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 -----: المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  العلوم التربوية: الكلية 
 علم المكتبات والمعلومات: القسم 

 0512357: رقم المادة
 أساسيات استرجاع المعلومات: عنوان المقرر

 

  
  

 وصف المساق 

:  تتضمن المادة المفردات والمحاور األساسية اآلتية   
مفيوم استرجاع المعمومات وأىميتو، دورة المعمومات، نظم استرجاع المعمومات ومخرجاتيا، مشكالت استرجاع 

المعمومات، مكونات نظم استرجاع المعمومات، العوامل المؤثرة في عمميات استرجاع المعمومات، لغات استرجاع 
. المعمومات، االسترجاع المحوسب، االنترنت واسترجاع المعمومات، تطورات حديثة في نظم االسترجاع المحوسبة

 أهداف المساق 

 : يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطلبة على.

. توضيح المقصود بالمفاىيم األساسية لنظم استرجاع المعمومات -1
 .إدراك أىمية استرجاع المعمومات في جميع أنواع وحدات المعمومات -2

 .اإللمام بمكونات نظام استرجاع المعمومات -3

 .تعرف خطوات إنشاء نظام استرجاع المعمومات -4

 .(الطبيعية والمقيدة)تعرف لغات استرجاع المعمومات  -5

 .اكتساب ميارات تمكنيم من استخدام أدوات البحث المناسبة -6

 .تعرف مقاييس كفاءة االسترجاع -7
 

:  مخرجات التعلم

: المعرفية-أ
. اكتساب كفايات معرفية حول نظم استرجاع المعمومات الببميوعرافية خاصة ما يتعمق بمكوناتيا ووظائفيا -1
 .تعرف نشأة نظم استرجاع المعمومات -2

 .تعرف أوجو الشبو واالختالف بين أنماط استرجاع المعمومات -3

: الميارات اإلدراكية-  ب
.  القدرة عمى تحديد احتياجات المستفيدين وصياغة االستفسار المناسب- 1 
. القدرة عمى تحميل النظام إلى عناصره األساسية-2 
 . انقدرة عهى تحهيم انمشكالت انتي قد يىاجهها نظاو استرجاع انمعهىمات-3 

: خرين و تحمل المسؤوليةاآلميارات التعامل مع - ج
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. العمل ضمن الفريق المستخدم لمنظام بتعاون بناء-1    
 .التعامل اإليجابي مع المستفيدين من نظام استرجاع المعلومات على القدرة-2    

:  تصال و تقنية انمعهىماتالمهارات ا- د

. التفاعل مع قواعد البيانات المناسبة السترجاع البيانات والمعمومات المطموبة- 1    
. توظيف مصادر المعمومات الرقمية بمختمف أنواعيا السترجاع البيانات والمعمومات المطموبة- 2   
.  اإلفادة من شبكات المعمومات لغرض التواصل مع المستفيدين-3   
 .اكتساب الميارات الالزمة لمتعامل مع نظام استرجاع المعمومات في المكتبة ونظمو الفرعية-4   

 

 

 :هيكل المقرر
 

 

إجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

   powerالعروض الحاسوبية 
point  أوword 

التواصل بالتعميم باألنشطة 
 والواجبات

 المصادر المكتبية

 التفاعل الصفي
االختبارات األول 

 والثاني
: ممف األنشطة

التكميفات، 
 البحوث، الواجبات

  مفيوم نظم استرجاع
المعمومات، نشأة نظم 
استرجاع المعمومات 

وتطورىا، دورة 
استرجاع المعمومات 

 

 األول 3 

مكونات نظام استرجاع   
المعمومات، مشكالت استرجاع 

 المعمومات

 الثاني  

    إنشاء نظام استرجاع
اختيار )المعمومات 

 (المصادر

 الثالث  
 

تكشيف )معالجة المصادر   
 (المصادر

 الرابع  

تكشيف )معالجة المصادر   
 (المصادر

 الخامس  

الفيرسة المقروءة آليا والمعايير   
 العالمية

 السادس  

 السابع   تخزين البيانات والمعمومات)  
 الثامن   الطبيعية والمقيدة: لغة النظام   
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: استرجاع المعمومات من النظام  

 حاجات المستفيدين
 التاسع  

التصفح )طرق االسترجاع   
 (والبحث

 العاشر  

عوامل )استراتيجيات البحث   
 (...المنطق البوليني، البتر

 الحادي عشر  

    نظم استرجاع
المعمومات عمى 

أدوات ): االنترنت
األدلة : البحث

 (ومحركات البحث

 الثاني عشر  

وظائف أدوات البحث، طرق   
 البحث

 الثالث عشر  

 الرابع عشر   تقييم نظام استرجاع المعمومات  
 الخامس عشر   نماذج لنظم استرجاع المعمومات  
 السادس عشر   االمتحانات النيائية  

 
 

 المراجع 
 :الكتاب المقرر الرئيس

  .1427أساسيات نظم إسترجاع المعمومات االلكترونية ، الرياض ، مكتبة فيد الوطنية ،  (2006) بامفمح، فاتن  -1 

: المقررات المساندة 
 نظم استرجاع المعمومات بين النظرية والتطبيق، عمان ، دار صفاء لمنشر والتوزيع  (2005)التكروري، سناء  -1

 .مكتبة الملك فهد الوطنية : الرياض.- استرجاع المعلومات ، ترجمة حشمت قاسم  (1997)النكستر ، ولفرد . 2
 

 

  :طرق التقييم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول %20  األحد25/11/2018

 االمتحان الثاني %20  الخميس3/1/2019

 أعمال الفصل %10 من بداية الفصل إلى نهايته

 االمتحان النهائي  50% 31/1/2019- 20

   

 


