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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
الساعات . 1

 المعتمدة:
 ساعات معتمدة 3

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

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

 السادس /المستوى
 الرابعةالسنة / 

  وجدت) إن( المقرر. المتطلبات السابقة لھذا 4
 ۱٤۰٤۳۲٥تصمیم وإدارة قواعد البیانات 

 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
  بدون 
 

 
 (اختر كل ما ینطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 45 25 المحاضرات التقلیدیة 1
 - - ، مقلوب، معززالتعلیم المدمج 2
 10 6  اإللكترونيالتعلیم  3
 - -  عن بعدالتعلیم  4
 45 25 )معمل الحاسب االلي( أخرى 5

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

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 25 محاضرات 1
 25 إستودیوأو معمل  2
 - إضافیةدروس  3
 6 تعلیم الكتروني )+ مقلوب+ معززتعلیم مدمج + الكتروني(ى أخر 4
 56 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 15 المكتبة 3
 20 المشاریع /إعداد البحوث 4
  )(تذكرأخرى  5
 65 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

 
 

 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف-ب
 الوصف العام للمقرر: .1

األنواع الرئيســـــــــــــية ألنظمة اســـــــــــــ��جاع املعلومات، �الســـــــــــــ��جاع املعلومات و األســـــــــــــس النظر�ة ب بةالطل هذا املقرر �عّرف 

ا�جوانب  �ل من ع�� املقرر �ركز ، و ا�ختلفة ال�ي يمكن اســـــــــــــتخدامها للبحث عن املعلوماتواالســـــــــــــ��اتيجيات  الطرق و 

 النظر�ة والعملية الستخدام وتقييم نظم اس��جاع املعلومات
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  :الھدف الرئیس للمقرر. 2

 :املقرر ا�� ـ ��دف

 وأهميتھ ودوره �� أ�شطة مرافق املعلومات اس��جاع املعلوماتمفهوم �ف بالتعر  -

 نظام اس��جاع املعلوماتعناصر م�ونات أو  شرح -

 اس��جاع املعلوماتمقارنة أنواع أنظمة  -

 ا�ختلفة ال�ي يمكن استخدامها للبحث عن املعلومات طرق ال وصف -

 مقاييس كفاءة االس��جاع بف �التعر  -

 الس��جاع املعلومات م مختلفةاس��اتيجيات بحث متنوعة لإلجابة ع�� أسئلة محددة باستخدام نظتطبيق  -

 البحث عن املعلومات واس��جاعهامهارات  اتقان -

 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز
التعلم مخرج 

  المرتبط للبرنامج
  المعارف 1
 1ع اس��جاع املعلوماتبمفهوم يحدد املقصود  1.1

 2ع عناصر نظام اس��جاع املعلوماتم�ونات أو �شرح  1.2

 2ع يقارن ب�ن أنواع أنظمة اس��جاع املعلومات 1.3

 2ع ا�ختلفة ال�ي يمكن استخدامها للبحث عن املعلوماتواالس��اتيجيات  الطرق يصف  1.4

 1ع �عدد مقاييس كفاءة االس��جاع 1.5

  المھارات 2
 1م أنظمة اس��جاع املعلومات �عض�ستخدم  2.1

 1م للبحث عن املعلومات ا�خطوات األساسيةيطبق  2.2

الس��جاع مختلفة متنوعة لإلجابة ع�� أسئلة محددة باستخدام نظم  اس��اتيجيات بحثيطبق  2.3

 املعلومات

 2م

  الكفاءات 3
 2ك بمجال اس��جاع املعلوماتالكفايات املهنية املرتبطة  يمتلك 3.1

 1ك املش��كة مع فر�ق العمل إلنجاز األعمال فاعلالت من يتمكن 3.2

 2ك املعلومات اس��جاعاملرتبطة بمجال املشكالت �عض �� حل  التقنية فيوظتملك القدرة ع�� تي 3.3

 من  يتمكن 3.4
ً
 2ك للقواعد ذات الصلة البحث عن املعلومات واس��جاعها طبقا

 
 

  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

 :اس��جاع املعلوماتأساسيات 

 اس��جاع املعلوماتمفهوم  •

 نظام اس��جاع املعلوماتعناصر م�ونات أو  •

3 
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 أنواع أنظمة اس��جاع املعلومات •

