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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
    المعتمدة: الساعات. 1
2 

 

 المقررنوع . 2
   أخرى X متطلب قسم   لیةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختیاري X  إجباري ب.
 یقدم فیھ المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثانيالسنة األولى/المستوى 
 

 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 یوجد ال
 
 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 یوجد ال
 

 
 ینطبق)(اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %100 30 المحاضرات التقلیدیة 1
   التعلیم المدمج  2
    اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
    أخرى 5

 
 

 مستوى الفصل الدراسي) (على التعلم الفعلیة للمقرر ساعات. 7
 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 
 30 محاضرات 1
  إستودیوأو معمل  2
  إضافیةدروس  3
  تذكر)(ى أخر 4
 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 20 ساعات االستذكار 1
  الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 20 المشاریع /إعداد البحوث 4
  )(تذكرأخرى  5
 50 اإلجمالي 

، ویش��مل ذلك: جمیع أنش��طة التعلم، مثل: س��اعات االس��تذكار، للمقررھي مقدار الوقت المس��تثمر في النش��اطات التي تس��ھم في تحقیق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة
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 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ینصب اھتمام المقرر بتعریف الطالب بأھمیة المعلومات وتأثیرھا في المجتمع والدالالت اللغویة للمصطلح ، وان المعلومات 
لھا تأثیرھا االنتقالي من حالة إلى حالة اخرى وكیف أن المجتمع لن یستطیع العیش من غیر المعلومات بل أن المعلومات ھي 

 مجتمع .نھضة التنمویة للالسبب في 
 
 
 
 الھدف الرئیس للمقرر. 2
 األساسیة المتعلقة بالمعلومات والمجتمع . النظریة التعرف على المفاھیم 
 
 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع والمجتمعیقارن بین المفاھیم المرتبطة بالمعلومات  1.1
 1ع یحدد األبعاد المرتبطة بموضوع المعلومات والمجتمع 1.2
 3ع وتأثیرھا على المجتمع وأھمیتھایصف دور المعلومات  1.3
  المھارات 2
 2م یخطط لإلفادة من دور المعلومات في المجتمع 2.1
 2م المعلومات المناسبة إلسترجاع مختلف أنواع مصادر المعلومات یستخدم 2.2
 2م یكتب تقریرا حول النتائج التي توصل لھا  2.3
  الكفاءات 3
 2ك یمتلك الكفایة المھنیة المرتبطة بإفادة المجتمع من معلومات . 3.1
 1ك عمل . یعمل ضمن فریق 3.2
 3ك یتواصل مع االخرین بفاعلیة 3.3

 
  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

1 
مقدمة حول المعلومات: تعریفھا (لغویا واص�������طالحیا) / الفرق بین البیانات 
والمعلوم��ات والمعرف��ة/ خص��������ائص المعلوم��ات / قیم��ة المعلوم��ات / ثورة 

 المعلومات
8 

2 
التوعیة المعلوماتیة: مش�������كلة المعلومات/ أمن المعلومات / خص�������وص������یة  

 Informationالمعلوم��ات/ حق وملكی��ة المعلوم��ات/ الوعى المعلوم��اتى 
Literacy/  الرقابة على المعلومات/ احتكار المعلومات/ الفجوة المعلوماتیة 

8 

3 
اقتص���ادیات المعلومات: مفھوم اقتص���ادیات المعلومات/ اس���تثمار المعلومات 
كثروة وطنیة/ دور المعلومات فى التنمیة/ قطاعات المجتمع التي تس�������تثمر 

 فیھا المعلومات/ دور المعلومات فى صنع واتخاذ القرار
6 

4 
مؤسسات تجھیز المعلومات: مؤسسات منتجة ( مؤسسات النشر / مؤسسات 
الض���بط الببلیوغرافي) مؤس���س���ات خدمیة/ مؤس���س���ات تعلیمیة ومھنیة/ طرق 

 إیصال المعلومات  
4 
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اإلنترن����ت والمجتمع: مجتمع المعلوم����ات/ ت����أثیر تقنی����ات المعلوم����ات فى  5
 المجتمع/ أثر اإلنترنت فى مؤسسات المعلومات

4 
.....   

