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 مراكز مصادر التعلم 
 ماهيتها وخدماتها اإللكترونية
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 تمهيد : 
المبرمج أواسط الستينات وبداية السبعينات ظهرت االتجاهات التربوية المرتبطة بتفريد التعليم بداية بالتعليم           

كل تلك   وخطة كلير والتعلم من أجل اإلتقان والتعلم بالوسائط السمعية والبدايات المبكرة لتوظيف الحاسوب في التعليم
االتجاهات حفز للتحول من المكتبات المدرسية التقليدية إلى مركز مصادر أو وسائل تقدم خدمات للطالب والمعلم 

بجميع أشكال االتصال األخرى ، وتطلب هذا التحول إلى البحث عن غير مقصورة على المواد المطبوعة ولكن 
مصطلح جديد يعبر عن ذلك المكان بداًل من المكتبات المدرسية ؛ فبدأ ظهور مصطلحات كثيرة منها مركز المواد 
 التعليمية ، مركز الوسائل التعليمية ، مختبر مصادر التعلم ، مركز مصادر التقنيات التعليمية وغيرها من
المصطلحات ، حيث استخدمت جميعها لإلشارة لمفهوم مركز مصادر التعلم ، الذي ظل أخيرًا المفهوم السائد 
استخدامًا في األدب المنشور ، وقد أضافت تقنية المعلومات ونظريات التعلم والتعليم الحديثة أبعادًا جديدة لمفهوم 

 مركز مصادر التعلم . 

إلى تفسير   ريخية مختصرة عن تطور مفهوم مركز مصادر التعلم ، ويحتاج القارئكل ما سبق بمثابة نبذة تا      
تشتمل على مجموعة  أو الجامعة  واضح لماهية مركز مصادر التعلم ، ولتحقيق ذلك فإننا جميعًا يعلم أن المدرسة
غير مكان المكتبة  ميةالمؤسسة التعليمن أجهزة تقنيات التعليم والوسائل التعليمية تم جمعها في مكان ما داخل 

دوريات ( ، فجمعت المواد  –قصص  –التي تحتوي على مجموعة من المواد المطبوعة ) كتب  أو الجامعية المدرسية
المطبوعة مع المواد السمعية والبصرية وما تتطلبه من أجهزة تقنية في تشغيلها في مكان واحد وأطلق على هذا المكان 

لتحول إلى تغير في المفهوم واألهمية واألهداف والوظائف والمكونات والتي نستعرض مركز مصادر التعلم وأدى ذلك ا
 كل منها على حدة .

 مفهوم مراكز مصادر التعلم :

بيئة تعليمية تحوي أنواعًا متعددة من مصادر المعلومات يتعامل معها المتعلم وتتيح له فرص اكتساب المهارات      
ثراء معارفه عن طري  ق التعلم الذاتي .والخبرات وا 

 عناصر ومضامين مفهوم مركز مصادر التعلم :

 التنوع في المواد والمصادر التعليمية المطبوعة وغير المطبوعة . -

 التنظيم والترتيب . -

 يشرف على المركز موظفين مؤهلين ومتخصصين .  -

 خدمة الطالب والمعلمين . -

 مته أساليب التعلم المختلفة .ءمال -
 لى أنواع مختلفة من األجهزة التعليمييشتمل ع -
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 طبيعة مركز مصادر التعلم :

  هي: وتتمثل في ثالثة نقاط رئيسة

 . " المعلومات والبيانات تتمثل في األجهزة واألدوات والوسائل المعاونة في اكتساب :"ةطبيعة مادي

ص المعلومات وتوظيفها في مجاالت والبحث والتقصي الستخال تتيح للفرد في اكتسةمهارات التفكير :"طبيعة عقلية
 . " مختلفة لمواجهة أية تطورات

إيجابية نحو الذات ونحو اآلخرين  فيما يجب أن ترسخه في وجدان الفرد من قيم وعادات واتجاهات :" طبيعة روحية
  . " ، لمواجهة أية أفكار غريبة قد تفسد تلك القيم

 أهمية مراكز مصادر التعلم :

 مناسبة التي ُتمكن الطالب من استخدام مصادر متنوعة .توفر البيئة ال -

ثارة اهتمامهم . -  تقدم أنموذجًا مختلفًا عن الحصة الصفية يساعد في جذب الطالب وا 

 تساعد في تنظيم المصادر التعليمية وتصنيفها بما يسهل الوصول إليها . -

عادة تنظيم مواد المصادر التعليمية تساعد المعلم من خالل أمين المركز في عمليات التحضير للحصة  - وتنفيذها وا 
 المستخدمة وترتيبها وضمان جاهزيتها للمرات القادمة .

تتيح للمتعلم فرص التعلم في األوقات التي يختارها وللموضوعات التي يفضلها أو يرغب في االستزادة فيها دون  -
 وما يقدم فيها . أو المحاضرة التقيد بالحصة الصفية

 التقليدي وذلك بتغيير مكان التعلم وأساليب التعليم ووسائله. دراسيود في الجدول الكسر الجم -

 مراكز مصادر التعلمل الهدف العام  

توفير بيئة تعليمية تعلميه مناسبة تتيح للمتعلم االستفادة من أنواع متعددة ومختلفة من مصادر التعلم وتهيئ له       
رات البحث واالستكشاف، وتمكن المعلم من اتباع أساليب حديثة في تصميم مادة فرص التعلم الذاتي وتعزز لديه مها
 .الدرس وتطويرها وتنفيذها وتقويمها

 أهداف مراكز مصادر التعلم :

 .  على تطوير وتحسين فاعلية التدريس مساعدة األقسام والهيئة األكاديمية ـ

 . على استخدام الوسائل السمعية والبصرية والخبرات التي تساعد ـ توفير المواد واألجهزة التعليمية

 .لمختلف األنشطة والفعاليات الهامة التي تعقد في الجامع ـ التغطية التلفزيونية والفوتوغرافية
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 .التصوير الطبي، والرسومات وخدمات الفيديو ـ تزويد المستشفى الجامعي بخدمات

 . الجامعة والمستشفى الجامعي السمعبصرية اإللكترونية في ـ صيانة وتصليح جميع األجهزة

 . واإلعالم بكلية اآلداب ـ اإلشراف على تدريب طالب قسم الصحافة

 والصيانة أثناء تخطيط وشراء وتركيب األجهزة السمعبصرية في الجامعة ـ تقديم العون لدائرة المشاريع 

ضرة  ( وتطبيق طرائق تدريس أكثر وهذا بطبيعة الحال يتطلب من المعلم تغيير طريقة التدريس التقليدية ) المحا
تاحة الفرصة للتعلم الذاتي والتعلم التعاوني .  فاعلية وا 

 فيه. دعم المنهج الدراسي عن طريق توفيرمصادرلتعلم ذات االرتباط بالمنهج،وذلك لبعث الفاعلية والنشاط والحيوية -

 م .تنمية مهارات البحث واالستكشاف والتفكير وحل المشكالت لدى المتعل -

 تزويد المتعلم بمهارات وأدوات تجعله قادرا على التكيف واالستفادة من التطورات المتسارعة في نظم المعلومات . -

 مساعدة المعلم في تنويع أساليب تدريسه . -

 مساعدة المعلمين في تبادل الخبرات والتعاون في تطوير المواد التعليمية . -

  توفرها أماكن الدراسة العادية .تقديم اختيارات تعليمية متنوعة ال -

 إتاحة الفرصة للتعلم الذاتي . -

 تلبية احتياجات الفروق الفردية . -

 نة،والقدرات الفعالة لدى الطالب إكساب الطالب اهتمامات جدية،والكشف عن الميول الحقيقة واالستعدادات الكام -

 مختلفة .تنمية قدرات الطالب في الحصول على المعلومات من مصادر  -
 : مركز مصادر التعلمب سمات أوعية المعلومات

  الوضوح

 .  الصعوبة ، وأن تتسق فيما بينها دون تعارض أو تناقض خلو المعلومة ، والبيانات من الغموض ومستويات

 (Freedom from Bias)  عدم التحيز 

 تفق مع أهداف ورغبات الفئةفرض معلومات معينة ، كما يجب أن ت أن تتسم المعلومات بالموضوعية ، وعدم

 . المستهدفة
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 (The Time)  الزمن المناسب

 الستخدام الفئة المستهدفة ، وتتسم بالحداثة بصفة مستمرة حتى تتحقق مستويات أن تكون المعلومات مناسبة زمنياً  

          . الدقة

  (Comprehensive)  الشمول  

 . يل زائد ،أو نقص يفقدها معناهاتفص أي تكامل المعلومة ،والترابط بينها دون

  (Verifiability)المراجعة قابلية  

لعمليات الحذف واإلضافة والتجديد ، والفرز ،والتحديث من أجل تحقيق  قابلية المراجعة المستمرة للمعلومات
   . السابقة الخصائص

 

 وظائف مركز مصادر التعلم :

 تياجات التربوية والتعليمية .توفير مصادر معلومات مختلفة ذات عالقة باالح -

 مساعدة الطالب والمعلمين في الوصول لمصادر المعلومات المتاحة داخل المدرسة أو خارجها . -

 مساعدة الطالب والمعلمين وتدريبهم على استخدام مصادر المعلومات . -

 يلة التعليمية المناسبة .تقديم النصح والمشورة ألعضاء هيئة التدريس بالمدرسة حول اختيار واستخدام الوس -

 توفير التسهيالت التي تساعد المعلم على إنتاج وسائل تعليمية بسيطة . -
ليات تجاه مسؤو   ين تقع على عاتقهمأمين المركز  والمعلمو  ؤسسة التربويةمدير الموهنا تجدر اإلشارة إلى أن كل من 

 : استخدام مركز مصادر التعلم نستعرضها في التالي
 دير المؤسسسة : مأواًل : 

لذا فإن  ، التعليمية داخل مدرسته القائم األول على تنفيذ السياسة وهو هو القائد التربوي والمشرف المقيم          
دوره في تفعيل مركز مصادر التعلم جزء ال يتجزأ من مهام العمل التربوي داخل المدرسة بل أنه هو العنصر األساسي 

ن على تفعيل كل موقع داخل المدرسة ، وبذا فإن على عاتقه يقع مسئولية نجاح مركز الذي يستطيع أن يحث األخري
 -مصادر التعلم وتحقيق أهدافه ، من هنا فإن على مدير المدرسة مراعاة التالي : 

 حث وتشجيع جميع المعلمين على استخدام مركز مصادر التعلم بالطرق الصحيحة . -1
 ز والتأكد من مدى تنفيذه لها .متابعة المهام الوظيفية ألمين المرك -2

عرض التقارير الشهرية الخاصة باستخدام المعلمين للمركز على المشرفين التربويين للمواد أثناء زيارتهم  -3
 للمدرسة .

ت إضافة إلى تزويد المركز لتوفير اشتراك سنوي لالنترن ؤسسةاستقطاع جزء من المبلغ المالي المخصص للم -4
 المقررات الدراسية .  بمصادر التعلم التي تخدم 
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 أمين مركز مصادر التعلم : ثانيًا : 

هناك مجموعة من المهام الوظيفية تقع على عاتق أمين مركز مصادر التعلم وبتنفيذه لها يمكنه أن يفعل دور المركز 
  -في العمل التربوي ، يضاف إلى تلك المهام التالي : 

 الجوانب الفنية . يجب أن يقوم األمين بتجهييز المركز من جميع -1

أو تلك  إعداد فهرس آلي متكامل لجميع مقتنيات المركز من مصادر التعلم سواء تلك التي يمتكلها المركز -2
ثلى من كل سة ولكنها في أماكن أخرى كالمختبر ، وذلك من أجل االستفادة المالمصادر التي بداخل المؤس

 نسخة منه داخل المركز كلما كان ذلك ممكنًا . ويفضل الحصول على مصدر تعلم داخل المؤسسة التعليمية
كيفية أساليب التدريس التي يمكن تنفيذها داخل المركز إضافة إلى تدريبهم على تدريب جميع المعلمين على  -3

 تشغيل األجهزة واستخدامها داخل المركز .

د حجز مسبق التنسيق مع جميع المعلمين بخصوص استخدام مركز مصادر التعلم ، حيث يجب عليه إعدا -4
 لكل معلم يرغب في استخدام المركز على أن يكون ذلك وفقًا للتالي : 

 بشكل عادل .تمكين جميع المعلمين من استخدام المركز  -
 يجب أن يسبق استخدام المعلم للمركز حجز يعده األمين قبل أسبوع من استخدام المعلم للمركز . -

ول متكامل الستخدام المركز لألسبوع الدراسي يوم األربعاء من كل أسبوع يجب أن يكون هناك جد -
 سة بالجدول بشكل دوري والتوقيع بالموافقة عليه .لجديد على أن يتم اطالع مدير المؤسا

 تسليم المعلم بعد حجزه للمركز نسخة من نموذج التصميم التعليمي لتعبئته وتسليمه لألمين . -

لم االستعانة بها وذلك من خالل التصميم يجب على األمين معرفة مصادر التعلم التي يرغب المع -
 التعليمي الذي يجب أن يقدمه المعلم لألمين قبل استخدامه للمركز بيومين .

