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 قسم:  التوثيق االعالمي:  مقرر  توصيف كلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

  التوثيق االعالمي :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

6.  
)إن لدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة 

 :(وجدت

 ال يوجد

 البكالوريوس :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات في البرنامج: أسلوب الدراسة  .11

 جامعة االندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 أ.م.د. علي حسين العمار      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
ميتهرياا ليتناال المقررااععلت عيااللمقالقاايل االقت  يالميتهرااظل مهريتاا ل  الل اا قلرراالليتناال المقررااععلمقرعمراا ل

 حلج لمقرؤسسلتلميتهري لقهلقل راامل االلللمقرعمرا لميتهريا قل ريالليسات ي لرنهاللميتهراظل اظلرا م  ل
لمقصح ي ل.

ررلليتنل المقررععلمقر لقج لميتهري لقلر ل رلتلمقصح ي قل ليضل  لمقىلرصال علرعرا لمقر ل رالتلمقصاح ي قل
ضاال  لمقااىلر لقجتهاالل تحليلهاالل تصااني هلقل  راالليهاا ملل رياالليررااحلمقحصاا التليهاالقل اااع،لمنترللهاالقل لي

لمقرؤسس لميتهري .
ررلليتنل المقررععلترلي لمقتصنيلل مقترشيلل مق هعسا قل من متهالل مهريتهالل لقنسا  لقلر ل رالتلميتهريا قل
رراالليتناال المقررااععلترلياا لمق هعساا ل مقت صاايلل مقترشاايلل االقرر ي تعل اااع،لم ياالالمقر ل راالتل ري ياا ل

 ميست ل ةلرنهلل.ل ي عضلمقررععل  ضلنرلاجلمقت  يال ظل  ضلمقرؤسسلتلميتهري ل ظلمقيرحل.ل

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان

 المعرفة والفهم



A1 : االعالمي  بالتوثيقيظهر معرفة. 

A2 : المراكز االعالميةيوضح ـأهمية . 

A3 : التوثيق االعالمييشارك اآلخرين في عملية . 

A4 : التوثيق االعالمييعدد مراحل خطوات . 

 المهارات الذهنية
B1: تطوير العمل االعالميفي  المراكز االعالميةيشرح دور . 

B2: بالمعلومات .الرسائل االعالمية  تزويدفي  المراكز االعالميةيوضح مهام 

B3: االستفادة من مراكز المعلومات الصحفية يبين كيفية. 

B4: بعد استفادته بالمعلومات ينفذ األعمال الصحفية بمهنية عالية. 

 المهارات العملية المهنية
C1 : لصحفية .توظيف المعلومات في مواده ايجيد 

C2 التعامل مع الكمبيوتر لالستفادة من المعلومات املخزنة: يتقن مهارات . 

C3 الصحفية في كتابة االنواع الصحفية املختلفة . المعلومات: يوظف 

C4 استخراج المعلومات املخزنه من الكمبيوتر وتوظيفها في مواده الصحفية: يمارس . 

 المهارات العامة
D1 استخراج المعلومات المناسبة لمواده الصحفية: يجيد . 

D2 الصحفية وما تحتويهاالمعالجة وفقا ألساليب  المراكز الصحفية: يحلل دور . 

D3 بسهولة : يمارس العمل الصحفي في الصحافة التقليدية وااللكترونية. 

D4  بعد تدعيمها بالمعلومات والحقائق : يحرر األنواع الصحفية باقتدار. 
  

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم )المعارف والفهم( باستراتيجيةمواءمة مخرجات تعلم المقرر أوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

يظهر معرفة بالمفاهيم 

والمصطلحات العربية واالجنبية 

 بالتوثيق االعالميالمتعلقة 

 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 العروض التقديمية -
 التعلم الذاتي -
 التكاليف الفردية    -     

 مناقشة عامة -
 اختبارات شفهية -
 بحث جماعي -
 اختبار نصفي -
 اختبار نهائي -

يوضح المصطلحات والمفاهيم 

المراكز بمفهوم المتعلقة 

  االعالمية واالرشيف الصحفي

االستفادة من يستنتج بشكل علمي 

المراكز االعالمية في تطوير 

 العمل االعالمي .

