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 نمط التعلم المستخدم في تدريس المادة

 تعلم وجاهي                          تعلم الكتروني                  تعلم مدمج       

 نموذج التعلم المستخدم

 النسبة المئوية
 وجاهي غير متزامن متزامن

33%  67% 

 

 وصف المادة

 وصف المادة 

ات الرغبيتناول هذا المساق مقدمة عن سلوك المستهلك، مفاهيم سلوك المستهلك ، الحاجات و

لنسبة يد بااالنسانية، العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك، قرار عملية الشراء للمنتج الجد

ة العوامل النفسي االتصاالت وسلوك المستهلك، للمستهلك والسلوك الشخصي للمستهلك،

قة ة المتعلحكوميواالجتماعية والثقافية، دور النقابات المتعلقة بحماية المستهلك، والقوانين ال

نواع رفة امعو دراسة عناصر نموذج سلوك المستهلك، كذلك يتناول هذا المساق بحماية المستهلك

اإلضافة ب، لكلوك المستهتحديد العوامل المؤثرة في سو قرارات الشراء المتعلقة بسلوك المستهلك

لى عقدرة وال تطوير المهارات المتعلقة بالشراء كالقدرة على التفاوض والتمويل وغيرهاالى 

 تطبيقتصميم مزيج تسويقي قائم على معرفة شاملة لسلوك المستهلك و البيئة التسويقية و

 مجموعة من نظريات علم النفس على الواقع االستهالكي 

 

 

 

 

 

 لمادةمخرجات تعلم ا
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 مخرجات تعلم المادة الرقم
رمز مخرج تعلم 

 المرتبط للبرنامج

 المعرفة

K1  2 علما الهذ إلى مدخلمن خالل تقديم  المتعلقة بهمفاهيم وال سلوك المستهلك ماهيةتوضيحpK 
K2  2 مستهلكوك اللعوامل المؤثرة في سللحاجات والرغبات االنسانية، االجوانب المتعلقة بابيانpK 
K3  2 تهلكي للمسلمستهلك والسلوك الشخصقرار الشراء للمنتج الجديد بالنسبة ل كيفية اتخاذشرحpK 
K4  2 لثقافيةالعوامل النفسية واالجتماعية وا ،وسلوك المستهلكالتسويقية ت االتصاالدراسةpK 
K5  ية لقة بحمالمتعحكومية ا، والقوانين النقابات المتعلقة بحماية المستهلكدور البتعريف الطلبة

 المستهلك
2pK 

 
 المهارات

S1  2 تهلكعناصر نموذج سلوك المسإكساب الطالب المهارات التي تساعده على فهم واستيعابpS 
S2  ؤثرة في الم لعوامللإكساب الطالب مهارات التواصل المتقدمة والقدرة على التفكير التحليلي

  ء قرارات الشرال المستهلكخاذ اتوالتعامل مع االساليب المتعلقة ب سلوك المستهلك
2pS 

S3  القدرة كشراء المهارات المتعلقة بالإكساب الطالب مهارات التفكير السليم والمنطقي وتطوير

 على التفاوض والتمويل وغيرها
2pS 

S4  ستهلكلى معرفة شاملة لسلوك المالقدرة على تصميم مزيج تسويقي قائم عإكساب الطالب 

لتعامل وا يتطبيق مجموعة من نظريات علم النفس على الواقع االستهالكو البيئة التسويقيةو

 جهه في سوق العملاالتي تو التسويقيةمع مختلف القضايا 
2pS 

 الكفايات
C1 3 سلوك المستهلك مادةيذ مهمة ذات عالقة بأحد مواضيع قيادة فريق عمل لتنفpC 
C2 3 .سلوك المستهلكوفهم وتفسير  الطالب سمات وخصائص تجعله قادرا على قراءة إكسابpC 
C3 لوك سعلى  المؤثّرة التسويقيةفهم التقلّبات والتغييرات قدرات تساعده على الطالب  إكساب

 .المستهلك
3pC 

 

