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اسم المادة  مقدمة في إدارة مصادر المعمومات  .1 

 2. رقم المادة 0807312

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب 0807211

اسم البرنامج  عمم المكتبات و المعمومات .5 

 6. رقم البرنامج 70

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم عمم المكتبات و المعمومات

 10. مستوى المادة بكالوريوس

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2015-2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس العربية
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 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .16
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  مدرسو المادة.17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
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 .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة

 ومصادر المنظمة إدارة: لممنظمات الشاممة واإلدارة اإلستراتيجية في المعمومات نظم دور المادة تتناول
دارة التكنولوجية والتوجهات والمراقبة والتخطيط والموظفون المعمومات، دارة التطبيقات وا   المعمومات نظم وا 
 . اإلدارية المعمومات نظم في معاصرة وقضايا الفريق، إدارة. وتوزيعها المعمومات إنتاج وتدفقها، اإلدارية،
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  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 األهداف- أ

 استٌعاب المفاهٌم الخاصة بإدارة المجموعات التقلٌدٌة وغٌر التقلٌدٌة فً مرافق المعلومات.  

  المجموعات و أسس االختٌارإدارة التعرٌف بسٌاسة  .

 القدرة على استخدام مصادر المعلومات المطبوعة و االلكترونٌة .

 التعرف على جرائم الحاسوب المختلفة وتوفٌر امن المعلومات للمصادر المعلوماتٌة المختلفة. 

 ...يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا عمى: نتاجات التعّمم- ب
فهم و استٌعاب المفاهٌم المتعلقة بمصادر المعلومات بشكلٌها التقلٌدي و اإللكترونً 

أشكال مصادر المعلومات اإللكترونٌة التعرف على 
فهم و استٌعاب المفاهٌم المتعلقة بإدارة مصادر المعلومات 

 التعرف إلى األنظمة اآللٌة المستخدمة فً إدارة مصادر المعلومات
 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

 مفهوم البيانات و المعمومات و المعرفة. 1

 مصادر المعمومات التقميدية. 2

 مصادر المعمومات اإللكترونية. 3

المفاهيم األساسية، اسباب االهتمام بها، خصائصها، مكوناتها، وظائفها، الموردون )نظم المعمومات اإلدارية في المكتبات و مراكز المعمومات . 4
 (األساسيون لها

 الفهرسة اآللية في المكتبات و مراكز المعمومات. 5

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية

 محاضرات 

 

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية

 لالمتحان النصفي % 25

 واجب % 15

 حضىر و مشاركت % 10

 لالمتحان النهائي % 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 بالمتوفرة  الخدمات- و

 

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

Computer and data show for the power point slides 

 

 المراجع .25

 

 .عمان، األكاديميىن للنشز و التىسيع. إدارة مصادر المعلىماث و البياناث(. 2014). العيسى، سميز جمال

 Data showتم استحداث أربع محاضزاث جديدة هذا الفصل يتم عزضها عبز ال 

 

  معمومات إضافية.26
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