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مقرر  :إدارة المنتج والعالمة التجارية
وثيقة تعريف ّ
معلومات أساسية:
اسم المقرر

إدارة المنتج والعالمة التجارية

رمز المقرر

BMK604

ساعات الجلسات المسجلة

24

ساعات الجلسات المتزامنة

24

ساعات المذاكرة

-

ساعات االمتحان

75 min

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المسجلة

48

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المتزامنة

18

عدد الساعات المعتمدة

5

مستوى المقرر

6

 -1المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشرًة:
المقرر

الرمز

سلوك المستهلك

BMK502

 -2الهدف من المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى منح الطالب المعرفة بمجال إدارة المنتجات والعالمات التجارية حتى يتمكنوا من االستفادة منها بشكل
مناسب وكاف في عالم األعمال عند تسويق المنتجات .يبدأ المقرر بتصنيف المنتجات والخدمات ،ثم يناقش عملية تطوير المنتجات
الجديدة ثم استراتيجيات العالمة التجارية ثم مراحل دورة حياة المنتج ،كما يناقش كيفية تغير استراتيجيات التسويق خالل دورة حياة
المنتج .عالوة على ذلك ،يناقش الكتاب تبني ونشر االبتكار.
 -3المحصالت التعليمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
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الرمز

المحصّالتّالتعليميّة المرجوة

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

 ILO1يصنف الطالب أهم المنتجات والخدمات.
 ILO2يصف الطالب الق اررات التي تتخذها الشركات فيما يتعلق بمنتجاتها وخدماتها الفردية وخطوط اإلنتاج ومزج المنتجات.
 ILO3يناقش الطالب ويشرح خطوات عملية تطوير المنتجات الجديدة.
ILO4

يناقش الطالب استراتيجيات العالمات التجارية ،ويجادل في الق اررات التي تتخذها الشركات في بناء وإدارة عالماتها
التجارية.

 ILO5يستنتج الطالب مراحل دورة حياة المنتج ،ويناقش كيفية تغيير استراتيجيات التسويق خالل دورات حياة المنتج.
 ILO6يجادل الطالب باستراتيجيات تجديد وإلغاء المنتجات والعالمات التجارية
 -4محتوى المقرر( :

المحصالت
التعليمية

 24ساعة حد أقصى مجموع الساعات المسجلة،

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن
وجدت

مسجلة

متزامنة

أنماط المهام

مالحظات وتوضيحات إن
وجدت



ماهية المنتج

 تمارين )(TD



تصنيفات المنتج والخدمة

 وظائف

عملية ،نهدف من خاللها

2

2

 حلقات بحث

إلى مساعدة الطالب على

 مشاريع

تطبيق المفاهيم التي تم

 تجارب

تناولها في المقرر على

 أخرى .....

واقع المنظمات.

 تمارين )(TD

وظيفة المقرر هي حالة

 وظائف



ق اررات المنتج والخدمة



تقييم محفظة المنتج



مصادر أفكار المنتجات الجديدة.

4

4

2

2

 حلقات بحث
 مشاريع
 تجارب

ILO3

القسم العملي مع

وظيفة المقرر هي حالة

ILO1

ILO2

ساعات

ساعات

 24ساعة حد أقصى مجموع الساعات المتزامنة)



خطوات

عملية

تطوير

المنتج

عملية ،نهدف من خاللها
إلى مساعدة الطالب على
تطبيق المفاهيم التي تم
تناولها في المقرر على

 أخرى .....

واقع المنظمات.

 تمارين )(TD

وظيفة المقرر هي حالة

 وظائف

عملية ،نهدف من خاللها
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الجديد.

االعتبارات الرئيسية في إدارة هذه

 مشاريع

العملية

 تجارب

 أخرى .....

واقع المنظمات.



قيمة العالمة التجارية

 تمارين )(TD

وظيفة المقرر هي حالة



الوعي بالعالمة التجارية



الجودة المدركة

 وظائف

عملية ،نهدف من خاللها



االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية



الوالء للعالمة التجارية



تطوير هوية العالمة التجارية



مراحل دورة حياة المنتج



دورة حيا ا ا اااة المنا ا ا ااتج واسا ا ا ااتراتيجيات



ILO4

ILO5

ILO6

 حلقات بحث

إلى مساعدة الطالب على

التسويق خاللها.