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

معالجة يحلل بشكل علمي 

وتصنيف وفهرسة وتكشيف 
 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -

 مناقشة عامة -
 اختبارات شفهية -



 العروض التقديمية - المعلومات المختلفة .مصادر 
 التعلم الذاتي -
 التكاليف الفردية    -     

 بحث جماعي -
 اختبار نصفي -
 اختبار نهائي -

 التقنيناتيربط بين أنواع 

 لمصادر المعلوماتالمنظمة 

المعلومات والبيانات يختار 

التي تدعم افكاره والحقائق 

 االعالمية .

  

 

التدريس  باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا

 :والتقويم
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

توظيف المعلومات عملية يجيد 

في انتاجه االعالمي لمختلف 

  الفنون الصحفية

 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 العروض التقديمية -
 التعلم الذاتي -
 التكاليف الفردية    -     

 مناقشة عامة -
 اختبارات شفهية -
 بحث جماعي -
 اختبار نصفي -
 اختبار نهائي -

التعامل مع ممارسة يتقن 

الكمبيوتر واستخراج 

المعلومات المطلوبه العماله 

 االعالمية .

 مصادر المعلوماتيوظف 

لتحقيق اهداف  والحقائق العلمية

 المادة االعالمية                                                    

التصنيف يمارس عملية 

  والتكشيف والفهرسة بسهولة .

   

   

   

التدريس  ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 

                                                            :والتقويم
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

يكتب مواده االعالمية بعيدا عن 

 السطحية والتناول العشوائي .
 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 العروض التقديمية -
 التعلم الذاتي -
 التكاليف الفردية    -     

 مناقشة عامة -
 اختبارات شفهية -
 بحث جماعي -
 اختبار نصفي -
 اختبار نهائي -

مراجعة المواد يجيد ادارة 

االعالمية بموضوعية وفقا 

 الستناده لمراكز المعلومات .

لمية ونظرية تلبي ينفذ بحوث ع

 احتياجات مراكز المعلومات .

من خالل مراكز يتابع كل جديد 

 المعلومات  .
 

 

مواضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات ثامنا: 

 التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر



 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

األسا

 بيع

الساع

ات 

الفعلي

 ة

رموز 

مخرج

ات 

تعلم 

المقر

 ر

1 

 التوثيق االعالمي

مقت  يال)مقر ه مل ميهري (قلض م ال
  اللللمقت  يال رهرلت قلمه ملل

لمقت  ياقلر ه ملمقت  يالميتهرظل.

1 3 

 

2 

مهري لترلي لمقت  يال ظلرعمر ل مراكز المعلومات الصحفية
مقر ل رلتلمقصح ي قلتهق لمقصح ظل
 رعمر لمقر ل رلتلمقصح ي لقلرعمر ل

مقر ل رلتلمقصح ي قلرحله لميصللظل
قلمقحلج لمقىلمقر ل رلتل رلهظليصللص 

رعمر لمقر ل رلتلمقصح ي قلمه ملل
رعمر لمقر ل رلتلمقصح ي قل الللل

رعمر لمقت  يال مقر ل رلتلمقصح ي قل
مقرشرهتلمقتظلي مجههللمق لرل حل ظل

لرعمر لمقر ل رلتلمقصح ي ل.

1 3  

3 

مصادر المعلومات وطرق 
 الحصول عليها

مصادر المعلومات وطرق الحصول عليها 

تاريخية، حفظ المعلومات قديما، حفظ نبذة 

المعلومات اليوم، مصادر المعلومات في 

المؤسسات االعالمية، مراحل تطوير 

مصادر المعلومات، مفهوم مصادر 

المعلومات، استخدام مصادر المعلومات، 

محتويات مراكز المعلومات، تقسيم 

 مصادر المعلومات .

2 6  

4 

أنواع مصادر المعلومات وطر 
 على المراجع الحصول

أوال: مصادر المعلومات الورقية، ثانيا: 

مصادر المعلومات السمعية والبصرية، 

والمصغرات الفلمية، ثالثا: مصادر 

المعلومات االلكترونية، المصادر 

المرجعية، اشكال المصادر المرجعية، 

أنواع المصادر المرجعية: القطاع االول: 

 المراجع التي تقدم معلومات عن االلفاظ

والمفاهيم ، القطاع الثاني: المراجع التي 

تقدم معلومات عن االعالم او الكيانات، 

القطاع الثالث: المراجع التي تقدم بيانات 

ومعلومات عن اوعية المعلومات 

الببليوجرافيا، طرق الحصول على مصادر 

 المراجع 

2 6  

5 

، انواع اتعريف الفهرسة وتقسيماته الفهرسة

الفهرسة: اوال: الفهرسة الوصفية، ثانيا: 

الفهرسة الموضوعية، انواع الفهارس، 

اشكال الفهارس، بطاقات الفهرسة، نماذج 

بطاقات الفهارس للمكتبات العربية، قائمة 

1 3  



بالمختصرات الشائعة االستعمال في 

 بطاقات الفهرسة العربية .

