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 عنه:التعريف بالبرنامج ومعلومات عامة أ. 

 

 . المقر الرئيس للبرنامج:1

 الدور األرضي. - 16مبنى رقم  –قسم علم المعلومات  –كلية اآلداب 

 

 

 الفروع التي يقدم فيها البرنامج:  .2

 

 يوجد.ال 

 

 اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تقنية، االحتياجات والتطورات الوطنية ..... الخ() أسباب إنشاء البرنامج. 3
إعداد كوادر بشرية متخصصة مؤهلة تأهيالً عالياً للعمل في مؤسسات المعلومات المختلفة ، وتلبيــة ايتياجــات ســو  -

 .العمل.

 .والمهارات المتصلة بالتطورات الحديثة في مجال علم المعلومات وتقنياته ومؤسساته.إكساب الطالب المعارف 

 .اإلسهام في إعداد البحوث العلمية الرصينة المتصلة بالمجال. 

 .م2030االسهام في تحقيق أهداف خطط التنمية، ورؤية المملكة  . 

 .ية األخرىتشجيع الشراكة والتعاون مع البرامج والمؤسسات األكاديم .     

 تقديم االستشارات التخصصية والبحثية والتفاعل مع المجتمع. -

 

 

 

 :  موزعة كما يلي( ساعة معتمدة  128 ) إجمالي الساعات المعتمدة:  . 4

 ساعة. 16متطلبات السنة المشتركة    •

 ساعات. 8متطلبات الجامعة    •

 ساعات. 6متطلبات الكلية    •

 ساعة. 98    متطلبات القسم •

المقــررات الحــرة ، والتخصــ  وو التــدريا التطبيقــي ، والتــدريا الميــداني ، ) تشمل متطلبات البرنــامج ، 

  المساند (.

 

 مصادر المعلومات وخدماتها ( موزعة كما يلي : إدارة ساعة تدريسية في مسار  147 الفعلية )ساعات التعلم   .5

 ساعة نظرية.  98*       

 ساعة عملية.  44*       

 ساعات تدريا تطبيقي.  3*       

  * ساعتان تدريا ميداني.        

 
، ساعات االستذكار، إعداد المشاريع :مثل ،جميع أنشطة التعلم :ويشمل ذلك ،الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم المرتبطة بالمؤهلمقدار )هي 

 والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة( ،والعروض ،والواجبات

 ساعة تدريسية في مسار إدارة السجالت والحفظ اإللكتروني ( موزعة كما يلي :  148ساعات التعلم الفعلية )  . 5

 نظرية. ات اعس 103*       

 اعة عملية. س 36*       

 اعات تدريا تطبيقي. س 7 *      

  * ساعتان تدريا ميداني.        

 
التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم المرتبطة بالمؤهل، ويشمل ذلك: جميع أنشطة التعلم، مثل: ساعات االستذكار، إعداد المشاريع، )هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات  

 والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة(

 المهن / الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها : .6

 اآلتية: صائيو معلومات في الجهات أخ -

 التابعة لوزارة الثقافة واإلعالم .  المكتبات العامة )مثل مكتبة الملك عبد العزيز العامة( ، وكالمكتبات العامة ▪

أو الجامعــات والمعاهــد ، تعلــيم العــالي التابعــة لــوزارة ال المكتبات األكاديمية داخل الجامعــات والمعاهــد العليــا ▪

 .الخاصة

 الوطنية(. المكتبات الوطنية )مثل مكتبة الملك فهد ▪
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   )الوزارات، المؤسسات، الخ(. مراكز المعلومات الموجودة بالهيئات الحكومية المختلفة ▪

 مراكز دعم واتخاذ القرار.  ▪

 .القطاع الخاص المكتبات المتخصصة التابعة للبنوك والشركات التجارية في ▪

 والفضائية المختلفة(. المؤسسات اإلعالمية )الصحف، والقنوات التليفزيونية ▪

   .دور النشر والمكتبات التجارية ▪

شــركات البرمجيــات المتخصصــة وقواعــد البيانــات العلميــة وشــبكات  مثــلشــركات قطــاع المعلومــات ) مثــل  ▪

   المعلومات الجامعية والمتخصصة(.

 المكتبات الرقمية.  ▪

 

 أخصائيو وثائق ومحفوظات في الجهات اآلتية:   -

 الوثائق والمحفوظات في مؤسسات الدولة المختلفة العامة والخاصة. مراكز ▪

الوثائق التاريخية بالمملكة العربية السعودية ) مثل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ] األرشيف  مراكز ▪

 -مركز الوثائق والمحفوظات بمعهد اإلدارة العامة  -التاريخية دارة الملك عبد العزيز  -الوطني للمملكة[

  مركز الوثائق بمكتبة الملك فهد الوطنية .....(.

 ويدات وإدارات األرشفة اإللكترونية والتحول الرقمي باألجهزة الحكومية بالدولة.دور األرشيف و ▪

 
 

 
 

 

 )إن وجدت(المسارات الرئيسة للبرنامج  .7

 المسار

الساعات 

 المعتمدة

 )لكل مسار( 

 المهن / الوظائف

 ) )لكل مسار

 إدارة مصادر المعلومات وخدماتها. .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعة 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أخصـــــائيو معلومـــــات فـــــي  -

 الجهات اآلتية:  
المكتبات العامة )مثل مكتبــة الملــك  ▪

العامــة( ، وكالمكتبــات عبد العزيــز 

التابعــة لــوزارة الثقافـــة  العامــة

 واإلعالم . 

المكتبــــــات األكاديميــــــة داخــــــل  ▪

التابعــة  الجامعــات والمعاهــد العليــا

ــالي ــيم العــــ ، أو لــــــوزارة التعلــــ

 .والمعاهد الخاصة الجامعات

ــة  ▪ ــة )مثـــل مكتبـ المكتبـــات الوطنيـ

 الوطنية(. فهد الملك

ــودة  ▪ ــات الموجــ ــز المعلومــ مراكــ

ــة ــة المختلفـ  بالهيئـــات الحكوميـ

 )الوزارات، المؤسسات، الخ(.  

