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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
  المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى * متطلب قسم   لیةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختیاري *  إجباري ب.
  یقدم فیھ المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 
 
 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 
 

 
 (اختر كل ما ینطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %40 20 المحاضرات التقلیدیة 1
 %60 28 التعلیم المدمج  2
    اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
    أخرى 5

 
 

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

 ساعات االتصال
 20 محاضرات 1
 20 إستودیوأو معمل  2
  إضافیةدروس  3
 8 تذكر)(ى أخر 4
 48 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 20 الواجبات 2
 20 المكتبة 3
 15 المشاریع /إعداد البحوث 4
  (تذكر)أخرى  5
 70 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
 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

 الرقمية، وادارة املكتبات لتكوين العملية التطبيقات جانب اىل والقانونية والتشريعية النظرية واألسس املفاهيم على املقرر يركز
 حمتو�هتا، وتنمية وإاتحتها، مشكالهتا، وتنظيمها، على والتغلب الرقمية الكيا�ت وتقومي وادارة بناء أبساليب الطالب ريف وتع

 .املكتبات تلك وتنمية لبناء الالزمة املهارات العملية اكتساب للطالب يتيح كما  ملستفيديها متطورة خدمات وتوفري
  الھدف الرئیس للمقرر. 2

 الرقمية ابملكتبات املرتبطة املختلفة النظرية والقضا� ابملفاهيم الطالب تزويد. 

 من حمتو�هتا لالستفادة رقمية مكتبات وتقومي وتطوير إلنشاء الالزمة والعملية التطبيقية املهارات الطالب إكساب. 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع .باملكتبة الرقميةاملقارنة ب�ن املفاهيم املرتبطة  1.1

 4ع .الرقميةموضوع املكتبات تحديد أ�عاد  1.2

 3ع واستخداما��ا ا�ختلفة �� التعليم. املكتبة الرقمية عناصر  �عداد 1.3

1...   
  المھارات 2
 1م �� عرض مصغر.  املكتبة الرقميةالستخدام  التخطيط 2.1

 2م .املكتبة الرقمية الس��جاع �عض املعلومات استخدام 2.2

 2م  الرقمية �� عمل بحث متقدم.تطبيق مهارات استخدام املكتبة  2.3

2...   
  الكفاءات 3
 2ك .املكتبة الرقميةالكفايات املهنية املرتبطة باستخدام  امتالك 3.1

 1ك من التعامل �� ضوء ا�جموعات التشاركية. التمكن 3.2

 2ك .البحثية�� حل �عض املشكالت �� املكتبة الرقمية  اس��اتيجيات البحث توظيف 3.3

3...   
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  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .ومفرداته املنهج مناقشة 1

2 

 الرقمية املكتبات يف عامة مقدمة
 االلكرتونيــة املكتبــات - غالقــة ذات مصـــــــــــطلحــات - مرتبطــة مفــاهيم - أمهيــة – تعريفــات-اتريخ

 . الرقمنة – واالفرتاضية

3 

3 
 الرقمية البيئة يف اجملموعات الرقمية سياسات احلفظ واالسرتجاع تنمية املكتبات قضا�

 االجتاهات احلديثة يف تكنولوجيا املعلومات لتطوير املكتبات الرقمية

3 

4 
 العاملية الرقمية املكتبات من مناذج

 للمكتبات الرقميةعايري العاملية امل

3 

 3 رقمية مكتبة إلنشاء مقرتح ومنوذج تصور 5

6 
 وامللكية التأليف حقوق القانونية النواحي،  Usability Studies االســـــــــــتخدامية  دراســـــــــــات
 -االستخدام وتراخيص

3 

 3 االلكرتوين األرشيف .االلكرتوين  النشر 7

 3 االختبار النصفي 8

9 
 املكتبات الرقمية املوارد البشرية  عتاد وبرامج املكتبات الرقميةمتطلبات تكوين 

 -نظم إدارة احملتوي  -نظم إدارة اجملموعات الرقمية

3 

10 

 الصيانة. -االدارة -الدعم الفين واملايل -املصادر -التخطيط ملشروع انشاء املكتبة الرقمية

 و FlipBook Maker Pro االلكرتونيـــة من خالل برامج  الكتـــب اعـــداد  وصـــــــــــنـــاعـــة
Ebook Workshop 

6 

 PDF Creator 3 استخدام بر�مج  ،  االلكرتونية الدور�ت صناعة 11

 3 جرينستون بر�مج مالمح  (Greenstone   الرقمية املكتبات لتكوين 12

 3 الرقمية املكتبات لتكوين Greenstone حتميل بر�مج  13

 6 الرقمية للمكتبة جرينستون بر�مج:  رقمية جمموعة انشاء 14

 48 المجموع
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 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

1.1 
 املناقشـــــــــةالعروض العلمية،  .باملكتبة الرقميةب�ن املفاهيم املرتبطة  يقارن 

 وا�حوار .
 .شفوى اثناء ا�حاضرة

 شفوى اثناء المحاضرة. العصف الذه�ي  .املرتبطة بموضوع املكتبة الرقمية �عاداأل يحدد 1.2

… 
يفرق الطـــالـــب ب�ن املكتبـــة الرقميـــة وااللك��ونيـــة 

 والتخيلية
 املناقشــــــــةالعصـــــــف الذه�ي، 

 وا�حوار .
 ا�حاضرة.شفوى اثناء 

 المھارات 2.0

2.1 
التكنولوجيـــــــات املرتبـطـــــــة الســــــــــــــتخـــــــدام  يخطط

  باملكتبة الرقمية
الــعــروض الــعــمــلــيـــــــة، الــتــعــلــم 

 الذا�ي.
تصــــــــــــــــمـــيـــم درس �ـــعـــلـــيـــ�ـــي، 

 و�طاقات تقدير األداء.

