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 1. اسم المادة مباديء ادارة المكتبات ومراكز المعمومات

 2. رقم المادة 0107080

 (ة،عمميةنظريالساعات المعتمدة ) 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 48

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج عمم المكتبات والمعمومات

 6. رقم البرنامج 807

 7. اسم الجامعة المركز -الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم عمم المكتبات والمعمومات

 10. مستوى المادة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  28/9/2015
 15. الدراسيةمراجعة مخطط المادة 

 

 منّسق المادة .61

 ال يوجد

 

 مدرسو المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
  raidjs@ju.edu.jo, 0795907405,ح ث خ ,ىاتف  12-11, 10 -9د.رائد جميل سميمان , 

 
 
 

 وصف المادة .61

 

، وظائف المديرون وصفاتيم وأنواعيم ومياراتيم ومستوياتيا وأنواعيا،إدارة مراكز المعمومات والمكتبات وطبيعتيا وأىميتيا  مفيوم
إدارة اإلفراد،  ،وتشمل: التخطيط، والتنظيم، واإلشراف التوجيو والتنسيق، والرقابة، واتخاذ القرارات ،إدارة مراكز المعمومات والمكتبات

 ، حاالت إدارية.إدارة البيئة التكنولوجيةية، العالقات العامة، اإلدارة المال
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األىداف - أ
 

 تيدف ىذه المادة الى : 
 
 .مفيوم إدارة مراكز المعمومات والمكتبات وطبيعتيا وأىميتيا ومستوياتيا وأنواعياتعريف الطمبة ب -

 

 .وصفاتيم وأنواعيم ومياراتيمالعامميين في المكتبات ومركز المعمومات   والموظفين المديرونتعريف الطمبة ب -

 
 

التخطيط، والتنظيم، واإلشراف التوجيو والتنسيق، والرقابة، واتخاذ  :بما في ذلك  وظائف إدارة مراكز المعمومات والمكتباتتعريف الطمبة ب -
 القرارات، إدارة اإلفراد، اإلدارة المالية، العالقات العامة، إدارة البيئة التكنولوجية، حاالت إدارية.

 
 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  - ب

 
معرفة وظائف المكتبات ومراكز المعمومات وكيفية ادارتيا بطريقة ناجحو , حيث يصبح الطالب ممما بعناصر األداره ووظائفيا في المكتبات 

, وايضا يصبح الطالب قادرا عمى اتخاذ القرارات وادارة األفراد ومراكز المعمومات وقادر عمى التخطيط والتنطيم واإلشراف والتوجيو والتنسيق 
 وتمكنو من اإلدارة المالية  واتخاذ القرارات في حاالت ادارية معينو او خاصة .

