الخطة الموضوعه للتسويق في الكليه الجاامعيه العربيه للتكنولوجيا
رؤية الكليه الجامعيه العربيه للتكنولوجيا :
كليه متميزة وذات مكانه مرموقه محليا واقليميا في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع .
اهداف الخطة الموضوعه -:
 المساعده في تحقيق رسالة الكلية وأهدافها
 تهيئه الكليه الجامعيه وأقسامها للوفاء بمتطلبات االعتماد العام والخاص .
 بناء القدرات البشريه وتأهيلها لكي تنسجم مع رؤيه الكلية الجامعية واهدافها
 الكش ف

ع ف معوقففات العمليففه التسففويقيه ومحاولففه معالجففة المعوقففات التففي تواجففه التغييففر

والتطففوير والتحففديث وذل ف بهففد

االرتقففاء بالكليففة الجامعيففة وخ فدماتها وكيفيففه اسففتقطا

الطلبه وما هي العوامل الجاذبه للطلبه لاللتحاق بالكليه الجامعيه العربية للتكنولوجيا .
الفكره االساسيه للتسويق التعليمي هي احداث التفاعل بي ( الكليه ,الهيئه التدريسفيه ,بيئفة الكليفه )
وبي مطال الطلبه واولياء االمور .
أ االستثمار في التعليم يتطل خطة تسويقية لجذ الطلبة م خارج وداخل المملكة لما تتص

به

الجامعات االردنية والكليات م مخرجات تعليميفة عاليفة المسفتو وا مسفتقبل التعلفيم ومؤسسفاته
يتطل إصالحا شامال في مناح متعددة ،ويج التعامفل معهفا بشفكل علمفي ،ودو محابفاة أو إغففال
للحقففائق" ،وحس ف تفاصففيل الخطففه المففراد اعففدادها فهففي تهففد
االقسام المختلفه في الكليه الجامعيه العربيه للتكنولوجيا
وحددت الخطه نوعي م الطرق التسويقيه الستقتا الطلبه -:
-1

الطرق التقليديه

-2

الطرق االلكترونيه

الف زيففاده عففدد الطلبففه فففي جميففع

وهنا في الوقت الراه سو
الهاشميه وذل بسب

نركز عل

استقطا الطلبه م الفداخل اي داخفل المملكفه االردنيفه

جائحة كورونا ولك سو

نستعرض خطفه التسفويق الخفارجي بايجفاز علف

ا نقوم باستعراض هذه الخطه تفصيال الحقا
 -1الطرق التسويقيه التقليديه
اعداد المنشورات والكتيبفات المطبوعفه واففالم وثائقيفه والمشفاركه ففي الحمفالت التسفويقيه الخاصفه
واجراء مقابالت صحفيه والترويج للكليه الجامعيفه عف طريفق اعالنفات (مرئيفه او غيفر مرئيفه )
باوقات مشاهده عاليه عند الجمهور واعتقد هنا ا اوقفات المشفاهده ففي الوقفت الفراه بعفد او قبفل
االعال الصحفي اليومي ع عدد اصابات بجائحه كورونا بالمملكه
 -2طرق التسويق االلكتروني
تتضم تطوير الصفحه االساسيه لموقع الكليه الجامعيفه وانشفاء رابفط الكترونفي السفتقبال طلبفات
القبول والتسويق عبر البريد االلكتروني والتي تتطل

توفر االدلفه االلكترونيفه وادراج االكليفه ففي

المزيد م محركات البحث المحليه والعربيه وتشمل ايضا التسويق عبر الفيس بو عبر اشتراكات
شهريه تنشر لغالبيه المشتركي وهنا ايضا وسفائل اخفر للتسفويق عف طريفق رسفائل الهواتف
المحمولففه النصففيه كمففا تلعف هنففا الرسففوم الجامعيففه والحففوافز التشففجيعيه دورا مهمففا فففي اسففتقطا
اكبر عدد م الطلبه .