عدم تمكين كل معلم ال يقدم تصميم تعليمي للدرس المراد تنفيذه داخل المركز من استخدام مركز  -
ومن ثم حرمان معلم آخر للمعلم حتى ال يكون المركز بمثابة تغيير للمكان بالنسبة  مصادر التعلم 
 من استخدامه.

 حفظ التصاميم التعليمية التي يقدمها المعلمين للدروس التي يتم تنفيذها داخل المركز . -

 متابعة الطالب والمعلمين عند استخدامهم للمصادر المتوفرة بالمركز وتذليل كل الصعاب التي تواجههم . -5

درسة يبين من خالله استخدام المعلمين للمركز إضافة إلى المصادر إعداد تقرير شهري يتم تقديمه لمدير الم -6
سة بالعلم لحث المعلمين الذين ال يستخدمون المركز زة ، ومن ثم يتم توقيع مدير المؤسسالمستخدمة واألجه

المعلمين على  لحث التعليمية سةناء زيارتهم للمؤسأثالستخدامه إضافة إلى عرضه على المشرفين التربويين 
 بشكل ينعكس ايجابيًا على تحصيل الطالب . ستخدام المركزا

لى قسم المكتبات ومصادر التعلم باإلدارة إعداد تقرير نصف سنوي عن استخدام المعلمين للمركز ورفعه إ -7
  .العليا

 ،المحافظة على جميع أجهزة المركز وعدم إعارتها أو نقلها من داخل المركز أو األماكن التي تم تركيبها بها  -8
 .خرين فعليك تقع مسئولية الحفاظ على كل تجهيزات المركز مع عدم الخروج من المؤسسة وترك المركز لآل
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صفحة وتدوين  30تصوير البطاقات المرفقة ضمن هذا الدليل بحيث تكون كل بطاقة سجاًل كاماًل من  -9
 بياناته كاملة .

 يساعد أمين المركز الطالب في أن : أن -10
 يدين لجميع الوسائل والمصادر التعليمية .يصبحوا مستخدمين ج 
 . يطوروا أساليب دراستهم وتعلمهم وكفاءاتهم لتحقيق التعلم الذاتي 

 . يكتسبوا ويعززوا االهتمام باإلقبال على االستقصاء والبحث وحل المشكالت 

 يساعد أمين المركز المعلمين بالطرق التالية :أن  -11  
 يث يكونوا على علم بالمواد المالئمة ألغراضهم التعليمية .أن يتعرفوا على مصادر المواد بح 
  أن يوفروا المواد العلمية التي تغطي التطورات الحاصلة في المجاالت الخاصة لتدريسهم ،كما تغطي

 . بشكل عاممجاالت التربية 

 عليمية .العمل كاختصاصين في المصادر التعليمية عند العمل في المعلمين في فرق إلعداد األنشطة الت 

  توعية المعلمين بفلسفة وعمل مركز مصادر التعلم ، ومن األهمية بمكان أن يشترك أمين المركز مع
 المعلم في وضع محتوى األنشطة وبناء الخبرات التعليمية .

 . عقد اجتماعات للمدرسين في المركز بهدف جعل المركز مألوفًا لديهم 

 األمناء يشجع المعلمين على التفاعل مع المركز . التعريف والتوعية بمحتويات المراكز من قبل 

 . يجب أن يشجع المعلمون على تقديم اقتراحات لزيادة محتويات المركز 

 ثالثًا : المعلمين : 
مساعدة المعلمين في تبادل الخبرات والتعاون في تطوير المواد التعليمية إضافة إلى  إلىتهدف المراكز       

تقديم اختيارات تعليمية متنوعة ال توفرها لهم أماكن بل أنها تساعدهم على تدريسه ،  مساعدته في تنويع أساليب
الدراسة العادية ، وبذلك يمكنهم تلبية احتياجات الفروق الفردية للطالب مع اكسابهم اهتمامات جدية والكشف عن 

المعلومات ية قدراتهم في الحصول على إلى تنمميولهم الحقيقية واالستعدادات الكامنة والقدرات الفاعلة لديهم إضافة 
مجموعة من الواجبات تجاه استخدامه لمركز مصادر من مصادر مختلفة ، وحتى يتحقق ذلك فإن على كل معلم 

 التعلم تتمثل في التالي :
الحجز المسبق لمركز مصادر التعلم من خالل التسجيل في الجدول األسبوعي لدى أمين مركز مصادر  -1

كون ذلك قبل أسبوع من االستخدام ، لكي يتمكن األمين من توفير جميع احتياجات المعلم التعلم على أن ي
 من مصادر التعلم .

تقديم تصميم تعليمي للموضوع المراد تنفيذه داخل المركز وذلك من خالل تعبئة نموذج التصميم التعليمي  -2
 المتوفر لدى أمين المركز .

تدريس ) المحاضرة ( وتطبيق أساليب تدريس فاعله كالتعلم التعاوني البعد عن الطرق التقليدية في أساليب ال -3
والتعلم الذاتي ) يتوفر لدى أمين المركز مذكرات تفيد في معرفة هذه األساليب وطرق تفعيلها داخل المراكز ( 

. 
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ا أمين التدرب على استخدام وتشغيل األجهزة المتوفرة داخل المركز من خالل الدورات التدريبية التي ينفذه -4
 المركز داخل المركز .

وتوظيفها في عملية االستفادة من مصادر التعلم التي يمتلكها المركز وعلى وجه الخصوص ) االنترنيت (  -5
ية توظيف هذا المصدر في التعليم يمكن االستفادة من المذكرات المتواجدة لدى أمين المركز في كيف) ، التعلم
. ) 

لعرض الوسائل  ام أجهزة العرض الجماعية في قاعة التعلم الجماعي عدم اقتصار المعلمين  على استخد -6
التعليمية وفقًا لطرق التدريس التقليدية ، بل يجب توظيفها بشكل يفيد عملية التدريس وفقًا ألساليب التدريس 

 ذات الفاعلية في عملية التعلم .

يخصه حتى يتحقق الهدف من تأسيس مراكز ومن هذا المنطلق فإن على الكل اإللتزام بما ورد سابقًا كٌل فيما 
 .للمصلحة التعليمية  ر من الجهد والمال وكل ذلك تحقيقاً مصادر التعلم والتي كلفت الوزارة الكثي

 

 مكونات مشروع مراكز مصادر التعلم :

ال تختلف مكونات المشروع عن المكونات األساسية لمركز مصادر التعلم ، إال أن هناك خصوصية تميز بها 
المشروع ، حيث تختلف فيه المباني المدرسية بتعدد النماذج التي ينفذ فيه المركز مما أوجد مجموعة من الفئات 

لنوعية المراكز ، إضافة إلى الميزانيات التي حددت على ثالث فئات ، ونتعرف على مكونات المشروع بشكل أوسع 
  في التالي :

 أواًل : المكان :

رسي أوجب أن يكون هناك ثالث فئات من مراكز مصادر التعلم حيث لكل فئة حد أدنى اختالف نوعية المبنى المد
 وهي كالتالي :  من المساحة تناسب عدد المستفيدين منه واألثاث والتجهيزات الالزمة

          : وهي الفئة التي تحقق المعايير الكاملة لمركز مصادر التعلم . متر  250  فئة ) أ (

 : وهي الفئة التي تستطيع أغلب المدارس ذات األبنية الحديثة تحقيقها  ترم 200فئة ) ب ( 

 متر : وهي فئة تناسب المدارس التي ال تستطيع توفير المساحات الكافية .  150فئة ) ج ( 

 .  وتختلف أيضًا كل فئة عن األخرى في عدد األثاث والتجهيزات والمواد بداخلها

 :أساسين والمساحة يتم تقسيمها إلى جزئين

      تي :ومساحته يتم تخصيصها لآل  قاعة التعلم الذاتيالجزء األول يطلق عليه 

 مساحة للقراء والمطالعة .  -1

 مساحة للدراسة الفردية ) باستخدام مصادر متنوعة ( . -2

 مساحة لحفظ المواد التعليمية ) المطبوعة وغير المطبوعة ( . -3
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 رسة والتصنيف واإلعارة واإلدارة .مساحة لالستقبال وأعمال الفه -4

مساحة ألجهزة الحاسب اآللي المخصصة لالنترنيت وأجهزة العرض واالستماع الفردية) أجهزة الفيديو/ المسجل  -5
.) 

 تي :ومساحته يتم تخصيصها لآل قاعة التعلم الجماعيأما الجزء الثاني فيطلق عليه 

 لداتا شو ( مع جهاز حاسب للعرض وجهاز فيديو .أجهزة العرض الجماعي ) فيديو البيانات /ا  -1

 طاوالت مشطوفة يمكن تشكيلها بعدة أشكال داخل القاعة مع كراسي للطالب . -2

 طاولة ومقص ومجموعة من التجهيزات الخاصة بإنتاج المواد التعليمية . -3

 ثانيًا : األثاث : 

قاعة التعلم الجماعي ( و لهذا األثاث  –علم الذاتي األثاث المكون لقاعتي مركز مصادر التعلم ) قاعة الت  وهو
 مواصفات مقننة لتالئم طبيعة المراكز ) أنظر مواصفات األثاث ( وهو كالتالي : 

 خرائط ( . –أطالس  –دوريات  –دراسات  –أبحاث  –خزانات للمواد المطبوعة : ) كتب  -1

 صرية ( .خزانات للمواد غير المطبوعة : ) المواد السمعية والب -2

 طاوالت وكراسي للقراءة والمطالعة وفقًا لعدد المستخدمين . -3

 مقصورات فردية : للحاسب اآللي والفيديو والصوتيات األخرى . -4

 أثاث منطقة االستقبال : ) مكتب استقبال ، كرسي ( . -5

 أثاث للفهارس : ) صناديق فهرس بطاقي ، طاولة توضع عليها الصناديق ( . -6

 ث العرض واإلنتاج : ) كل ما يخص أثاث صالة العرض ( .أثا -7

 لوحة إعالنات . -8

 ثالثًا :األجهزة والمعدات :

وفقًا لفئة المركز حيث يشتمل كل مركز على مجموعة من   يختلف عدد األجهزة وتوفرها في مراكز مصادر التعلم
وأجهزة لألعمال اإلدارية ، وتتمثل   وأجهزة لإلنتاج ،األجهزة التعليمية لالستخدام الفردي وأخرى لالستخدام الجماعي ، 

 تلك األجهزة في :

 –كاميرا فيديو  –فيديو  –تلفزيون   -سماعات إذن  –مسجل صوتي  –أجهزة عرض –طابعة  –) حاسبات آلية 
كاميرا  -مم متزامن مع الصوت  35جهاز عرض شرائح  –جهاز عرض شرائح وأفالم ثابتة  –عارض فوق الرأس 
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مقص كرتون ( ولجميع هذه األجهزة مواصفات مقننة حيث يمكن االستفادة من  –آلة تصوير وثائق  –وتوغرافية ف
 خبرات المشرف على المشروع في ذلك .

 رابعًا : المواد التعليمية :

يث بدونها تختلف األجهزة وعددها في مراكز مصادر التعلم وفقًا لفئة المركز والمواد التعليمية أهم عناصر المركز ح
حيث يتم جمع   ال يمكن للمركز أن يقوم بدوره األساسي ، ويتم توفيرها في جميع مراكز مصادر التعلم بكل فئاتها

المواد المطبوعة والمواد غير المطبوعة في قاعة التعلم الذاتي ) المكتبة سابقًا ( ، ويتم تصنيفها وفهرستها وفقًا للنظم 
 . بها في المكتبات والقواعد الخاصة بذلك والمعمول

 وتصنف إلى المواد التالية :

 المواد المطبوعة : كتب )مراجع / مصادر ( ، دوريات ) جرائد / مجالت ( ، أبحاث ، نشرات.  -

شفافيات ، شرائح  المواد غير المطبوعة : برامج حاسوبية ، حقائب ورزم تعليمية ، برامج فيديو ، برامج إذاعية ،   -
 وحات ، خرائط ، صور ، مجسمات .وأفالم ثابتة ، ل

ويتم تحديد العالقات بين المواد التعليمية والمنهاج عن طريق إعداد دليل يصنف المواد حسب المواضيع ) للمنهج / 
 المواد التعليمية ( .

 خامسًا : العاملون :

ادر التعلم أو في يشرف على المركز مختص متفرغ بوظيفة أمين مصادر التعلم . ويفضل من يحمل مؤهاًل في مص
المكتبات والمعلومات ودورة في مصادر التعلم . ويساعده في العمل مدرس مادة المكتبة والبحث ) في المرحلة الثانوية 

. ) 

 سادسًا :الميزانية :

يتطلب تنفيذ المشروع توفير مخصصات مالية لتغطية النفقات اإلنشائية وتكاليف اقتناء وتركيب األجهزة والمعدات 
ير مصادر المعلومات والبرامج وتدريب القوى البشرية . وتختلف الميزانية المخصصة لمراكز مصادر التعلم من وتوف

 فئة إلى أخرى ، و االختالف في الميزانية ناتج عن عدد األثاث والتجهيزات والمواد المخصصة لكل فئة .