 مصادر التعلم

 ن(، "سلوك المستهلك" دار الحامد للنشر والتوزيع, عمان, االرد2016منصور, كاسر نصر، ) الكتاب المقرر

 ردن.(، "سلوك المستهلك" ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، اال2016عبيدات، محمد، ) جع الداعمةالكتب والمرا

 http://hbswk.hbs.edu/topics/consumerbehavior.html المواقع اإللكترونية الداعمة
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1479-1838 

         منصة تعليمية افتراضية            أخرى                مختبر           قاعة دراسية        البيئة المادية للتدريس

 

 زمني للقاء الطلبة والمواضيع المقررةالجدول ال

 المرجع المهام أسلوب التعلم* الموضوع األسبوع

1 

 وأهداف والخطة الكلية، ورسالة رؤية شرح

 ضمان معايير وتطبيق المادة تعلم ومخرجات

 في الكلية ومشاركة االعتماد، وسياسات الجودة

 الوطني االعتماد برنامج

سياسات االعتماد   

بالطالب، ذات العالقة 

 والخطة الدراسية

2 
نماذج سلوك و دراسة سلوك المستهلك إلىالمدخل 

 المستهلك

 والثاني الفصل األول  محاضرة

3 

واتخاذ قرار  تجزئة السوق وسلوك المستهلك

 الشراء

 

 الرابعو الثالث الفصل واجب منزلي محاضرة

4 
 االطالع على تعلم تشاركي سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء

 فيديو وتلخيصه

 الفصل الخامس

 الفصل السادس حالة دراسية تعلم معكوس وسلوك المستهلك الدافعية 5

http://hbswk.hbs.edu/topics/consumerbehavior.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1479-1838
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 الفصل السابع واجب منزلي تعلم تشاركي وسلوك المستهلك اإلدراك 6

 الفصل الثامن حالة دراسية تعلم معكوس االتجاهات وسلوك المستهلك 7

8 
حالة ليل التح تعلم معكوس الشخصية وسلوك المستهلك

 دراسيةال

 الفصل التاسع

 الفصل العاشر  محاضرة التعلم واالرتباط وسلوك المستهلك 9

 عشر يدالحا  الفصل عرض تقديمي تعلم تشاركي وسلوك المستهلك الثقافة 10

11 
عشر  الثاني الفصل مناقشة صفية محاضرة وسلوك المستهلك األسرةوالجماعات المرجعية 

 عشر الثالثو

 عشر الرابعالفصل   محاضرة طبقة االجتماعية وسلوك المستهلكال 12

13 
فيديو بصوت  تعلم تشاركي وسلوك المستهلك اإلعالن

 الطالب

 عشر الخامسالفصل 

14 
تعلم من خالل  االبتكارات وسلوك المستهلك

 حل المشكالت

 الفصل السادس عشر عرض تقديمي

 

15 

دراسة للمادة  محاضرات  مراجعة عامة

طاة خالل المع

 الفصل

الفصول من األول 

 لغاية الثالث عشر

    االمتحان النهائي 16

 .... الختشمل أساليب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي*

 

 مساهمة المادة في تطوير مهارات الطالب

 استخدام التكنولوجيا
سي فصل الدرادار الومتابعتها على م لبة على كيفية استخدام قواعد البيانات والدخول على المواقع االلكترونيةسيتم تدريب الط

 ةقع االلكترونياعلى المو
http://hbswk.hbs.edu/topics/consumerbehavior.html 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1479-1838 

 مهارات االتصال والتواصل
 يلخص ما تم دراسته خالل الفصل الدراسيتقرير  كيفية إعدادسيتم عمل مجموعات للمناقشة في 

 المادة التطبيق العملي في
 التالمشكتلك بيان كيفية التعامل مع و التسويقية المتعلقة بسلوك المستهلكالمشكالت للتعامل مع  حالة افتراضية

 

