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

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

 االول في السنة االولى
 

 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 

 بدون
 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5

 بدون
 

 
 (اختر كل ما ینطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %100 45 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

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

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 10 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 15 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
 :روصف العام للمقرال .1

يتناول هذا املقرر ا�جوانب املتعلقة بأنواع أوعية املعلومات و مؤسسا��ا منذ بداية ظهورها باعتبارها وسائل أساسية 

للتواصل ب�ن األمم و الشعوب و بخاصة �� العالم اإلسالمي. و يتناول صناعة الكتاب وتطوره و طباعتھ و ا�جوانب 

املؤسسات املعلوماتية بأنواعها ا�ختلفة ودورها ا�حضاري و كذلك ع�� أشهر املرتبطة بھ. كما يلقي الضوء ع�� 

 املؤسسات املعلوماتية املتم��ة �� العصر ا�حديث.

 : الھدف الرئیس للمقرر. 2
 

 التعرف ع�� �شأة الكتابة و موادها و أدوا��ا و ارتباطها بصناعة الكتاب. .1

ا�ختلفة ودورها �� ا�حياة الفكر�ة و الثقافية منذ ظهورها و ح�ى العصـــــــــــــر الوقوف ع�� مؤســـــــــــــســــــــــــــات املعلومات  .2

 ا�حديث..

 التعرف ع�� أساليب الطباعة و تطورها و أعمالها العلمية و دورها �� رفد املعرفة. .3

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
القديم ( ال��دى ، ا�جلود ، ا�حر�ر ، الورق ) و  الكتا�يع�� كيفية انتاج مواد يتعرف الطالب  1.1

  .كذلك كيفية صناعة االحبار و ادوات الكتابة ا�ختلفة

 1ع

 ب�ن التــــأثر  كيفيــــة و  بــــداي��ــــا منــــذ ظهرت ال�ي االبجــــديــــات و  ال�جــــائيــــات ع��تعرف الطــــالــــب ي 1.2

 . االمم �افة لدى االساسية الكتابات اصبحت  ال�ي االبجديات ��ذه ا�جتمعات

 3ع

بداية ا�شــــــــــــــاء مؤســـــــــــــســــــــــــــات حفظ املعرفة و كيف تم تطو�رها لتواكب  تعرف الطالب ع�� ي 1.3

  .املتغ��ات مع تطور صناعة الكتاب

 4ع

 و  القديمة العصــــــــــــور  من املعلومات حفظ �� املعلومات مؤســــــــــــســــــــــــات دور يتعرف الطالب ع��  ...1

 ا�حديث العصر  ح�ى

 2ع

 4ع   دور الطباعة �� �شر املعرفةيتعرف الطالب ع��  

  املهارات 2

 1م  الدور العل�ي و الثقا�� لصناعة اوعية املعلومات قديما و حديثايدرك الطالب   2.1

2.2  

  املعلومات ملؤسسات ا�حضاري  املعر�� الدور يدرك الطالب 

 1م

افيــــة االدوات اســـــــــــــتخــــدام ع�� القــــدرةيــــدرك الطــــالــــب  2.3  املعلومــــات ا�� للوصـــــــــــــول  الببليوجر

  املطلو�ة

 1م

اقع االلك��ونية  املتاحة ع�� االن��نت يدرك الطالب  ...2  2م اهمية املو

  الكفاءات 3

 2ك املوثقة املعلومات ع�� باالعتماد االستنتاج و  ا�حوار  اسلوب ع�� ذاتيا الطالب  تقو�ة 3.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

وجهات النظر دى الطالب  بأهمية تبادل االف�ار و املعلومات الثقافية ، و اح��ام لز�ادة الو��  3.2

  املتباينة

 3ك

 
  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 الوسائط املتنوعة لنقل املعرفة �� ا�حضارات القديمة 1

 6 مؤسسات حفظ املعلومات  �� العصور القديمة و دورها �� توثيق املعرفة 2

 6 ا�حركة العلمية �� العصر االسالمي و اثرها ع�� مؤسسات املعلومات  3

 3 انواع مؤسسات املعلومات �� العصر االسالمي 4

 3 مؤسسات املعلومات �� اورو�ا �� العصر الوسيط 5
. 
...6
. 

