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 في
تخصص عمم المكتبات والمعمومات 

 1706/2016/2017تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجمس عمداء جامعة البمقاء التطبيقية رقم {
، وتمت الموافقة عمى 2017/2018وتطبق اعتبارًا من مطمع العام الجامعي  (33الجمسة )م 30/8/2017تاريخ 

 }(2)الجمسة رقم )م 4/10/2017 بتاريخ 10/2/2017/2018تعديمها بموجب قرار لجنة الخطة الدراسية رقم 
/ إدارة المعمومات والمكتباتتتكون الخطة الدراسية لنيل الدرجة الجامعية المتوسطة في برنامج 

:  ساعة معتمدة، موزعة عمى النحو اآلتي (72) من عمم المكتبات والمعموماتتخصص 
ساعة معتمدة المتطمب الرقم 

 12الميارات العامة . 1
 6ميارات التشغيل . 2
 6العموم المساندة . 3
 48الميارات المتخصصة . 4

 72المجموع 
 



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

August, 2017  H.S 

 

1997تأسست عام   

 :وصف مخرجات التخصص
 وضع المعمومات المناسبة بين يدي المستفيد المناسب في الوقت إعداد كوادر قادرة عمىييدف ىذا التخصص الى 

توضيح أىمية المكتبات ومراكز المعمومات ، المناسب وبالقدر المناسب وذلك لتحقيق االستفادة القصوى من المعمومات
أنواع المكتبات ومراكز المعمومات ووظائفيا ومقتنياتيا من ، في المجتمع خاصة في المجاالت التربوية والثقافية والعممية

التطورات الحديثة والسريعة التي يشيدىا ، الخدمات المكتبية والمعموماتية الحديثة التي تقدميا، تنظيميا، المواد المكتبية 
 .وماىية المعمومات وأىميتيا في تنمية المجتمع، ىذا العمم

 
: المجاالت المعرفية لممهارات المتخصصة

المواد التعميمية لممجال الساعات المعتمدة اسم المجال الرقم 
عممي نظري 

،  مبادئ الفيرسو ، عممي/مبادئ التصنيف، مبادئ التصنيف 7 12 عمم المكتبات. 1
، مصادر المعمومات ،تطبيقات الحاسوب في المكتبات 

مقدمو في عمم المكتبات ، ،عممي/مصادر المعمومات 
تنمية المجموعات في المكتبات ومراكز ، والمعمومات
، المكتبة المدرسية ومراكز مصادر التعمم، المعمومات

. عممي/المكتبة المدرسية ومراكز مصادر التعمم
شبكات ، عممي/ تسويق المعمومات ، تسويق المعمومات 10 10 التكنولوجيا الحديثة في المكتبات. 2

، خدمات المعمومات، عممي/شبكات المعمومات، المعمومات
، التكشيف واالستخالص، عممي/خدمات المعمومات

المكتبات ، المكتبات الرقمية، عممي/التكشيف واالستخالص
. عممي/الرقمية

، مختبر قواعد البيانات وادارتيا، قواعد البيانات وادارتيا  5 4 إدارة المعمومات .3
اساسيات استرجاع ، اساسيات استرجاع المعمومات 

 .االنترنت وتطبيقاتو، عممي/المعمومات 
  3- التدريب الميداني  .4

 م. س51 25 26مجموع الساعات المعتمدة 
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 "عمم المكتبات والمعمومات"لتخصص الخطة الدراسية 
 =====================================================

 :ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (12)الميارات العامة، : أوالً 
 المتطمب السابق عممي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 المواطنة اإليجابية وميارات الحياة 020000111
  0 3 3 الثقافة اإلسالمية 020000121
  0 2 2 التربية الوطنية 020000131
  0 1 1 العموم العسكرية 020000181
  0 3 3 انجميزي/ ميارات لغوية 020000101

  0 12 12 (م.س)المجموع 

 
: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (6)ميارات التشغيل ، : ثانياً 

 المتطمب السابق عممي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 ميارات التواصل بالمغة اإلنجميزية 020000122
  0 2 2 ريادة األعمال 020000231
  0 2 2 الصحة والسالمة والبيئة المينية 020000141

  0 6 6 (م.س)المجموع 

 
: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (6) المساندة، الميارات: ثالثاً 

المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
  0 3 3 نظم إدارة المعمومات 020700111
  0 3 3الرياضيات واالحصاء  020700112

  0 6 6 (م.س) المجموع
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 "عمم المكتبات والمعمومات"لتخصص الخطة الدراسية 

 ==================================================

: ساعة معتمدة، موزعة عمى النحو اآلتي (48)الميارات المتخصصة، : رابعاً 
المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 

  6 1 3مبادئ التصنيف  020701111
  0 2 2مبادئ الفيرسة  020701113
 020701113 3 0 1 عممي/ مبادئ الفيرسة 020701114
  0 2 2 التحميل الموضوعي 020701121
  6 0 2عممي  /التحميل الموضوعي 020701122
دارتيا  020701123   6 1 3قواعد البيانات وا 
 ميارات الحاسوب 6 0 2تطبيقات الحاسوب في المكتبات  020701231
 02071141 3 1 3مصادر المعمومات  020701125
  0 2 2تسويق المعمومات  020701221
 020701141 0 2 2 إدارة المكتبات والمعمومات 020701222
  0 2 2أساسيات استرجاع المعمومات  020701223
 ميارات الحاسوب 6 0 2 الطباعة باستخدام الحاسوب 020701224
  0 2 2مقدمة في عمم المكتبات والمعمومات  020701141
 020701141 0 2 2خدمات المعمومات  020701142
 020701142 6 0 2 عممي/خدمات المعمومات 020701143
  0 2 2تنمية المجموعات في المكتبات ومراكز المعمومات  020701251
 020701142 0 2 2التكشيف واالستخالص  020701261
 020701261 6 0 2 عممي/التكشيف واالستخالص 020701262
  0 2 2المكتبات الرقمية  020701271
  6 0 2االنترنت وتطبيقاتو  020701171
 020701141 0 2 2المكتبة المدرسية ومراكز مصادر التعمم  020701273
 020701273 3 0 1عممي /المكتبة المدرسية ومراكز مصادر التعمم  020701274
  * - 3التدريب  020701291

  23 25 48 (م.س) المجموع

 .أسابيع (8)تدريب عممي متواصل لمدة *- 
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" عمم المكتبات والمعمومات"الخطة االسترشادية لتخصص 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 .م.س رقم المادة اسم المادة .م.س رقم المادة اسم المادة

 3 020000101 انجميزي/ ميارات لغوية 3 020000111 المواطنة اإليجابية وميارات الحياة
 2 020000131 تربية وطنية 3 020000121 الثقافة اإلسالمية

 2 020000141 الصحة والسالمة والبيئة المينية 3 020700112الرياضيات واالحصاء 
 2 020701223 اساسيات استرجاع المعمومات 2 020701141 مقدمة في عمم المكتبات والمعمومات

دارتيا  2 020701171االنترنت وتطبيقاتو   3 020701123قواعد البيانات وا 
 3 020701125مصادر المعمومات  2 020701113 مبادئ الفيرسة
 3 020701111مبادئ التصنيف  1 020701114 عممي/ مبادئ الفيرسة

تنمية المجموعات في المكتبات ومراكز 
المعمومات 

020701251 2    

   

 18 المجموع 18 المجموع
 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث

 .م.س رقم المادة اسم المادة .م.س رقم المادة اسم المادة
 1 020000181 عموم عسكرية 2 020701142خدمات المعمومات 
 2 020701231تطبيقات الحاسوب في المكتبات  2 020701143 عممي/خدمات المعمومات

 2 020701271المكتبات الرقمية  2 020701273المكتبة المدرسية ومراكز مصادر التعمم 
المكتبة المدرسية ومراكز مصادر التعمم 

عممي /
 2 020701261التكشيف واالستخالص  1 020701274

 2 020701222 إدارة المكتبات والمعمومات
 

 2 020701262 عممي/التكشيف واالستخالص

 ميارات التواصل بالمغة اإلنجميزية
 

020000122  
2 
 

 2 020701121 التحميل الموضوعي

 020000231ريادة األعمال 
 

 2 020701122عممي  /التحميل الموضوعي 2

 3 020700111 نظم إدارة المعمومات
 

 2 020701224 الطباعة باستخدام الحاسوب

 3 020701291 التدريب 2 020701221تسويق المعمومات 

 18 المجموع 18 المجموع
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" عمم المكتبات والمعمومات"الوصف المختصر لممواد التعميمية لتخصص 
 
