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 جامعة الزرقاء علم المكتبات والمعلومات: القسم 

 النشر االلكتروني: عنوان المقرر
 0512456رقم المساق 

 العلوم التربوية: الكلية 

 

 

 وصف المساق 

:  تتضمن المادة المفردات والمحاور األساسية اآلتية
مفيوم النشر اإللكتروني، دور الحاسوب ووسائل االتصال الحديثة في مساندة النشاطات المكتبية،    

األدوات المكتبية اإللكترونية، البرمجيات الجاىزة لدعم النشاطات المكتبية مثل معالجة النصوص والنشر 
اإللكتروني والجداول اإللكترونية، المصادر اإللكترونية، األقراص البصرية ودورىا في نشر المعمومات 

التجارب األمريكية واألوروبية والعربية في النشر اإللكتروني، . وبثيا، شبكات المعمومات والنشر اإللكتروني
 .اقتصاديات النشر اإللكتروني، مشكالت النشر اإللكتروني، وتطبيقات عممية في المجال

 
 أهداف المساق 

:  ييدف ىذا المساق إلى أن يكون الطالب قادرًا عمى أن
 في الحديثة االتصال ووسائل الحاسوب ودور االلكتروني لمنشر األساسية بالمفاىيم المقصود توضيح -1

 .االلكترونية المكتبية النشاطات مساندة

  .وبثيا وتنظيميا المعمومات جمع في االلكتروني النشر أىمية يدرك  -2

 .االلكتروني النشر في المستخدمة االلكترونية المكتبية األدوات عمى يتعرف -3

 بين العالقات عمى ،يتعرف االلكتروني النشر ألغراض المستخدمة الجاىزة البرمجيات عمى يتعرف  -4
 .وبثيا المعمومات تييئة ألغراض االلكتروني والنشر المتنوعة االلكترونية المعمومات مصادر

 .االلكتروني النشر مجال في واألجنبية العربية التجارب بعض إلى يتعرف -5

  .االلكتروني بالنشر المرتبطة المشكالت أىم إلى ،يتعرف االلكتروني النشر اقتصاديات عمى يتعرف -6

  .المجال في عممية بتطبيقات القيام من تمكنو التي األساسية الميارات يكتسب -7
 

 : مخرجات التعلم

 : عمى قادراً  الطالب يكون أن المتوقع من فإنو المقرر، ىذا من االنتياء عند
 

 في الحديثة االتصال ووسائل الحاسوب ودور االلكتروني لمنشر األساسية بالمفاىيم المقصود توضيح -1
 .االلكترونية المكتبية النشاطات مساندة
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 .وبثيا وتنظيميا المعمومات جمع في االلكتروني النشر أىمية إدراك  -2

 .االلكتروني النشر في المستخدمة االلكترونية المكتبية األدوات عمى التعرف  -3

 بين العالقات عمى ،التعرف االلكتروني النشر ألغراض المستخدمة الجاىزة البرمجيات عمى التعرف  -4
 إلى  ،التعرف وبثيا المعمومات تييئة ألغراض االلكتروني والنشر المتنوعة االلكترونية المعمومات مصادر
 .االلكتروني النشر مجال في واألجنبية العربية التجارب بعض

 بالنشر المرتبطة المشكالت أىم  معرفة عمى قادرا يكون ،أن االلكتروني النشر اقتصاديات عمى التعرف  -5
   المجال في عممية بتطبيقات القيام من تمكنو التي األساسية الميارات  اكتساب ، االلكتروني

 
 

 :  هيكل المقرر

 

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع إجراءات التعلم طرق التعليم
 المعتمدة

 األسبوع

التحضير المسبق 
 لمدرس

 

التعميم عن طريق حّل  -
 المشكالت

التعميم التعاوني  -
 الحوار والمناقشة-
 

تطور الكتابة ، صناعة 
الكتاب ، عصر الورق 

وعصر النشر االلكتروني 
 . 

