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 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  العلوم التربوية: الكلية 

  علم المكتبات والمعلومات:القسم 

  التدريب العملي: عنوان المقرر
  

 
 :وصف المساق

مكتبة، مركز معمومات، )يختار الطالب وبموافقة المشرف واحدة من المؤسسات العاممة في مجال المعمومات     
. لمتعرف عمى نظم العمل المختمفة فيها والتدريب عمى بعض األعمال األساسية في تمك المؤسسة (مركز توثيق

يعد تقرير بحث في حدود عشرة .  ساعة عمل في تمك المؤسسة200يقضي الطالب فترة تدريبية بحد أدنى 
 .آالف كممة

 
 

 أهداف المساق 
 

 .يميز بين الخدمات المكتبية وتطبيقاتها العممية  
  التعامل مع أنواع المستفيدين وتمبية احتياجاتهم المعموماتية 

  التعامل مع األنظمة المختمفة المستخدمة في المكتبة 

  التطبيق العممي لما درسه نظريًا 

 التمييز بين اإلجراءات المكتبية المتبعة في أقسام المكتبة المختمفة 
 

 : مخرجات التعلم

 

لطبيعة العمل في أقسام المكتبة المختمفة، عند االنتهاء من هذا المقرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب مدركًا 
وأن يتقن التعامل مع أنواع المستفيدين وقادرًا عمى تمبية احتياجاتهم المعموماتية من خالل القيام باإلجراءات الفنية 

 .وتقديم خدمات معموماتية بأساليب متعددة حديثة
 
 

 مفردات المقرر األسبوع

 األول
 

 وكيفية تقسيم الساعات المطموبة عمميًا حسب جدوله الدراسيتوزيع الخطة ومناقشتها، 

 الثاني
 

 التدريب العممي في قسم التزويد واإلعارة والتكشيف

 الثالث
 

 التدريب العممي في قسم التزويد واإلعارة والتكشيف

 الرابع
 

 التدريب العممي في قسم التزويد واإلعارة والتكشيف
 

 التدريب العممي في قسم التزويد واإلعارة والتكشيف الخامس
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 السادس
 

 التدريب العممي في قسم التزويد واإلعارة والتكشيف

 السابع
 

 التدريب العممي في قسم التزويد واإلعارة والتكشيف

 الثامن
 

 التدريب العممي في قسم المراجع واإلرشاد والمناولة والفهرسة والتصنيف والدوريات

 التاسع
 

 التدريب العممي في قسم المراجع واإلرشاد والمناولة والفهرسة والتصنيف والدوريات

 العاشر
 

التدريب العممي في قسم المراجع واإلرشاد والمناولة والفهرسة والتصنيف 
 والدوريات

 الحادي عشر
 

  التدريب العممي في قسم المراجع واإلرشاد والمناولة والفهرسة والتصنيف والدوريات

 الثاني عشر
 

 التدريب العممي في قسم المراجع واإلرشاد والمناولة والفهرسة والتصنيف والدوريات

 الثالث عشر
 

 التدريب العممي في قسم المراجع واإلرشاد والمناولة والفهرسة والتصنيف والدوريات

 الرابع عشر
 

 جولة تقييمية في جميع أقسام المكتبة

 الخامس عشر
 

 جولة تقييمية في جميع أقسام المكتبة

 السادس عشر
 

امتحان تقييمي عممي لجميع اإلجراءات الفنية والخدمات المكتبية 
 المستخدمة في أقسام المكتبة

 

 الدرجة االختبار أو أساس التقويم

 20 التدريب العممي في المكتبة

 20 تقرير المشرفين عمى التدريب العممي

 30 االمتحان العممي التقييمي

 30 عالمة المشرف
 

 
 
 

 