 (Technical Services Department) الفنية قسم الخدمات

صالح جميع األجهزة السمعية والبصرية في الجامعة سم مسؤوال عن تركيب وصيانةيعد هذا الق     .   وا 

 

 

 (Media Service Department)  قسم خدمات الوسائل
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األجهزة السمعبصرية الموجودة في الجامعة. ويقوم بتزويد قاعات التدريس  يحتفظ هذا القسم بسجل حاسوبي لجميع
العرض فوق  عي بمختلف أنواع األجهزة مثل أجهزة الفيديو واألجهزة الصوتية وأجهزةوالمستشفى الجام والمختبرات

التعليمية، ويقوم الفنيون المتخصصون بهذا  الرأس، وأجهزة عرض الشرائح وأجهزة العرض البلورية وغيرها من األجهزة
 ها .وصيانت القسم بتشغيل هذه األجهزة

 (Photography Department)  الفوتوغرافي قسم التصوير

 التعليمية على شكل شرائح وصور فوتوغرافية ملونة وغير ملونة ألغراض العالقات العامة يقوم هذا القسم بإنتاج المواد

تحتوي على مجموعة كبيرة  وألغراض طبية، وقد زود القسم بأحدث أجهزة التصوير الفوتوغرافي، ويضم القسم مكتبة
 . الهامة في تاريخ الجامعة التي تمثل مختلف األنشطةمن الشرائح الشفافة والصور الملونة 

 (Video and Audio Production Department ) التلفزيوني قسم اإلنتاج  

أشرطة سمعية، ويتم تسجيل جميع هذه البرامج سواء كانت  ينتج القسم برامج تعليمية مسجلة على أشرطة فيديو أو
 هات المركز، قاعات المحاضرات ، وقاعة المؤتمرات، وغرف العمليات فيفي استدويو  باللغة العربية أو اإلنجليزية

والمناسبات الهامة تلفزيونيا  المستشفى الجامعي أو أي موقع آخر داخل الحرم الجامعين كما يتم تغطية جميع األنشطة
 . وحفظها وتوثيقها في المكتبة الرئيسة

 (Instructional Development Department) التعليمي التطوير  قسم 

نتاج وتقويم المواد التعليمية الخاصة بالتدريس وعلى تطويرهم  يساعد هذا القسم الهيئة األكاديمية على تصميم وا 
كما يقوم هذا القسم  والمحاضرة وعلى اختيارهم للوسائل التعليمية المناسبة للمواقف التعليمية المختلفة، لمهارات العرض

 . الجامعة وربطها بالوسائل التعليمية واستخداماته التي تهتم بتقويم طرق التدريس في بإعداد وتطبيق نتائج البحوث

 (Graphics Department ) البياني قسم التصميم 

الرسومات والمصورات بأنواعها المختلفة والرسومات التخطيطية والكاريكاتير  يصمم القسم وينتج أشكال متعددة من
وقد تم تزويد ةالعام نواعها ولوحات العرض لألغراض التعليمية والمؤتمرات والعالقاتوالخطوط العربية بأ والملصقات

نتاج الشرائح والملصقات عالية الجودة بتمر يرها عل الماسح القسم بأجهزة حاسوب حديثة  لتوظيفها في التصميم وا 

لتصميم كتب ومنشورات ملونة  يثةالضوئي وطابعة الليزر الملونة. ويقوم القسم باستخدام برامج النشر المكتبي الحد
عدادها للطبع في مطبعة الجامعة     . وا 

كليا في  يقوم هذا القسم باستخدام أسلوب جديد (Multimedia Department) المتعددة قسم الوسائط
مقطوعات موسيقية وتعليقات إذاعية،  عرض المعلومات تتضمن تصميمات بيانية وصور ملونة ومتلفزة، باإلضافة إلى

 بتقنية الواقع االفتراضي وتقديم عرض حركي باستخدام تصميمات حاسوبية معالجة

اإلنترنت، واألقراص المضغوطة لألغراض العامة والرزم التدريسية  كما يقوم أيضا بتصميم صفحات على شبكة
 . التفاعلي والعديد من العروض المعلوماتية الشاملة الحاسوبية والتعليم
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   : مصادر التعلم عليها مركز الوحدات التي يشتمل *

 : الحاسوب وحدة

 :باآلتي وتقوم هذه الوحدة

 . بقسم الرياضيات والحاسوب وبقية األقسام األخرى عند الحاجة تجهيز المختبرات التدريسية الخاصة 

 . وشبكة النوفل العمل على التأكد من ربط جميع األجهزة

 .  وأعضاء هيئة التدريس والموظفون للطلبة العمل على فتح المختبر واإلشراف الحر 

 . مختلف المجاالت تقديم العديد من البرامج التطبيقية في 

 . اإلنترنت اإلشراف على خدمة

 . التدريس والطلبة عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة 

 . عقد دورات منفصلة للموظفين 

 . الجديدة اإلعالن عن البرامج 

 . البسيطة صيانة األجهزة في حالة األعطال 

   . األعطال الكبيرة واإلشراف على سير العمل االتصال مع الشركات في حالة وجود 

 : المكتبة ـ وحدة

عداد دليل خاص  تقوم بعملية تصنيف الكتب وفهرستها، وفقا لقواعد الفهرسة الحديثة، باالستعانة بالحاسب اآللي وا 
المفهرسة  ـ طرق استخدام البطاقات التعامل مع المكتبات ـ لوائح وتعليمات االستعارة طرق ىمل علتيش بالمكتبة

باإلضافة إلى توفير نسخ مناسبة للكتب  للحصول على الموضوعات المطلوبة كما تقوم بتوفير الكتب الثقافية والعامة
 . والجرائد والمجالت اليومية واألسبوعية للمطالع المقررة في مجال التخصص، وتوفير الصحف

 : التعليمية ـ وحدة الوسائل

نتاج الوسائل تقوم هذه الوحدة بإنتاج الوسائل  التعليمية، ولذلك ال بد أن تكون مساحة الورشة مناسبة للقيام بتصميم وا 

ومن الوسائل التعليمية التي يتم  .التعليمية ويجب أن تتوافر فيه جميع األجهزة واألدوات الالزمة إلنتاج هذه الوسائل
  . الكرتوني فافيات والخرائط واللوحاتإنتاجها: )الشرائح والش

 
  

 : الخدمة محور 
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التدريس بشكل مباشر في إنتاج الوسائل التعليمية التي من شأنها  أعضاء هيئة الطالب ومصادر التعلم يخدم مركز  
 . بها باإلضافة للمجتمع المحلي المحيط التدريس تحسين وتطوير فاعلية

 : اإلنتاج

التعليم  البرامج التعليمية الحاسوبية وبرامج الوسائل التعليمية المعقدة، مثل إنتاج بإنتاج مصادر التعلميقوم مركز 
عداد برامج تعليمية باستخدام الشبكة، وبرامج اإلنتاج التلفزيوني. كما يقوم أيضا بعملية توظيف واستخدام  بالفيديو وا 

مثل  التعليمية البسيطة إنتاج الوسائلوكذلك يمي تحت رقابة قسم التطوير التعل وتنفيذ وتقويم الوسائل والخدمات
 . الشفافيات والشرائح والخرائط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 لمراكز مصادر التعلم المخصص األجهزة واألثاث
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فئة مركز مصادر  المتطلــــــــــــبات م
 التعلم

 ج ب أ

 6 6 10 شبكة حاسب آلي مع أجهزتها   1
 1 1 1 طابعة ملونة  2

 1 1 1 طابعة ليزر  3

 1 1 1 ماسح ضوئي  4

 1 1 1 فيديو برجكتور  5

 Document cameraكاميرا وثائقية    6

( Visual presenter ) 

1 1 - 

 2 2 3 مسجل تعليمي فردي  7

 3 2 2 ( VCP)" + فديو  14تلفزيون   8

 - - - " 28تلفزيون   9

 1 1 1  ( VCR )جهاز فديو   10

 1 1 1 كاميرة فديو رقمية  11

 1 1 1 عارض فوق الرٍأس  12

 1 1 1 مم 35جهاز عرض شرائح وأفالم ثابتة   13

 - 1 1 شاشة عرض ثابتة  14

 - - - شاشة عرض متحركة  15

 1 1 1 سبورة بيضاء ممغنطة  16

 1 1 1 كاميرة فوتوغرافية  17

 1 1 1 آلة تصوير وثائق  18

طاوالت مشطوفة قابلة للتشكيل بأوضاع   19
 مختلفة

20 15 15 

 30 30 40 لعرضكرسي لقاعة ا  20

 2 2 5 مقصورة فردية للقراءة  21

 
 
 
 
 

 لمراكز مصادر التعلم المخصص األجهزة واألثاثتابع 

أنظر املواصفات 

 التفصيلية
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فئة مركز مصادر  المتطلــــــــــــبات م
 التعلم

 ج ب أ

 2 2 3 مقصورة فردية ) للتلفزيون (  22

 2 2 3 مقصورات فردية ) للمسجل (   23

 1 1 1 خزانة حفظ لوحات تعليمية  24

 1 1 2 خزانة أِلشرطة الفديو والصوت  25

 1 1 1 خزانة لالسطوانات المدمجة  26

 - 1 1 طاولة عمل   27

 1 1 2 حامل الدوريات  28

 1 1 1  ( Counter )طاولة استقبال   29

 1 1 2 خزانة بأبواب زجاجية ألمين المركز  30

 1 1 2 لوحة اعالنات  31

 - - 1 عربة نقل كتب  32

 1 1 1 عربة جهاز عرض فوق الرٍأس  33

 - - 1 " 35عربة جهاز عرض شرائح   34

 - - - عربة تلفزيون  35

 1 1 1 مقص كرتون  36

 30 40 60 طاولة وكراسي مطالعة  37

 X X X فرش  38

 X X X ستائر  39

 X X X إضاءة مناسبة  40

 X X X تهوية وتكييف  41

 X X X خزانة الكتب  42

 6 6 10 طاولة حاسوب مع كرسي  43

 

 

 

 

 راكز مصادر التعلمالمواد التعليمية المخصصة لم

أنظر املواصفات 

 التفصيلية
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فئة مركز مصادر  المتطلــــــــــــبات م
 التعلم

 ج ب أ

 10 10 15 عدد الكتب لكل طالب  44

 X X X برامج حاسب تعليمية  45

 X X X برامج فديو تعليمية  46

 X X X أشرطة سمعية ممغنطة   47

 X X X شفافيات  48

 X X X مم / أفالم ثابتة 35شرائح   49

 X X X اتلوحات ومصورات وملصق  50

 X X X خرائط تعليمية  51

 X X X حقائب ورزم تعليمية  52

 
 المواصفات والشروط التفصيلية لألجهزة واألثاث

 أواًل : شبكة الحاسب اآللي وأجهزتها : 

 المــواصـــــــفات والشروط المـــــادة الرقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

 شبكة الحاسب

  ( 9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2تؤخذ المواصفات الواردة في المواد  ،
10 ) 

  يشتمل كل مركز مصادر تعلم على جهاز حاسب رئيسي ) خادم ( وعدد
( إضافة إلى 3(  أجهزة حاسب آلي ) طرفيات ( الواردة في المادة رقم )6)

 المتطلبات األخرى في المواد المشار إليها أعاله . 

  موزع واحد ِإشارات مشتركSWITSH  سويتش 

 16 -  Port Ethemet 10 Base 

 1 RJ-45 Uplink Port 

 PATCH PANNAL 

  مثبت تيار مناسب-  Stabilizer 5  KVA   يتحمل جميع األجهزة
 أجهزة ( ، إذا عملت في وقت واحد . 10 – 4المرتبطة بالشبكة أعاله ) 

  عمل تمديدات الشبكة ) بحسب فئة المركز ، وقد تكون ستة أجهزة أو
ث ال تكون في نفس المجرى المخصص عشرة أجهزة أو أكثر ( بحي

 لتمديدات الكهرباء الخاصة باألجهزة الطرفية والخادم 

 . أن يكون الموزع في صندوق خاص وكذلك موزع اإلشارات 

  توفير توصيالت محطات العمل للشبكةDrop Cables  . 

 . عمل تمديدات الكهرباء وتوصيلها بمثبت التيار الكهربائي 



 17 

  بائي يكفي للمعدات الموجودة في المعمل .توريد وتركيب قاطع كهر 

  توريد طفاية حريق غازCO2  رطل . 9بحجم 

  يقدم المورد ضمان بالصيانة الدورية والطارئة لجميع األجهزة والتمديدات
 بما في ذلك قطع الغيار والتركيب لمدة عاميين من تاريخ استالم األجهزة .

 ل معمل ) مركز مصادر ترفق جميع كتالوجات األجهزة ومخطط الشبكة لك
 تعلم ( .