 30 المجموع
 

 والتقییم:التدریس  د.
 یم یالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس  ربط . 1

 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0

یق����ارن بین المف����اھیم المرتبط����ة ب����المعلوم����ات  1.1
 والمجتمع

المناقش�������ة العروض العلمیة، 
 شفوي أثناء المحاضرة والحوار

یح���دد األبع���اد المرتبط���ة بموض�������وع المعلوم���ات  1.2
 شفوي أثناء المحاضرة العصف الذھني والمجتمع

یص�������ف دور المعلوم��ات وأھمیتھ��ا وت��أثیرھ��ا على  1.3
 المجتمع

العروض العلمیة، المناقش�������ة 
 شفوي أثناء المحاضرة العصف الذھني ،والحوار

 المھارات 2.0
 بطاقات تقدیر األداء ،  ، التعلم التعاوني ذاتيالتعلم ال یخطط لإلفادة من دور المعلومات في المجتمع 2.1

یس�������تخ���دم مختلف أنواع مص����������ادر المعلوم���ات  2.2
ب��ط����اق����ات ت��ق����دی��ر األداء ،  ، التعلم التعاوني مشروعال إلسترجاع المعلومات المناسبة

 مشروع مصغر

تقریر بطاقات تقدیر األداء ،  المشروع ، التعلم التعاوني یكتب تقریرا حول النتائج التي توصل لھا  2.3
 المشروع

 الكفاءات 3.0

یمتلك الكفایة المھنیة المرتبطة بإفادة المجتمع من  3.1
ب��ط����اق����ات ت��ق����دی��ر األداء ،  المشروع معلومات .

 اختبار تحریري
 بطاقات تقدیر األداء المشروع ، التقریر یعمل ضمن فریق عمل . 3.2
 تقریر المشروع المشروع یتواصل مع االخرین بفاعلیة 3.3

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 خالل الفصل مناقشات  1
 %20 خالل الفصل مشروع 2
 %20 التاسع نصفي إختبار 3
 %50 السادس عشر إختبار نھائي 4
5    
6    
7    
8    

 الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة
 
 

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
  االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق: تقدمي
  أسبوعيا ساعتاناجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  •
 وبوابة التعليم اإللكرتونية عرب اإلمييل اإللكرتوينختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين  •
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئیس

المعلومات والمجتمع/ زكى حس����ین الوردي، مجبل  زكى حس����ین الوردي . .1
 -.2002. عمان: مؤس������س������ة الوراق للنش������ر والتوزیع،1الزم المالكي. ط

 .ص321
محم���د فتحي عب���د الھ���ادي. مجتمع المعلوم���ات بین النظری���ة والتطبیق.  .2

 ص.272 -. 2008القاھرة: الھیئة المصریة العامة للكتاب،
علومات: دراس��ة لألس��س النظریة ناریمان إس��ماعیل متولى. اقتص��ادیات الم .3

القاھرة: المكتبة  -وتطبیقاتھا العملیة على مص������ر وبعض الدول األخرى.
 ص 407 -.1995األكادیمیة، 

 المساندةالمراجع 

لدخول إلى القرن العش������رین. .1  -أحمد أنور بدر. محو األمیة المعلوماتیة وا
 -) .1996(ینایر 5، ع3مج -المكتبات والمعلومات. االتجاھات الحدیثة فى

 36-13ص ص 
جمال محمود غیطاس . حریة المعلومات: الفریض����ة الغائبة. الكتب: وجھة  .2

  61-56ص ص -م) .2007(أغسطس13ع -نظر.
حس���انة محى الدین. أھمیة الس���یاس���ات الوطنیة للمعلومات فى بناء مجتمع  .3

(یولیو/ دیس������مبر 2، ع13مج -ة.مجلة مكتبة الملك فھد الوطنی -المعرفة.
 134-118ص ص  -م) .2007

مجلة كلیة الملك عبد  -ص�������الح عزم هللا الزھرانى. جرائم نظم المعلومات. .4
 87-84ص ص  -م) .2003(44ع -العزیز الحربیة .