 ساليب تقييم الطلبة وتوزيع العالمات  أ

 العالمة سلوب التقييمأ
 توقيت التقييم 

 )األسبوع الدراسي(

مخرجات تعلم المادة 

 المرتبطة بالتقييم

 K1, K2, K4 الحادي عشر % 30 صف الفصلامتحان منت

 S1,C1 مستمر % 30 أعمال فصلية*

 االمتحان النهائي
 ,K1, K2 السادس عشر % 40

K3,K4,K5 

   %100 المجموع

 .وعب، مشر*تشمل: امتحانات قصيرة، أعمال صفية ومنزلية، عرض تقديمي، تقارير، فيديو بصوت الطال                       

 

 

 

 

 والتقييم التعلمة مخرجات تعلم المادة مع أساليب مواءم

http://hbswk.hbs.edu/topics/consumerbehavior.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1479-1838
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 تشمل أساليب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.* 

 ... الخ. ن قصير**تشمل أساليب التقييم: امتحان، مشروع فردي/ جماعي، واجبات منزلية، عرض تقديمي، المشاركة والمناقشة، امتحا

 

 

 

 

 سياسات المادة

 متطلبات السياسة لسياسةا

 %(.35( والحد األدنى للعالمة النهائية هو )%50الحد األدنى للنجاح في المادة هو ) النجاح في المادة

 أسلوب التقييم** أسلوب التعلم* مخرجات تعلم المادة الرقم

 المعرفة   

K1 ضيح تويجب أن يكون الطالب قادراً على  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

هذا  لىإ مدخلمن خالل تقديم  المتعلقة بهمفاهيم وال سلوك المستهلك ماهية

 معلال

 محاضرة

 امتحان موضوعي

K2 ان بييجب أن يكون الطالب قادراً على  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

سلوك  ة فيلعوامل المؤثرلحاجات والرغبات االنسانية، االجوانب المتعلقة با

 المستهلك

 مناقشة

 امتحان موضوعي 

K3 كيفية ح رشيجب أن يكون الطالب قادراً على  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

خصي لمستهلك والسلوك الشقرار الشراء للمنتج الجديد بالنسبة لاتخاذ 

 للمستهلك

 مناقشة

 امتحان مقالي

K4 اسة دريجب أن يكون الطالب قادراً على  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

عية العوامل النفسية واالجتما ،وسلوك المستهلكالتسويقية ت االتصاال

 والثقافية

 تعلم معكوس

 تقرير علمي

K5 الكافي  يجب أن يكون الطالب لديه اإللمام بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

لقة متعحكومية ال، والقوانين النقابات المتعلقة بحماية المستهلكدور الب

 بحماية المستهلك

 دراسة حالة

 مشروع فردي

 المهارات     
S1 ي المهارات التعرف الطالب يجب أن ي بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

 عناصر نموذج سلوك المستهلكتساعده على فهم واستيعاب 

تعلم من خالل 

 المشاريع
 مهمة تطبيقية

S2 بمهارات  يجب أن يكون الطالب لديه اإللمام بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

سلوك  ة فيلعوامل المؤثرالتواصل المتقدمة والقدرة على التفكير التحليلي ل

 راءت الشقرارالالمستهلك امل مع االساليب المتعلقة باتخاذ والتع المستهلك

 مهمة تطبيقية دراسة حالة

S3 بمهارات  يجب أن يكون الطالب لديه اإللمام بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

لى عقدرة المهارات المتعلقة بالشراء كالالتفكير السليم والمنطقي وتطوير 

 التفاوض والتمويل وغيرها

 مهمة تطبيقية دراسة حالة

S4 لى عيجب أن يكون الطالب لديه القدرة  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

ة تصميم مزيج تسويقي قائم على معرفة شاملة لسلوك المستهلك والبيئ

ي هالكالتسويقية وتطبيق مجموعة من نظريات علم النفس على الواقع االست

 ه في سوق العملوالتعامل مع مختلف القضايا التسويقية التي تواجه

تعلم من خالل 

 المشاريع

 مهمة تطبيقية

 الكفايات      
C1 ادة فريق قييجب أن يكون الطالب قادراً على  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

