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 : --المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  العلوم التربوية: الكلية 

  علم المكتبات والمعلومات:القسم 

 الحاسوب في المكتبات ومراكز :عنوان المقرر
 المعمومات

 0512250: رقم المقرر

 

  

 وصف المساق 

معوقات إدخال الحواسيب . مكونات الحاسوب، أىميتو، المراحل التاريخية الستخدامو في المكتباتبتيدف ىذه المادة إلى تعريف الطمبة 
إلى المكتبات ومراكز المعمومات، نظم المكتبة المبنية عمى الحاسوب، استخدام الحاسوب ألغراض التزويد، الفيرسة، التصنيف، 

التكشيف، إدارة الدوريات، اإلعارة، استرجاع المعمومات، البحث باالتصال المباشر، استخدام الحاسوب في األعمال اإلدارية في المكتبات 
ومراكز المعمومات، بث وتوصيل المعمومات، أسطوانات الميزر، اختيار وشراء األجيزة والبرمجيات الخاصة بالمكتبات ومراكز 

 .المعمومات، األخطاء واألعطال المتعمقة باستخدام الحاسوب، أمن وحماية البرمجيات والبيانات، تطبيقات عممية
 

 أهداف المساق 

 : أن علىالطالبيهدف هذا المقرر إلى مساعدة 

. ، وشبكات المعموماتالرقميةيوضح المقصود بالمفاىيم األساسية لمحاسوب، والحوسبة، ونظم الحوسبة، ومصادر المعمومات  -1
. يتعرف دوافع حوسبة المكتبات ومراكز المعمومات -2
. يتعرف متطمبات النظم الحوسبة في المكتبات ومراكز المعمومات- 3
. يميز أنواع حزم البرمجيات المستخدمة في المكتبات ومراكز المعمومات -4
. تيايكتسب الميارات األساسية التي تمكنو من استخدام الحاسوب في جميع وظائف المكتبة وأنشط -5
 . يدرك أىمية الحاسوب وشبكات االتصال في جمع وتنظيم وبث المعمومات -6

 

 : مخرجات التعلم

 :المعرفية-أ
 .اكتساب كفايات معرفية حول نظم المعمومات المحوسبة، خاصة فيما يتعمق بمكوناتيا ووظائفيا -1
 . وحتى اآلن منذ منتصف القرن العشرين حوسبة المكتباتوتطور. دوافع حوسبة المكتبات ومراكز المعموماتتعرف  -2

بتوظيف الحواسيب والشبكات في اإلجراءات الفنية التي  األساسية المرتبطة لمميامامتالك المعرفة والفيم  -3
  .تقوم بيا المكتبات والخدمات التي تقدميا

 .اكتساب كفايات معرفية حول كيفية استخدام مصادر المعمومات الرقمية -4

 :الميارات اإلدراكية- ب
  .إتاحتيا وىاأىمية الحاسوب وشبكات االتصال في جمع المعمومات وتنظيمالقدرة على بيان وتىضيح - 1 
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القدرة عمى استخالص مزايا توظيف الحواسيب والشبكات ومصادر المعمومات الرقمية في المكتبات ومراكز - 2     
 . المعمومات

 .القدرة عمى تحديد الموارد المناسبة لنظام المكتبة المحوسب-3 
 . أن يدرك أىمية حماية نظام المكتبة المحوسب والحفاظ عمى سالمة مكوناتو-4

   
 :خرين و تحمل المسؤوليةاآلميارات التعامل مع - ج

 .العمل ضمن الفريق المستخدم لنظام المكتبة المحوسب وبتعاون بناء-1    
 .التعامل اإليجابي مع المستخدمين لنظام المكتبة المحوسب على القدرة-2    

 

 : تصال و تقنية المعلىماتالمهارات 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 المكتبة المحوسب-4   

 
 :  هيكل المقرر

 

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع إجراءات التعلم طرق التعليم
 المعتمدة

 االسبوع

أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

مقدمة عامة عن الحاسوب وأىميتو 
 .ىا وبثىافي جمع المعمومات وتنظيم

 