 -عبد الحمید أعراب . نحو س����یاس����ات وطنیة للمعلومات فى العالم العربى . .5
 182 -169ص -).2004(4ع -سانیة.دراسات فى العلوم اإلجتماعیة واإلن

مجب��ل الزم الم��الكى. خص��������ائص وأبع��اد مجتمع المعلوم��ات / مجب��ل الزم  .6
 -) .2000( ش���تاء 1ع -.3000العربیة   -المالكى، وص���فى عایض الدویر.

  56-48ص ص 
االتج�اھ�ات الح�دیث�ة فى  -مج�دى محم�د إبراھیم. محو األمی�ة المعلوم�اتی�ة. .7

 233 -215). ص ص 2005(ینایر 23، ع12مج -المكتبات والمعلومات.
نزھ���ة ابن الخی���اط. أمن الوث���ائق اإللكترونی���ة بین المع���اییر والتقنی���ات  .8

ص فى المؤتمر الثالث للتوثیق واألرش��فة  17وتش��ریعات الملكیة الفكریة . 
 م 2005اإللكترونیة. بلدیة دبى، 

ص  -العولمة والمعلوماتیة: فرص ومخاطر. ھش������ام بن عبد هللا العباس . .9
بات والمعلومات الس�������ادس 79 -63ص  حاد العربى للمكت . فى مؤتمر االت

م. أیض���ا 2007تونس : المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، -عش����ر.
ص  -م) .2006یولیو  -(فبرایر1، ع12مج -فى مجلة الملك فھد الوطنیة .

 107-81ص 
العربیة  -لفجوة الرقمیة فى مجتمع المعلومات العربى .وس�����ام أبو العطا . ا .10

 153-147ص ص  -م) .2005(سبتمبر 3، ع5س -.3000
یاتھا  .11 یة فى الوطن العربى : محاولة فى خلف یحي الیحیاوى. الفجوة الرقم

 37-30ص  -م) .2005(أكتوبر 11، ع1س -حوار العرب. -والتبعات.
 

 یوجد ال اإللكترونیةالمصادر 

 المراجع األجنبیة

1. The Information Society: A Study of Continuity and 
Change by John Feather (Paperback - Aug 30, 2008)  

2. The Rise of the Network Society: The Information 
Age: Economy, Society, and Culture Volume I 

http://www.amazon.com/Information-Society-Study-Continuity-Change/dp/1856046362/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-2
http://www.amazon.com/Information-Society-Study-Continuity-Change/dp/1856046362/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-2
http://www.amazon.com/Information-Society-Study-Continuity-Change/dp/1856046362/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-2
http://www.amazon.com/Information-Society-Study-Continuity-Change/dp/1856046362/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-2
http://www.amazon.com/John-Feather/e/B001H6UXN0/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1288887090&sr=1-2
http://www.amazon.com/John-Feather/e/B001H6UXN0/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1288887090&sr=1-2
http://www.amazon.com/Rise-Network-Society-Information-Economy/dp/1405196866/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-3
http://www.amazon.com/Rise-Network-Society-Information-Economy/dp/1405196866/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-3
http://www.amazon.com/Rise-Network-Society-Information-Economy/dp/1405196866/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-3
http://www.amazon.com/Rise-Network-Society-Information-Economy/dp/1405196866/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-3
http://www.amazon.com/Rise-Network-Society-Information-Economy/dp/1405196866/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-3
http://www.amazon.com/Rise-Network-Society-Information-Economy/dp/1405196866/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-3
http://www.amazon.com/Rise-Network-Society-Information-Economy/dp/1405196866/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-3
http://www.amazon.com/Rise-Network-Society-Information-Economy/dp/1405196866/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-3
http://www.amazon.com/Rise-Network-Society-Information-Economy/dp/1405196866/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-3
http://www.amazon.com/Rise-Network-Society-Information-Economy/dp/1405196866/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-3
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(Information Age Series) by Manuel Castells 
(Paperback - Aug 24, 2009)  

