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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
        المعتمدة:الساعات . 1
3 

 

 المقررنوع . 2
   أخرى X متطلب قسم   لیةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

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

 الثانيالسنة األولى/المستوى 
 

 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 یوجد ال
 
 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 یوجد ال
 

 
 ینطبق)(اختر كل ما 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

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

 ساعات التعلم األخرى*
 20 ساعات االستذكار 1
  الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 20 المشاریع /إعداد البحوث 4
  )(تذكرأخرى  5
 50 اإلجمالي 
، ویشمل ذلك: جمیع أنشطة التعلم، مثل: ساعات االستذكار، للمقررھي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسھم في تحقیق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة
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 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

تعریف الطالب على أنواع مؤسسات المعلومات المختلفة مع توضیح الفروق بینھا في : وظائفھا ، بینصب اھتمام المقرر 
أھدافھا ، طرق تقدیمھا للخدمات ، أنواع المستفیدین منھا ، مجموعاتھا ، وأخیرا المناھج والطرق الحالیة والحدیثة لتطویر 

 ى مع متطلبات المستفیدین المعاصرة .العمل بتلك المؤسسات بما یتماش
 
 
 
 الھدف الرئیس للمقرر. 2
 .متعلقة بمؤسسات المعلومات وأنواع األساسیة ال النظریة التعرف على المفاھیم 
 
 

 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع بمؤسسات المعلوماتیتعرف على المفاھیم األساسیة  1.1
 1ع یقارن بین أنواع مؤسسات المعلومات المختلفة 1.2
 4ع وتأثیرھا على المجتمع وأھمیتھاالمعلومات مؤسسات یصف دور  1.3

  المھارات 2
 2م مؤسسات المعلوماتیخطط لإلفادة من دور  2.1
 2م المعلومات المناسبة إلسترجاع المعلوماتمختلف أنواع مصادر  یستخدم 2.2
 1م .للتعرف على مؤسسات املعلومات والتطور احلاصل يف هذه املؤسسة عد بحثا ی 2.3

  الكفاءات 3
 2ك . بإستخدام مؤسسات المعلوماتیمتلك الكفایة المھنیة المرتبطة  3.1
 1ك عمل . یعمل ضمن فریق 3.2
 3ك بفاعلیةیتواصل مع االخرین  3.3

 
 

  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 أنواع مؤسسات المعلومات وبیان أھمیتھا 1
 6 المبنى والموقع لكل مؤسسة وفق المعاییر الدولیة 2
 8 وظائف وأھداف كل مؤسسة من مؤسسات المعلومات  3
 6 خصائص كل مؤسسة من ھذه المؤسسات  4
 3 تنمیة وإدارة مصادر المعلومات في كل منھا 5
 6 خدمات المستفیدین من مؤسسات المعلومات  6
 3 اتجاھات حدیثة في مؤسسات المعلومات 7
 3 التقنیة و مستقبل مؤسسات المعلومات 8
 3 سبل التعاون بین مؤسسات المعلومات 9

مكتبة الملك عبدالعزیز -مؤسسات المعلومات السعودیة (مكتبة الملك فھد الوطنیةنماذج من  10
 3 العامة).

 45 المجموع



 

 
5 

 
 

 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

یتعرف على المفاھیم األساسیة بمؤسسات  1.1
 المعلومات

العروض العلمیة، المناقشة 
 شفوي أثناء المحاضرة والحوار

العروض العلمیة، المناقشة  یقارن بین أنواع مؤسسات المعلومات المختلفة 1.2
 شفوي أثناء المحاضرة ، عصف ذھنيوالحوار

المعلومات وأھمیتھا یصف دور مؤسسات  1.3
 وتأثیرھا على المجتمع

العروض العلمیة، المناقشة 
 شفوي أثناء المحاضرة العصف الذھني ،والحوار

 المھارات 2.0
 بطاقات تقدیر األداء  ، التعلم التعاوني ذاتيالتعلم ال یخطط لإلفادة من دور مؤسسات المعلومات 2.1

یستخدم مختلف أنواع مصادر المعلومات  2.2
 إلسترجاع المعلومات المناسبة

، ، التعلم التعاوني المشروع
 ذاتيالتعلم ال

، بطاقات تقدیر األداء 
 المشروع

للتعرف على مؤسسات المعلومات یعد بحثا  2.3
بطاقات تقدیر األداء ،  المشروع ، التعلم التعاوني .والتطور الحاصل في ھذه المؤسسة 

 المشروع
 الكفاءات 3.0

یمتلك الكفایة المھنیة المرتبطة بإستخدام  3.1
بطاقات تقدیر األداء ،  المشروع مؤسسات المعلومات .

 اختبار تحریري
 بطاقات تقدیر األداء المشروع ، التقریر یعمل ضمن فریق عمل . 3.2
 تقریر المشروع المشروع یتواصل مع االخرین بفاعلیة 3.3

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 خالل الفصل مناقشات  1

استخدام شبكة اإلنترنت للتعرف على المواقع ذات العالقة بمفردات  2
 المادة , وجعلھا مواقع مرجعیة للمادة .

 %5 الثاني

3 
إجراء بحوث جماعیة للتعرف على مؤسسات المعلومات والتطور 

وخاصة ما یتعلق بالوسائل التكنولوجیة  الحاصل في ھذه المؤسسة ،
 المستخدمة .

 %15 الثاني عشر

 %20 التاسع إختبار نصفي 4
 %50 السادس عشر إختبار نھائي 5
6    
7    
8    
9    

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

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
  االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق: تقدمي
  أسبوعيا ساعتاناجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  •
 وبوابة التعليم اإللكرتونية عرب اإلمييل اإللكرتوينختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين  •
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئیس

مصادر المعلومات وخدمات  0ومجبل الزم المالكي زكي حسن الوردي ، .1
عمان: مؤسسة الوراق للنشر  0المستفیدین في المؤسسات المعلوماتیة

 0م2002 0ه1422 0والتوزیع
تنمیة وتقییم المجموعات في  0ربحي مصطفى علیان، یسري أبو عجیمة   .2

م 2005ه، 1425  0عمان : دار صفاء  0المكتبات و مؤسسات المعلومات
0 

خدمات المكتبة العامة وتطویرھا في ضوء المبادئ  0االیفال / الیونسكو  .3
الریاض:  0التوجیھیة لالتحاد الدولي لجمعیات المكتبات ومؤسساتھا 

 )2004( 0مكتبة الملك عبد العزیز العامة
 

  

   المساندةالمراجع 

  اإللكترونیةالمصادر 

  أخرى

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

  تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات

 
 لمقرر:اجودة  تقویمز. 

  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

الطالب، أعضاء ھیئة التدریس،   مناسبة المحتوى العلمي
  النظراء

  بطاقة مالحظة
  استبیان

 

 الطالب ، النظراء طرق وإستراتیجیة التدریس فاعلیة
  بطاقة مالحظة

  استبیان
 

الطالب، أعضاء ھیئة التدریس،  فاعلیة طرق تقییم الطالب
  النظراء

  بطاقة مالحظة
  استبیان

 
  بطاقة مالحظة  قیادات البرنامج، أعضاء ھیئة التدریس  مدى تحصیل مخرجات التعلم للمقرر
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 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم
  اختبارات

 

 إختبارات   قیادات البرنامج، أعضاء ھیئة التدریس مصادر التعلم ومواده
 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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