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 مبادئ تسويق:المتطلب السابق   جامعة الزرقاء
 0405256: رقم المساق 

 :اسم المدرس  االقتصاد والعلوم االدارية:الكلية 

 : موعد المحاضرة  التسويق:القسم 

 :الساعات المكتبية  إدارة عالقات الزبائن: عنوان المقرر
 

  

 
 :وصف المساق 

التركٌز على مفهوم الزبون الذي ٌمثل احد الحقول الرئٌسٌة لعلم التسوٌق وكذلك للدور الكبٌر الذي ٌلعبه فً 
انجاح نشاط المنظمات االنتاجٌة والتسوٌقٌة وتحقٌق أهدافها وتساعدها فً صٌاغة استراتٌجٌات اتخاذ القرارات 

 .فً ظل بٌئة دٌنامٌكٌة شدٌدة المناقشة 
 

 
 :اهداف المساق 

 

 .التعرف مفهوم سلوك الزبون-1
 .التعرف على رضا الزبون-2
 .التعرف على والء الزبون- 3
 .التعرف على العوامل المؤثرة على سلوك الزبون- 4
 .التعرف مكونات والء الزبون-5
 
  

 :: مخرجات التعلم

A- المعرفة 

 .المعرفة بالمفاهٌم التً تتعلق فً ادارة عالقات الزبون-1
 .المعرفة فً انماط الزبون ودورة حٌاة الزبون-2
 .المعرفة المتعلق فً سلوك الزبون-3
 
 

B- المهارات االدراكية: 
 .توظٌف المعرفة النظرٌة فً التطبٌق:تطبٌق المبادئ -1
 .المبادرة الجٌدة فً حل المشاكل التً تتعلق فً ادارة عالقات الزبائن::اإلبداع وحل المشكالت-2
 

C - مهارات التعامل مع االخرين وتحمل المسؤولية: 
 بناء عالقات قوية مع الزبائن : التصرف بمسؤولية في العالقات الشخصية والمهنية -1           

            والرؤساء على في المنظمة 
 

D -مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات العددية 
ومعالجتها ,استخدام اسالٌب متطورة لحفظ المعلومات : استخدام تقنٌة االتصاالت والمعلومات -1

 .واسترجاعها عند الحاجة
دراسة متغٌرات البٌئة الداخلٌة والخارجٌة وتفسٌرها بما :استخدام تقنٌة االتصاالت والمعلومات -2

 .ٌتالئم مع التكنولوجٌا المتطورة 
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تطبٌق البرمجٌات الحاسوبٌة فً رفع مستوى اداء :استخدام األسالٌب الحسابٌة واالحصائٌة -3
 .المنظمة

 
E- المهارات الحركية والنفسية 
استخدام االسالٌب العلمٌة الحدٌثة فً ترجمة االفكار :القدرة على االبداع فً حل المشكالت -1

 .التسوٌقٌة الى واقع عملً وملموس
 .التأقلم مع البٌئة الداخلٌة والخارجٌة للمنظمة والتأثٌر االٌجابً على سلوكهم :القدرة على التكٌف -2
 

 :  هيكل المقرر    

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

حالقات نقاش 

 وتفكير ابداعي

مفهىم  الزبىن  محاضرات

وأنماط الزبىن ,

دورة , انىاع الزبىن,

 الزبىن

A1 3 األول 

 حلقات نقاشٌة
 وعصف ذهني

محاضرات 

وحاالت 

 دراسية

التعرف على مشكالت 

وشرائح ,الزبىن 

 الزبىن

B2 E1 3 ًالثان 

 حلقات نقاشٌة

 وتفكير ابداعي

مفهوم سلوك  محاضرات
تطور سلوك ,الزبون

أهمٌة دراسة ,الزبون 
 سلوك الزبون

 
A1 

 الثالث 3

التعرف على نماذج  محاضرات تفكٌر ابداعً
, سلوك الزبون

التعرف على المفاتٌح 
السبعة فً سلوك 

 الزبون

A3 3 الرابع 

التعرف على  محاضرات حلقات نقاشٌة
البرنامج فً سلوك 

ومعرفة ,الزبون
سلوك الزبون 

 الدولً 

D3 3 الخامس 

التعرف على مفهوم  محاضرات عصف ذهنً
وابعاد ,الجودة 
ومفهوم ,الجودة 

إدارة الجودة 
 الشاملة

B1 3 السادس 
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تفكٌر ابداعً 
 حلقات نقاش

التعرف على مبادئ  محاضرات
إدارة الجودة الشاملة 

وسلوك الزبون ,
 والجودة 

C1        3 السابع 

التعرف على  محاضرات      حلقات نقاش
الخطوات االساسٌة 
نحو إدارة عالقات 

والعوامل ,الزبون
المؤثرة على إدارة 

بٌانات ,عالقة الزبون
 الزبون

C1 3 الثامن 

التعرف على اإلطار  محاضرات تفكٌر ابداعً
العام  لعملٌة إدارة 

, عالقة الزبون 
ومفهوم ادارة عالقات 

 الزبون

E2 3 التاسع 

معرفة مفهوم رضا  محاضرات حلقات نقاش
اهمٌة رضا ,الزبون
قٌاس رضا ,الزبون
 الزبون

C1 3 العاشر 

معرفة حاجات  محاضرات تفكٌر ابداعً
والغذٌة ,الزبون

 العكسٌة للزبون

E2 3  الحادي
 عشر

معرفة دور بحوث  محاضرات تفكٌر ابداعً
التسوٌق فً رضا 

التعرف على ,الزبون 
 مفهوم والء الزبون

B1 3 الثانً عشر 

التعرف على نظرٌة  محاضرات حلقات نقاش
االرتباط والوالء 

تحقٌق المٌزة ,
التنافسٌة من خالل 
 االرتباط مع الزبون

A2 3  الثالث عشر
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 المراجع 

 الكتاب المقرر الرئٌس
 2009-دكتور ٌوسف الطائً وهاشم العبادي - إدارة عالقات الزبون

 (المؤلف, الطبعة,دار النشر , العنوان)
 