6 

مقتصنيلل مقترشيلل
ل ميستيهص

مقتصنيللمقر ه مل ميهري قل  مل ل
مقتصنيلقلمن معلمقتصنيل:لتصنيلل
ي  يقلتصنيلل ي يلمق شعيقليا ل
تصنيلل ي يلمق شعيقليا لتصنيلل

 ي يلمق شعيقلنر ليا ل ي يلمق شعيقل
ت مرالنجلحليا ل ي يلمق شعيقل
مقترشيلل ميستيهصقلمقترشيلل

 مقرشل لت:لمقر لهيمل مقرصالحلتقلمن عل
قغلتلمقترشيلقليا متللمقرشل لتق

مقترشيلقلناملمقع المقسل ال ناملمقع ال
لمقهحال.

2 6  

7 

مستي مملمقحلس لتل ظل
لمقت  يالميتهرظ

النشر االلكتروني وخدمات المعلومات، 

تعريف النشر االلكتروني، قواعد 

المعلومات على الخط المباشر، آثار 

استخدام النشر االلكتروني على مراكز 

 والمكتبات .المعلومات 

1 3  

8 

  علمقررت لتل رعمر ل
لمقر ل رلت

ت ق لتلقررت  لمقرستر اقلمستي ممل
مقحلس لتلميقرتع ني ل ظلرعمر ل

مقر ل رلتلمقصح ي قلر ميلل تي يل
مستي مملمقحلس لتلميقرتع ني ل ظلرعمر ل
مقر ل رلتلمقصح ي قلمستي مملمقحلس لتل
ميقرتع نظل ظلرعمر لمقر ل رلتلمق ع ي قل
ترن ق جيلتلمقصحل  قلرعمر لمقر ل رلتل
ل ظلرؤسس لمق  عةلقلصحل  ل مين لءل.

2 6  

 36 12 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:تاسعا: 

 رحلضعمت.

لتا يالترلظل ظلمقر را.

  مج لتلرن قي 

لرنلقش لجرلتي 

لترلقيللجرلتي 

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

زيارات لمراكز  1

المعلومات في المؤسسات 

 االعالمية

(A2.B1.B2) 3-4-5 10 

عمل مقارنة بين مراكز  2

المعلومات في المؤسسات 
(B2.C1.C2) 6-8-9  



 االعالمية

كتابة تقارير عن  3

محتويات مراكز 

المعلومات، وطرق 

معالجة وتوصيف 

وتكشيف  وتصنيف

 وفهرسة المعلومات .

(C2.C3.D2) 10-11-12  

معرفة االجهزة التقنية  4

التي تمتلكها مراكز 

المعلومات وطرق 

 معالجتها للمعلومات .

(B2.B3.C2) 10-11-12  

اعداد تكليفات حول  5

اساليب وطرق معالجة 

اوعية المعلومات في 

المكتبات العالمية مثل 

مكتبة الكونجرس 

 االمريكي

(C2.C3.D1.D2) 3-13  

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 

 الواجبات / األنشطة / التكاليف

Home 

work\Tasks\Assignments 

14-1 20 %20 A+b+c+d 

2 1Quiz   )اختبار اول )قصير    c+d 

3 
 اختبار منتصف الفصل

Midterm-Exam 

7 20 %20 B+d 

4 Final Exam 60%  60 االختبار النهائي A+b, c+d 

5 Others )اخرى )تحدد     

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
  2017"صنعاء : مركز طباعة الكتاب الجامعي، جامعة صنعاء، التوثيق االعالميعلي حسين العمار: " .1

 )د.ن( ،الرياض: دار المريخ "مراكز المعلومات الصحفية " وآخرون:محمد فتحي عبد الهادي 2.

