
        ZU/QP07F003                                                01:         اإلصدار                2015 حزيران 24: تاريخ اإلصدار
   

 :---المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  العلوم التربوية: الكلية 

  علم المكتبات والمعلومات: القسم 

االتجاهات الحديثة في علم : عنوان المقرر
المكتبات والمعلومات 

 0512450: رقم المقرر

 

  

 وصف المساق 
 

المصادر اإللكترونية ،المكتبة اإللكترونية، )أىم التطورات واالتجاىات الحديثة في عمم المكتبات والمعمومات 
الفيارس اآللية، شبكات المعمومات المتخصصة ، المغة الطبيعية وتخزين واسترجاع البيانات والمعمومات 

. ومناقشتيا عمى شكل حمقات دراسية ومحاضرات وندوات صفية وبحوث عممية يعدىا الطمبة (.الخ...
 

 أهداف المساق 

 : ييدف ىذا المساق عمى أن يكون الطالب قادرا عمى أن.
  يميز بين االتجاىات الحديثة في عمم المكتبات والمعمومات ودوافع ظيورىا، ومجاالت ظيورىا في تخصص المكتبات

 .والمعمومات

 يتعرف عمى دور ىذه االتجاىات الحديثة في تطوير المكتبيين والمكتبات ومراكز المعمومات. 

  يتعرف عمى مفيوم أىم المصطمحات المعبرة عن االتجاىات الحديثة في عمم المكتبات وأىميتيا، ودورىا في تطوير المكتبات
 .والمينة المعموماتية

 

 : مخرجات التعلم

لالتجاىات الحديثة في عمم المكتبات والمعمومات ودوافع ظيورىا، عند االنتياء من ىذا المقرر، فإنو من المتوقع أن يكون الطالب مدركًا 
ومجاالت ظيورىا في تخصص المكتبات والمعمومات، ودورىا في تطوير المكتبيين والمكتبات ومراكز المعمومات من خالل إدراكو لمفيوم 

 .أىم المصطمحات المعبرة عن االتجاىات الحديثة في عمم المكتبات وأىميتيا
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 :  هيكل المقرر

 

إجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

   powerانعروض انحاسوبية 

point  أوword 

انتواصم بانتعهيم باألنشطة 

 وانواجبات

 المصادر المكتبية

 انشرح 

 انتفاعم انصفي

 عرض انشرائح

توزيع الخطة ومناقشتيا، 
مفيوم االتجاىات الحديثة في 

عمم المكتبات والمعمومات، 
 .دوافع ظيورىا

ان يعرف ما هي 
االتجاهات الحديثة في 

 المكتبات

3 1 

   powerانعروض انحاسوبية 

point  أوword 

انتواصم بانتعهيم باألنشطة 

 وانواجبات

 انمصادر انمكتبية

 انتفاعم انصفي

 االختبارات األول وانثاني

انتكهيفات، : مهف األنشطة

 انبحوث، انواجبات

االتجاىات الحديثة ودورىا في 
 .تطوير المكتبات والمكتبيين

النشر : االتجاىات الحديثة
المكتبي والنشر االلكتروني، 

 . المكتبة االلكترونية

تأثير ذلك على 
 المكتبة وخدماتها

3 2 

   powerانعروض انحاسوبية 

point  أوword 

انتواصم بانتعهيم باألنشطة 

 وانواجبات

 انمصادر انمكتبية

 انتفاعم انصفي

 االختبارات األول وانثاني

انتكهيفات، : مهف األنشطة

 انبحوث، انواجبات

االجراءات الفنية االلكترونية 
التزويد، الفيرسة، التصنيف، )

