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 0512250 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  العلوم التربوية: الكلية 

  علم المكتبات والمعلومات: القسم 

 المكتبات في الحاسوب تطبيقات :عنوان المقرر

 0512252 المعلومات ومراكز
 

  

 وصف المساق 

استخدام الحاسوب ألغراض التزويد، الفيرسة، التصنيف، التكشيف،  ييدف ىذا المساق إلى التركيز عمى التطبيقات المتقدمة في   
كساب الطالب الميارات الالزمة لمتعامل مع .  وخدمات المستفيدين، واستخدام األدوات اإللكترونية الالزمة لحوسبة اإلجراءات الفنية وا 

 .Horizonوبرنامج األفق M2L  بكفاءة وكذلك التعامل مع حزم برمجيات متكاممة مثل WINISIS برنامج 
 

 أهداف المساق 
 :يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب عمى أن 

. اه وبثىاوتنظيم الحاسوب وشبكات االتصال في جمع لمعموماتتوظيف يدرك أىمية -  1
. يكتسب الميارات األساسية التي تمكنو من استخدام الحاسوب في جميع وظائف المكتبة وأنشطتيا- 2
.  المحوسبةيقيم المكونات المادية وحزم البرمجيات المناسبة لمتطبيقات التي تتطمبيا المكتبة- 3

 

 : مخرجات التعلم

 :المعرفية-أ
 .اكتساب كفايات معرفية حول تطبيقات الحاسوب والشبكات في وظائف المكتبة

 .تعرف األغراض األساسية من برمجيات التطبيقات المتنوعة المستخدمة في المكتبة

بتوظيف الحواسيب والشبكات في اإلجراءات الفنية التي تقوم بيا المكتبات وكذلك  األساسية المرتبطة لمميامامتالك المعرفة والفيم 
  .الخدمات التي تقدميا

 .اكتساب كفايات معرفية حول كيفية استخدام مصادر المعمومات الرقمية
 :الميارات اإلدراكية- ب
 . إتاحتيا وىاأىمية الحاسوب وشبكات االتصال في جمع المعمومات وتنظيمالقدرة عمى بيان وتوضيح - 1 
 . القدرة عمى استخالص مزايا توظيف الحواسيب والشبكات ومصادر المعمومات الرقمية في المكتبات ومراكز المعمومات- 2 
 .القدرة عمى تحديد الموارد المناسبة لنظام المكتبة المحوسب-3 
 . إدراك أىمية حماية نظام المكتبة المحوسب والحفاظ عمى سالمة مكوناتو-4
   
 :خرين و تحمل المسؤوليةاآلميارات التعامل مع - ج

 .العمل ضمن الفريق المستخدم لنظام المكتبة المحوسب وبتعاون بناء-1    
 .التعامل اإليجابي مع المستخدمين لنظام المكتبة المحوسب عمى القدرة-2    
 
 : تصال و تقنية المعموماتالميارات ا- د
 التفاعل مع أنظمة المكتبات المحوسبة، خاصة قواعد البيانات المناسبة السترجاع البيانات والمعمومات -1
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 .    المطموبة
 التعامل مع مصادر المعمومات الرقمية بمختمف أنواعيا توظيفيا إلدخال البيانات والمعمومات المطموبة - 2   

 .       ومعالجنيا واسترجاعيا
 . اإلفادة من شبكات المعمومات لغرض التواصل مع المستفيدين-3   
  .اكتساب الميارات الالزمة لمتعامل مع مكونات نظام المكتبة المحوسب-4   
 

 : ىيكل المقرر 

 

الساعة  نتاجات التعمم المواضيع إجراءات التعمم طرق التعميم
 المعتمدة

 األسبوع

أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 تطبيقات عممية-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

مقدمة عامة عن تطبيقات الحاسوب 
في المكتبات 

 

 1-أ
 2-أ
 3-أ
 4-أ

 األول 3

التفاعل الصفي في -1 تطبيقات عممية
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

تطبيقات الحاسوب باستخدام نظام 
واستخدام  (وندوز)النوافذ 

Microsoft Office 

 1-أ
 2-أ

 

 الثاني 3

التفاعل الصفي في -1 تطبيقات عممية
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

معالجة النصوص إلعداد المراسالت 
 واإلشعارات والجداول

 1-أ
 2-أ

 

 الثالث 3

التفاعل الصفي في -1 تطبيقات عممية
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

متابعة معالجة النصوص إلعداد 
 المراسالت واإلشعارات والجداول

 1-أ
 2-أ

 

 الرابع 3

التفاعل الصفي في -1 تطبيقات عممية
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 إلعداد جداول  Excelاستخدام 
 إحصائية ورسومات بيانية 

 1-أ
 2-أ

 

