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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
الساعات . 1

 المعتمدة:
 ساعات معتمدة 2

 المقررنوع . 2
   أخرى  متطلب قسم   متطلب كلیة   متطلب جامعة أ.

     اختیاري   إجباري ب.
 الرابعةالسنة /  سابعال : یقدم فیھ المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
  وجدت) إن. المتطلبات السابقة لھذا المقرر (4

 1404210مصادر المعلومات 

 بدون وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 

 
 (اختر كل ما ینطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %75 20 المحاضرات التقلیدیة 1
   ، مقلوب، معززالتعلیم المدمج 2
 %25 10  اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
   (معمل الحاسب االلي) أخرى 5

 
 مستوى الفصل الدراسي) (على للمقررالتعلم الفعلیة  ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 20 محاضرات 1
  إستودیوأو معمل  2
  خاصةدروس  3
 10 (تعلیم مدمج + الكتروني+ مقلوب+ معزز)ى أخر 4
 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 20 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
  المكتبة 3
 25 المشاریع /إعداد البحوث 4
  (تذكر)أخرى  5
 60 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 * 
 المكتبةإعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في 

 
 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف-ب

معرفة أهمية خدمات املعلومات وموقعها ب�ن أ�شـــــــــــطة  مؤســـــــــــســـــــــــات ب�ع�ى هذا املقرر  . الوصـــــــــــف العام للمقرر: •

  املعلومات
 :املقرر ا�� ـ ��دف

 معرفة تقسيمات خدمات املعلومات وأنماطها  •

 تقديم خدمات املعلوماتمعرفة عوامل جذب املستفيد واستعراض أهم معوقات   •
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 معرفة إجراءات تقديم �ل خدمة من خدمات املعلومات  •

 معرفة أحدث التطورات ال�ى طرأت ع�� خدمات املعلومات �� ظل تطبيقات اإلن��نت  •

  2معرفة خدمات املعلومات ا�حديثة ال�ى أفرز��ا تطبيقات و�ب  •
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 
  للبرنامج

  : یرجى بعد االنتھاء من دراسة ھذا المقرر أن یكون الطالب قادرا على أن:المعارف 1
 2ع كيفية إجراءات تقديم خدمات املعلومات �� أنواع مختلفة من مؤسسات املعلومات  �شرح 1.1

اقع خدمات املعلومات املقدمة وأحدث التطورات اآلنية �� خدمات املعلومات  يفسر  1.2  4ع و

  : یرجى بعد االنتھاء من دراسة ھذا المقرر أن یكون الطالب قادرا على أن:المھارات 2
 1م .خدمات املعلومات املتاحة من خالل أبرز النماذج األجنبية والعر�ية يقيم 2.1

 1م .إجراءات �ل خدمة من خدمات املعلومات (التقليدية وا�حديثة) يناقش 2.2

يبحث �� األدوات املعينة من أوعية مرجعية إلك��ونية وقواعد البيانات بأنواعها وتوظيف  2.3

 .خدمات املعلوماتمحر�ات البحث �� تقديم 

 2م

  : یرجى بعد االنتھاء من دراسة ھذا المقرر أن یكون الطالب قادرا على أن:الكفاءات 3
 1ك املناقشات ا�جماعية التفاعلو  �العمل ا�جما� مع يندمج 3.1

 2ك يتحمل مسئولية التعلم باستخدام االن��نت ومحر�ات البحث 3.2

 3ك التدريس �� توضيح ا�خطوات و شرح املطلوب من الت�ليفات.مع عضو هيئة يتحاور  3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 مقدمة و استعراض ل��نتاج الفكري و المصادر المعلوماتية لهذا المجال.  1

2 
 موقع خدمات المعلومات بين أنشطة المكتبات ومرافق المعلومات

 خدمات المعلوماتأسس تقديم 
 تقسيم خدمات المعلومات

4 

 Reference Services 2الخدمة المرجعية   3

 Circulation Servicesخدمات ا��عارة  4
 Document supply Servicesخدمات ا��مداد بالوثائق 