  (التكشيف واالستخالص
الدراسات )القياس الببميوغرافي 

 (الببميومترية

تأثير ذلك على 
 المكتبيين

3 3 

   powerانعروض انحاسوبية 

point  أوword 

انتواصم بانتعهيم باألنشطة 

 وانواجبات

 انمصادر انمكتبية

 انتفاعم انصفي

 االختبارات األول وانثاني

انتكهيفات، : مهف األنشطة

 انبحوث، انواجبات

تركيبة مارك، تركيبة دبمن،  
OPAC  

الضبط الببميوغرافي، 
  الميتاداتا 

تأثير ذلك على 
 مجتمع المستفيدين

3 4 

   powerانعروض انحاسوبية 

point  أوword 

انتواصم بانتعهيم باألنشطة 

 وانواجبات

 انمصادر انمكتبية

 انتفاعم انصفي

 االختبارات األول وانثاني

انتكهيفات، : مهف األنشطة

 انبحوث، انواجبات

اإلعارة، )الخدمات االلكترونية 
البث االنتقائي لممعمومات، 

اإلحاطة الجارية، نسخ  
 (....مصادر المعمومات، 

الخدمات الحديثة التي 
تقدمها المكتبة في 

 العصر الرقمي

3 5 

   powerانعروض انحاسوبية 

point  أوword 

انتواصم بانتعهيم باألنشطة 

 وانواجبات

 انمصادر انمكتبية

 انتفاعم انصفي

 االختبارات األول وانثاني

انتكهيفات، : مهف األنشطة

 انبحوث، انواجبات

نظام  األوعية المتعددة 
(Multimedia) ا ،

 قتصاديات المعمومات
 صناعة المعمومات

ما المقصود بنظام 
 االوعية المتعددة

3 6 

   powerانعروض انحاسوبية 

point  أوword 

انتواصم بانتعهيم باألنشطة 

 وانواجبات

 انمصادر انمكتبية

 انتفاعم انصفي

 االختبارات األول وانثاني

انتكهيفات، : مهف األنشطة

 انبحوث، انواجبات

نظم استرجاع النصوص 
النص الفائق : المترابطة

(Hypertext) اليايبرميديا ،
(Hypermedia)، 

 

كيفية تقديم الخدمة 
 المكتبية المتطورة

3 7 

   powerانعروض انحاسوبية 

point  أوword 

انتواصم بانتعهيم باألنشطة 

 انتفاعم انصفي

 االختبارات األول وانثاني

انتكهيفات، : مهف األنشطة

، الوسائط المتعددة، المكتبة 
 الشاممة 

تأثير ذلك على 
 المكتبة وخدماتها

3 8 
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 وانواجبات

 انمصادر انمكتبية

 انبحوث، انواجبات

   powerانعروض انحاسوبية 

point  أوword 

انتواصم بانتعهيم باألنشطة 

 وانواجبات

 انمصادر انمكتبية

 انتفاعم انصفي

 االختبارات األول وانثاني

انتكهيفات، : مهف األنشطة

 انبحوث، انواجبات

محركات البحث، الواقع 
االفتراضي، التوعية 

 المعموماتية

تأثير ذلك على 
 المكتبيين

3 9 

   powerانعروض انحاسوبية 

point  أوword 

انتواصم بانتعهيم باألنشطة 

 وانواجبات

 انمصادر انمكتبية

 انتفاعم انصفي

 االختبارات األول وانثاني

انتكهيفات، : مهف األنشطة

 انبحوث، انواجبات

تكنولوجيا 
المعمومات 

واالتصاالت، 
 صناعة المعمومات 

 

تأثير ذلك على 
 مجتمع المستفيدين

3 10 

   powerانعروض انحاسوبية 

point  أوword 

انتواصم بانتعهيم باألنشطة 

 وانواجبات

 انمصادر انمكتبية

 انتفاعم انصفي

 االختبارات األول وانثاني

انتكهيفات، : مهف األنشطة

 انبحوث، انواجبات

 اإلدارة االلكترونية لممكتبات، 
 الجودة في المكتبات

الخدمات الحديثة التي 
تقدمها المكتبة في 

 العصر الرقمي

3 11 

   powerانعروض انحاسوبية 

point  أوword 

انتواصم بانتعهيم باألنشطة 

 وانواجبات

 انمصادر انمكتبية

 انتفاعم انصفي

 االختبارات األول وانثاني

انتكهيفات، : مهف األنشطة

 انبحوث، انواجبات

ان يتعرف على   2.0المكتبات في زمن ويب 
الجيل الجديد من 
االنترنت وكيفية 
 استفادة المكتبةمنه

3 12 

   powerانعروض انحاسوبية 

point  أوword 

انتواصم بانتعهيم باألنشطة 

 وانواجبات

 انمصادر انمكتبية

 انتفاعم انصفي

 االختبارات األول وانثاني

انتكهيفات، : مهف األنشطة

 انبحوث، انواجبات

ما هي شبكات  شبكات التواصل االجتماعي
التواصل وما عالقتها 

 بالمكتبة

3 13 

   powerانعروض انحاسوبية 

point  أوword 

انتواصم بانتعهيم باألنشطة 

 وانواجبات

 انمصادر انمكتبية

 انتفاعم انصفي

 االختبارات األول وانثاني

انتكهيفات، : مهف األنشطة

 انبحوث، انواجبات

أهمية الحوسبة  الحوسبة السحابية
 السحابية

3 14 

 15 3  االمتحانات النيائية   

 

 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

دار الفكر، : عمان. قواعد وشبكات المعمومات المحوسبة في المكتبات ومراكز المعمومات/ قنديمجي، عامر و إيمان السامرائي   .1
2000.  

 .1995دار غريب، : القاىرة. 2ط. دراسات في عمم المعمومات. حشمت قاسم .2

 .2001دار الفكر، : دمشق. دراسات في عمم المكتبات والمعمومات. عبد المطيف صوفي .3

 .2000الدار المصرية المبنانية، : القاىرة. مصادر المعمومات االلكترونية. شريف كامل شاىين .4
 

 

 
 
 

 المقررات المساندة 
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aymanbustanji.tripod.com/LISA.htm 
www.neelwafurat.com 
alyaseer.net 
dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:73084 

 
 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االختبارات 40 

 التفاعل الصفي 10 

 الواجبات البحثية 10 

 االمتحان النهائي 50 

 

http://www.neelwafurat.com/