 مراكز دعم واتخاذ القرار.  ▪

ــة  ▪ ــة التابعــ ــات المتخصصــ المكتبــ

 للبنــوك والشــركات التجاريــة فــي

 .القطاع الخاص

ــة )الصــحف،  ▪ المؤسســات اإلعالمي

والفضــائية  والقنوات التليفزيونيــة

 المختلفة(.

   .دور النشر والمكتبات التجارية ▪

ــل  شــركات ▪ ــات ) مث ــاع المعلوم قط

مثــــــل شـــــــركات البرمجيـــــــات 

ــات  ــد البيانــ المتخصصــــة وقواعــ
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العلميــــة وشــــبكات المعلومــــات 

   الجامعية والمتخصصة(.

 المكتبات الرقمية.  ▪

 إدارة السجالت والحفظ اإللكتروني. .2

 ساعة 128
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أخصــائيو وثــائق ومحفوظــات  -

 في الجهات اآلتية: 
ــائق والمحفوظــات فــي  مراكــز ▪ الوث

مؤسسات الدولــة المختلفــة العامــة 

 والخاصة.

مراكز الوثائق التاريخيــة بالمملكــة  ▪

ــز  ــل المرك ــة الســعودية ) مث العربي

ــائق والمحفوظــات ]  ــوطني للوث ال

دارة  -األرشــيف الــوطني للمملكــة[

ــة ــز التاريخيـ ــد العزيـ ــك عبـ  - الملـ

مركز الوثائق والمحفوظات بمعهــد 

ــة  ــائق  -اإلدارة العامـ ــز الوثـ مركـ

 بمكتبة الملك فهد الوطنية .....(. 

   .دور األرشيف ومراكز الوثائق ▪

▪  

 .التعلممراكز مصادر  .3

) تم إيقاف القبول في هذا المسار لتدني إقبال 

في الطالب عليه بموجا قرار مجلس القسم 

 .(م5/11/2018المنعقدة بتاريخ جلسته الرابعة 

 ساعة 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 )إن وجدت(المؤهل الممنوح  /نقاط الخروج . 8
 المعتمدةإجمالي الساعات  المؤهل الممنوح  /نقاط الخروج 

 ساعة  128 بكالوريوس اآلداب في علم المعلومات  .1
2.   

3.   

 
  



 
 6 

   هومخرجات هوأهدافالبرنامج  رسالة .ب

 البرنامج:رسالة  .1

تقديم تعليم عالي الجودة في مجال علم المعلومات ، يتناول أيــدث األســس النظريــة والتطبيقــات العمليــة فــي المجــال ، 

وصقلها، وتنمية المهارات الشخصية ،لتأهيل كوادر متخصصة متميــزة قــادرة علــى تحقيــق وتطوير المهارات البحثية 

 أهداف، خطط التنمية، وتلبية ايتياجات سو  العمل في مؤسسات المعلومات المختلفة.

 

 

 :البرنامجأهداف .  2

المعلومات المختلفة ، وتلبية ايتياجات سو  إعداد كوادر بشرية متخصصة مؤهلة تأهيالً عالياً للعمل في مؤسسات -

لعمل.ا . 

ساته.إكساب الطالب المعارف والمهارات المتصلة بالتطورات الحديثة في مجال علم المعلومات وتقنياته ومؤس . 

.اإلسهام في إعداد البحوث العلمية الرصينة المتصلة بالمجال  . 

م2030ورؤية المملكة  ةاالسهام في تحقيق أهداف خطط التنمي .  . 

 .تشجيع الشراكة والتعاون مع البرامج والمؤسسات األكاديمية األخرى .     

 تقديم االستشارات التخصصية والبحثية والتفاعل مع المجتمع. -

 

 

 :أهداف المؤسسة/الكليةرسالة والبرنامج مع  أهدافو رسالةعالقة . 3

تماعيــة ، ييث يعد أيــد فــروع العلــوم اإلنســانية واالجوأهدافها  كليةوأهدافه مع رسالة الج القسم ترتبط رسالة البرنام

في برامجهــا المختلفــة، التــي مــن  لطلبةليمية عالية الجودة ل، وتحرص على توفير خبرات تعكليةالهامة التي تقدمها ال

تحقيــق  التميــز العلمــي والبحثــي، األمــر الــذي بينها مجال علم المعلومات، وتنمية ملكة النقد والتحليل واإلبداع لديهم ل

تنميــة، وتلبــي ايتياجــات يساهم في تأهيل الكوادر البشرية  المتخصصة في هذا المجــال، والتــي تــدعم أهــداف خطــط ال

 ل في مؤسسات المعلومات المختلقة.سو  العم

 

 

 البرنامج: خصائ  خريجي .4

المعلومات، تتمثل في امتالكهم عدد من المعارف والمهارات هناك عدد من الخصائ  لخريجي برنامج علم 

  :التخصصية الشخصية منها

 .معرفة النظريات والمفاهيم االساسية للتخص  وعالقاتها بالتخصصات األخرى .

تحليل وتقييم ايتياجات الفراد والمجموعات المختلفة من المعلومات، وتلبيته هذه االيتياجات اراتمه . . 

 .مهارات البحث عن المعلومات وتحقيقها واستخدامها بفاعلية .

نمية المجموعات المكتبية .تت واالمعلوم األنواع المختلفة لمصادرمهرات اختيار  . 

 .مهارات تنظيم المعلومات والمعرفة في مؤسسات المعلومات المختلفة التقليدية منها والرقمية .

ؤسسات المعلومات المختلفة التقليدية منها والرقميةمهارات تقديم خدمات المعلومات في م . .    