 6 ظهور الطباعة و انتشارها �� اورو�ا

 6 الطباعة �� العالم العر�ي  7

 3 اساليب الطباعة ا�حديثة و تطورها   8

 6 مؤسسات املعلومات �� العصر ا�حديث و دورها �� توثيق املعرفة  9

10 
 

 
 

 45 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

1.1 

 الكتــــا�يع�� كيفيــــة انتــــاج مواد يتعرف الطــــالــــب 

القـــــــديم ( ال��دى ، ا�جلود ، ا�حر�ر ، الورق ) و 

كــذلــك كيفيــة صـــــــــــــنــاعــة االحبــار و ادوات الكتــابــة 

  .ا�ختلفة

العروض العلمية واملناقشة 

 وا�حوار

 

ت�ليفات، 

اختبارات بينية،  

اختبارات، 

و�طاقات تقدير 

 األداء

1.2 

 ال�ى االبجديات و  ال�جائيات ع��يتعرف الطالب 

 ا�جتمعـات ب�ن التـأثر  كيفيـة و  بـداي��ـا منـذ ظهرت

 الــكــتـــــــابـــــــات اصـــــــــــــــبــحـــــــت  الــ�ــى االبــجـــــــديـــــــات �ــ�ـــــــذه

 . االمم �افة لدى االساسية

العروض العلمية واملناقشة 

 وا�حوار

 

ت�ليفات، 

اختبارات بينية،  

اختبارات، 

و�طاقات تقدير 

 األداء
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 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال

1.3 

بداية ا�شــــــــــــــاء مؤســـــــــــــســــــــــــــات  يتعرف الطالب ع�� 

حــفــظ املــعــرفـــــــة و كــيــف تــم تــطــو�ــرهـــــــا لــتــواكـــــــب 

  .املتغ��ات مع تطور صناعة الكتاب

العروض العلمية واملناقشة 

 وا�حوار

 

ت�ليفات، 

اختبارات بينية،  

اختبارات، 

و�طاقات تقدير 

 األداء

1.4 

 �� املعلومات مؤســـــســـــات دور يتعرف الطالب ع�� 

 ح�ى و  القـــــديمـــــة العصـــــــــــــور  من املعلومـــــات حفظ

 ا�حديث العصر 

العروض العلمية واملناقشة 

 وا�حوار

 

ت�ليفات، 

اختبارات بينية،  

اختبارات، 

و�طاقات تقدير 

 األداء

1.5 

   دور الطباعة �� �شر املعرفةيتعرف الطالب ع�� 

العروض العلمية واملناقشة 

 وا�حوار

 

ت�ليفات، 

اختبارات بينية،  

اختبارات، 

و�طاقات تقدير 

 األداء

 املهارات 2.0

2.1 

الـدور العل�ي و الثقــا�� لصـــــــــــــنــاعـة يـدرك الطــالـب  

العروض العملية، املناقشة   اوعية املعلومات قديما و حديثا

وا�حوار. و التدر�ب العم�� ،و 

 التعلم الذا�ي.

 

ت�ليفات، 

اختبارات بينية،  

اختبارات، 

و�طاقات تقدير 

 األداء.

 

2.2 

 

 ملؤسـسـات ا�حضـاري  املعر�� الدور يدرك الطالب 

  املعلومات

العروض العملية، املناقشة 

وا�حوار. و التدر�ب العم�� ،و 

 التعلم الذا�ي.

 

ت�ليفات، 

اختبارات بينية،  

اختبارات، 

و�طاقات تقدير 

 األداء.

 

…2.3 

 االدوات اســـــــــــــتخـــدام ع�� القـــدرةيـــدرك الطـــالـــب 

افية العروض العملية، املناقشة   املطلو�ة املعلومات ا�� للوصول  الببليوجر

وا�حوار. و التدر�ب العم�� ،و 

 التعلم الذا�ي.

 

ت�ليفات، 

اختبارات بينية،  

اختبارات، 

و�طاقات تقدير 

 األداء.
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 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال

2.4 

اقع االلك��ونية  املتاحة  يدرك الطالب اهمية املو

 ع�� االن��نت 
العروض العملية، املناقشة 

وا�حوار. و التدر�ب العم�� ،و 

 التعلم الذا�ي.