الثقافة العامة : أوالً 

( 0-3: 3 )020000111المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة
يوضح المساق مفيوم المواطنة وميارات الحياة وأىميتيما في اكتساب ميارات قيمو، والعمل عمى استخدام 

حيث ان المساق يراعي بناء ذه الميارات في سعييم لمحصول عمى تعميم افضل ونتائج ايجابيو في العمل، ه
المعرفو في الموضوعات التي يتضمنيا البرنامج كما ويبني الميارة عند الشباب الستخداميا في تطبيق 

ذه المعرفو والميارة باالضافو الى توفير الدعم المعرفو كما ويبني الثقو في قدرات الشباب عمى استخدام ه
الشخصي والبيئي لتغيير السموك من خالل تعزيز قيم المواطنة االيجابية والثقافة المجتمعية البناءة والعمل 

 .المجتمعي التطوعي
( 0-3: 3 )020000121الثقافة اإلسالمية 

 .وأىدافيا وظائفيا – بيا المتعمقة والنظم وموضوعاتيا معانييا وبيان اإلسالمية الثقافة تعريف . 1
 .عمييا تقوم التي واألسس واألركان اإلسالمية الثقافة ومقومات مصادر. 2
 .اإلسالمية الثقافة خصائص. 3
 واإليمان العمم بين والعالقة والعمم، اإلسالم. 4
 .اإلسالمية الثقافة تواجو التي التحديات. 5
 .اإلسالم حول تثار التي الشبيات رد. 6
 .اإلسالمية الثقافة إطار في الشرعية واآلداب اإلسالمية األخالق. 7
 .اإلسالمية النظم. 8

( 0-2: 2 )020000131التربية الوطنية 
يعد مساق التربية الوطنية من المتطمبات اإلجبارية لجميع طمبة كميات المجتمع األردنية وامتدادا عضويا 
لفمسفة التربية الوطنية والتعميم باعتبارىا بعدا من أبعاد اإلستراتيجية الوطنية لمتعميم العالي، وينطمق مساق 

من مجموعة الثوابت األردنية وعمى رأسيا العقيدة اإلسالمية السمحة، ومبادئ الثورة العربية " التربية الوطنية"
 .الكبرى، والدستور األردني والتجربة الوطنية
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( 0-1: 1 )020000181عموم عسكرية 
الجيش العربي، أسمحة المناورة، أسمحة اإلسناد، أسمحة الخدمات / نشأة وتطور القوات المسمحة: المحور األول
، حرب 1968، معركة الكرامو 1967، 1948حروب )الثورة العربية الكبرى، الحروب العربية اإلسرائيمية : المحور الثاني

الجيش العربي في التنمية الوطنية الشاممو - ، دور القوات المسمحة األردنية(1973تشرين 
 األمن العام، المخابرات العامة، قوات الدرك، الدفاع المدني: المحور الثالث
( 0-3: 3 )020000101انجميزي / مهارات لغوية

The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 
 

مهارات التشغيل واالستخدام  : ثانياً 
( 0-2: 2 )020000122مهارات التواصل بالمغة اإلنجميزية 

This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

( 0-2: 2 )020000231ريادة األعمال 
يوضح املساق مفهوم ريادة ألاعمال، ثأثيرها في إلاكحصاد الوطني ودورها في اللضاء على البطالة، وكيفية اسححداث 

أفكار ريادية ومبحكزة لحوائم اححياجات املجحمع و مواجهة املخاطز والححديات التي جعترضها، وثلييم فزص هجاحها من 

خالل دراسة الجدوى، وكيفية حساب كلفتها وثمويلها وئدارة شإؤوجها املالية، وكيفية عمل جسويم لها، والطبيعة 

 .اللاهوهية لها وخطة العمل الالسمة للبدء بها مع التركيز على الحجزبة ألاردهية في هذا املجال

( 0-2: 2 )020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 
دراسة أهم الاخطار وأكثرها ئهخشارا في  .اهداف الصحة والسالمة في بيئة العمل وطزق حماية املحواجدين واملحأثزين

مخحلف مجاالت العمل ، ثمييز املخاطز الكيماوية والبيولوجية والسلوط من املزثفعات واملخاطز الفيزيائية في بيئة 