.ةؤسسات المعلومات المختلفة بفعاليمهارات إدارة م   

 

 :البرنامج تعلممخرجات  .5
 المعارف

 1ع
، والسياســات خصصــات األخــرىوعالقاته بالت ومؤسساته، يوضح النظريات والمفاهيم األساسية للتخص 

 واألخالقيات المتصلة بمجال المعلومات.والتشريعات 

 2ع
 أساليا تنظيم المعلومات والمعرفة في مؤسسات المعلومات المختلفة التقليدية والرقمية.يوضح 

 يبين طر  البحث عن المعلومات وكيفية استرجاعها. 3ع

 4ع
 وتداولها.يشرح ماهية الوثائق والمحفوظات وطر  يفظها وتنظيمها واسترجاعها 

 5ع 
يحدد طر  البحث المناسبة عن المواد والمعلومــات الوثائقيــة واألرشــيفية بــالطر  التقليديــة والتكنولوجيــة 

 الحديثة.

 6ع
ا  يوضــح ماهيــة خــدمات المعلومــات الوثائقيــة وفئــات المســتفيدين منهــا فــي مراكــز الوثــائق المختلفــة وفقــً

 الحديثة.للمفاهيم اإلدارية العلمية 
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 المهارات

 1م
يقارن بين األنواع المختلفة من مصادر المعلومات.، ويختار منها ما يلبــي ايتياجــات المســتفيدين منهــا فــي 

 مؤسسات المعلومات المختلفة.

 2م
 ينظم المعلومات والمعرفة في مؤسسات المعلومات المختلفة التقليدية والرقمية. 2-2

 

 3م
، وتقــديم المعلومــات وتقييمهــا واســترجاعها. البيانات وشــبكات المعلومــات فــي البحــث عــنيستخدم قواعد 

 خدمات المعلومات المختلفة.

 4م
يحلل نظم المعلومات األرشيفية والوثائقية وفقًا للوائح والتشريعات المحلية والعالميــة المختلفــة فــي مراكــز 

 المعلومات الوثائقية.

 5م
 التحول الرقمي واألرشفة اإللكترونية في األجهزة الحكومية المختلفة بالدولة.ينفذ مشروعات 

 6م
 يستخدم نظم إدارة المحتوى الوثائقي ونظم إدارة الوثائق اإللكترونية المنتجة في أجهزة الدولة.

 الكفايات

 وتقديم خدمات المعلومات المختلفة. وتنظيمهاوالوثائق الية في مجال المعلومات يعمل بفع 1ك

 المختلفة. دارة في مؤسسات المعلوماتيظهر بفعالية قدرته على القيادة واإل 2ك

   والوثائق. يظهر بفعالية قدرته على استخدام التطبيقات التقنية في مجال المعلومات 3ك

 )إن وجدت(مسار أو نقاط تخرج  منفصل لكليتم إضافة جدول  *
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 المنهج الدراسي: .ج
 

 مكونات الخطة الدراسية:. 1

 عدد المقررات  / اختياري إجباري مكونات الخطة الدراسية 
الساعات 

 المعتمدة 
 النسبة المئوية 

 متطلبات الجامعة
 12.5 )سنة مشتركة( 16 )سنة مشتركة( 5 إجباري

 6.25 8 4 اختياري

 متطلبات الكلية
 4.68 6 3 إجباري

  ------- ------- ------ اختياري

 البرنامجمتطلبات 
 58.59 75  إجباري

 4.68 6 2 اختياري

 2.34 3 1 إجباري )تدريا تطبيقي( مشروع التخرج

 1.56 2 1 إجباري التدريا الميداني  

   خرىأ

 ) مقررات يرة ( 

 )تخص  مساند(

 

 اختياري 

 اختياري

 

2  

2 

 

6  

6 

 

4.68 

4.68 

  ساعة  128  اإلجمالي

 ) إن وجد(يتم إضافة جدول منفصل لكل مسار  *

 

 ) مسار إدارة مصادر المعلومات وخدماتها ( :مقررات البرنامج. 2

 
 

 المستوى

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 إجباري

 اختياري أو

المتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 المعتمدة 
 نوع المتطلا 
 )جامعة / كلية / برنامج( 

 

 

 المستوى

1  

 

السنة ) 

األولى 

 المشتركة(

 

 جامعة 6 ال يوجد إجباري اللغة اإلنجليزية نجم 140

 جامعة 3 ال يوجد إجباري مهارات جامعية نهج 140
 جامعة 3 ال يوجد إجباري مقدمة في اإليصاء ي أ 140
 جامعة 3 ال يوجد إجباري مهارات الحاسا تقن  140

 جامعة 1 ال يوجد إجباري اللياقة والثقافة الصحية فجا 150

  16   المجموع  

 

 

 المستوى

2 

) اإلعداد  

 العام (

 قسم 3 ال يوجد إجباري  الثقافة المعلوماتية معل 190

 قسم 3 ال يوجد إجباري الموارد المرجعية العامة  معل 154

 قسم 3 ال يوجد إجباري أسس تقنية المعلومات معل 143
 كلية 2 ال يوجد إجباري الكتابيةالمهارات  عرب 140
 قسم 3 ال يوجد إجباري إعداد أورا  البحث  معل  132

 مقدمة في علوم المكتبات والمعلومات معل 113

 المجموع  

  3 ال يوجد إجباري

17 

 قسم

 

 

 

 

 المستوى

3  

) اإلعداد  

 العام (

 

 قسم  3 تقن  140 إجباري الحاسا والمعلومات معل  105

 قسم  3 معل 143 إجباري تطبيقات اإلنترنت معل 165

-معل 190 إجباري  معل 170

 معل 154

 قسم 2

 قسم 3 معل 132 إجباري إدارة المعرفة  معل  176

 قسم 3 معل  113 إجباري مؤسسات المعلومات وتشريعاتها معل  360

مقدمة في الوثائق والمحفوظات  معل 362

 والسجالت

 

 المجموع 

  3 يوجدال  إجباري

 

17 

 قسم 

 

 

 المستوى

4  

) اإلعداد  

 العام (

 

