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   دال ٌوج: المتطلبات السابقة

 
 األهداف: 

: تهدف هذه المادة إلى تعرٌف الطلبة بـ
االتجاهات الحدٌثة فً علم المكتبات و المعلومات و تكنولوجٌا المعلومات و  .1

 .االتصاالت
 .المعلومات بٌن النظرٌة و التطبٌق؛ البٌئة االلكترونٌة للمعلومات و نظم المعلومات .2

الفهرسة اآللية )  ومجاالت استخداماتها في المكتبات ومراكز المعموماتالحواسيب .3
OPACs التزويد اآللي ، ....  

  . و االنترنيت وشبكات المعموماتنظمو  قواعد البيانات .4

 .النشر االلكتروني و مصادر المعمومات االلكترونية .5

استرجاع المعمومات والبحث األدبي اآللي المترابط من خالل : خدمات المعمومات اآللية .6
و البث (Data Mining)  استخراج البياناتاالنترنيت، البحث باالتصال المباشر، 

 .االنتقائي لممعمومات

استخدامات االنترنيت في المكتبات و مراكز المعمومات و مراكز مصادر التعمم  .7
 .(المكتبات المدرسية و الشاممة)

. (Library Consortiaالتكتالت المكتبية ) التعاون بين المكتبات  .8
 .المكتبات اإللكترونية/ المكتبات االفتراضية / المكتبات الرقمية  .9

، (معمومات إشارية عن مصادر المعمومات االلكترونية) Metadataالميتاداتا  .10
 . MARC و عالقتها بتسجيالت مارك Dublin Coreدبمن كور 

نظم الحماية و مكافحة فيروسات )الممكية الفكرية و أمن و سالمة المعمومات  .11
 .(الحواسيب

 .المفهوم و األسس و الركائز و أسباب الظهور: مجتمع المعمومات .12

 .اقتصاديات المعمومات و تقييم خدمات المعمومات .13
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 .تسويق خدمات و منتجات المعمومات .14

مستقبل تدريس عمم المكتبات و المعمومات في ظل التطورات الحديثة في  .15
 .المجال

 المخرجات النهائٌة :
 .(المعرفة و الفهم )المهارات األكادٌمٌة األساسٌة  .1

علم المكتبات و المعلومات و  توضٌح مفهوم االتجاهات الحدٌثة - أ
    .تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت

إكساب الطلبة المعرفة الالزمة بمختلف االتجاهات الحدٌثة فً علم  - ب
 .المكتبات و المعلومات

 إكساب الطلبة المعرفة الالزمة بأهم خصائص التطورات الحدٌثة فً  - ت
المجال و أهم مجاالت استخداماتها و خدماتها فً المكتبات و مراكز 

 المعلومات

  ومجاالت استخداماتها في المكتبات الحواسيبأن يعرف الطمبة ماهية -                ج 
  وشبكات المعمومات والتعاون بين المكتباتنظم، وومراكز المعمومات

. ودور شبكة االنترنيت                        
أن يعرف الطمبة التطورات الحديثة في أشكال مصادر المعمومات -                د

 .اإلفتراضية/ الرقمية /                   االلكترونية و تطور مفهوم المكتبات اإللكترونية
إكسبة انطهبت انمعرفت انالزمت نهتعبمم مع انتسجيالث اآلنيت و انميتبداتب و  - هـ      

                            انقذرة عهى تببدل انتسجيالث انرقميت مه خالل انتعبون بيه انمكتببث في  

.                             ظم انبيئت انرقميت نهمكتببث اإلفتراضيت

إكسبة انطهبت انمعرفت انالزمت بأهميت حمبيت انمعهىمبث و انمهكيت انفكريت في      -             و

.                         انبيئت اإلنكتروويت

. إكسبة انطهبت انمعرفت ببقتصبديبث انمعهىمبث و تسىيقهب وتقييم انخذمبث-                     ز

 تدريس من تغييرات محتممة في  تقبلالمسبمب يحمهه إكسبة انطهبت انمعرفت -            ح
 .عمم المكتبات و المعمومات في ظل التطورات الحديثة في المجال               

