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اسم المادة  يذخم إنى عهى انًكتثاخ و انًعهىياخ .1 

 2. رقم المادة 0807100

 (ج،عًهًجَظزي)انساعاخ انًعتًذج  3
.3 

 (ج، عًهًجَظزي)انساعاخ انفعهٍح  3

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب 

اسم البرنامج  عهى انًكتثاخ و انًعهىياخ .5 

 6. رقم البرنامج 70

 7. اسم الجامعة انجايعح األردٍَح

 8. الكمية انعهىو انتزتىٌح

 9. القسم عهى انًكتثاخ و انًعهىياخ

 10. مستوى المادة تكانىرٌىس

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2016 - 2015

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تكانىرٌىس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس انعزتٍح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2015انفصم انثاًَ 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

منّسق المادة .16

 .رلى انًكتة، انساعاخ انًكتثٍح، رلى انهاتف، انثزٌذ اإلنكتزوًَ: انزجاء إدراج يا ٌهً
 د عًز انهًشزي.أ

 مدرسو المادة.17

 .رلى انًكتة، انساعاخ انًكتثٍح، رلى انهاتف، انثزٌذ اإلنكتزوًَ: انزجاء إدراج يا ٌهً
 دٌُا طثٍشاخ. د

  10 – 9: ح ث خ

 24583: رلى هاتف انًكتة

d.tbishat@ju.edu.jo 
 

 وصف المادة.18

 .كًا هى يذكىر فً انخطح انذراسٍح انًعتًذج
، خزن واسترجاع تكنولوجيا المعلومات، أنواع المكتباتالمعلومات والمعرفة والطالب الجامعي، المكتبات الجامعية، المكتبات اإللكترونية، 

.  ، التوثيق، تطبيقات عمليةخدمات العلوماتالمعلومات، 
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  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 األهذاف- أ

 انتعزف إنى يصادر انًعهىياخ اإلنكتزوٍَح و طزق تًٍُتها

 
 ...ٌتىلع يٍ انطانة عُذ إَهاء انًادج أٌ ٌكىٌ لادراً عهى: َتاجاخ انتعهّى- ب

 

 
 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى.20

 الرجاء االطالع عمى الممف المرفق

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 :ٌتى تطىٌز َتاجاخ انتعهى انًستهذفح يٍ خالل انُشاطاخ واالستزاتٍجٍاخ انتذرٌسٍح انتانٍح

 

 
 
 أساليب التقييم ومتطلبات المادة.22

 :ٌتى إثثاخ تحمك َتاجاخ انتعهى انًستهذفحيٍ خالل أسانٍة انتمٍٍى وانًتطهثاخ انتانٍح

 ناليتحاٌ انُصفً % 25

 واجثاخ % 15

 حضىر و يشاركح % 10

 ناليتحاٌ انُهائً % 50
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 السياسات المتبعة بالمادة.23

 والغيابسياسة الحضور- أ

 تسجل في كل محاضرة و تدخل إلى النظام  

الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 يعقد امتحان تعويضي ألصحاب األعذار المقبولة

 إجراءات السالمة والصحة- ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 تتخذ اإلجراءات الالزمة بحسب سياسة الجامعة

 إعطاء الدرجات- ه

 تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالخدماتالمتوفرة- و

 

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 

 

 المراجع.25

 
 

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
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.  التعميميةالكتبالموصى بها، وغيرها من المواد-  ب

 

 

 معمومات إضافية.26

 
 
 

 
 
 

 
 

: ------------------التاريخ: ------------------------ - التوقيع: ------------------- اسم منسق المادة

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

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

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد

  
 

 :نسخة إلى
 رئيسالقسم

 مساعد العميد لضمان الجودة
 ممفالمادة


