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   علم المكتبات والمعلومات: القسم 

المكتبات النوعٌة : عنوان المقرر
 0512226: رقم المقرر

جامعة الزرقاء 

 العلوم التربوٌة: الكلٌة 

  : - -المتطلب السابق 

  
  

 وصف المساق 

ويشمل ذلك . والتطورات الحاصمة فيهاوخدماتها   المكتبات المختمفة مع التركيز عمى أهدافها وخصائصها ووظائفهابأنواع يعرف    
 .، ومكتبات األطفال، والمكتبات الخاصة، والمكتبات االلكترونية، واالفتراضية والمتخصصة، واألكاديمية،والوطنية المكتبات العامة

 

 :على الطالب مساعدة إلى المساق هذا  ٌهدف:أهداف المساق 

.  وخصائصهااتالمكتبأنواع  أن يتعرف إلى .1
. كل نوع منهاهداف ووظائف أ أن يميز بين هذه األنواع بناء عمى. 2
. لمكتباتا  لهذهنشطة المختمفةأل اأن يتعرف إلى. 3
. ساليب تنظيمهاأالمكتبات وكل نوع من هذه  مجموعات أن يتعرف إلى. 4
. الخدمات التي يقدمها كل نوع منها واألنشطة التي يقوم بها أن يتعرف إلى. 5

 
 :مخرجات التعلم

 
. معرفة خصائص كل نوع من أنواع المكتبات وأهدافه ووظائفه- 2. القدرة على التمٌٌز بٌن أنواع المكتبات- 1: المعرفٌة-أ

 . معرفة أسس اختٌار مصادر المعلومات وتنظٌمها فً كل نوع من أنواع المكتبات والخدمات التً ٌقدمها- 3

 

ٌعرف أن جمٌع أنواع - 3. ٌدرك أن لنوعٌة المستفٌدٌن والمؤسسة األم التً تتبعها المكتبة تحكم على نوعها- 1: اإلدراكٌة-ب
ٌدرك أهمٌة كل نوع من أنواع المكتبات  - 3. المكتبات معنٌة بجمع مصادر المعلومات المناسبة وتنظٌمها وإتاحتها للمستفٌدٌن

. وأنها جمٌعا تقوم بدور ثقافً وتعلٌمً ومساندة متخذي القرار
 

التعاون البىاء -2. العمل بروح الفرٌق إلوجاز المهام والىاجبات المشتركة- 1:   مهارات التعامل مع اَخرٌه وتحمل المسؤولٍة-     ج

 أن يعمل عمى بناء عالقات إيجابية مع الزمالء والمستفيدين في -3. مع العاملٍه ومع المستفٍدٌه فً أي وىع مه أوىاع المكتبات
. هذه المكتبات

 

أن ٌعرف أنسب الطرق - 2 أن ٌتعرف على التقنٌات الحدٌثة المستخدمة فً المكتبات المختلفة -1: مهارات االتصال وتقنٌات المعلومات-د
أن ٌساهم فً وضع أفضل الحلول للمشكالت التً قد تواجه المستفٌدٌن عند استخدام هذه - 3لتشجٌع المستفٌدٌن على ارتٌاد هذه المكتبات 

 .المكتبات
 

ٌراعً اتجاهات - 2ٌعرف الكٌفٌة المناسبة للتعامل مع مصادر المعلومات المختلفة فً هذه المكتبات- 1: الحركٌة والنفسٌة. هـ

 .المستفٌدٌن وسلوكهم عند بحثهم عن المعلومات المطلوبة وٌٌسر لهم سبل الحصول علٌها
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 :  هيكل المقرر

 

نتاجات  المواضيع إجراءات التعلم طرق التعليم
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 .عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

تعرٌف المكتبات، ووشأتها، والعىامل 

. التً أدت إلى ظهىرها وتىىعها

الىظائف األساسٍة التً تقىم بها جمٍع 

أوىاع وحدات المعلىمات بما فٍها 

 .المكتبات

 2-، أ1-أ
 3-أ

 األول 3

ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

تعرٌفها ووظائفها : المكتبات الىطىٍة

 والمستفٌدون ومجمىعاتها وخدماتها
 .منها

 2-، أ1-أ
 3-، د3-أ

 الثاني 3

ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

 الثالث 3  نماذج من المكتبات الوطنٌة

ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

 تعرٌفها وأهدافها: المكتبات الجامعٍة
 .ومجموعاتها

 2-، أ1-أ
 3-أ

 الرابع 3

ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

خدمات المكتبة الجامعٌة والمستفٌدون 
 .منها

 الخامس 3 2-، هـ3-د

ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

تعرٌفها، : المكتبات المتخصصة
 .ووظائفها، ومزاٌاها

 2-، أ1-أ
 3-أ

 السادس 3

ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

مجموعات المكتبة المتخصصة، 
 .وخدماتها والمستفٌدون منها

 السابع 3 2-، هـ3-د

ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

تعرفها وأهدافها : المكتبات العامة
 .ومبانٌها

 2-، أ1-أ
 3-أ

 الثامن 3

ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

مجموعات المكتبة العامة وخدماتها 
 .والمستفٌدون منها

 التاسع 3 2-، هـ3-د

ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

تعرٌفها وأهدافها : المكتبات المدرسٌة
 .وأهمٌتها فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة

 2-، أ1-أ
 3-أ

 العاشر 3

ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

مجموعاتها والخدمات التً تقدمها، 
 .والمستفٌدون منها

 الحادي عشر 3 2-، هـ3-د
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ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

المكتبات اإللكترونٌة والرقمٌة 
واالفتراضٌة، تعرٌفها ونشأتها، 

مزاٌاها . والفروق الجوهرٌة فٌما بٌنها
 . مقارنة بالمكتبة التقلٌدٌة

 1-، أ1-أ
 2-، د1-د

 الثاني عشر 3

ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

. دوافع إنشاء المكتبات الرقمٌة
. مستلزمات إنشاء المكتبات الرقمٌة

نماذج من المكتبات الرقمٌة األجنبٌة 
. والعربٌة

 2-، د1-د
 3-د

 الثالث عشر 3

ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

مكتبات )أنواع أخرى من المكتبات 
األطفال، المكتبات الخاصة، المكتبات 

 .(...المتنقلة 

 2-، أ1-أ
 3-أ

 الرابع عشر 3

ٌّة   أسلوب المحاضرة التفاعل
التعلٌم  .لحوار والمناقشةا

 .عن طرٌق األنشطة

التفاعل الصفي في  -1
ممف األنشطة - 2 المحاضرة 

 ويشمل التكميفات والبحوث

عرض لنماذج عن المكتبات بأنواعها 
 (من إعداد الطلبة)المختلفة 

 2-أ
 1-ب

 عشر الخامس 3

 السادس عشر   االمتحانات النهائٌة  

 

 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

 .المكتبات النوعٌة، عمان ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع (2007)علٌوي، محمد، المالكً، مجبل 

: المقررات المساندة
 . أنواع المكتبات، عمان، دار المسيرة (2011)المدادحة، أحمد 

 

 :طرق التقييم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول 20% 

 االمتحان الثاني 20% 

 أعمال الفصل %10 من بداٌة الفصل حتى نهاٌته

 االمتحان النهائي  50% 

   

 


