
 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

 جامعة / أكاديمية : حلوان  

 كلية / معهد : التربية 

تكنولوجيا التعليمقسم :   

 (13نموذج رقم )

 (عامدبلوم ) توصيف برنامج دراسي

 خصائي المكتبات والمعلوماتمسار أ 

 (2020 /2019)العام الدراسي:  

 أوالً: معلومات أساسية:

 وماتدبلوم عام مسار أخصائي المكتبات والمعل اسم البرنامج:•

 أحادي               طبيعة البرنامج:•

قسم تكنولوجيا التعليم   القسم المسئول عن البرنامج:    

 2013/  6  /2تاريخ إقرار البرنامج:      •

 (472رقم )  2017/  12/  4مجلس الكلية بتاريخ تاريخ اعتماد البرنامج :  •

 ات متخصصة:ثانًيا: معلوم

 األهداف العامة للبرنامج: -1

 : مسار أخصائي المكتبات والمعلوماتالعام دبلوم اليهدف برنامج 

. إعداد أخصائي فني في مجال المكتبات والمعلومات ملم بالمعلومات والمفاهيم والنظريات التي تسهم 1/ 1  
 في تكوينه العلمي والتربوي .

 صة في مجال المكتبات والمعلومات             . تنمية المعارف المهنية المتخص2/ 1

اإلسهام في خدمة المجتمع عن طريق التدريب و التعليم المستمر و التوعية بأهمية مجال المكتبات و  1/3  
 المعلومات و دراسته

توظيف اإلمكانيات الفكرية والعلمية فى تطوير المكتبات ومراكز المعلومات داخل المجتمع من خالل  4/ 1
 لبرامج التدريبية وتقديم االستشارات الفنية وحضور وعقد المؤتمرات والندوات العلميةا

 

  

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج:  -2

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:   أنتاج برامج ومواد التعلم االلكترونية بانتهاء دراسة برنامج دبلوم



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

 المعارف والمفاهيم: - 2/1

 ميةليالتع / المكتبات الرقمية وتصميم والتخطيط، اإلدارةالتربوية سسيتعرف على أ 1أ.

 ملوالتع يملالتع نظرياتيعدد  2أ.

 يتعرف على أسس تصميم مصادر التعلم الرقمية . 3أ.

 فى المكتبات والمعلومات اهوتطبيقات يملالتع تكنولوجيا أسسيحدد  4أ.

 المية للمكتبات الرقمية وإداراتها .يتعرف على النظم واالتجاهات الع  5أ.

 يتعرف على خصائص المعاقين وكيفية مساعدتهم في العملية التعليمية 6أ.

 .تهونظريا الذاتي ملوالتع نيةهالم التنمية أساليبيعدد  7أ.

 .خدمات المكتبات والمعلومات  مجال في نيةهالم العالقات باتلمصادرومتطيصف  8 أ.

 أخصائي المكتبات وحقوقه وواجباته نةهم أخالقياتيتعرف على  9أ.

 .والنفسى التربوي اإلرشاد نظرياتيعدد   10أ. 

 .بالمجتمع المرتبطة سفيةلالسياسية،والثقافية،والتاريخية،والف :المجتمعية األبعاديذكر 11أ.

 .الثقافية ويةهال وتعزيز الشخصية بناء مقوماتيتعرف على   12أ.

 .واالستقصاء البحث جياتهيرومنالتفك تيجياترااستيذكر  13أ.

 .يتعرف على نظم التربية المكتبية  14أ.

 .واالعتماد الجودة ونظم مداخليتعرف على   15أ.

 .بالتخصص العالقة ذات المجتمعية و والتكنولوجية ميةلالعرات التطويسترجع  16أ.

 قني.على المجتمع والبيئة المحيطة وتحتاج للتدخل التالمشكالت التى تطرأ يعدد 

 يسترجع التطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص. 17أ.

 يتعرف على مناهج البحث فى التخصص.18أ.

 يعدد مصادر جمع المعلومات والبحث . 19أ.

 يتعرف على أستراتجيات التفكير العلمى ومنهجيات البحث العلمى. 20أ.

 يتعرف على مراكز مصادر التعلم. 21أ.

 يلم بطرق انتاج وتصميم مراكز مصادر التعلم. 22أ.

 يلم بالمفاهيم والمعارف الخاصة بنظم المعلومات وقواعد البيانات. 23أ.

يحدد المفاهيم األساسية لتنظيم وخدمات مراكز مصادر التعلم، وأساليب تقديم وإدارة خدمات المعلومات،  24أ.