 الخامس 3

التفاعل الصفي في -1 تطبيقات عممية  السادس  1-أ إلعداد Power pointاستخدام 
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 المحاضرة 
التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

ألغراض تدريب العاممين )الشرائح 
 (والمستفيدين

 2-أ
 

التفاعل الصفي في -1 تطبيقات عممية
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

التطبيق باستخدام حزمة برمجيات 
WINISIS لكونيا متخصصة في ،

 . واسترجاعياإدخال البيانات. المجال

 1-أ
 2-أ
 1-د

 السابع 

التفاعل الصفي في -1 تطبيقات عممية
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

باستخدام حزمة بناء قاعدة البيانات 
 WINISISبرمجيات 

 1-أ
 2-أ
 1-د

 الثامن 

التفاعل الصفي في -1 تطبيقات عممية
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

متابعة التطبيق باستخدام حزمة 
، إدخال WINISISبرمجيات 
 . استرجاعياالبيانات

 1-أ
 2-أ
 1-د

 التاسع 

التفاعل الصفي في -1 تطبيقات عممية
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

متابعة إدخال البيانات وتخزينيا 
 WINISIS باستخدام واسترجاعيا

 1-أ
 2-أ
 1-د

 العاشر 

التفاعل الصفي في -1 تطبيقات عممية
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

تطبيقات باستخدام محركات البحث 
في الشبكات، البحث البسيط والمتقدم، 

استراتيجيات البحث 
 

 1-أ
 2-أ
 1-د

 الحادي عشر 

التفاعل الصفي في -1 تطبيقات عممية
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

استرجاع بيانات ببميوغرافية من مواقع 
 ،ناشرين، فيارس مكتبات محوسبة

 1-د
 3-د

 الثاني عشر 

التفاعل الصفي في -1 تطبيقات عممية
 المحاضرة 

، استرجاع  ERICقواعد بيانات مثل 
، بناء قوائم نصوص كاممة وتخزينيا

 1-د
 3-د

 الثالث عشر 
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التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

بمواقع متخصصة في ميادين متنوعة 
 .من المعرفة

التفاعل الصفي في -1 تطبيقات عممية
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 واستخدامو لمتواصل البريد اإللكتروني
 outlook ، مع الناشرين والمستفيدين

express.  
 

 2-ج
 1-د
 3-د

 الرابع عشر 

التعليم عن طريق 
.األنشطة  

 تطبيقات عممية

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

استخدام النظم الفرعية المحوسبة 
المتاحة في مكتبة الجامعة  

 

 
 2-ج
 1-د
 3-د

  الخامس عشر 

 السادس عشر    االمتحانات النيائية  

 
 المراجع 

دار صفاء ، الحوسبة في المكتبات ومراكز المعمومات ( 2011) أحمد نافع ، المدادحة:الكتاب المقرر الرئيس
 .لمنشر والتوزيع، عمان، األردن

 

 .Introduction to computer skills and applications= مقدمة في ميارات الحاسوب وتطبيقاتو 
 2006، األكاديميون لمنشر والتوزيع: عمان

 :المقررات المساندة 

يمان السامرائي  -1 . المكتبات، عمان، دار المسيرة( أتمتة)حوسبة  (2004)قنديمجي، عامر وا 

 : Winisis فاضل تطبيقات الحاسوب في المكتبات و مراكز المعمومات باستخدام نظام إيمانالسامرائي، -2      
 ( ايم 25.00285 )،2001دار الفكر:حزمة تدريبية، ، عمان

  المصادر
يمان السامرائي  -1 . دار المسيرة: عمان.  شبكات المعمومات واالتصاالت(2012)قنديمجي، عامر وا 

 عام025.04

 : Winisis فاضل تطبيقات الحاسوب في المكتبات و مراكز المعمومات باستخدام نظام إيمانالسامرائي،  -2
 ( ايم 025.00285 )،2001دار الفكر:حزمة تدريبية، ، عمان

. المعتز لمنشر و التوزيع،: و التسويق ، عماناألعمال إدارةتطبيقات الحاسوب في  (2003)الشمبي، ىيثم حمود - 3
 ( ىيث658.0285)
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يمان السامرائي - 4 . المكتبات، عمان، دار المسيرة( أتمتة)حوسبة  (2004)قنديمجي، عامر وا 
. إنتاجو ونشره، الرياض، مكتبة الممك فيد الوطنية: الكتاب اإللكتروني (2010)سيد، أحمد فايز - 5
 

1- informatics.gov.sa/index.php 

2-hip.jopuls.org.jo/.../layout?... 

3-www.neelwafurat.com/ 

4-http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/basic.jsp 

: م قييطرق الت
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول 20% 

 االمتحان الثاني 20% 

 القراءة والمشاركة %10 على مدار الفصل

 االمتحان النهائي 50% 

   

 

 


