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 1. اسم المادة التدريب العملي

 2. رقم المادة 0407880

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 69

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب 

 5. اسم البرنامج بكالوريوس علم المكتبات و المعلومات

 6. رقم البرنامج 70

 7. اسم الجامعة نيةالجامعة األرد

 8. الكلية العلوم التربوية

 9. القسم علم المكتبات و المعلومات

 10. مستوى المادة رابعة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي / الفصل الول 7007-7004

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 0

 14. ة التدريسلغ عربي

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  / الفصل األول 7007-7004
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
 د. فاتن حمد

 ماترئيس قسم علم المكتبات و المعلو 
78849 

f.hamad@ju.edu.jo 
 

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
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 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
لعمة و المدرسية و الوطنية و المتخصصة و مراكز المعلولمات( في يوزع الطلبة على مختلف انواع المكتبات و مراكز المعلومات )الجامعية و ا

 .البيانات قواعد و الحاسوب تطبيقات واألردن للتدرب على العمليات الفنية و خدمات المعلومات 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األهداف -أ
 مارك ، AACR2 باستخدام Cataloguing - الفهرسة: خالل من اإللكترونية المعلومات مصادر تنظيم كيفية على الطلبة تدريب -

50 MARC 21 ، ، وما واتاحتها المعلومات مصادر وصف RDA , الموضوعي والتحليل للتصنيف إرشادات كور، دبلن الميتاداتا تطبيقات 
 .األساسية 12 مارك تركيبة ومكونات أجزاءعلى  الطلبة تدريب -
 . تركيبة باستخدام الببليوغرافية مارك تسجيالت إنشاء على الطلبة ريبتد. -
 - ،نظم المتكاملة المكتبات نظم:مثل اإللكترونية المعلومات مصادر وتنظيم بادارة الخاصة المعلومات بالتكنولوجيا اللطلبة تعريف -

 .اإللكترونية المعلومات مصادر إدارة
 
 – ...على ا قادر يكون أن المادة إنهاء عند الطالب من يتوقع :التعلّم نتاجات ب

 12 مارك تركيبة باستخدام الببليوغرافية التسجيالت إنشاء مهارات الطلبة إكساب  -

 مارك تركيبة مع المتوافقة المكتبات حوسبة نظم أحد في الببليوغرافية البيانات إدخال مهارات الطلبة إكساب -

 اإللكترونية المعلومات مصادر واستخدام ادارة -

 اختيارها ذلك في بما المعلومات ركز ا وم المكتبات في استخدامها وطرق وانواعها اشكالها وتحديد رونيةاإللكت المعلومات مصادر فهم -
  .واتاحتها رخيصها ا ت على والحصول بها رك ا واإلشت وادارتها، بها والتزود

 خالل من فيها رك ا واإلشت التزود في التعاون ،وكيفية اإللكترونية المعلومات بمصادر وعالقتها رضية ا واإلفت الرقمية المكتبات فهم -
 المكتبية التجمعات

 اإللكترونية المعلومات بمصادر المتعلقه والقانونية الفكرية الملكية وقضايا النشر وحق والمواصفات بالمعايير اإللمام -

 مثل،وما األخرى الميتاداتا تطبيقات باستخدام الفهرسة ، 50 مارك ، الفهرسة: خالل من اإللكترونية المعلومات مصادر تنظيم كيفية -
RDA الموضوعي والتحليل للتصنيف كور،إرشادات دبلن و . 

 المعلومات مصادر رة إدا ،نظم المتكاملة المكتبات نظم:مثل اإللكترونية المعلومات مصادر وتنظيم إلدارة المناسبة التكنولوجيا معرفة -
 .اإللكترونية

 
 
 
 
 
 

 لها الجدول الزمنيو  المادة الدراسية محتوى .02
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نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

مكتبة الجامعة 
 األردنية

تحضير تقرير مفصل )مشروع 
التدريب( عن التدريب الذي 

تلقاه الطالب بحيث يبرز في 
التقرير االعمال التي قام بها و 
 اوكلت اليه خالل فترة التدريب. 

 
المدرس و معه عضو يقوم 

هيئة تدريس من القسم بمناقشة 
الطالب بمشروع التدريب الذي 
اعده و قدمه كمتطلب نهائي 

 للتدريبز

جميع النناجات 
 السابقة 

يوزع الطلبة على دوائر  08-0 د.فاتن حمد
و أقسام مكتبة الجامعة 

األردنية للتدرب على 
العمليات الفنية و 

اإلدارية و مجموعة 
ي تقدمها الخدمات الت

 مكتبة الجامعة االردنية

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .06

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 العملي التدريب

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبل خالمن  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
     20% تقرير المشرف المباشر في المكتبة على الطالب 

                             20%      المناقشة النهائية للطالب
 %40                           التدريب )التقرير(مشروع 
 %00االلتزام بالتدريب                             جدول 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 من المشرف المباشر على الطلبة خالل فترة التدريب والغياب سياسة الحضور -أ

 الغش والخروج عن النظام الصفي -ب

 تإعطاء الدرجا -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
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 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّلم والتعليم  .02

 مكتبة الجامعة األردنية

 

 المراجع .22

 

 . كترونيةالتعليمية الورقية واإلل الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد -أ
 مكتبة الجامعة األردنية -ب

 
 

 

 معلومات إضافية 26.

 
 
 

 

------------------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  -------------------منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

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

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


