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اسم المادة  تسويق خدمات المعمومات .1 

 2. رقم المادة 0807418

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب -

اسم البرنامج  عمم المكتبات والمعمومات .5 

 6. رقم البرنامج 0807

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم عمم المكتبات والمعمومات 

 10. مستوى المادة السنة الثانية

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث   الفصل الدراسي الثاني2015/2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 االستاذ عيسى لموه

  مدرسو المادة.17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 
I.lallo@ju.edu.jo مدرس المادة االستاذ عيسى    ، 24468ح ث خ  ، رقم هاتف المكتب  (1-11)، الساعاث المكتبيت  (376)رقم المكتب 

    للوه
 

 

  وصف المادة.18

 .كما ىو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
البيئة الداخمية والبيئة  )مفيوم التسويق بشكل عام وتسويق خدمات المعمومات بشكل خاص ، أىمية تسويق خدمات المعمومات وتطوره، بيئة تسويق خدمات المعمومات وتحميميا 

 ، تسويق SWOTالمزيج التسويقي ، تجزئة السوق المستيدفة ، استراتيجية تسويق خدمات المعمومات ، مقياس . (الخارجية، تسويق الخدمات في المكتبات ومراكز المعمومات
، العالقات العامة ودورىا في تسويق خدمات المعمومات ، مشكالت تسويق خدمات  (التسويق االلكتروني  )خدمات المعمومات ، تسويق خدمات المعمومات عبر االنترنت 

 .المعمومات
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 أهداف تدريس المادة ونتاجاتها- 19

 :-ييدف ىذا المساق إلى تعريف الطمبة ما يمي : األىداف - أ
 .مفيوم التسويق بشكل عام  -
 .البيئة التسويقية وتحميميا في بيئة المكتبات ومراكز المعمومات -
 .تسويق الخدمات في المكتبات ومراكز المعمومات -
 .تجزئة السوق المستيدفة والمزيج التسويقي  -
 .استراتيجية تسويق المعمومات والعالقات العامة -
 .التسويق االلكتروني عبر االنترنت وبحوث التسويق -
 :-يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى: نتاجات التعّمم - ب
 .تطبيق مفاىيم التسويق النظرية والعممية عمى المكتبات بكافة انواعيا  -
 (عائد االستثمار )وصف قيمة المكتبات و -
 .تطبيق المقاييس واالدوات ، والطرق المستخدمة في بحوث السوق -
 .الزبائن واالستراتيجيات المستيدفة لتمبية حاجاتيم/ التعرف عمى المستفيدين  -
 .خمق خطة تسويقية لمكتبة معينة -
 .تصميم استراتيجيات تسويق فعالة تعكس تجزئة السوق -
 .تطبيق أدوات تكنولوجية وتقنيات لتمبية حاجات االتصال -
 .وصف كيفية استخدام نشاطات العالقات العامة لبناء عالقات ايجابية طويمة االجل بين المستخدمين والمكتبات -
 .مناقشة كيفية استخدام الترويج لمحصول عمى المشاركة -
 .خمق تنفيذ وتقييم نشاطات العالقات العامة والدعاية والترويج التي تعكس بحث السوق -

 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

  التقييمأساليب المراجع
نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

عيسى . د   
 لموه

مفاىيم  )تسويق المعمومات  الثالث- االول 
 (اساسية

عيسى . د   
 لموه

بيئة تسويق المعمومات  الرابع
 الداخمية الخارجية

عيسى . د   
 لموه

- الخامس 
 السادس

التسويق في المؤسسات 
 التعميمية

عيسى . د   
 لموه

تسويق الخدمات في   العاشر–السابع 
 المؤسسات التعميمية

عيسى . د   
 لموه

 –الحادي عشر 
 الثاني عشر

تجزئة السوق المستيدفة 
 والمزيج التسويقي

عيسى . د   
 لموه

استراتيجية تسويق  الثالث عشر
 المعمومات

عيسى . د   
 لموه

العالقات العامة في خدمة  الرابع عشر
 العممية التسويقية

عيسى . د   
 لموه

 التسويق عبر االنترنت الخامس عشر
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عيسى . د   
 لموه

بحوث التسويق ونظام  السادس عشر
 المعمومات التسويقي

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
 .المحاضرات ، المناقشات ، القراءات الجانبية ، التقارير

 

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
 .االمتحانات واالبحاث والواجبات

  السياسات المتبعة بالمادة.23

 .حسب النظام المعمول بو في الجامعة:  والغيابسياسة الحضور- أ

 .يحرم من اعادة االمتحان إال بعذر مقبول كذلك المتأخر في تسميم الواجبات : الوقت المحددت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 إجراءات السالمة والصحة- ج

 .يطبق عمية النظام المعمول بو في الجامعة: الغش والخروج عن النظام الصفي - د

 .االمتحان النيائي% 50األبحاث والتقارير والمشاركة ، % 25لالمتحان األول ، % 25: إعطاء الدرجات - ه

 تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 . وانترنترأجهزة كمبيوت

 

 المراجع .25
 

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب  - أ
 2010دار الصفاء ،: عمان .  تسويق المعمومات وخدمات المعمومات يربحي عميان وايمان السامرائ -
.   التعميمية بيا، وغيرىا من الموادالموصيالكتب  - ب
 إلى 5 ص –( 1992)مجمة المكتبات والمعمومات العربية - نحو استراتيجية لتسويق خدمات المكتبات والمعمومات: شريف شاىين  -

 .58ص 
- Joyce, A. and Edinger,  A Marketing Library services – College and Research Libraries v.41,n.4 

(July 1980) P.328   
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- Uorke, David . Marketing the public library – London : Library Association 1977 

  معمومات إضافية26.
- 

 

: ------------------التاريخ: ------------------------ - التوقيع: ------------------- اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

 رئيس القسم                                                                                                                             
                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    

  الدراسية ممف المادة                                                                                         