 لمرجعية.والخدمات المرجعية الرقمية، ومصادرالمعلومات ا

 يتعرف على مصادر التعلم األلكترونية. 25أ.

البحث عن المشكالت العلمية المرتبطة بمجاله وتفعيلها الكتساب التقنيات اإلنجليزية في أهمية اللغة  يتعرف 26أ.
 الحديثة .
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 المهارات الذهنية: -ب

  . يقدم أفكارا جديدة للقضايا المتضمنة بالدورات والخدمات المكتبية . 1ب.

 يحلل نتائج تقويم المتعلمين من أجل التحسين والتطوير فى الخدمات المكتبية. 2ب.

 يقوم أداءه وأداء اآلخرين. 3ب.

 يحلل منهجية البحث في الدراسات واالبحاث المرتبطة بالمجال وينقدها .  4ب.

 .حةالمتا واألدلة الشواهد ضوء في والكمية النوعية والمعلومات البيانات يستخلص 5ب.

 البحثية في مجال تخصصه.المشكالت يتبع المنهج العلمي فى التفكير فى دراسة   6ب.

يحلل أسس بناء وتقديم وإدارة المقررات التعليمية علي الشبكات، ومهارات توظيف الشبكات في   7ب.

 التعليم.

 لتعليمية المطروحة .يميز بين البرمجيات ونظم المعلومات المختلفة ويححد االنسب وفًقا للمشكالت ا 8ب. 

يميز طرق تنظيم وخدمات مراكز مصادر التعلم، وأساليب تقديم وإدارة خدمات المعلومات، والخدمات  9ب. 

 المرجعية الرقمية، ومصادرالمعلومات المرجعية.

 يتفهم السياسات والنظم التعليمية.  10ب.

 لفة.يختار المناسب من بين البدائل فى المواقف الحياتية المخت 11ب.

 

المهارات المهنية: -ج   

 يصمم ويدير بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم.  1ج.

 تصنيف ( داخل المكتبة بكفاءة واقتدار . -يدير العمليات الفنية )فهرسة  2ج.

 يوظف المستحدثات  التكنولوجية فى الخدمات المكتبية .   3ج.

 امل مع المكتبة. يستخدم استراتيجيات متنوعة للتدريب فى التع  4ج.

 يستخدم أساليب التقويم التربوى وأدواته لتعديل سلوكيات المترددين علي المكتبة.   5ج. 

 يستخدم استراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوى االحتياجات الخاصة.   6ج. 

 يستخدم مهارات التعلم الذاتي فى نموه المهني طوال الحياة.  7ج.

 النفسى وريادة األعمال. يوظف أسس اإلرشاد التربوى و  8ج.

 يوظف خبراته الميدانية فى تحسين الخدمات المكتبية.   9ج.

 وأمن المعلومات.وانتاج المكتبات الرقمية يطبق مبادئ توظيف  11ج.

 ه .زية للبحث والدراسة في مجاليستخدم اللغة اإلنجلي 12ج.



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

 .وإدارة المشروعات مبيئات مناسبة إلدارة عمليتي التعليم والتعلمواقف وُيصمم  13ج. 

 تقويم مصادر التعلم الرقمية .يستخدم أساليب التقويم وإستراتيجياته في  14ج. 

 لحل المشكالت العلمية والمجتمعية والبيئية . ُيجري بحوث الفعل والبحوث الميدانية؛   15ج.

 يوظف الخبرات والمهارات العملية فى التدريب الميدانى.  16ج.

المعلومات، وقواعد البيانات والمعلومات، ونظم المعلومات الخاصة، ونظم إدارة يطبق أسس نظم  17ج.
 البرامج التطبيقية،

 خدام التعليمي لشبكات المعلومات.االستيطبق أسس   18ج.

 
 المهارات العامة  د. 

 :   يجب أن يكون الخريج قادرا على

 يعمل بكفاءة ضمن الفريق.  1د.

 لوسائط التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات.يستخدم قدراته الشخصية وا 2د.

 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة أخصائي المكتبات والمعلومات .  3د.

 يتواصل بلغة أجنبية. 4د.

 يشارك فى بحث القضايا العامة للمجتمع مقترحا حلوال لها.   5د. 

 يجد حلوال للمشاكل المهنية التى يقابلها. 6د.

 ت الخاصة بمهنته ويقترح الحلول المناسبة.. يحدد المشكال7د.

 . يستخدم الوسائل التكنولوجية فى ممارسة مهنته لتطوير العملية التعليمية التعلمية. 8د.

 .المهني والتدرب المستمرآداءه يطور  9د.

