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

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

 السابع في السنة الرابعة
 

 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 مراكز مصادر التعلم 1404305 

 
 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 
 

 
 ما ینطبق)(اختر كل 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*
 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 * 
 ع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبةإعداد المشاری
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 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب
 :للمقرروصف العام ال .1

 ودورها �� العملية التعليميةخدما��ا و تناول هذا املقرر مفهوم مراكز مصادر التعلم املدرسية 

 :الھدف الرئیس للمقرر. 2
املواصفات الدولية  تطبيقو  مراكز مصادر التعلم املدرسية اءإل�ش األساسية املكونة معرفة وتحديد املتطلبات •

    عل��ا.اإلقليمية �� ا�جال و 

  املعلومات املطلو�ة لهذه املراكز. تكنولوجياو  معرفة كيفية تحديد املصادر املعلوماتية ا�ختلفة •

  ة.معرفة ا�خدمات ال�ي تقدمها مراكز مصادر التعلم املدرسي •

مهارات لوماتية و املع املهاراتو  اإلملام باملهارات ا�ختلفة الالزمة لتحقيق الو�� املعلوما�ي، مثل املهارات املكتبية •

 املق��حة لها. النماذجو  االتصال،تكنولوجيا املعلومات و 

 
 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
كيفية بناء مركز مصـــــــــادر التعلم أو تطو�ر مكتبة مدرســـــــــية قائمة بناء ع�� املواصـــــــــفات �عرف  1.1

 اإلقليميةالدولية و 

 2ع

املركز �� العمليــــة التعليميــــة طبقــــا للمفــــاهيم ا�حــــديثــــة لعمليــــة عمــــل �عرف كيفيــــة تفعيــــل و  1.2

 التعلم.

 4ع

 3ع املدر��يمع جتا� ��يدرك قيمة املعلومات ودورها  1.3

1...   
  المھارات 2
 2م يطور خدمات املعلومات املقدمة للمستفيد من مراكز مصادر التعلم  2.1

 2م �ستخدم االساليب االحصائية �� مراكز املعلومات خاصة مراكز مصادر التعلم 2.2

2.3   

2...   

  الكفاءات 3
 3ك يمارس مهارات االتصال مع املستخدم�ن 3.1

 2ك الذا�ييواصل التعلم  3.2

 2ك وقيم العمل �� مراكز مصادر التعلم املدرسية بأخالقياتيبدى االل��ام  3.3

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 املعلوماتية لهذا ا�جال.مقدمة و استعراض لإلنتاج الفكري و املصادر  1

 4 ملدرسيةمراكز مصادر التعلم اتطبيق مواصفات مبا�ي  2

 4 تطبيق مواصفات تجه��ات مراكز مصادر التعلم املدرسية. 3
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 2 تطبيق مواصفات بناء ا�جموعات �� مراكز مصادر التعلم املدرسية. 4

 2 املدرسية �� بيئة التعلما�خدمات ال�ي تقدمها مراكز مصادر التعلم  5
. 
...6
. 

 2 املدرسية سئولة عن مراكز مصادر التعلمالتعر�ف با�جهات الرسمية امل

7 
 

 املفاهيم املرتبطة ��ااملهارات املكتبية و 
2 

 2 نماذج تدريس املهارات املكتبية. 8

 4 املهارات املعلوماتية و مفهومها 9

10 
 املعلوماتيةنماذج املهارات 

 
2 

 4 نماذج لتطبيقهااملعلومات و مهارات تكنولوجيا االتصال و  11
 30 وعالمجم

 
 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 

كيفيــة بنــاء مركز مصـــــــــــــــادر التعلم أو تطو�ر �عرف 

مكتبـــة مـــدرســـــــــــــيـــة قـــائمـــة بنـــاء ع�� املواصـــــــــــــفـــات 

 اإلقليميةالدولية و 

العروض العلمية واملناقشة 

  وا�حوار

ت�ليفات و 

  واختبارات, بينية اختبارات

1.2 

عمـل هـذا املركز �� العمليـة �عرف كيفيـة تفعيـل و 

ا�حـــــــديثـــــــة لعمليـــــــة التعليميـــــــة طبقـــــــا للمفـــــــاهيم 

 تعلم.ال

العروض العلمية واملناقشة 

  وا�حوار

ت�ليفات و 

  واختبارات, بينية اختبارات

1.3 
العروض العلمية واملناقشــــــــة  يدرك قيمة املعلومات ودورها �� ا�جتمع املدر��ي

  وا�حوار

ت�ليفات و 

  واختبارات, بينية اختبارات

 املهارات 2.0

2.1 
من  يطور خدمات املعلومات املقدمة للمســــــــتفيد 

 مراكز مصادر التعلم

 الواجبات والت�ليفات

 

 تقر�ر الت�ليفات 

 و�طاقات االداء

2.2 

 �ســـــــــــــتخـــــدم االســـــــــــــــــــاليـــــب االحصـــــــــــــــــــائيـــــة �� مراكز 