 قسم 3 معل 360 إجباري تنمية المجموعات  معل 234

قواعد البيانات في مؤسسات  معل 245

 المعلومات

 قسم 3 معل 105 إجباري

 قسم 3 معل 176 إجباري (2تنظيم المعلومات ) معل  267

 قسم 3 معل 165 إجباري اإللكترونيأساسيات النشر  معل  290

 قسم 3 معل 362 إجباري خدمات المعلومات معل 364

 قسم  3 معل 165 إجباري إنشاء مواقع اإلنترنت وإدارتها معل 465



 
 9 

 

 المستوى

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 إجباري

 اختياري أو

المتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 المعتمدة 
 نوع المتطلا 
 )جامعة / كلية / برنامج( 

 المجموع 

 

18 

 المستوى

5  

   

 

 

 قسم 2 ال يوجد إجباري إدارة مؤسسات المعلومات معل 383

 قسم 3 ال يوجد إجباري واسترجاعهاتخزين المعلومات  معل 368

 قسم 3 ال يوجد إجباري التكشيف واالستخالص معل 278

( من سلة 1مقرر اختياري ) معل 

المقررات التخصصية االختيارية  

 للقسم

 قسم 3 ال يوجد اختياري

 كلية  2 عرب 140 إجباري المهارات اللغوية عرب 101

مجموعة  ( من 1مقرر اختياري ) سلم 

 مقررات الثقافة اإلسالمية 

 

 المجموع 

  2 ال يوجد إجباري

 

15 

 جامعة

 

 

 المستوى

6 

 

تطبيقات الحاسا في مؤسسات  معل  372

 المعلومات

 قسم  3 معل 368 إجباري

 قسم  3 معل 383 إجباري أنظمة المعلومات وإدارتها معل  388

 قسم  3 معل 278 إجباري أساسيات ما وراء البيانات معل 389

xxx ( من سلة 1مقرر اختياري )

المقررات االختيارية للتخص  

 المساند

 مساند 2 ال يوجد اختياري

 كلية  2 عرب 101 إجباري التحرير العربي عرب  103

( من مجموعة  2مقرر اختياري ) سلم

 مقررات الثقافة اإلسالمية 

 

 المجموع 

 2 ال يوجد اختياري

 

15 

 جامعة

 

 

 المستوى

7 

 

 قسم  3 معل 372 إجباري شبكات المعلومات واستخداماتها معل  463

 قسم 3 معل 389 إجباري المكتبات الرقمية معل  461

التدريا التطبيقي في إدارة مصادر  معل 480

 المعلومات

أن يحتاز  إجباري

 90الطالا 

ساعة على 

 األقل.

 قسم  3

XXX ( من المقررات 1مقرر )قسم  3 ال يوجد إجباري الحرة 

XXX ( من سلة 2مقرر اختياري )

للتخص  المقررات االختيارية 

 المساند

 مساند  2 ال يوجد اختياري

( من مجموعة  3مقرر اختياري ) سلم

 مقررات الثقافة اإلسالمية 

 

 المجموع 

 2 ال يوجد اختياري

 

16 

 جامعة

 

 

 المستوى

8 

 

االتجاهات الحديثة  موضوع خاص :  معل  484

 في علم المعلومات

-معل461 إجباري

 معل 463

 قسم  3

التدريا الميداني في مراكز  معل  493

 المعلومات

أن يجتاز  إجباري

 110الطالا 

ساعة على 

 األقل .

أن يجتاز 

 480مقرر 

 معل.

 قسم  2

( من سلة 2مقرر اختياري ) معل

المقررات التخصصية االختيارية  

 للقسم

 قسم 3 ال يوجد اختياري

XXX ( من المقررات الحرة2مقرر ) قسم 3 ال يوجد إجباري 

XXX ( من سلة 3مقرر اختياري )

المقررات االختيارية للتخص  

 المساند

 مساند 2 ال يوجد اختياري

 سلم 

 

 

( من مجموعة  4مقرر اختياري )

 مقررات الثقافة اإلسالمية 

 

 المجموع 

 2 ال يوجد اختياري

 

14 

 جامعة

 حسب الحاجة تدرج المزيد من المستوياا *
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     ) إن وجد(كل مسار مقررات جدول ل أضف*  *

 

  ) مسار إدارة السجالت والحفظ اإللكتروني ( مقررات البرنامج:. 
 

 

 المستوى

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 إجباري

 أو اختياري

المتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 المعتمدة 
 المتطلا نوع 

 )جامعة / كلية / برنامج( 

 

 

 المستوى

1  

 

) السنة 

األولى 

 المشتركة(

 

 جامعة 6 ال يوجد إجباري اللغة اإلنجليزية نجم 140

 جامعة 3 ال يوجد إجباري مهارات جامعية نهج 140

 جامعة 3 ال يوجد إجباري مقدمة في اإليصاء أي  140

 جامعة 3 يوجدال  إجباري مهارات الحاسا تقن  140

 جامعة 1 ال يوجد إجباري اللياقة والثقافة الصحية فجا 150

  16   المجموع  

 

 

 المستوى

2 

) اإلعداد  

 العام (

 قسم 3 ال يوجد إجباري  الثقافة المعلوماتية معل 190

 قسم 3 ال يوجد إجباري الموارد المرجعية العامة  معل 154

 قسم 3 ال يوجد إجباري المعلوماتأسس تقنية  معل 143

 كلية 2 ال يوجد إجباري المهارات الكتابية عرب 140

 قسم 3 ال يوجد إجباري إعداد أورا  البحث  معل  132

 مقدمة في علوم المكتبات والمعلومات معل 113

 المجموع 

  3 ال يوجد إجباري

17 

 قسم

 

 

 

 

 المستوى

3  

) اإلعداد  

 العام (

 

 قسم  3 تقن  140 إجباري الحاسا والمعلومات معل  105

 قسم  3 معل 143 إجباري تطبيقات اإلنترنت معل 165

-معل 190 إجباري إدارة المعرفة  معل 170

 معل 154

 قسم 2

 قسم 3 معل 132 إجباري (1تنظيم المعلومات ) معل  176

 قسم 3 معل  113 إجباري مؤسسات المعلومات وتشريعاتها معل  360

مقدمة في الوثائق والمحفوظات  معل 362

 والسجالت

 

