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                  المكتبات.شجيع الطالب عمى ارتياد ت -

           .  تنمية موهبة القراءة في نفوس الطالب -
 .تنمية قدرة الطمبة عمى كتابة البحث العممي -
 . تأهيل الطالب معرفيا بمفهوم المكتبة وانواعها وأهدافها ومهامها وكيفية االستفادة من استخدامها -

 
 

 

فكرة واضحة عن مفهوم المكتبات ومراكز المعلومات وانواعها ومعرفة الطلبة  بإٌجازٌوصف المقرر 

الباحثٌن على كٌفٌة استخدام المكتبة ومصادرها من اجل تحقٌق افضل النتائج فً معرفة مصادر المعلومات و

 .المتاحة فً المكتبات وكٌفٌة كتابة البحوث العلمٌة 

 :وانتعهم وانتقييممخشجات انتعهم وطشائق انتعهيم  .11



 

 وانفهم:انمعشفة  - أ

 انطهجخ.يفٕٓو انًكزجبد ٔاسزخذايٓب يٍ لجم انزؼرف ػهٗ  -0
  انحذٚثخ.انًكزجبد انمذًٚخ ٔيمبرَزٓب ثبنًكزجبد  َشأحرزجغ  -6

 يؼرفخ ٔاسزخذاو اْى يصبدر انًؼهٕيبد ٔانخذيبد انزٙ رمذيٓب انًكزجبد سٕاء كبَذ خذيبد رمهٛذٚخ  - 3

 .انكزرَٔٛخ أ      

 يؼرفخ فٓرسذ ٔرصُٛف انًٕاد انًكزجٛخ حست انزصُٛف انًكزجخ فٙ انًكزجبد.  -4 
 اْى انًشبكم ٔانًؼٕلبد انزٙ رؼبَٙ يُٓب انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ اسزخذاو انًكزجبد.  انٕلٕف ػهٗ  -5 

 
 بانمىضىع: االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

   ػًم يمبرَخ ثٍٛ انًكزجبد انمذًٚخ ٔانًكزجبد انحذٚثخ. – 0

 فكرح ٔاضحخ نهطهجخ ػهٗ كٛفٛخ كزبثخ انجحش انؼهًٙ.  إػطبء – 6

 اطالع انطهجخ ٔيًبرسبرٓى انؼًهٛخ ػهٗ فٓرسذ ٔرصُٛف انًجًٕػبد انًكزجخ حزٗ رُى نٓى خجرح    – 3

 .جٓذ ٔالم ٔلذ أسرع فٙ انكزبة إٚجبد فٙ         

 وانتعهم:طشائق انتعهيم 

 انزؼهى. ػًهٛخطرفٙ األسزبر ٔانطبنت فٙ انمبء انًحبضرح ٔانزفبػم ثٍٛ  -

 االسئهخ.طرح االسئهخ يٍ لجم االسزبر أ انًزؼهى ٔرنك ثزشجٛؼّ ػهٗ اثزكبر  -
 انزؼهٛى االنكزرَٔٙ  -

 

 انتقييم:طشائق 

 

 انزحرٚرٚخ.االخزجبراد  -

 ٔانُٓبئٛخ.االخزجبراد انفصهٛخ   -
 انؼًهٙ.فٙ انجبَت االخزجبراد  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

   االرس انحضبر٘ يذٌٔ يٍ خالل يب يٕجٕد فٙ انًكزجبد.. انطبنت اٌ ٚؼرف -0

 جذٚذ  ٕٔجٕد انًكزجخ فٙ كم جبيؼخ حبنخ حضبرٚخ رًُٙ ثأفكبرِ ثكم يب ْٚشؼر انطبنت اٌ اٌ  -6

 ٔيراجغ. يصبدر يٍ ٔحذٚش        

 وانتعهم:طشائق انتعهيم 

 

 انؼًهٙ.انزطجٛك  -انًُبلشخ  –االنمبء  -
 

 انتقييم:طشائق 

 

   انزحرٚرٚخ ٔانًالحظخاالخزجبراد 

 

 :انشخصي(األخشي انمتعهقة بقابهية انتىظيف وانتطىس  )انمهاساتوانمنقىنة  انمهاسات انعامة -د 

