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 املادة امخدريبيةس مدر  5.  

 

 
 

 امورشة امخدريبيةصف و 6. 
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 1. امخدريبية امورشةامس  املكتبة الامكرتوهية
TD_22  2. امخدريبية امورشةرمق 

 3. امخدريبية امورشةمدة  ساػات 4
 4. امؼام اجلامؼي/ امفصل ادلرايس  5105-5106

نكتروَي وحقىق انُشر وانًهكيت رشيف اإلرشفت واألفهب ويحتىيبتهب وعٍ انفرق بيٍ األانًكتببث انرقًيت وتعريتتحذث انىرشت عٍ 

انتعرف عهي أَىاع يصبدر نى انتعريف بًىاصفبث ويؤهالث وحقبفت انببحج عٍ انًعهىيبث في انبيئت انرقًيت و إانتطرق و انفكريت 

انًعهىيبث انًتىافرة عهي شبكت انًعهىيبث انذونيت و اإلنًبو بأدواث انبحج انالزيت نشبكت انًعهىيبث انذونيت و استراتيجيبث انبحج 

 في يختهف انُظى وقىاعذ انبيبَبث .

 

 : انىرشت بور يح

 تعريف انًكتبت انرقًيت 

تبريخ انًكتبت انرقًيت 

فىائذ ويسايب انًكتبت انرقًيت 

انهذف وانطًىح  انرئيسي نهًكتبت انرقًيت 

يسايب انُظى انحذيخت نهًكتبت انرقًيت 

انًكتبت انرقًيت وحًبيت حقىق انُشر 

انًجبَيت وضيبع حقىق انُشر وانًهكيت انفكريت 

 انرقًيت  يستقبم انًكتببث 

.انتعريف بًىاصفبث ويؤهالث وحقبفت انببحج عٍ انًعهىيبث في انبيئت انرقًيت 

انتعرف عهي أَىاع يصبدر انًعهىيبث انًتىافرة عهي شبكت انًعهىيبث انذونيت 

 االسى رقى انهبتف انبريذ اإلنكتروَي

Mohanad.khalialh@ju.edu.jo 1798511168  همند سالمة امحد اخلاليةل 
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  امورشة امخدريبيةأ هداف 7. 

 هدافها.وأ   امخؼريف ابملكتبة امرمقية من حيث اترخيها وممزياهتا وفوائدها  .0

 امخؼرف ػىل امنظم احلديثة نلمكتبات امرمقية ومواصفاهتا.  .5

 جسليط امضوء ػىل موضوع ال رشفة الإمكرتوهية وال رش يف الإمكرتوين.  .3

 زايدة اموغي ابمقضااي املخؼلقة ابملكتبات وال رشفة امرمقية كحقوق امنرش وامللكية وامفكرية وحامية حقوق امنرش.  .4

امخؼرف ػىل أ دوات واسرتاثيجيات امبحث يف مصادر املؼلومات امرمقية اميت جشلك حمخوى قواػد امبياانت ػىل   .5

قلميية أ و دومية.  اختالفها اإ

 املطلوبةاملؼدات وال هجزة  8. 

هرتهت-هجاز مكبيوحر -  Data Showهجاز غرض -ثوصيل كهرابء واإ

 اجلهة املس هتدفة 9. 

 

 

  

 املراجع. 01

 

ضافية .00  مؼلومات اإ

 

 

وادلورات  منسقة امربامج .21  

  

 مادل امؼكور/ رئيسة شؼبة ثقيمي أ غضاء هيئة امخدريس _ مركز الاغامتد وضامن اجلودة

m.alokour@ju.edu.joEmail :      23641Tel:0096265355000 Ext.  

 

 
 

 انعبيهىٌ في انًكتببث عهى اختالف أَىاعهب، وانعبيهىٌ في يراكس انًعهىيبث..1
 انعبيهىٌ في يجبل قىاعذ انبيبَبث وانُشر انرقًي واإلنكتروَي..2

   يعبث.في انجب طالة تخصص عهى انًكتببث انًعهىيبث.3
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