 المجموع 

  3 ال يوجد إجباري

 

17 

 قسم 

 

 

 المستوى

4  

) اإلعداد  

 العام (

 

 قسم 3 معل 360 إجباري تنمية المجموعات  معل 234

قواعد البيانات في مؤسسات  معل 245

 المعلومات

 قسم 3 معل 105 إجباري

 قسم 3 معل 176 إجباري (2تنظيم المعلومات ) معل  267

 قسم 3 معل 165 إجباري أساسيات النشر اإللكتروني معل  290

 قسم 3 معل 362 إجباري خدمات المعلومات معل 364

 إنشاء مواقع اإلنترنت وإدارتها معل 465

 المجموع 

 

  3 معل 165 إجباري

18 

 قسم

 المستوى

5  

 

 

 قسم 3 ال يوجد  إجباري الحفظ اإللكتروني معل 392

تنظيم الوثائق والسجالت  علم 410

 والمحفوظات

 قسم 3 ال يوجد إجباري

( من سلة 1مقرر اختياري ) معل

االختيارية   المقررات التخصصية

 للقسم

 قسم 3 ال يوجد ختياريا

XXX ( من سلة 1ري )مقرر اختيا

تخص  االختيارية للات المقرر

 المساند

 مساند  2 ال يوجد اختياري

( من مجموعة  1مقرر اختياري ) سلم

 مقررات الثقافة اإلسالمية 

 جامعة 2 عرب 140 إجباري

 المهارات اللغوية عرب 101

 

 المجموع 

  2 ال يوجد إجباري

 

15 

 كلية

 

 

 المستوى

6 

 قسم  3 معل 410 إجباري خدمات الوثائق والمحفوظات  معل 375

نظــم إدارة المحتــوى فــي المؤسســات  عل م 404

 األرشيفية

 قسم  3 معل 410 إجباري

 قسم  3 معل 392 إجباري نظم إدارة الوثائق والمحفوظات  علم 405
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 المستوى

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 إجباري

 أو اختياري

المتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 المعتمدة 
 المتطلا نوع 

 )جامعة / كلية / برنامج( 

( مـــــن ســـــلة 2مقــــرر اختيـــــاري ) معل 

المقـــررات التخصصـــية االختياريـــة 

 للقسم

 قسم 3 ال يوجد  اختياري

( مـــن مجموعـــة 2مقـــرر اختيـــاري ) سلم 

 المقررات الثقافة اإلسالمية

 جامعة 2 ال يوجد  إجباري

 
 

 

 المجموع 

   

 

14 

 

 

 

 المستوى

7 

 

-معل 392 إجباري الحكومة اإللكترونية معل 401

 معل 405

 قسم  3

 -معل 375 إجباري إدارة مراكز الوثائق والمحفوظات  معل 420

 معل 404

 قسم 3

ــائق  معل 481 ــي الوثــ ــي فــ ــدريا التطبيقــ التــ

 واألرشفة اإللكترونية  

أن يكـــــــــــون  إجباري

 90أمضــــــــى 

ســــاعة علــــى 

 األقل

 قسم  3

XXX ( من المقررات الحرة 1مقرر ) قسم  3  إجباري 

XXX ( مـــــن ســـــلة 3مقــــرر اختيـــــاري )

ــ   ــة للتخصــ ــررات االختياريــ المقــ

 المساند

 مساند  2  اختياري

مـــن مجموعـــة ( 3) مقـــرر اختيـــاري سلم

 مقررات الثقافة اإلسالمية

 

 المجموع  

 2  اختياري

 

16  

 جامعة

 

 

 المستوى

8 

 

 قسم 2 معل 420 إجباري األرشيفات المتخصصة والنوعية  معل 425

موضوع خاص : االتجاهــات الحديثــة  معل 485

 في الوثائق والمحفوظات 

 قسم 2 معل 401 إجباري

التدريا الميداني فــي مراكــز الوثــائق  معل 494

 والمحفوظات 

ــاز  - إجباري أن يجتـــــ

 110الطالـــــا 

ســــاعة علــــى 

 األقل. 

ــاز  - أن يجتـــــ

ــرر   481مقـــــ

 معل.

 قسم 2

XXX ( مـــــن ســـــلة 3مقــــرر اختيـــــاري )

ــ   ــة للتخصــ ــررات االختياريــ المقــ

 المساند

 مساند 2  اختياري

XXX ( من المقررات الحرة2مقرر  ) قسم 3  إجباري 

 عرب 103

 سلم

 

 

 التحرير العربي

مـــن مجموعـــة ( 4مقـــرر اختيـــاري )

 مقررات الثقافة اإلسالمية

 

 المجموع  

  2 عرب 101 اختياري

2 

 

15 

 كلية

 جامعة

 

 

 

 :توصيف مقررات البرنامج. 3
 .وفق نموذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ضع الرابط اإللكتروني للتوصيف التفصيلي لجميع مقررات البرنامج
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  :مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج. 4
 قم بالربط بين كل من مخرجات تعلم  البرنامج والمقررات وفقاً للمستويات التالية:

 )س = مستوى التأسيس ، ر = مستوى الممارسة ، ت = مستوى التمكن( 

 المقررات

 مخرجات التعلم للبرنامج

 الكفايات المهارات  المعارف

 .. ك 2ك 1ك 6م 5م 4م 3م 2م 1م 6ع 5ع 4.ع 3ع 2ع 1ع

       ر ر ر    س س س معل 190

       ر  ر    س  س معل 154

 ت  ت    ر ر     س س س معل 143

       ر  ر    س س س معل 132

       ر  ر    س س س معل 113

 ت      ر ر     س س س معل 105

 ت  ت    ر ر ر    س س س معل 165

   ت    ر ر     س س س معل 170

 ت  ت    ر ر     س س س معل 176

  ت ت    ر  ر      س معل 360

    ر    ر ر ر س س س س س س معل 362

 ت  ت    ر  ر      س معل 234

 ت  ت    ر ر ر    س س س معل 245

 ت  ت    ر ر     س س س معل 267

 ت  ت    ر  ر     س س س معل 290

 ت  ت    ر  ر    س  س معل 364

 ت  ت    ر  ر    س  س معل 465

 ---- ت -----  ----  ر  ر ----- ----- ---   س معل 383

 ت ---- ت  ----  ر ر  ----- ----- --- س س س معل 368

 ت ---- ت  ----  ر ر ر ----- ----- --- س س س معل 278

 ---- ---- ----  ----  ر ر  ----- ----- ---     لمع  ----

 ت ---- ت  ----  ر ر  ----- ----- --- س س س معل 372

 ت ---- ت  ----  ر ر ر ----- ----- --- س س س معل 388

 ت ---- ت  ----  ر ر  ----- ---- ---   س معل 389

 ت ---- ت  ----  ر ر  ----- ----- ---   س معل 463

 ت ---- ت  ----  ر ر ر ----- ----- --- س س س معل 461

 ت ----  ت  ----  ر ر ر ----- ----- --- س س س معل 480

 ت ---- ت  ----  ر ر ر ----- ----- --- س س س معل 484

 ت ---- ت  ----  ر ر ر ----- ----- --- س س س معل 493

  375 

 معل
 س س   

 
 ت     ت س ر ر   

  392 

 معل
 ت    ت  س ر س       س   

  400 

 معل
  ت     ر ر ر    س س    

  401 

 معل
 ت   ر ر ر    س س    

  402 

 معل
 ت    ر ر    س س    

  403 

 معل
 ت   ر  ر    س س    

  404 

 معل  
 ت   ر ر ر    س س    

  405 

 معل
 ت   ر ر س    س س    

  410 

 معل 
 ت   ر ر ر    س س س   

  420 

 معل
 ت  ت ر ر ر    س س س   

  425 

 معل 
 ت  ت ر ر ر    س س س   
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 المقررات

 مخرجات التعلم للبرنامج

 الكفايات المهارات  المعارف

 .. ك 2ك 1ك 6م 5م 4م 3م 2م 1م 6ع 5ع 4.ع 3ع 2ع 1ع

  481 

 معل  
 ت ت ت ر ر ر    ر ر ر   

  485 

 معل 
 ت    ر ر س    س س س   

  494 

 معل 
 ت ت ت ر ر ر    ر ر س   

 مسار ) إن وجد(.يتم إضافة جدول منفصل لكل  *

 
 

 

 للبرنامج.لتحقيق مخرجات التعلم  والتعلم المستخدمةاستراتيجيات التعليم  .5
المناسيبة لتحقييق  متضيمنة األنطيطة الصيفية واليصيفيةوالخبيرات والمواقيف التعليميية المختلفية سياسات واستراتيجيات التعلييم واليتعلم صف 

 في كل مجال من مجاالتها. مخرجات التعلم المستهدفة

لتعلم التعاوني، المناقشة،، ا هني، يل المشكالتالمحاضرة، العصف الذ   

، الدروس والتطبيقات قشات، تقديم العروض، أنشطة البحثلعا األدوار، العمل الجماعي، التعليم التعاوني، المنا-

 العملية، والتدريا الميداني والتطبيقي.

 

 

  طر  تقييم مخرجات التعلم للبرنامج .6
مخرجيات اليتعلم المسيتهدفة فيي كيل اكتسيا  الطيي  لللتحقق مين  ) مباشرة ، غير مباشرة( صف سياسات وأساليب وطريق التقويم المستخدمة

  مجال من مجاالتها.

- العروض الفردية والجماعيةاالختبارات الفصلية، االختبار النهائي، االختبارات القصيرة، الماليظة، تقديم  . 

 بحوث، االختبارات والتكاليف العملية.ر، تقييم ذاتي، مناقشات، التقييم األقران، ملف الطالا، تقاري -

 

 

 

 

 والدعم الطالبي. القبول د

 متطلبات القبول بالبرنامج .1

   .اجتياز الطالا السنة األولى المشتركة في العلوم اإلنسانية-

 هي:  28/2/1440وضعت شروط للقبول في مسارات برنامج البكالوريوس وافق عليها القسم بتاريخ -

 يحجا مسار مراكز مصادر التعلم من برنامج البكالوريوس.  -1

اختيار مسار التخص   على األقل في نهاية المستوى الرابع له الحق في 4.5الطالا الحاصل على مجموع تراكمي -2

 في البرنامج. 

على األقل فــي المقــررات  +Bيتطلا القبول في مسار إدارة السجالت والحفظ اإللكتروني يصول الطالا على تقدير -3

( ، وخــدمات 2األربعة اآلتية ) الموارد المرجعيــة العامــة ، ومقدمــة فــي الوثــائق والمحفوظــات ، وتنظــيم المعلومــات )

 المعلومات (. 

الملتحقين ببرنامج البكالوريوس اعتبــاراً مــن نهايــة الفصــل الدراســي الثــاني تطبق هذه الشروط على الطالب الجدد -4

39/1440 . 

 

 

  الجددلطالب والتهيئة لبرامج  توجيه . 2

 ..كتيا ومنشورات ويدة االرشاد الطالبي على الطالب الجدد توزيع 

 ل  ممستقبلهم الدراسي فيه، وجهات العمقرر لجنة الشؤون الطالب بالطالب الجديد وتعريفهم بالقسم و اجتماع

طالب لكل عضو هيئــة التــدريس( وإعــالن األســماء علــى  5توزيع الطالب الجدد على أعضاء هيئة لتدريس )متوسط -

 مكاتا االعضاء، إلرشاد الطالب في يالة واجهتهم أي مشكلة.

