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استوارة وصف الربناهج األكادميي () 7102/ 7102
وصف الربناهج االكادميي
ٌوووفر وصووف البرنووامج االكووادٌمً ه و ا اٌجووازا مقتضووٌا الهووم خصووائص المقوورر ومخرجووات الووتعلم المتوقعووة موون
الطالوب تحقٌقهوا مبرهنوا عمووا ا ا كوان قود حقود االسووتفادة القصووى مون فورص المتاحووة  .وٌصواحب وصوف لكوول
مقرر ضمن البرنامج.
جامعة البصرة

 -0المؤسسة التعلٌمٌة
 -7القسم الجامعً  /المركز
 -3اسم البرنامج االكادٌمً
 -4اسم الشهادة النهائٌة
 -5النظام الدراسً
 -6برنامج االعتماد المعتمد

كلٌة اآلداب
قسم المعلومات والمكتبات
بكالورٌوس
سنوي
.0مناهج وضعت من قبل اللجنة القطاعٌة ألقسام
المعلومات والمكتبات
.7اسامة السٌد محمود .المعٌار المرجعً لبرامج
المكتبات والمعلومات للجامعات العراقٌة (مرحلة
اللٌسانس  /البكالورٌوس) .القاهرة :االتحاد العربً
للمكتبات والمعلومات7106 ،
الدراسات والبحوث التً تستخدم لتعزٌز المناهج
الدراسٌة
7102/9/3

 -2المؤثرات الخارجٌة االخرى
 -8تارٌخ إعداد الوصف
 -9أهذاف الربناهج

 االعٓبو ف ٙرحمٛك أْذاف ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٔ ٙانجحش انؼهًٔ ٙانغبيؼبد ٔانكهٛبد انزٚ ٙزجغ انٓٛب انجشَبيظرٕفٛش يٕاسد ثششٚخ يؤْهخ نًمبثهخ يزطهجبد عٕق انؼًمرخشٚظ يٕاسد ثششٚخ ًٚكُٓب انؼًم ف ٙيؤعغبد انًؼهٕيبد ٔيؤعغبد اخشٖ. االْزًبو ثبنزخظظبد انًشزشكخ يضم اداسح االػًبلٔ ،ػهى انحبعٕة ،االحظبء ..فضال ػٍ االْزًبو ثبنزخظظبد انذلٛمخ ف ٙيغبلانًؼهٕيبد ٔانًكزجبد.
-رًك ٍٛانطهجخ يٍ انزؼبيم يغ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔاالرظبالد.

 -01خمرجاث التعلن وطرائك التعلين والتعلن والتقيين

أ -املعرفت والفهن
أ -0معرفة جمٌع الوظائف التً تقوم بها مؤسسات المعلومات بكافة أنواعها
أ -7معرفة التوجهات المستقبلٌة المرتبطة بالتخصص
ب -املهاراث اخلاصت بالربناهج
ب -0القدرة على اختٌار وتقٌٌم جمٌع أنواع مصادر المعلومات
ب -7القدرة على استخدام ادوات التحلٌل المعلومات والمعرفة وتنظٌمها
ب -3القدرة على استخدام جمٌع وسائل وادوات تكنولوجٌا المعلومات
ب -4القدرة على ادارة جمٌع العملٌات المرتبطة بالمعرفة ومؤسسات المعلومات
ب -5القدرة على البحث فً مستوعبات المعلومات وقواعدها
ب -6القدر ة على التعامل مع المستفٌدٌن وتوجٌهم وتدرٌبهم
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طرائك التعلين والتعلن

تتضمن طرائد التعلٌم على التعلٌم النظري والتطبٌد العملًاسلوب الحوار والمناقشاتالشجٌع على التعلم ال اتًاتباع اسالٌب خاصة مع فئات خاصة من الطلبة ( المتفوقٌن ،المتعثرٌن)طرائك التقيين
االمتحانات الٌومٌة االخزجبس انشٓش٘-ايزحبَبد َٓبٚخ انكٕسط

ج -االهذاف الىجذانيت والقيويت
جٌ-0تعرف الطالب على أهمٌة التخصص وتصنٌف ضمن العلوم االخرى
جٌ-7تعرف الطالب على أنواع التخصصات العامة والدقٌقة فً قسم المعلومات والمكتبات
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
انزٕع ّٛانًغزًش نهطهجخ يٍ لجم انزذسٚغ ٍٛٛاصُبء انًحبضشاد.انهمبءاد انًجبششح انذٔسٚخ نشئٛظ انمغى ثبنطهجخ نهًشاحم كبفخانًُبلشبد انًفزٕحخ ٔانًجبششح يغ انطهجخطشائك انزمٛٛى
انزمٕٚى انجُبئ ٙػٍ طشٚك ٔضغ اعئهخ يغهخ ٔيفزٕحخ ،انغشع يُٓب يؼشفخ َمبط انمٕح ٔانضؼف نكم يٍ انطبنت ٔانًبدح ٔاالعزبر.-انزمٕٚى انشخظ ٙيٍ لجم انًششذٔ ٍٚاالرفبق يغ نغُخ االسشبد انزشثٕ٘ ف ٙانكهٛخ