العمل و الحزيم والكهزباء واملخاطز الناثجة من املالئمة، ثمييز مصادر املخاطز وثأثيرتها على الصحة وسالمة العمل وطزق 

مناكشة الخسلسل الهزمي للسيطزة . ضبط املخاطز لحخفيف ئححمالية حدوثها والحخفيف من هحائجها في حالة حدوثها

. على املخاطز وطزق ئخحيار معدات الحماية الشخصية وثطبيم الاسعافات الاولية في حاالت الاصابات البشزية

 .الحعزف على املحطلبات اللاهوهية الاردهية  الزئيسية لحماية العاملين
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العموم المساندة : ثالثاً 
 (0-3:3 )020700111  المعلومات إدارة نظم

ا تطوٌره ومراحل اإلدارٌة لمعلومات ا نظم م مفهو وأنواعه، النظام مفهوم وأنواعها، والمعلومات البٌانات مفهوم
 .اإلدارٌة المعلومات نظم وأنواعها،إدارة اإلدارٌة المعلومات نظم تطور

 (0-3:3)020700112 اإلحصاء و الرياضيات
 االشتقاق االشتقاق،و وقواعد األولى المشتقة لهما،إٌجاد الهندسً والتفسٌر األولى التغٌر،المشتقة متوسط

التكامل،التكامل  المحدود،خواص وغٌر المحدود التكامل0القصوى  والتناقص،القٌم الضمنً،التزاٌد

 المدى المنوال،المئٌنات، ،الوسٌط، الحسابً الوسط ، المساحة على مسائل مل التكا على بالتعوٌض،تطبٌقات
 الحدٌن ذات ونظرٌة واالنحدار،االحتماالت االرتباط المعٌاري،معامل الربٌعً،االنحراف ونصف المدى

المهارات المتخصصة : رابعاً 
  6-1:3(020701111)مبادئ التصنيف 

 بأنظمة الطالب تعرٌف التصنٌف، لنظم التارٌخً التطور المعلومات، واسترجاع تنظٌم فً وأهمٌته التصنٌف مفهوم
الكونجرس  مكتبة تصنٌف نظام على التعرف كذلك العشري دٌوي تصنٌف ونظام عام بشكل ٌة العالم التصنٌف
 .األمرٌكٌة

 0-2:2( 02071113)مبادئ الفهرسة 
المختلفة،  وأشكالها بأنواعها الفهارس واسترجاعها، المعلومات مصادر تنظٌم فً وأهمٌتها أنواعها الفهرسة، مفهوم
 الفنٌة أمرٌكٌة االنجلو الفهرسة  قواعد.للكتب الببلٌوغرافً للوصف الدولٌة الفنٌة أمرٌكٌة االنجلو الفهرسة قواعد
 وتجزئة أشكال الموضوعٌة، الفهرسة المختلفة، وأشكالها مداخل اختٌار .للكتب الببلٌوغرافً للوصف الدولٌة
 االنجلٌزٌة، و العربٌة اللغتٌن فً المستعملة الموضوعات رؤوس اختٌارها قوائم وقواعد الموضوعات رؤوس
 .وأنواعها الواصفات محتواها مفهومها، المكانز

  3-0:1(020701114)عممي/ مبادئ الفهرسة
 .تدريب عممي عمى قواعد االنجمو امريكية لموصف والمداخل

 6-1:3( 020701123 )وادارتها البيانات قواعد
Course description: This course focuses on database concepts and terminology , 

database modeling of user requirements , and the design and implementation of a 

relational database. 
 6-0:2( 020701231 )المكتبات في الحاسوب تطبيقات

 فً ودورها المختلفة وأنواعها البرمجٌات مفهوم والمعلومات للمكتبات وأهمٌته للحاسوب ألساسٌة ا المكونات
التصنٌف  الفهرسة، – التزوٌد ) المكتبات فً الحاسوب استخدام مجاالت المعلومات، واسترجاع خزن عملٌات

المكتبات  مكتبة متطلبات المختلفة، اإلدارٌة العملٌات والكشافات، الببلٌوغرافٌات إعداد الدورٌات، ضبط اإلعارة،

