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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
 %100 48 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
 48 محاضرات 1
  إستودیوأو معمل  2
  إضافیةدروس  3
  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

ینصــب اهتمام هذا المقرر على اســت�عاب المفاه�م النظر�ة األســاســ�ة ، واإلجراءات العمل�ة المتصــلة �عمل�ة بناء مجموعات 
المجموعات �ل القضا�ا التي من  مرافق المعلومات ، سواء أكانت هذه المجموعات تقلید�ة أم إلكترون�ة . وتشمل عمل�ة بناء

شــأنها إجراء تلك العمل�ة على أســس علم�ة ومنهج�ة تكفل تكو�ن المجموعات في إطار یراعي التحد�ات التي تمر مرافق بها 
مرافق المعلومات  . وعلى هذا األســـــاس فإن عمل�ة بناء وتنم�ة المجموعات تشـــــمل جم�ع القضـــــا�ا التي تتصـــــل بدراســـــة 

ین والتعرف على خصــائصــها وســماتها ، ووضــع الســ�اســات و�قرارها ، ثم تحدید أســس ومعاییر اخت�ار مجتمعات المســتفید
مصــــادر المعلومات ، وتحدید الســــبل المالئمة للحصــــول علیها واقتنائها ، وتهیئة ســــبل الوصــــول إلى مصــــادر المعلومات 

، والتي تراعي الق�م العر��ة واإلسالم�ة ، وثوابت اإللكترون�ة ، ذلك في إطار الضوا�ط التي تحكم حاجات مجتمع المستفیدین 
وغیرها  ، ثم  تحدید السبل المالئمة … المجتمع وأخالق�اته وأولو�اته على �افة األصعدة الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة 

 البدائل المناس�ة . إلدارة تلك المجموعات �ما فیها ق�اس فعالیتها وجدواها ، ومن ثم اتخاذ قرارات تطو�رها وال�حث عن 
وعلى هذا األســـــــاس ین�غي للمقرر أن یتناول قضـــــــا�ا بناء وتنم�ة المجموعات  في ســـــــ�اق �ل من البیئة التقلید�ة والبیئة 
اإللكترون�ة  ، مع مراعاة الضـــــوا�ط التي تحكم  العمل في �ل منهما ، والتقن�ات الحدیثة التي تســـــاعد على تنفیذ اإلجراءات 

=هداف هذه العمل�ة في ظل هاتین البیئتین المختلفتین .  الالزمة لتحقیق أ
 
 
  الھدف الرئیس للمقرر. 2
 

 .التعرف على المفاه�م النظر�ة األساس�ة المتصلة �قضا�ا بناء المجموعات وتنمیتها في البیئتین التقلید�ة واإللكترون�ة
 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 2ع .بإدارة مصادر املعلوماتاملقارنة ب�ن املفاهيم املرتبطة  1.1

 4ع .موضوع إدارة مصادر املعلومات الرقمية والتقليديةتحديد أ�عاد  1.2

 2ع .املعلوماتأنواع امللفات املستخدمة �� تنمية مقتنيات املكتبات من مصادر  �عداد 1.3

1...   
  المھارات 2
 2م . املكتبات إلحدىعملية تنمية مقتنيات اف��اضية  إلجراء التخطيط 2.1

 2م .أدوات االختيار ا�ختلفة �� اجراء عملية تزو�د اف��اضية استخدام 2.2

 2م  االن��نت. عملية تزو�د واستبعاد ع��  إلجراءتطبيق مهارات إدارة مصادر املعلومات  2.3

2...   
  الكفاءات 3
 2ك .بإدارة مصادر املعلومات الرقمية والتقليديةالكفايات املهنية املرتبطة  امتالك 3.1

 2ك .أدوات االختيار ا�ختلفة الرقمية والتقليديةمع من التعامل  التمكن 3.2

 3ك .موضوع إدارة مصادر املعلومات �� �عض التطبيقات العمليةا�خلفية النظر�ة عن  توظيف 3.3

3...   
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  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 ـ التعرف على اإلطار العام للمقرر