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.  20

 المحتىي األسثىع المذّرس نتاجاخ التعلّم المتحققح أسالية التقييم المراجع

1,2,1

1 

ٚصجح انطبنت يهًب ثًفٕٓو اإلداسح ثشكم ػبو  ايزحبٌ َظش٘ أل

,ٔٚزؼشف ػهٗ ٔيفٕٓيٓب فٙ انًكزجبد

  ػُبصشْب ٔٔظبئفٓب

د.سائذ 

 عهًٛبٌ

إداسح يشاكض انًؼهٕيبد   األٔل

اًْٛزٓب ,يفٕٓيٓب  :دٔانًكزجبد

 , ٔظبئفٓب

2,12,

6 

ٚصجح انطبنت لبدسا ػهٗ فٓى انًغزٕٚبد  ايزحبٌ َظش٘ أل

اإلداسٚخ فٙ انًكزجبد يٍ اداسِ ػهٛب ٔٔعطٗ 

رٕظٛف انؼهٕو  ٔٔدَٛب ٔٔججبد كم يغزٕٖ , 

 االخشٖ فٙ اداساح انًكزجبد 

د.سائذ 

 عهًٛبٌ
يغزٕٚبد إداسح يشاكض  انضبَٙ

 ٔإَٔاػٓب انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد

 ٔػاللزٓب ثبنؼهٕو األخشٖ

1,3,4

,8 

ٚصجح انطبنت يهًب ٔػبسفب ثبنًٕاصفبد  َظش٘ ألايزحبٌ 

 ٔانًٓبساد انالصيّ نهًذٚشٌٔ 

انًذٚشٌٔ ٔصفبرٓى ٔإَٔاػٓى  انضبنش د.سائذ 

 ٔيٓبسارٓى

1,2,3

,4,5 

ٚصجح انطبنت يهًب ٔلبدسا ػهٗ انزخطٛظ  ايزحبٌ َظش٘ أل

 نهًكزجبد ٔفبًْب ثخطٕاد انزخطٛظ 

د.سائذ 

 عهًٛبٌ
انًؼهٕيبد  ٔظبئف إداسح يشاكض انشاثغ

: انزخطٛظ ٔانًكزجبد

 ٔيفٕٓيّ,اْذافّ,اًْٛزّ,خطٕارّ

1. 1,2,1

1,12 

ٚطهت يٍ انطبنت دساعخ  .2

احذٖ انٓبٚكم انزُظًٛٛخ 

رحهٛهٓب  ٔنهًكزجبد 

ٔٔصف ٔظبئفٓب ٔرحذٚذ 

َمبط انمٕٖ ٔانضؼف فٛٓب  

. 

3.  

ثؼُبصش انزُظٛى ٔيجبدئّ ٔإَاػّ  ٚهى انطبنت

ٔيهًب ثكٛفٛخ رُظٛى انًكزجبد ,ٔرحذٚذ ٔظبئفٓب 

ٔاَشطزٓب ٔثُبء انٓٛكم انزُظًٛٙ ٔاإلداس٘ 

 نهًكزجبد

د.سائذ 

 عهًٛبٌ
يشاكض انًؼهٕيبد  رُظٛى انخبيظ

ٔانًكزجبد :يفٕٓيّ 

 ,ػُبصشِ,اًْٛزّ,يجبدئّ,إَاػّ

 ٔانٓبٚكم انزُظًٛٛخ فٙ انًكزجبد
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1,2,1

1,12 

ٚطهت يٍ انطبنت 

ثبنشجٕع انٗ احذٖ 

انذساعبد انزٙ رزؼهك 

ثبداسح انًكزجبد أل٘ جبَت 

يٍ جٕاَت ػُبصش 

اإلداسح فٙ انًكزجبد  

ٔٚمٕو ثكزبثخ يهخص نٓزِ 

 انذساعخ 

ٚذسن انطبنت اًْٛخ انزٕجّٛ فٙ انًكزجبد 

ٔيفٕٓيّ ٔخطٕارّ ٔيجبدئّ ٔػُبصشِ يٍ 

 لٛبدِ ٔارصبل ٔرُغٛك ٔرحفٛض ٔرذسٚت ٔكم

 يب ٚزؼهك ثُظشٚبد ْزِ انؼُبصش ٔرطجٛمبرٓب

د.سائذ 

 عهًٛبٌ
  انغبدط

اإلششاف انزٕجّٛ ٔانزُغٛك 

 نًشاكض انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد

ٚهى انطبنت ثًفٕٓو انشلبثّ ٔإَاػٓب فٙ 

انًكزجبد,ٔيؼبٚٛش األداء ٔلٛبعٓب ٔيزبثؼزٓب 

 ٔفبًْب ألعبنٛت انشلبثخ

د.سائذ 

 عهًٛبٌ
انشلبثخ:اًْٛزٓب,إَاػٓب,يجبالرٓب انغبثغ

, 

 اعبنٛجٓب

1,2,3

,4 

ٚهى انطبنت ثًفٕٓو ارخبر انمشاساد فٙ 

انًكزجبد ٔلبدسا ػهٗ رحذٚذ انًشكالد 

اإلداسٚخ ٔرصُٛفٓب ٔفبًْب نهؼٕايم انًؤصشح 

 ػهٗ ارخبر انمشاساد

د.سائذ 

 عهًٛبٌ
ارخبر انمشاساد فٙ انًكزجبد  انضبيٍ

 ٔيشاكضانًؼهٕيبد:انًشكالد

ٔطشق رحذٚذْب,ػُبصش 

 ػًهٛبد ارخبر انمشاس ٔإَاػٓب.