 

 

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3
 : العامللدبلوم المواصفات القياسيه  3/1

 .المتعلمين تنوع تناسب تربوية وبيئات التدريس، خطة يصمم. 1

 وأنماط المتعلمين خصائص مراعيا  التعليم، تكنولوجيا موظفا التدريس، طرائق يطبق. 2

 .وتعلمهم  تعليمهم

 .والتعلم التعليم لعمليتى المختلفة الجوانب لتقويم مناسبة وأدوات أساليب يستخدم. 3

 .التعليمى للدمج  القابلين الخاصة االحتياجات ذوى مع بمهنية يتعامل. 4



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

 .متنوعة مهنية عالقات ويبنى مهنيا، ذاته ينمى. 5

 .المختلفة بفروعها العلوم مجاالت بين التكاملية والعالقات المعرفة وحدة يدرك. 6

 .المهنية ممارساته في األعمال وريادة والنفسى التربوي والتوجيه اإلرشاد آليات يوظف. 7 

 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ومهارات الشخصية قدراته مستخدما   عليةبفا يتواصل. 8 

 .بتخصصه العالقة ذات المستجدات يتفهم. 9 

 .األجنبية اللغات وبإحدى سليمة عربية غةلب يتواصل.  10 

 المتعلمين مع تعامالته في وآدابها التعليم مهنة وبأخالقيات المجتمع بقيم يلتزم. 11

 .والمعنيين

 .لألمة الثقافية الهوية مقومات يعى. 12

 .اآلخر وقبول والتسامح والديمقراطية الوطني االنتماء قيم تنمية في يشارك. 13

 .استدامتها فى التعليم ودور المجتمع تنمية فى دوره يدرك. 14

 .العلمية األساليب باستخدام والمجتمعية المهنية المشكالت حل في يشارك. 15

 .والتميز الجودة يحقق بما التربوي والتطوير المجتمع، خدمة ةأنشط في يشارك. 16

بكلية التربية جامعة حلوان، والتي قامت لجنة الدراسات   ARSالمرجعية األكاديمية لبرامج الدراسات العليا  المعايير  3/2

 3/3/2014( بتاريخ 246العليا بوحدة ضمان الجودة بصياغتها وتم اعتمادها من المجالس الحاكمة، مجلس الكلية رقم )

 2014/2015وتم تفعيل البرنامج بدًءا من الفصل األول للعام األكاديمي 

 العالمات المرجعية )إن وجدت(-4

 ال يوجد4/1

 هيكل ومكونات البرنامج :  -5

  ساعة معتمدة 34مده البرنامج:  -أ

 هيكل البرنامج:  -ب

 عدد الساعات/الوحدات : •

 (34(          اجمالى)5(           عملى)29نظرى)                            

 (3(            اختيارى)3(          انتقائى)28الزامى)                            

 مقررات العلوم األساسيه: •
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 مقررات العلوم االجتماعيه واالنسانيه:•

 

 :مقررات علوم التخصص•

 

 ......(حاسب آلى و)مقررات من علوم أخرى •

 ال ينطبقمستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :     -ج

 وحده موزعه على النحو التالى: 30المستوى األول/السنه األولى : يلزم اجتياز 

 ( ساعات 3مقرر مساعد )                                                      ( ساعات  9متطلبات عامة )

 ( ساعات 3متطلبات اختيارية )                                     ( ساعة   22ارية )متطلبات تربوية اجب  

 

 مقررات البرنامج :-د

 :متطلبات عامة أ.

كود أو 

رقم 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

 الوحدات

عدد الساعات 

 االسبوعيه

الفرقه أو 

 المستوى

الفصل 

 الدراسى

تماري نظرى

 ن

 عملى

Curri 

04035049 

اللغررررررة اين لي يررررررة اءات بقررررررر

المكتبرررررررررررررات لالختصاصررررررررررررري 

 والمعلومات

3 2  2   

Tech 

0404513 
وبحرو  الععرل  ري  مناهج بحر 

   2  3 3 التخصص

 ثقافى اختيارى :مقرر ب.
وي و   لم لس الكلية طرح ،  * الموضحة  ي القائمة )أ(( ساعات يتم اختيارها من بين المقررات 3متطلب ثقا ى اختياري : )

 أخرى  ى بداية العصل الدراسى .ثقا ية رات مقر

 :متطلبات تربوية إجبارية  -ب

كود أو 

رقم 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

 الوحدات

عدد الساعات 

 االسبوعيه

الفرقه أو 

 المستوى

الفصل 

 الدراسى

تماري نظرى

 ن

 عملى

Ment 

0407507 

الصحة النعسية واالرشاد 

النعسي الختصاصي المكتبات 

ماتوالمعلو  

3 2  2   
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Curri. 