 

 المساعدةالمراجع 

 دار الرشيد للنشر, " بغداد: -االرشيف الصحفي - وتوثيقهاالمعلومات الصحفية " :عامر ابراهيم

1981  

 



 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
1- 

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.الثاني عشر: 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان  %52اذا تغيب الطالب 

 المادة النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ.م.د. علي حسين العمار / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 771772567 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
ورقم  المكان

 الهاتف

      Alammar2001@hotmail.com 
البريد 

 اإللكتروني
 
 

II.  المقرر:معلومات عامة عن 

 التوثيق االعالمي :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:وجدتالمتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن   .6

 بكالوريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 جامعة االندلس مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

ميتهرياا ليتناال المقررااععلت عيااللمقالقاايل االقت  يالميتهرااظل مهريتاا ل  الل اا قلرراالليتناال المقررااععلمقرعمراا ل
 حلج لمقرؤسسلتلميتهري لقهلقل رامل اللللمقرعمر لميتهري ل مهريتهللقل ريلليست ي لرنهللميتهرظل ظل

لر م  لمقصح ي ل.
ررلليتنل المقررععلمقر لقج لميتهري لقلر ل رلتلمقصح ي قل ليضل  لمقىلرصال علرعرا لمقر ل رالتلمقصاح ي قل

رللهاالقل ليضاال  لمقااىلر لقجتهاالل تحليلهاالل تصااني هلقل  راالليهاا ملل رياالليررااحلمقحصاا التليهاالقل اااع،لمنت

 يكتب اسم المقرر() .....التوثيق االعالميخطة مقرر: 
 



لمقرؤسس لميتهري .

ررلليتنل المقررععلترلي لمقتصنيلل مقترشيلل مق هعس قل من متهلل مهريتهالل لقنسا  لقلر ل رالتلميتهريا قل

لتل ري ياا لرراالليتناال المقررااععلترلياا لمق هعساا ل مقت صاايلل مقترشاايلل االقرر ي تعل اااع،لم ياالالمقر ل راا

 ميست ل ةلرنهلل.ل ي عضلمقررععل  ضلنرلاجلمقت  يال ظل  ضلمقرؤسسلتلميتهري ل ظلمقيرحل.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 يظهر معرفة بالتوثيق االعالمي . .1
 يبين اهمية المراكز االعالمية لوسائل االعالم بشكل عام والقائم باالتصال بشكل خاص . .2

 يعدد مراحل خطوات معالجة اوعية المعلومات . .3

 يجيد توظيف المعلومات والحقائق في مواده الصحفية . .4

 يمارس استخراج المعلومات املخزنه من الكمبيوتر وتوظيفها في مواده الصحفية . .5
 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 

مهري لترلي لمقت  يال ظل مراكز المعلومات الصحفية
رعمر لمقر ل رلتلمقصح ي قل

تهق لمقصح ظل رعمر ل
مقر ل رلتلمقصح ي لقلرعمر ل
مقر ل رلتلمقصح ي قلرحله ل
ميصللظلمقر ل رلتل رلهظل

قلمقحلج لمقىلرعمر ليصللص 
مقر ل رلتلمقصح ي قلمه ملل
رعمر لمقر ل رلتلمقصح ي قل

 اللللرعمر لمقت  يال
 مقر ل رلتلمقصح ي قل

مقرشرهتلمقتظلي مجههلل
مق لرل حل ظلرعمر لمقر ل رلتل

لمقصح ي ل.

3 9 

 

أنواع مصادر المعلومات 
 وطر الحصول على المراجع

أوال: مصادر المعلومات 

الورقية، ثانيا: مصادر 

المعلومات السمعية والبصرية، 

والمصغرات الفلمية، ثالثا: 

مصادر المعلومات االلكترونية، 

المصادر المرجعية، اشكال 

المصادر المرجعية، أنواع 

المصادر المرجعية: القطاع 

االول: المراجع التي تقدم 

معلومات عن االلفاظ والمفاهيم 

القطاع الثاني: المراجع التي ، 

تقدم معلومات عن االعالم او 

الكيانات، القطاع الثالث: 

3 9 



المراجع التي تقدم بيانات 

ومعلومات عن اوعية 

المعلومات الببليوجرافيا، طرق 

 الحصول على مصادر المراجع 

 

الفهرسة، التصنيف، 
 التكشيف، االستخالص

، اتعريف الفهرسة وتقسيماته

هرسة: اوال: الفهرسة انواع الف

الوصفية، ثانيا: الفهرسة 

الموضوعية، انواع الفهارس، 

اشكال الفهارس، بطاقات 

الفهرسة، نماذج بطاقات 

الفهارس للمكتبات العربية، 

قائمة بالمختصرات الشائعة 

االستعمال في بطاقات الفهرسة 

 العربية .