 1-أ
 1-ب

 األول 3

أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

دوافع حوسبة المكتبات ومراكز 
حوسبة النبذة تاريخية عن . المعمومات

 .في المكتبات

 2-أ
 2-ب

 

 الثاني 3

أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

، 2-، ب4-أ . الرقميةمصادر المعمومات 
 2-، د1-د

 الثالث 3
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أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

متطمبات حوسبة المكتبات ومراكز 
 .المعمومات

 ، 3-أ
 1-، ج3-ب

 الرابع 3

أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

حزم البرمجيات المناسبة لممكتبات 
. ومراكز المعمومات

  .أسس اختيار حزم البرمجيات

 ، 3-أ
 3-ب
 1-د

 الخامس 3

أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 تطبيقات .تخزين البيانات واسترجاعيا
الحاسوب في المكتبات ومراكز 

استخدام الحاسوب : المعمومات
  .لألغراض اإلدارية

 3-أ
 2-ج
 1-د

 السادس 3

أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

استخدام الحاسوب في عمميات 
 استخدام الحاسوب في ،التزويد

 الفيرسة والتكشيف

 السابع 3 3-أ

أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

استخدام الحاسوب في ضبط 
 استخدام الحاسوب في ،الدوريات

.  الخدمة المرجعية
 

 الثامن 3 3-أ

أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

استخدام الحاسوب في عمميات اإلعارة 
. واإلعارة المتبادلة بين المكتبات

 

 3-أ
 2-ج

 التاسع 3

أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

استخدام الحاسوب في خدمة 
لجارية والبث ااإلحاطة 

 . االنتقائي لممعمومات

 3-أ
 2-ج
 3-د

 العاشر 3

أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

التفاعل الصفي في -1 استخدام الحاسوب ألغراض البحث   الحادي عشر 3 3-أ
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 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

 المحاضرة 
التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 4-أ  .باالتصال المباشر

أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

استخدام شبكات المعمومات ألغراض 
 تطبيقات .جمع وبث المعمومات
 .عممية عمى اإلنترنت

 3-أ
 4-أ
 4-د

 الثاني عشر 3

أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

لبرمجيات األجيزة واأمن وحماية 
 والبيانات والمصادر اإللكترونية

 ، 3-أ
 4-ب

 الثالث عشر 3

أسلوب المحاضرة -
التفاعلّية  

 .لحوار والمناقشةا-

 - التعميم اإللكتروني

 التدريب العممي-

التفاعل الصفي في -1
 المحاضرة 

التطبيقات العممية  - 2
ممف األنشطة ويشمل - 3

 التكميفات والبحوث 

 MSتطبيقات عممية باستخدام 

Office و حزمة برمجيات 
WINISISواإلنترنت . 

 ، 3-أ
 4-د

 الرابع عشر 3

التعليم عن طريق 
.األنشطة  

 

عرض وتقويم نماذج  
 لمكتبات محوسبة

 1-ب
 3-ب

  الخامس عشر 3

 السادس عشر    االمتحانات النيائية  

 

 
 

 .دار صفاء:عمان . الحوسبة في المكتبات ومراكز المعلومات (2011)أحمد نايف المدادحة :المراجع 

 .المكتبات، عمان، دار المسيرة (أتمتة) حوسبة (2004)عامر قنديمجي، إيمان السامرائي -1
 .، عمان، دار الفكرقواعد وشبكات المعمومات المحوسبة في المكتبات ومراكز المعمومات (2000)عامر قنديمجي، إيمان السامرائي -2
  .ة األكاديميةالمكتباألنظمة اآللية في المكتبات، القاىرة، ( 1995) زين عبداليادي -3
 .تقنيات المعمومات في المكتبات والشبكات، ترجمة حشمت قاسم (1999)جروش أودري -4

 
1- informatics.gov.sa/index.php 

2-hip.jopuls.org.jo/.../layout?... 

3-www.neelwafurat.com/ 

4-http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/basic.jsp 
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  :طرق التقييم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول 20% 

 االمتحان الثاني 20% 

 أعمال الفصل 10% 

 االمتحان النهائي  50% 

 

 


