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 1. اسم المادة موضوعات خاصة في إدارة مراكز المعلومات والمكتبات  

 2. رقم المادة 8074150

 (ة،عمليةالمعتمدة )نظريالساعات  3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 3

 4. اتالمتزامنةالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب -

 5. اسم البرنامج علم المكتبات والمعلومات

 6. رقم البرنامج 0807

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية كلية العلوم التربوية

 9. القسم والمعلوماتعلم المكتبات 

 10. مستوى المادة سنة رابعة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2016/2017

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .16

 أ.د. ربحي مصطفى عليان
 336رقم المكتب:

 ، الحد ،الثالثاء، الخميس 11-10الساعات المكتبة: 
 24461رقم هاتف المكتب: 

 rebhi1954@yahoo.com البريد االلكتروني:

 مدرسو المادة.17

 أ.د. ربحي مصطفى عليان
 أ.د. عمر همشري

 

 

 وصف المادة .18

ليس لهذه المادة وصف محدد ألنه يتبغي على مدرس هذه المادة أن يختار الموضوعات التي يراها مناسبة ولم يتم تغطيتها في المواد 
األخرى، وبناء عليه يتتم وضتا المحتتوى المناست  فتي كتل فصتل دراستي متن قبتل متدرس المتادة علتى أن يراعتي تغطيتة متا يستتجد متن 

 ال إدارة المكتبات والمعلوماتموضوعات في مج
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
 االتجاهاتالحديثةفيإدارةمراكزالمعلوماتوالمكتبات.تعرف -أ

 .تعرفالمشكالتالتيتواجهالمكتباتومراكزالمعلوماتوكيفيةحلها - ب

 على... ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّلم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 فهم االتجاهات الحديثة في إدارة المكتبات ومراكز المعلومات. - أ

 حل المشكالت اإلدارية التي تواجه المكتبات ومراكز المعلومات. - ب
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.20
يختلف المحتوى من فصل آخر تبعا للموضوعات التي يجري تغطيتها في كل فصل والتي ينبغي أن تمثل االتجاهات والتطوزرات 

 الحديثة في إدارة المكتبات ومراكز المعلومات

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 

 السياسات المتبعة بالمادة.23

 % نسبة الغيا  المسموح بها للطال (15والغيا : حس  النظام المعمول به في الجامعة ) سياسة الحضور -أ

 : يعطى الطال  فرصة ألداء االمتحان إذا كان غيابة بعذر مقبول.الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغيا  عن االمتحان - 

 إجراءات السالمة والصحة -ج

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

 % لالمتحان النهائي50% للواجبات والحضور والمشاركة 25% لالمتحان االول 25إعطاء الدرجات:  -ه

 في دراسة المادة: يتوفر مختبر للقسم مزود بأجهزة حاسو  وجهاز عرض تسهمالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 كتب ومصادر معلومات للتدريب العملي 

 الحواسيب جهاز العرض
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 المراجع.25

 

 المقررة، والقراءات التي يج  على الطال  تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.الكت   -أ
 .2009ربحي عليان. إدارة المكتبات: األسس والنظريات. عمان: دار صفاء،  -1
 .2011عمر. اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات. عمان: دار صفاء، همشري،  -2
 .1992هاريسون، كولون. أسس تنظيم المكتبات والمعلومات. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،  -3

4- Stueart, Robert. Library Management. Colorado: Libraries Unlimited, 2005 
 .التعليمية ا من الموادالكت  الموصى بها، وغيره  - 
 
 

 معلومات إضافية 26.

 
 
 

 

------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيا:  -------------------اسم منسق المادة: 
 --------------------------------- التوقيا ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة
 -------------- ------------------- التوقيا -------------------------رئيس القسم: 

 --------------------------------- التوقيا -------------------------الكلية:  مقرر لجنة الخطة/
 --------------------------------التوقيا -------------------------------------------العميد: 

 قسمالرئيس :خة إلىنس
 مساعد العميد لضمان الجودة

 الدراسية المادةملف 


