المتطلب السابق ---- :

جامعة الزرقاء
الكلية  :العلوم التربوية
القسم  :علم المكتبات والمعلومات
عنوان المقرر :تسويق خدمات المعلومات

وصف المساق:
تتضمن المادة المفردات والمحاور األساسية اآلتية:
مفيوم التسويق بشكل عام ،أىميتو وأساليبو ،تسويق المعمومات وأىميتو وأساليبو وطرقو ،طرق اإلعالن عن

خدمات المعمومات والترويج ليا ،برامج التسويق لخدمات المعمومات ،استراتيجيات العالقات العامة بما فييا

المساومة وبحوث السوق والمستفيدين ودراسات الحاجات وتدريب الموظفين ،طرق النشر التقميدية واإللكترونية،

مشاكل تسويق المعمومات في الوطن العربي بشكل عام وفي األردن بشكل خاص
أهداف المساق
ييدف ىذا المساق إلى أن يكون الطالب قاد اًر عمى أن:
 يميز مفيوم التسويق وأىميتو وأساليبو

 يدرك تسويق خدمات المعمومات وأىميتو وأساليبو
 يدرك برامج التسويق لخدمات المعمومات
 يدرك استراتيجية التسويق ،وعناصر المزيج التسويقي
 يتقن تطبيق عناصر التسويق في مجال المكتبات ومراكز المعمومات.

 يدرك مشاكل تسويق خدمات المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات في الوطن العربي وكيفية المساىمة في التغمب عمييا
مخرجات التعلم :
عند االنتياء من ىذا المقرر ،فإنو من المتوقع أن يكون الطالب مدركاً ألىمية التسويق وتقنياتو في تطوير

المكتبات ومراكز المعمومات ،وقاد اًر عمى تطبيق عناصر التسويق في مجال المكتبات ومراكز المعمومات.
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هيكل المقرر
االسبوع

:

الساعة
المعتمدة

االول

3

الثاني

3

الثالث

3

الرابع

3

الخامس

3

السادس

3

المواضيع

نتاجات التعلم

اجراءات التعلم

طرق
التعليم

 التعميم عن طريق ح ّلالمشكالت

التحضير المسبق

معرفة مفيوم خدمات

توزيع الخطة ومناقشتيا ،مفيوم

المعمومات ،منتجات

المصطمحات :خدمات

المعمومات

المعمومات ،منتجات المعمومات

 -التعميم التعاوني

معرفة دوافع تطبيق

دوافع تطبيق التسويق عمى

التسويق عمى خدمات

خدمات المعمومات في المكتبات/

 التعميم عن طريق ح ّلالمشكالت

المعمومات في المكتبات/

ومراكز المعمومات ودور التسويق

ومراكز المعمومات ودور

في تفعيل المكتبات ومراكز

التسويق في تفعيل

المعمومات

لمدرس

 -الحوار والمناقشة

 -التعميم التعاوني

المشاركة في

مناقشات صفية

 -الحوار والمناقشة

المكتبات ومراكز

المعمومات

معرفة طبيعة وخصائص

طبيعة وخصائص المنتجات

المنتجات الخدمية ،تحديد

الخدمية ،تحديد جودة خدمات

جودة خدمات المعمومات

المعمومات

 -التعميم التعاوني

مناقشات صفية

 -الحوار والمناقشة

معرفة مفيوم المصطمحات مفيوم المصطمحات :التسويق،
التسويقية وتطبيقاتيا:

تسويق خدمات المعمومات،

التسويق ،تسويق خدمات

مصطمح البيع ومصطمح

البيع ومصطمح التسويق،

سموك المستيمك ،بحوث التسويق

المعمومات ،مصطمح

 التعميم عن طريق ح ّلالمشكالت

المشاركة في

التسويق ،السوق ،تقسيم السوق

 التعميم عن طريق ح ّلالمشكالت

العمل ضمن فريق

 -التعميم التعاوني

 -الحوار والمناقشة

السوق ،تقسيم السوق
سموك المستيمك ،بحوث
التسويق

معرفة مفيوم المصطمحات مفيوم المصطمحات التسويقية
التسويقية وتطبيقاتيا:

وتطبيقاتيا :التسويق ،البيع،

التسويق ،البيع ،السوق،

السوق ،تسويق خدمات

تسويق خدمات المعمومات المعمومات تقسيم السوق ،سموك

تقسيم السوق ،سموك

 التعميم عن طريق ح ّلالمشكالت

العمل ضمن فريق

 -التعميم التعاوني

 -الحوار والمناقشة

المستيمك ،بحوث التسويق

المستيمك ،بحوث
التسويق
معرفة مفيوم المصطمحات مفيوم
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المشاركة في

التسويقية وتطبيقاتيا:

المزيج التسويقي وعناصره

التسويقية وتطبيقاتيا :المزيج
التسويقي وعناصره

(اإلنتاج،

( اإلنتاج ،التوزيع

 ،التوزيع  ،الترويج ،التسعير

الترويج ،التسعير

 ،اإلنسان)

