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:اصف  لمساق:   اوًال   

وقد تم . االزدهار فً السوق ذات التقنٌة العالٌة ٌتطلب إتقان مجموعة من المهارات والقدرات 
تطوٌر هذا المساق لتزوٌد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة لتحمل المسؤولٌات التسوٌق فً 

مع المعرفة والمهارات العملٌة فً مجال تسوٌق منتجات التكنولوجٌا . المنظمات العلٌا للتكنولوجٌا 
ٌمكن للطالب ثم حرفة استراتٌجٌات القٌمة المضافة لدعم االنشطة التسوٌقٌة , العالٌة واالبتكارات 

.                                                                                                   منظمتهم   

وبالطبع ٌعتمد على اٌدي فرق مكثفة على اساس نهج دمج الحاالت الدراسات والمناقشات الجماعٌة 
فضالً عن إعداد خطة تسوٌق منتج التكنولوجٌا العالٌة وعرض فً الٌوم االخٌر , لعب االدوار ,
من اجل اتخاذ الطالب بالطبع سوف تحتاج إلى بعض المعرفة من رجال االعمال أو التسوٌق .

.                                              المكتسبة فً دراسة سابقة او من خالل الخبرة فً العمل   

:أهد ف  لمساق:  ااناًال   

 .أن يفرق الطبلب بيه مفهىم االبذاع ومفهىم االبتكبر  .1

 .أن يكىن قبدراً على تحليل العىامل المؤثرة في البيئتيه الذاخليت والخبرجيت  .2
 .أن يستىعب الطبلب اهميت االبتكبر التكنىلىجي في زيبدة القذرة التنبفسيت   .3

 .أن ٌتعرف على التشرٌعات التً تحمً الملكٌة الفكرٌة لالبتكار التكنولوجً   .4

:مخرجات  لتعلم  :  ال اًال   

A   -  لمعرفة : 

 .فهم المفاهٌم االساسٌة لالبداع واالبتكار : المعرفة بالمفاهٌم  .1
فهم التسلسل المنطقً لتطور المعرفة والوصول إلى : المعرفة بالنظرٌات والمبادئ  .2

 .والتمٌٌز بٌن انواعه , االبتكار 
معرفة استراتٌجٌات االبتكار وادوات التكنولوجٌا ومتطلبات : المعرفة باالجراءات   .3

 .وطرق بناء مجتمع المعرفة 

 
 

B  - المهارات االدراكية   

 
القدرة على فهم وتحلٌل اهمٌة االبتكار للمنظمات واتساقها مع : التحلٌل الفكري الناقد  .1

 .الخطة االستراتٌجٌة لها  

 :  لمتطلب  لسابق   جامعة  لزرقاء

 :  سم  لمدرس   لحقاق: لكلنة 

 : ماعد  لمحاضرة  : لقسم 

تسانق ماتجات عالنة : عاا ن  لمقرر
  لتكاالاجنا ا وبتكار ت  

(0601717) 

 : لساعات  لمكتبنة 
 :  لفصل 
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تطبٌق ما تم تعلمه فً تحدٌد حاجة المنظمات لالبتكار وكٌفٌة ادارتها : تطبٌق المبادئ  .2
 .فً سبٌل الوصول إلى المٌزة التنافسٌة 

    C -ة لمسؤاليتحمل ا  وخرنن مع  لتعامل مهار ت: 

 
من خالل النقاشات خالل : تحمل مسؤولٌة التعلم واستمرار التطوٌر الذاتً والمهنً  .1

المحاضرات ومن خالل العمل ضمن فرٌق لتحلٌل ودراسة ومقارنة بعض القضاٌا والحاالت 
 .التً ٌتم تكلٌف الطالب بها ,الدراسٌة المتعلقة باالبتكار

ٌبادر فً انجاز االعمال المتعثرة : التصرف بمسؤولٌة فً العالقات الشخصٌة والمهنٌة  .2
 .النجاح مهمة فرٌقه 

ٌحترم أراء االخرٌن ومبدأ : االلتزام بالقٌم االخالقٌة العالٌة على المستوى الشخصً العام  .3
 .التعددٌة 

    D .ا لمهار ت  لعددنة لمعلامات اتقانة ألتصال  مهار ت : 

تمكٌن الطالب على كسر حاجز الخجل عند التعامل مع : االتصال بفاعلٌة شفوٌاً وكتابٌاً  .1
 .االخرٌن خالل المناقشات الومٌة فً قضاٌا المعرفة وادارتها 

القدرة على استثمار االنترنت فً اٌجاد الحلول : تقنٌة االتصاالت والمعلومات أستخدام  .2
للمشاكل التً ٌتم طرحها حول ابرز المواضٌع المستجدة والقضاٌا المعاصرة فً تسوٌق 
منتجات عالٌة التكنولوجٌا واالبتكارات ادارة االبتكار التكنولوجً وحماٌته وفق القوانٌن 