2.2 
�ســـــــــــــتخــــــدم املكتبــــــة الرقميــــــة الســـــــــــــ��جــــــاع �عض 

 .االوراق
 التعلم التعاو�ي

انــــــــتــــــــاج مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مــــــــن 

الشــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــات التعليميــــــة 

 التفاعلية. 

… 
التـــــدر�ـــــب العم��، والنمـــــاذج   يطبق مهارات استخدام املكتبة الرقمية .

 التدريسية.
 بطاقة تقييم ال��امج. 

 الكفاءات 3.0

3.1 

الالزمــة إل�شـــــــــــــــاء مكتبــة يمتلــك الكفــايــات املهنيــة 

 رقمية.
اعداد ورقة عمل باســــتخدام 

بــــــرمــــــجــــــيـــــــات املــــــكــــــتــــــبــــــة احـــــــد 

 الرقمية

اختبارات، و�طاقات تقدير 

 األداء.

3.2    
…    

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 خالل الفصل ت�اليف دور�ة 1

2 
�� اعداد عروض  املكتبة الرقميةتقييم �عض مشــــــــروعات اســــــــتخدام 

 �عليمية مبسطة
 الثا�ي عشر

20% 

3 
الســـــــــــــ��جــــــاع �عض األوراق العلميــــــة من املكتبــــــة الرقميــــــة التخطيط 

 .باستخدام اس��اتيجيات بحث مختلفة
 %10 عشر ا�خامس

4 
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادس  اختبار ��ائي

 عشر
50% 

 %20 خالل الفصل ت�اليف دور�ة 5
6    
7    
8    

 الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة
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 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
 

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

 للمقرر المرجع الرئیس

الرقمية، االسكندرية، ) االجتاهات احلديثة يف املكتبات 2019حممود حممد أمحد أبوالدهب(
 دار الثقافة العلمية.

 

 الوطنية. فهد امللك والتنفيذ، مكتبة التخطيط بني الرقمية ) املكتبات2010ابمفلح ( فاتن المساندةالمراجع 

 اإللكترونیةالمصادر 

 القرى  أم بجامعة هللا عبد امللك بمكتبة الرقمية املكتبة -

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_library 

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -

 )Edu Searchقواعد املعلومات ال��بو�ة ( -

 )ERIC(    ال��بو�ة واملعلومات املصادر  مركز  -

 

   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ) ، قاعات المحاكاةالدراسیة، المختبرات، قاعات العرض القاعات(

 قاعات دراسية -

 معامل ا�حاسب اال��

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

 السبورة الذكية  -

 جهاز عرض البيانات. -

 استخدام أجهزة ا�حاسب اآل�� املتوفرة بمعمل القسم. -

 استخدام أجهزة ا�حاسب اآل�� ا�خاصة ال�خصية.

  تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات

 
 
 
 
 

 
 لمقرر:اجودة  تقویمز. 

  

http://uqu.edu.sa/lib/digital_library
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
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 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

 مناسبة ا�حتوى العل�ي.
الـــتـــــــدريـــس، أعضــــــــــــــــــــاء هـــيـــئـــــــة  الـــطـــلـــبـــــــة،

 النظراء
 استبانة. بطاقة مالحظة.

 استبانة. بطاقة مالحظة. النظراء الطلبة، . التدريسطرق واس��اتيجيات فاعلية 

 فاعلية طرق تقييم الطالب
الـــتـــــــدريـــس، أعضــــــــــــــــــــاء هـــيـــئـــــــة  الـــطـــلـــبـــــــة،

 .النظراء
 استبانة. مالحظة.بطاقة 

مـــخـــرجـــــــات الـــتـــعـــلـــم مـــــــدى تـــحصــــــــــــــــيـــــــل 

 للمقرر، 
أعضــــــــــــــــــــاء هـــــيـــــئـــــــة ، قـــــيـــــــادات الـــــ�ـــــ�نـــــــامـــــج

 التدريس.
 اختبارات بطاقة مالحظة.

 ومواده. مصادر التعلم
أعضــــــــــــــــــــاء هـــــيـــــئـــــــة ، قـــــيـــــــادات الـــــ�ـــــ�نـــــــامـــــج

 .الطلبةالتدريس، 
 املقابالت.، اختبارات

 مناسبة ا�حتوى العل�ي.
الـــتـــــــدريـــس، أعضــــــــــــــــــــاء هـــيـــئـــــــة  الـــطـــلـــبـــــــة،

 النظراء
 استبانة. بطاقة مالحظة.

 استبانة. بطاقة مالحظة. النظراء الطلبة، . التدريسطرق واس��اتيجيات فاعلية 
 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

 
 
 

 . اعتماد التوصیف ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة

 


	أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
	ب- هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
	3. مخرجات التعلم للمقرر:

	1. الوصف العام للمقرر:
	2. الهدف الرئيس للمقرر 
	ج. موضوعات المقرر
	د. التدريس والتقييم:
	1.  ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
	2. أنشطة تقييم الطلبة

	هـ - أنشطة الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي:
	و – مصادر التعلم والمرافق:
	1. قائمة مصادر التعلم:
	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

	ز. تقويم جودة المقرر:
	ح. اعتماد التوصيف

