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 ----  المتطلب السابق :  جامعة الزرقاء

  العلوم التربوية الكلية :

  علم المكتبات والمعلومات القسم :

 تسويق خدمات المعلومات عنوان المقرر:
 

 

  

 وصف المساق 
 المعلوماتدمات عن خ االعالنمات وأهميته وأساليبه وطرقه، طرق لومفهوم التسويق بشكل عام، أهميته وأساليبه، تسويق المع

، استراتيجيات العالقات العامة بما فيها المساومة وبحوث السوق والمستفيدين المعلوماتوالترويج لها، برامج التسويق لخدمات 
في الوطن العربي بشكل عام وفي  المعلومات، مشاكل تسويق وااللكترونية التقليديةودراسات الحاجات وتدريب الموظفين، طرق النشر 

 المساق  أهداف.بشكل خاص االردن
 

  على أن: يهدف هذا المساق إلى أن يكون الطالب قادرا  
  مفهوم التسويق وأهميته وأساليبهيميز 
  تسويق خدمات المعلومات وأهميته وأساليبه يدرك 

  برامج التسويق لخدمات المعلومات يدرك 

 استراتيجية التسويق، وعناصر المزيج التسويقي  يدرك 

  صر التسويق في مجال المكتبات ومراكز المعلوماتعنا تطبيقيتقن. 

   وكيفية المساهمة في التغلب عليها مشاكل تسويق خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربييدرك 

 : مخرجات التعلم

قنياتدده فددي تطددوير ألهميددة التسددويق وت مدددركا   عنددد اتنتهددا  مددن هددذا المقددرر، فتندده مددن المتوقدد  أن يكددون الطالددب
 المكتبات ومراكز المعلومات، وقادرا   على تطبيق عناصر التسويق في مجال المكتبات ومراكز المعلومات.

 

 

 :  هيكل المقرر

 

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع اجراءات التعلم طرق التعليم
 المعتمدة

 االسبوع

التحضددددددددددير المسددددددددددبق 
 للدرس

 

التعليم عن طريق  - 
 تحّل المشكال

 التعليم التعاوني  -
 الحوار والمناقشة -

مفهوم ، توزي  الخطة ومناقشتها
المصطلحات: خدمات 

 المعلومات، منتجات المعلومات
 

خدمات معرفة مفهوم 
المعلومات، منتجات 

 المعلومات
 

 األول 3
 

المشاركة في 
 مناقشات صفية

التعليم عن طريق  - 
 حّل المشكالت

 التعليم التعاوني  -
 ار والمناقشةالحو  -

 

دواف  تطبيق التسويق على 
خدمات المعلومات في المكتبات/ 
ومراكز المعلومات ودور التسويق 

تفعيل المكتبات ومراكز  في
 المعلومات

 

دواف  تطبيق معرفة 
التسويق على خدمات 

المعلومات في المكتبات/ 
ومراكز المعلومات ودور 

تفعيل  فيالتسويق 
المكتبات ومراكز 

 المعلومات

 الثاني 3
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المشاركة في 
 مناقشات صفية

التعليم عن طريق   -
 حّل المشكالت

 التعليم التعاوني  -
 الحوار والمناقشة -

طبيعة وخصائص المنتجات 
تحديد جودة خدمات ، الخدمية

 المعلومات

طبيعة وخصائص معرفة 
تحديد ، المنتجات الخدمية

 جودة خدمات المعلومات

 الثالث 3
 

التعليم عن طريق  -  العمل ضمن فريق
 حّل المشكالت

 التعليم التعاوني  -
 الحوار والمناقشة -
 
 

مفهوم المصطلحات: التسويق، 
تسويق خدمات المعلومات، 

مصطلح البي  ومصطلح 
 السوق،  تقسيم السوق ،التسويق

 سلوك المستهلك، بحوث التسويق

مفهوم المصطلحات معرفة 
التسويقية وتطبيقاتها: 

خدمات  التسويق، تسويق
المعلومات، مصطلح 

 ،البي  ومصطلح التسويق
 السوق،  تقسيم السوق

سلوك المستهلك، بحوث 
 التسويق

 الرابع 3
 

التعليم عن طريق   - العمل ضمن فريق
 حّل المشكالت

 التعليم التعاوني  -
 الحوار والمناقشة -
 

مفهوم المصطلحات التسويقية 
، وتطبيقاتها: التسويق، البي 

يق خدمات السوق، تسو 
سلوك ، تقسيم السوق   المعلومات

 المستهلك، بحوث التسويق
 

مفهوم المصطلحات معرفة 
التسويقية وتطبيقاتها: 

السوق، ، التسويق، البي 
   تسويق خدمات المعلومات

سلوك ، تقسيم السوق
المستهلك، بحوث 

 التسويق

 الخامس 3
 

المشاركة في 
 مناقشات صفية

التعليم عن طريق  -
 شكالتحّل الم

 التعليم التعاوني  -
 الحوار والمناقشة -
 

المصددددددددددددطلحات معرفددددددددددددة مفهددددددددددددوم 
التسدددددددويقية وتطبيقاتهدددددددا:  المدددددددزيج 

إلنتدددددددددا ، )ا التسدددددددددويقي وعناصدددددددددر 
، التدددددددددددرويج، التسدددددددددددعير، التوزيددددددددددد 
 اإلنسان(

 

المصددطلحات مفهددوم معرفددة 
التسددددددددددددويقية وتطبيقاتهددددددددددددا:  