 

 

 خدمات اإلرشاد. 3
 (  االجتماعي، النفسي، المهني، األكاديمي) 
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ه فــي التعريــف بالبرنــامج ومدتــ  تهمعدمســاتحفيز الطالب للتميــز العلمــي، و تتولى لجنة اإلرشاد األكاديمي في القسم -

وعدد الساعات المناســبة لكــل   ،واختيار المقررات االختيارية والحرة واللوائح المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم، واألنظمة

  وفق خطة البرنامج وبدون تعثر.  فصل دراسي إلنهاء البرنامج

م في تذليل العقبات التــي يستقبل فيها أعضاء هيئة التدريس الطالب لمساعدته التي تفعيل نظام الساعات المكتبيةيتم - 

  .اهواجهوني

الطالا من خاللها من االستفســار عــن الخــدمات والمســاعدات المقدمــة مكن وجد بالكلية ويدة لشؤون الطالب يكما ي -

 للطالب من الكلية ومن عمادة شؤون الطالب.

ومن المهام التي تقوم بها لجنة اإلرشاد بالقسم تقديم الخدمات التعليمية واالستشارات النفسية واالجتماعيــة للطــالب، -

تنعكس سلباً علــى مســتوى تحصــيلهم وتقــدمهم فــي البرنــامج  ومساعدة بعض الطالب في يل مشكالتهم األسرية التي

، ومساعدة الطالب المتعثرين أكاديمياً والمساهمة في تذليل الصــعوبات والعوائــق المتنوعــة التــي تــواجههم،  الدراسي

 باإلضافة إلى المشاركة الفاعلة في تقديم محاضرات عامة في مقر ويدة اإلرشاد األكاديمي بالكلية.  

 دعم ذوي االيتياجات الخاصة .4
 .... (.. نوالتعلم،  ذوي اإلعاقة، الموهوب ئو)بطي

طالب من ذوي االيتياجات الخاصة في برنامج البكالوريوس.ال عدد قليل من يوجد  . 

 ال يوجد برنامج بكالوريوس للطالبات.  -

والتسهيالت الممكنة من إدارة الكليــة ، ولجنــة اإلرشــاد الطالبــي وبالنسبة لهذه الفئة من الطالب يقدم لهم الدعم الالزم 

 بالقسم .
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   :ونوالموظفهيئة التدريس  .هـ
 

 اإلداريين والفنيين.و هيئة التدريسااليتياجات من  .1

 المرتبة العلمية 
المتطلبات والمهارات  التخص  

 الخاصة

 *العدد المطلوب

 المجموع  إناث ذكور الدقيق  العام

 3 2 1   3 ستاذأ

 5 3 2  حفوطاتوثائق وم 1  4 أستاذ مشارك

 3 أستاذ مساعد
 تنظيم المعلومات  2

 مراكز مصادر التعلم  1
 3 3 6 

 5 2 3   5 محاضر

 9 3 6  1 8 معيد

  وومساعد ونالفني

 المعامل
4 1  3 2 5 

 4 2 2   4 الطاقم اإلداري

       (يدد)أخرى 

 

 

 التطوير المهني  .2

 يديثي التعيينهيئة التدريس  إعداد 1.2
 زائر(جزئي أو  بدوامبما في ذلك ) حديثي التعيين وضح باختصار اإلجراءات المتبعة لتأهيل هيئة التدريس الجدد 

 

الجامعة ألعضاء هيئة التدريس ب عمادة تطوير المهارات والعمادات األخرى تنظمها التي دوراتالااللتحا  ب-

.الجدد   

 الخاصة باالعتماد البرامجي.  الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي مركزية تطبيق معايير الالتأكيد على أهم-

 توجيهات رئيس القسم  ورؤساء ويدات القسم ومقرري لجانه لألعضاء الجدد.-

 

 هيئة التدريسل التطوير المهني 2.2
الجوانب  الطي ،يم يتق والتعليم، التعلم استراتيجيات مجالمثل:  )هيئة التدريس لواألكاديمي المهني  وإجراءات التطويروضح باختصار خطة  

 الخ(المهنية .... 

يضور المؤتمرات  . 

شجيع البحث العلميت  . 

العلمية في المجال. االشتراك في أيدث الدوريات  . 

 المشاركة في الندوات.-

  وتحسينه. نظام التفرغ العلمي تفعيل-

 الزيارات العلمية لألقسام والمدارس العلمية المناظرة لتخص  القسم. -

 تفعيل الكراسي البحثية والشراكة مع المؤسسات العلمية .-
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 والتجهيزاتالمرافق و التعلممصادر  .و
 

 التعلممصادر  .1
 الخ(....  اإلنترنتمواقع ، اإللكترونية مصادر التعلم، المراجع ،  )الكتبمصادر التعلم وضمان جودة آلية توفير 

العديد من مصادر المعلومات الورقية في مكتبة الملك سلمان المركزية  تتيح عمادة شؤون المكتبات بالجامعة

، فضالً عن االستفادة من كافة واإللكترونية الحديثة التي تدعم تخص  علم المعلومات والمجاالت الوثيقة الصلة به 

 لصالح الجامعات السعودية. SDLقواعد البيانات الحديثة التي تشترك فيها المكتبة الرقمية السعودية 

 

 

 والتجهيزاتالمرافق  .2
 الخ(القاعات الدراسية ..... ،  المعامل،  )المكتبات

جهازاً مجهزة بالسبورات اإللكترونية  56يضم قسم علم المعلومات ثالثة معامل للحاسبات اإللكترونية يتاح بها 

ومجهزة بأيدث ، باإلضافة إلى سبع قاعات تدريسية بالطابق األول من الكلية مخصصة للقسم وأجهزة البروجكتور 

ً للمعلو مات ينظم الفعاليات والمحاضرات المتصلة بالتخص  األجهزة والسبورات الذكية ، كما يضم القسم ناديا

 ويقدمها لمنسوبي الكلية بعامة والقسم بخاصة.