مقتصنيللمقر ه مل ميهري قل
  مل لمقتصنيلقل من مت لقل

تصنيلل ي يلمق شعيقليا ل
تصنيلل ي يلمق شعيقلنر ل
يا ل ي يلمق شعيقلت مرال
نجلحليا ل ي يلمق شعيقل

مقترشيلل ميستيهصقل
مقترشيلل مقرشل لت:لمقر لهيمل
 مقرصالحلتقلمن معلمقرشل لتل

قغلتلمقترشيلقليا متل
مقترشيلقلناملمقع المقسل ال

  ناملمقع المقهحال.

3 9 

 

 ظلمستي مملمقحلس لتل
لمقت  يالميتهرظ

النشر االلكتروني وخدمات 

المعلومات، تعريف النشر 

االلكتروني، قواعد المعلومات 

على الخط المباشر، آثار 

استخدام النشر االلكتروني على 

 مراكز المعلومات والمكتبات .

مستي مملمقحلس لتلميقرتع ني ل
 ظلرعمر لمقر ل رلتلمقصح ي ل

ر ميلل تي يلمستي ممل
 لتلميقرتع ني ل ظلمقحلس

رعمر لمقر ل رلتلمقصح ي قل
مستي مملمقحلس لتلميقرتع نظل
 ظلرعمر لمقر ل رلتلمق ع ي قل
ترن ق جيلتلمقصحل  قلرعمر ل
مقر ل رلتل ظلرؤسس لمق  عةل

 قلصحل  ل مين لءل.

3 9 

   عدد األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي



 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.  
زيارات لمراكز المعلومات في المؤسسات 

 االعالمية

3-4-5 9 

2.  
عمل مقارنة بين مراكز المعلومات في 

 المؤسسات االعالمية

6-7-8 9 

3.  

كتابة تقارير عن محتويات مراكز 

المعلومات، وطرق معالجة وتوصيف 

 وتصنيف وتكشيف وفهرسة المعلومات .

10-9 6 

4.  
معرفة االجهزة التقنية التي تمتلكها مراكز 

 المعلومات وطرق معالجتها للمعلومات .

11-12 6 

5.  

اعداد تكليفات حول اساليب وطرق معالجة 

اوعية المعلومات في المكتبات العالمية مثل 

 مكتبة الكونجرس االمريكي

11-12 6 

    

   إجمالي األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرات . .1
 الحوار والمناقش .5
 العروض التقديمية .3
 التعلم الذاتي .4
 التكاليف الفردية .2

 

 
 

 

 التكليفات / المهام: .2

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

زيارات لمراكز المعلومات  1

 في المؤسسات االعالمية
  

عمل مقارنة بين مراكز  2

المعلومات في المؤسسات 

 االعالمية

  

كتابة تقارير عن محتويات  3

مراكز المعلومات، وطرق 

معالجة وتوصيف وتصنيف 

وتكشيف وفهرسة المعلومات 

. 

  

التي معرفة االجهزة التقنية  

تمتلكها مراكز المعلومات 
  



 وطرق معالجتها للمعلومات .

اعداد تكليفات حول اساليب  

وطرق معالجة اوعية 

المعلومات في المكتبات 

العالمية مثل مكتبة 

 الكونجرس االمريكي

  

 
 
 

 تقويم التعلم: .2

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقويم 

 النهائي(

 الواجبات / األنشطة / التكاليف  .1

Home 

work\Tasks\Assignments 

12-1 20  

 اختبار منتصف الفصل  .2

Midterm-Exam 

6 20  

 Final Exam 60 6 االختبار النهائي  

  100 المجموع 

 

 مصادر التعلم: .3

 المراجع الرئيسة:

  2017"صنعاء : مركز طباعة الكتاب الجامعي، جامعة صنعاء، التوثيق االعالميعلي حسين العمار: " .1
 )د.ن( ،الرياض: دار المريخ "مراكز المعلومات الصحفية " وآخرون:محمد فتحي عبد الهادي 2.

 المراجع المساعدة: .1

 للنشر,دار الرشيد  " بغداد: -االرشيف الصحفي - المعلومات الصحفية وتوثيقها" :عامر ابراهيم

1981  

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .2

 

 
 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر: .4

 الحضور والغياب:     .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش   .2

  االنتحال:  .6



 سياسات أخرى:   .7

 