تحليل  SWOTاو التحليل الرباعي

في ظل المنافسه المتصاعده بي المؤسسات االكاديميه تبحث كل جامعه او كليفه عف

افضفل السفبل

لوضففع خطففه اسففتراتيجيه تسففير عل ف منهجهففا للوصففول ال ف اهففدافها المرجففوه ويعتبففر تحليففل
SWOTاو التحليل الرباعي م افضل ادوات التحليل االستراتيجي والتي يمك تطبيقهفا ففي عفده
مجاالت في الحياه العمليه والعلميه .
يعتبر تحليل  SWOTاداه مفيده لفهم عمل الكليه الجامعيه م الداخل والخارج وكلمه SWOT
هي اختصفار الربفع عناصفر ( نقفاط القفوه  ,نقفاط الضفع

 ,الففرص  ,التهديفدات ) وهنفا سفو

نستعرض هذه النقاط عل ارض الواقع في الكليه الجامعيه العربيه للتكنولوجيا .
اوال  :نقاط القوه
هفي العوامفل الداخليفه الموجفوده فعفال والتفي مف المحتمفل ا يكفو لهفا تفاثير ايجفابي علف تحقيففق
اهدا

الكليه وهنا التركيز عل نقاط القوه في الكليه الجامعيه العربيه للتكنولوجيا

 -1الموقففع  :يتميففز موقففع الكليففه الجامعيففه العربيففه للتكنولوجيففا بالفريففد حيففث يقففع فففي منطقففه
تربط جميع انحاء العاصمه ومدخل ايضفا للمفد المحيطفه فهفي بقفر اول جامعفه اردنيفه
في االرد وهي الجامعه االردنيه وهذا الموقع االستراتيجي للكليفه الجامعيفه يعتبفر ميفزه
يج استغاللها باقص درجه ممكنه .
 -2اسفم وسفمعه الكليففه الجامعيفه كفو اسففم كليفه المجتمففع العربفي سفابقا اسففم مرعلف تاسيسففها
اكثر م اربعو عاما .
 -3الشموليه والجوده ونمو التعليم عبر االنترنت .
 -4هيئة اداريه و تدريسيه ذوي خبره وكفائه .
 -5اسعار معقوله للساعات التدريسيه في كافه التخصصفات وتكفاد تكفو مقبولفه ومنطقيفه لفد
كافه شرائح المجتمع .
 -6تعدد اشكال االختبارات لتقويم الطال م شفوي وعملي وتحريري
 -7التزام اعضاء هيئه التدريس واالداره العليا والطلبفه بفالقواني والتشفريعات الخاصفه بالكليفه
الجامعيه العربيه للتكنولوجيا
 -8القدره السريعه عل التاقلم مع اي ظر

داخلي بكفائه وفاعليه

ثانيا  :نقاط الضعف
 -1ضع

المخصصات الماليه لتسويق برامج الكليه .

 -2مرافق الحرم الجامعي وقدرتها عل استيعا العفدد المطلفو مف

الطفال

ضفم

التخصصات الحاليه والمستقبليه في القري العاجل .
 -3عدم كفايه الموارد المتعلقه بالمشوره والعالقات العامه.
 -4يجففف عقفففد نفففدوات علميفففه وورش عمفففل متخصصفففه ففففي الكليفففه الجامعيفففه العربيفففه
للتكنولوجيا .

 -5غيا التوجه التسويقي بالكليه وعدم االهتمام الكافي لبحوث التسويق
 -6توقيففع اتفاقيففات توأمففه مففع بعففض الجامعففات العربيففه المرموقففه لتبففادل الخبففرات فففي
شت المجاالت .
ثالثا  :الفرص
 -1تقديم التعليم المستمر لالثراء الفكري م جميع االعمار
 -2لديها الفرصه لبناء تجربه جامعيه باستخدام افضل الممارسات واالسالي .
 -3االتفااقيات والعقود الموقعفه مفع الشفركات المحليفه الكبفر

سفواء كانفت هفذه الشفركات او

المؤسسات قطاع عام او قطاع خاص الستكمال المفوظفي لفديهم تعلفيمهم وحصفولهم علف
درجه الدبلوم وبخصومات مميزه لهم او البنائهم
 -4ا تصبح الكليه الجامعيه رائدا في التعلم متعدد التخصصات والمتكامل
 -5وجففود شففبكه االنترنففت بالكليففه الجامعيففه يتففيح للكليففه الجامعيففه نشففر وتحففديث وتتبففع كافففه
المعلومات الكافيه عنها
 -6زيفاده الففوعي واالهتمففام المحلففي واالقليمففي باهميففه ضففما الجففوده والتحسففي المسففتمر فففي
منظومه التعليم
-7

امكانيه التوسع ففي تقفديم بفرامج متميفزه لزيفاده مفوارد الكليفه عف طريفق جفذ الطفال
الوافدي

 -8تنامي الطل الخارجي عل بعض التخصصات مثل اداره االعمال الرياديه وهنا الفرصه
في التميز بهذا التخصص .
 -9االستفاده م االمكانيفات المتاحفه بوحفده التعلفيم االلكترونفي بالكليفه الجامعيفه ومف
تقنيه االتصاالت والمعلومات بالكليه في ادخال طرق حديثه للتعلم .

