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 1. اسم المادة إدارة الموارد البشرية في مراكز المعلومات و المكتبات 

 2. رقم المادة 0807773

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

 (نظرية، عملية)الساعات الفعلية  ساعة تدريسيةثمانية و أربعون (  84)

 4. المتطلبات المتزامنة/المتطّلبات السابقة ال يوجد

 5. اسم البرنامج الماجستير في علم المكتبات و المعلومات

 6. رقم البرنامج ر/9002

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية كلية العلوم التربوية

 9. القسم المكتبات و المعلوماتقسم علم 

 10. مستوى المادة عبد الرازق مصطفى يونس. د. أ

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 9002/9002/ الفصل الدراسي الثاني

 12. الدرجة العلمية للبرنامج الماجستير في علم المكتبات و المعلومات

 13. المادةاألقسام األخرى المشتركة في تدريس  ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية م01/09/9002
 مراجعة مخطط المادة الدراسية

.15 

 

 عبد الرازق مصطفى يونس. د. أ :منّسق المادة .02

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

 ح ث خ 09-00، 98810:هـ

<younis_abdul@hotmail.com > 

 عبد الرازق مصطفى يونس. د. أمدرسو المادة .71

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

 ح ث خ 09-00، 98810:هـ

younis_abdul@hotmail.com   
 

 وصف المادة .71

 : كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة

التخطيط  و تحليل الوظائف و وصفها، . التعريف بمفهوم إدارة الموارد البشرية و أهميته و تنظيمها و مهامها

mailto:younis_abdul@hotmail.com


و االنضباط، و قياس األداء و التدريب،  التحفيز و الدافعية و االشراف و التوجيه. االستقطاب و االختيار و التعيين

والعالقات اإلنسانية، القيادة اإلدارية و االتصال، الصحة العامة و السالمة المهنية، القيادة اإلدارية و الجودة 

 .الشاملة في إدارة الموارد البشرية

 

 نتاجاتها أهداف تدريس المادة و 19.



 :األهداف

 المادية في المكتبات و مراكز المعلومات التعريف بمفهوم الموارد البشرية و 
  ،التعريف بمفهوم إدارة الموارد البشرية و المادية في المكتبات و مراكز المعلومات 
 التعريف بأهمية الموارد البشرية و المادية في المكتبات و مراكز المعلومات 
  في المكتبات و مراكز المعلومات،التعريف بأسس التخطيط إلدارة وتنظيم مهام الموارد البشرية و المادية 
 ،التعريف بالوظائف و بأسس تحليل الوظائف و الوصف الوظيفي 
  ،التعريف بأسس االستقطاب و االختيار و التعيين 
  التعريف بتحفيز الموارد البشرية و المادية في المكتبات و مراكز المعلومات و الدافعية 
 دية في المكتبات و مراكز المعلومات من حيث اإلشراف و التعريف بأسس إدارة الموارد البشرية و الما

 التوجيه و المتابعة
 التعريف بأسس قياس وتقويم أداء الموارد البشرية و المادية في المكتبات و مراكز المعلومات 
 القيادة اإلدارية للموارد البشرية و المادية في المكتبات و مراكز المعلومات، و االتصال الفعال 
 أسس الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشرية و المادية في المكتبات و مراكز المعلوماتالتعريف ب 

 

 ...يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على: نتاجات التعلّم

 المخرجات النهائية: 
  (.المعرفة و الفهم) المهارات األكاديمية األساسية 

  المادية في المكتبات و مراكز المعلومات، و إدارتهاتوضيح مفهوم الموارد البشرية و 
  ترسيخ المعرفة بأهمية الموارد البشرية و المادية في المكتبات و مراكز المعلومات، و التخطيط وتنظيم

 المهام و الواجبات،
 ،القدرة على تحليل الوظائف و الوصف الوظيفي في حالت االستقطاب و التوظيف 
 د البشرية و المادية في المكتبات و مراكز المعلومات والقيام بمهام التخطيط و القدرة على إدارة الموار

 اإلشراف و التوجيه و المراقبة
  القدرة على تفعيل القيادة اإلدارية و الجودة الشاملة في الموارد البشرية و المادية في المكتبات و مراكز

 .المعلومات
 المهارات الفكرية و التحليلية: 

 مهارات فهم و تحليل المفاهيم األساسية في الموارد البشرية و المادية في المكتبات و  إكساب الطلبة
 مراكز المعلومات،

 إكساب الطلبة مهارات تحليل الوظائف و الوصف الوظيفي و أالستقطاب و التوظيف 
 إكساب الطلبة مهارات التخطيط و اإلشراف و التوجيه و المراقبة 
 اإلدارية و الجودة الشاملة في إدارة الموارد البشرية و المادية في المكتبات  إكساب الطلبة مهارات القيادة

 .و مراكز المعلومات
 

 المهارات التحويلية: 
 ،إكساب الطلبة القدرة على العمل مع الموارد البشرية و المادية في المكتبات و مراكز المعلومات 
  البشرية و المادية في المكتبات و مراكز المعلومات،إكساب الطلبة مهارة االتصال والتعامل مع الموارد 

 ،إكساب الطلبة مهارات القيادة اإلدارية و مهارات التخطيط و اإلشراف و التوجيه و المراقبة 

 إكساب الطلبة مهارات تفعيل القيادة اإلدارية، و التأكيد على إدارة التغيير و الجودة الشاملة. 

