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 جامعة الزرقاء
 

 ادارة التسوٌق : المتطلب السابق  
 0400501:رقم المتطلب السابق 

 االقتصاد والعلوم االدارٌة:  الكلٌة 
 التسوٌق:   القسم 

 تخطٌط وتطوٌر المنتج:عنوان المقرر 

 0405331: رقم المادة 
 :اسم المدرس 

 :الساعات المكتبٌة 
 :وقت المحاضرة 

  

  
  

 
 :وصف المساق 

 
ٌعتبر التخطٌط والتطوٌر للمنتجات أحد القضاٌا الخطٌرة التً تواجه المنشات فً الوقت الحاضر وخاصة لما تتصف هذه المرحلة من منافسة قوٌة بٌن 

منشات االعمال ولتفادي هذة المشاكل التنافسٌة طبقت الكثٌر من الشركات الناجحة مبدأ تخطٌط وتطوٌر المنتجات لمواكبة التطورات الحدٌثة فً منشات 
 .االعمال 

 
 : اهداف المساق

 .كٌفٌة تصمٌم المنتج بطرٌقة فعالة ومنافسة  .1
 .لتعرف على مراحل دورة حٌاة المنتج وأهم االستراتجٌات المتبعة لتطوٌر المنتج  .2
 .معرفة التحدٌات والفرص التً تواجهه االعمال  .3
 .التعرف على كٌفٌة كواكبة التطورات التكنولوجٌة الحالٌة  .4
 .وأهمٌتها فً تطوٌر االعمال وتخطٌط المنتج وتطوٌرة  Six Sigmaالتعرف على  .5
 .معرفة االستراتٌجٌات لتطوٌر المنتج ، العالمة التجارٌة والخدمات  .6

 

 :مخرجات التعلم 

 
 

A   - المعرفة : 

 . المناسبه لهاالحلول وتقدٌم تشخٌصها ،المسوق   التً ٌواجهاالمشكلة رصد فً التسوٌقٌة المعلومة استخدام على القدرة: المعرفة بالمفاهٌم .1

 . ملموسواقع عملً  الى التسوٌقٌة الفكرة ترجمة: المعرفة بالنظرٌات والمبادئ  .2
 .العلمٌة الصحٌحة المعلومة مستوى الى ترتقً كً التسوٌقٌة دعم الفكرة: المعرفة باألجراءات .3

 
B   -  المهاراث االدراكيت: 

 
 .توظٌف المعرفة النظرٌة فً التطبٌق: تطبٌق المادئ .1
. المبادرة الخالقة فً حل المشاكل التسوٌقٌة بطرق علمٌة متطورة: األبداع وحل المشكالت .2

 
    C -مهاراث التعامل مع االخرين وتحمل المسؤوليت :

 
. بناء عالقات قوٌة مع الزبائن الزمالء والرؤساء على مستوى الوظٌفة والبحث العلمً:  التصرف بمسؤولٌة فً العالقات الشخصٌة والمهنٌة .1

    D-مهاراث األتصال وتقنيت المعلىماث والمهاراث العدديت : 

 .وأسترجاعها عند الحاجه معالجتها المعلومات، متطورة لحفظ اسالٌب استخدام: أستخدام تقنٌة األتصاالت و المعلومات .1

 .قراءة المتغٌرات البٌئة التسوٌقٌة الحدٌثة وتفسٌرها بما ٌتألم مع التكنولوجٌا التطوره: أستخدام تقنٌة األتصاالت و المعلومات .2
. تطبٌق البرمجٌات الحاسوبٌة فً رفع مستوى االداء التسوٌقً: أستخدام األسالٌب الحسابٌة واألحصائٌة .3
 

E  - المهارات الحركية والنفسية: 

 .ملموس  عملً وواقع الى التسوٌقٌة االفكار ترجمة فً  الحدٌثةالعلمٌة االسالٌب  استخدام:كل*القدرة على األبداع فً حل المشا .1