مركفز

رابعا  :التهديدات
 -1التغيففرات فففي االوضففاع االقتصففاديه واالجتماعيففه المتالحقففه وكففذل

سففرعه التطففور فففي

المجال التكنولوجي .
 -2خطر فقدا اعضاء هيئه التدريس والمفوظفي البفارزي للحصفول علف

ففرص افضفل ففي

الجامعات والكليات االخر .
 -3عدم االستخدام االمثل لموقع الكليه عل شبكه االنترنت يقلل م فرص
االنتشار عل المستو المحلي واالقليمي .
 -4االزمات االقتصاديه المحليه والعالميه وتاثيرها عل الجامعه ( جائحه كورونا)
 -5ال توجد اتفاقيات بديله لجذ واستقبال الطال الوافدي لاللتحاق بالبرامج المتاحه بالكليه.
 -6ال توجد اليات محدده للقيام بالتقويم الدوري لعناصر الفاعليه التعليميه بالكليه
 -7زياده معدالت البطاله وضع

ففرص العمفل امفام خريجفي الكليفه يفؤثر سفلبيا علف الكليفه

الجامعيه بشكل عام
 -8قله االقبال عل بعض التخصصات العلميه بالكليه م قبل الطال

ميزانيه التسويق ) MARKETING BUDGET ( -:

هي خطة التسويق الماليه والتي تعتبر جزء م خطة التسويق الشفامله وتتضفم
التكففالي

التقديريففه الالزمففه لتعزيففز الخففدمات التعليميففه وتتضففم جميففع التكففالي

االعال  ,الدعايه  ,العالقات العامه  ,الورش والندوات  ,االشترا بهفد

هفذه الخطفه جميفع
الترويجيففه مثففل

اجتمفاعي نبيفل وغيرهفا

م النفقات المرتبطه بعمليه التسويق  ,وعندما تقوم الكليفه باعفداد موازنتهفا ال بفد ا تقفوم بتحديفد
االهدا

التي تسع ال ال تحقيقها وم هذه االهدا

هد

الربحيه الذي له تاثير اساسفي وكبيفر

في ميزانيه الكليه الجامعيه العربيه للتكنولوجيا فالنشفاط التسفويقي هفو احفد الركفائز التفي سفيحقق
اهدا

الكلية التسويقيه ويزيد م المبيعات اي التحاق الطلبه في الكليه الجامعيه مما سو

يؤدي

الف تغطيففه نفقففات الكليففه والحصففول علف هففامش ربففح معقففول  ,وهنااا ال بااد ما االشاااره الا ا
التسويق هو نشاط استثماري وليس انفاقي .
تنفق الجامعات والكليات سنويا امواال تختل
الترويجيه التي تسفتهد

م سفنه الخفر علف التسفويق ومف خفالل برامجهفا

اسفتقطا الطلبفه وففي كثيفر مف االحيفا تقفوم الجامعفات والكليفات علف

ترويج اعالناتها م خالل قنوات المذياع او التلفاز فضال ع

اللوحات االعالنيه الملونه المنصوبه

بالطرق الرئيسيه وعل الحافالت حيث حققت بعض تل الحمالت نجاحا باهرا .
اما فيما يتعلق باالعال فلو نظرنا ال هذه القضيه م وجهة نظر الكليه الجامعيه نالحظ ا االمفر
يبدوا منطقيا فالكليه الجامعيه تمتل منشاه كبيره وهيئة تدريس وفتيي  ،لذا فهي تشعر بالحاجه ال
استثمار مثل هذه القدرات بافضل شكل ممك م
االعففال يشففجع الطلبففه الف
االعال م

خالل التعاطي الناجح مع الطلبه ومف المؤكفد ا

االلتحففاق بالكليففه الجامعيففه وهنففا ال بففد مف التركيففز ا كففل مففا يتضففمنه

معلومات يج ا يكو مطابق حرفيا للواقع .