التطورات والثورات إدراك 
التي اثرت عمى نشر 

 المعمومات

األول  3
 

المشاركة في مناقشات 
 صفية

التعميم عن طريق حّل  -
 المشكالت

التعميم التعاوني  -
 الحوار والمناقشة-

 

الصراع بين المعمومات 
في األوعية الورقية 

 واألوعية االلكترونية 

التعرف على أنواع 
مصادر المعلومات 

 
والصراع بين األشكال 

التقليدية واألشكال 
 االلكترونية

الثاني  3
 

التعميم عن طريق حّل  - العمل ضمن فريق
 المشكالت

التعميم التعاوني  -
 الحوار والمناقشة-

 

أىمية النشر االلكتروني ، 
 مزاياه وسمبياتو 

التؼرف ػلى أنىاع 

 المراجغ المختلفت

الثالث  3
 

المشاركة في مناقشات 
 صفية

 التدريب العملي 

 التعميم عن طريق األنشطة

تطور النشر االلكتروني 
وتأثيره عمى المؤلفين 

 والناشرين والمستفيدين 

الرابع  3 تأثير النشر االلكتروني
 

 التدريب العملي  االستقصاء

 التعميم عن طريق األنشطة

النشر االلكتروني وتأثيره 
 عمى المكتبة 

الخامس  3 
 

التواصل بالتعميم عن  المراحل التي تمر بيا  التدريب العملي -  إدراك مراحل ػملٍت  السادس  3
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بعد باألنشطة 
 والتكميفات

التعميم عن طريق - 
  األنشطة

  النشر عممية النشر 

المصادر المكتبّية 
التي يحال إلييا حسب 

 موضوع المحاضرة

 التدريب العممي
 التعميم عن طريق األنشطة

الدورية االلكترونية 
 والكتاب االلكتروني 

 السابع 3 
 

 التدريب العملي  العروض الحاسوبية

 التعميم عن طريق األنشطة

تكنولوجيا المعمومات 
 الالزمة لمنشر االلكتروني 

التعرف على أنواع 
تكنولوجيا المعلومات 

 الالزمة للنشر

 الثامن 3
 

 التدريب العملي -  

التعميم عن طريق - 
  األنشطة

البرمجيات الجاىزة لدعم 
النشاطات المكتبية مثل 

 النصوص ، ةمعاجل
الناشر المكتبي ، الجداول 

 االلكترونية 

التعرف على مصادر 
المعلومات االلكترونية 

التاسع  3

 التدريب العممي 
 التعميم عن طريق األنشطة

العاشر  3  تطبيقات عممية 

 التدريب العملي  

 التعميم عن طريق األنشطة

شبكات المعمومات والنشر 
 االلكتروني 

الحادي  3 
عشر 

 التدريب العملي -  

التعميم عن طريق - 
  األنشطة

تجارب أوروبية وعربيو في 
 مجال النشر االلكتروني 

الثاني  3 
عشر 

 التدريب العممي 
 التعميم عن طريق األنشطة

اقتصاديات النشر 
 االلكتروني 

الثالث  3 
عشر 

 التدريب العملي -  

التعميم عن طريق - 
  األنشطة

مشكالت النشر 
االلكتروني ، عرض 

بحوث الطمبة ، مراجعة 
 عامو 

الرابع  3 
عشر 

 التدريب العممي 
 التعميم عن طريق األنشطة

الخامس  3  مراجعة عامة
عشر 

وضع اختبارات ثابتة 
 وصادقة 

تقديم االمتحان وتوضيح  
 المطلوب من أسئلته

االمتحانات النيائية  تقييم المساق من خالل 
االمتحان النهائي 

السادس  3
عشر 
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: المراجع
  

الكتاب المقرر الرئيس 

 نظم بحىث لمركز الثانً المؤتمر ودراساث أبحاث : والمؼلىماث المكتباث مجتمغ ػلى وتأثٍره االلكترونً النشر

 المكتبت ، القاهرة ، الهادي ػبذ فتحً محمذ وتحرٌر إػذاد ،( 26/10/1999-25 :القاهرة ) المؼلىماث وخذماث

 . 2001، األكادٌمٍت

 

 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االختبار األول  عالمة20 

 االختبار الثاني  عالمة20 
  

 عمى مدار الفصل

ملف اإلنجاز ومشروع   عالمات10
 والمشاركة والحضور

 النهائي  عالمة50 

 


