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 1. اسم المادة )متطمب كمية اختياري( المكتبة ومهارات استخدامها

 2. رقم المادة 0810080

 (ة،عمميةالمعتمدة )نظريالساعات  3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 48

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج عمم المكتبات والمعمومات

 6. رقم البرنامج 0807

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم عمم المكتبات والمعمومات

 10. مستوى المادة (1)السنة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  28/9/2015
 15. مخطط المادة الدراسيةمراجعة 

 

 منّسق المادة .61

 ال يوجد

 مدرسو المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 raidjs@ju.edu.jo,   0795907405,  10-9د.رائد جميل يعقوب سميمان ,   

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
المعمومات والمعرفة والطالب الجامعي، المكتبات الجامعية، المكتبات اإللكترونية، مصادر المعمومات، مصادر المعمومات التربوية 

 ق، تطبيقات عممية. واستخداماتها، الفهرسة والتصنيف، خزن واسترجاع المعمومات، البحث العممي واستخدام المكتبة الجامعية، التوثي
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 :األهداف - أ
 تهدف المادة الى تمكين طمبة كمية العموم التربوية من :

عند من مهارات تمكنه من توظيف المعمومه  الطالب الجامعيما يحتاجه و  والمكتبات الجامعية المعمومات والمعرفةالتعامل مع  -
 الحاجه.

مع اجراء انواعها واشكالها وطرق استخدامها  مصادر المعموماتوبواهميتها وخدماتها  المكتبات اإللكترونيةتعريف الطمبة ب -
 .مصادر المعمومات التربوية وخاصة تطبيقات عممية

وتمكين الطمبة من استرجاع  واهميتها في المكتبات وعالقتها بالفهارس وادوات اإلسترجاع الفهرسة والتصنيف توضيح مفهوم -
 من خالل اجراء تطبيقات عممية. مصادر المعمومات واستخدامها في المكتبات

وانظمة خزن واسترجاع المعمومات طرقها واشكالها وانواعها بما في ذلك قواعد البيانات  خزن واسترجاع المعموماتتوضيح مفهوم  -
 من خالل تطبيقات عممية في المكتبة وباستخدام قواعد البيانات تعامل معها)مراصد البيانات( وتمكين الطمبة من استخدامها وال

 واستخدام المكتبة الجامعية واهميته وعالقته بالمكتبه كاحد عناصر منظومة البحث العممي  البحث العممي تعريف الطمبة بمفهوم  -
 لمكتبة.خالل تطبيقات عممية في ا من وكيفية جمع المعمومات وتوثيقها، لغايات البحث

 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  - ب
 توظيف المعمومه عند الحاجه. والمعمومات والمعرفة تحديد العالقه بين البيانات والمعمومه والمعرفه والتعامل مع  -
  -بانواعها واشكالها المختمفه وخاصة في العموم التربوية  مصادر المعمومات و اإللكترونيةو المكتبات  وخدماتها هالمكتباستخدام  -

 استرجاع مصادر المعمومات واستخدامها في المكتبات. والفهارس وادوات اإلسترجاع استخدام 
وخاصة في اشكالها وانواعها بما في ذلك قواعد البيانات )مراصد البيانات( بمختمف انظمة خزن واسترجاع المعمومات  مل معاالتع -

 , وبناء استراتجيات البحث .  ERICمجال العموم التربوية مثل قاعدة بيانات 
 .بالشكل السميم جمع المعمومات وتوثيقهاو  البحث العممياستخدام المكتبه لغايات  -

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .08

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعلّم المتحققة أساليب التقييم المراجع

ٝصبح اىطاىب قادسا ػيٚ اىتؼاٍو ٍغ  اٍتحاُ ّظشٛ اٗه 1,2سقٌ 

اىَؼيٍ٘اث ٗاىَؼشفت ٗ ت٘ظٞف اىَؼيٍ٘ٔ 

 ػْذ اىحاجٔ

د.سائذ 

 سيَٞاُ

ٍفٍٖٖ٘ا :اىَؼيٍ٘اث  األٗه

, دٗسة  ٗخصائصٖا,

 اىَؼيٍ٘اث

ٍشجغ 

 1سقٌ 

ىَؼيٍ٘اث إَٞت ابٝصبح اىطاىب ٍيَا  اٍتحاُ ّظشٛ اٗه

اىَؼيٍ٘اث فٜ  ىيَجتَغ ٗإَٞت اىتشب٘ٝت

باىْظاً اىتشب٘ٛ  اىْظاً اىتشب٘ٛ ٗ

 اىَح٘سب 

د.سائذ 

 سيَٞاُ
اىَؼيٍ٘اث اىتشب٘ٝٔ :ٍفٍٖٖ٘ا  اىخاّٜ

 ّٗظَٖا ٍٗصادسٕا.