  يتم تدريب المشرف على المشروع وأمين مركز مصادر التعلم في كل
مركز على استخدام األجهزة ونظام التشغيل والشبكة والبرامج المحملة  في 

 ساعة تدريب . 40األجهزة ، وتكون مدة التدريب أسبوعين بواقع 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

 جهاز حاسب رئيسي
 ( ) خادم للشبكة

  لوحة رئيسية أصلية بمخارجAGP  وUSB 2.Support 133 mh7  
 2GBعدد أربع فتحات للذاكرة قابلة للتوسعة حتى 

  معالجPentium 4    1000 . صندوق رأسي Support 133 m h 7 

  ذاكرة عشوائيةCache Memory 256 KB  

  ذاكرة رئيسيةRAM ( SDRAM ) 256 MB  .Support 133 m h 

 قطعة واحدة 7

  36 قرص صلب سعة    G-BYTE SCSI     WD       ALTRA3 

  1.44بوصة سعة  3.5مشغل أقراص مرنة  

  مشغل أقراص ضوئية مضغوطة سرعتهاCD ROM Dive 52X   

  32كرت شاشة ذاكرة MB  على األقلAGP. 

  ك ب خارجي بــه  56كرت مودم بسرعةID CALLER. 

  كرت شبكةTX-PCIFAST ETHERNET 10/ 100 Base  

  بوصة . 15شاشة عرض ملونة FLATRON 24.تشتت 

 . لوحة مفاتيح عربي / إنجليزي مع فارةWITH WHEEL 
(ORGINAL MS ) 

 
 
 
3 

 
 
 

 جهاز حاسب

  لوحة رئيسية أصلية بمخارجAGP  وUSB 2.Support 800 mh7  
 2GBعدد أربع فتحات للذاكرة قابلة للتوسعة حتى 

  معالجPentium 4    1.8 از يكون أفقيًا صندوق الجه (Desk Top ) .
Support 400 mh7  على األقل 

  ذاكرة رئيسيةRAM ( SDRAM ) 256 MB   .Support 800 

m7h قطعة واحدة 

  40قرص صلب سعة      G-BYTE    WD.   ALTRA3 

  بوصة . 15شاشة عرض ملونة    FLATRON 24.تشتت 

 . لوحة مفاتيح عربي / إنجليزي مع فأرة WITH WHEEL 
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(ORGINAL MS) 

  1.44بوصة سعة  3.5مشغل أقراص مرنة MB  

  مشغل أقراص مضغوطة سرعتهاCD ROM Dive 52 X  

  32كارت شاشة ذاكرة MB . أو أكثر AGP 

  كرت شبكة  TX PCIFAST ETHERNET 10/100 Base 
 والشروط المــواصـــــــفات المـــــادة الرقم

للتعامل  AGPج فيديو وتلفزيون وصوت بنظام كارت فيديو بمداخل ومخار   بطاقة فيديو 4
 32MBمع أجهزة وكاميرات الفيديو سعة 

صفحات في الدقيقة مع التوصيل بشبكة الحاسب اآللي داخل كل  8سرعة   طابعة ليزر 5
 مركز مصادر تعلم .

صفحات ملونة على األقل في الدقيقة ،  10طابعة نفث حبر ملونة بسرعة   طابعة نفث حبر ملونة 6
 مع التوصيل بشبكة الحاسب اآللي داخل كل مركز مصادر تعلم .

  Flat bed Scanner 600 X 1200 dpi Optical 32000 dpi  ماسح ضوئي 7

*Interpolated Resolution 

* A4 maximum Size 
البرمجيات المطلوبة مع  8

 أجهزة الحاسب
 
 
 
) مراعاة أن تكون  

جميع برامج التشغيل 
زة نسخة والبرامج الجاه

أصلية مع ترخيص 
لالستعمال لجميع 

األجهزة داخل مركز 
مصادر التعلم بالسعر 
التعليمي المخفض ) 

المبين في خطاب مدير 
عام تقنيات التعليم رقم 

140/1/25/135/50 
 هـ(20/2/1421وتاريخ 

  نظامSERVER 2000   أو أحدث إصدار وقت التوريد عربي/إنجليزي (
. ) 

  ترخيص استخدامISA2000 . 

  تحميل البرنامج  في كل جهاز خادم للشبكة ، وتسليم النسخة األصلية مع
 الترخيص للمشرف على مشروع مراكز مصادر التعلم .

9   نظام تشغيلWindows XP  LOC  أو أحدث إصدار وقت التوريد (
 عربي / إنجليزي ( للمحترفين .

 . ترخيص استخدام 

 هاز من أجهزة الحاسب المرتبطة تحميل جميع البرامج المطلوبة في كل ج
بالشبكة داخل مركز مصادر التعلم مع تسليم النسخ األصلية والتراخيص 

 للمشرف على المشروع .

  تعريف االنترنيت على جميع األجهزة وتشغيلها 

 

10   برنامجFRONT PAGE   معOFFICE XP  . عربي 

 . ترخيص استخدام 

 ز من أجهزة الحاسب المرتبطة تحميل جميع البرامج المطلوبة في كل جها
بالشبكة داخل مركز مصادر التعلم مع تسليم النسخ األصلية والتراخيص 

 للمشرف على المشروع .
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11  . زالة الفيروسات نسخ أصلية  برنامج لمراقبة واكتشاف وا 

  تحميل جميع البرامج المطلوبة في كل جهاز من أجهزة الحاسب المرتبطة
التعلم مع تسليم النسخ األصلية والتراخيص  بالشبكة داخل مركز مصادر

 للمشرف على المشروع .
 
 
 
 

12 
 
 

 
 

 طاولة حاسب وكرسي

 . طاولة حاسب من مادة قوية ومتينة 

  مم 1200القياس في حدودx 600  ممx 730 . مم 

 . مجهزة بحامل لوحة للمفاتيح 

 . تحتوي على فتحات لتمديد أسالك الكهرباء 

 . تحتوي على درج بقفل 

 رسي حاسب دوار .ك 

 . ظهر مفصول 

 . جلسة وظهر منجدين مع مساند أيادي 

 . متغير االرتفاعات بواسطة مكبس هوائي 

 . قاعدة خماسية األرجل مع عجالت 
 المواصـفـــــــــــــــــــات والشروط المــــــــادة الرقم

 
 
 
 
1 

 
 
 

جهاز عرض فيديو 
وبيانات 

Data/Video 

projector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آنسي ليومتر . 850ة إضاءة بحدود شد 

  600درجة وضوح X 800  1024بكسل وتعرض X 768  بكسلXGA  

 . مداخل ومخارج للفيديو والصوت 

  وات تقريبًا . 3سماعة داخلية بقدرة 

 . مهيأة للتركيب على السقف 

  م . 10 –م 1م من بعد  10م إلى  0.5مساحة عرض بحدود 

  تر .م 8متر وحتى  1.2مسافة العرض من 

  التوافق معIBM  

 أن يكون به خاصية الزوم الرقمي 

  + درجه 15 -درجه /  15أن يكون به خاصية تصحيح الجوانب 

  (Digital Keyston   ) 

  مزود بريموت كنترول السلكي به خاصية وظائف الفارة .تحكم عن بعد
 يشمل كافة وظائف الفارة 

  صوت .مزود بمداخل للكمبيوتر والفيديو وسوبر فيديو و 

  امكانية توصيله معDVD , HDTV  

 . مزود بمخارج للصوت والصورة للتوصيل بأجهزة أخرى 

  فولت اتوماتيكيًا . 220-110مصدر التيار الكهربائي 
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  أن يكون به خاصية قلب الصورة أن يكون به خاصية قلب الصورة إذا تم
 تعليقه بالسقف .

 خاصة بهذه المادة .السعر يشمل كل جزئية وردت في هذه المواصفات ال 

  السعر يشمل تركيبه بالسقف على البعد الذي يحدده مشرف المشروع داخل
مترًا ، على أن يشمل التركيب  20كل قاعة بمسافة تمديدات ال تتجاوز 

 بالسقف التالي :

 حامل سقفي لتثبيت الجهاز . -
 كوابل للكمبيوتر والفيديو والصوت والفارة عالية الجودة .  -

 
 المواصـفـــــــــــــــــــات والشروط ــــــــادةالم الرقم

  
 

تابع جهاز عرض 
فيديو وبيانات 
Data/Video 

projector 
 

  ( إذا 13التوصيل مع جهاز الكاميرا الوثائقية المبين في المادة رقــــم )
 توفرت داخل مركز مصادر التعلم .

  بع مداخل تركيب جهاز توزيع صوت وصورة بمداخل )أوديو/فيديو( بأر
لألجهزة التي سيتم استخدام جهاز العرض عليها مع إمكانية توفر إمكانية 

التسجيل من خالل الفيديو والحاسب اآللي المرتبطة بجهاز العرض 
 والكاميرا الوثائقية وكاميرا تصوير الفيديو . 

 . التوريد والتركيب مباشرة إلى مراكز مصادر التعلم 

 . ضمان كامل لمدة سنه 

  ن الجهاز من صناعة شركة عالمية معروفة .أن يكو 

  

 
 
 
2 

 
 
 

 كاميرا وثائقية
Document 

Camera 

( visual 

Presenter ) 

  مرة أتوماتيكي . 18أن تكون مزوده بعدسات زووم تكبير حتى 
 . مزود بخاصية ضبط الفوكس أتوماتيكي 

  خط أفقي . 470درجة الوضوح ال تقل عن 

  لب ( سا –مزود بخاصية العرض ) موجب 

 ) مزود بريموت كنترول * جهاز تحكم عن بعد ) ال سلكي 

  أن يكون مزود بمدخل للميكرفون مع مفتاح للتحكم بمستوى
 الصوت 

 . أن يكون مزود بمخارج فيديو وسوبر فيديو وصوت 

 . نظام اإلضاءة بطريقتين جانبيه علوية ومن القاعدة السفلية 

  33مساحة عرض قاعدة التصوير x 24  سم 

  يكون الجهاز من النوع القابل للطي بالكامل لسهولة حمله أن
 وحفظه .

 . أن يكون به خاصية تخزين الصورة بالذاكرة 
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  نظام األلوانPAL . 

  فولت . 220مصدر التيار الكهربائي 

  السعر شامل التوريد والتركيب مباشرة بمراكز مصادر التعلم مع
 الضمان لمدة سنة  

  كة عالمية معروفة .أن يكون الجهاز من صناعة شر 

  يتم ربطه بجهاز عرض الفيديو ) الداتا شو ( بتوصيلة اليقل طولها عن
 مترًا . 20

 المواصـفـــــــــــــــــــات والشروط المــــــــادة رقم

 
 
3 

 
 

 مسجل فيديو بموالف 
 (VCR ) 

 . متعدد األنظمة 
 . توفر وحدة تحكم عن بعد 

 لتثبيت مع إمكانية البحث عن محتويات توفر خصائص التقديم والتأخير وا
 الشريط ودبلجة الصوت .

  ( مخارج صوت وصورةAduo / Video output . ) 

  ( مداخل صوت وصورةAduo / Video input . ) 

  إمكانية االستقبال من محطة إرسال تلفزيوني أو جهاز فيديو آخر أو كاميرة
 فيديو .

 . إعادة اللف السريع بعد انتهاء الشريط 

 رفق مع كل جهاز شريط يVHS  ، دقيقة . 120عالي الجودة 

  ) فولت . 220 – 110كهرباء ) فولتية 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

 ( VCPفيديو ) 

 . متعدد األنظمة 

  سم عمق . 35سم ارتفاع و 10ال تزيد أبعاد الجهاز عن 

 . توفر وحدة تحكم عن البعد 

 . توفر خصائص التقديم والتأخير والتثبيت 

 مخارج صوت وصورة  (Aduo / Video output . ) 

 إعادة اللف السريع بعد انتهاء الشريط ز 

  ) فولت . 220 – 110كهرباء ) فولتية 
 
 
5 

 
 

 "14تلفزيون 

 . مزود بمخرج صوت في الواجهة األمامية 
  سم . 45ال يزيد ارتفاع الجهاز عن 

 . سماعة أذن حجم كبير 

 ين .أشعة الجهاز من النوعية اآلمنة التي ال تؤذي الع 

 . متعدد األنظمة 

  ) فولت . 220 – 110كهرباء ) فولتية 



 22 

 
6 

 
 كاميرة فيديو رقمية

 
 

  تقبل شريطHi8  . رقمي وعادي 

 BAL Colour . 

 . إمكانية التقديم والترجيع السريع 

  مداخل ومخارج صوت وصورة وDV input / output 

  شاشة ملونةLCD screen . 

 . مثبت لالهتزاز 

 من شريط الكاميرا إلى شريط  شريط إضافي ومحولVHS . 

  بطارية مع شاحن مع بطارية إضافية مدة استخدامها تزيد عن ساعة واحدة
 متواصلة .

 . حقيبة خاصة بالكاميرا 
 المواصـفـــــــــــــــــــات والشروط المــــــــادة الرقم

 
 
 
7 

 
 
 

 مسجل تعليمي فردي

 يع واإليقاف المؤقت واإليقاف أن تتوفر في الجهاز خصائص التقديم والترج
 الذاتي .

 . أن تتوفر في الجهاز عداد لتقديم الشريط 

 . أن يتوفر في الجهاز مخرجين على األقل لسماعات الرأس 

  مزود بسماعتي رأس كبيرة من النوع العملي الذي يتحمل االستخدام المتكرر
 من الطالب .

