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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
 3 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

  1404102 مقدمة فى علم المعلومات

 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 ال توجد

 
 

 
 (اختر كل ما ینطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
  ۲۸ المحاضرات التقلیدیة 1
   التعلیم المدمج  2
  ۱٤  اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
    أخرى 5

 
 

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

 ساعات االتصال
 ٤٥ محاضرات 1
  إستودیوأو معمل  2
  إضافیةدروس  3
  تذكر)(ى أخر 4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 ۲٥ ساعات االستذكار 1
 ۲۰ الواجبات 2
 ۱۰ المكتبة 3
 ۲۱ المشاریع /إعداد البحوث 4
  )(تذكرأخرى  5
 ۷٦ 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
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

أنواعھا وأشكالھا المختلفة سواء بین والتفریق  المعلومات،یمكن المقرر الطالب والطالبات من التعرف على مفھوم مصادر 
مؤسسات المعلومات، وكیفیة استخدامھا  فيالقدرة على تقویم مصادر المعلومات وسبل اختیارھا  معالتقلیدیة وغیر التقلیدیة، 

 دة منھا.واستخراج المعلومات واالفا
 
  الھدف الرئیس للمقرر. 2

 التقلیدیة وااللكترونیة والتعامل معھا واختیارھا واستخدامھا.   تالتعرف على مصادر المعلوما
 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

 المعارف 1
 

 

 ۱ع ى تعریف المقصود من مصادر المعلومات ا علرقاد ة/الطالببنھایة المقرر سیكون  1.1
بنھایة المقرر س������یكون الطالب/ة قادرا على تعداد األنواع المختلفة لمص������ادر المعلومات التقلیدیة  1.2

 وااللكترونیة 
 ۲ع

 ۱ع ییر تقییم مصادر المعلومات المختلفة ذكر معا بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا على 1.3
1...   
  المھارات 2
 ۲م نواع المختلفة من مصادر المعلوماتاستخدام األ الطالب/ة قادرا علىبنھایة المقرر سیكون  2.1
 ۲م بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا على استخراج المعلومات من مصادر المعلومات المختلفة  2.2
 ۱م بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا على الوصول إلى المصادر االلكترونیة بطرق متعددة  2.3
2...   
  الكفاءات 3
ماتیة اس�تندا اختیار المص�در المناس�ب للمؤس�س�ة المعلو بنھایة المقرر س�یكون الطالب/ة قادرا على 3.1

 على أسس تقییم المصادر 
 ۲ك

 ۲ك بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا على مشاركة المعلومات المستخرجة من المصادر المختلفة  3.2
3.3   
3...   

 
  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 ۳ المفاھیم األساسیة والتعریفات 1
 ٦ مصادر المعلومات وأنواعھا وأشكالھاتقسیمات  2
 ۳ أنواع مصادر المعلومات النوعیة مثل المخطوطات  3
 ٦ الكتب والمصادر المرجعیة  4
 ٦ الدوریات 5
 ۳ المواد السمعیة والبصریةو المصغرات الفیلمیة ٦
 ٦ مصادر المعلومات االلكترونیة  ۷
 ٦ والمصادر المتاحة بھا  قواعد البیانات ۸
 ٦ تقییم مصادر المعلومات  ۹

 ٤٥ المجموع
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 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

بنھایة المقرر س������یكون الطالب/ة قادرا على تعریف  1.1
 االختبار  العروض العلمیة، المناقشات  المقصود من مصادر المعلومات 

1.2 
بنھایة المقرر س�������یكون الطالب/ة قادرا على تعداد 
األنواع المختلف��ة لمص��������ادر المعلوم��ات التقلی��دی��ة 

 وااللكترونیة 

ال��ع��رض ال��ع��ل��م��ي، ال��خ��رائ��ط 
 االختبار  الذھنیة 

قادرا على 1.3 لب/ة  طا یة المقرر س�������یكون ال ھا ذكر  بن
 بطاقات التقییم  العصف الذھني معاییر تقییم مصادر المعلومات المختلفة 