 

 

 

 

 



سيتم تحديد عناصر المادة و توقيت تدريسها عند طرح المادة خالل أي فصل : المادة الدراسية والجدول الزمني لها محتوى .02
 .دراسي

 محتوى المادة الدراسية( :عناصر المساق) 

 الماهية و النشأة: مفهوم إدارة الموارد الشرية 

 ،الوضع التنظيمي إلدارة الموارد البشرية 

 لتنظيم و المهامتخطيط الموارد البشرية ا 

 تحليل الوظائف و الوصف الوظيفي 

 الميزات الوظيفية و الحوافز و األجور  : االستقطاب و التوظيف... 

 التوجيه و اإلرشاد و الرقابة و التوجيه 

  قياس و تقويم األداء و الدوافع و التحفيز و الترقيات ... 

 ريةالقيادة اإلدارية و الجودة الشاملة و إدارة الموارد البش 



 

 

تدريب  .0
الموارد 
المرا..البشرية

 جع

أساليب  .9

 التقييم

نتاجات  .3

 التعلّم المتحققة
 المحتوى .2 األسبوع .1 المدّرس .8

      

      

      

      

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية. 02

 يتم تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية

  التدريسطرق: 

 المحاضرة و الحوار و المناقشة. 

 المهمات و الواجبات: 

 التحضير المسبق لكل موضوع و مناقشته في وقت المحاضرة. 

  يقوم كل طالب باختيار موضوع من الخطة الدراسية و كتابة تقرير موثق عن هذا الموضوع و يقوم

 .بعرضه في المحاضرة بحسب برنامج يحدد لهذه الغاية

  طالب التقرير الذي أعده أمام زمالئه للمناقشةيعرض كل. 

 يقيم الطالب بحسب جودة المعلومات، و األمانة العلمية و دقة توثيقها في التقرير، و طريقة العرض. 

 الحاسوب يقدم كل طالب الموضوع المطلوب منه مطبوعا بطريقة منسقة و مالئمة بواسطة 

 ى زمالئه الطلبةيوزع، من يشاء، نسخا مصورة من تقرير بحثه عل. 

: 

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

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

  يقوم كل طالب باختيار موضوع من الخطة الدراسية و كتابة تقرير موثق عن هذا الموضوع و يقوم

 .يحدد لهذه الغايةبعرضه في المحاضرة بحسب برنامج 

 يعرض كل طالب التقرير الذي أعده أمام زمالئه للمناقشة. 

 يقيم الطالب بحسب جودة المعلومات، و األمانة العلمية و دقة توثيقها في التقرير، و طريقة العرض. 



 الحاسوب يقدم كل طالب الموضوع المطلوب منه مطبوعا بطريقة منسقة و مالئمة بواسطة 

 متبعة بالمادةالسياسات ال .22

 سياسة الحضور والغياب -أ

 الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد -ب

 إجراءات السالمة والصحة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .02

 

 

 المراجع .22

 

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

  دار صفاء: عمان. إطار نظري و حاالت عملية: إدارة الموارد البشرية( 9000)أبو شيخة، نادر. 

 ،المرشد إلى توصيف و تصنيف الوظائف، عمان( 0220)و عبد اللطيف األسعد  أبو شيخة، نادر :

 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

  دار النهضة العربية: القاهرة. نظم الترقية في الوظيفة العامة( 0223)جعفر، محمد. 

  للنشر و التوزيعدار الندوة :عمان)إدارة القوى البشرية (  9004)درة، عبد الباري، و زهير الصباغ. 

  مدالوي للنشر و التوزيع: عمان. إدارة األفراد(  0228)زويلف، مهدي حسن. 

  دار الشروق: عمان. إدارة الموارد البشرية( 0222)شاويش، مصطفى. 

  المكتب العربي الحديث: اإلسكندرية. إدارة األفراد( 0244)عبد الباقي، صالح الدين، و عبد القادر حنفي. 

  

 القاهرة. إدارة الموارد البشرية( 0222) ماهر، أحمد. 

  دار وائل : عمان.. 0ط. مدخل استراتيجي: إدارة الموارد البشرية( 9003)الهيتي، خالد عبد الرحيم 

 .للنشر



  دار صفاء: عمان. القيادة في المكتبات و مراكز المعلومات( 9002)يونس، عبد الرازق مصطفى. 

 

 . المواد التعليميةالكتب الموصى بها، وغيرها من   -ب

  دار صفاء: عمان. إطار نظري و حاالت عملية: إدارة الموارد البشرية( 9000)أبو شيخة، نادر. 

 .للنشر دار وائل: عمان.. 0ط. مدخل استراتيجي: إدارة الموارد البشرية( 9003)الهيتي، خالد عبد الرحيم 

 

 

 

 معلومات إضافية 26.
 

 م51/51/1152-: التاريخ : التوقيع  الرازق مصطفى يونسعبد . د. أ: اسم منسق المادة

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

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

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

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

نسخة                                                                                                             

                                                                                                                                 :إلى
 رئيس القسم                                                                                 

 مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                        

 ملف المادة الدراسية                                                                                          

 


