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 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  العلوم التربوٌة: الكلٌة 

  علم المكتبات والمعلومات : القسم 

مدخل إلى علم المعلومات :عنوان المقرر
 0512133: رقم المقرر

 

  

 وصف المساق 
 

بٌان مفهوم المعلومات والبٌانات والعالقة بٌنهما وبٌن المعرفة، ودورها االجتماعً ٌهدف هذا المساق إلى 
 بالعلوم األخرى، وثورة المعلومات، وتكنولوجٌا والتعرٌف بمفهوم علم المعلومات ونظرٌاته وتطوٌره وعالقته

المعلومات واالتصاالت على مصادر المعلومات وتنظٌمها، واسترجاع المعلومات، ومجتمع المعلومات، 
صناعة المعلومات، واقتصادٌات المعلومات، قواعد البٌانات وشبكات المعلومات واستخدامها 

 

 اهداف المساق 
 

 التعرٌف بالمعلومات وأهمٌتها. 

 التعرٌف بعلم المعلومات 

  التعرٌف بتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت وثورتها

  التعرٌف باسترجاع المعلومات. 

  التعرٌف بصناعة المعلومات  .
 

 :مخرجات التعلم

 

: عند االنتهاء من هذا المقرر، فإنه من المتوقع أن ٌكون الطالب مدركاً على
. أن ٌمٌز الطالب بٌن المعلومات والبٌانات والعالقة بٌنهما  ( أ

 .أن ٌكون قادرا على كٌفٌة استرجاع المعلومات ( ب

. أن ٌكون قادراً على الوصول الى المعلومات (           ج
 

 : هيكل المقرر

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع إجراءات التعلم طرق التعليم
 المعتمدة

 االسبوع

ٌّة -  أسلوب المحاضرة التفاعل
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعلٌم اإللكترونً
  الذهنًعصف ال-

 الشرح 
 التفاعل الصفً
 عرض الشرائح

مفهوم المعلومات ودورها فً خدمة 
 البحث والمجتمع

ان ٌعرف ما هً 
المعلومات وكٌف 
 تخدم المجتمعات

3 1 

ٌّة -  أسلوب المحاضرة التفاعل
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعلٌم اإللكترونً
  الذهنًعصف ال-

 الشرح 
 التفاعل الصفً

 عرض الشرائح

المشاكل التً  مشكلة المعلومات
 تواجه المعلومات

3 2 

ٌّة -  أسلوب المحاضرة التفاعل
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعلٌم اإللكترونً

  الذهنًعصف ال-

 الشرح 
 التفاعل الصفً

 عرض الشرائح

التعرٌف والموضوعات : علم المعلومات
 والعالقات

معرفة علم 
المعلومات وعالقته 

 مع العلوم االخرى

3 3 

ٌّة -  أسلوب المحاضرة التفاعل
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعلٌم اإللكترونً
  الذهنًعصف ال-

 الشرح 
 التفاعل الصفً
 عرض الشرائح

التعرف على  مصادر المعلومات
اشكال وانواع 

 مصادر المعلومات

3 4 
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ٌّة -  أسلوب المحاضرة التفاعل
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعلٌم اإللكترونً
  الذهنًعصف ال-

 الشرح 
 التفاعل الصفً

 عرض الشرائح

أنشطة المعلومات 
 25/11/2018:  االمتحان األول 

معرفة االنشطة و 
الخدمات التً 

 تخص المعلومات

3 5+6 

ٌّة -  أسلوب المحاضرة التفاعل
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعلٌم اإللكترونً
  الذهنًعصف ال-

 الشرح 
 التفاعل الصفً

 عرض الشرائح

قواعد البٌانات وشبكات المعلومات 
 

التعرف على قواعد 
المعلومات ومعرفة 

 التعامل معها

3 7+8 

ٌّة -  أسلوب المحاضرة التفاعل
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعلٌم اإللكترونً

  الذهنًعصف ال-

 الشرح 
 التفاعل الصفً
 عرض الشرائح

كٌفٌة استرجاع  استرجاع المعلومات
 المعلومات

3 8+9 

ٌّة -  أسلوب المحاضرة التفاعل
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعلٌم اإللكترونً
  الذهنًعصف ال-

 الشرح 
 التفاعل الصفً

 عرض الشرائح

تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت 
 30/12/2018:  االمتحان الثانً 

تأثٌر ذلك على 
 مجتمع المستفٌدٌن

3 10+11 

ٌّة -  أسلوب المحاضرة التفاعل
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعلٌم اإللكترونً
  الذهنًعصف ال-

 الشرح 
 التفاعل الصفً

 عرض الشرائح

التعرف على  مجتمع المعلومات
المجتمع الذي ٌقدم 

 المعلومات

3 12+13 

ٌّة -  أسلوب المحاضرة التفاعل
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعلٌم اإللكترونً
  الذهنًعصف ال-

 الشرح 
 التفاعل الصفً
 عرض الشرائح

مهنة المعلومات 
 

التعرف على مهنة 
 المعلومات

3 14 

االمتحانات النهائٌة   
20/1-31/1/2019 

 3 15 

 

 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئٌس

. دار الثقافة العلمٌة: اإلسكندرٌة. مقدمة فً علم المعلومات. (2008)محمد فتحً عبد الهادي 
 

 المقررات المساندة 
 

 .الوراق لنشر والتوزٌع: عمان. المعلومات والمجتمع (2009)زكً حسٌن الوردي و مجبل الزم المالكً 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول  20 

 االمتحان الثاني  20 

 عرض تقديمي وأنشطة  10 

 االمتحان النهائي  50 

 
 

 

 

 


