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اسم المادة  مؤسسات ومراكز المعمومات المتخصصة .1 

 2. رقم المادة 0807325

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة   ساعات معتمدة3
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية   ساعات معتمدة3

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب -

اسم البرنامج  البكالوريوس في عمم المكتبات والمعمومات .5 

 6. رقم البرنامج 0870

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية كمية العموم التربوية 

 9. القسم عمم المكتبات والمعمومات

 10. مستوى المادة سنة ثالثة

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي  الفصل الثاني2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2007/2018
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 rebhi1954@yahoo.com ، 0775380400 ن ، ر  ، الياتف 2:00 – 12:30  ، الساعات المكتبية 366ربحي عميان ، . د.ا

 مدرسو المادة.17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 rebhi1954@yahoo.com ، 0775380400 ن ، ر  ، الياتف 2:00 – 12:30  ، الساعات المكتبية 366ربحي عميان ، . د.ا -
 i.lallo@ju.edu.jo ، 0796884333 ، الياتف 1:00 – 11:00 ، الساعات المكتبية ح، ث ، خ 376السيد عيسى لموه ،  -

 
 

  وصف المادة.18

 .كما ىو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
الخ  ، تنمية المجموعات ،ى التنظيم ، ....المفيوم والطبيعة ، والنشأة والتطور ، والمقومات والميزات و االىداف والوظائف ، واالنواع الطبية ، القانونية ، األعمال ، الزراعة 

 .االنشطة والخدمات اإلدارة ، التمويل ، تكنولوجيا المعمومات ، شبكات المعمومات ، اعداد العاممين وتنميتيم ، تقييم األداء ، نماذج محمية وعربية وعالمية 
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

 األىداف - أ
 .تعريف الطمبة المفاىيم االساسية لممكتبات المتخصصة -
 .تعريف الطمبة المفاىيم االساسية لمراكز المعمومات -
 .تدريب الطمبة عمى كافة العمميات واالنشطة والخدمات التي تقوم بيا المكتبات ومراكز المعمومات -

 ...يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى: نتاجات التعّمم- ب
 التميز بين المكتبات المتخصصة وغيرىا من المكتبات -
 معرفة االبعاد المختمفة لمراكز المعمومات -
 .كتابة تقرير عن مكتبة متخصصة أو مركز معمومات -
 .تقديم التقرير ومناقشتو مع أستاذ المادة والطمبة  -

 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى.20

 أساليب المراجع
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

ربحي . د.أ   
 عميان

االسبوع 
 االول

 المكتبات المختمفة اطار عام 

االسبوع     
 الثاني

 مكتبات المستقبل

األسبوع     
الثا
 لث

اىدافيا ، وظائفيا : المكتبات المتخصصة 
 وتاريخيا ومميزاتيا عن المكتبات االخرى

االسبوع     
 الرابع

 تنظيم المكتبات المتخصصة

االسبوع     
 الخامس

مصادر المعمومات التقميدية في مؤسسات 
 المعمومات

االسبوع     
 السادس

مصادر المعمومات الغير التقميدية في 
 مؤسسات المعمومات

االسبوع     
السابع 
 والثامن

 خدمات المعمومات

االسبوع     
 التاسع

الجمعيات المينية في مجال المكتبات 
 المتخصصة والمعمومات

االسبوع     
 العاشر

 مكتبات المستشفيات 

االسبوع     
الحادي 

 عشر

 معايير المكتبات المتخصصة

االسبوع     
الثاني 
 عشر

 مراكز التوثيق
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االسبوع     
الثالث 
 عشر

 نموذج لمركز المعمومات: مراكز المعمومات 

االسبوع     
الرابع 
 عشر

 التعاون بين المكتبات ومراكز المعمومات

االسبوع     
الخامس 

 عشر

عرض النماذج مختمفة لممكتبات المتخصصة 
 ومراكز المعمومات

االسبوع     
السادس 

 عشر

 مراجعة عامة

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
 المحاضرة -
 الحوار ولمناقشة -
 الميمات والواجبات وكتابة التقارير -

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة.22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفةمن خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
 لالمتحان النصفي% 25 -
 لمواجبات المختمفة15% -
 لمحضور والمشاركة% 10 -
 لالمتحان النيائي% 50 -

 

 السياسات المتبعة بالمادة.23

 حسب تعميمات وأنظمة الجامعة -  والغيابسياسة الحضور- أ

 حسب تعميمات الجامعة- الوقت المحددت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

  حسب تعميمات الجامعة–إجراءات السالمة والصحة- ج

  حسب تعميمات الجامعة–الغش والخروج عن النظام الصفي- د

  حسب تعميمات الجامعة–إعطاء الدرجات- ه

 . حسب تعميمات الجامعة–تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالخدماتالمتوفرة- و
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  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 data Showجهاز عرض   

 

 المراجع.25

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
 2013ربحي عميان ،/ المكتبات المتخصصة ومراكز المعمومات - 
.  التعميميةالكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد-  ب
 -Anthony , L . Handbook of special librarian ship and information work.  المجلت االردنيت للمكتباث والمعلوماث. 

 
 

  معمومات إضافية26.
 زيارة ميذانيت لمكتبت متخصصت أو مركس متخصص

 
 
 

 
 

: ------------------التاريخ: ------------------------ - التوقيع: ------------------- اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة

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

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد
 رئيس القسم:نسخة إلى 

 مساعد العميد لضمان الجودة
  الدراسيةممف المادة