 المھارات 2.0
اس��تخدام  بنھایة المقرر س��یكون الطالب/ة قادرا على 2.1

 نواع المختلفة من مصادر المعلوماتاأل
ال��ت����دری����ب ال��ع��م��ل��ي، ول��ع����ب 

 بطاقات تقییم األداء  االدوار

بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا على استخراج  2.2
 المعلومات من مصادر المعلومات المختلفة 

ال��ت����دری����ب ال��ع��م��ل��ي، ال��ت��ع��ل��م 
 مشروع، وتمارین  االلكتروني

بنھایة المقرر سیكون الطالب/ة قادرا على الوصول  2.3
 إلى المصادر االلكترونیة بطرق متعددة 

التدریب العملي واالكتش�������اف 
 االختبار العملي و المشروع  الذاتي 

 الكفاءات 3.0
اختیار  بنھایة المقرر س�������یكون الطالب/ة قادرا على 3.1

ماتیة استندا على المصدر المناسب للمؤسسة المعلو
 أسس تقییم المصادر 

ب���ط����اق����ات ت���ق���ی���ی���م األداء  لعب األدوار 
 واالختبار 

بنھایة المقرر س��یكون الطالب/ة قادرا على مش��اركة  3.2
 عرض المشروع  وتقییمھ  التعلم الذاتي  المعلومات المستخرجة من المصادر المختلفة 

…    
 
 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 % 15 الخامس اختبار دورى أول 1
 %15 العاشر اختبار دورى ثانى 2
 % 20 خالل الفصل تكلیفات عملیة 3
 % 50 نھایة الفصل نھائياختبار  4
5    
6    
7    
8    

 
 

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
 للطالب/ـة خالل الساعات المكتبیة وعن طریق البرید االلكتروني وموقع التعلم االلكتروني والمناقشات فیھ  االرشاد االكادیمي
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئیس
مص��ادر المعلومات من عص��ر المخطوطات إلى عص��ر االنترنت  / عامر ابراھیم قندیلجى، 

. عمان: دار الفكر للطباعة والنش����ر 1ط الس����امرائى.فاض����ل  علیان، إیمانربحى مص����طفى 
 م2000والتوزیع / 

 المساندةالمراجع 

 .2002 النوایسة،مصادر المعلومات فى المكتبات ومراكز المعلومات / غالب عوض  •
القاھرة: دار غریب،  قاسم.مصادر المعلومات وتنمیة مقتنیات المكتبات / حشمت  •

1995. 
 المعلومات،دلیل مصادر معلومات المكتبات على شبكة االنترنت / قسم خدمات  •

2003. 
المصادر االلكترونیة: سبل الوصول إلیھا وقضایاھا/ تألیف فیكتور مارى بیث؛ ترجمة  •

 ،جعة محمد فتحى عبد الھادى . المركز القومى للترجمةنارمین أبو بكر الویشى؛ مرا
2008. 

 اإللكترونیةالمصادر 

  :مثلالبحث عن المعلومات  فياستخدام محركات البحث العلمیة 
 المكتبة الرقمیة السعودیة

• Alta vista - Lycos Search 
• Questia - The Online Library of Books and Journals 
• List of academic databases and search engines - Wikipedia, 

the free encyclopedia  
• Periodicals: a guide to resources 

   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

معمل القسم المجھز بمختلف مصادر المعلومات والمكتبة  –القاعة الدراسیة 
 و معمل الحاسب االلي 

 التقنیة التجھیزات
 بروجیكتر وحاسبات شخصیة  البرمجیات) الذكیة،السبورة  البیانات،عرض  (جھاز

  تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقویمز. 
  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم
 االستبانات –بطاقات تقییم األداء  وكالة القسم  –الطلبة  –مراجعة النظیر  فاعلیة التدریس 

 مراجعة البطاقات واالختبارات  مراجعة نظیر  –وكالة القسم  فاعلیة طرق تقییم الطالب 

حول التحلی�ل البی�اني للبی�ان�ات المجمع�ة  أستاذ المادة  مدى تحصیل مخرجات التعلم 
 المقرر 

  النظراء ولجان تطویر المقررات  مصادر التعلم 
   
   
   

 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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 . اعتماد التوصیف ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة
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