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 جامعة الزرقاء
 

 :المتطلب السابق 

  العلوم التربوية: الكلية 

  علم المكتبات والمعلومات: القسم 

مقدمة في علم المكتبات : عنوان المقرر
 والمعلومات
 0512130: رقم المقرر

 

  

 وصف المساق 

مفيوم عمم المكتبات والمعمومات وموضوعاتو الرئيسية وعالقتو بالعموم االخرة، التطورات التاريخية التي مر بيا، أىمية المكتبات 
ومراكز المعمومات في المجتمع خاصة في المجاالت التربوية والثقافية والعممية، انواع المكتبات ومراكز المعمومات ووظائفيا 
ومقتنياتيا من المواد المكتبية، تنظيميا، الخدمات المكتبية والمعموماتية الحديثة التي تقدميا، التطورات الحديثة والسريعة التي 

يشيدىا ىذا العمم، ماىية المعمومات وخصائصيا وأىميتيا في تنمية المجتمع، العوامل المؤثرة في اإلفادة من المعمومات وتمبية 
حاجات مجتمع المستفيدين، المصطمحات األساسية ذات الصمة بيذه الموضوعات، أىم الجمعيات والمنظمات المينية الوطنية 

 .والدولية في ىذا المجال، اإلعداد الميني لمعاممين في المكتبات ومراكز المعمومات
 

 .:أهداف المساق
 .أن يتعرف الطالب على المفاهيم األساسية لعلم المكتبات والمعلومات .1

 .أن يكون قادراً على معرفة أنواع المكتبات المختلفة والتمييز بينها .2

 .أن يتعرف على أنواع المستفيدين وحاجاتهم إلى خدمات المعلومات .3

 .يدرك أهمية المكتبات ومراكز المعلومات والخدمات التي تقدمها ودورها في المجتمع .4
  

 

 : مخرجات التعلم

: عند اإلنتياء من المقرر فانو من المتوقع أن يكون الطالب مدركًا لـ
. مفيوم المكتبة وأىميتيا .1
 .المكتبات وانواعيا .2
 .لمخدمات التي تقدميا المكتبات المختمفة كل بحسب نوعيا .3
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:   هيكل المقرر

 

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع  التعلمإجراءات طرق التعليم
 المعتمدة

 االسبوع

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

التطور التاريخي لممكتبات 
 ومراكز المعمومات

1 3 1 

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

المفاىيم األساسية لعمم 
المكتبات والمعمومات أىم 

 المصطمحات

1 3 2 

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

أنواع المكتبات ومراكز 
 المعمومات والتوثيق

2 3 3 

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 4 3 2 المكتبات العامة والمتخصصة

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 5 3 2 المكتبات الجامعية والمدرسية 

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 6 3 2 المكتبات الوطنية

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

 7 3 2 التعاون بين المكتبات
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 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-
التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 8 3 2 مصادر المعمومات

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 9 3 2 انواعيا واشكاليا المختمفة

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 10 3 3 التزويد

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 11 3 3 الفيرسة والفيارس

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 12 3 3 التصنيف

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 13 3 3 الخدمات المعمومات

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2

 14 3 3 نظم وشبكات لمعمومات
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ممف األنشطة ويشمل - 3
 التكميفات والبحوث 

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

ادارة وتنظيم المكتبات 
 المكتبات في االردن

3 3 15 

 16   االمتحانات النيائية  

 

 

 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

 .2014دار العمم وااليمان، : الثاىرة— .ىاني العمد / المدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات والتوثيق 
 

 :المقررات المساندة 

. 2010دار الفكر،: عمان— .2ط .-- مقدمة في عمم المكتبات والمعمومات. ربحي عميان وامين النجداوي .1
 .2008دار صفاء، : عمان— .مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات . عمر ىمشري .2
 .2015االسكندرية دار الوفاء،—.مدخل إلى عمم المكتبات. محمد عمي المغربي .3
 . 2013مؤسسة الوارق،: عمان—.مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات. حسن صالح غانم .4

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االختبار األول 20 

 االختبار الثاني 20 

 (المشاركة والتكليفات والتقرير)أعمال الفصل  10 

 االختبار النهائي 50 

 

 


