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 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 العلوم التربوية: الكلية 

 علم المكتبات والمعلومات: القسم 
 0512132:رقم المادة

 تنمية مصادر المعلومات: عنوان المقرر
  

 وصف المساق 

 مجموعات المكتبات ومراكز المعلومات المختلفة، موقع وإدارةبيان مفهوم بناء وتطوير يهدف هذا المساق إلى 
، التبادل، اإلهداءالشراء،: التزويد بين العمليات المكتبية المختلفة، وظائف قسم التزويد، طرق التزويد ومصادره

 المستخدمة لهذا الغرض، معايير تقويم واألدوات اختيار مصادر المعلومات أسس القانوني، الوقف، اإليداع
 الطلب والشراء ، التسجيل ، التجليد، االستبعاد والجرد، طرق إجراءاتمواد المعلومات ألغراض االقتناء، 

. االقتناء التعاونيأهمية المجموعات المكتبية بشكل عام، إدارةحفظ وصيانة وتقويم مقتنيات المكتبة،   
 

 أهداف المساق 

: يهدف هذا المساق إلى 

 التعريف بصادر المعلومات وأهميتها. 

  التعريف بقسم التزويد ووحداته 

 مية مجموعات الكتبةنالتعريف بت .

  التعريف بطبيعة مجموعات المكتبة. 

  التعريف بالتقييم لمجموعات المكتبة. 
 

 :مخرجات التعلم

: عند االنتهاء من هذا المقرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب مدركاً على
. أن يميز الطالب بين مصادر المعلومات للمكتبات النوعية  ( أ

 .أن يكون قادرا على تقييم مصادر المعلومات كما ونوعا ( ب

. أن يكون قادرا على االختيار المناسب لمجموعات المكتبة و أساليب تنظيمها (           ج
 

 : هيكل المقرر

 

إجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

أو  power   pointالعروض الحاسوبية 
word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 
 الواجبات

تعريف مصادر 
 .وأنواعهاالمعلومات 

 3 1 

أو  power   pointالعروض الحاسوبية 
word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 
 الواجبات

مفهوم تنمية مجموعات 
 .المكتبة

 3 2 

أو  power   pointالعروض الحاسوبية 
word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 

معايير تقييم المواد 
 .المكتبية

 3 3 
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 الواجبات
أو  power   pointالعروض الحاسوبية 

word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 
 الواجبات

 4 3  االختيار للمكتبات

أو  power   pointالعروض الحاسوبية 
word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 
 الواجبات

 5 3  . االختيارأساليب

أو  power   pointالعروض الحاسوبية 
word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 
 الواجبات

العوامل المؤثرة في 
 .عملية االختيار

 

 3 6 

أو  power   pointالعروض الحاسوبية 
word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 
 الواجبات

 7 3  .قسم التزويد

أو  power   pointالعروض الحاسوبية 
word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 
 الواجبات

 8 3  . االقتناءأساليب

أو  power   pointالعروض الحاسوبية 
word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 
 الواجبات

 9 3  .سجالت قسم التزويد

أو  power   pointالعروض الحاسوبية 
word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 
 الواجبات

 أخرىوظائف 
في قسم 
. التزويد

 

 3 10 

أو  power   pointالعروض الحاسوبية 
word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 
 الواجبات

 11 3  .التجليد

أو  power   pointالعروض الحاسوبية 
word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 
 الواجبات

 12 3  .االستبعاد 
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أو  power   pointالعروض الحاسوبية 
word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 
 الواجبات

 13 3  .الجرد

أو  power   pointالعروض الحاسوبية 
word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 
 الواجبات

 14 3  .التعاون بين المكتبات

أو  power   pointالعروض الحاسوبية 
word 

 التواصل بالتعميم باألنشطة والواجبات
 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
: ممف األنشطة

التكميفات، البحوث، 
 الواجبات

حوسبة علمية 
 التزويد 

 

 3 15 

 

 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

 

دار : عمان. تنمية وتقييم المجموعات في المكتبات ومؤسسات المعلومات. (2005)ربحي مصطفى عليان
 .صفاء للنشر والتوزيع

 المقررات المساندة 

دار الفكر : عمان. تنمية المجموعات المكتبية في المكتبات ومراكز المعلومات. (2000)غالب عوض النوايسة
 . للطباعة والنشر

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة التاريخ
 االمتحان األول 15 

 االمتحان الثاني 15 

 االمتحان الشفهي 10 

 عرض تقديمي 10 

 االمتحانى النهائي 50 

 
 

 

 

 

 

 

 