1

,

2

,

8 

و اداسح األفشاد ٚصجح انطبنت يهًب ثًفٕٓ

ٔلبدسا ػهٗ رحهٛم انٕظبئف فٙ ٔاْذافّ 

مطبة انمٕٖ انجششٚخ اعزٔ  انًكزجبد

 .ٔ لٛبط األداء ٔاألخزٛبس ٔانزؼٍٛٛ 

د.سائذ 

 عهًٛبٌ
إداسح اإلفشاد فٙ انًكزجبد  انزبعغ

ٔيشاكض 

انًؼهٕيبد:يفٕٓيٓب,ٔاْذافٓب,ٔا

ًْٛزٓب ,رحهٛم انٕظبئف 

 ٔرصُٛفٓب

1,2,3

,6 

د.سائذ 

 عهًٛبٌ
انًكزجبد  إداسح اإلفشاد فٙ انؼبشش

,اعزمطبة انمٕٖ انجششٚخ 

ٔاألخزٛبس ٔانزؼٍٛٛ ٔانزذسٚت, 

رمٛٛى اداء انؼبيهٍٛٛ ٔطشق 

 لٛبط األداء ٔانزحفٛض انٕظٛفٙ

ٚهى انطبنت ثًفٕٓو ٔاًْٛخ انؼاللبد انؼبيّ فٙ  1,2,7 .4

انًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبد ٔثشايجٓب 

 ًٕظف انٔانًؤْالد انٕاجت رٕفشْب فٙ 

د.سائذ 

 عهًٛبٌ
انحبد٘ 

 ػشش

انؼاللبد انؼبيخ 

:يفٕٓيٓب,اْذافٓب,ٔظبئفٓب,ثشاي

جٓب,اخصبئٙ انؼاللبد انؼبيّ 

 ٔيؤْالرّ

1,2,3

,4,5 

ٚصجح انطبنت يهًب ثًفٕٓو اإلداسح انًبنٛخ 

ٔكٛفٛخ أػذاد يٕاصَخ انًكزجخ, ٔرحذٚذ انؼٕايم 

 جٕاَت اإلَفبق فٙ انًكزجخ  ٔرحذٚذانًؤئشح ثٓب 

د.سائذ 

 عهًٛبٌ
انضبَٙ 

 ػشش

اإلداسح انًبنٛخ : اػذاد انًٕاصَّ  

فٙ انًكزجبد ٔيشاكض 

انًؼهٕيبد, انؼٕايم انًؤصشِ, 

, طشق  طشق اػذاد انًٕاصَّ

 انزخطٛظ نًٕاصَخ انًكزجبد

ٚزى اعزؼشاض احذٖ َظى  1,9 .5

انًكزجبد اإلداسٚخ 

اإلنكزشَٔٛخ انًزحبحّ ػهٗ 

اإلَزشَذ ٔػًم رطجٛمبد 

 ػهٛٓب ٔكزبثخ رمشٚش ػُٓب

ٚهى انطبنت ثبنًجبالد انزطجٛمٛخ نزكُٕنٕجٛب 

انًؼهٕيبد ٔانحبعٕة فٙ انًكزجبد ٔٚزؼشف 

 ػهٗ احذس انُظى اإلداسٚخ فٙ انًكزجبد 

د.سائذ 

 عهًٛبٌ
انضبنش 

 ػشش

إداسح انجٛئخ انزكُٕنٕجٛخ 

:ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد 

ٔيفٕٓيٓب ٔدٔسْب فٙ اداسح 

انًكزجبد,رطجٛمبد انحٕاعٛت 

انًكزجبد,َظى فٙ إداسح 

 انًؼهٕيبد اإلداسٚخ نهًكزجبد

ٚمٕو انطبنت ثؼًم رمشٚش   .6 1,9

ػٍ يجبالد رطجٛك 

ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد فٙ 

انًكزجبد يٍ خالل رحذٚذ 

يجبالد اإلداسح 

اإلنكزشَٔٛخ فٙ يكزجخ 

انجبيؼخ األسدَٛخ إلحذٖ 

الغبيٓب كًغزفٛذ , 

يٕضٕحب انٛزٓب ثحغت 

رصٕسِ ٔفٕائذْب ٔيضاٚبْب 

اإلداسح اإلنكزشَٔٛخ  ٚهى انطبنت ثًفٕٓو .7

ثًجشساد رجُٙ  ٔ ٔػُبصشْب ٔيضاٚبْب

انًُٓجٛخ االعزشارٛجٛخ نإلداسح اإلنكزشَٔٛخ 

 ٔٚحذد يغزٕٚبرٓب ٔخٛبسارٓب 

د.سائذ 

 عهًٛبٌ
انشاثغ 

 ػشش

اإلداسح اإلنكزشَٔٛخ: يفبًْٛٓب 

ٔيضاٚبْب ،انًُٓجٛخ 

اإلعزشارٛجٛخ نإلداسح 

اإلنكزشَٔٛخ: إًَرط ػًهٙ 

رطجٛمبد اإلداسح اإلنكزشَٔٛخ فٙ 

 انؼًهٛبد اإلداسٚخ ٔانًُظًٛخ 

انخبيظ 

 ػشش

اإلداسح اإلنكزشَٔٛخ يزطهجبد 

انذخٕل انٗ اإلداسح اإلنكزشَٔٛخ 

,إًَرط خطٕاد رطجٛك اإلداسح 

 اإلنكزشَٔٛخ
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َٔمبط انضؼف فٛٓب يٍ  1,9

