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 1. اسم المادة المدرسية ومراكز مصادر التعلم ةالمكتب

 2. رقم المادة 3237080

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  0
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  0
 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب -

 5. اسم البرنامج المكتبات والمعلومات علم

 6. رقم البرنامج 3237

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية كلية العلوم التربوية

 9. القسم علم المكتبات والمعلومات

 10. مستوى المادة السنة الثالثة

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 8302/8307

 12. مية للبرنامجالدرجة العل بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

/ مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  8302/8307
 15. تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .البريد اإللكترونيرقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، : ما يلي الرجاء إدراج
 

 مدرسو المادة .61

 ربحي مصطفى عليان. د.أ
 
 
 

 وصف المادة .61

األنووا  المختلفوة للمكتبوات المدرسوية المتطلبوات األساسوية (. مفهومها، مميزاتها، أهدافها، وظائفها، دورها التربوو ) المكتبات المدرسية 
خودمات . مصوادر المعلوموات فوي المكتبوات المدرسوية وتنميتهوا(. ة، أموين المكتبوةالموقع، المبنى، األثواث واألجهوز ) للمكتبات المدرسية 
. معوووايير المكتبوووات المدرسوووية الدوليوووة والوطنيوووة، مراكوووز مصوووادر الوووتعلم. الخووودمات الفنيوووة، خووودمات المسوووتفيدين: المكتبوووات المدرسوووية

 .ومركز مصادر التعلم نموذج لمكتبة مدرسية . المكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعلم في األردن
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
 .المفاهيم األساسية للمكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعلم ودورها التربويتعرف  - أ

 .مصادر المعلومات المناسبة للمكتبات المدرسية وطرق تنميتها  تعرف أنواع - ب
 ية الخدمات الفنية المناسبة للمكتبات المدرستعرف  - ت
 .خدمات المعلومات وخدمات المستفيدين في المكتبات المدرسيةتعرف  - ث
 التطورات والتجديدات في مجال المكتبات المدرسية ومراكز المعلومات تعرف  - ج
 .واقع المكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعلم  في األردن من حيث واقعها ومشكالتها وأساليب تطويرهاتعرف  - ح

 ...على ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءقع من الطالب عند يتو : نتاجات التعّلم -ب
 المفاهيم األساسية للمكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعلم ودورها التربوياستيعاب  .0
 تمييز أنواع مصادر المعلومات المناسبة للمكتبات المدرسية وطرق تنميتها .8
 سيةتقديم خدمات المعلومات وخدمات المستفيدين في المكتبات المدر .0
 إدراك التطورات والتجديدات في مجال المكتبات المدرسية ومراكز المعلومات .0

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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المراج
 ع

أسالي
 ب

 التقييم

نتاجات 
التعّلم 

 المتحققة

المدرّ 
 المحتوى األسبوع س

 المفاهيم األساسية : المكتبات المدرسية  -1 االول    

 .تها، أهدافها، وظائفهامفهومها ، مميزا

 .الدور التربوي للمكتبات المدرسية  ومراكز مصادر التعلم 

الثاني     
 والثالث

 األنواع المختلفة للمكتبات المدرسية  -2

 مكتبة الصف  -

 مكتبة الموضوع -
 المكتبة الشاملة -
 المكتبة المركزية أو الرئيسية  -

الرابع     
 والخامس

 مدرسية المتطلبات األساسية للمكتبات ال -3

 الموقع المناسب -

 المبنى المناسب -
 األثاث واألجهزة -
 تكنولوجيا المعلومات  -
 أمين المكتبة  -
 دعم إدارة المكتبة -

السادس     
 والسابع

 .مصادر المعلومات المناسبة للمكتبات المدرسية وتنميتها  -4

 المفاهيم األساسية لمصادر المعلومات  -

 المصادر المطبوعة -
 ة المواد السمعية والبصري -
 المصادر االلكترونية للمعلومات  -
 تنمية مصادر المعلومات في المكتبات المدرسية  -

الثامن     
 والتاسع

 خدمات المكتبات المدرسية  -5

 المفاهيم األساسية  -

 الفهرسة المناسبة للمكتبات المدرسية : الخدمات الفنية  -
نظااااااص التصااااانيف المناساااااب للمكتبااااااات                      

 المدرسية 
خدمة اإلعارة، الخدمات المرجعياة، : ) خدمات المستفيدين  -

الخاادمات اإلعالميااة ، تاادريب المسااتفيدين، خاادمات الف ااات 

 (.الخاصة ، خدمة االنترنت، وغيرها من الخدمات
 تقييم خدمات المكتبات المدرسية -

 معايير المكتبات المدرسية  -6 العاشر    

 المفاهيم األساسية للمعايير المكتبية -

 ايير الدولية المع -
 المعايير الوطنية  -

الحاد      
 عشر

 والثاني عشر

 :مراكز مصادر التعلم  -7

مفهومها ، أهدافها، فلسفتها، مراحل تطورها، متطلباتهاا، ) 

 (ومستوياتها

 الثالث عشر    
 الرابع عشر

 المكتبات المدرسية ومركز مصادر التعلم في األردن  -8

 واقعها  -

 مشكالتها -
 مستقبلها -
 تميزة لها نماذج م -

 



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

        AQAC-F-007-1 

4 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 %82     االمتحان األول -
 %02  تقرير عن مكتبة مدرسية أو مركز مصادر تعلم  -

 %03     الحضور والمشاركة
 %23     االمتحان النهائي 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 األجهزة المطلوبةالمعدات و  .02

 

 

 المراجع .22

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادةالكتب  -أ
 .8303دار صفاء،: عمان  -.المكتبات المدرسية . عليان، ربحي مصطفى: الكتاب المقرر- 

 
  .التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 .5002العلم واإليمان، : القاهرة  -.المكتبة المدرسية الحديثة. عبد العزيز طه، عوض -
 .6891مؤسسة الخليج ، : القاهرة -.المكتبة المدرسة ودورها التربوي. عبد الشافي،حسن -
 .6888الدار المصرية، : القاهرة -.المكتبة المدرسية ودورها في نظم التعليم المعاصرة. عبد الهادي ، محمد فتحي -
 5006دار الفكر، : عمان -.المكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعلم. عليان، ربحي مصطفى -

 .5001دار الفكر العربي، : القاهرة -.المكتبة المدرسية. مصطفى ، فهيم -
 .األعداد المختلفة لمجلة رسالة المكتبة الصادرة عن جمعية المكتبات والمعلومات األردنية- 
 

.  
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-----------: اريخالت - ------------------------: التوقيع -------------------: المادةاسم منسق 
------------------------- التوقيع ---------- ---------------: القسم/ مقرر لجنة الخطة-------

-------- 
 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------: رئيس القسم

-------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة
- 

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

                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            
                  سمقالرئيس                                                                                                             

     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    
 سيةالدرا المادةملف                                                                                           