 عمل لتنفيذ مهمة ذات عالقة بأحد مواضيع مادة سلوك المستهلك

تعلم من خالل 

 حل المشكالت
 تقييم األقران

C2 وخصائص سمات يجب أن يمتلك الطالب  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

 .تجعله قادرا على قراءة وفهم وتفسير سلوك المستهلك

 
 عملي امتحان

C3 اعده تسقدرات يجب أن يكون الطالب لديه  بنجاح المقرر من االنتهاء بعد

 ستهلك.المؤثّرة على سلوك الم التسويقيةفهم التقّلبات والتغييرات على 

 / واجب فردي 

 جماعي
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 الغياب عن االمتحانات

كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بدون عذر مرضي أو عذر قهري يقبل به  -

مته عال صفر في ذلك االمتحان وتحسب في عميد الكلية التي تطرح المادة، توضع له عالمة

 .النهائية

لية كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بعذر مرضي أو قهري يقبل به عميد الك -

في هذه وذر، التي تطرح المادة، عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوع من تاريخ زوال الع

 .للطالبالحالة على مدرس المادة أن يعقد امتحاناً تعويضياً 

لتي كل من تغيب عن امتحان نهائي بعذر مرضي أو عذر قهري يقبل به عميد الكلية ا -

 .حانالمتتطرح المادة عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل ثالثة أيام من تاريخ عقد ذلك ا

 الدوام )المواظبة( 

عادل يي ما ( من مجموع الساعات المقررة للمادة، أ%15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

ست محاضررات أيرام )ن ر(، وسربع محاضررات أيرام )ح   م(. وإذا غراب الطالرب أكثرر مرن 

ة، %( من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلره عميرد الكلير15)

يراب كران الغ يحرم من التقدم لالمتحان النهرائي وتعتبرر نتيجتره فري تلرك المادة)صرفراً(، أمرا إذا

ن تلرك مرلمرض او لعذر قهري يقبله عميرد الكليرة التري تطررح المرادة ، يعتبرر منسرحباً بسبب ا

 المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب. 

 النزاهة األكاديمية

قوبات الع تولي جامعة فيالدلفيا موضوع النزاهة األكاديمية اهتماًما خاًصا، ويتم تطبيق

 كاديميةاأل ليه القيام بعمل ينتهك النزاهةالمنصوص عليها في تعليمات الجامعة بمن يثبت ع

 مثل: الغش، االنتحال )السرقة األكاديمية(، التواطؤ، حقوق الملكية الفكرية.

 

 مخرجات تعلم البرنامج التي يتم تقييمها في المادة

 مخرجات تعلم البرنامج الرقم
اسم المادة التي 

 تقيم المخرج
 مستوى األداء المستهدف أسلوب التقييم

2pK 
نماذج سلوك وسلوك المستهلك دراسة 

 المستهلك
 مناقشة الحالة حالة دراسية

% من الطالب يحصلون على 75

 أو أعلى. 6عالمة 

2pS 

تعزيز قدرات الطالب توظيف التكنولوجيا في 

لتصميم مزيج تسويقي على التفكير التحليلي 

قائم على معرفة شاملة لسلوك المستهلك 

ق مجموعة من والبيئة التسويقية وتطبي

نظريات علم النفس على الواقع االستهالكي 

والتعامل مع مختلف القضايا التسويقية التي 

 تواجهه في سوق العمل

 مناقشة الحالة حالة دراسية

% من الطالب يحصلون 100

% أو أعلى في 68على عالمة 

 سلم تقييم األداء.

 

 وصف متطلبات تقييم مخرجات تعلم البرنامج في المادة

م رق

 المخرج
 الوصف التفصيلي لمتطلب تقييم المخرج

2pK .تقييم اختيار من متعدد من عشر عالمات ضمن االمتحان النهائي 

2pS  من الفصل الدراسي. السابعفي األسبوع  حالة دراسيةمناقشة 

 

 سلم تقييم أداء متطلب تقييم مخرجات تعلم البرنامج في المادة

 ب به قبل المهمة بوقت كاف.قيد التصميم، سيتم تزويد الطال

 


