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 IFLA 3122 هحسىٌقن 9ٍة نواند ئازة اجل       
       

 رعئاٌة حتث                       
 

EMERALD احملدود  زجمًىعة انُش 
   

نهًكحبئات و  اندويلاملؤمتز  إىلوانحسجٍم وانسفز ... ئاأيزٌكٍ ادوالر 2111ربخ ا

 ثٕررٕرٚكٕ ،بسٍ جىاٌ  اإلعالو

  

 

 3122نعئاو  ALFIاندونٍة نهحسىٌق ل قدو اقرتاح نهجئازة         

 

 

 

 بهُٚؼأٌ  Emerald ثبنزؼبٌٔ يغ ALFI ل لظى اإلدارح ٔانزظٕٚك ٚظز

 . 3122 نؼبو ALFIل هزظٕٚك ن خبزشح انذٔنٍٛ اجلػ

 

 بدادلُظًبد انيت َفذد ئثذاػ كزميرمٕو ثز هحسىٌق اندويلن  IFLAجئازة   

اَزمبء  ٚزى .ٛخزظٕٚمانػهٗ انُزبزج ٔ محالد ادلشبرٚغ  حكشرزي

سٍحى ٔ يٍ ثني انثالثخ انفبزشٍٚ، . دظت ئجنبساذتى انثالثخ انجٓبزٌٕٛ

نهسفز جىا ، وانسكٍ ،  عهى جذكز  ذصمانذي سٍحاخحٍئار انفئازة 

، فعال  3122يف أغسطس  ثٕررٕرٚكٕ ،بسٍ جىاٌ  3122 افال77وانحسجٍم ملؤمتز

انيت جيت أٌ  (انٕالٚبد ادلزذذح) دٔالر 2111ػٍ اجلبزشح انُمذٚخ يٍ 

 .ادلُظًخيف ادلؼرتف ثّ  رظزخذو نزؼشٚش جٕٓد انزظٕٚك

 

 انفبزش األٔل خيزبر .3122ثالثخ يف يبرص ان انُٓبزٛني ٚزى اإلػالٌ ػٍ

 ئثُبءٔطٕف ٚؼهٍ اطى انفبزش رمسٛب . انزًٛٛش نهًزُبفظني االثُنيُخ مئ

 .ثٕررٕرٚكٕ ،بسٍ جىاٌ  IFLAإدتز انصذبفخ دل يإدتز

 

  ة أهداف اجلئاز

 

أحنبء يف مجٛغ ٔ ْبدا  يكزجخيف  رظٕٚك يشزٔع  فعمأل طُٕٚخ يكبفأح• 

  انؼبمل

 رشجٛغ انزظٕٚك يف ادلكزجبد • 

  ئػؽبء ادلكزجبد انفزصخ نزجبدل خرباد انزظٕٚك• 

   

 املبئادئ انحىجٍهٍة

  

  marketing-and-http://www.ifla.org/en/management :اطزًبراد رمذمي انؽهجبد يزبدخ يف• 

  

يف مجٛغ أحنبء  انزٕثٛمٛخ ك ادلُزجبد أٔ اخلذيبدٚظٕثز رمٕويكزجخ أ٘  •

 . انؼبمل، يإْهخ الطزالو اجلبزشح

كٌٕ رلذ  .ALFIنغبد  طجغيكزٕة يف ٔادذح يٍ  زؽجٛكان كٌٕٚجيت أٌ • 

 . انُظخخ يؽجٕػخ أٔ ئنكرتَٔٛخ

ئىل  ( خيغ ادلٕاد ادلزفم) 3121 َىفًرب 41قبم جيت رمذمي انؽهت • 

 :انزبيلنؼُٕاٌ ا

  

   

 

 

 

http://www.ifla.org/en/management-and-marketing
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  :املقرتدئات ٌ جكىٌجيب أ

 

   .يكزجخأل٘ نزظٕٚك يف ا ػزض يشزٔع أصهٙ • 

  .انزمذمي اطزًبرحاألطئهخ ادلٕجٕدح يف اإلجبثخ ػهٗ كم • 

  .ئػؽبء شزح ػٍ فٕازذ ْذا ادلشزٔع يٍ يُظٕر حمهٙ• 

 .انزمذمي اطزًبرحٔصف يكَٕبد ادلشزٔع ػهٗ انُذٕ ادلجني يف • 

 .ظزٓذفنيادل ادلظزؼًهنيادزٛبجبد  ٔ حتذٚذ انزؼجري• 

  .انزظٕٚك نإلطرتارٛجٛخئػؽبء ٔصف كبيم • 

   .رهخٛص ادلشزٔع• 

 