د -املهاراث العاهت واملنقىلت(المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً)
د-1رؼهٛى انطبنت ػهٗ رًُٛخ ٔرطٕٚش يٓبساد انزفكٛش االثذاػٔ ٙاالثزكبس٘ ف ٙيغبل انزخظض .
د -2رؼهٛى انطبنت ػهٗ يٓبسح كزبثخ انجحٕس ٔانزمبسٚش .
د -3رؼهٛى انطبنت ػهٗ يٓبسح كٛفٛخ سثظ انغبَت انُظش٘ ثبنزطجٛك انؼًه ٙانز٘ عٕف ًٚبسعّ ف ٙانؼًم .
طرائك التعلين والتعلن
 انزٕع ّٛانًغزًش نهطهجخ يٍ لجم االعزبر اصُبء انًحبضشح انٕٛيٛخ انًُبلشبد انًفزٕحخ ث ٍٛانطهجخ ٔانزذسٚغ.ٍٛٛ عفشاد ػهًٛخ نالطالع ػهٗ انزغبسة انُبعحخ.طرائك التقيين
 انًالحظخ انًغزًشح نهطبنت يٍ لجم انزذسٚغٙ انًمبثالد ٔانهمبءاد انًغزًشح نهطبنت يغ انزذسٚغٙ رفبػم انطبنت يغ انًحبضشح اػطبء يكبفأد رشغٛؼٛخ (دسعبد) نهطهجخ نحضٓى ػهٗ انزفٕق. ٚمٛى انطبنت ػهٗ اكزغبة انًٓبساد انزذسثجٛخ يٍ خالل اػذاد انجحٕس انؼهًٛخ نهُشبطبد انزذسٚجٛخ ٔانغفشادانؼهًٛخ .
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املستىي/
السنت

 -00بنيت الربناهج

رهز املقرر او املساق

AL11
المر حلة
االولى

AL12
AL13
AL14
AL15
AL16
AL17
AL18
AL21

المرحلة
الثانٌة

AL22
AL23
AL24
AL25
AL26
AL27
AL28
AL29
AL31
AL32

المرحلة
الثالثة

المرحلة
الرابعة

AL33
AL34
AL35
AL36
AL37
AL38
AL41
AL42

AL43
AL44
AL45
AL46
AL47

اسن املقرر او املساق

تنظٌم أوعٌة المعلومات
(موضوعً)0
تنظٌم أوعٌة المعلومات
(وصفً)0
المدخل الى علم المكتبات
والمعلومات
اللغة االنكلٌزٌة الفنٌة0
اللغة العربٌة
المراجع العربٌة
مقدمة فً الحاسبات
حقود االنسان والدٌمقراطٌة
رُظٛى أٔػٛخ يؼهٕيبد
(يٕضٕػ2)ٙ
تنظٌم أوعٌة المعلومات
(وصفً)7
إداسح يؤعغبد انًؼهٕيبد
يشاعغ أعُجٛخ
انهغخ انؼشثٛخ
انٕصبئك ٔ األسشٛف
َظى انًؼهٕيبد ٔ لٕاػذ
انجٛبَبد
انهغخ االَكهٛضٚخ انفُٛخ2
رمُٛبد انًؼهٕيبد ٔاالرظبالد
ػهى انًؼهٕيبد
يظبدس انًؼهٕيبد انزمهٛذٚخ ٔ
االنكزشَٔٛخ فٙ
انؼهٕو ٔ انزكُٕنٕعٛب
حٕعجخ انؼًهٛبد انًكزجٛخ
َظٕص يكزجٛخ
َظى انزظُٛف
طشق ثحش
ػهى اإلحظبء
انزطجٛك انؼًهٙ
خضٌ ٔاعزشعبع انًؼهٕيبد
يظبدس انًؼهٕيبد انزمهٛذٚخ ٔ
االنكزشَٔٛخ نهؼهٕو االعزًبػٛخ ٔ
اإلَغبَٛبد
شجكبد انًؼهٕيبد
ثُبء انًغًٕػبد انًكزجٛخ
يؼبنغخ يظبدس انًؼهٕيبد
انزطجٛك انؼًهٙ
ثحش انزخشط
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الساعاث والىحذاث
املعتوذة

6/4
6/4
6/3

4/7
4/7
6/3
4/7
4/7
6/4
6/4
4/7
4/7
4/7
4/7
6/4
4/7
4/7
6/3
6/3
6/4
4/7
6/3
4/7
4/7
6/4
6/3
6/3
4/3
4/7
6/3
6/4
4/7

AL48

انًخطٕطبد انؼشثٛخ
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 -01التخطيط للتطىر الشخصي
. 1انخطظ انغُٕٚخ انز ٙرٕضغ يٍ لجم انهغُخ انؼهًٛخ ثبنمغى ٔيغهظ انمغى نزطٕٚش اداء كم يٍ انزذسٚغٙ
ٔانًمشس ٔاعزخذايّ نًفشداد اكضش حذاصخ
 .2االنزحبق ثبنجشايظ ٔانذٔساد انزذسٚجٛخ ٔانًشبسكخ ثبنحهمبد انُمبشٛخ ٔانُذٔاد ٔانًؤرًشاد انؼهًٛخ انشطُٛخ.
 -01القبىل
انًؼبٛٚش انزٔ ٙضؼذ يٍ لجم ٔصاسح انزؼهٛى نؼبنٔ ٙانجحش انؼهًٙ أٌ رزُبعت ْزِ انًؼبٛٚش يغ سغجخ انطبنت ٔيٕٛنّ انشخظٛخ انًفبضهخ ث ٍٛااللغبو انؼهًٛخ نهمجٕلشخظٛخ انطبنت ٔاٌ ٚكٌٕ رٔ عهٕن عهٛى ٔحغٍ انًظٓش -01أهن هصادر املعلىهاث عن الرباهج
 .1اللجنة القطاعٌة ألقسام المعلومات والمكتبات
.2االلغبو ٔانًذاسط انًُبظشح ف ٙانغبيؼبد انؼشثٛخ ٔانؼبنًٛخ
 .3االرحبداد ٔانغًؼٛبد انًُٓٛخ انًزخظظخ انؼشثٛخ ٔانؼبنًٛخ
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