 املعلومات خاصة مراكز مصادر التعلم

 

 الواجبات والت�ليفات 
 تقر�ر الت�ليفات 

 و�طاقات االداء

…    

    
 الكفاءات 3.0
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 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال

3.1 

 ع املستخدم�نيمارس مهارات االتصال م

 املناقشة وا�حوار والواجبات 

تـــــــــــــقـــــــــــــر�ـــــــــــــر  

وعــــــــــــــــــــــــــرض 

 الواجبات
 

 الواجباتتقر�ر وعرض  املناقشة وا�حوار والواجبات الذا�ييواصل التعلم  3.2

3.3 
مراكز  وقيم العمـــل �� بـــأخالقيـــاتيبـــدى االل��ام 

 مصادر التعلم املدرسية
 املناقشة وا�حوار والواجبات

 تقر�ر وعرض الواجبات

 ارات مراكز التعلمز�

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 1 ا�جامعةوصف للمكتبة املدرسية ال�ي عرفها الطالب �� دراستھ قبل  1

 %15 8 اختبار دوري 2

 %5 متعدد البحث �� االن��نت 3

 %5 متعدد املناقشات 4

 %10 12 حالة مكتبة مدرسية 5

 %60 15 االختبار ال��ائي 6

7    
8    

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

 :األكادیمي والدعم الطالبيأنشطة اإلرشاد  -ھـ 
 

ساعات  3كتبية لعضو هيئة التدريس بمعدل تقديم االستشارات واإلرشاد األ�ادي�ي وفقا ل�جدول الزم�ي للساعات امل

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

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

 للمقرر المرجع الرئیس

Erikson, Rolf. and Markuson, Carolyn. Designing a school library media 

centre for the future. Chicago: American Library Association, 2009.  

 

McGhee, Marla w. and Jansen, Barbra A. The principal's guide to powerful 

library media program. Ohio: Linworth publication inc., 2005.   

 

Thomas, Nancy p. Information Literacy and Information Skills Instruction, 

applying research to practice in the school library media center. 

Colorado: Libraries Unlimited, 2004.  
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Donham, Jean. Enhancing Teaching and learning: A Leadership Guide for 

school library media specialists, Second edition revised. New York:, 

London: Neal-Schuman Publishers, 2008 

 
Bokhari, Ibrahim k. School library media centers (SLMCs): Developing boys'  Arif

is). U.K. secondary school libraries in the kingdom of Saudi Arabia. (PhD thes
 2003.Loughborough University,  

 المساندةالمراجع 

Leicestershire county council. Central to excellence: guidelines for effective school 
libraries, 1996.  

Library Association guidelines for secondary school libraries. Essential roles for the 
school library and information services. London: Library Association Publishing, 

1998.  
Woolls ,Blanche. The school library media manager. 2nd edition. Colorado: Libraries 

Unlimited, 1999.  
IFLA. The School Library Manifesto. The school library in teaching and learning for 
all, 2000.  
AASL/AECT. Information power: Guidelines for school library media programs .
1988.  

Robertson, Stewart. Development planning for the School Library Resource Centre. 
SLA Guidelines ,1993 

 

 اإللكترونیةالمصادر 
 

  ز مصادر التعلم املدرسيةيف جمال مراك و اإلقليمية املنظمات الدولية كثري من مواقع   

   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

    

) طالبا ل�ل مجموعة �� �ل 30يتجاوز (حجرات ا�حاضـــــــــــــرات �عدد ال     

 فصل درا��ي.

 

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

 

استخدام أجهزة ا�حاسب اآل�� ا�خاصة ال�خ��ي   

 

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

  تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات
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 لمقرر:اجودة  تقویمز. 

  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

 سبة ا�حتوى العل�يمنا

 

الـــطـــالب، أعضــــــــــــــــــــاء هـــيـــئـــــــة الـــتـــــــدريـــس، 

 النظراء

 

 بطاقة مالحظة

 استبيان

 

 فعالية طرق واس��اتيجية التدريس

 

 الطالب، النظراء

 

 بطاقة مالحظة

 استبيان

 

 فعالية طرق تقييم الطالب

 

هـــيـــئـــــــة الـــتـــــــدريـــس، الـــطـــالب، أعضــــــــــــــــــــاء 

 النظراء

 

 بطاقة مالحظة

 استبيان

 

تـــعـــلـــم مـــــــدى تـــحصــــــــــــــــيـــــــل مـــخـــرجـــــــات الـــ

 للمقرر 

 

 قيادات ال��نامج، أعضاء هيئة التدريس

 

 بطاقة مالحظة

 اختبارات

 

 مصادر التعلم ومواده

 

قيادات ال��نامج، أعضاء هيئة التدريس 

 , الطالب

 

 

 اختبارات

 مقابالت 

 ز�ارة مراكز مصادر التعلم 

 

   
   

 إلخ)مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم مدى تحصیل  فاعلة طرق تقییم الطالب،، 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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