ا التركيز عل مواسم معينه فقط ال يؤدي ال تحقيق اهدا

الخطه التسويقيه ومثفال علف ذلف :

لو تم التركيز عل االعالنفات او الدعايفه او اي حملفه ترويجيفه فقفط خفالل فتفره القبفول والتسفجيل
فهذا ل يحقق بشكل كبير تنفيذ الخطه واهدا

الجامعه .

ا م ا اباارز المعوقااات التااي تواجههااا بع ا
الدعايااه واالعا

الجامعااات والكليااات فااي االرد هااي التركيااز عل ا

واي حملااه ترويجيااه فقااط عنااد اقتاارا

وهذا خطا فادح قيج العم عل التسويق عل

القبااو والتسااجي فااي الكليااه الجامعيااه

مدار العام  ,وفي ك سنه يتم االتاكد م تحقياق

االهداف التي تم وضعها وما نسبة المنجز منها وما الفائده التي تم الحصو عليها ويتم هنا عل
ضوء ذلك تعدي او تطوير الخطه حس المؤشرات والظروف الداخليه والخارجيه .

النقاط الواج اعتمادها م قب الكليه الجامعيه العربيه للتكنولوجيا للبدء في تنفيذ الخطه
الموضوعه
أوال :
الموافقه م قبل الكليه الجامعيه العربيه للتكنولوجيا عل القيام باعالنات عبر التلففاز ( قنفاة رؤيفا
او المملكه ) توضح للمشاهدي رؤيه الجامعفه وكفذل االعتمفادات التفي تفم الحصفول عليهفا لدرجفه
البكالوريوس وهنا الميزانيه تعتمد عل مده االعال وعدد المفرات التفي يفتم تنزيفل االعفال وهنفا
يج اختيار الوقت المناس لالعال عبر شاشة التلفاز واقترح ا الوقت المناس هفو قبفل او بعفد
المؤتمر الصحفي اليومي لحاالت االصابه بمرض كورونا كونه في هذا الوقت تكو نسبه المشاهده
عاليه الكبر شريحه م المجتمع االردني .
ثانيا :
الموافقه م قبل الكليه الجامعيفه العربيفه للتكنولوجيفا علف القيفام بفاالعال والتفرويج ضفم الففيس
بو بشكل مكث

ع طريق التعاقد مع شركه لتنزيل معلومات ع الكليه الجامعيفه وتخصصفاتها

الكبر عدد ممك م

افراد المجتمع االردني المشتركي في الفيس بو .

ثالثا :
تطفوير الصففحه والموقفع الخفاص بالكليفه الجامعيففه العربيفه للتكنولوجيفا بشفكل يتناسف مفع سففمعه
الكليه الجامعيه وا يتابع هذا الموقع بشكل مستمر ويقدم كل شي جديد او مميز بشكل فوري .
رابعا :
البدء بدراسه وتصميم لوحات اعالنيه مضائه ع االكليه الجامعيه وتخصصاتها لوضعها ففي عفدد
م الطرق المنتقاه وهنا ال بد م االشاره ال
فاالعالنات تعطي صوره ذهنيه ع الجامعه .

ا هذه الفكره مهمه جدا دع االخفري يتكلمفو عنف

خامسا :
التركيز عل الدعايه المؤثره في الوقت الراه مثل ( عمل كمامات بشعار الكليفه الجامعيفه كونهفا
توضع عل الوجه وهي منطقه مرئيه وواضحه للجميع  ,هدايا قيمه توزع للمسؤولي م الشركات
الخاصه والحكوميه التي م المحتمل ا

توقع اتفاقيات شراكه معنا  ,هذا عل سبيل المثال وليس

حصرا )
سادسا :
رعايففه الي نشففاط مهففم ولففيس شففرطا اال لك ف بففاقر فتففره ممكنففه واسففتغاللها بشففرح ع ف الكليففه
الجامعيه وانجازاتها .
سابعا :
اعطففاء مسففم دائففره التسففويق للكليففه الجامعيففه العربيففه للتكنولوجيففا فففي مخاطباتنففا مففع الشففركات
الخاصه والعامه النه م الضروري استحداث هذا الفسم في المستقبل القري
ثامنا :
عمل  CDخاص بالكليه الجامعيه العربيه للتكنولوجيفا وهفو عبفاره عف فيفديو قصفير يظهفر فيفه
القاعات والمدرجات والساحات الخاصه بالكليه وصور لجزء مف اعضفاء رئاسفه الكليفة الجامعيفه
وكذل اعضاء هيئة التدريس و يتم التركيز ففي هفذا الفيفديو علف

