوع
الدرجة
نهاية كل وحدة  11درجات
بنسبة %11
موضوعية

مخرجات التعلم
جميع المخرجات

عاشرا :تقويم التعلم:
أنشطة التقويم

الرقم

1

التكاليف

2

األنشطة

3

االختبار النصفي

4

االختبار النهائي

األسبوع

جميع
األسابيع
جميع
األسابيع
األسبوع
3
األسبوع
األخير

المجموع

الدرجة

نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي

المخرجات التي يحققها

11

%11

جميع المخرجات

11

%11

جميع المخرجات

21

%21

جميع المخرجات

61

%61

جميع المخرجات

111

%111

الحادي عشر :مصادر التعلم:
المراجع الرئيسة ( :ال تزيد عن مرجعين)
أ .د .محمد إبراهيم عبيدات ٨٠٠٢ ( ،م) ،الطبعة السادسة ،سلوك المستهلك – مدخل استراتيجي ،دار وائل ،عمان،األردن
المراجع المساعدة
مواد إلكترونية وإنترنت:
-1

(إن وجدت)

الثاني عشر :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

.1

الحضور والغياب:
كما في الالئحة .لشؤون الطالب

 .2الحضور المتأخر:
يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
.3

ضوابط االختبارات واالمتحانات:
كما في الالئحة.

7

توصيف مقرر:
 .1التكليفات  /المهام والمشاريع:
يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.
.5

الغش:
يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 .6االنتحال:
يفصل سنه من الدراسة.
.7

سياسات أخرى:

خطة مقرر :سلوك المستهلك

8

توصيف مقرر:

 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:
االسم

الساعات المكتبية (  /3أسبوعيا)

د .جبر عبد القوي السنباني

المكان ورقم الهاتف

السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

البريد اإللكتروني
 .IIمعلومات عامة عن المقرر:
اسم المقرر:

.1
.2

رمز المقرر ورقمه:

.3

الساعات المعتمدة للمقرر:

.4

المستوى والفصل الدراسي:

.5

المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):

سلوك المستهلك
الساعات
نظري

سمنار

عملي

تدريب

3

.9

3
المستوى الثالث الفصل االول
ال يوجد

 .6المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):
.7
.8

المجموع

البرنامج /البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:

بكالريوس تسويق
قاعات قسم التسويق
د .جبر عبد القوي السنباني
أ

لغة تدريس المقرر:

مكان تدريس المقرر:

ثانيا :وصف المقرر:
يركز هذا المقررر ليرا المهرمهيأل اسيميريل ليريمس الميرع يس مرا ابهعمرمأل ترملمعرراة المسرويرل ماليريمكيل ماب عممليرل
ملالقمع م تمع مهمة الميع يس ،مإدراكه مقراراعه الشرائيل .ميمضح المقرر أيضرم لمييرل عراا القررار لردس الميرع يس
مال مد العيميقيل من أ ل العأرير وا معشكيل هذه السمييل.
9

توصيف مقرر:

ثالثا :مخرجات التعلم:
يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:

Aالمعرفة والفهم

سيكون الطالب قادرا ً على استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي من خالل االتي:
 .۱تنمية الرصيد المعرفي لدى الطالب فيما يتعلق بمفهوم وطبيعة سلوك لمستهلك.
 .۲تعريف الطالب بأهمية دراسة سلوك المستهلك سواء على مستوى المنظمات أو الوحدات أو األنشطة.
 .۳تعريف الطالب بمفهوم وطبيعة وأبعاد سلوك المستهلك وتطبيقاتها داخل المنظمات المعاصرة
 -4تعريف الفوارق بين المستهلك النهائي والمشتري

Bالمهارات الذهنية
نهاية هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
 .4تحديد حقيقة مفهوم سلوك المستهلك.
 .5تحديد المبادئ التي يقوم عليها فهوم سلوك المستهلك.
 .6تحلي للخ افات ف للاي ال قافي للة ا الرييس للية ةالفرعي للة ةالبي.ي للة ف للي س لللوك المس للتهلك.تحليخ أ للر ال ماع للاي المر ي للة عل للى س لللوك
المستهلك

Cالمهارات العملية المهنية

سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادرا ً على أن:

المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
 .5القدرة على تحملُّلخ مسؤةلية ت لمهم الذاتي ة افستمرار في التطوير الشخصي ةالمه.ي.
 .6ال مخ في م موعة بشكخ ف ال ةممارسة القيادة ع.د الحا ِة.
ِ
ِ
الشخصية ةالمه.ية.
قاي
ف بمسؤةلية في ال
صُّر ُ
 .7التَ َ
 .8القدرة على حل بعض المشاكل التسويقية