المشكالت

 -التعميم التعاوني

مناقشات صفية

 - ،الحوار والمناقشة

اإلنسان)
السابع

3

الثامن

3

التاسع

3

العاشر

3

الحادي عشر

3

الثاني عشر

3

معرفة مفيوم المصطمحات

مفيوم معرفة المصطمحات

المزيج التسويقي وعناصره

التسويقي وعناصره (اإلنتاج،

التسويقية وتطبيقاتيا:

التسويقية وتطبيقاتيا :المزيج

( اإلنتاج ،التوزيع،

الترويج ،التسعير ،اإلنسان

التوزيع ،الترويج ،التسعير،

التعميم عن طريق ح ّلالمشكالت
 -التعميم التعاوني

المشاركة في

مناقشات صفية

 -الحوار والمناقشة

اإلنسان)

معرفة مفيوم المصطمحات مفيوم معرفة المصطمحات
التسويقية وتطبيقاتيا:

التسويقية وتطبيقاتيا :المزيج

المزيج التسويقي وعناصره

التسويقي وعناصره (اإلنتاج،

( اإلنتاج ،التوزيع

 ،التوزيع ،الترويج ،التسعير،

الترويج ،التسعير

 ،اإلنسان)

التعميم عن طريق ح ّلالمشكالت
 -التعميم التعاوني

المشاركة في

مناقشات صفية

 -الحوار والمناقشة

اإلنسان
إكساب ميارة تطبيق

تدريبات تطبيقية عمى عناصر

التدريب العملي على
التكشيف

عناصر المزيج التسويقي

المزيج التسويقي

التعميم عن طريق

إكساب ميارة تطبيق

تدريبات تطبيقية عمى عناصر

التدريب العملي على
التكشيف

في العممية التسويقية

العمل ضمه فريق

األنشطة

العمل ضمه فريق

عناصر المزيج التسويقي

المزيج التسويقي

التعميم عن طريق

إكساب ميارة إعداد

استراتيجيات تسويق خدمات

 -التدريب العملي على إعداد التواصل بالتعميم

في العممية التسويقية

األنشطة

استراتيجيات تسويق

المعمومات وأىميتيا في عممية

خدمات المعمومات

التسويق

استراتيجيات التسويق

عن بعد باألنشطة

والتكميفات

التطبيق العممي عمى
إعداد استراتيجيات

تسويق خدمات
المعمومات
إكساب ميارة إعداد

استراتيجيات تسويق خدمات

استراتيجيات تسويق

المعمومات وأىميتيا في عممية

خدمات المعمومات

التسويق
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إعداد استراتيجيات

تسويق خدمات
المعمومات
الثالث عشر

3

الرابع عشر

3

الخامس عشر

3

السادس عشر

2

معرفة أىمية تكنولوجيا

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

المعمومات واالتصاالت

ودورىا في تسويق خدمات

في تسويق خدمات

المعمومات

المعمومات

معرفة أىم مشاكل

 -التعميم عن طريق

ح ّل المشكالت
 -التعميم التعاوني

 -الحوار والمناقشة

مشاكل تسويق خدمات المعمومات

 التعميم عن طريق ح ّلالمشكالت

العربية وطرق تجاوزىا

 -التعميم التعاوني

تسويق خدمات المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات
في المكتبات ومراكز

العمل ضمن فريق

العمل ضمن فريق

 -الحوار والمناقشة

المعمومات العربية وطرق

تجاوزىا

معرفة أىم مشاكل

مشاكل تسويق خدمات المعمومات

تسويق خدمات المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات
في المكتبات ومراكز

العربية وطرق تجاوزىا

المعمومات العربية وطرق

 التعميم عن طريق ح ّلالمشكالت

العمل ضمن فريق

 -التعميم التعاوني

 -الحوار والمناقشة

تجاوزىا

تقديم االمتحان وتوضبح
المطلوب من أسئلته

تقييم المساق من خالل
االمتحان النهائي

وضع اختبار ثابت

وصادق

المراجع
الكتاب المقرر الرئيس
 عميان ،ربحي .تسويق المعمومات وخدمات المعمومات .عمان :دار صفاء 382 .2010 ،صالمساعد ،زكي خميل .تسويق الخدمات وتطبيقاتو .عمان :دار المناىج 423 . 2010 ،ص .1المقررات المساندة الشنواني ،صالح ( .)1996اإلدارة التسويقية الحديثة :المفيوم واالستراتيجية .أسيوط :مؤسسة
شباب الجامعة.
 .2المساعد ،زكي خميل ( .)1997التسويق في المفيوم الشامل .عمان :دار زىران.

 .3الشنواني ،صالح ( .)1993اإلدارة التسويقية الحديثة :المفيوم واالستراتيجية .القاىرة :الدار العربية

الطرق

العالمة

االختبار األول
االختبار الثاني
والمشاركة والحضور
النهائي

 20عالمة
 20عالمة
 10عالمات
 50عالمة
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