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 : --المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  العلوم التربوٌة: الكلٌة 

  علم المكتبات والمعلومات:القسم 

  المكتبات المدرسية:عنوان المقرر

 0512221: رقم المقرر

 

  

 وصف المساق 

لى التعريف بالمكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعمم، تطورىا، وظائفيا التربوية إييدف ىذا المساق 
نواعيا، كما يتناول المساق موقع أخصائص المكتبات المدرسية ومميزاتيا، . ىدافياأواالجتماعية والتثقيفية و

تنظيم مجموعاتيا، تقنية المعمومات، .  دارة المكتبات المدرسيةإ. المكتبة، والمبنى والتجييزات لممكتبات المدرسية
 .  ردن ووسائل تطويرىاألخدمات المكتبات المدرسية، المعايير الدولية، واقع المكتبات المدرسية في ا

 أهداف المساق 

 : أن علىالطالبيهدف هذا المقرر إلى مساعدة       

. نواعياأالمكتبة المدرسية وخصائصيا وإلى تعرف  ي.1
. ىداف والوظائف التعميمية والتربوية واالجتماعية والتثقيفية لممكتبات المدرسيةألاإلى تعرف ي. 2
 .يدرك أىمية دور المكتبة المدرسية في العممية التعميمية التعممية. 3
. نشطة المختمفة لممكتبات المدرسيةألاإلى تعرف ي. 4
. ساليب تنظيمياأ المدرسية وةمجموعات المكتبإلى كيفية اختيار تعرف ي. 4
. التشريعات والمعايير الموحدة والدولية لممكتبات المدرسيةإلى تعرف ي. 5
 . إلى المستفيدين المدرسيةةالمكتبيتعرف إلى أنواع الخدمات المناسبة التي يمكن أن تقدميا - 6

 

 : مخرجات التعلم

 :المعرفية-أ
 .نواعياأخصائصيا ومكوناتيا والمدرسية والمكتبة  اكتساب كفايات معرفية حول -1
 .المدرسية المكتبة بتوظيف مقتنيات األساسية المرتبطة لمميامامتالك المعرفة والفيم  -2

 .اكتساب كفايات معرفية حول كيفية اختيار وتنظيم مصادر المعمومات المناسبة -3

 :الميارات اإلدراكية- ب
  .المكتبات النوعية األخرىمركز مصادر التعمم والفروق بين المكتبة المدرسية والقدرة على بيان وتىضيح - 1 
 .إدراك أىمية دور المكتبة المدرسية في العممية التعميمية التعممية- 2     

 :خرين و تحمل المسؤوليةاآلميارات التعامل مع -   ج
 .وبتعاون بناءلمكتبة المدرسية لالعمل ضمن الفريق المستخدم -1    
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 . من طلبة ومدرسٌن وغٌرهمالمكتبة المدرسيةالتعامل اإلٌجابً مع مستخدمً  على القدرة-2    
 

 : تصال و تقنية المعلىماتالمهارات ا- د

 .العمل عمى بناء عالقات إيجابية مع الييئتين اإلدارية والتدريسية- 1    
 .توظيف مصادر المعمومات اإللكترونية لدعم المقررات الدراسية- 2   

  
 :  هيكل المقرر

 

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع إجراءات التعلم طرق التعليم
 المعتمدة

 االسبوع

أسلوب المحاضرة -
ٌّة   التفاعل

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

تعريفيا : المكتبات المدرسية
 نواعيا أىميتيا وأو

 األول 3 1-أ

أسلوب المحاضرة -
ٌّة   التفاعل

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

وظائف المكتبات المدرسية 
 

 الثاني 3 2-أ

أسلوب المحاضرة -
ٌّة   التفاعل

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

المفيوم الحديث لممكتبة 
  ومراكز مصادر التعممالمدرسية

 الثالث 3 1-ب

أسلوب المحاضرة -
ٌّة   التفاعل

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

ميامو : المدرسيةالمكتبة أمين 
ومؤىالتو ودوره البناء في 

 المدرسة

 2-أ
 1-ج

 الرابع 3

أسلوب المحاضرة -
ٌّة   التفاعل

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 ةمجموعات المكتبة المدرسي
 وتنميتيا

 الخامس 3 3-أ

أسلوب المحاضرة -
ٌّة   التفاعل

التفاعل الصفي في -1  السادس  1-ج  إدارة المكتبة المدرسية
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 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

 المحاضرة 
التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 2-ج

أسلوب المحاضرة -
ٌّة   التفاعل

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 السابع  1-أ الموقع والمبنى والتجييزات

أسلوب المحاضرة -
ٌّة   التفاعل

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 ةالتشريعات والمعايير الموحد
 والدولية

 الثامن  1-أ

أسلوب المحاضرة -
ٌّة   التفاعل

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 التاسع  3-أ افي لممجموعاتجرالتنظيم الببميو

أسلوب المحاضرة -
ٌّة   التفاعل

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 العاشر  3-أ الفيرسة والتصنيف

أسلوب المحاضرة -
ٌّة   التفاعل

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 الحادي عشر  2-ج خدمات المستفيدين

أسلوب المحاضرة -
ٌّة   التفاعل

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 الثاني عشر  2-أ نشطة المكتبات المدرسيةأ

أسلوب المحاضرة -
ٌّة   التفاعل

 .لحوار والمناقشةا-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

 الثالث عشر  2-أ نشطة التعميمية والثقافيةألا
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 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-
التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

أسلوب المحاضرة -
ٌّة   التفاعل

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

ومراكز   المدرسيةالمكتبات
 ردنأل في امصادر التعمم

 الرابع عشر  1-ب

التعلٌم عن طرٌق 
.األنشطة  

 

 نماذج لمكتبات مدرسية 
 ومراكز مصادر التعمم

  الخامس عشر  1-ب

 السادس عشر    االمتحانات النيائية 

 

 
 : المراجع

 
 .دار صفاء: عمان. المكتبات المدرسٌة. (2010)ربحً مصطفى علٌان : الكتاب المقرر الرئٌس .1

 :المقررات المساندة
 . ص256.- دار العلم واإلٌمان: القاهرة.- المدرسٌة الشاملةالمكتبة . (2014 )هانً محمد .2

 . ص334.-دار الفكر العربً: القاهرة.- المكتبة المدرسٌة ورسالتها. (2001)حسن محمد عبدا لشافً  .3

 . ص272.- دار صفاء: عمان- المكتبة المدرسٌة ودورها التربوي. (2014)مً شبر  .4

دار : القاهرة.- دلٌل عملً لألمناء ودلٌل إرشادي للموجهٌن: المكتبة المدرسٌة مركز مصادر التعلم. (2001)فهٌم مصطفى  .5
 . ص315.- الفكر العربً

 .دار الثقافة: عمان.- 2ط .- تنظٌم وإدارة المكتبة المدرسٌة. (2012)رافدة عمر الحرٌري  .6

 

  :طرق التقييم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول 20% 

 االمتحان الثاني 20% 

 أعمال الفصل 10% 

 االمتحان النهائي  50% 

 

 


