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اسم المادة  رًٍُخ يصبدر انًؼهىيبد االنكززوٍَخ ػهى انىٌت .1 

 2. رقم المادة 0807420

 (ح،ػًهًحَظزي)انسبػبد انًؼزًذح  3
.3 

 (ح، ػًهًحَظزي)انسبػبد انفؼهٍخ  3

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب 

اسم البرنامج  ػهى انًكزجبد و انًؼهىيبد .5 

 6. رقم البرنامج 70

 7. اسم الجامعة انجبيؼخ األردٍَخ

 8. الكمية انؼهىو انززثىٌخ

 9. القسم ػهى انًكزجبد و انًؼهىيبد

 10. مستوى المادة ثكبنىرٌىص

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2015 - 2014

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ثكبنىرٌىص

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس انؼزثٍخ

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2015انفصم انضبًَ 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّسك انًبدح .16

 .رلى انًكزت، انسبػبد انًكزجٍخ، رلى انهبرف، انجزٌذ اإلنكززوًَ: انزجبء إدراط يب ٌهً
 

 

 مدرسو المادة.17

 .رلى انًكزت، انسبػبد انًكزجٍخ، رلى انهبرف، انجزٌذ اإلنكززوًَ: انزجبء إدراط يب ٌهً
 دٌُب طجٍشبد. د

 11 – 9:30ٌ ر  ’ 10 – 9: ح س ر

 24583: رلى هبرف انًكزت

d.tbishat@ju.edu.jo 
 

 

  وصف المادة.18
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 .كًب هى يذكىر فً انخطخ انذراسٍخ انًؼزًذح
رزُبول انًبدح اسزخذاو انشجكخ انؼُكجىرٍخ انؼبنًٍخ نزًٍُخ يصبدر انًؼهىيبد اإلنكززوٍَخ فً ثٍئخ انًكزجبد و انُشز األكبدًًٌ و انًؤرًزاد انًزهفشح 

و انزؼهى ػٍ ثؼذ و اسززجبع انًؼهىيبد و اسزخذاو اإلَززَذ نهجذش فً انًكزجبد االفززاضٍخ، كًب ٌشًم أسهىة رمٍٍى انًىاد انًُزجخ يكزجٍب و رمٍٍى 

 .يالءيزهب الدزٍبجبد انًسزفٍذٌٍ

 

 
  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 األهذاف- أ

 انزؼزف إنى يصبدر انًؼهىيبد اإلنكززوٍَخ و طزق رًٍُزهب

 
 ...ٌزىلغ يٍ انطبنت ػُذ إَهبء انًبدح أٌ ٌكىٌ لبدراً ػهى: َزبجبد انزؼهّى- ة

 يؼزفخ إنى يصبدر انًؼهىيبد اإلنكززوٍَخ و طزق رًٍُزهب .1
 أشكال مصادر المعلومات اإللكترونيةالتعرف على  .2
 المفهوم، السياسة، االختيار، االستبعاد، المراجعة و التحديث:  من حيثتنمية مجموعات مصادر المعلومات اإللكترونيةالتعرف على  .3
 حقوق المؤلف في ظل البيئة اإللكترونيةاالطالع على  .4

 انزذرٌت ػًهٍب ػهى اسزخذاو انًكزجخ اإلنكززوٍَخ .5

 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى.20

 اإلشارة إلى مفهوم مصادر المعلومات اإللكترونية و تصنيفها .6

  و دورة حياتهامراحل تطور تكنولوجيا المصادر اإللكترونية .7

 أشكال مصادر المعلومات اإللكترونية .8

 جوانب استخدام المصادر اإللكترونية و سلبياتها .9

 المفهوم، السياسة، االختيار، االستبعاد، المراجعة و التحديث:  من حيثتنمية مجموعات مصادر المعلومات اإللكترونية .10

 إتاحة استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية .11

 المكتبات وحماية حقوق المؤلف في ظل البيئة اإللكترونية .12

 التعاون بين المكتبات في مجال تنمية مصادر المعلومات اإللكترونية .13

 المكتبات و التعلم، والتعلم عن بعد .14

 (Web 2.0)الجيل الثاني من الويب  .15
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 :ٌزى رطىٌز َزبجبد انزؼهى انًسزهذفخ يٍ خالل انُشبطبد واالسززارٍجٍبد انزذرٌسٍخ انزبنٍخ
 رذرٌت ػًهً+ يذبضزاد 

 
 
 أساليب التقييم ومتطلبات المادة.22

 :ٌزى إصجبد رذمك َزبجبد انزؼهى انًسزهذفخيٍ خالل أسبنٍت انزمٍٍى وانًزطهجبد انزبنٍخ

 ناليزذبٌ انُصفً % 25

 واجت % 15

 دضىر و يشبركخ % 10

 ناليزذبٌ انُهبئً % 50

 
 

 

 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 بالخدماتالمتوفرة- و

 مختبر الستخدام الحواسيب في المحاضرات العملية
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  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 مختبر الستخدام الحواسيب في المحاضرات العملية

 

 المراجع.25

 
 

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ

رسبنخ . والغ رًٍُخ يصبدر انًؼهىيبد اإلنكززوٍَخ فً انًكزجبد انجبيؼٍخ األردٍَخ و الززاح سٍبسخ اسززشبدٌخ نزًٍُزهب. (2014). يًذوح، فبدٌخ

.انجبيؼٍخ األردٍَخ. يبجسزٍز  

انمضبٌب انزشٍسٍخ نزًٍُخ (. 2012).    جىَسىٌ، شبروٌ، و إٌفُسىٌ، أونً، و جٍهفبَذ، جىنٍب، و اليٍزس، جهٍُذا، و سٍت، نٍٍ، و سٌهجز، َبدٌخ

ػهً، انشًٍبء، و انشبفؼً، سبيخ، و أَىر، يذًىد، و ػهً، يذًىد، و ػبدل، : رزجًخ. دنٍم نهًكزجبد: يجًىػبد انًصبدر اإلنكززوٍَخ

. االرذبد انذونً نجًؼٍبد و يؤسسبد انًكزجبد. يصطفى  

 .يجًىػخ انٍُم انؼزثٍخ. رزجًخ ػهً، يذًذ. انًكزجخ فً انمزٌ انذبدي و انؼشزٌٍ(.  2009). ثزوفً، ثٍزز

 .انٍبسوري نهُشز. يصبدر انًؼهىيبد انزمهٍذٌخ و اإلنكززوٍَخ(. 2009). و انسبيزائً، إًٌبٌ. رثذً’ ػهٍبٌ. لُذٌهجً، ػبيز

 .دار صفبء نهُشز. يصبدر انًؼهىيبد اإلنكززوٍَخ فً انًكزجبد و يزاكش انًؼهىيبد(. 2011). انُىاٌسخ، غبنت

 
.  التعميميةالكتب الموصى بها، وغيرها من المواد-  ب

 

 

  معمومات إضافية.26
 
 
 

 
 
 

 
 

: ------------------التاريخ: ------------------------ - التوقيع: ------------------- اسم منسق المادة

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

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

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

  
 

 :نسخة إلى
 رئيس القسم

 مساعد العميد لضمان الجودة
 ممف المادة