04035050 
     3 3 المناهج التعليمية والمعر ة

Tech. 

0404511 

تكنولو يا مصادر التعلم 
   2  2 3 الرقمية

Psyc.  

0402507 

علم نعس تربوي )تعلم و روق 
 ردية( الختصاصي المكتبات 

 والمعلومات
3 2  2   

Foed. 

0401506 
االصول اال تماعية والعلسعية 

ة الختصاصي المكللتربي  3 3  -   

Com 

0406507 

دراسة مقارنة  ي نظم التربية 

   -  3 3 المكتبية

Tech. 

0404512 

مهارات ( 1تدريب )
المكتبات االختصاصي 
 والمعلومات

 

2 1  2   

Curri. 

04035051 

 (  ى التخصص2تدريب )
   4  - 2 )ميداني( 

 

 :متطلبات تربوية اختيارية  -د

كود أو 

رقم 

 مقررال

عدد  اسم المقرر

 الوحدات

عدد الساعات 

 االسبوعيه

الفرقه أو 

 المستوى

الفصل 

 الدراسى

تماري نظرى

 ن

 عملى

Psys0402

508 
   2  2 3 تنمية الموهبة و االبتكار

Curri 

0403506 

االنشطة التربوية و المهارات 
   2  2 3 الحياتية

Curri. 

04035052 
   2  2 3 أنشطة مكتبية ومتحعية

Tech 

0405410 
   2  2 3 خدمات المعاقين  ي المكتبات

Tech 

0404509 
   2  2 3 التعليم االليكتروني

 

 محتويات المقررات  :   -5

 كود أو رقم المقرر  :
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 اسم المقرر:

 المحتويات:                               )طبقا" لما هو مذكور فى الالئحه(

 

 

 

 برنامج: متطلبات االلتحاق بال -6

 شروط القيد :

 ما يلى :   ي التربية يشترط لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم العامة

خري رى الكليرات والمعاهرد التربويرة والترى غيرر الحصول علرى در رة الليسرانس أو البكرالوريوس مرن 

 تتمنحها ال امعات المصرية، أو على در ة علميرة مرن الخرارع معادلرة لهرا مرن الم لرس اجعلرى لل امعرا

من ال امعات  المكتبات والمعلوماتخري و أقسام  المكتبات والمعلوماتاصى اختص ى مسار على ان يقبل 

 معادلة لها من الم لس اجعلى لل امعات  .در ةعلمية المصرية أو الحاصلون على 

نرة ا تيا  االختبارات والمقابالت التي يقررهرا م لرس الكليرة للوقروى علرى اسرتعداداتئ وتهيئترئ لمه -

 اخصائي المكتبات والمعلومات .

 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج :  -7

 متطلبات نيل الدرجة :

بمعردل وا تيا ها، ( سراعة معتمرد  34) دراسرةتكون متطلبات نيرل در رة الردبلوم العامرة  رى التربيرة 

عتمرد  لكرل مقررر اعات معشرر مقرررا بواقرال ثرال  سر ثنىامو عة على   -علي اجقل (+D) تراكمي مقداره

 :ساعات معتمد  (4(" بم موع)2(، تدريب )1)تدريب" يما عدا 

 رى (2) تردريبمقررر ، و رى التخصرص ( 1تردريب )، ومقررر مقرررات ( 8)بات عامة وإ باريرة متطل

 مقرر اختيارى ثقا ى .، ومقرر اختيارى  ى تخصص المسار ، و التخصص

 سار الذى التحق بئ الدارسالم ي التربية يذكر  ى شهاد  الدبلوم العامة 

 

  :   طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج  -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة  الطريقة

7أ/ اختبار تحريري -1 4أ/ - 5أ/ - 2أ/ - 1ب/ - 2ب/ - 5ب/ -4ب/ -  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اختبار شفوي -2

3- ال فصليةأعم 8ج/  9ج/ -  8ج/ -  7ج/ -  6ج/ - 13ج/ -  5د/ - -  2د/ -  1د/ -   

طرق تقويم البرنامج  :  -10  
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 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

 م  طالب الدبلوم العام- استطالع رأي الطالب

رأى تقييم المقررات ااستطالع   الطالب  الطالب  

 

 

                     المسئول عن البرنامج : 

 ء السيد م.د. أسما

 رئيس القسم      

 أ.د/ خالد فرجون   

 
 

 

 
 

 