 المقررات المساندة 

 

 (المؤلف, الطبعة,دار النشر , العنوان)
 2015-دكتور محمد ابو جلٌل -ادارة عالقات العمالء

 
 

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 

 االمتحان االول  20 حسب التقوٌم الجامعً

 االمتحان الثاني  20 حسب التقوٌم الجامعً

 االمتحان الشفهي  10 

 عرض تقديمي   

 االمتحانى النهائي  50 حسب التقوٌم الجامعً
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        Zarqa University 

College: Economics and 

Administrative Sciences 

Section: Marketing 

Course title: Customer 

Relationship Management 

 

 
 

 

 

Name of teacher: 

Course number : 0405256 

Lecture time :  

Office Hours :  
 

  

Course Description: 

Focusing on the concept of the customer, which represents one of the 

main fields of marketing science as well as the great role that plays in 

the success of the activity of the organizations of production and 

marketing and achieve their objectives and help in the formulation of 

decision-making strategies in a dynamic environment is very 

discussion. 

 
Course Objectives: 
1. Understand the concept of customer behavior. 

2. Identify customer satisfaction. 

3- To identify customer loyalty. 

4 - identify the factors affecting the behavior of the customer. 

5. Identify customer loyalty components. 
 
  

Learning Outcomes :: 

A-Knowledge 

1. Knowledge of concepts related to customer relationship management. 

2. Knowledge in customer styles and customer lifecycle. 

3. Knowledge related to customer behavior. 

B-Cognitive skills: 

1. Application of Principles: Employing theoretical knowledge in 

application. 

2 - Creativity and problem solving :: Good initiative in solving 

problems related to the management of customer relations. 

 
C - Skills of dealing with others and take responsibility: 

            1. Act responsibly in personal and professional 

relationships: Build strong relationships with customers 

            The heads are on in the organization 

 

D - Communication skills, information technology and 
numerical skills 

1 - Use of communication and information technology: the use 

of sophisticated methods of information preservation, 

processing and retrieval when needed. 

2 - Use of communication and information technology: study 

the internal and external environment variables and 
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interpretation in accordance with the advanced technology. 

3 - Use of mathematical and statistical methods: the application 

of computer software in raising the level of performance of the 

organization. 

 

E-kinetic and psychological skills 

1 - The ability to innovate in problem solving: The use of 

modern scientific methods in translating marketing ideas into 

reality and concrete. 

2. Adaptability: Adaptation to the internal and external 

environment of the organization and the positive impact on 

their behavior. 
Course structures: 

Week 
Credit 

Hours 
ILOs Topics 

Teaching 

Procedure 
Assessment methods 

the first 3 A1 Customer concept, 

customer styles, customer 

types, customer cycles 

Lectures Creative thinking+ 

Workshops 

The second 3 B2 

E1 

Identify customer issues, 

customer segments 

Lectures 
and case 
studies 

Workshops + Brain 

storming  

the third 3  
A1 

The concept of 

customer 

behavior, the 

evolution of 

customer 

behavior, the 

importance of 

studying 

customer 

behavior 

Lectures Creative thinking+ 

Workshops 

the fourth 3 A3 Identify 

customer 

behavior 

patterns, identify 

the seven keys in 

customer 

behavior 

Lectures Creative 

thinking 

Fifth 3 D3 Identify the 

program in 

customer 

behavior, and 

learn about the 

international 

customer 

behavior 

Lectures Workshops 

Sixth 3 B1 Identify the 

concept of 

quality, quality 

and the concept 

of total quality 

management 

Lectures Brain storming 

Seventh 3 C1        Learn about the 

principles of 

TQM, customer 

behavior and 

Lectures  Creative 

thinking+ 

Workshops 
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quality 

eighth 3 C1 Identify the 

basic steps 

towards 

customer 

relationship 

management, 

factors affecting 

customer 

relationship 

management, 

customer data 

Lectures  Workshops 

Ninth 3 E2 Identify the 

general 

framework of 

the customer 

relationship 

management 

process and the 

concept of 

customer 

relationship 

management 

Lectures  Creative 

thinking 

tenth 3 C1 Know the 

concept of 

customer 

satisfaction, the 

importance of 

customer 

satisfaction, 

measuring 

customer 

satisfaction 

Lectures Workshops 

eleventh 3 E2 Know the 

customer's 

needs, and the 

customer's 

reverse food 

Lectures Creative 

thinking 

twelfth 3 B1 Knowing the 

role of 

marketing 

research in 

customer 

satisfaction, 

understanding 

the concept of 

customer loyalty 

Lectures Creative 

thinking 

Thirteenth 3 A2 Identify the 

theory of 

correlation and 

loyalty, achieve 

competitive 

advantage 

through the link 

with the 

customer 

Lectures Workshops 

 
 

References 

The Chairman's Rapporteur's Book 

  Customer Relationship Management - Dr. Yousef Al-Tai and Hashim Al-Abbadi -
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2009 

(Title, author, edition, publisher) 

 
Supporting Courses 

 (Title, author, edition, publisher) 

Customer Relationship Management - Dr. Mohammed Abu Jalil 2015 

Methods Grade Date 

The first exam 20 According to the university 

calendar 

The second exam 20 According to the university 

calendar 

Oral exam 10  

final exam 50 According to the university 

calendar 

 


