
 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة األردنية
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 1. اسم المادة  قضايا معاصرة في إدارة مراكز المعلومات و المكتبات 

 2. رقم المادة 7670080

 (نظرية،عملية)الساعات المعتمدة  ثالث ساعات معتمدة( 3)
.3 

 (نظرية، عملية)الساعات الفعلية  ساعة دراسيةثمانية و أربعون ( 86)

 4. المتطلبات المتزامنة/المتطلّبات السابقة ال يوجد

 5. اسم البرنامج برنامج الماجستير في علم المكتبات و المعلومات

 6. رقم البرنامج ر/9772ش؛ /9772

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية                               كلية العلوم التربوية

 9. القسم قسم علم المكتبات و المعلومات

 10. مستوى المادة الماجستير

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي ؛ الفصل الدراسي الثاني9708/9700

 12. الدرجة العلمية للبرنامج الماجستير في علم المكتبات و المعلومات

األقسام األخرى المشتركة في تدريس  ال يوجد
 المادة

.13 

 14. لغة التدريس العربية

/ تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية م01/09/9708
 تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية

.15 

 

 عبد الرازق مصطفى يونس. د. أ:  منّسق المادة .08

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

 ح خ  09-00؛  98817ـ 

E.mail:<younis_abdul@hotmail.com> 

 

 عبد الرازق مصطفى يونس. د. أ مدرسو المادة .00

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

 ح خ  09-00؛  98817هـ 

E.mail:<younis_abdul@hotmail.com 

 
 .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة: وصف المادة .81

المساءلة اإلدارية و األخالق  التخطيط االستراتيجي و الرؤيا المستقبلية، ،اإلدارة اإلستراتيجية و اإلدارة اإللكترونية، وإدارة التغيير

اإلدارة المالية و إدارة المباني و المرافق، : و التسهيالت  و البشرية و أخالقيات المهنة، القيادة و الريادة، إدارة الموارد المادية

دارة الجودة ، القوانين و التشريعات علم المكتبات و المعلومات، مهارات التفاوض و العصف الذهني، و إاألجهزة و المعدات

   .الشاملة



 
 أهداف تدريس المادة ونتاجاتها 19.

 : األهداف - أ

 تهدف هذه المادة إلى مناقشة قضايا مستقبلية هامة في مجال علم المكتبات و المعلومات،  .0

 حث الطلبة على التفكير الناقد و البحث عن أهم القضايا المعاصرة في المجال، و مناقشتها،  .9

 و التسهيالت المتاحة في المكتبات و مراكز المعلومات، إدارة الموارد المادية و البشريةريف الطلبة بأسس عت  .3

 تعريف الطلبة بالقوانين و التشريعات التي تحكم العمل في المكتبات و مراكز المعلومات،  .8

 .ة بأسس و مبادئ إدارة الجودة الشاملةتعريف الطلب  .1

 

 ...إنهاء المادة أن يكون قادراً علىيتوقع من الطالب عند : نتاجات التعلّم - ب

 معرفة القضايا المعاصرة و المستقبلية التي تواجه العمل في المكتبات و مراكز المعلومات، .0

 القدرة على المناقشة و التفكير الناقد ألهم القضايا المعاصرة في المجال، .9

 اإلدارية المعاصرة في المجال،اكتساب المعرفة النظرية، و العملية، الالزمة في مختلف القضايا  .3

 القدرة على إدارة الموارد المادية و البشرية و التسهيالت في المكتبات و مراكز المعلومات، .8

 اكتساب المعرفة بالقوانين و التشريعات التي تحكم العمل في المكتبات و مراكز المعلومات، .1

 .اكتساب المعرفة بأسس و مبادئ إدارة الجودة الشاملة .8

 

 
 

 (.سيتم تحديدها حين طرح المادة خالل الفصل الدراسي) المادة الدراسية والجدول الزمني لها محتوى .02

 األسبوع الوحدة الرقم

 األسبوع الثاني –األسبوع األول  اإلدارة اإلستراتيجية و اإلدارة اإللكترونية وإدارة التغيير: مفاهيم أساسية 0

 األسبوع الثالث المستقبليةالتخطيط االستراتيجي و الرؤيا  9

 األسبوع الخامس –األسبوع الرابع  المساءلة اإلدارية و األخالق و أخالقيات المهنة 3

 االسبوع الثامن –األسبوع السادس  القيادة و الريادة 8

 االسبوع العاشر –األسبوع التاسع  إدارة الموارد المادية و البشرية  و التسهيالت 1

االسبوع الثالث  –األسبوع الحادي عشر  علم المكتبات و المعلوماتوالقوانين و التشريعات  8
 عشر

االسبوع الخامس  –األسبوع الرابع عشر  .  مهارات التفاوض و العصف الذهني، و إدارة الجودة الشاملة 0
 عشر

 



 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية. 08

 :المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التاليةيتم تطوير نتاجات التعلم 

يتم تحديدها و مناقشته من مختلف الجوانب في وقت ( معاصرة)تكليف الطلبة بكتبة تقارير اسبوعية موجزة عن كل قضي  .0
 ،المحاضرة

 الزمالء،يقوم كل طالب بتناول قضية معاصرة و احدة و يعد فيها تقريراً مفصال يعرضه أمام  .9

 

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 00

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التالية

 تقييم التقارير االسبوعية،  .0

 تقييم التقرير الرئيس، .9

 االمتحان النهائي،  .3

 المواظبة و االلتزام بالحضور  .8

 .الفاعلية في النقاش و المبادرة في طرح األفكار اإليجابية  .1

 

 (حسب النظام المعمول به في الجامعة) السياسات المتبعة بالمادة .02

 سياسة الحضور والغياب -أ

 الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد -ب

 إجراءات السالمة والصحة -ج

 الصفيالغش والخروج عن النظام  -د

 إعطاء الدرجات -ه

 الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .02

 جهاز عرض للبيانات

 
 المراجع .02

 

 .الكتب المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة -أ

  دار صفاء: عمان، األردن. مبادئ إدارة المكتبات ومراكز المعلومات ،(0222)عليان، ربحي مصطفى  

 

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6+%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%2F+%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A.


 . اد التعليميةالكتب الموصى بها، وغيرها من المو  -ب

  مؤسسة الرؤى العصرية،: عمان، األردن. إلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات ا، (0228)همشري، عمر أحمد 

 معلومات إضافية 26.

 

 

 

 

مقرر لجنة -01/09/9708: التاريخ: التوقيع عبد الرازق مصطفى يونس . د. أ: اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------: القسم/ الخطة

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

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

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

                                                                                                       

                                                                                                                                            

 رئيس القسم                                                           

 مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                        

 ملف المادة الدراسية                                                                                          

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%2F+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%87%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A.