ٍجتَغ اىَؼيٍ٘اث ٗح٘سة  اىخاىج د.سائذ  اىطاىب بإَٞت اىَؼيٍ٘اث باىَجتَغ  يٌٝ اٍتحاُ ّظشٛ اٗه 1ٍشجغ 
  اىَؼيٍ٘اث

ٍشجغ 

 1سقٌ 

اىطاىب بَفإٌٞ اىَجاه اىَؼشفٜ  ٝيٌ اٍتحاُ ّظشٛ اٗه

 ىيتؼاٍو ٍغ اىجاٍؼاث 

د.سائذ 

 سيَٞاُ
 اىَؼشفٔ ٗاىطاىب اىجاٍؼٜ اىشابغ

ٍشجغ 

سقٌ 

1,5,6, 

ٍشجغ  .1

اجْبٜ 

 3,5سقٌ

ٝطيب ٍِ اىطاىب باستخذاً  .2

مافت خذٍاث اىَنتبت ٗمتابت 

تقشٝش ٍختصش ػِ مو خذٍٔ 

تيقإا )ضَِ ٗاجباث 

 ٗتقاسٝش(+ اٍتحاُ اٗه

ٝصبح اىطاىب ٍيَا  ٍٗطيؼا ػيٚ مافت 

اىخذٍاث اىتٜ تقذٍٖا اىَنتباث اىجاٍؼٞت 

 ٗقادسا ػيٚ استخذاً خذٍاتٖا

د.سائذ 

 سيَٞاُ
اىَنتباث اىجاٍؼٞت:ٍفٍٖٖ٘ا,  اىخاٍس

 ٗإذافٖا,ٗٗظائفٖاٗخذٍاتٖا

ٗتؼيَٞاث  ٝصبح اىطاىب ٍيَا باّظَت

ٍنتبت اىجاٍؼت األسدّٞت ٍٗيَا ٍٗطيؼا 

ػيٚ مافت اىخذٍاث اىتٜ تقذٍٖا اىَنتبت 

 ٗقادسا ػيٚ استخذاً ٕزٓ اىخذٍاث 

د.سائذ 

 سيَٞاُ
ٍنتبت اىجاٍؼت األسدّٞت  اىسادس

 ٗخذٍاتٖا,ٍنتباث اىَستقبو
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ٍشجغ 

سقٌ 

1,5,6, 

ٍشجغ 

اجْبٜ 

 2سقٌ

ٝنيف اىطاىب باىبحج  

ٍصادس  11ٗتصْٞف 

ٍؼيٍ٘اث فٜ اىَنتبٔ فٜ ٍجاه 

تخصصٔ ضَِ اجتٖاداث 

 ٍختيفٔ

استخذاً ٍصادس اىَؼيٍ٘اث باّ٘اػٖا 

ٗاشناىٖا اىَختيفٔ ٗخاصت فٜ اىؼيً٘ 

 اىتشب٘ٝت

د.سائذ 

 سيَٞاُ
 اىَؼيٍ٘اث:ٍصادس اىسابغ

 ٍفٍٖٖ٘ا,ٗإَٞتٖا,ٗاّ٘اػٖا

ٝصبح اىطاىب ٍيٌ بَصادس اىَؼيٍ٘اث 

اىسَؼبصشٝت ٗاإلىنتشّٗٞت ٗقادس ػيٚ 

 استخذاٍٖا 

د.سائذ 

 سيَٞاُ
ٍصادس اىَؼيٍ٘اث اىتقيٞذٝت  اىخاٍِ

 ٗاىسَؼبصشٝت ٗاإلىنتشّٗٞت

ٍشجغ 

سقٌ 

1,5,6, 

 