 . على سلوكهماالٌجابً والتاثٌر الداخلٌة والخارجٌة للمنظمة البٌئة مع التاقلم: القدرة على التكٌف .2
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  : هيكل المقرر

نتاجاث  المىاضيع اجراءاث التعلم طرق التعليم

 التعلم

الساعت 

 المعتمدة

 االسبىع

1 مقدمة فً ادارة المنتجات محاضرات عصف ذهً
A3
A 

االول  3

اسس النجاح ، )اساسٌات ادارة المنتجات  محاضرات طرق اللجان
 (واالهمٌة ، اسس ادارة محفظة المنتجات 

1A 3 ًالثان 

طرق اللجان وطرق حل 
 المشكالت

3A مدخل تخطٌط ادارة المنتجات محاضرات
1B 

 الثالث 3

محاضرات ومناقشة  التفكٌر االبداعً
 حالة دراسٌة

1A مراحل دورة حٌاة المنتجات
2A 

 الرابع 3

التفكٌر االبداعً والعصف 
 الذهنً

1 استراتٌجٌات المنتجات محاضرات
B2
B 

 الخامس 3

 السادس 1C 3 تصمٌم وتطوٌر المنتجات مناقشة حوارٌة العصف الذهنً

حل المشكالت والعصف 
 الذهنً

 السابع 1D 3 تطوٌر المنتجات الجدٌدة محاضرات

طرح قضٌة معٌنة متعلقة 
بالدرس بطرٌقة غٌر 

 مباشرة

 الثامن 2B 3  الجدٌدةمراحل تطور المنتجات محاضرات

 التاسع 2D 3 اختبار المنتج والسوق محاضر ات التفكٌر االبداعً

الذهنً والتفكٌر  العصف
 االبداعً

2 العملٌات المرتبطة بعملٌة تطوٌر المنتج محاضرات
D3
D 

العاشر  3

الحادي عشر  2D 3 مواكبة التطورات التكنولوجٌة محاضرات طرح االسئلة والنقاش

الثانً عشر  2D 3 مواكبة التطورات التكنولوجٌة محاضرات التفكٌر االبداعً

فً تطوٌر المنتج وتحقٌق  (Six Sigma)مفهوم  محاضرات حل المشكالت
 نوعٌتة

3D 3  الثالث عشر

 
 المراجع 

 :الكتاب المقرر الرئيس

 محمود الصمٌدعً ، ردٌنة عثمان ، ادارة المنتجات  
 

 :المقررات المساندة 

 مأمون العكروش ، سهٌر العكروش ، تطوٌر المنتجات الجدٌدة دار وائل 
 محمد عبٌدات ، ادارة المنتجات ،دار وائل 

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمت التاريخ

 االمتحان االول 20 حسب التقوٌم الجامعً 

 االمتحان الثانً 20 حسب التقوٌم الجامعً

 االمتحان الشفهً 10 

 عرض تقدٌمً  

 االمتحان النهائً 50 حسب التقوٌم الجامعً
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Zarqa University  Course number : 0405331 

Faculty Economics and 

Administrative Sciences 

 

Course title: Planning & 

Development of Product 

 
Department: Marketing Instructor: 

Office hour : 
Lecture's time : 
 

  
  

 
Course description: 

 
 

Is the planning and development of products a serious issues facing the facilities at the 
present time and in particular to characterize this phase of strong competition between 
businesses and avoid this competitive problems applied a lot of successful companies 
principle of planning and product development to keep pace with modern developments 
in the businesses. 

 
 

 
Aims of the course: 

1. The design of the product. How effective and competitive manner. 
2. .altaraf the product life cycle stages and the most important strategies in place to 
develop the product. 
3. .marafh the challenges and opportunities faced by business 
4. .altaraf on how the planets current technological developments. 
5. .altaraf on Six Sigma and its importance in the development of business and product 
planning and development. 
6. knowledge of strategies for the development of the product, brand and services.. 