. عملً تدرٌب ومشكالتها، وخطواتها
 6-1:3( 020701125)المعلومات مصادر
مثل  التقلٌدٌة المعلومات مصادر والمستفٌدٌن والباحثٌن للمكتبات وأهمٌتها وتطورها المعلومات مصادر مفهوم
 والمواصفاتوالمقاٌٌس الجامعٌة، والرسائل المؤتمرات ووثائق الحكومٌة والمطبوعات الدورٌات و والمراجع الكتب،
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  اإللكترونٌة المعلومات ومصادر االختراع وبراءات
 0-2:2( 020701221) المعلومات تسويق
المعلومات  ومؤسسات المكتبات فً وخدماتها المعلومات ولتسوٌق للتسوٌق األساسٌة الموضوعات المقرر ٌتناول
خدمات  عن اإلعالن المعلومات، تسوٌق إستراتٌجٌة التسوٌقٌة، البٌئة وأسالٌبه، وظائفه، أهمٌته مفهومه، وتشمل

 .اإلنترنت عبر التسوٌق بالتسوٌق، المعلومات ومراكز المكتبات عالقة المعلومات،
 0-2:2( 020701222) المعلومات و المكتبات إدارة
 والمدارس وطبٌعتها ومجاالتها ووظائفها وأهمٌتها مفهومها حٌث من لإلدارة لعامة ا المبادئ المساق ٌغطً

 والمعلومات، للمكتبات التخطٌط وتشمل والمعلومات المكتبات فً اإلدارٌة العملٌة وعناصر المختلفة،ة اإلداري
       واإلشراف لرقابة وا التوجٌه المعلومات، ومراكز المكتبات فً التوظٌف المعلومات ومراكز تنظٌم المكتبات

 .اإلداري االتصال والقٌادة والتنسٌق،

 0-2:2( 020701223)المعلومات  استرجاع اساسيات
 مثاللحصول المختلفة المعلومات ومؤسسات المكتبات فً المحوسبة المعلومات وإسترجاع خزن أساسٌات ٌوضح

 البحث، اإلسترجاع،وإستراتٌجٌات نظم إنشاء على التركٌز مع إسترجاعها، وأسالٌب وخزنها المعلومات على
 المعلومات إسترجاع نظم وتقٌٌم التكشٌف وأسالٌب البحث لغات وأنواع

 6-0:2 (020701224)الطباعة باستخدام الحاسوب
واستعمال  الحاسوب مفاتٌح لوحة وباستخدام اللمس بطرٌقة واإلنجلٌزٌة العربٌة اللغة ب الطباعة مهارات تعلم

 .الورق على وطباعتهما الوثائق الرسائل واسترجاع وحفظ وتحرٌر تنسٌق من الكلمات معالجة برمجٌات

 0-2:2 (020701141)والمعلومات المكتبات علم في مقدمة
 وأنواعها وأهدافها للمكتبات الحدٌث المفهوم المختلفة، العصور عبر للمكتبات التارٌخً التطور دراسة

 بٌن التعاون المعلومات، مراكز اإللكترونٌة، المكتبة (والمتخصصة المدرسٌة األكادٌمٌة العامة، المختلفةالوطنٌة،
 مصادر والمعلومات، المكتبات مجال فً المتخصصة الجمعٌات المعلومات، وعلم المكتبات المكتبات،علم

 .األردن فً المكتبات واقع والمعلومات، المكتبات خدمات المعلومات

 0-2:2( 020701142)المعلومات خدمات
 بأنواعها التعرٌف مع الٌها والحاجة وأهمٌتها ظهورها وعوامل المعلومات خدمات مفهوم قاالمس ٌتناول

 والبث الببلٌوغرافٌة الخدمات مثل تقلٌدٌة غٌر ،وخدمات والمراجع االعارة خدمة مثل تقلٌدٌة خدمات المختلفةمن
 كذلك (ت الخدما بهذه عرٌف والت التكشٌف االستخالص وخدمات الجارٌة االحاطة وخدمة االنتفائٌللمعلومات
 والخدمات مستفٌدٌن وتدرٌب وتصوٌر ترجمة من المعلومات ومؤسسات المكتبات تطلع أخرى التعرٌف بخدمات
 المعلومات وشبكات مباشر بحث خدمة من الحدٌثة والتطورات االتجاهات تناول مع الخاصة اإلعالمٌة،والفئات