 المزيج التسويقي وعناصدر 
، اإلنتدددددددددددددددددا ، التوزيددددددددددددددددد  )

، يج، التسددددددددددددددددددعيرالتددددددددددددددددددرو 
 اإلنسان(

 السادس 3
 

المشاركة في 
 مناقشات صفية

التعليم عن طريق  -
 حّل المشكالت

 التعليم التعاوني  -
 الحوار والمناقشة -
 

المصطلحات معرفة مفهوم 
التسويقية وتطبيقاتها:  المزيج 

إلنتا ، )ا التسويقي وعناصر 
، الترويج، التسعير، التوزي 

 اإلنسان(

المصطلحات مفهوم معرفة 
التسويقية وتطبيقاتها:  

 المزيج التسويقي وعناصر 
، اإلنتا ، التوزي  )

  ، اإلنسانالترويج، التسعير

 السابع 3
 

المشاركة في 
 مناقشات صفية

التعليم عن طريق  -
 حّل المشكالت

 التعليم التعاوني  -
 الحوار والمناقشة -

المصطلحات معرفة مفهوم 
المزيج التسويقية وتطبيقاتها:  

إلنتا ، )ا التسويقي وعناصر 
، الترويج، التسعير، التوزي 

المصددطلحات مفهددوم معرفددة 
التسددددددددددددويقية وتطبيقاتهددددددددددددا:  

 المزيج التسويقي وعناصدر 
، اإلنتدددددددددددددددددا ، التوزيددددددددددددددددد  )

 الثامن 3
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، التددددددددددددددددددرويج، التسددددددددددددددددددعير اإلنسان( 
 اإلنسان

التدريب العملي على  العمل ضمن فريق
 التكشيف

التعليم عن طريق 
 نشطةاأل

تدريبات تطبيقية على عناصر 
 المزيج التسويقي

 

تطبيق إكساب مهارة 
 عناصر المزيج التسويقي

 في العملية التسويقية

 التاسع 3
 

التدريب العملي على  العمل ضمن فريق
 التكشيف

التعليم عن طريق 
 األنشطة

تدريبات تطبيقية على عناصر 
 المزيج التسويقي

 

تطبيق إكساب مهارة 
 مزيج التسويقيعناصر ال

 في العملية التسويقية

 العاشر 3
 

التواصل بالتعليم عن 
بعد باألنشطة 

 والتكليفات

التدريب العملي على  -
إعداد استراتيجيات 

  التسويق

استراتيجيات تسويق خدمات 
المعلومات وأهميتها في عملية 

 التسويق
التطبيق العملي على 

إعداد استراتيجيات 
تسويق خدمات 

 المعلومات

 إعداد  إكساب مهارة
استراتيجيات تسويق 
 خدمات المعلومات 

 
 

 الحادي عشر 3
 

التواصل بالتعليم عن 
بعد باألنشطة 

 والتكليفات

التدريب العملي على  -
إعداد استراتيجيات 

  التسويق

استراتيجيات تسويق خدمات 
المعلومات وأهميتها في عملية 

 التسويق
التطبيق العملي على 

جيات إعداد استراتي
تسويق خدمات 

 المعلومات

 إعداد  إكساب مهارة
استراتيجيات تسويق 
 خدمات المعلومات 

 
 

 الثاني عشر 3
 

التعليم عن طريق  -   العمل ضمن فريق
 حّل المشكالت

 التعليم التعاوني  -
 الحوار والمناقشة -

تكنولوجيا المعلومات واتتصاتت 
ودورها في تسويق خدمات 

 المعلومات

تكنولوجيا مية معرفة أه
المعلومات واتتصاتت  

في تسويق خدمات 
  المعلومات

 الثالث عشر 3
 

التعليم عن طريق   - العمل ضمن فريق
 حّل المشكالت

 التعليم التعاوني  -
 الحوار والمناقشة -
 

مشاكل تسويق خدمات المعلومات 
في المكتبات ومراكز المعلومات 

 العربية وطرق تجاوزها

كل مشامعرفة أهم  
تسويق خدمات المعلومات 

في المكتبات ومراكز 
المعلومات العربية وطرق 

 تجاوزها

 الرابع عشر 3
 

التعليم عن طريق   - العمل ضمن فريق
 حّل المشكالت

مشاكل تسويق خدمات المعلومات 
في المكتبات ومراكز المعلومات 

مشاكل معرفة أهم  
تسويق خدمات المعلومات 

 الخامس عشر 3
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 التعليم التعاوني  -
 الحوار والمناقشة -
 

في المكتبات ومراكز  العربية وطرق تجاوزها
المعلومات العربية وطرق 

 تجاوزها

ثابت  وض  اختبار
 وصادق 

تقديم االمتحان وتوضبح  
 المطلوب من أسئلته

تقييم المساق من خالل  
 االمتحان النهائي

 عشر السادس 2
 
 

 
 المراجع 

 الكتاب المقرر الرئيس

 ص 384. 4202يان، ربحي. تسويق المعلومات وخدمات المعلومات. عمان: دار صفا ، عل  -
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 الطرق العالمة  التاريخ 
 االختبار األول عالمة 20 

 ياالختبار الثان عالمة 20 
  

 على مدار الفصل

ملف اإلنجاز ومشروع  عالمات 10
 والمشاركة والحضور

 النهائي عالمة 02 

 