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge and Understanding 
A - knowledge 
A1. knowledge of concepts: the ability to use the information to monitor the 

marketing problem faced by the marketer, diagnose and provide appropriate 
solutions. 

A2. Knowledge of theories and principles: Translating marketing idea into a 
tangible and practical reality 

    A  3. Knowledge actions: to support the marketing idea in order to rise to the 
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level of sound scientific information 
B.  Subject-specific skills 

B1. Apply Almadi: Recruitment theoretical knowledge in the application. 
     B2. creativity and problem-solving: creative initiative in solving marketing 

problems sophisticated scientific methods 
B3. Application of Methods and Tools:. 

C. Critical-Thinking Skills 

   C   1. act responsibly in the personal and professional relationships: build 

strong relationships with colleagues and superiors customers on the level of 

functionality and scientific research. 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and personal 
development) 

D1. The use of communications and information technology: the use of sophisticated 

methods to save the information, processed and retrieved when needed. 

D2. the use of communications and information technology: the modern marketing 

environment to read and interpret variables including Whitlam with technology 

Alttorh. 

D3. The use of mathematical and statistical methods: Application of computer software in raising the level of 

marketing performance 

E - motor and mental skills 

E1. The ability to be creative in solving Almcha * all: the use of modern scientific methods in the 

translation of marketing ideas into practical reality and concretely 

E2. The ability to adapt: to adjust to internal and external environment of the organization and the 

positive impact on their behavior. 

Course structures: 

 

Week 

Cre

dit 

Hou

rs 

ILOs Topics 
Teaching 

Procedure 
Assessment methods 

the first 3 1A3A Introduction to Product 
Management 

Lectures brainstorming 

The 

second 

3 1A Principals of products 

management 

(foundations of 

success, and 

Lectures methods of committees 



 

         ZU/QP10F004                                                01:         اإلصدار                2015 حزيران 24: تاريخ اإلصدار
   

importantly, the 

foundations of 

portfolio management 

products) 

the third 3 3A1B Planning and 

product 

development 

department 

Lectures  Methods of 

committees& 

solve problems 

the fourth 3 1A2A Stages of the 

product life 

cycle 

Lectures

& 

Discuss a 

case 

study 

Creative 

thinking 

Fifth 3 1B2B Product 

Strategies 

Lectures Brainstorming

& Creative 

thinking 

Sixth 3 1C Product design 

and 

development 

Dialogic 

debate 

brainstorming 

Seventh 3 1D new products 

Development   

Lectures  Brainstorming

& solve 

problems 

eighth 3 2B Stages of 

development 

of new 

products 

Lectures Ask specific 

issue related to 

the lesson 

indirectly 

Ninth 3 2D Product and 

market test 

Lectures Creative 

thinking 

tenth 3 2D3D Associated 

with product 

development 

processes 

Lectures Brainstorming

& Creative 

thinking 

eleventh 3 2D Keep pace 

with 

technological 

developer 

Lectures Ask questions 

and discussion 

twelfth 3 2D Keep pace 

with 

technological 

developments 

Lectures Creative 

thinking 

Thirteent

h 

3 3D Concept (Six 

Sigma) in 

product 

Lectures solve problems 



 

         ZU/QP10F004                                                01:         اإلصدار                2015 حزيران 24: تاريخ اإلصدار
   

development 

and quality 

and achieve 

 

 

References: 

A. Main Textbook: Mahmoud al-Sumaidaie, Rudeina, Osman, Product 
Management, 2011 

 

 

B. Supplementary Textbook(s): Mamoun Aekroh, SZ Aekroh, development of new 
products Dar Wael 

 

Assessment Methods: 

 

 

Methods Grade Date 

The first exam 20  

The second exam 20  

Oral exam 10  

final exam 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