Dالمهارات العامة

سيكون الطالب بعد استيفائه لمتطلبات المقرر الدراسي قادراً على أن:
 -4القدرة على تقديم عروض شفوية واستخدام وسائل العرض المختلفة وكذلك تقديم عروض مكتوبة بشكل جيد.
 -5القدرة على جمع المعلومات من مصادرها المختلفة والتوصل الى حل المشكالت التسويقية التي تحتاج الى بحث
 -2تشجيع الطالب على المشاركة والنقاش داخل القاعة الدراسي

الرقم

وحدات /موضوعات المقرر
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عدد األسابيع

الساعات الفعلية

توصيف مقرر:

الفصل األول :مقدمة في سلوك المستهلك
1

الفصل الثاني :تجزئة السوق و اإلحالل السلعي
2

1

3

الفصل الثالث :حاجات و دوافع المستهلك
3
3

الفصل الرابع :التعلم وسلوك المستهلك
4
2

5

الفصل الحامس :االدراك الحسي وسلوك
المستهلك
الفصل السادس :الشخصية وسلوك
المستهلك
الفصل السابع :تشكيل االتجاهات وسلوك

3

3

المستهلك

الفصل الثامن :االتصاالت وسلوك
المستهلك
الفصل التاسع :األسرة،وسلوك المستهلك

الفصل العاشر:الجماعات المرجعية
والطبقة االجتماعية وسلوك المستهلك

00

3

3

3
4

توصيف مقرر:

الفصل الحادي عشر :األسرة ،الجماعات
المرجعية والطبقة االجتماعية وسلوك
المستهلك
الفصل الثاني عشر :الثقافات األصلية
والفرعية وسلوك المستهلك
الهعل الرملث لشر:الرقمومة ابعييل مالهرليل
مييمس الميع يس

3

الهعل الراتا لشر :العأرير الشخعا لقمدة الراي
5
الهعل الخممس لشر :اشر ابتعكمراة الييسيل

5

إجمالي األسابيع والساعات

06

15

توصيف مقرر:

الجانب العملي:
كتابة تجارب (مواضيع  /مهام) النشاط العملي
الرقم

عدد األسابيع

المهام  /التجارب العملية

الساعات الفعلية

1.
2.

ال يوجد

3.
4.
5.

إجمالي األسابيع والساعات

 .IIIاستراتيجية التدريس
المحاضرة ،حل المشكالت ،المجموعات ،المناقشة ،التدريبات ،التطبيق العملي ،األبحاث والمشاريع،
مناقشة جماعية ،تكاليف فردية وجماعية

 .IVالتكليفات  /المهام:
التكليف/النشاط
الرقم
1
حل تدريبات وحدات المرجع
الرئيسي

الدرجة
 11درجات
بنسبة %11

األسبوع
نهاية كل وحدة
موضوعية

(إن وجدت)

 .Vتقويم التعلم:
الرقم
.1
.2

موعد التقويم /اليوم
موضوعات التقويم
والتاريخ
تدريبات الوحدات ( -0نهاية كل وحدة
)06
جميع األسابيع
أنشطة أخرى

الدرجة

الوزن النسبي

10

%11
%11

الوحدات (5-0

األسبوع 8

20

%21

الوحدات (01-0

في االمتحانات

60

المجموع

 .VIمصادر التعلم:
 .1المراجع الرئيسة:
03

10

60%

توصيف مقرر:

أ .د .محمد إبراهيم عبيدات ۲٠٠٢ ( ،م) ،الطبعة السادسة ،سلوك المستهلك – مدخل
استراتيجي ،دار وائل ،عمان ،األردن
.2

المراجع المساعدة:

.3

مواد إلكترونية وإنترنت

 .VIIالضوابط والسياسات المتبعة في المقرر:
.1

الحضور والغياب :كما في الئحة شؤون الطالب

.2

الحضور المتأخر :كما في الئحة شؤون الطالب

.3

ضوابط االختبارات واالمتحانات :كما في الئحة شؤون الطالب

.4

التكليفات  /المهام والمشاريع :يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد
الوقت المحدد.

.5

الغش :كما في الئحة شؤون الطالب

.6

االنتحال :كما في الئحة شؤون الطالب

.7

سياسات أخرى:

04

