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 1. اسم المادة انًؼهىياخيىضىػاخ خاصح في ػهى 

 2. رقم المادة 3137080

 (حػًهي ،حانساػاخ انًؼتًدج )َظري ساػاخ 0
.3 

 (ح، ػًهيحانساػاخ انفؼهيح )َظري ساػاخ 0

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج ػهى انًكتثاخ وانًؼهىياخ

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة انجايؼح األردَيح

 8. الكمية انؼهىو انترتىيح

 9. القسم وانًؼهىياخ خػهى انًكتثا

 10. مستوى المادة سُح ثانثح وراتؼح

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 5380/5382األول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج انثكانىريىس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة /

 14. لغة التدريس انهغح انؼرتيح

تاريخ / المادة الدراسيةمخطط تاريخ استحداث  5380/5382انفصم اندراسي األول 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

  يُّسق انًادج .82

 أ.د. رتحي يصطفى ػهياٌ

 : مدرسو المادة .71

 52022رقى انًكتة: 

 )األثُيٍ ، األرتؼاء ( 85 -88انساػاخ انًكتثيح: 

  3770013733رقى انهاتف: يكتة: 

 البزٌذ اإللكتزونً: 
Rebhi1954@yahoo.com 

 
 وصف المادة .71

موضوعات متنوعة ومتقذمة فً علم المعلومات تزكز على التطورات الجارٌة أو المتخصصة فً علم المكتبات والمعلومات والتيً   

تشكل جزءاً من المواد او المساقات التً تذرس فً البزنامج. تشكل اهتمامات الطلبة والمحاضزٌن ا ساس الذي ٌتم ا عتماد علٍة فً 

 الموضوعات والقضاٌا التً تذرس فً أي فصل دراسً مع األخذ بعٍن ا عتبار الموضوعات األكثز حذاثة.تحذٌذ 
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 دراسة الموضوعات وا تجاهات الحذٌثة فً علم المكتبات. 1

 التعرف على طرق البحث عن الموضوعات الجديدة في علم المعلومات من مصادرها المختلفة واسترجاعها .. 2 
  

 ػهى... ا  يكىٌ قادر أٌانًادج  إَهاءَتاجاخ انتؼهّى: يتىقغ يٍ انطانة ػُد  -ب

 معرفة الموضوعات واالتجاهات الحديثة في علم المعلومات .1

 يىضىع جديد في ػهى انًؼهىياخ وكتاتح تقرير ػُه وتقديًح في انًحاضرج تطريقح يُاسثح .اكتساب يهارج انثحث ػٍ . 5    

 يُاقشح انًىضىػاخ انًطروحح يغ يدرس انًادج ويغ انطهثح .يهارج . اكتساب 0             
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .53
 الوحدة األسابيع

 المعلومات مشكلة -  األول األسبوع
 

 مهنة المعلومات -  الثاني األسبوع
 

 النشر اإللكتروني - الثالث والرابع  األسبوع

 صناعة المعلومات  - الخامس األسبوع

 اقتصاد المعلومات -  السادس والسابع األسبوع
 

 مجتمع المعلومات - األسبوع الثامن
 

 المعايير الموحدة - األسبوع التاسع
 

 التكتالت المكتبية : مركز التميز  - األسبوع العاشر
-  

األسبوع الحادي عشرر وحترن نهايرة 
 الفصل 

 عرض للموضوعات التي اختارها الطلبة في مجال علم المعلومات -

 السياسات المتبعة بالمادة .32

 )حسب النظام المعمول بو في الجامعة( والغياب سياسة الحضور -أ

عادة االمتحان لمطالب الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب : حرمان الطالب الذي تغيب بدون عذر عن االمتحان ، وا 
 الذي تغيب بعذر مقبول.

 : حسب أنظمة الجامعة والصحة إجراءات السالمة -ج

 : تطبيق أنظمة الجامعة في مثل ىذه الحاالت  الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 % االمتحان النيائي(20/  لمبحث وعرضو والمشاركة% 52تحان األول / % االم52) إعطاء الدرجات -ه

 الحاسوبمختبر : تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
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 المعدات واألجهزة المطموبة .52

 data show عرضجهاز 

 

 المراجع .32
 

 

 .لمموضوعات المختمفة لممادةالمقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها الكتب  - أ
 (2002فتحً عبد الهادي ) مقدمة فً علم المعلومات . االسكندرٌة : دار الثقافة العالمٌة محمد  -1

 (5002. االسكندرية : أكمل ، جاسم محمد جرجيس ) أساسيات عمم المكتبات والمعمومات  -5

  .التعميمية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد -ب       
 .2010مصطفى علٌان واٌمان السامرائً : النشر اإللكترونً عمان : دار الصفاء ربحً  -1
 .ربحً مصطفى علٌان : اقتصاد المعلومات عمان : دار الصفاء -2

 جمعٌة المكتبات والمعلومات األردنٌة ) المجلة األردنٌة للمكتبات والمعلومات . األعداد المختلفة (. -3

 (.2006المكتبات والتوثٌق والمعلومات . عمان : دار الصفاء ، ربحً مصطفى علٌان ) دراسات فً علوم  -4

 (.2011 ربحً مصطفى علٌان ) البٌئة اإللكترونٌة . عمان : دار الصفاء ، -5
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 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

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

                                                                                                                                  :نسخة إلى
 رئيس القسم  

 العميد لضمان الجودة مساعد
 الدراسية ممف المادة

 