  
: المهارات الفكرٌة و التحلٌلٌة .2

إكساب الطلبة مهارات فهم و تحلٌل المفاهٌم األساسٌة فً االتجاهات  - أ
الحدٌثة فً علم المكتبات و المعلومات و تكنولوجٌا المعلومات و 

    .االتصاالت
 التعامل مع األشكال الجدٌدة لمصادر إكساب الطلبة مهارات - ب

المعلومات و النظم الحدٌثة فً المجال و شبكات المعلومات و قواعد 
البٌانات و تقدٌم خدمات معلومات متقدمة من خالل هذه النظم و 

 .شبكة االنترنٌت

أن ٌنمً الطلبة القدرة على استخدام تكنولوجٌا المعلومات و  - ج
االتصاالت و النظم اآللٌة و الشبكات الدولٌة فً تطوٌر وظائف و 

. المكتبات ومراكز المعموماتخدمات 
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أن يكتسب الطمبة المهارة و القدرة عمى توظيف األساليب المختمفة  - ح
لتسويق المعمومات و الخدمات من خالل استيعاب مفاهيم اقتصاديات 

 .المعمومات

: المهارات التحوٌلٌة .3
القدرة على العمل فً البٌئة التكنولوجٌة و توظٌفها فً إكساب الطلبة  - أ

. خدمات المعلومات
 .ة االتصال مع نظم المعلومات المحلٌة و الدولٌةإكساب الطلبة مهار - ب

. ة القدرة على تلبٌة احتٌاجات المستفٌدٌنإكساب الطلبة مهار- ج
ة تقدٌم أفضل الخدمات المعلوماتٌة للمستفٌدٌن فً إكساب الطلبة مهار- د

. ضوء اإلمكانٌات المتاحة
 طرق التدرٌس :
 .المحاضرة و الحوار و المناقشة .1
 .التدرٌب العملً .2
 (بشكل فردي)الزٌارات المٌدانٌة  .3

 
 المهمات و الواجبات: 

 .التحضٌر المسبق لكل موضوع و مناقشته فً وقت المحاضرة .1
ٌقوم كل طالب باختٌار موضوع من الخطة الدراسٌة و كتابة تقرٌر موثق عن  .2

 .هذا الموضوع و ٌقوم بعرضه فً المحاضرة بحسب برنامج ٌحدد لهذه الغاٌة
 .ٌعرض كل طالب التقرٌر الذي أعده أمام زمالئه للمناقشة .3
ٌقٌم الطالب بحسب جودة المعلومات و دقة توثٌقها فً التقرٌر و طرٌقة  .4

 .العرض
ٌقدم كل طالب الموضوع المطلوب منه مطبوعا بطرٌقة منسقة و مالئمة  .5

ٌوزع، من ٌشاء، نسخا مصورة من تقرٌر بحثه على ). بواسطة الحاسوب
 .(زمالئه الطلبة

 
 التقٌٌم: 
 :ٌقٌم الطلبة كما ٌلً* 

 %30التقرٌر الموضوعً و المناقشة       .1
 %20نظري  / االمتحان األول  .2
 %10المشاركة و الحضور   .3
 %40االمتحان النهائً    .4

 
. على جمٌع الطلبة االلتزام بحضور جمٌع المحاضرات بانتظام و فً الوقت المحدد** 

سٌؤدي إلى الحرمان من  (ٌومٌن)التغٌب بدون عذر مقبول ألكثر من ستة محاضرات 
. االمتحان النهائً

 
 
 
 
 الخطة: 

 الساعات الموضوع التارٌخ األسبوع
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 الحدٌثة االتجاهاتمقدمة عامة ونقاش لتحدٌد  18/9/2102 األول
 تكنولوجٌا و المعلومات و المكتبات علم فً

  3                   .االتصاالت و المعلومات
 

 االلكترونٌة البٌئة التطبٌق؛ و النظرٌة بٌن المعلومات 25/9/2012 الثانً
 3        .المعلومات نظم و للمعلومات