ٝنيف اىطاىب باىبحج ػِ 

ٍِ  ٍصادس ٍؼيٍ٘اث ٍختيفٔ

خاله فٖشس ٍنتبت 

اىجاٍؼت)ضَِ ٗاجباث 

 ٗتقاسٝش( 

ٝذسك اىطاىب إَٞت اىفٖشست فٜ ػَيٞت 

تْظٌٞ ٗاستشجاع اىَؼيٍ٘اث ٍٗيَا 

 بخط٘اتٖا

د.سائذ 

 سيَٞاُ
اىفٖشست  اىتاسغ

:ٍفٍٖٖ٘ا,اّ٘اػٖا,إذافٖا,اشنا

 ىٖا,ٗتقْْٞاتٖا

َٝتيل اىطاىب اىَٖاساث االصٍٔ فٜ 

استخذاً اىفٖاسس ٗاستشجاع اىَؼيٍ٘اث 

 ٗاىبحج ػِ اىَصادس ٍِ خالىٖا 

د.سائذ 

 سيَٞاُ
اىفٖاسس:ٍفٍٖٖ٘ا,اّ٘اػٖا,اش اىؼاشش

 ماىٖا ,ٗاستخذاٍٖا

ٍشجغ 

 ػشبٜ

1,2,4, 

ٍشجغ  .3

اجْبٜ 

 6سقٌ 

ٍِ اىطاىب م٘اجب  ٝطيب .4

باىبحج ػِ ٍصادس ٍؼيٍ٘اث 

ضَِ تخصصٔ فٜ فٖشس 

اىَنتبت ٗاستذػائٖا ٍِ ػيٚ 

اىشف ٗتذِٗٝ 

اىخط٘اث)ضَِ ٗاجباث 

 ٗتقاسٝش( 

ٝصبح اىطاىب ٍيَا ب٘ظائف اىتصْٞف 

 ٗإَٞتٔ ٗسٍ٘صٓ 

د.سائذ 

 سيَٞاُ
اىحادٛ 

 ػشش

اىتصْٞف:ٍفٍٖ٘ٔ,إَٞتٔ,ٗظا

 ئفٔ,ٍبادئٔ ٗسٍ٘صٓ,

ٝصبح اىطاىب ٍيَا بشقٌ اىطيب حسب 

ّظاً تصْٞف دٝ٘ٛ ٗاىنّ٘نشس ٗقادس 

ػيٚ استذػاء ٍصذس اىَؼيٍ٘اث ٍِ ػيٚ 

اىشف ٍٗطيؼا ػيٚ سٍ٘ص اىتصْٞف فٜ 

 ٍجاه تخصصٔ

د.سائذ 

 سيَٞاُ
اىخاّٜ 

 ػشش

اّظَت اىتصْٞف: ّظاً 

تصْٞف دٝ٘ٛ , ٗ ٍنتبت 

 اىنّ٘نشس 

ٍشجغ 

سقٌ 

1,2,3 

ٍشاجغ  .5

اجْبٞٔ 

 4سقٌ 

ٝطيب ٍِ اىطاىب باستشجاع 

اىَؼيٍ٘اث متطبٞق ػَيٜ ٍِ 

فٖشس اىَنتبت ٗاحذٙ ق٘اػذ 

 Ebscoاىبٞاّاث  ٍخو 

+اختباس ّظشٛ فٜ األٍتحاُ 

 اىْٖائٜ 

ٝصبح اىطاىب ٍيَا بْظٌ استشجاع 

اىَؼيٍ٘اث بَا فٜ رىل اىَذخالث 

ٗاىتنشٞف ٗىغت اىْظاً َٗٝتيل اىطاىب 

ٍٖاساث اىبحج ٗاستشجاع اىَؼيٍ٘اث 

بْاء استشاتجٞاث اىبحج اىسيَٞٔ ٍٗيَا ٗ

باستخذاً اشٖش ق٘اػذ اىبٞاّاث فٜ ٍجاه 

 تخصصٔ

د.سائذ 

 سيَٞاُ
اىخاىج 

 ػشش

استشجاع اىَؼيٍ٘اث 

:اىَفًٖ٘,ّظٌ استشجاع 

 اىَؼيٍ٘اث

د.سائذ 

 سيَٞاُ
اىشابغ 

 ػشش

استشجاع اىَؼيٍ٘اث 

اىَح٘سبت ,ٗىغاث 

اىبٞاّاث  االستشجاع,ق٘اػذ

 ٗاستشاتٞجٞاث اىبحج

ٍش جغ 

سقٌ 

(1,6,1 ) 