 .انجحش انؼهًٙٗ رٕفٛر فرص انزؼهى انًسزًر نهطهجخ ٔرحفٛزْى ػه - 0 

 فٓرسذ ٔرصُٛف انكزت   انؼًهٙ انًُظى فٙ اكزسبة يؼرفخانزطجٛك   - 6

  انؼهًٙ.كٛفٛخ اسزخذاو انًكزجبد ٔيؼرفخ كزبثخ انجحش رؼهى طرٚمخ  -3 



 :بنية انمقشس .11

 انسبػبد األسجٕع
يخرجبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / انًسبق أٔ 

 انًٕضٕع
 انزمٛٛىطرٚمخ  طرٚمخ انزؼهٛى

1 2 
انًشبر انٛٓب فٙ      

انًحٕر انسبثك ٔكم 

 حست انًحزٕٖ 
 انًُبلشخ –االنمبء  تاريخ المكتبات العربية 

االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء     نشأة المكتبة = 2 2
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

3 2 = 

تعريف بأبرز المكتبات العربية )بيت 
مكتبة  –خزانة القاهرة  –الحكمة 

 قرطبة(

 انًُبلشخ –االنمبء 
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  المكتبات الحديثة  = 2 4
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء    مفهوم الفهارس وانواعها  = 2 5
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ   –االنمبء  مفهوم التصنيف وانواعه = 2 6
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

7 2 = 
المواد المكتبة في المكتبات ومراكز 

  المعلومات
 انًُبلشخ –االنمبء 

االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  معرفة مصادر التراث العربي  = 2 8
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  قيمة التراث العربي  = 2 9
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء   التأليف اللغوي في مراحله االولى = 2 11
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء   كتب معاني القران = 2 11
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ   –االنمبء  كتب غريب الحديث = 2 12
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  كتب غريب اللغة ونوادرها = 2 13
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  كتب الفصيح = 2 14
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  كتب اللحن = 2 15
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  كتب االصوات = 2 16
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  كتب الموضوعات = 2 17
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ   –االنمبء  المعجمات العربية = 2 18
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  كتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدي = 2 19
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  المحكم والمحيط االعظم = 2 21
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  االول واالخيرطريق الحرفين  = 2 21
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 االخزجبراد  انًُبلشخ –االنمبء  الصحاح = 2 22



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انذساسي:خطة تطىيش انمقشس  .13
 

 المكتبات ومراكز المعلومات.مستحدث فً مجال  وما هبكل معرفة  -

 مراجعة دورٌة للبحوث والدراسات العلمٌة المنشورة فً المجالت العلمٌة والتقارٌر والدورٌات. -

 قسام العلمٌة فً الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

  الجامعٌة.للمكتبات توسٌع المفردات لتصبح شاملة  -

 دراسة مناهج المكتبات الحدٌثة بما ٌتالئم مع تكنلوجٌا المعلومات وذلك لزٌادة الكم الهائل من المعلومات   -

 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  لسان العرب البن منظور = 2 23
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ   –االنمبء  قاموس المحيط = 2 24
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  المكتبة النحوية()كتب النحو والصرف  = 2 25
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  كتاب سيبويه = 2 26
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  كتب البالغة النقد )المكتبة البالغية( = 2 27
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  كتاب الصناعتين = 2 28
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  مصادر الدراسات االدبية = 2 29
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

 انًُبلشخ   –االنمبء  دواوين الشعراء والقبائل = 2 31
االخزجبراد 

 انزحرٚرٚخ

  قسم :انً مكتبة  ( اضافة16دساسية عذد ) انتحتية قاعاتانبنية  .12

 :انًطهٕثخانكزت انًمررح  . أ

 
 المكتبة ومنهج البحث           

 مختار اسماعيلمصادر المعلومات / وائل  انًراجغ انرئٛسٛخ )انًصبدر(: . ة

 ج. انكزت ٔانًراجغ انزٙ ٕٚصٙ ثٓب      

 ...( انزمبرٚر، انؼهًٛخ، )انًجالد         
 المدادحة نافع احمدأنواع المكتبات /           

 مبادي وإدارة تنظٌم المكتبات ومراكز المعلومات / ربحً مصطفى علٌان د. انًراجغ االنكزرَٔٛخ      



 

 

 

 

 

 

 

 

 