 ـ المفاه�م األساس�ة لعمل�ة بناء وتنم�ة المجموعات.
3 

 6 خصائصها وسماتهادراسة مجتمعات المستفیدین والتعرف على  2

 6 وضع س�اسات بناء وتنم�ة المجموعات و�قرارها . 3

 3 . تحدید معاییر وأسس وضوا�ط اخت�ار مصادر المعلومات �كافة أشكالها 4

5 
وســــبل الوصــــول إلى مصــــادر المعلومات  الحصــــول على مصــــادر المعلومات التقلید�ة واقتناؤها ،

  اإللكترون�ة و�تاحتها
6 

 6 تقی�م المجموعات  6
 3 ( االختبار الفصلي) 7
 3 تنق�ة المجموعات  8

 6 النظم اآلل�ة ومدى اإلفادة منها في بناء وتنم�ة المجموعات 9

 3 اإلنترنت واإلفادة منها في مجال بناء وتنم�ة المجموعات  10

 3 االخت�ار النهائى 11
 48 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 
 املناقشـــــــــةالعروض العلمية،  .بتنمية املقتنياتب�ن املفاهيم املرتبطة  يقارن 

 وا�حوار .
 .شفوى اثناء ا�حاضرة

1.2 
املــرتــبــطـــــــة بـــــــالــتــنــمــيـــــــة والــ�ــ�و�ـــــــد  �ــعـــــــاداأل يــحـــــــدد

 .واالستبعاد
 شفوى اثناء المحاضرة. العصف الذه�ي 

… 
 املناقشــــــــةالعصـــــــف الذه�ي،  عملية بناء املقتنيات عناصر  يذكر 

 وا�حوار .
 شفوى اثناء ا�حاضرة.

 المھارات 2.0

2.1 
الــعــروض الــعــمــلــيـــــــة، الــتــعــلــم   االن��نت �� ال��و�دالستخدام  يخطط

 الذا�ي.
تصــــــــــــــــمـــيـــم درس �ـــعـــلـــيـــ�ـــي، 

 و�طاقات تقدير األداء.

2.2 
قائمة باملقتنيات  �ســــتخدم فهرس املكتبة العداد

 .املطلو�ة
 التعلم التعاو�ي

انــــــــتــــــــاج مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مــــــــن 

الشــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــات التعليميــــــة 

 التفاعلية. 

… 
يطبق مهــــارات اســـــــــــــتخــــدام وســـــــــــــيلــــة تكنولوجيــــة 

  �عليمية مناسبة لدرس مصغر.
التـــــدر�ـــــب العم��، والنمـــــاذج 

 التدريسية.
 بطاقة تقييم ال��امج. 

 الكفاءات 3.0
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 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال

3.1 

يمتلــــك الكفــــايــــات املهنيــــة املرتبطــــة بــــاســـــــــــــتخــــدام 

الورقيـــــــة والرقميـــــــة �� بنـــــــاء وتنميـــــــة الوســــــــــــــــــــائـــــــل 

 .املقتنيات

دراســــــــــــــــــــة وتـحـلـيـــــــل الـنـمـــــــاذج 

لـــعـــمـــلـــيـــــــة تـــنـــمـــيـــــــة ا�ـــخـــتـــلـــفـــــــة 

 املقتنيات

اختبارات، و�طاقات تقدير 

 األداء.

3.2    
…    

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 درجة 30 9 اختبار منتصف  1
 10 10 تكلیف فردى 2
 10 12 بحث فردى او جماعى 3
 50 14 االختبار النھائى 4
5    
6    
7    
8    

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

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
 

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

 للمقرر المرجع الرئیس
محمود عبدالكریم الجندى.بناء وتنمیة المقتنیات فى مرافق المعلومات: من المطبوعات 

 2013الرقمیة. االسكندریة: دار الثقافة العلمیة، حتى الرتخیص
 

 المساندةالمراجع 

شـــر�ف شـــاهین . بناء وتنم�ة مقتن�ات المكت�ات من أوع�ة المعلومات المحســـ�ة الفصـــل 

مصــــادر المعلومات اإللكترون�ة في المكت�ات ومراكز المعلومات .  الســــادس في �تا�ه :

 م. 2000القاهرة : الدار المصر�ة اللبنان�ة ، 

 

 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  -

 

http://uqu.edu.sa/lib/digital_library
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
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   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات. -

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

 

  تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات

 
 
 
 
 

 
 لمقرر:اجودة  تقویمز. 

  

 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. بطاقة مالحظة.

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
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