 .التقٌٌم برنامج خطة أعداد مع ،خطواته ،معاٌٌره مستوٌاته) ٌشمل للخدمات مع تقٌٌم االنترنت
 

 6-0:2( 020701143)المعلومات عملي خدمات
تدرٌب عملً 

 

 0-2:2 (020701251)المعلومات المكتبات ومراكز في المجموعات تنمية
وطرق  اختٌارها المكتبٌة، للمواد المختلفة األشكال منها، المستفٌدٌن خدمات أهدافها، أهمٌتها، :ةيالمكتب المجموعات



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

August, 2017  H.S 

 

1997تأسست عام   

 التزوٌد بقسم الخاصة السجالت إعداد تقٌٌمها، ومعاٌٌر المكتبٌة المجموعات تنمٌة ثم علٌها، الحصول
 تنمٌة مجال فً واإلنترنت الحوسبة التزوٌد، مجال فً والتعاون والتقنٌات، المجموعات، وتنظٌمهاوصٌانة

. المجموعات
 

 0-2:2( 020701261)التكشيف واالستخالص
التكشٌف ، لغات التكشٌف ، انواع الكشافات ، تكشٌف الصحف والدورٌات ، االستخالص والمستخلصات، انواع 

. المستخلصات

 6-0:2( 020701262)عملي/التكشيف واالستخالص 
تدرٌب عملً 

 

 0-2:2 (02071271)المكتبات الرقمية
المكتبة الرقمٌة وتارٌخها وخطوات التحول الى المكتبة الرقمٌة والمكتبة الرقمٌة فً البالد العربٌة مستقبلها مزاٌاها 

واسباب انتشارها وادارتها ، المجموعات الرقمٌة وانواع المٌتادٌتا انواعها ووظائفها وخصائصها والمكتبة 
 . االفتراضٌة والدورٌات االلكترونٌة و الكتاب االلكترونً والنشر االكترونً

 6-0:2 (020701171)وتطبيقاته اإلنترنت
 الشبكة مفهوم ت، اإلنترن باستخدام تتعلق التً القضاٌا مناقشة و اإلنترنت واستخدامات اإلنترنت مفهوم

باستخدام  الصفحات تصمٌم أساسٌات ، البحث ، اإللكترونً البرٌد مفهوم ل، االتصا فً المستخدمة والبروتوكوالت
  HTML و JavaScript.لغة

 0-2:2 (020701273)المكتبة المدرسية ومراكز مصادرالتعلم 
مفهومها وممٌزاتها وانواعها واهدافها وموقعها واالثاث والتجهٌزات وامٌن المكتبة ودورة فً تطوٌرها وتقٌمها 

ودور المكتبة المدرسٌة فً تشجٌع عادة القرأة والتعاون بٌن المكتبات المدرسٌة وخدماتها وانشطتها ومصادر 
. المعلومات فٌها ومراكز مصادر التعلم

 3-0:1( 0207010274)عملي/ المكتبة المدرسية ومراكز مصادرالتعلم 
 تدريب عملي 

  3-0:1( 020701291)التدريب

 الكلٌة فً األكادٌمً القسم قبل من وبإشراف مباشر الثانٌة السنة من الثانً الفصل فً المٌدانً التدرٌب تنفٌذ ٌتم
 ذات المؤسسات فً المٌدانً على التدرٌب المشرفٌن قبل من الستخدامه للطالب وتقٌٌم متابعة نموذج إعداد وٌتم

 لٌكون التخصص فً المطلوبة ألساسٌة والكفاءات ا المهارات ٌتضمن للطالب برنامج إعداد الى باإلضافة العالقة
 .العالقة ذات والمؤسسة والكلٌة الطالب به ٌسترشد الدلً

 0-2:2( 020701121)التحليل الموضوعي 
مفهىمها، مباديء اختيارها و صياغتها و ثرثيبها، قىائم : مفهىم التحليل املىضىعي و اهميته، رؤوس املىضىعات   

املفهىم، الاهمية، قىاعد اختيار الىاصفات و : رؤوس املىضىعات العربية و العاملية باشكالها املختلفة، املكانز

 مبادئها، نماذج عربية و عاملية باشكالها املختلفة، 

 



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

August, 2017  H.S 

 

1997تأسست عام   

 6-0:2( 020701122)عملي /التحليل الموضوعي 
 
 

تدريب عملي 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