 دة رقم     ( .أن يتم التركيب في مقصورة المسجل التعليمي ) الما 

 
 
8 

 
 

 شاشة عرض ثابتة 

 . يتم التثبيت على السقف أو الجدار 

  سم  220قياس ال يقل عنx 220 . سم 

 . أن تكون في جراب ) علبة ( من المعدن بتشطيب جيد 

 . قابلة للطي آليًا 

 . مزودة بكابح تثبيت لمستوى نشرها مصدره نظام الطي اآللي 

 
9 

 
 سبورة بيضاء ممغنطة

 مم عرض  1800اد التقريبية األبعx 1200 . مم طول 

 . شاشة مقاومة للخدش 

 . رف بطول الشاشة لألقالم والممحاة 
 كاميرا مع عدسة زووم مع تركيز أتوماتيكي .  كاميرا فوتوغرافية 10
 تصوير مستندات آلة 11

 رقمية
 حتى مقاس  تقبلA3 . 

 صفحة بالدقيقة  16ال تقل عن  سرعة 

  400% إلى 25الزوم من% . 

  ورقة . 8000كاترج الحبر يكفي لتصوير ما ال يقل عن 

 طاولة  لحمل اآللة . قاعدة 
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 والشروط المواصـفـــــــــــــــــــات المــــــــادة الرقم

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

 طاولة مشطوفة 

  ، السطح من الخشب المكسي ميالمين ، والحواف من الخشب الصلب
 لوان .واللون يتم تحديده من عينة األ

  مم للطرف الضيق ، 700مم للطرف العريض ، و  1200األبعاد 

 مم ارتفاع . 700و  

  درجة . 30درجة والحادة  60الزوايا المنفرجة 

  مم مطلي نيكل  42الهيكل مصنوع من تيوبات معدنية دائرية قطر 

 كروم .

  األرجل من األسفل بشكل حرفL  أو  ويجب أن تقل امتدادها من
األسفل عن حدود سطح الطاولة بحيث يمكن وضع الطاوالت بشكل 

 متجاور دون وجود فراغات بين أسطحها .
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 مقصورة قراءة فردية

  مم  120القياسx 85  ممx 75 . مم 

 . الهيكل مصنوع من الخشب األوك 
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 تلفزيون مقصورة
 فردية

 مم  130 القياسx 85  ممx 75 . مم 

 األوك . الخشبمصنوع من  الهيكل 

 توصيالت كهربائية ومخارج كهرباء مثبتة 

 . 2عدد  خلف المقصورة 
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  فردية مسجل مقصورة

 مم  130 القياسx 85  ممx 75 . مم 

 األوك . الخشبمصنوع من  الهيكل 

  توصيالت كهربائية ومخارج كهرباء 

 2عدد مثبتة خلف المقصورة    
  

 

 والشروط المواصـفـــــــــــــــــــات المــــــــادة الرقم

    مصنوعة من ألواح خشبيةMDF  مكسوة ميالمين ) يحدد اللون بعد
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5 

 
 

خزانة لالسطوانات 
 المدمجة

 تقديم عينة ألوان ، ويراعى االنسجام مع طاوالت الحاسب ( .

 . الحواف قشاط خشب صلب 

  قرص مدمج . 300أن تتسع لما يقل 

 . أبواب زجاجية آمنة في حالة الكسر مع أقفال مناسبة 

  تحتوي مجاري بالستيكية لوضع االسطوانات ويراعى في ذلك أن تكون
 العناوين ظاهرة .

 . أن يصمم أحد األرفف لعرض بعض االسطوانات المدمجة بشكل كامل 

 80عرضها عن سم ، وأن ال يقل  200أن ال يزيد ارتفاع الخزانة عن          
 سم .
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خزانة ألشرطة الفيديو 
 والصوت

  مصنوعة من ألواح خشبيةMDF   مكسوة 

 ميالمين ) يحدد اللون بعد تقديم عينة األلوان (

 . الحواف قشاط خشب صلب 

  شريط فيديو . 180أن تتسع لمايقل 

  أبواب زجاجية آمنة في حالة الكسر مع أقفال مناسبة 

 ستيكية لوضع أشرطة الفيديو تحتوي مجاري خاصة بال 

 مع أغلفتها ويراعى في ذلك أن تكون كعوب األشرطة والعناوين ظاهرة .

  سم  80سم وأن ال يقل العرض عن  200أن ال يزيد ارتفاع الخزانة عن
. 
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عربة جهاز عرض 
 الشرائح

  مم . 30مصنوعة من تيوبات معدنية مربعة 

 صنوعة من الخشب الصلب .ثالثة أرفف بما فيها السقف ، م 

  مم عرض  600األبعاد التقريبيةx 1050  مم ارتفاعx 450 . مم عمق 

 . عجالت كاوتشوك صلب 

 . خالية من الحواف واألطراف الحادة المؤذية 

  يلحق بالعربة مقبس كهرباء ولمبة بيان ، يتحمل الكهرباء الالزمة لتشغيل
 متر . 10عن جهاز عرض الشرائح من خالل مزود طوله ال يقل 

 
 

 تابع األثاث والمقصورات : 

 والشروط المواصـفـــــــــــــــــــات المــــــــادة الرقم

 
 
 

 
 
 

  مم . 30مصنوعة من تيوبات معدنية مطلية كروم مربعة 

 . المنضدة من خشب الالتيه قشرة ميالمين حسب األبعاد المبينة 

  الشفافيات من الخشب الصلب يتحمل وزنرف جهاز عرض 
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 عربة جهاز عرض 

 فوق الرأس

 مم ، ويمكن التحكم بمستوى  x 400مم 400الجهاز واألبعاد 
 مم . 300إلى  200انخفاضه عن المنضدة بحدود 

 . عجالت كاوتشوك صب كوابح 

 . أن تكون خالية من الحواف واألطراف الحادة المؤذية 

  مم عرض  850األبعاد التقريبيةx 1000  مم ارتفاعx 650. مم ارتفاع 
  يلحق بالعربة مقبس كهرباء ولمبة بيان يتحمل الكهرباء 

الالزمة لتشغيل جهاز عرض الشفافيات من خالل كيبل مزدوج طوله ال يقل 
 متر . 10عن 

 
 
9 

 
 

 عربة كتب

 . اهيكل من األلواح الخشبية ، قشرة ميالمين 

 . عجالت كاوتشك صلب 

  مم ارتفاع  1000البعاد التقريبيةx 920  مم 

 مم عمق . x 450عرض 
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 كرسي دوار
 . القاعدة من البالستيك المدعم بأذرع حديدية خماسية األرجل على عجل 

 الجلسة والظهر من البولي بروبلين المشكل المضاد للصدمات مع هيكل 

 داخلي من الخشب المنجد بالقماش . 

  يكية .يمكن تغيير وضع الجلسة والظهر بواسطة المكابس الهيدرول 
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 لقاعة العرض كرسي

 20كروم (  ) المعدنيةمن التيوبات  الهيكل x 20 . مم ، بكعوب بالستيك 

 مم تقريبًا عرض الجلسة ،  400الجلسة ،  ارتفاعمم  450الكرسي  مقاس
 .مم تقريبًا ارتفاع الظهر عن األرض  900

 م ، م 0.9مم ، مكسي فورمايكا  0.9 سماكةوالظهر أبلكاش  الجلسة
 ويحدد اللون حسب عينة األلوان .

 فوق بعضها . الكراسيتصمم بحيث يمكن جمع  أن 
 تابع األثاث والمقصورات : 

 والشروط المواصـفـــــــــــــــــــات المــــــــادة الرقم
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خزانة حفظ لوحات 
 تعليمية

 مم . 0.8صاج  ، معدنية 

 مم عرض  1000 قياسx 375 مم ارتفاع  x 700 . مم عمق 

 فرني . بويه دهان 

 مم  920قياس  أدراج خمسةx 70  ممx 625 مم 

 معلومات على كل درج ، ومقبضين لكل درج  بطاقة مع 

 مم . 400بارتفاع  مناسبة قاعدة 
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 شروط مرتبطة ومكملة لجميع المواد ومواصفاتها  الواردة في قائمة التجهيزات المرفقة :
فقًا لمواصفات كل مادة في مدة ال تتجاوز أسبوعين من استالم أمر التوريد على أن يتم تركيب جميع المواد و   -1

ال تتجاوز مدة التركيب لجميع مراكز مصادر التعلم  شهر من تاريخ أمر التوريد. ) وذلك في جميع مراكز 
مراكز مصادر  مصادر التعلم  تبعًا لفئاتها والمدارس التي سيتم التركيب بها  بعد التنسيق مع مشرف مشروع

 التعلم  . 

 يتم تحديد ماركة كل جهاز أو كيابل التوصيالت  أو قطع األثاث . -2
 يتم تحديد بلد الصنع لكل جهاز أو كيابل التوصيالت أو قطع األثاث . -3

 أمريكية ( . –لمانية أ –أن تكون األجهزة من صناعة شركة عالمية معروفة ) يابانية  -4

جهزة التي تشتمل على أكثر من جزئية لكي تعمل كـ )شبكة الحاسب اآللي أن يكون عرض األسعار المقدم لأل -5
و أجهزة العرض "الداتا شو " ( بمبلغ كلي بعد تحديد كل جزئية فيه كما هي مدونة في المواصفات لكل جهاز 

. 

نيف يكون عدد المواد المقدم في عروض األسعار متساويًا مع العدد المحدد في المواصفات وذلك وفقًا للتص -6
 المتبع في المواصفات .

 . جميع األجهزة والتمديدات واألثاث يتم تركيبها في مراكز مصادر التعلم داخل المدارس -7

 سيتم استبعاد أي عرض ال يشمل تحديد ما ذكر سابقًا وال حقًا . -8

 صر المبينة في النموذج التالي : يكون عرض األسعار في شكله النهائي وفق العنا -9

سعر كل  العدد المواصـفـــــــــــــــــــات ـادةالمـــــــ الرقم
 جزئية

السعر الكلي 
لجميع 

 عناصر المادة

      
 شبكة الحاسب اآللي وملحقاتها : 

( شبكة الحاسب اآللي والتي تشتمل على ) موزع إشارات + مثبت تيار 1يتم تحديد مبلغ إجمالي للمادة رقم ) -1
( + تمديدات الكهرباء لجميع أجهزة الشبكة + 6ة لعدد األجهزة )لجميع األجهزة + تمديدات الشبكة كامل
 صندوق موزع الشبكة ... إلى أخره ( .

 تضاف قيمة كرت الشبكة مع قيمة كل جهاز . -2

شبكة الحاسب ( وربطها ب 10جميع األجهزة يتم تركيبها في مراكز مصادر التعلم داخل المدارس وعددها ) -3
 ت .اآللي وشبكة االنترن

 ت .خدمة االنترن ت بعد اشتراك المدرسة فيوتشغيل أجهزة الشبكة على االنترنلتركيب على توصيل يشتمل ا -4
 أجهزة العرض والمشاهدة واالستماع والصوتيات :
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يشمل سعر كل جهاز عرض أو استماع أو كليهما أو الصوتيات ؛ التركيب في المكان المحدد له داخل  -1
 المقصورة المخصصة لذلك ( –سقف المركز مركز مصادر التعلم وفقًا المواصفات ) 

يتم تركيب جميع األجهزة من قبل الشركات الموردة للمشروع في األماكن المخصصة لها داخل مركز مصادر  -2
 التعلم .

 األثاث : 
 يتم تركيب جميع األثاث في مراكز مصادر التعلم وفقًا للعدد المخصص لكل مركز . -1
 لمعرفة العدد المخصص لكل مركز بعد ترسية المناقصة . يتم التنسيق مع المشرف على المشروع -2

 

 :رواد المركز بطاقات

 خاص بالمعلمين

طبيعة  التخصص اســـم المعلـــــــــم الرقم
 االستخدام

المواد 
التعليمية 

 المستخدمة

األجهزة 
التعليمية 

 المستخدمة

اليوم 
 والتاريخ

حصة  فردي
 صفية

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

 خاص بالطالب

طبيعة  الصــــــــف اســـم الطــــــــالــــب الرقم
 االستخدام

المواد 
التعليمية 

 المستخدمة

األجهزة 
التعليمية 

 المستخدمة

اليوم 
 والتاريخ

حصة  فردي
 صفية
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 تقرير مركز مصادر التعلم

 

 
 

 الرقم
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 جدول إشغال المركز

 

 
 ...........................مدرسة :.