ٍشاجغ 

اجْبٞٔ 

 1سقٌ 

ٝنيف اىطاىب باىشج٘ع اىٚ 

ابحاث ٍْش٘سٓ ٗاطشٗحاث 

جاٍؼٞت ٗأإلطالع ػيٚ 

ٍْٖجٞاث ٕزٓ اىذساساث مو 

 حسب تخصصت ٗمتابت

ٍششٗع بحج ٗىشج٘ع اىٚ  .6

دساساث سابقٔ ٗجَغ 

اىَؼيٍ٘اث ٍْٖا ٗت٘حٞقٖا 

حسب األص٘ه +اختباس 

 ّظشٛ فٜ األٍتحاُ اىْٖائٜ

ٝصبح اىطاىب ٍيَا باساسٞاث اىبحج 

اىؼيَٜ ٗ متابىت األبحاث ,ٗت٘حٞق 

اىَصادس ٗاىَشاجغ ٗاقتباسٖا باىشنو 

 اىصحٞح

د.سائذ 

 سيَٞاُ
اىخاٍس 

 ػشش

اىبحج 

,خصائصٖإذااىؼيَٜ:ٍفٍٖ٘ٔ

 فٔ,اّ٘اػٔ ٍْٗإجٔ
د.سائذ 
 سيَٞاُ

اىسادس 
 ػشش

 خط٘اث اىبحج اىؼيَٜ ٗاجشاءتٔ 

اىت٘حٞق:ٍفٍٖ٘ٔ,االقتباس, 
 اىٖ٘اٍش,اىَصادس اإلىنتشّٗٞت
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .00

 التالية: التدريسيةالنشاطات واالستراتيجيات تطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضرة -1
 المناقشة والحوار والتفاعل الصفي -2
 تكميف الطمبة بمهمات وواجبات  -3
 تطبيقات عممية  -4

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 عالمه 25عقد امتحان اول  -1
 عالمه 15الوجبات والتقارير المكمف بها الطالب بحسب جداول المحاضرات وواجباتها  تقييم  -2
 عالمه 10تقييم مشاركة الطمبة وحضورهم لممحاضرات واإللتزام بها  -3
 عالمه 50اختبار نهائي   -4

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 الغياب المسموح بها لمطالب( نسبة% 15:حسب النظام المعمول به في الجامعة)والغياب سياسة الحضور -أ

 د:يعطى الطالب فرصة اذا كان غيابه بعذر مقبول.الوقت المحدت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 :يحرم الطالب من عالمة االمتحانالغش والخروج عن النظام الصفي -د

 % لإلمتحان النهائي50% لموجبات والحضور والمشاركه/25األول / % لألمتحان25: إعطاء الدرجات -ه

 : يتوفر مختبر بالقسم مزود باجهزة حاسوب وجهاز عرضتسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 data showجهاز عرض قاعه مجهزه ب 

 المحاضرات فيهمختبر حاسوب لتطبيق بعض 

 السماح للطلبة بمرافقة المدرس لزيارت المكتبة وعمل جوله داخل مكتبة الجامعه بالتنسيق مع موظف العالقات العامه والخدمات في المكتبه

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  - أ
 .المكتبه ومهارات إستخدامها.عمان:دار صفاء.2009.همشري,عمر أحمد,1

 .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد -ب
 مراجع عربية:

 , مدخل الى عمم المكتبات والمعمومات.عمان:دار صفاء.2008. همشري.عمر احمد,2
 .نظم استرجاع المعمومات بين النظرية والتطبيق.عمان: دار صفاء. 2005التكروري,سناء حافظ ,.3
 (عمان:دار الفكر.2.مقدمة في عمم المكتبات.)ط2001.عميان,ربحي مصطفى,والنجداوي,أمين,4
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المخطوطات الى  ,مصادر المعمومات من عصر2000قنديمجي,عامر إبراهيم,وعميان,ربحي مصطفى,والسامرائي,ايمان فاضل,.5
 عصر االنترنت.عمان:دار الفكر.

 .البحث العمميواستخدام مصادر المعمومات التقميديةواإللكترونية.عمان:دار اليازوري.2002قنديمجي,عامر إبراهيم,.6
 .اتجاهات حديثه في عموم المكتبات والمعمومات.عمان:مؤسسة الوراق.2002.المالكي,مجبل الزم مسمم ,7
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