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توصيف مقرر  :تخطيط وتطوير المنتج
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قسم :التسويق

سمنار

3

عملي

تدريب

اإلجمالي
3

الثالث– الفصل االول
مبادئ التسويق

برنامج ادارة التسويق
اللغة العربية
التعليم عن بعد
الحرم الجامعي
دعبد الكريم القفري
6102م

ثانيا :وصف المقرر:
يهدف المقرر إلى التعريف بعملية إدارة المنتجات السلعية والخدمية وآليات التخطيط والتطوير للمنتجات القائمة أو
المنتجات الجديدة في ضوء دورة حياة المنتج وطبيعة العرض والطلب.

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

Aالمعرفة والفهم
 .1تعريف الطالب بأهمية مفهوم المنتجات
 .2تعريف الطالب بمراحل دورة حياة المنتجات وخصائص كل دورة.
 -3تعريف الطالب بأهمية احتبار المنتج والسوق.

Bالمهارات الذهنية
 -1ان يقارن الطالب بين المنتجات السلعية والمنتجات الخدمية
 -2ان يشرح الطالب مراحل تطوير المنتجات الجديدة
 -3ان يميز الطالب بين االسواق السلعية ومواصفات المنتجات الحديثة
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توصيف مقرر:

 .Cالمهارات العملية المهنية
. .1القدرة على تخطيط وتصميم المنتجات
 .2القدددرة علددى اتخدداذ القددرارات الخاصددة باالسددتراتيجيات التسددويقية للقطددا السددو
التسويقية المحيطة
 .3القدرة على تطوير وتطبيق عناصرالمزيج التسويق للمصارف بمدا يادمن تحقيدق اهدداف المصدارف مدن ادبط
الجودة المقدمة وتلبية حاجات ورغبات العمالء.
وحسددن اختيارهددا اددمن البي ددة

Dالمهارات العامة
-۱استثمار الطالب معرفته في المعلومات في التطبيق العملي واالتصال بالعملية االنتاجية .
 -۲ربط الطالب المعرفة النظرية بممارسات عملية في تقديم منتجات متطورة تلبي رغبات العمالء
 -۳ممارسة الطالب تخطيط منتجات قادرة على المنافسة وتقديم منتجات مبتكرة

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم

استراتيجية التدريس

 .1تعريف الطالب بأهمية مفهوم المنتجات
 .2تعريف الطالبب بمراحبل دورة حيباة المنتجبات
وخصائص كل دورة.
 -3تعريف الطالب بأهمية احتبار المنتج والسوق.

المحاضرة الدراسية.تقديم المحاضرات عن
طريق الشرح من خالل
عرض على برنامج
بوربوينت ،مع تقديم
أمثلة
مباشرة من السوق

الحوار العلمي.-التعلم الذاتى

استراتيجية التقويم
 امتحانات قصيرة
 واجبات
 تقدددددددددددي

ددددددددددفو

لألبحاث والتقارير
 امتحانددددات ةصددددلية
ونهائية

خامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية
 -1ان يقدددددددارن الطالدددددددب بدددددددين
المنتجددات السددلعية والمنتجددات
الخدمية
 -2ان يشددددرح الطالددددب مراحددددل
تطوير المنتجات الجديدة
 -3ان يميز الطالب بدين االسدواق
السلعية ومواصفات المنتجدات
الحديثة

استراتيجية التدريس

استراتيجية التقويم
 امتحانات قصيرة

-۱المحاضرة التقليدية
-۲الوسائط اإللكترونية ،

 واجبات
 تقدددددددددددي

االنترنت.
-۳الحوار المتبادل.
-٤المواقف الحوارية.

ددددددددددفو

لألبحاث والتقارير
 امتحانددددات ةصددددلية
ونهائية

سادسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر

استراتيجية التدريس
3

استراتيجية التقويم

توصيف مقرر:
. .1القدرة علدى تخطديط وتصدميم
المنتجات
 .2القددددرة علدددى اتخددداذ القدددرارات
الخاصددددددددة باالسددددددددتراتيجيات
التسدددددويقية للقطدددددا السدددددو
وحسددن اختيارهددا اددمن البي ددة
التسويقية المحيطة
 .3القددددرة علدددى تطدددوير وتطبيدددق
عناصددددددددرالمزيج التسددددددددويق
للمصددارف بمددا ياددمن تحقيددق
اهددداف المصددارف مددن اددبط
الجودة المقدمدة وتلبيدة حاجدات
ورغبات العمالء.

 امتحانات قصيرة
-۱المحاضرة التقليدية
-۲الوسائط اإللكترونية ،
االنترنت .
-۳الحوار المتبادل .
-٤المواقف الحوارية.

 واجبات
 تقدددددددددددي

ددددددددددفو

لألبحاث والتقارير
 امتحانددددات ةصددددلية
ونهائية

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر/

استراتيجية التدريس

العامة

-۱استثمار الطالب معرفته في المعلومات في التطبيق
العملي واالتصال بالعملية االنتاجية .
 -۲ربط الطالب المعرفة النظرية بممارسات عملية
في تقديم منتجات متطورة تلبي رغبات العمالء
 -۳ممارسة الطالب تخطيط منتجات قادرة على
المنافسة وتقديم منتجات مبتكرة

-۱المحاضرة التقليدية
-۲الوسائط اإللكترونية ،
االنترنت .
-۳الحوار المتبادل .
-٤المواقف الحوارية.