 

تــــــــــــــــ�ــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــفــــــــــــــــات، 

اخــتــبـــــــارات بــيــنــيـــــــة،  

اخــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــارات، 

و�ـــطـــــــاقـــــــات تـــقـــــــديـــر 

 األداء
 الكفاءات 3.0

3.1 

 و  ا�حوار  اســــــــــــــلوب ع�� ذاتيـــــــا الطـــــــالـــــــب  تقو�ـــــــة

 وا�حوار والت�اليف املناقشة املوثقة املعلومات ع�� باالعتماد االستنتاج

 

 

 
 

3.2 

ز�ادة الو�� بدى الطالب  بأهمية تبادل االف�ار و 

املعلومـــــــات الثقـــــــافيـــــــة ، و اح��ام وجهـــــــات النظر 

  املتباينة

 املناقشة وا�حوار والت�اليف
تقر�ر االداء 

 واالختبارات

…    

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 6 معاينة �عض مواد الكتابة القديمة ( شرح و تحليل ) 1

 %20 8 اختبار دوري 2

 %10 10 واجبات و ت�اليف 3

 %60 16 ��ائي اختبار  4

5    
 الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة

 
 

 :أنشطة اإلرشاد األكادیمي والدعم الطالبي -ھـ 
ساعات  3تقديم االستشارات واإلرشاد األ�ادي�ي وفقا ل�جدول الزم�ي للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس بمعدل 

 أسبوعيا، ، كما يتم تخصيص وسائل للتواصل االلك��و�ي باستخدام شب�ات التواصل املناسبة واملتاحة.

 
 

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

 للمقرر الرئیس المرجع

شـــــــــــــعبان عبد العز�ز خليفة . املطارحات �� تار�خ الكتب و املكتبات . االســـــــــــــكندر�ة : دار 

 . 2009الثقافة العلمية ،

خالد عزب و احمد منصور . الكتاب العر�ي املطبوع من ا�جذور ا�� مطبعة بوالق .  

   القاهرة : الدار املصر�ة اللبنانية

2009 .  
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الكتاب �� العالم االسالمي . ترجمة عبدالستار ا�حلو�� . الكو�ت : عالم جورج عطية .  

  2003املعرفة ، 

شعبان عبدالعز�ز خليفة . الكتب و املكتبات �� العصور ا�حديثة . القاهرة : الدار  

  2002املصر�ة اللبنانية ، 

�سانية . سيد حسب هللا و محمد غندور . تار�خ الكتب و املكتبات ع�� ا�حضارات اال 

  1997الر�اض : دار املر�خ ،

 

 المساندةالمراجع 

يحيى محمــد ســـــــــــــــاعــا�ي . الوقف و بنيــة املكتبــة العر�يــة . الر�ــاض : مركز امللــك فيصـــــــــــــــل 

 1988للبحوث و الدراسات االسالمية ،

Macleod Roy . The library of alexndria : centre of learning in ancient world  

. 2002 

 اإللكترونیةالمصادر 

 

                                              

                       Alyaseer.netموقع اليس�� للمكتبات و تقنية املعلومات

 

    Alwaraaq.netموقع الوراق 

   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

    

طالبا اثناء ا�حاضـــــرات ل�ل شـــــعبة ع��  30قاعات ا�حاضـــــرات لعدد     

 ان تتسع هذه القاعات لالختبارات بطر�قة مناسبة  

 

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

 

جهاز كمبيوتر واحد الســــــــــتخدام مدرس املقرر لعرض النماذج املصــــــــــورة  

 ع�� شاشة العرض

  تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات

 
 
 
 
 

 
 لمقرر:اجودة  تقویمز. 
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 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

 مناسبة ا�حتوى العل�ي

 

الـــطـــالب، أعضــــــــــــــــــــاء هـــيـــئـــــــة الـــتـــــــدريـــس، 

 النظراء

 

 بطاقة مالحظة

 استبيان

 

 فعالية طرق واس��اتيجية التدريس

 

 الطالب، النظراء

 

 بطاقة مالحظة

 استبيان

 

 فعالية طرق تقييم الطالب

 

الـــطـــالب، أعضــــــــــــــــــــاء هـــيـــئـــــــة الـــتـــــــدريـــس، 

 النظراء

 

 بطاقة مالحظة

 استبيان

 

مـــــــدى تـــحصــــــــــــــــيـــــــل مـــخـــرجـــــــات الـــتـــعـــلـــم 

 للمقرر 

 

 قيادات ال��نامج، أعضاء هيئة التدريس

 

 بطاقة مالحظة

 اختبارات

 

 مصادر التعلم ومواده

 

قيادات ال��نامج، أعضاء هيئة التدريس 

 الطالب, 

 

 

 اختبارات

 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

 
 
 

 . اعتماد التوصیف ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة
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