 

 مركز مصادر التعلم

 
 هـ14/        14من العام الدراسي        ……. ..... الفصل الدراسي 

 

.. املوافبب           …….......األسببعوا الاراسبب    

    -                14 
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 السادسة الحصة الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة األولى

تجهيز المركز  المادة الصف المادة الصف
 وتنظيمه

 المادة الصف

 
 السـبت

 

     

 
 األحـــد

 

     

 
 االثنيـن

 

     

 
 الثالثـاء

 

     

* الحصة الرابعة إضافة إلى الحصة السابعة ال يستخدم فيها المعلمين المركز حيث يتم خاللها تجهيز المركز 
 خدام مرة أخرى .وتنظيمه وتهيئته لالست

 

 

 

 :مصادر التعلم قدمهالتي يلخدمات اا

 وال : التوزيع : أ

o ما يلي :ـ التعليمية بكل أشكالها وتشمل ويقصد بهذه الخدمة توزيع األجهزة والمواد 

o عارتها للطالب والمدرسين لفترات محدودة تسجيل الوارد والصادر من المواد  .المطبوعة مثل الكتب وا 
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o مرحلة معينة من الصفوف لتكون مرجعا جاهزا الكتب في موضوع معين أو توزيع مجموعات من. 

o البالستيك الشفاف، وتوزيعها حسب األسس المتبعة في توزيع الكتب االعتناء بالصور وتغليفها بواسطة. 

o ،واألفالم المتحركة ومجوعات الشرائح، والشفافيات، وأجهزة هذه  توفير اسطوانات التسجيل وأشرطة الفيديو
عارتها للمدرسين لفترات لبرمجيات جميعهاا  . طويلة وا 

 : ةتقديم خدمات سريعة وحديث

o للحصول على األسئلة المرجعية الصعبة، والتخاطب مع اآلخرين إمكانية استعمال البريد اإللكتروني  

o اآللي إلستعمالها في وقت الحق جمع األخبار والحقائق وخزنها في الحاسب   

o إلى أي جهة في العالم حيث يتم الرد على الرسالة في غضون جزء من  يانات أو معلوماتإرسال واستقبال أية ب
   الساعة

o المعلومات أينما وجدت اإلنترنت مهمة لكل الباحثين عن   

o تقليدي توفر جوًا تعليميًا غير   

o والتعليم يفتح آفاقًا جديدة للتربية   

o والتحدي تعطي الطالب جوًا من التحفيز  

o والندوات، واللقاءات ؛ لتبادل وجهات النظر، وطرق حل المشكالت ،  ركة في مجموعات النقاش،يمكن المشا
 . البحوث  وتبادل نتائج

هل يجب أن يدفع المستفيد من المكتبة رسومًا مقابل خدماتها، والتي يقضي فيها موظفوها وقتًا وجهدًا يكلف 
 المكتبة مبالغ كبيرة؟

 يد رسومًا لقاء استخدام قواعد المعلومات التي تشترك فيها المكتبة والمكلفة جدًا ؟هل يجب أن يدفع المستف        
في الحقيقة هذا السؤال يكشف عن مقدار الخالف وأوجه االختالف حول هذا الموضوع، وفي الحقيقة فقد        

 تجاذب الخالف حول هذه القضية فريقان:
يجب بداية أن نرجع إلى المفاهيم العامة والقواعد األساسية للهدف من الفريق األول يرى قبل كل شيء أننا •         

وجود المكتبة، والتي يرون أن فرض هذه الرسوم سيحولها إلى مكتبة تجارية تخدم فئة معينة من الرواد القادرين على 
قات االجتماعية، ويفقد دفع هذه الرسوم وفي الوقت ذاته يحرم الفقراء منها، وهذا من شأنه أن يوسع الفجوة بين الطب

 المكتبة ركيزة أساسية تقوم عليها وهي الوصول المتكافئ للمعلومات.
أما الفريق الثاني فيرى أننا في عصر تغيرت فيه المفاهيم وأصبحت الخدمة المجانية للمكتبات أمر يصعب •         

تثقل كاهل المكتبات والتي يصعب معها  استمراره في ظل التكاليف االقتصادية الحالية لمثل هذه الخدمات، والتي
 التوسع فيها وتطويرها وتحسينها. االستمرار في تقديم هذه الخدمات، وبالتالي يستحيل

عمومًا عرضت الفئات المختلفة حول هذه القضية األمر من جوانب متعددة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو 
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د الدفاع عن وجهات نظرهم في الموافقة بين حاجاتهم وقناعاتهم. اجتماعية، ولكنهم جميعًا وجدوا صعوبة كبيرة عن
 وقبل أن نعرض وجهات نظرهم دعونا نرجع إلى الوراء قلياًل ونقوم بعرض شامل للقضية منذ بدايتها.

مولت المكتبات العامة في أمريكا عن طريق الضرائب وذلك عندما افتتحت أول مكتبة عامة في نيونقتون عام 
ذلك الوقت كانت المكتبات العامة تمول من قبل مستخدميها، ولكن بداية التأسيس الحقيقي للمكتبات م، قبل 1787

م أسست مكتبة 1852العامة في الواليات المتحدة األمريكية كان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ففي عام 
ع نهاية ذلك القرن كانت معظم المدن األمريكية بوسطن العاّمة وكانت الِبداية الحقيقية لحركة المكتبات العامة، وم

لديها على األقل مكتبة عامة واحدة، وظهرت في تلك الفترة مناقشات حادة حول وجوب أن تكون المكتبات العامة 
 ممولة من قبل الضرائب، وكان يحكم هذا النقاش دور المكتبة في الحياة المدنية.

في الواليات المّتحدة كمؤسسة تربوية، وكان مفهوم المكتبة العامة المجانية  في الحقيقة عرفت المكتبة العامة        
(، وبذلك اعتبرت امتدادًا لنظاِم التعليم Public Library, Public Schoolموازيًا لمفهوِم التعليِم العام المجانِي )

قافِي واألخالقِي فيه، فقد كانت مصدرًا العام فباإلضافة إلى تقديم المعلومات ألفراد المجتمع كان هناك دعم للتقدم الث
للتعليم اإلضافي للطالب، كما ساهمت في تطويِر ثقافة المجتمع من عدة جهات مثل تعليم اللغة اإلنجليزية والثقافة 
األمريكية للمهاجرين الذين َوصلوا إلى الواليات المّتحدِة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وبذلك 

 برت المكتبة العامة خدمة مدنية ولم تواجه أي معارضة لتمويلها من قبل الضرائب في تلك الفترة.اعت
وفي الحقيقة فإن معظم وجهات النظر التي تعارض وضع الرسوم تعتمد على القيم األمريكية المتمثلة في       

ض األمريكية، والغريب أن هذه المساواة والديمقراطية وفي حق الوصول إلى المعلومات لكل إنسان على األر 
المعارضة ظهرت بشكل كبير لدى المكتبيين، ولعل متابعة بسيطة لما كتب حول هذا الموضوع في مجلة 

( ـ والتي كانت مسرحًا لنقاش طويل ALA( الصادرة عن جمعية المكتبات األمريكية )Library Journalالمكتبة)
كيد على أن تقدم المكتبات العامة خدماتها مجانا وأن تقدم خدمات وحاد حول هذه القضية ـ يوضح أن هناك شبة تأ

البحث في قواعد البيانات الببليوجرافية للمكتبات األخرى مجانًا كذلك، ولعل هذا واضح اآلن في المكتبات العامة 
 األمريكية حيث الزالت معظم المكتبات تقدم هذه الخدمات للمستفيدين مجانًا أو بشكل شبه مجاني.

أما في المملكة العربية السعودية فلم نمر بعد بهذه المرحلة بشكل واضح، ولكن بعض المكتبات الحكومية        
فرضت رسومًا رمزية على بعض الخدمات وخصوصًا االشتراكات والتصوير واالستنساخ، والبعض األخر فرض 

ل أن تعتمد عليها هذه المكتبات لتمويلها رسومًا على العديد من الخدمات ولكنها تبقى رسومًا غير مربحة ويستحي
ذاتيًا. وتستخدم العائدات عادة في توفير بعض المستلزمات الضرورية للمكتبة وفي البعض األخر يقومون بتوريدها 

 لصندوق الجهة األم.
 ما التكاليف التي تترتب على عملية تقديم الخدمة؟ 

حملها المكتبات نظير تقديمها الخدمات للمستفيدين؟، في الحقيقة ربما يسأل البعض ما هي التكاليف التي تت         
 يمكن تقسيم هذه التكاليف التي تترتب على تقديم هذه الخدمات إلى نوعين:

وهي التكاليف التي تتحملها المكتبة في حال قدمت هذه الخدمات أم لم تقدمها، مثل  ليف ثابتة:تكا•            
 رواتب للموظفين الثابتين، األثاث والتجهيزات ... الخالمبنى، استهالك الكتب، ال

وهي التكاليف التي ترتبط بالخدمة ذاتها وال تتكلفها المكتبة إذا لم تقدم المكتبة الخدمة،  تكاليف متغيرة:•            
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بقواعد وهي المرتبطة بالخدمات وتزيد كلما زاد تقديم هذه الخدمات، مثل الرواتب لمقدمي الخدمة، االتصال 
 الت ... الخالمعلومات، تكاليف التدريب، االتصا

 وجهات النظر حول فرض الرسوم على خدمات المستفيدين في المكتبات
كما مر بنا سابقًا فإن هناك خالف كبير وجدلي حول فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها المكتبات       

  النظر هذه.صحة وجهة نظره، ولعلنا هنا نستعرض وجهات للمستفيدين، وقد ساق كل فريق أدلته وبراهينه ليؤكد 
المعارضون لسياسة فرض الرسوم على خدمات المستفيدين ال يرون فرض رسوم على خدمات المكتبة لألسباب 

 التالية:
 ألن ذلك يناقض التقليد المعروف بمجانية تقديم الخدمات المعلوماتية في المكتبات.•            
في هذا إجحاف بالمواطن في الدول التي يدفع المواطنون فيها ضرائب، حيث إنه يدفع الضرائب  أن•           

مرتين، فالمكتبات العامة في هذه الدول تمول من قبل الضرائب التي يدفعها المواطن، فكيف يدفع رسوم مقابل خدمة 
 هو من مولها؟

لخدمات حتى تكون مستحقة لتكون بمقابل، قبل فرض رسوم على أي خدمة يجب أن تطور هذه ا•           
فالمعارضون لهذه الرسوم ينظرون إلى أن الخدمات في المكتبات وخصوصًا العامة الزالت بدائية وال تملك المبرر 

 الكافي لتحصيل هذه الرسوم.
إمكان من أن هناك تفرقة عنصرية ضد من ال يستطيع أن يدفع، فعن طريق فرض هذه الرسوم لن يكون ب•           

 ال يستطيع أن يدفع الحصول على المعلومات والخدمات.
ستكون عملية تنمية المجموعات مركزة على تلبية حاجات من يستطيع أن يدفع فقط، والذي هو المستفيد •           

 من هذه الخدمات.
 المكتبات العامة مصلحة عامة مثل المدرسة.•            
 حق المكفول في وصول الجميع إلى المعلومات.أنها تخالف ال•            
 أنها ستحقق فوائد وقتية وقريبة ولكن بالمقابل ستتعرض إلى خسائر على المدى البعيد.•            
 تناقص اإلفادة من جانب من يعانون من ضائقة مالية.•            
 تفيد.الحد من العالقة الخاصة التي تربط بين المركز والمس•            
 المشكالت المتعلقة بالفواتير الخاصة بالخدمة.•            
 احتمال تحول المستفيدين لإلفادة من خدمات أخرى تقدمها جهات غير المكتبات.•            
 التضحية باتفاقات التبادل مع المكتبات األخرى، حيث يستحيل أن أقدم معلومات مجانًا لمكتبة •           
 لخدمة.تبيع هذه ا

 ألسباب التالية:رض الرسوم ابينما يرى المؤيدون لسياسة ف
 أن من المنطق والعقل والثقافة التجارية هو تقديم الخدمات لمن يستطيع أن يدفع.•            
أنه جرت العادة على أن يدفع الناس عند استخدام مرافق العامة مثل الطرق والجسور والمتاحف فلماذا ال •          

 نطبق ذلك على المكتبات.ي
 أن الرسوم ستسمح بتطوير وتحسين الخدمات المعلوماتية المقدمة للمستفيدين. •           
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 الناس ال تعارض دفع الرسوم على الخدمات التي يستفيدون منها حقيقة.•           
خيار األول للترشيد في الضعف والتناقص المتواصل في ميزانيات المكتبات، حتى أنها أصبحت ال•          

 استهالك الميزانيات.
 تساعد الرسوم في الحد من االستخدام المفرط للخدمات.•           
وجود رسوم سواء كانت حقيقة أو رمزية على الخدمات يجعل المستفيدين يحسون بمقدار وقيمة الخدمات •          

 والمعلومات التي يحصلون عليها.
سوم سيجعل هناك ضغطًا كبيرًا على الخدمات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ضعف الخدمة عدم وجود ر •          

 وبالتالي عدم توسيع نطاق الخدمات.
تحديد أجور تكلفة الخدمات من أجل تحديد الرسم المناسب لها يجعل إدارة المكتبة في حال كانت التكلفة •          

 بكلفة أقل.عالية تفكر في طرق بديلة لتقديم هذه الخدمة 
 الرسوم المترتبة على سوء استخدام الخدمات الحكومية يعادل الرسوم المحددة للخدمات.•          
وجود رسوم على الخدمات يجعل المستفيدين يفكرون قبل طلب هذه الخدمات، بمعنى أنها ستعدل من تفكير •         

 النسبة للباحث.المستفيدين، وسيقتصر طلب هذه الخدمات على ما هو ضروري ب
 تمكين المكتبات من دعم مواردها وزيادة إيراداتها بما يساعدها على القيام بمهامها ومن ثم تحقيق أهدافها.•         
 تمكين الخدمة من االستقالل بنفسها عن طريق التمويل الذاتي.•         
 للمكتبة. تخفيف عبء التكلفة المباشرة عن كاهل الجهة األم الراعية •         
 عندما تكون الخدمة تجلب مااًل فإن المكتبة ستسعى بشكل جدي لتسويق خدماتها على نطاق واسع مما•        

 يؤدي إلى زيادة عدد المستفيدين.
 