استراتيجية التقويم
 امتحانات قصيرة
 واجبات
 تقدددددددددددي

ددددددددددفو

لألبحاث والتقارير
 امتحانددددات ةصددددلية
ونهائية

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

الر
قم

عدد
األسا
بيع

المواضيع

الساع
ات
الفعلي
ة

3
1

 مقدمة في إدارة المنتجات
 اساسيات ادارة المنتجات

2






3



1

المنتجات
مدخل في تخطيط وتطوير المنتجات
تصميم وتطوير المنتج
مراحل تطوير المنتجات الجديدة
احتبار المنتج والسوق

1

3
3

1

4

المخرجات

A1,A2A3.,
B1,B2.B3
C1.C2.C3
D1.D2D3.
A1,A2.,B1,B2.
B3C1.C2.C3D
.1.D2.D3

A1,A2A3.,B1
,B2.B3
C1.C2.C3D

توصيف مقرر:
3
4

 احتبار المنتج والسوق
 دورة حياة المنتجات

5

 العمليات المرتبطة بعمليات تطوير المنتجات
 مراجعة عامة

1

A1,A2A3.,B1
,B2.B3C1.C2.
C3.D1.D2.D3
.

A1,A2A3.,B
1,B2.B3
C1.C2.C3D
5

إجمالي األسابيع والساعات

15

تاسعا :استراتيجية التدريس:
محاضرات.
تطبيق عملي في المعمل.
واجبات منزلية
مناقشة جماعية
تكاليف جماعية

 .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:
المرجع الرئيس
د .محمود جاسم الصميدعي .إدارة المنتجات دار المسيرة للنشر ط -6100 .0عمان-االردنالمراجع المساعدة
مواد إلكترونية وإنترنت:

(إن وجدت)
5

توصيف مقرر:
-0
-6
-3
-4
-5

المجالت والدوريات والمواقع اإللكترونية.
 محركات البحث العلمية المختلفة المكتبة الرقميةصحفية االقتصاد االلكتروني.
المكتبة الشاملة

الثاني عشر :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
الحضور والغياب :تحددها الئحة شؤون الطالب
الحضور المتأخر :يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
ضوابط االختبارات واالمتحانات :كما في الالئحة.
التكليفات  /المهام والمشاريع :يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير
مقبولة بعد الوقت المحدد.
الغش :يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
االنتحال :يفصل سنه من الدراسة.
سياسات أخرى :تحددها الئحة شؤون الطالب

2

توصيف مقرر:

خطة مقرر :تخطيط وتطوير المنتج
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توصيف مقرر:

 .Iمعلومات عن مدرس المقرر :تخطيط وتطوير المنتج
االسم

الساعات المكتبية (  /3أسبوعيا)

د .عبد الكري القفر

المكان ورقم الهاتف

السبت

االثنين

األحد

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):

تخطيط وتطوير المنتج
الساعات
نظري

سمنار

عملي

تدريب

3

.7
.8
.9

3
المستوى الثالث الفصل الثاني
ال يوجد

 .6المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):
البرنامج /البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:

بكالريوس تسويق
قاعات قسم التسويق
د .عبد الكريم القفري

لغة تدريس المقرر:

مكان تدريس المقرر:

ثانيا :وصف المقرر:
 -1 .تحديد مهام إدارة المنتجات
 - 2التمييز بين أنواع المنتجات والماركات المختلفة.
 -4التعرف على آليات والسياسات المتبعة في تطوير المنتج الجديد.
 -5توضيح :العالقة بين إدارة المنتجات وإدارة التسويق
 -6توضيح العالقة بين إدارة المنتجات وإدارة المشروع
 -7توضيح العالقة بين إدارة المنتج وإدارة اإلنتاج
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المجموع

توصيف مقرر:

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

المواضيع

عدد األسابيع

الساعات
الفعلية

3
1

 مقدمة في إدارة المنتجات
 اساسيات ادارة المنتجات

2






المنتجات
مدخل في تخطيط وتطوير المنتجات
تصميم وتطوير المنتج
مراحل تطوير المنتجات الجديدة
احتبار المنتج والسوق



احتبار المنتج والسوق
دورة حياة المنتجات
العمليات المرتبطة بعمليات تطوير المنتجات
مراجعة عامة

3



1

1

1

3
3
3

4


5




1

5

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

عدد األسابيع

المهام  /التجارب العملية

1.
2.

ال يوجد

3.
4.
5.

إجمالي األسابيع والساعات

 .IIIاستراتيجية التدريس

9

الساعات الفعلية

توصيف مقرر:

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

موضوعات التقويم

موعد التقويم /اليوم
والتاريخ
نهاية كل وحدة

10
10

%11
%11
%21

الدرجة

.1

جميع الوحدات

.2

جميع الوحدات

جميع األسابيع

الوحدات التي ت
تدريسها
جميع الوحدات

االختبار النصفي

20

ةي االمتحانات

60

3
4

الوزن النسبي

60%

المجموع

 .VIمصادر التعلم:
 .0المراجع الر يسة:

محمود جاسم الصميدع  .إدارة المنتجات دار المسيرة للنشر ط -2111 .1عمان-االردن
.2

المراجع المساعدة:

-

 .3مواد إلكترونية وإنترنت
المجالت العملية والدوريات والموا ع االلكترونية -النشرات
تاسعا :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
الحضور والغياب :تحددها الئحة شؤون الطالب
الحضور المتأخر :يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
ضوابط االختبارات واالمتحانات :كما في الالئحة.
التكليفات  /المهام والمشاريع :يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة
بعد الوقت المحدد.
01

توصيف مقرر:

الغش :يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
االنتحال :يفصل سنه من الدراسة.
سياسات أخرى :تحددها الئحة شؤون الطالب

00