انجفازات الكليفه وتخصصفاتها

ورؤيتهففا المسففتقبليه ليففتم ارفاقففه ال ف الموسسففات المحليففه وايضففا يكففو ذل ف مفيففدا عنففد البففدء فففي
المسففتقبل القري ف فففي مخاطبففه المستشففاريي الثقففافي
الهاشففميه العتمففاد الكليففه م ف ضففم

فففي السفففارات العربيففه فففي المملكففه االردنيففه

الكليففات الخاصففه فففي االرد اللتحففاق طلبففه بالدهففم فيهففا مففع

التركيز عل التخصصات الفريده او الجديفده نسفبيا مثفل تخصفص ادارة االعمفال الرياديفه ( مثفال
وليس حصرا ) .
تاسعا :
الموافقه م قبل الكليه الجامعيه العربيه للتكنوجيفا علف البفدء بتجهيفز كتف تشفرح فيهفا نبفذه عف
الكليففه وتخصصففاتها ورسففوم التسففجيل ليففتم تحديففد مواعيففد م ف قبلففي مففع بعففض الجهففات والففدوائر

والموسسات الحكوميه الخاصفه والعامفه السفتدراج مفوظفيهم السفتكمال دراسفتهم ففي الكليفه ويجف
وضع خصم تشجيعي مميز ع
وهنا سو

باقي الطلبه وذل الستمالة الموظفي او ابنائهم للدراسفه ففي الكليفه

يتم دراسه هذا الخصم م قبل اداره الكليفه الجامعيفه وقفد تفم تحضفير قفوائم والحصفول

عل ف معلومففات ع ف كففل شففركه خاصففه او عامففه واسففماء المففديرو فففي تل ف

الشففركات المعنيففو

بتوزيع الكت المرسله م قبل الكليه الجامعيه العربيفه للتكنولوجيفا وتوزيعهفا علف مفوظفيهم لمف
يرغ في استكمال دراسته هو او احد اففراد عائلتفه المحصفوره ففي ابنائفه  ,بناتفه ,زوجتفه  ,وا
يكو الخصم الخاص كما ذكرت سابقا مميزا الستماله اكبر عدد م الطلبه .
وهنا ال بد م االشاره ال ا اختيفار المؤسسفات سفواء الحكوميفه او الخاصفه يجف ا يكفو مبنيفا
عل عده عوامل منها -:
 -1عففدد المففوظفي لففديها ممففا يعكففس ذلفف بفائففده علفف الكليففه الجامعيففه العربيففه للتكنولوجيففا
الستقطا اكبر عدد م الطلبه
 -2سمعه الشركات والتي لها ائر في تقويفه موقفع الجامعفه محليفا عف طريفق ذكفر االتفاقيفات
الموقعه مع هذه الشفركات عبفر الموقفع االلكترونفي الخفاص بالكليفه الجامعيفه والفذي يعطفي
انطباعا حسنا ع الكليه  ( ,دع االخري يتكلمو عن ) .
 -3سفمعه هففذه الشففركات وضففمانها لموظفيهففا او عففائالتهم لاللتحففاق بالكليففه الجامعيففه يعطففي
صوره ذهنيه عاليه ع الكليه الجامعيه ويضع هنا الكليفه الجامعيفه علف ابفوا

المنافسفه

مع غيرها م الكليات الجامعيفة ضفم التخخصفات المشفتركه معهفا  .وسفو

يفتم انتقفاء

الشركات في الوقت الحاضر ضم المعايير التي تم ذكرها اعاله للبفدء ففي مخاطبفه تلف
الشفركات بعففد الحصفول علف الموافقففه مف قبففل اداره الكليففه الجامعيفه العربيففه للتكنولوجبففا
عل هذه الخطه وتحديد ما هو الخصم التشجيعي المناس التي تقترحه بنفاء علف المعفايير
الخاصه بها .

أ.عمرو الزعبي