 .واالنظمة المحلٌة واالقلٌمٌة والعالمٌة  
 
E  - لمهار ت  لحركنة ا لافسنة : 

التعبٌر اللغوي الدقٌق فٌما ٌتعلق بموضوعات ادارة االبتكار التكنولوجً القدرة على  .1
 .وطرق بناء اقتصاد المعرفة 

 

 :  هنكل  لمقرر : ر بعاًال 

عدد  مخرجات  لتعلنم  لما ضنع أسلاب  لتدرنس طرق  لتعلنم
 لساعا

 ت

  ألسباع

استخدام برنامج العرض 

التقدٌمً من اجل عرض 

المادة العلمٌة اثناء 

المحاضرات مما ٌسهل تتبع 

 المادة  

 

طرح اسئلة نقاشٌة أومفاهمٌة 

بهدف قٌام قٌام الطالب 

 
 
مراجعة للمحاضرة 
السابقة ثم شرح مادة 

 جدٌدة 

 
 
 
 
 
 

التسوٌق االبتكاري 
(مفاهٌم وقضاٌا اساسٌة )  

1A,A2 3 ألال  

التسوٌق االبتكاري 
(مفاهٌم وقضاٌا اساسٌة )  

1A,A2,B1,D1 3 ل ااي  

متطلبات التسوٌق 
 االبتكاري

1A,A2,A3 3 ل الث  

متطلبات التسوٌق 
 االبتكاري

 

1A,A2,A3,B1,B2,D
1,D2 

  لر بع 3

عملٌة التسوٌق االبتكاري 
 وادارتها 

1A,A2,A3 3 لخامس  
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بالبحث حولها باستخدام 

 االنترنت 

 

 

 

تكلٌف الطلبة بكتابة تقارٌر 

حول بعض الحاالت الدراسٌة 

 الموكلة الٌهم 

 

 

 

 

تكلٌف الطلبة بكتابة ورقة 

بحثٌة حول احد المواضٌع 

المطروحة حول ادارة 

 االبتكار التكنولوجً 

 
 
 
 
 
 
ربط  المادة العلمٌة 

بالحاالت الواقعٌة من 
خالل تمارٌن العصف 

الذهنً واالمثلة 
التوضٌحٌة وتحلٌل 
ودراسة الحاالت 

 الدراسٌة المطروحة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

عقد امتحانات قصٌرة 
 بشكل فجائً 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

عملٌة التسوٌق االبتكاري 
 وادارتها 

 

1A,A2,A3,B1,B2 
 

  لسادس 3
 

 

مهارات التسوٌق 
 االبتكاري

1A 
,A3,B1,B2,c1,c2,D

1.D2 
 

  لسابع 3

مهارات التسوٌق 
 االبتكاري

1A,A2,A3, 
B1,B2,D1.D2 

 

  ل امن 3

االبتكار فً مجال 
 المنتجات 

 

 

1A,A2,A3, B1,B2 3 لتاسع  

االبتكار فً مجال 
 المنتجات 

 

1A,A2,A3, B1,B2 

 
  لعاشر 3

 ,1A,A3 االبتكار فً مجال السعر 
B1,B2,c1,c2,D1,D

2,E 

  لحادي عشر 3

  ل ااي عشر 1A,A2,A3, B1,B2 3 االبتكار فً مجال السعر 

االبتكار فً مجال 
 التروٌج 

 

 

1A,A3, 
B1,B2,c1,c2 

 

  ل الث عشر 3

االبتكار فً مجال 
 التروٌج 

c1,c2,c3,D1,D2,E   لر بع عشر  

مناقشة عامة مع  طرح اسئلة نقاشٌة
 الطالب

 ,1A,A3, B1,B2 االبتكار فً مجال التوزٌع
c1,c2, D1,D2,E 

  لخامس عشر 

مناقشة عامة مع  طرح اسئلة نقاشٌة 
 الطالب

  لسادس عشر   1A,A2,A3, B1,B2 االبتكار فً مجال التوزٌع
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:  لمر جع : سادساًال   

 د نعٌم ابو جمعة , المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة , .المرجع الرئٌس التسوٌق االبتكاري  أ. أ
 القاهرة /   مكان النشر 2010الطبعة الثانٌة 

(جً جوناثان جاباي / التسوٌق االبتكاري , المؤلف )المراجع المساندة . ب  

 المملكة العربٌة السعودٌة /   مكان النشر 2007الطبعة االولى تارٌخ النشر

 

: طرق  لتقننم : سابعاًال   

 االمتحان العالمة موعد االمتحان

  ومتحان  وال  حسب التقوٌم الجامعً

  ومتحان  ل ااي  حسب التقوٌم الجامعً

ا جبات + اشاط     

  ومتحان  لاهائي  حسب التقوٌم الجامعً

 

 

 

 

 

 

 