 

 ومجاالت استخداماتها في المكتبات الحواسيب 2/10/2012 الثالث
 ،OPACs اآلليةالفهرسة )ومراكز المعمومات 

  3                              .... التزويد اآللي 

 

 و نظم وشبكات المعمومات و البيانات قواعد 9/10/2012 الرابع
 3                                        النترنيتا

 . و مصادر المعمومات االلكترونيةااللكتروني النشر 16/10/2012 الخامس
                                                        3  

 المعموماتاسترجاع :  المعمومات اآلليةخدمات 23/10/2012 السادس
والبحث األدبي اآللي المترابط من خالل االنترنيت، 

   استخراج البيانات والمباشرالبحث باالتصال 

(Data Mining)و البث االنتقائي لممعمومات .                                                                                                                                                      

3 
  في المكتبات و مراكزاالنترنيت استخدامات 30/10/2012 السابع

المكتبات )المعمومات و مراكز مصادر التعمم 
                                       3                                         .( الشاممةولمدرسية 

                                                  

 Libraryالتكتالت المكتبية ) بين المكتبات التعاون 6/11/2012 الثامن

Consortia).                                   3 

 

 المكتبات/ المكتبات االفتراضية  / الرقمية المكتبات 13/11/2012 التاسع
 3.                                      اإللكترونية

معمومات إشارية عن مصادر ) Metadata الميتاداتا 20/11/2012 العاشر
 Dublin Core، دبمن كور (المعمومات االلكترونية

الذكاء .  MARC عالقتها بتسجيالت مارك و
.                               اإلصطناعي و الفيروسات و البرامج المضادة

3                                            
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الحادي 
 عشر

نظم ) و أمن و سالمة المعمومات الفكرية الممكية 27/11/2012
    3         .(الحماية و مكافحة فيروسات الحواسيب

الثانً 
 عشر

المفهوم و األسس و الركائز و : المعمومات مجتمع 4/12/2012
 3.                                  أسباب الظهور

الثالث 
 عشر

 ، والمعمومات المعمومات و تقييم خدمات اقتصاديات 11/12/2012

 3            . خدمات و منتجات المعموماتتسويق

الرابع 
 عشر

 تدريس عمم المكتبات و المعمومات في ظل مستقبل  18/12/2012
 3                   .التطورات الحديثة في المجال

 

الخامس 
 عشر

25/12/2012 
1/1/2013 

 .عطمة عيد األضحى المبارك وعيد الميالد المجيد
 .رأس السنة المٌالدٌة

السادس 
 عشر

 .االمتحان النهائي 8/1/2013
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 دار :دمشق.  المعمومات بين النظرية والتطبيق. المجيد الرفاعيعبد .10
 .1998، اإلعالم

دار الثقافة لمنشر : عمم المعمومات، عمان:  عبد الوهاب الصباغعماد .11
 .1998والتوزيع، 

المكتبة : القاهرة. األنظمة اآللية في المكتبات. زين عبد الهادي .12
 .1995األكاديمية، 

فهرسة مصادر اإلنترنيت و استخدام معايير الميتاداتا و . "محمد يحيى .13
. نت. مكتبات مجمة ".  في معيار دبمن كورXMLتطبيقات لغة : دبمن كور

 .29 – 12ص  (2004نوفمبر و ديسمبر ) 11،12، ع 5مج 

نشرة فصمية تصدر عن وزارة المعموماتية،  مختمفة من مجمة أعداد .14
 http://wwww.informatics.gov.sa .التربية و التعميم السعودية

تصدر عن مركز المجمة العربية لممعمومات، أعداد مختمفة، حديثة، من  .15
 .التوثيق و المعمومات بجامعة الدول العربية في تونس

 في دمشق،  لممعموماتمجمة تصدر عن النادي العربي" 3000العربية " .16
 .وتطمب من الفرع في األردن

http://www.arabcin.net/arabiaall/index.html 
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