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 : --المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  العلوم التربوية: الكلية 

  علم المكتبات والمعلومات:القسم 

المكتبات الرقمية :عنوان المقرر
 0512457: رقم المقرر

 

  

 وصف المساق 

. يهدف هذا المساق إلى تعريف الطمبة بمفهوم المكتبة اإللكترونية، والعوامل التي أدت إلى ظهورها وتطورها
إدارة المصادر اإللكترونية فيها، خدماتها والتطورات المستقبمية . مكونات المكتبة اإللكترونية ومتطمباتها، وأهميتها

 .في هذا النوع من المكتبات
: يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطلبة على

.  وأنواعهاأهدافها وخصائصهاو الرقميةتعرف المكتبة  .1
 .المكتبة االلكترونية والمكتبة االفتراضية والمكتبة الهجينةذات الصمة كيز بين مصطمحات يمالت .2

 .إدراك أهمية المكتبة الرقمية في جميع أنواع وحدات المعمومات .3

 .بمكونات المكتبة الرقميةاإللمام  .4

 .، أو التحول إليهاالمكتبة الرقميةتعرف خطوات إنشاء  .5

 .في الحصول عمى المعمومات المطموبة بكفاءة الرقمية مصادر المعمومات التعامل مع .6

 . في تقديم خدمات المعمومات المتنوعة لممستفيدين واالفتراضية الرقميةالمكتبات توظيف  تمكينهم من .7

 
 

 : مخرجات التعلم

 :المعرفية-أ
.  وأنواعهاأهدافها وخصائصهاو  المكتبة الرقميةاكتساب كفايات معرفية حول -1
 .ومزاياهاخصائص  و الرقميةالمكتبةقيام العوامل التي أدت إلى تعرف -2

 .أن يتعرف إلى مصادر المعمومات الرقمية وتنميتها وتنظيمها وسالمتها- 3

 :المهارات اإلدراكية-  ب
تاحتها- 1   .إدراك أهمية المكتبة الرقمية في تبادل المعمومات وا 
 . القدرة عمى تحديد متطمبات إنشاء المكتبة الرقمية- 2 
 .المكتبة الرقمية انقدرة عهى تحهيم انمشكالت انتي قد يىاجهها انقائمىن عهى -3

 :خرين و تحمل المسؤوليةاآلمهارات التعامل مع - ج
 .العمل ضمن الفريق المستخدم لممكتبة الرقمية بتعاون بناء-1    
 .المكتبة الرقميةالتعامل اإليجابي مع المستفيدين من خدمات  على القدرة-2    
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 : تصال و تقنية انمعهىماتالمهارات ا- د

 .توظيف مصادر المعمومات الرقمية بمختمف أنواعها السترجاع البيانات والمعمومات المطموبة- 1    
 . اإلفادة من شبكات المعمومات لغرض التواصل مع المستفيدين-2   
 . اكتساب المهارات الالزمة لمتعامل مع مصادر المعمومات الرقمية-3   

 

 :  هيكل المقرر
 

نتاجات  المواضيع إجراءات التعلم طرق التعليم
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  -
 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

  الذهنيعصف ال-

  تطبيق عممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة - 3

ويشمل التكميفات 
 والبحوث 

المصطمحات ذات مفهوم المكتبة الرقمية، 
المكتبة االلكترونية والمكتبة : العالقة ومنها

تطور  .الهجينة، والمكتبة االفتراضية
 .المكتبة الرقمية

 األول 3 1-أ

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  
لحوار والمناقشةا-  

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة - 3

ويشمل التكميفات 
 والبحوث

 األهداف األساسية لممكتبة الرقمية
 والصعوبات الرقمية مميزات المكتبة 

. والتحديات التي تواجهها
 . الرقميةخصائص المكتبة

 1-أ
 2-ب

 الثاني 3

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  
 لحوار والمناقشةا-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة - 3

ويشمل التكميفات 
 والبحوث

 الثالث 3 2-أ .الرقميةمراحل التحول إلى المكتبة 

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  
 لحوار والمناقشةا-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة - 3

ويشمل التكميفات 
 والبحوث

 .الرقميةمستمزمات التحول إلى المكتبة 
 الرابع 3 

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  
 لحوار والمناقشةا-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2

 األساليب، .تنمية المجموعات الرقمية
الجهات المزودة، األنواع المختمفة 

 الخامس 3 3-أ
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ممف األنشطة - 3
ويشمل التكميفات 

 والبحوث

حقوق .  لمصادر المعمومات الرقمية
 .النشر في المكتبات الرقمية

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  
 لحوار والمناقشةا-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة - 3

ويشمل التكميفات 
 والبحوث

. الميتاداتا وتنظيم مصادر المكتبة الرقمية
  .الرقميةخدمات المكتبة 

 السادس 3 3-أ

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  
 لحوار والمناقشةا-

 .تطبيق عممي

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة - 3

ويشمل التكميفات 
 والبحوث

 الدخول إلى .االنترنت والمكتبات الرقمية
 .الرقميةمواقع مكتبات 

 السابع 3 2-أ

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  
 لحوار والمناقشةا-

 .تطبيق عممي

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة - 3

ويشمل التكميفات 
 والبحوث

 الثامن 3 1-ب . استرجاع المعمومات في المكتبات الرقمية

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  
لحوار والمناقشة ا-
 تطبيق عملي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة - 3

ويشمل التكميفات 
 والبحوث

. النشر اإللكتروني والمكتبات الرقمية
ظهورها وتطورها، . الكتب االلكترونية

. أجهزة قراءة الكتب االلكترونية
البحث عن مصادر معمومات الكترونية 

 .من خالل االنترنت

 التاسع 3 

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  
 لحوار والمناقشةا-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة - 3

ويشمل التكميفات 
 والبحوث

 المكتبات الرقمية والدوريات العممية
 العاشر 3 

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  
 لحوار والمناقشةا-

 .تطبيق عممي

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2

تعريفها، : الرقمية/ لكترونيةإلالدوريات ا
. عناصرها، مزاياها وعيوبها

الحادي  3 
 عشر
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ممف األنشطة - 3
ويشمل التكميفات 

 والبحوث

البحث في نماذج من دوريات الكترونية 
 .عمى االنترنت

أسلوب المحاضرة التفاعلّية  
 لحوار والمناقشةا-

 تطبيق عممي

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة - 3

ويشمل التكميفات 
 والبحوث

قاعدة / قواعد بيانات الدوريات االلكترونية 
EBISCOنموذجا  .

 .استخدام قاعدة ابسكو والبحث فيها

الثاني  3  - أ
 عشر

التفاعل الصفي في -1 تطبيق عممي
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة - 3

ويشمل التكميفات 
 والبحوث

الثالث  3  خدمات المكتبة الرقمية
 عشر

التفاعل الصفي في -1 
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة - 3

ويشمل التكميفات 
 والبحوث

 أمن وسالمة مكونات المكتبة الرقمية
الرابع  3 

 عشر

التعليم عن طريق 
.األنشطة  

 

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة - 3

ويشمل التكميفات 
 والبحوث

 نماذج من المكتبات الرقمية
الخامس  3 

 عشر

السادس    االمتحانات النهائية  
 عشر 
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1- http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=13644 

2- http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=16459/ 

3- http://ahmadfarag.bbflash.net/t129-topic 

4- http://membres.multimania.fr/ahmedfarag/documents/Arabe_Articles/Dig_Lib.pdf 

  :طرق التقييم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول 20% 

 االمتحان الثاني 20% 

 أعمال الفصل %10 من بداية الفصل إلى نهايته

 االمتحان النهائي  50% 
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