 

 

 البرنامج(لطبيعة  )طبقاً منة آاإلجراءات المتبعة لضمان توافر بيئة صحية و .3

 الخاصة بالقسم.تتبع الجامعة إجراءات األمن والسالمة في مبنى الكلية والقسم وقاعات  التدريس والمعامل 

 

 

 

   :لوائحهوإدارة البرنامج  .ز
 

 إدارة البرنامج .1

 التنظيمي للبرنامج  الهيكل 1.1
 الخ(... الدائمة اللجان الوحدات، ،، اإلدارات المجالس )متضمناً 

 
 

 

 المستفيدين   ةمشارك 2.1
 الخ(....  ، جهات التوظيف الجمعيات العلمية المهنية،الهيئات  )الطي ، لبرنامج وتطويرهاتخطيط صف آلية تمثيل ومطاركة المستفيدين في 

ــن  ــتم االســتفادة م ــف  أراءي ــات التوظي ــارجيين كجه ــدريس  والخ ــة الت ــة وأعضــاء هيئ ــداخليين كالطلب المســتفيدين ال

كمــا يــتم  .ييث يتاح لهم ذلك من خالل استطالعات للرأي مقننة صممت لهــذا الغــرض ،والخريجين في تطوير البرنامج

رئيس القسم 

لجان القسم وحدة الجودة  وحدة الدراسات العليا

اللجنة االستشارية السكرتارية

مجلس القسم 
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االعمــال والخبــراء فــي عضــاء المجلــس االستشــاري للبرنــامج والــذي يتكــون جــزء منــه مــن قطــاع أ أراءفادة مــن إلا

ييث يتم استشاراتهم يول الخطط والرامج واالنشطة والخدمات واالهداف المستقبلية لرفع مســتوى جــودة  ،التخص 

 البرنامج وتحسين مخرجاته.

 

 

 لوائح البرنامج. 2
والتسيجيل، الدراسية واالختبيارات، التوظييف، التأدييب واليت لم لهيا: الئحية القبيول رابط اإللكتروني قائمة بلوائح البرنامج ذات العيقة وال ضع

 ...الخ
 

https://dar.ksu.edu.sa/sites/dar.ksu.edu.sa/files/imce_images/majliss.pdf 

  

https://dfpa.ksu.edu.sa/lists 

 

/dar.ksu.edu.sa/sites/dar.ksu.edu.sa/files/imce_images/lyh_tdyb_ltlb.pdfhttps:/ 

 

 

  

https://dar.ksu.edu.sa/sites/dar.ksu.edu.sa/files/imce_images/majliss.pdf
https://dfpa.ksu.edu.sa/lists
https://dar.ksu.edu.sa/sites/dar.ksu.edu.sa/files/imce_images/lyh_tdyb_ltlb.pdf
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 ضمان جودة البرنامج .ح
 

 .الجودة في البرنامجضمان  نظام .1
 لدليل ن ام ضمان الجودة اإللكترونيضع الرابط 

 

http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694 

 

 

 .جودة البرنامجمراقبة  إجراءات. 2

 

http://dqd.ksu.edu.sa/sites/dqd.ksu.edu.sa/files/imce_images/dlyl_jrt_ljwd_nhyy_lltb_

bd_tswyb_lhwmsh.pdf 

   

 

 أخرى.من خالل أقسام علمية س ر  دت  التي  البرنامج مقرراتجودة مراقبة إجراءات . 3
 

 

 

 الفــروع بقيــةو ) بطيطري:: طيي ، طالبيات(بــين المقــر الــرئيس للبرنــامج  التكافؤتحقيق اإلجراءات المتبعة للتأكد من  .4

 .األخرى

 ال يوجد  قسم للطالبات في برنامج البكالوريوس.

 

 

 )إن وجدت(إجراءات تطبيق الضوابط المؤسسية للشراكة التعليمية والبحثية . 5

 تطبق الضوابط الخاصة بالجامعة في هذا الصدد.

 

 

جهــا فــي عمليــات االســتفادة مــن نتائآليــات وعلــى مســتوى البرنــامج قيــاس مخرجــات الــتعلم  خطة البرنــامج فــي  . 6

  التطوير.

 لمخرجات برنامج البكالوريوس.جاري إعداد اختبار شامل 

 

 

 

 البرنامج جودة مصفوفة تقويم  .7

  

 توقيت التقويم طريقة التقويم مصدر التقويم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس والتقويم

 أعضاء هيئة التدريس

  الطالب

 جهات التوظيف 

 نهاية كل فصل دراسي  استطالع الرأي)استبانة( 

 نهاية كل عام دراسي استطالع الرأي  وأعضاء هيئة التدريس الطالب  مصادر التعلم

 المقومات البشرية بالقسم

 اإلداريون

وأعضاء هيئة  الموظفون 

 التدريس

 نهاية كل عام دراسي استطالع الرأي 

المقومات والتجهيزات  

                       المادية       
 لجنة المعامل بالقسم 

 في خالل الفصل الدراسي الحصر والتقييم الفني لألجهزة 

 

 

  

http://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1694
http://dqd.ksu.edu.sa/sites/dqd.ksu.edu.sa/files/imce_images/dlyl_jrt_ljwd_nhyy_lltb_bd_tswyb_lhwmsh.pdf
http://dqd.ksu.edu.sa/sites/dqd.ksu.edu.sa/files/imce_images/dlyl_jrt_ljwd_nhyy_lltb_bd_tswyb_lhwmsh.pdf
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 لبرنامج ا أداءقياس مؤشرات . 8

 الفترة الزمنية لتحقيق مؤشرات األداء المستهدفة ) .... ( عام

 توقيت القياس طر  القياس المستوى المستهدف مؤشر األداء الرمز م

1      

2      

3      

4      

5      

......      

 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي  المطلوبة من مؤشراتالبما في ذلك * 

 

   

 التوصيف  بيانات اعتماد ط. 
 

  :جهة االعتماد
  الجلسة:رقم 

  الجلسة:تاريخ 
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