 ٔجٓخ َظشِ 
انغبدط 

 ػشش

اعزؼشاض حبالد اداسٚخ حذٚضّ 

ثبعزخذاو اإلداسح اإلنكزشَٔٛخ 

ػشض رجبسة ٔإًَرط 

ٔيزطهجبد: رجبسة دٔنٛخ, 

رجبسة ػشثٛخ, + األيزحبٌ 

 انُٓبئٙ

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .08

 يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:
 المحاضرة -1
 المناقشة والحوار والتفاعل الصفي -2
 تكميف الطمبة بميمات وواجبات  -3
 تطبيقات عممية  -4

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:
 عالمو 25عقد امتحان اول  -1
 عالمو 15المكمف بيا الطالب بحسب جداول المحاضرات وواجباتيا  تقييم الوجبات والتقارير  -2
 عالمو 10تقييم مشاركة الطمبة وحضورىم لممحاضرات واإللتزام بيا  -3
 عالمو 50اختبار نيائي   -4

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 بيا لمطالب(% نسبة الغياب المسموح 15:حسب النظام المعمول بو في الجامعة)والغياب سياسة الحضور -أ

 د:يعطى الطالب فرصة اذا كان غيابو بعذر مقبول.الوقت المحدت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 إجراءات السالمة والصحة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي:يحرم الطالب من عالمة االمتحان -د

 % لإلمتحان النيائي50والمشاركو/ % لموجبات والحضور25% لألمتحان األول /25إعطاء الدرجات:  -ه

 : يتوفر مختبر بالقسم مزود باجهزة حاسوب وجهاز عرضتسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 data showجهاز عرض قاعه مجهزه ب 

 مختبر حاسوب لتطبيق بعض المحاضرات فيه

 السماح للطلبة بمرافقة المدرس لزيارت المكتبة وعمل جوله داخل مكتبة الجامعه بالتنسيق مع موظف العالقات العامه والخدمات في المكتبه

 
 

 المراجع :22
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 المقررج، والقراءاخ التي يجة علً الطالة تغطيتها للمىضىعاخ المختلفح للمادج.الكتة  - أ

  .ػًبٌ : داس صفبء   يجبدئ إداسح انًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبد .2009 أنُجذأ٘,أيٍٛ ,ٔ سثحٙ يصطفٗ،, ػهٛبٌ  -1 -

 .اإلداسح انحذٚضخ نهًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبد.ػًبٌ:داس صفبء نهُشش.2001ًْشش٘,ػًش أحًذ, -2 -

 
 . التعليميح ا، وغيرها من المىادالكتة المىصً ته  -ب

 
 .داس انًغٛشح نهُشش ٔانزٕصٚغ ٔانطجبػخ .ػًبٌ:انًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبدٔرُظٛى داسح . ا2012,إعًبػٛم، ٔائم يخزبس  -3

 .داس انٕفبء نذَٛب انطجبػخ ٔانُشش اإلعكُذسٚخ:اإلداسح االعزشارٛجٛخ نهًكزجبد ٔيشافك انًؼهٕيبد.  .2014,إثشاْٛى، انغؼٛذ يجشٔن -4

 . خانذاس انًصشٚخ انهجُبَٛ:انمبْشح . داسح انًكزجبد ٔيشاكض انًؼهٕيبد يٍ يُظٕس حذٚش .ا 2011,  فشحبد، صُبء إثشاْٛى يٕعٗ -5
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