القسم  :علم المكتبات والمعلومات
عنوان المقرر :مصادر المعلومات
رقم المساق 0512131

جامعة الزرقاء
الكلية  :العلوم التربوية

وصف المساق
تتضمن المادة المفردات والمحاور األساسية اآلتية:
مفيوم مصادر المعمومات وأىميتيا ،األنواع واألشكال المختمفة لمصادر المعمومات :الكتب،

األعمال المرجعية ،الدوريات والمسمسالت ،المطبوعات الحكومية ،األرشيف والوثائق

والمخطوطات ،المواد السمعية والبصرية ،المصغرات الفيممية ،المصادر اإللكترونية … .الخ،

مزايا ىذه المصادر ،أساليب تقويم ىذه الفئات واستخداميا لألغراض المختمفة والمستمزمات

الضرورية لإلفادة من ىذه المصادر ،المؤسسات ذات العالقة بإنتاج وتوزيع وتوفير واتاحة ىذه
المصادر.
أهداف المساق
ييدف ىذا المساق إلى أن يكون الطالب قاد اًر عمى أن:

- 1يوضح المقصود بالمفاىيم األساسية لمصادر المعمومات.

- 2يعرف أنواع مصادر المعمومات ويميز أي نوع عن األنواع األخرى.
- 3يعرف مزايا كل نوع من ىذه المصادر.

- 4يدرك أىمية مصادر المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات.
- 5يختار مصادر المعمومات المناسبة لتقديم الخدمة المطموبة.
مخرجات التعلم :
عند االنتياء من ىذا المقرر ،فإنو من المتوقع أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
- 1التمييز بين أنواع مصادر المعمومات.

- 2أن يدرك الخصوصية لكل نوع من ىذه المصادر
- 3أن يكتسب ميارات أساسية تمكنو من استخدام ىذه المصادر
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هيكل المقرر
األسبوع

:

الساعة
المعتمدة
3

2+1

الثاني

3

2+1

المخطوطات ،الكتب العامة

الثالث

3

2+1

األعمال المرجعية

الرابع

3

2+1

األعمال المرجعية (التراجم

الخامس

3

3+2

الدوريات (مفيوميا،

السادس

3

3+2

األعمال الببميوعرافية

السابع

3

3+2

الثامن

3

3+2

التاسع

3

3+2

العاشر

3

3+2

األول

نتاجات التعلم

المواضيع
مفيوم مصادر المعمومات
وتقسيماتيا،

طرق التعليم

إجراءات التعلم

التحضير المسبق لمدرس

التعميم عن طريق ح ّلالمشكالت
-التعميم التعاوني

الحوار والمناقشةالتعميم عن طريق ح ّلالمشكالت

المشاركة في مناقشات صفية

التعميم التعاونيالحوار والمناقشة(الموسوعات  ،القواميس)

التعميم عن طريق ح ّلالمشكالت

العمل ضمن فريق

-التعميم التعاوني

والسير ،األدلة ،األطالس )...
أنواعيا،ميزاتو ،تنظيميا)

(الفيارس والكشافات

الحوار والمناقشةالتدريب العملي
التعميم عن طريق األنشطة

المشاركة في مناقشات صفية

التدريب العملي
التعميم عن طريق األنشطة
 التدريب العملي -التعميم عن طريق األنشطة

االستقصاء
التواصل بالتعميم عن بعد
باألنشطة والتكميفات

والمستخمصات)
مطبوعات أخرى (الرسائل

التدريب العممي

الجامعية ،وقائع المؤتمرات،

التعميم عن طريق األنشطة

براءات االختراع ،المطبوعات

المكتبية التي يحال
المصادر
ّ
إلييا حسب موضوع
المحاضرة

الحكومية)
المصادر السمعية والبصرية،

التدريب العملي
التعميم عن طريق األنشطة

مصادر المعمومات

 التدريب العملي -التعميم عن طريق األنشطة

والمصغرات الفيممية.
اإللكترونية (تعريفيا ،أنواعيا،

=
=

مزاياىا ،مستمزمات تشغيميا)
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3+2

الدوريات اإللكترونية

التدريب العملي
التعميم عن طريق األنشطة

=

الحادي
الثاني عشر

3

5+4

المراجع اإللكترونية

 التدريب العملي -التعميم عن طريق األنشطة

=

الثالث عشر

3

5+4

اإلنترنت ومحركات البحث

التدريب العممي

=

الرابع عشر

3

5+4

مصادر المعمومات في

التعميم عن طريق األنشطة
 التدريب العملي -التعميم عن طريق األنشطة

=

الخامس

3

5

3

عشر

المكتبة اإللكترونية والمكتبة
الرقمية
عشر
السادس

3

أمن وسالمة مصادر

التدريب العممي

المعمومات.

التعميم عن طريق األنشطة
تقديم االمتحان

االمتحانات النيائية

=
وضع اختبارات ثابتو وصادقة

عشر

المراجع:
الكتاب المقرر الرئيس

مصادر المعمومات التقميدية واإللكترونية /عامر قنديمجي ،ربحي عميان ،إيمان السامرائي .عمان  :دار اليازوري،
.2009
الطرق

العالمة

االختبار األول
االختبار الثاني
المشاركة والحضور
النهائي

 20عالمة
 20عالمة
 10عالمات
 50عالمة
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