 قانونية فرض الرسوم على الخدمات:
دارة المكتبة فرض يعارض القانون في بريطانيا فرض رسوم على خدمات المكتبة، وينص على أنه ال يجوز إل       

رسوم على خدمات المكتبة، وفي المقابل يكتنف الغموض القانون في الواليات المتحدة األمريكية، وقد دعا مؤتمر 
البيت األبيض حول خدمات المكتبات والمعلومات إلى حق المواطن في الوصول الكامل إلى المعلومات. كما أوصت 

م ونصت التوصية على التالي: " إن من الظلم أن يدفع 1977ها لعام جمعية المكتبات األمريكية بذلك في مؤتمر 
المستفيدون من المكتبات العامة المدعومة أجورًا ورسومًا مقابل خدمات المعلومات بما في ذلك الخدمات المقدمة 

القانون  باستخدام أحدث التقنيات " كما تنص قوانين بعض الواليات المحلية على عدم شرعية فرض رسوم، ومن ذلك
 في كاليفورنيا الذي شدد على حرية الوصول المجاني إلى مصادر المعلومات في المكتبات.

في المملكة العربية السعودية المكتبات العامة تتبع عادة جهات حكومية ـ كانت سابقًا وزارة التربية والتعليم،       
م، ولكن تنفيذ هذا القرار بشكل كامل الزال مادة دسمة وصدر قرار من مجلس الوزراء بنقلها إلى وزارة التفافة واإلعال

للخطابات المتبادلة بين الوزارتين ـ وفي أحيان قليلة جهات أهلية أو جمعيات خيرية، وعادة الجهات الحكومية تقدم 
على  خدماتها مجانًا وفي حال فرضت رسوم فإن هذه الرسوم يجب أن تعود إلى خزينة الدولة مباشرة وال يجوز صرفها

في  5733الجهة التي حصلتها إال في حالة وجود استثناء من قبل المقام السامي. فقد صدر األمر السامي رقم 
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هـ بالموافقة على نظام جباية أموال الدولة والذي نص في فقرته الثالثة على التالي: "تجبى الضرائب 4/5/1395
اد وجميع العائدات للدولة" وزارة المالية واالقتصاد، مطبعة والرسوم المقررة وبدالت االلتزام وذمم الموظفين واألفر 

 هـ، ولم يصدر أي تعديل لهذه المادة.1393الحكومة األمنية، 
وبالتالي نجد أن هناك في السعودية مشكلة، فالرسوم المحصلة لن تعود لصالح الخدمة وتحسينها بل ستعود إلى      

األمريكية فالنظام واضح جدا وصارم في هذه النقطة بالذات وينص على أنه  خزينة الدولة، بينما في الواليات المتحدة
 يجب أن تصرف رسوم أي خدمة على تحسين وتطوير هذه الخدمة.

 
 أنواع المؤسسات التي تقدم خدمات المعلومات:

تمد على ونظرًا لالختالف الحاد حول هذه القضية فقد ظهرت مؤسسات معلومات تجارية تنافس المكتبات وتع     
تقديم المعلومات كمصدر لتمويلها، وبالتالي فإنه يمكننا أن نقسم المؤسسات التي تعمل على تقديم المعلومات 

 والخدمات للمستفيد إلى فئتين:
وهي المؤسسات التي ظلت لزمن طويل تقدم خدمات المعلومات  مؤسسات المعلومات التابعة للقطاع العام:•       

جاهها لتقاضي رسوم على بعض الخدمات مثار جدل كبير بين المؤيدين الذين يرون أن تكاليف مجانا، ولذلك كان ات
مؤسسات المعلومات بمختلف أنواعها قد أصبحت مرتفعة بشكل كبير، وقد تزامن هذا االرتفاع في التكاليف مع 

جا إلى فرض رسوم على بعض الضغوط االقتصادية المتنامية على الميزانيات العامة، مما حتم على المكتبات أن تل
دامة زخم العمل.  أو كل الخدمات التي تقدمها للحد من هذه االختناقات االقتصادية والتكاليف المتزايدة للتشغيل وا 

وهي المؤسسات التي يكون مصدرها  مؤسسات المعلومات التجارية المستقلة )التابعة للقطاع الخاص(:•      
لومات سواء أكان المالك فردا أو شركة. أما فيما يتعلق بخدمات المعلومات التجارية الرئيسي للدخل تقديم خدمات المع

التي تقدمها مؤسسات المعلومات التابعة للقطاع الخاص، ومؤسسات المعلومات التجارية المستقلة، فليس هناك حدود 
مات، وقد تكون هذه لهذه الخدمات فقد تكون المؤسسة متخصصة في خدمة واحدة أو مجموعة محدودة من الخد

 التقنية. الخدمات شاملة ومتعددة وفقا إلمكانياتها المادية والبشرية و 
 

 اذا ظهرت هذه المؤسسات التجارية؟لموهنا نطرح سؤااًل ...
 في واقع األمر هناك عدة أسباب أدت إلى ظهور هذه المؤسسات التجارية، ومنها:

لمؤسسات تقدم مجموعة واسعة من الخدمات وبأساليب تجارية تسهل تقديم الخدمة بكل يسر وسهولة، فهذه ا•        
 على المستفيد الحصول على ما يريد.

القدرة على ضبط التكاليف، فالمستفيد بعد أن يحدد حاجته تقدم له هذه المؤسسات التكلفة الحقيقة والدقيقة •         
 للخدمة.
المؤسسات بأنها تحافظ على سرية المعلومة المطلوبة وسرية السرية: وهذه خاصية مميزة حيث تتميز هذه •        

 الطلب ذاته.
 تقديم المعلومة بالطريقة المناسبة للمستفيد وبما يحقق رغباته وتطلعاته.•        
 تجميع المعلومات يتم عبر شبكة واسعة من المصادر التي ال تتوفر لغيرها.•        
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 ود، فالمكتبات العامة تقيد أن يكون المستفيد ضمن نطاقها.العالمية والتي ال تحدها حد•        
 السرعة في تنفيذ الطلبات.•        
 المجازفة بتحديد السعر مسبقا.•        
 االهتمام الكامل بالطلب.•        

 
 تسويق خدمات المستفيدين:

مؤسسات المعلوماتية التي تفرض في حال فرضت رسوم على خدمات المستفيدين في المكتبات فإنه يتوقع من ال     
هذه الرسوم أن تقوم بحملة تسويقية كبيرة من أجل إعالم المستفيدين بهذه الخدمات بما يحقق عائد ربحي يغطي 

 التكاليف ويساعد المكتبة على االستفادة من هذه الخدمات بما يطورها ويحسن من أدائها.
المؤسسة من أجل تسويق هذه الخدمات ومنها: النشرات، وهناك أساليب مختلفة من الممكن أن تتبعها       

 اإلعالنات، اللقاءات، الجمعيات المهنية، المؤتمرات، الدعاية، البيع الشخصي.
 مشاكل واجهت ترسيم الخدمات:

 عملية ترسيم الخدمات لم تمر بطريق ممهد، فقد واجهت المؤسسات التي تبنتها مشاكل عديدة مثل:      
الملكية الفكرية، حيث إن االستغالل المادي لمصادر المعلومات جعل أصحاب الحقوق الفكرية لهذه  حقوق•         

 المصادر يطالبون بنصيبهم من هذه الرسوم، أو على األقل بمقابل لكل عملية استخدام لمؤلفاتهم.
ت يرغب بأن ال يعرف أحد سرية المعلومات حول من قدمت له الخدمة، فكثير ممن يدفع مقابل هذه الخدما•         

 أي معلومة حول هذه العملية، كما يطلب بأن ال يستغل ما قدم له ودفع مقابله مرة أخرى لشخص آخر.
 التبعات القانونية عن الخطأ في تقديم المعلومات.•         
 عدم العثور على المعلومات.•         
 . اءه عن الخدمةعدم قناعة المستفيد بتكامل المعلومة أو رض•         
 . استخدام المكتبات العامة للحصول على المعلومات•         
 نافس .الت•         
 التطورات التقنية .•         

 الخدمات التي تقدمها المكتبات ويمكن فرض رسوم عليها:
 ومن الخدمات التي يمكن فرض رسوم عليها التالي:

فرض رسم أساسي، وغالبا ما يكون رسمًا رمزيًا يضمن للمشترك الحق في  اشتراكات العضوية: ويستلزم ذلك•        
اإلفادة من المرفق، وغالبا ما يكمل هذا الرسم للمشترك حدًا أدنى من الخدمات، كإحدى النشرات اإلخبارية الدورية أو 

لنظام. كذلك يمكن لهذا الرسم إحدى النشرات اإلحاطة الجارية مثاًل، أو الحق في االستفادة من واإلمكانيات المرجعية ل
أن يعطي للمشترك الحق في الحصول على الخدمات المنشورة بسعر مخفض أو يتيح له الحصول على إجابات على 
عدد محدد من االستفسارات. وعادة ما تكون رسوم االشتراك بالنسبة للمستفيدين من خارج المؤسسة أعلى منها بالنسبة 

 لألعضاء. 
ابل الوثائق: ويمكن لهذه الوثائق أن تشمل النشرات الدورية والمجالت المتخصصة، ونشرات الرسوم مق•       
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االستخالص والتكشيف، وتقارير الموقف الراهن في بعض المجاالت، واألعمال التجميعية، وتقارير المؤتمرات، 
قيات، المصغرات الفيلمية، ((، وتقارير البحوث، وجداول البيانات، و الوراMonographsوالكتب أحادية الموضوع 

 بة، واألشرطة ... الخ. والبطاقات المثق
رسوم مقابل الترجمات: ويمكن للمواد الداخلة في هذه الفئة أن تترواح مابين ما هو اقل من الصفحة الواحدة •      

 من عدة مئات الصفحات . والكتب أحادية الموضوع المكونة
وتشمل هذه الفئة المصغرات الفيلمية واالستنساخ الحراري والتصوير الفوتوغرافي رسوم مقابل استنساخ الوثائق: •      
 اقات المثقبة واألشرطة.والبط
رسوم مقابل الرد على االستفسارات: ويتم إعداد جداول الرسوم وفقا للجهد المستفيد في الرد على هذه •      

 لى من رسوم االستفسارات العادية. االستفسارات. وعادة ما تكون رسوم االستفسارات العاجلة أع
رسوم االشتراك في الندوات والحلقات الدراسية وبرامج التدريب: وعادة ما يتحمل المشتركون في هذه األنشطة •     

الرسوم التي تغطي تكاليف إعداد المادة الموضوعية،والقوى البشرية المهنية وغير المهنية واالنتقاالت والمواد المنشورة. 
 ا ما يضاف إلى هذه الرسوم نسبة )ربح( معينة .وغالب

 
 توصيف برنامج إعداد اختصاصي المكتبات والوسائل التعليمية

 الكلية : التربية                                           الجامعة : حلوان
 أوال : معلومات عامة عن البرنامج

 ل التعليميةاسم البرنامج :  إعداد اختصاصي المكتبات والوسائ -1

 مزدوج                متعدد              فردي  )التخصصات(           جطبيعة البرنام -2
 األقسام العلمية التي تطرح البرنامج :   -3

 قسم تكنولوجيا التعليم 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 قسم أصول التربية
 قسم علم النفس التربوي

 دابقسم اللغة العربية بكلية اآل
 قسم اللغة االنجليزية بكلية اآلداب

 منسق البرنامج :     أ.د محمد إبراهيم الدسوقي -4
 المقيم الخارجي للبرنامج :  أ.د مصطفى عبد السميع -5
 4/12/2006تاريخ آخر تحديث لتوصيف البرنامج :    -6
 

 األهداف العامة للبرنامج : -1
 الوسائل التعليميةإعداد اختصاصي متمكن في تخصصي المكتبات و  .1
تمكين اختصاصي المكتبات والوسائل التعليمية من مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجل تقنيات  .2

 التعليم
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إعداد اختصاصي المكتبات والوسائل المدرك لقضايا مجتمعه وما يواجهه من تحديات خاصة في مجال  .3
 التعليم

 :مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج -2
 عارفم 

 يلم بتاريخ أوعية المعرفة .1
 يلم بالمبادئ األساسية لكيمياء التصوير الفوتوغرافي .2

 يلم بأساسيات الطباعة والنسخ .3
 يعرف أسس الوصف الببلوجرافي .4

 يلم بنظريات فيزياء األجهزة .5

 يعرف أسس اختيار وبناء المجموعات .6
 يعرف أسس التصنيف العشري .7

 بوعاتيعرف مبادئ الوصف الببلوجرافي لغير المط .8
 يلم بالمراجع عامة وأمهات الكتب التراثية .9