2 

 خطوات البحث عن املعلومات 

  يناملستفيد اتتحديد احتياج •

 الطلب/تحليل السؤال •

 تحديد نظام االس��جاع املناسب •

 تحديد اس��اتيجية البحث املناسبة •

 اجراء البحث •

 تقييم اإلجابات •

 ينالتغذية املرتدة من املستفيد •

8 

 3 نظم التكشيف واس��جاع املعلومات 3

 3 اس��جاع املعلومات  وأدواتلغات  4

 6 دة ية واملقيعين الطب�الس��جاع باللغتا 5

 3  )ةيو املنطقأ البولينيةات ي(العمل �ات البحث اآل�يجياس��ات 6

 6 �حل مش�لة اس��جاع معلومات باختيار اس��اتيجية البحث املناسبةالتخطيط  7

 6 ومعاي�� تقييم أنظمة اس��جاع املعلومات  مبادئ 8

 3 ةين واالس��جاع باللغة العر��مشكالت التخز  9

 15 أنظمة اس��جاع املعلومات كمحر�ات البحث وقواعد البيانات�عض استخدام التدر�ب العم�� ع��  10

 56 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 
يــحـــــــدد املــقصـــــــــــــــود بــمــفــهــوم اســـــــــــــــ�ــ�جـــــــاع 

 املعلومات

 املـنـــــــاقشــــــــــــــــــــةالـعـروض الـعـلـمـيـــــــة، 

 وا�حوار 

 اختبار

1.2 

اس��جاع عناصر نظام م�ونات أو �شرح 

 املعلومات

 املـنـــــــاقشــــــــــــــــــــةالـعـروض الـعـلـمـيـــــــة، 

 وا�حوار، العصف الذه�ي 

مــــ�ــــونـــــــات أو اعـــــــداد قـــــــائــــمـــــــة بــــ

عـــنـــــــاصــــــــــــــــر نـــظـــــــام اســــــــــــــــ�ـــ�جـــــــاع 

 املعلومات

1.3 

يـــقـــــــارن بـــ�ـــن أنـــواع أنـــظـــمـــــــة اســــــــــــــــ�ـــ�جـــــــاع 

 املعلومات

 املنـــــــاقشــــــــــــــــــــةالعصــــــــــــــف الـــــــذه�ي، 

 وا�حوار 

تقر�ر عن ا�خصـــــــــــــــــائص املم��ة 

لـــــ�ـــــــل نـــــوع مـــــن أنـــــواع أنـــــظـــــمـــــــة 

 اس��جاع املعلومات

1.4 

ا�ختلفة  واالســـــ��اتيجيات يصـــــف الطرق 

ال�ي يمكن اســــــــــــــتخـــــــدامهـــــــا للبحـــــــث عن 

 املعلومات

 املـنـــــــاقشــــــــــــــــــــةالـعـروض الـعـلـمـيـــــــة، 

 وا�حوار

 اختبار

 عرض تقدي�ي
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 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال

 
 املـنـــــــاقشــــــــــــــــــــةالـعـروض الـعـلـمـيـــــــة،  مقاييس كفاءة االس��جاع�عدد 

 وا�حوار، العصف الذه�ي

تقر�ر �شـــــــــــــرح مقـــــاييس كفـــــاءة 

 االس��جاع

 المھارات 2.0

2.1 
�ســـــــــــــــتــخـــــــدم �ــعــض أنــظــمـــــــة اســـــــــــــــ�ــ�جـــــــاع 

 املعلومات
الــــعــــروض الــــعــــمــــلــــيـــــــة، الــــتـــــــدر�ـــــــب 

 العم��، التعلم الذا�ي
 الطالب بطاقات تقدير أداء

2.2 
للبحث عن  يطبق ا�خطوات األســـــــــاســـــــــية

 املعلومات
 التدر�ب العم��، التعلم التعاو�ي

انتاج مجموعة من الشــــــاشــــــات 

 لتوضيح ا�خطوات املتبعة 

2.3 

يـطـبـق اســـــــــــــــ�ـ�اتـيـجـيـــــــات بـحـــــــث مـتـنـوعـــــــة 

لإلجابة ع�� أســـــــــــئلة محددة باســـــــــــتخدام 

 نظام الس��جاع املعلومات

الــــــتـــــــدر�ـــــــب الــــــعــــــمــــــ�ــــــ�، الــــــنــــــمـــــــاذج 