انُمبغ كم جيت أٌ رؼكض  هحسىٌق اندويلن ALFIجلئازة   االلرتادبدكم 

 بَت اخلٛبيلاجلادلكزجبد ٔ ادلإطظبد نٕصف مجٛغ  رشجغ. أػالِ ادلذكٕرح

 . يٍ ْذِ ادلشبرٚغ ٙٔاإلثذاػ

 

 : االخحٍئار سئاٌٍقي

 

 : سٍذكى عهى يقديً انطهبئات عهى انُذى انحئايل

   

 ؛  زٔعيشنزمذمي  انجذث يزادم دلشبر ئنّٛ يفآُج االطرتارٛجٙ نهزظٕٚك ادل. 2

 هٕل نزذذٚبداحليٍ خالل أصبنخ   ذرجبُٚاإلثذاع ٔاالثزكبر ، كًب . 3

  انزظٕٚك؛   

ثغط  كزجبد،ادلرٕنٛذ انزؤٚخ انؼبيخ ػهٗ َؽبق ٔاطغ ٔدػى انمذرح ػهٗ . 4

  ادلظزخذيخ؛انُظز ػٍ َٕع أٔ كًٛخ ادلٕارد 

 أطبنٛت رمٛٛى؛ ٔمبثهخ نهمٛبص انْذاف األ يٍ خاللفؼبنٛخ رزعخ ان. 5

 .االنزشاو ادلظزًز ألَشؽخ انزظٕٚك. 6

 

 

  :رظٕٚكانيت رشًم ثبدلمرتدبد أٚعب  بيٓزً IFLAانزظٕٚك ل انزظٛري ٔ لظى 

 

 ٛخ ادلٕارد انيت ْٙ يف انزغؽٛخ انذٔن -

ػهٗ طجٛم ادلثبل اجملالد اإلنكرتَٔٛخ ،َبشز  اإلنكرتَٔٛخ،ادلٕارد  -

 لٕاػذ انجٛبَبد ، ٔيظزٕدػبد ادلإطظٛخ

 يف انفعبء اإلنكرتَٔٙ  -

  3.1كزجخ ادلٔ االَرتَذ شجكخ -

 ؼهٕيبد انزذكى يف ادل -

 . ذٚذحاجلذيبد ٔ اخلدلُزجبد ا -

 IFLAيل جئازة  انحسىٌق اندو خ يٍ ؼزف جلُخظزؼزظيادلمرتدبد ركٌٕ  -

ُْٔبن ػٕايم . ادلؼبٚري ادلذكٕرح أػالِرؽجٛك ػهٗ أطبص يذٖ دظٍ 

يثم ٔظٕح انزخؽٛػ ٔانٕػٙ نهؼاللبد يغ  االػزجبرطزأخذ ثؼني أخزٖ 

 (. ٔادلٕاد، انٕلذ ادلٕظفني،)كفبءح ختصٛص ادلٕارد . ْٛئبد خبرجٛخ
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  :جلُة انحذكٍى  أعضئاء

 Dinesh K. GUPTA  (ذلُذا)     dineshkg@sancharnet.in 

 Christie KOONTZ (انٕالٚبد ادلزذذح)    ckoontz@ci.fsu.edu 

 Ludmila ZAYTSEVA ( رٔطٛب)                      lzai@rsl.ru 

 Nadia TEMMAR (الجزائر)                                      nadiatemmar@yahoo.fr 

 Lena OLSSON (انظٕٚذ)             lena.olsson@lhs.se 

 Angels MASSISIMO (اسبانيا)                                          amassisimo@ub.edu  
 

 

اإلنكرتَٔٙ أٔ انربٚذ  انربٚذئرطبل ؼهجبذتى ػٍ ؼزٚك ٚزجٗ يٍ ادلرتشذني 

  3121 َىفًرب 41 :انُهئازًاملىعد ! رذكز"( snail mail)"انزمهٛذ٘
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