 يلم بالمبادئ العامة لإلحصاء الوصفي .10
 يعرف أنواع خدمات الوسائل والمكتبات .11

 يلم بمبادئ التحليل الموضوعي العام .12

 يلم بأساليب نمو وتعلم المفاهيم اللغوية .13

 يعرف أهم مصادر االقتناء .14
 يلم بأسس التصنيف غير العشري .15

 ليل الموضوعي المتخصصيعرف مبادئ التح .16
 يعرف نظم المعلومات الببلوجرافية .17

 يلم بفنيات اإلذاعة والتسجيالت الصوتية .18

 يلم بنظريات قراءة الصور والمثيرات البصرية غير اللفظية .19

 يلم بنظريات سيكلوجية القراءة واالستماع .20
 يعرف نظم المعلومات الخاصة .21

 يلم بمبادئ التصوير السينمائي والتلفزيوني .22

 نظريات إدارة المكتبات والوسائليلم ب .23

 يلم بأساسيات وقواعد اللغة االنجليزية .24

 يلم بالمعلومات الخاصة بتشغيل واستخدام وصيانة األجهزة والوسائل التعليمية .25

 يلم بالمعلومات الخاصة بإنتاج المواد والوسائل التعليمية المختلفة .26

 ددة لهايلم بأسس تصميم المواقف التعليمية في ضوء األهداف المح .27

 يلم بنظريات التعليم والتعلم .28
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 يلم بأسس و تاريخ وعمليات تطوير التعليم .29

 يلم باألصول االجتماعية للتربية .30

 يلم بنظريات القيادة والتفاعل االجتماعي .31

 يلم بأسس بناء المناهج وتوظيف تقنيات التعليم فيها .32
 

 :مهارات عقلية

 يكتسب مهارات المقارنة والمفاضلة والتمييز
 مهارات االستنتاجيكتسب 

 يكتسب مهارات حل المشكالت

 يكتسب مهارة اإلدارة الفعالة
 

 ج_   مهارات مهنية
 يجيد مهارات التذوق الفني .1

 يجيد مهارات عمل المجسمات و ويوظف زيارات المتاحف .2
 يجيد مهارات تنفيذ التصوير فوتوغرافي وتوظيفه .3

  يجيد التعامل مع كهرباء األجهزة .4
 أجهزة العرضصيانة وتشغيل يجيد  .5
 يجيد تنفيذ وتوظيف  المسطحات والرسوم البيانية .6

 يجيد تنفيذ وتوظيف المصغرات .7
 يجيد تنفيذ و توظيف الملصقات واللوحات .8

 يجيد التعامل مع شبكات المعلومات .9

 يقدر احتياجات مراكز مصادر التعلم .10

 يرتب أولويات العمل والمكان .11

 يخطط لتطوير العمل ومستقبل التخصص .12

  يات الحديثة في مجال عملهيطبق النظر  .13

 . يوظف الحاسب اآللي في مجال عمله .14

 

 مهارات االتصال العامة  

 يكتسب مهارة العرض الفعال .1
 يكتسب مهارة العمل ضمن فريق .2

 يكتسب مهارات التواصل مع رواد المكتبات وطالبي الخدمة .3

 يكتسب مهارات التوجيه واإلقناع .4

 

 مصادر المعلومات االلكترونية : 
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ى التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى ظهور ما يسمى بالنشر االلكتروني لقد أد
الذي أصبح منافسًا قويًا للنشر الورقي, والذي أدى إلى ظهور مصادر أخرى للمعلومات كالدوريات والكتب االلكترونية 

-CDأو  DVDوسائط االلكترونية مثل أقراص إضافة إلى قواعد البيانات والتي أصبحت تتوفر على العديد من ال

ROM .أو الشبكات الخاصة أو العامة مثل اإلنترنت 
 

إن التوجه الجديد لمختلف المؤسسات التي تعنى بالمعلومات يتجه نحو اقتناء أهمية مصادر المعلومات االلكترونية :
تاح ة استخدامها للمستفيدين بما يتناسب ورغباتهم وبناء مجموعات مصادر المعلومات االلكترونية واالهتمام بتنظيمها وا 
 واحتياجاتهم ولعل من أبرز الفوائد لهذا النوع من مصادر المعلومات :

 .االقتصاد في النفقات والتكاليف 

 .سهولة وسرعة الحصول على المعلومات في أي وقت وأي مكان 

 .غزارة المعلومات وتنوعها 

 ة االلكترونية ال تتعرض للتلف بسبب مرور الزمن وعوامل الطبيعة المحافظة على سالمة الوثائق إذ أن الوثيق
 وكثرة االستخدام.

 .وفرت حرية المعلومة وتحريرها من االحتكار فالكثير من المعلومات متوفرة مجانًا على شبكة االنترنت 

 

 أمثلة لمصادر المعلومات االلكترونية على شبكة االنترنت :
  قاعدة معلوماتPAIS International  وهي قاعدة معلومات في العلوم السياسية واالقتصادية :

والموضوعات االجتماعية وتحتوي على مستخلصات لمقاالت الدوريات,الكتب, االحصائيات, األدلة, اعمال 
  553300دولة حول العالم. وهي تضم حاليًا أكثر من  120المؤتمرات, الوثائق الحكومية من أكثر من 

 ست لغات عالمية. ويتم تحديث هذه القاعدة شهريًا.إدخااًل موزعة على 

 يمكن االطالع على معلومات أكثر عن هذه القاعدة عبر الموقع االلكتروني
 c.php-set-http://www.csa.com/factsheets/pais 

 
  قاعدة معلوماتWilson education abstracts  تتضمن هذه القاعدة كل ما يتعلق بالتفكير النقدي :

 560000وطرق التدريس والمناهج واالصدارات والتشريعات القانونية في مجال التربية. وهي تضم أكثر من 
دورية في مجال التربية, يمكن الحصول على المزيد من  475إدخااًل وتقدم النصوص الكاملة ألكثر من 

 موقع االلكتروني :المعلومات من ال

http://www.ovid.com/site/catalog/DataBase/176.jsp?top=2&mid=3&bottom=7&subsecti

on=10 
 

  قاعدة معلوماتERIC لببلوغرافية للدوريات, الكتب, األبحاث , أوراق : تتضمن هذه القاعدة المعلومات ا
م 1966المؤتمرات, التقارير الفنية والعديد من المواد العلمية األخرى المتعلقة  في مجال التعليم منذ عام 

وحتى وقتنا الحاضر, وتقدم أيضًا وبشكل متنامي النصوص الكاملة للعديد من هذه الدوريات, يمكن الحصول 
 http://www.eric.ed.govمعلومات من الموقع االلكتروني:  على المزيد من ال

http://www.csa.com/factsheets/pais-set-c.php
http://www.ovid.com/site/catalog/DataBase/176.jsp?top=2&mid=3&bottom=7&subsection=10
http://www.ovid.com/site/catalog/DataBase/176.jsp?top=2&mid=3&bottom=7&subsection=10
http://www.eric.ed.gov/
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  قاعدة معلوماتPDR.net  وهي قاعدة توفر معلومات عن الصحة وعلم الصيدلة واألدوية , يمكن :
 الحصول على المزيد من المعلومات من الموقع االلكتروني:

http://www.pdr.net/login/Login.aspx 

 
 

 أمثلة لمصادر المعلومات االلكترونية على أقراص ليزرية :
 CD-ROMاو  DVDتتوفر العديد من قواعد المعلومات المتخصصة والعامة التي تم نشرها على أقراص 

يرها , و من أبرز األمثلة على هذا النوع من مصادر في مختلف التخصصات العلمية واألدبية والعسكرية وغ
وهما تتضمنان العديد من المعلومات  Google earthو  Britanicaوموسوعة  Encartaالمعلومات موسوعة 

 العامة التي تحدث سنويًا عند إصدار كل نسخة جديدة من الموسوعة.

 
 الخدمات االلكترونية التي يقدمها مركز مصادر التعلم:

العديد من التحوالت التي طرأت على الخدمات التي يقدمها مركز مصادر التعلم وسنبحث هنا ما يتعلق  هناك
 بالحصول على المعلومات االلكترونية حيث يمكن توفير ذلك من خالل : 

 

 خدمات البحث :
  البحث العام باالنترتOn-lineويوفر هذا البحث طريقة بسيطة وسريعة للحصول على المعلومات , 

المطلوبة من كم المعلومات الهائل المتوفر على الشبكة العاليمة وباستخدام محركات البحث الشهيرة مثل 
Google  وYahoo .وغيرها 

 .البحث في فهارس المكتبات العالمية مثل مكتبة الكونغرس األمريكية, والمكتبة البريطانية وغيرها 

 النترنت في مجاالت معينة )صحية, هندسية, البحث في  بنوك وقواعد المعلومات المتخصصة عبر ا
 سياسية, تعليمية وغيرها ( والمتوافرة في مختلف أنحاء العالم.

  البحث في أقراصDVD  أوCD  المتوفرة في مركز مصادر التعلم )موسوعات, أطالس, دوريات متخصصة
 على شبكة االنترنت. ( وتجدر االشارة هنا إلى أن معظم هذه الموسوعات والدوريات أصبحت اآلن متاحة

 .البحث الببلوغرافي عن أوعية المعلومات المتوفرة والمختلفة في مركز مصادر التعلم 

 

 خدمات الترجمة: 
يشهد عاملنا المعاصر زيادة هائلة في حجم النتاج الفكري في مختلف الموضوعات ولكن المشكلة ال تقتصر على 

ل إن تعدد لغات هذا النتاج بات من أهم جوانب مشكلة المعلومات صعوبة اإللمام بكل هذا النتاج الفكري الضخم ب
في الوقت الحاضر فقد بلغ عدد اللغات التي تنشر بها البحوث العلمية أكثر من ثالثين لغة تتصدرها اللغة اإلنكليزية 

ي توفير خدمات الترجمة واأللمانية والفرنسية ثم الروسية واألسبانية واإليطالية, ويأتي هنا دور مراكز مصادر التعلم ف
 للمعلومات من خالل :

   توفير بعض البرامج الخاصة بترجمة النصوص االلكترونية مثل مترجم صخر  أوIRIS Pen translator 
. 

http://www.pdr.net/login/Login.aspx
http://www.pdr.net/login/Login.aspx
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 مساعدة المستفيدين على استخدام المواقع الخاصة بالترجمة الفورية على شبكة االنترنت مثل 

 Google translate  بشركة صخر ترجم الخاص الموموقع 
http://tarjim.sakhr.com/sakhr/default.asp?lang=0 

 
 خدمات االستخالص والتكشيف:

بهدف سد حاجة المستفيدين السريعة إلى المعلومات فقد توافرت على االنترنت قواعد عديدة للكشافات والمستخلصات 
 معلومات ولعلنا نذكر منها :صممت لتلبية احتياجات المستفيدين والتي تعد جسور سريعة للوصول إلى ال

  قاعدةBIDS  التي أنشأتها جامعةBATH  في بريطانيا وتغطي البحوث المنشورة في التخصصات العلمية
 /http://www.bids.ac.ukم  2005م وحتى 1991واإلنسانية واالجتماعية والفنية منذ عام 

  قاعدةNTIS  في المجاالت العلمية والهندسية واألعمال. تر مستخلصاالتي توف 

 http://www.ntis.gov 

  قاعدةAgricola  .والتي تختص بتقديم مستخلصات في مجال الزراعة والحيوانات 

 http://agricola.nal.usda.gov/ 

 
 خدمات التوزيع االلكتروني للوثائق :

تقوم بعض المراكز بتوفير أصول الوثائق )بحوث ومقاالت( من خالل هذه الخدمة إلى المستفيدين من خالل 
نه بتجهيز أصول الوثائق إلى زبائ CISTIاالنترنت ومن األمثلة يقوم المعهد الكندي للمعلومات العلمية التقنية 

 . خدمات التعليم االلكترونينترنت كما لمراكز مصادر التعلم دور كبير في تقديم إلكترونيًا من خالل اال
 

 
 
 
 
 

 العربية واألجنبية المراجع
 
 م(.خدمات المعلومات المرسمة.الرياض:مكتبة الملك فهد الوطنية.1993. الميموني ،محمد )1
ين في المؤسسات المعلوماتية ،عمان م(.مصادر المعلومات وخدمات المستفيد2002. الوردي،زكي ،المالكي،مجبل)2

 :مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. 
 (.اقتصاديات خدمات المعلومات.القاهرة:ابيس كوم. 2004. عبد الهادي ،زين)3

 –د.زكي حسين الوردي , د.مجبل الزم المالكي  –مصادر المعلومات وخدمات المستفيدين في المؤسسات المعلوماتية 
 الوراق للنشر.

http://www.bids.ac.uk/
http://www.ntis.gov/
http://agricola.nal.usda.gov/


 42 

                                                                          هـ .1426 –أحمد حكيم وآخرون  –الشامل لمركز مصادر التعلم طار اإل
-دية السعو المملكة العربية  -كلية المعلمين بالرياض –حقيبة تدريبية  –م.عبد اللطيف زينو العمليات االلكنرونية 

 هـ .1427
 سلطنة عمان . -وزارة التربية والتعليم   –لتعلم مركز مصادر ا
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