4 

 2 وا��ستخ��ص خدمات التكشيف 5
 2 خدمات الترجمة، ا��ستنساخ، الطباعة 6
 2 البث ا��نتقائى للمعلومات، خدمة  ا��حاطة الجاريةخدمات  7
 2 المحا��ات والندوات، معارض الكتب 8

: أهم تطبيقات ا��نترنت ودورها فى خدمات خدمات المعلومات فى البيئة الرقمية 9
 المعلومات

4 

 الوصول إلى نظم المعلومات من خ��ل الشبكة العنكبوتية (الويب) 10
 المتصفحات، محركات البحث، محركات المحركات

2 

11 
 RSSتطبيق الملخصات الوافية  

 وخصائصه Wikiالتأليف الحر 
 الشبكات ا��جتماعية ودورها فى خدمات المعلومات 

2 
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 2 تم��وعاالتكاليف والعرض  12
 30 ا�جموع

 
 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 

معرفة كيفية إجراءات تقديم خدمات 

املعلومات �� أنواع مختلفة من 

 مؤسسات املعلومات

 املنــــــاقشـــــــــــــــــــةالعروض العلميــــــة، 

 ا�حاضرات النظر�ة. وا�حوار .

 املناقشات.

 االختبارات الدور�ة و ال��ائية.

 تقييم املناقشات.

1.2 

اقــــع خـــــــدمـــــــات املــــعــــلــــومـــــــات  مــــعــــرفـــــــة و

املقــــــدمــــــة وأحــــــدث التطورات اآلنيــــــة �� 

 خدمات املعلومات

 ا�ــــــــــحــــــــــاضــــــــــــــــــــــــرات الــــــــــنــــــــــظــــــــــر�ـــــــــــة.

الـــــتـــــ�ـــــلـــــيـــــفـــــــات و  املـــــنـــــــاقشــــــــــــــــــــات.

 مناقش��ا.

 ال��ائية.االختبارات الدور�ة و 

 تقييم الت�ليفات.

 تقييم املناقشات.

 المھارات 2.0

2.1 
تقييم خـــدمـــات املعلومـــات املتـــاحـــة من 

 .خالل أبرز النماذج األجنبية والعر�ية

اســــتخدام أجهزة ا�حاســــب اآل�� 

 و االتصال باالن��نت.

تقييم النمـــــاذج املتـــــاحـــــة لتقـــــديم 

 .خدمات املعلومات اإللك��ونية

2.2 
إجراءات �ـل خـدمـة من خـدمـات إدراك 

 املعلومات (التقليدية وا�حديثة)

الــــتــــ�ــــلــــيــــفـــــــات و ا�ــــحـــــــاضـــــــــــــــــرات و 

 مناقش��ا.املقارنة و التطبيق.

 االختبارات.

 األسئلة الشفهية.

2.3 

عالقة الطالب مع عضو هيئة التدريس 

�� توضـــــــــيح ا�خطوات و شـــــــــرح املطلوب 

 من الت�ليفات.

إتاحة الفرصـــــــــــــة للطالب لتطو�ر 

املهارات من خالل املقابالت هذه 

املـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة خـــــــــــالل الـــــــــــيـــــــــــوم 

من �عطاء الفرصـــــــــــة و الدرا�ـــــــــــ�ي.

 خالل ا�حاضرات النظر�ة.

الــتــقــيــيــم خــالل تــقـــــــديــم الــعــروض 

 .واملناقشة الت�ليفات املقدمة

الــتــقــيــيــم الــ�ــ�ـــــــائــي لــلــمشــــــــــــــــــــاريــع و 

 الت�ليفات.

 

 الكفاءات 3.0

3.1 

اقـــع  الـــقـــــــدرة عـــ�ـــ� الـــوصـــــــــــــــــول إ�ـــ� املـــو

 االن��نت لهذا ا�جال.ا�حددة �� 
اســــتخدام أجهزة ا�حاســــب اآل�� 

 و االتصال باالن��نت.

اقــــع  تــــقــــيــــيــــم الــــوصـــــــــــــــــول إ�ــــ� املــــو

ا�ــــحـــــــددة بـــــــاســـــــــــــــــتــــخـــــــدام تــــقــــنــــيـــــــة 

 املعلومات.