3. The Information Society: An Introduction by Armand 
Mattelart (Paperback - Apr 3, 2003)  

4. Information Literacy Instruction: Theory and 
Practice, Second Edition (Information Literacy 

Sourcebooks) by Esther S. Grassian and Joan R. 
Kaplowitz (Paperback - Jul 31, 2009)  

 
 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
   قاعة المحاضرات إلخ)...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسیة، المختبرات، قاعات القاعات(

 التقنیة التجھیزات
  جھاز عرض البیانات–  الذكیة السبورة البرمجیات) الذكیة،السبورة  البیانات،عرض  (جھاز

  تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات

 
 
 
 
 
 

 لمقرر:اجودة  تقویمز. 
  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

  التدریس، النظراءالطالب، أعضاء ھیئة   مناسبة المحتوى العلمي
  بطاقة مالحظة

  استبیان
 

 الطالب ، النظراء طرق وإستراتیجیة التدریس فاعلیة
  بطاقة مالحظة

  استبیان
 

  الطالب، أعضاء ھیئة التدریس، النظراء فاعلیة طرق تقییم الطالب
  بطاقة مالحظة

  استبیان
 

  البرنامج، أعضاء ھیئة التدریسقیادات   مدى تحصیل مخرجات التعلم للمقرر
  بطاقة مالحظة

  اختبارات
 

 إختبارات   قیادات البرنامج، أعضاء ھیئة التدریس مصادر التعلم ومواده
 مقابالت

   
   
   

 إلخ)مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل ، فاعلیة التدریس (مثل.مجاالت التقویم 
 تحدیدھا) تمی( أخرى ،یرظالمراجع الن البرنامج،قیادات  التدریس،أعضاء ھیئة  (الطلبة، ونالمقیم
 )مباشر وغیر مباشر(یم قیالت طرق

 
 

http://www.amazon.com/Rise-Network-Society-Information-Economy/dp/1405196866/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-3
http://www.amazon.com/Rise-Network-Society-Information-Economy/dp/1405196866/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-3
http://www.amazon.com/Manuel-Castells/e/B000AR8AUU/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1288887090&sr=1-3
http://www.amazon.com/Manuel-Castells/e/B000AR8AUU/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1288887090&sr=1-3
http://www.amazon.com/Information-Society-Professor-Armand-Mattelart/dp/0761949488/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-11
http://www.amazon.com/Information-Society-Professor-Armand-Mattelart/dp/0761949488/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1288887090&sr=1-11
http://www.amazon.com/Armand-Mattelart/e/B001H6S0EE/ref=sr_ntt_srch_lnk_11?qid=1288887090&sr=1-11
http://www.amazon.com/Armand-Mattelart/e/B001H6S0EE/ref=sr_ntt_srch_lnk_11?qid=1288887090&sr=1-11
http://www.amazon.com/Armand-Mattelart/e/B001H6S0EE/ref=sr_ntt_srch_lnk_11?qid=1288887090&sr=1-11
http://www.amazon.com/Armand-Mattelart/e/B001H6S0EE/ref=sr_ntt_srch_lnk_11?qid=1288887090&sr=1-11
http://www.amazon.com/Information-Literacy-Instruction-Practice-Sourcebooks/dp/1555706665/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887674&sr=1-3
http://www.amazon.com/Information-Literacy-Instruction-Practice-Sourcebooks/dp/1555706665/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887674&sr=1-3
http://www.amazon.com/Information-Literacy-Instruction-Practice-Sourcebooks/dp/1555706665/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887674&sr=1-3
http://www.amazon.com/Information-Literacy-Instruction-Practice-Sourcebooks/dp/1555706665/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887674&sr=1-3
http://www.amazon.com/Information-Literacy-Instruction-Practice-Sourcebooks/dp/1555706665/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887674&sr=1-3
http://www.amazon.com/Information-Literacy-Instruction-Practice-Sourcebooks/dp/1555706665/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1288887674&sr=1-3
http://www.amazon.com/Esther-S.-Grassian/e/B001K8UHS6/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1288887674&sr=1-3
http://www.amazon.com/Esther-S.-Grassian/e/B001K8UHS6/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1288887674&sr=1-3
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