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

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

 السنة الثالثة –المستوى السادس 
 

 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 مؤسسات المعلومات

 
 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5

 ال یوجد
 
 

 (اختر كل ما ینطبق)نمط الدراسة . 6
 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %100 28 المحاضرات التقلیدیة 1
   التعلیم المدمج  2
    اإللكترونيالتعلیم  3

 - -  عن بعدالتعلیم  4
    أخرى 5

 
 ال
 مستوى الفصل الدراسي) (على التعلم الفعلیة للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 28 محاضرات 1
  إستودیوأو معمل  2
 - إضافیةدروس  3
  تذكر)(ى أخر 4
 28 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 10 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 15 المشاریع /إعداد البحوث 4
 - )(تذكرأخرى  5
 50 اإلجمالي 

، ویشمل ذل�ك: جمی�ع أنش�طة ال�تعلم، مث�ل: س�اعات االس�تذكار، للمقررھي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسھم في تحقیق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة

 
 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1
 مفھوم مراكز مصادر التعلم المدرسیة ودورھا فى العملیة التعلیمیة ھذا المقرر یتناول  -
 
 
  الھدف الرئیس للمقرر. 2

 واھدافھا ووظائفھا بمراكز مصادر التعلمالتعریف  -
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   على خدمات مراكز التعلم وشبكة االنترنت تكنولوجیا المعلومات مناقشة تاثیر استخدام -
 

 تقدیم خدمات المعلومات فى مراكز مصادر التعلم المدرسیة اكساب الطالب مھارات -
 
 
 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع النظریات والمفاھیم االساسیة بمراكز مصادر التعلم المدرسیةیعرف  1.1
 4ع یستوعب وظائف ومتطلبات انشاء ھذه المراكز 1.2
 3ع يالمجتمع المدرس يیدرك قیمة المعلومات ودورھا ف 1.3
1...   
  المھارات 2
 2م یطور خدمات المعلومات المقدمة للمستفید من مراكز مصادر التعلم 2.1
 2م فى مراكز المعلومات خاصة مراكز مصادر التعلماالسالیب االحصائیة  یستخدم 2.2
2.3   
2...   
  الكفاءات 3
 3ك یمارس مھارات االتصال مع المستخدمین 3.1
 2ك یواصل التعلم الذاتى 3.2
 3ك یبدى االلتزام باخالقیات وقیم العمل فى مراكز مصادر التعلم المدرسیة 3.3
3...   

 
  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 ماھیة مراكز مصادر التعلم واھمیتھا واھدافھا ووظائفھا 1
�ة متطلبات �شغ�ل هذە المرا�ز  2 ات ومقتن�ات وموارد ��ش ن  8 من مبىن وتجه�ي
واستخداماتھامصادر المعلومات المناسبة لمراكز مصادر التعلم وانواعھا  3  8 
 8 الخدمات واالنشطة بمراكز مصادر التعلم 4
5   

.....   
  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

النظری����ات والمف����اھیم االساس����یة بمراك����ز یع����رف  1.1
 مصادر التعلم المدرسیة

الع���روض العلمی���ة والمناقش���ة 
 والحوار

تكلیف��ات و اختب��ارات بینی��ة, 
 واختبارات

الع���روض العلمی���ة والمناقش���ة  یستوعب وظائف ومتطلبات انشاء ھذه المراكز 1.2
 والحوار

تكلیف��ات و اختب��ارات بینی��ة, 
 واختبارات

المعلوم����ات ودورھ����ا ف����ى المجتم����ع ی����درك قیم����ة  …
 المدرسى

الع���روض العلمی���ة والمناقش���ة 
 والحوار

تكلیف��ات و اختب��ارات بینی��ة, 
 واختبارات

 المھارات 2.0
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 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال

یط���ور خ���دمات المعلوم���ات المقدم���ة للمس���تفید م���ن  2.1
 تقریر وعرض المشروع المشروع مراكز مصادر التعلم

االسالیب االحصائیة ف�ى مراك�ز المعلوم�ات  یستخدم 2.2
تقری���ر المش���روع ,بطاق����ات  المشروع , التعلم الذاتى خاصة مراكز مصادر التعلم

 تقدیر االداء
…    
 الكفاءات 3.0

تقری����ر المش����روع, ع����رض  المشروع یمارس مھارات االتصال مع المستخدمین 3.1
 المشروع

 اختبارات وتقریر المشروع المناقشة والحوار والمشروع یواصل التعلم الذاتى 3.2

یب��دى االلت��زام باخالقی���ات وق��یم العم���ل ف��ى مراك���ز  …
 تقریر وعرض المشروع المناقشة والحوار والمشروع مصادر التعلم المدرسیة

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 خالل الفصل اعداد عروض تقدیمیة 1
 %20 الثامن اختبار منتصف 2
 %20 الحادي عشر المشروع البحثي 3
 %50 السادس عشر االختبار النھائي 4
5    
6    
7    
8    

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

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
 ساعات أسبوعیا 3واإلرشاد االكادیمي وفقا للجدول الزمني للساعات المكتبیة لعضو ھیئة التدریس بمعدل ت تقدیم االستشارا

 ، كما یتم تخصیص وسائل للتواصل االلكتروني باستخدام شبكات التواصل المناسبة والمتاحة.

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

).مصادر وخدمات مراكز مصادر التعلم .االسكندریة :دار 2018السید السید النشار( للمقرر المرجع الرئیس
 الثقافة العلمیة

 Arif  Bokhari,Ibrahim k,School Library media المساندةالمراجع 
centersPHD.U.K.Loughborough University,2003 

 اإللكترونیةالمصادر 
Hitt, Michael, Adrienne Colella, and C. Chet Miller. 2015.  
Organizational Behavior. 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley. 
available through online retailers (Amazon, AbeBooks, etc. 

   ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

  تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات

 
 
 
 
 

 
 لمقرر:اجودة  تقویمز. 

  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

 بطاقة مالحظة الطالب، أعضاء ھیئة التدریس، النظراء مناسبة المحتوى العلمي
 استبیان

 بطاقة مالحظة الطالب، النظراء فعالیة طرق واستراتیجیة التدریس 
 استبیان

 بطاقة مالحظة الطالب، أعضاء ھیئة التدریس، النظراء فعالیة طرق تقییم الطالب
 استبیان

 بطاقة مالحظة قیادات البرنامج، أعضاء ھیئة التدریس مدى تحصیل مخرجات التعلم للمقرر
 اختبارات

قیادات البرن�امج، أعض�اء ھیئ�ة الت�دریس،  التعلم وموادهمصادر 
 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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