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   علم المكتبات والمعلومات:القسم 

نظم المعلومات : عنوان المقرر
 0512350: رقم المقرر

جامعة الزرقاء 

 العلوم التربوية: الكلية 

   ----:المتطلب السابق

  
  

 وصف المساق 

 : التالية ةساسيألا والمحاور المفردات المادة تتضمن
مفيوم نظم المعمومات، أنماطيا األساسية، خصائصيا ومقوماتيا ووظائفيا، الخواص العامة لتحميل نظم المعمومات 
وتصميميا ألغراض المكتبات ومراكز المعمومات، أسس تصميم األنظمة، تخطيط وتنفيذ نظم المعمومات وتقويميا، 

أنواعيا واستخداميا، نماذج عربية وأجنبية لنظم المعمومات : تطبيق النظام وتوثيقو، قواعد البيانات، شبكات المعمومات
وشبكاتيا، تقويم النظم وفق المعايير الدولية، دراسة الجدوى من أجل تصميم النظم الحديثة، تطبيقات عممية في 

 .المجال
 

 أهداف المساق 

 : يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطلبة على.

. توضيح المقصود بالمفاىيم األساسية لنظم المعمومات -1
 .بيان خصائص نظم المعمومات ووظائفيا -2

 .التمييز بين أنواع النظم والمقارنة بينيا -3

 .إدراك أىمية نظم المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات -4

 .اكتساب ميارات تمكنيم من المساىمة في تحميل وتصميم نظام لوحدة معمومات -5
 

:  مخرجات التعلم

: المعرفية-أ
. فيم أساسيات نظم المعمومات -1
. التعامل مع نظم المعمومات المستخدمة في المكتبات ومراكز المعمومات -2
. هعرفة كيفية جوع لوعلىهات وتحليلها وتىظيفها في نظن الوعلىهات الوتنىعة- 3

: الميارات اإلدراكية- ب
. القدرة عمى تمييز أنواع النظم- 1 
. القدرة عمى تحميل النظام إلى عناصره األساسية-2 
.  القدرة على تحليل الوشكالت التي قد يىاجهها نظام الوعلىهات-3

. القدرة على الوساهوة في تصوين نظام وحدة هعلىهات- 4

: خرين و تحمل المسؤوليةاآلميارات التعامل مع - ج
.  العمل ضمن الفريق المستخدم لمنظام بتعاون بناء-1 
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 .التعامل اإليجابي مع المستفيدين من نظام المعلومات على القدرة-2

: تصال و تقىيت انمعهىماثالمهاراث ا- د 

انتىاصم مع انمعىييه باستخذاو تقىياث انىظاو  - 1 

 . انقذرة عهى االتصال بقىاعذ انبياواث وبىىك انمعهىماث وأوظمت انمعهىماث مه خالل انشبكاث- 2

 .اكتساب انمهاراث األساسيت انالزمت نهتعامم مع وظاو انمعهىماث في انمكتبت ووظمه انفرعيت- 3

 

 :  هيكل المقرر

 

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع إجراءات التعلم طرق التعليم
 المعتمدة

 األسبوع

أسلوب المحاضرة -
 التفاعلّية 

 .لحوار والمناقشةا-
  الذهنيعصف ال-

 التعميم اإللكتروني-

باستخذاو انشبكاث 

 ومصادر رقميت

االتعليم عن -
.طريق األنشطة  

 
 

 التفاعل الصفي في المحاضرة -1
ممف األنشطة ويشمل - 2

 التكميفات والبحوث 

مفيوم النظم، النظرية العامة 
 لمنظم،

 األول 3 1-أ

 نظم ،عناصر النظام
خصائصيا  أىميتيا، : المعمومات

تصانيف النظم، 

 1-أ
 2-ب

 الثاني 3

:  نظم المعمومات المحوسبة
 ،متطمبات النظام المحوسب

 تحميل النظام

 الثالث 3 3-ب

محمل النظم، خرائط تدفق ميام 
النظام 

 الرابع 3 3-ب

تصميم نظام المعمومات، 
 تصميم مخرجات ،الخطوات
 النظام، 

 3-أ
 4-ب

 الخامس 3

 ،ترميز المدخالتوتصميم 
 تصميم الممفات، تنظيم الممفات

 2-ب
 4-ب

 السادس 3

تصميم قواعد البيانات وشبكات 
  ،االتصال

 4-ب
 

 السابع 3

التحول إلى نظام و ،تنفيذ النظام
 جديد

 
 4-ب

 الثامن 3

 التاسع 3 3-د  ،صيانة النظام وأمنو

نظم المعمومات في المكتبات 
ومراكز المعمومات،  المكتبة 

 .كنظام مفتوح

 3- ، أ2-أ
 3-د

 العاشر 3

نظام : النظم الفرعية في المكتبة
  نظام الفيرس اآللي،  ،التزويد

 ، 2-أ
 3-د

 الحادي عشر 3

نظام ضبط الدوريات، نظام 
 اإلعارة ، 

 الثاني عشر 3 3-، أ2-أ
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 الثالث عشر 3 2-، أ3-أ  الجاريةإلحاطةنظام ا 

 الرابع عشر 3 3-، أ2-أ تقويم النظم،

يعدىا )عرض لنماذج نظم آلية 
 (الطمبة

  الخامس عشر 3 1-ج، 3-أ

االمتحانات النيائية     السادس عشر   

 

 المراجع 
 :الكتاب المقرر الرئيس

   ص . دار المريخ لمنشر: المفاىيم والتطبيقات، الرياض:  نظم المعمومات اإلدارية لممكتبات ومراكز المعمومات(1994 )شريف شاىين-1 
: 25-135. 
. عمان، دار المناهج. أساسيات نظم المعلومات اإلدارية (2015  )السالمي، عالء و الكيالني، عثمان والبياتي، هالل -2

(. 201- 81( )53-45)     ص 
: المقررات المساندة 

 عمان، . نظم المعلومات المحوسبة وتطبيقات في قواعد بياناتها(2009)أنعام الشهربلي ، صباح محسن، محمد الخفاجي  -1
 .مؤسسة الوراق

 .دار الثقافة العممية: النظم المحسبة في المكتبات ومراكز المعمومات، اإلسكندرية (2001)إبراىيم البنداري -2    

Kochtaneck, Thomas (2002) Library information systems, Westport, Greenwood-3- 

 

 :طرق التقييم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول 20% 

 االمتحان الثاني 20% 

 أعمال الفصل 10% 

 االمتحان النهائي  50% 

 


