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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى x متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري x  إجباري ب.

الرابعة / . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر 3

 ثامنال

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 %100 40  عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

  محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

 40 تذكر()ى أخر 4

 40 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 30 المكتبة 3

 30 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 70 اإلجمالي 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 :للمقرروصف العام ال .1

إعداد الطالب والطالبات الكتساب املهارات املهنية الالزمة للعمل امليدانى من خالل التطبيق العملى ملا تم دراسته فى 

 التخصص على مدى املستويات الدراسية السابقة.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ممارسةةةةةةةل الفماة الىت يل الح ىتم سسدت املسةةةةةةةاةةةةةةةاى اجلعلنااى والتع   فلى ا نا    وميكن حتديد حماور التطبيق العملى ىف :
 االداريل هبا ، وا نا   التق يل اجلاتخدال ، واخلدااى وال شطل الح ىقدم فيها.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

1.1   

1.2   

1.3   

1...   

  المهارات 2

 2م  تقليدية و االلكترونية املتاحةالتعامل مع  مصادر املعلومات ال  2.1

 القدرة على تقييم تلك املصادر و تحليل محتوياتها 2.2

 

 2م

2.3   

2...   

  الكفاءات 3

 1ك ، وتحمل املسئولية مهارة العمل الجماعى تدربين إكساب امل 3.1

اكتسااااااااااب املهارات املهنية الالزمة للعمل امليدانى من خالل التطبيق العملى ملا تم دراساااااااااته فى  3.2

 التخصص على مدى املستويات الدراسية السابقة.

 2ك

لتواصاااااااااااااال مع مرتادا املكتبات و مراكر املعلومات لتعريلهم بالندمات الا  يمكن تقديمهاا ا 3.3

 لهم .

 2ك

3...   

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 تنظيم اوعية المعلوماتى على لالتدريب العم 1

 6 لخدمات المرجعيةالتدريب العملى على ا 2

 6 التدريب العملى على التحليل الموضوعى 3

 6 التدريب العملى على التكشيف 4

 6 التدريب العملى على تصميم قواعد البيانات 5

. 

...6

. 

 التدريب العملى على العمل الببليوجرافى
6 
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 4 الموحدة المعايير الدوليةتقييم إحدى مؤسسات المعلومات اعتماداً على  7

8   

9   

10 
 

 
 

 40 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1    

1.2    

…    

 املهارات 2.0

2.1 
مصاااااااااااااااااااادر املعلومااااااات التعاااااااماااااال مع 

 االلكترونية املتاحةتقليدية و ال

مصادر تحليل محتويات تطبيق عملي على 

 املتاحة باملكتبةاملعلومات 

 

 مالحظةطاقة ب

2.2 

تحليل املصاااااااادر و  القدرة على تقييم

 محتوياتها

 

او  كتبةتقييم مكتبة املتطبيق عملي على 

من مركر املعلومات او مركر مصادر التعلم 

  IFLAخالل املعايير الدولية مثل معايير 

 (االتحاد الدولى لجمعيات املكتبات)

 طاقة مالحظةب

 

…    

    

 الكفاءات 3.0

3.1 
مهااااااارة العماااااال تاااااادربين إكسااااااااااااااااااااب امل

 ، وتحمل املسئوليةالجماعي

مل العين فرق طرق تكو دورة سريعة عن 

  وتوزيع املهام
 بطاقة مالحظة

3.2 

اكتساااااااااااااااااب املهاااارات املهنياااة الالزماااة 

من خالل التطبيق  املياادان للعماال 

التخصااص  فيملا تم دراسااته  العملي

على ماادى املساااااااااااااتويااات الاادراسااااااااااااايااة 

 السابقة

رسة على رأس اخالل املم تطبيق عملي من

 العمل
 بطاقة مالحظة

3.3 

لتواصااااااااااااااااال مع مرتااااادا املكتبااااات و ا

ماااااراكااااار املاااااعااااالاااااوماااااااات لاااااتاااااعاااااريااااالاااااهااااام 

 يمكن تقديمها لهم الايبالندمات 

رأس  لىارسة عطبيق عملي من خالل املمت

 العمل
 بطاقة مالحظة
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 40  متدربلكل  موضوعيإعداد كشاف  1

 30  املكتبة او مركر املعلومات ) موقع التدريب (إعداد تقرير عن  2

 30  التلاعل واملشاركة وااللتزام بقواعد املكتبة والحضور  3

4    

5    

6    

7    

8    

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 
 

 :الطالبيأنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم  -هـ 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

افية املتاحة باملكتبات .. االدوات الببليوجر  

 خطط التصنيف 

 قوائم رؤوس املوضوعات و الواصلات .

  المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 

 

                                              

. 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

ومتاااةعااة خطوات العماال معهم فى املوعااد  تاادربين* قاااعااة لالجتمااا  بااامل   

.
ً
 املحدد للتدريب أسبوعيا

اقع التدريب * املكتب ات و مراكر مصااااااادر التعلم و مراكر املعلومات ) مو

   العملى ( .

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

أجاال إعااداد قاااعاادة البيااانااات الناااصااااااااااااااااة  من متاادرب حاااساااااااااااااااب  لى لكاال 

  التدريب ب

  

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تاااادربينتقييم التقااااارير املقاااادمااااة من امل

محااااال او مركر املعلوماااااات عن املكتباااااة 

  الدراسة

 املشرفين األكاديميين –املدربين 

 
 تقييم التقارير –بطاقة مالحظة 

اسااااااااااندت للمتدرب  الايعمال تقييم اال 

، واختبااااار في الوقااااح املحاااادد إلنجاااااز ااااا

 دقتها ومدى ضبطهاجودتها صحتها و 

 املشرفين األكاديميين –املدربين 

 

 بطاقة مالحظة

 

 موالتزامه تدربينمتاةعة حضور امل

 العمليبمواعيد التدريب 

 وعدد الساعات املحددة

 املدربين

 

 بطاقة مالحظة

 

 اتو لي العمليمحاولة ربط التدريب 

اقع ومتطلبات  ئهأدا بالو

 سوق العمل

 

 الطلبة

 

 استلتاء

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