3.2 
القـــــدرة ع�� العمـــــل ا�جمـــــا�� وتفعيـــــل 

 املناقشات ا�جماعية
 تقييم الت�ليفات واملناقشة ت�ليفات، ال املناقشة وا�حوار 

3.3 
الت�ليفات ا�حاضرات النظر�ة و  متطلبات خدمات املعلوماتإدراك 

 و مناقش��ا

 االختبارات الدور�ة و ال��ائية.

 املناقشات. تقييم الت�ليفات و 

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

المص��������ادر والمراجع الالزم��ة الق��درة على تجمیع ق��در مالئم من  1
 لطرح المقرر الدراسى

 %5 األول 

 %15 الثامن .اإلختبار الدوري 2

 %5 خالل الفصل البحث �� االن��نت 3
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 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 خالل الفصل املناقشات 4

 %10 الثا�ي عشر املناقشة ال��ائية للت�اليف والعروض املقدمة 5

 %60 عشر السادس ��ائيالختبار اال  4

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

 :االستشارات واإلرشاد األكادیمي وفقتقدیم 
 فى بدایة الفصل الدراسى   لساعات المكتبیة المعلنةمراجعة أستاذ المقرر أثناء ا •
االلكترونى ألستاذ المقرر لمتابعة األحداث الھامة حیث إتاحة بعض المواد الدراسیة مراجعة الموقع  •

  .المعینة، التكلیفات المطلوبة، التذكیر واالعالن عن مواعید االختبارات ومراجعة التكلیفات
 .التواصل عن طریق البرید االلكتروني ألستاذ المقرر •
 االتصال بالھاتف الجوال للحاالت الطارئة. •

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

القاھرة:  -فاتن سعید بامفلح. خدمات المعلومات فى ظل البیئة اإللكترونیة . للمقرر المرجع الرئیس
 . 2009الدار المصریة اللبنانیة، 

 المساندةالمراجع 

ریم على محمد الرابغى. التخطیط لخدمة مرجعیة رفقمیة تعاونیة بین المكتبات 
جامعة  -. أطروحة دكتوراه2007الجامعیة السعودیة إشراف حسن السریحى، 

 الملك عبد العزیز. كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة. قسم المكتبات والمعلومات. 
 

 اإللكترونیةالمصادر 
مواقع إلكترونیة لبعض نماذج من المكتبات ومراكز المعلومات األجنبیة 

 والعربیة للتعرف على واقع خدمات المعلومات فى ظل تطبیقات اإلنترنت 
 

 Reference and Information Services: An Introduction/ Richard  ىأخر
E.Bopp, Linda C.Smith.4th.ed. Libraries Unlimited, 2011. 

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 مقعد 30�سعة ال تز�د عن  قاعات دراسية -

 

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

- Visualization software 

 السبورة الذكية   -

 جهاز عرض البيانات. -

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

  تبعاً لطبیعة التخصص)( أخرى تجھیزات

 
 لمقرر:اجودة  تقویمز. 
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 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

 استبانة. الطلبة مناسبة ا�حتوى العل�ي.

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

 استبانة.

اســـــــــــــ��اتيجيــات ا�حصـــــــــــــول ع�� نتــائج 

 الطالب وفعالية التعليم
 .التدريسأعضاء هيئة 

 نتائج الت�ليفات و املشاريع املطلو�ة.

 نتائج االختبارات.

التحصيل اإلجما�� لدرجات أعمال 

 الدرا��ي.الفصل 

مـــخـــرجـــــــات الـــتـــعـــلـــم مـــــــدى تـــحصــــــــــــــــيـــــــل 

 للمقرر، 

أعضــــــــــــــــــــاء هـــــيـــــئـــــــة ، قـــــيـــــــادات الـــــ�ـــــ�نـــــــامـــــج

 التدريس.
 بطاقة مالحظة.

 اختبارات

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

 .الطلبةالتدريس، 
 اختبارات

 املقابالت.

 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 مباشریم (قیالت طرق

 
 

 . اعتماد التوصیف ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة
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