 التدريسية.
 بطاقة تقييم إجابات الطالب 

 الكفاءات 3.0

3.1 
املرتبطة بمجال يمتلك الكفايات املهنية 

 اس��جاع املعلومات
دراســـــــــــــــة وتحليـل الطرق ا�ختلفــة 

 الس��جاع املعلومات
اخــتــبـــــــارات و�ــطـــــــاقـــــــات تــقـــــــديــر 

 األداء

3.2 
يتمكن من التفـــــــاعـــــــل مع فر�ق العمـــــــل 

 إلنجاز األعمال املش��كة
 بطاقة مالحظة التعلم التشار�ي

3.3 

يتملــــــك القــــــدرة ع�� توظيف التقنيــــــة �� 

املشـــــــــــــكالت املرتبطــــة بمجــــال حــــل �عض 

 علم املعلومات

اســـ��اتيجيات التعلم القائمة ع�� 

 املش�لة.
 بطاقات مالحظة 

3.4 
يــــتــــمــــكــــن مــــن الــــبــــحـــــــث عــــن املــــعــــلــــومـــــــات 

 للقواعد ذات الصلة
ً
 واس��جاعها طبقا

البيـــــــان العم��، التعلم الـــــــذا�ي، 

 والتعلم االلك��و�ي.
 بطاقة تقييم اإلجابات 

 
 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 خالل الفصل اختبار تحر�ري  1

 %10 الثا�ي عشر أنظمة اس��جاع املعلوماتتقييم �عض عرض تقدي�ي:  2

 %30 عشر ا�خامس شروع م 3

 %50 عشر السادس اختبار ��ائي 4

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

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
 إضافة إىل  ً ساعات أسبوعيا 3واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  الدعمتقدمي 

 الربيد االلكرتوين ومنصة النقاش املتاحة يف نظام التعلم االلكرتوينختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين ابستخدام 

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

 للمقرر المرجع الرئیس

- Information Retrieval: Implementing and Evaluating Search Engines, 

Stefan Büttcher, Charles L. A. Clarke, and Gordon V. Cormack, The MIT 

Press, 2016 

-  Modern Information Retrieval, Baeza-Yates Ricardo and Berthier 

Ribeiro-Neto, 2nd edition, Addison-Wesley, 2011  

-  Introduction to Information Retrieval, Christopher Manning and 

Prabhakar Raghavan, Cambridge University Press, 2009  

ساس -  -
ٔ
مكتبة امللك فهد  االلك��ونية، فاتن بامف�ح،ات نظم اس��جاع املعلومات يا

   ٢٠٠٦، ةيالوطن

 المساندةالمراجع 

- Search Engines, Information Retrieval in practice, W. Bruce Croft et all, 

Pearson Education, 2010  

-  Chowdhury, G.G, Introduction to modern information retrieval, 

London: library of -6 Association Publishing, 2001  

- Baeza-Yates, R. and B. Ribeiro-Neto, Modern Information Retrieval. 

Addison Wesley Longman, 1999 

نظم اســـــــ��جاع املعلومات، ولفرد النكســـــــ��، ترجمة حشـــــــمت قاســـــــم، مكتبة امللك  -

١٩٩٧فهد الوطنية،   

 اإللكترونیةالمصادر 

 القرى  أم بجامعة هللا عبد امللك بمكتبة الرقمية املكتبة -

http://uqu.edu.sa/lib/digital_library   

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -

  محر�ات البحث  -

 -  ىأخر

 
 
 

 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2
 متطلبات المقرر العناصر

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

 قاعات دراسية -

 ا�حاسب اال�� معامل -

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

 السبورة الذكية  -

 جهاز عرض البيانات -

 - تبعاً لطبیعة التخصص)( أخرى تجھیزات
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 لمقرر:اجودة  تقویمز. 
  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

 التدريس، النظراءأعضاء هيئة  الطلبة، مناسبة ا�حتوى العل�ي
 بطاقة مالحظة

 استبانة

 النظراء الطلبة،  التدريسطرق واس��اتيجيات فاعلية 
 بطاقة مالحظة

 استبانة

 النظراءالتدريس، أعضاء هيئة  الطلبة، فاعلية طرق تقييم الطالب
 بطاقة مالحظة

 استبانة

 التدريسأعضاء هيئة ، قيادات ال��نامج مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل 
 بطاقة مالحظة

 اختبارات

  مصادر التعلم
التدريس، أعضــاء هيئة ، قيادات ال��نامج

 الطلبة
 اختبارات

 قابالتم

 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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