تبني ونشر االبتكارات.



اسا ا ا ا ااتراتيجيات تجديا ا ا ا ااد المنتج ا ا ا ا اات
والعالمة التجارية



ال ااتخلن م اان المنتج ااات والعالم ااات
التجارية

 -5معايير التقويم:

12

2

12

2

2

تناولها في المقرر على

 حلقات بحث

إلى مساعدة الطالب على

 مشاريع

تطبيق المفاهيم التي تم

 تجارب

تناولها في المقرر على

 أخرى .....

واقع المنظمات.

 تمارين )(TD

وظيفة المقرر هي حالة

 وظائف

عملية ،نهدف من خاللها

 حلقات بحث
 مشاريع
 تجارب

2

تطبيق المفاهيم التي تم

إلى مساعدة الطالب على

تطبيق المفاهيم التي تم
تناولها في المقرر على

 أخرى .....

واقع المنظمات.

 تمارين )(TD

وظيفة المقرر هي حالة

 وظائف

عملية ،نهدف من خاللها

 حلقات بحث

إلى مساعدة الطالب على

 مشاريع

تطبيق المفاهيم التي تم

 تجارب

تناولها في المقرر على

 أخرى .....

واقع المنظمات.
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معايير التقييم لتحقيق المحصالت

ILO
Code

ILO1

على الطالب أن يظهر اإلمكانيات

المحصالت التعليمية

الالزمة للقيام باألنشطة التالية:

يصنف الطالب أهم المنتجات
والخدمات.

يصف الطالب الق اررات التي
تتخذها الشركات فيما يتعلق
ILO2

بمنتجاتها

وخدماتها

الفردية

وخطوط

اإلنتاج

ومزج

يقارن الطالب بين المنتجات والخدمات
الرئيسية.

نمط التقويم
تفاعل في
الجلسات
المتزامنة



عملي

امتحانات



يستدل الطالب على ق اررات المنتج المفرد،
وخط المنتج ومزج المنتجات.





المنتجات.
يناقش الطالب ويشرح خطوات
ILO3

عملية تطوير المنتجات الجديدة.
يناقش

استراتيجيات

الطالب

العالمات التجارية ،ويجادل في
ILO4

الق اررات التي تتخذها الشركات
في

وإدارة

بناء

يمكن للطالب شرح الخطوات المختلفة

لتطوير المنتجات الجديدة ،كما يستطيعون





ربط كل خطوة بالخطوات األخرى.

يستخدم الطالب معرفته المكتسبة خالل
المحاضرات لتحديد االستراتيجيات األكثر

مالئمة لتمييز العالمة التجارية.





عالماتها

التجارية.
يستنتج الطالب مراحل دورة حياة
ILO5

المنتج ،ويناقش كيفية تغيير

استراتيجيات

خالل

التسويق

دورات حياة المنتج.
يجادل
ILO6

تجديد

الطالب
وإلغاء

باستراتيجيات
المنتجات

والعالمات التجارية

 -6أدوات ومختبرات القسم العملي:

يناقش الطالب مع األستاذ مراحل دورة

حياة المنتج.

يجادل الطالب ويقارنون االستراتيجيات
المختلفة لمراحل دورة حياة المنتج.







يناقش الطالب االستراتيجيات المختلفة
لتجديد

التجارية.

وإلغاء

للمنتجات

والعالمات





عروض

ومقابالت

تقارير
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 -14رو ثمان ،هوا رد 50 )2003( .شركة غيرت العالم :صورة مختصرة لخمسين شركة كبيرة وصغيرة شكلت مسار المشروعات
التجارية الحديثة ،ترجمة بهاء شاهين .القاهرة :مجموعة النيل العربية.

15- Kotler, P., Armstrong, G. and Opresnik, M. O. (2018) Principle of Marketing, 17th
Edition, Pearson Education Limited. 4.
16- Kotler P. and Killer K.L. (2015) Marketing management, 15th Edition, Pearson
Education, England
17- Haig, M.(2003) Brand Failures, UK: Kogan Page.

غريفين ،جيل )2001( .طرق كسب الزبائن و زيادة األرباح :كيف تكسب والءهم وكيف تحافظ عليهم .ترجمة أيمن األرمنازي الطبعة
العربية األولى ،السعودية :مكتبة العبيكان.

