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تعـد مصادر الـتعـلم يف مؤسسات التعـليـم من املقومات الرئيسة لنجاح 

هـذه املؤسسة يف تأدية رسالتها وتحقـيـق رؤيتها وأهدافها، ويتطلب ذلك 

املتاحة، وجود نظام للتجهيزات واإلعـدادات لالستفادة من مصادر التعـلم 

وبناًء ىلع ذلك تسعى الجامعة إلى تخريج طلبة جامعيـين ذوي نوعـية 

وكفاءة عالية يطبقون املهارات التي تعلموها يف سوق العمل. وهذا يتطلب 

العـمل عـلى التطوير والتحسين املستمرين ملصادر التعـلم بما يتوافـق مع 

ما يتواكب مع املستحدثات يف مصادر التعلم وتوفيرها للمستفيدين ب

التطورات يف العملية التعليمية. فالتطورات التربوية والتكنولوجية 

املتالحقة دعت إلى تطوير مصادر التعلم من أجل تخريج متعلم قادر ىلع 

مواجهة املشكالت واملواقف املستجدة يف املجتمع، وإيجاد الحلول املناسبة 

در التعلم. ولعل ما تشهده لها بطرق علمية تعتمد ىلع االستخدام األمثل ملصا

املجتمعات املعاصرة من تطور يف كل املجاالت، خاصة وسائل التواصل، يدعو 

إلى تطوير مصادر التعلم باستمرار.  ومن أجل ذلك حرصت جامعة املستقبل 

ىلع إعداد هذا الدليل وتطويره باستمرار ليكون مرشًدا إلى مصادر التعلم يف 

 الجامعة للمستفيدين.
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 :يهدف هذا الدليل إلى

 تقديم فكرة واضحة حول تعريف مصادر التعلم. 
 عرض أهم الخدمات املتعلقة بمصادر التعلم للمستهدفين. 
 عرض سياسة مصادر التعلم  
 تحديد الفئات املستفيدة من مصادر التعلم  
  توضيح طرق الحصول ىلع الدعم الفني املتعلق بمصادر التعلم

 بالجامعة
  التعليم عن بعد ومصادر التعلم اإللكترونيتقديم نبذة  
 التعريف بلجنة التعليم اإللكتروني 
 التعريف بمكتبات الجامعة 
  تقديم بيان بقاعات التدريب والقاعات الدراسية ومعامل الحاسب

  ومعامل اللغات
 ةالذكي العرض بأجهزة بيان تقديم 

3  

التي تحتوي عـلى أنواع متعددة من أوعـية مصادر التعلم هي البيئة التعليمية 

مصادر التعلم يتعامل معها املتعلم، وتـتيح له فرصة اكـتساب الخبرات 

واملهارات وإثـراء معارفه عـن طريق التعلم الذاتي ومواكبة التطوير املستمر، 

وبهذه الطريقة يتمكن املستفيد من الحصول ىلع املعلومات التي يحتاجها 

 هتماماته، سواء كانت تعليمية، أم ترفيهية، أم ثقافية.والتي ُترضي ا
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تراعي مدى إسهام املصدر يف تعزيز املهارات التالية: تنمية الذات والتفكير 

والتفاعل والتواصل االجتماعي والتوعية االقتصادية والوعي الوطني والصحة 

 اإلنسان. والسالمة والوقاية من كل ما يضر

  

 يشمل ذلك جودة الصوت والصورة واملؤثرات وسالمة اللغة.

  

يشمل ذلك اإلخراج والتصميم وترابط املحتوى وتطور املفاهيم ومناسبة  

 وتناسق الرسوم واإليضاحات واأللوان ومناسبة الحجم والوزن.

  

ئة التعليمية التي تعكس متغيرات العصر، مع مراعاة توفير مالئمة البي 

املناهج املطورة التي تتمتع بالدقة واملصداقية واالبتكار واإلبداع، مما يطور 

 الحصيلة املعرفية واللغوية للمستهدفين.

  

 ويتحقق ذلك بالتعرف ىلع مخرجات التعلم التي يدعمها املصدر.
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ية،   لدراســـ يمل املواد ا ـــدر من ح ها املص خدم ئات التي ي يد الف حد جب ت ي
 .واملستويات الدراسية، والفئة املستهدفة

  

ـــدر ملهارات التعلم واالبتكار واملهارات الحياتية   تحديد مدى معالجة املص
 .واملوضوعات التي يتناولها

  

كتب العلمية والدوريات واألبحاث واألطروحات الورقية يشــير ذلك إلى تنويع ال 
 .واإللكترونية واالشتراك يف املكتبات الرقمية وقواعد البيانات

  

يد والشـــراء  يار والتزو يات واإلجراءات التي تتبع يف االخت ها العمل ـــد ب يقص
د املكتبة من واالســـتبعاد واإلحالل والصـــيانة، أي كل ما يتعلق بتنمية رصـــي

املواد وإبقائه يف حالة جيدة وصـــالحة للوفاء باحتياجات املســـتفيدين إلى 
 .أقصى درجة ممكنة

 

سبة، ىلع سبيل املثال  شأن مصادر املعلومات املنا هي عملية اتخاذ القرار ب
مصـــادر املكتبة، بعد املفاضـــلة بينها الختيار األفضـــل وفق قنوات وأدوات 

 االختيار.
 

قاء  يار يف انت ية االخت قائمون ىلع عمل ها ال خدم يات التي يســـت وتعني اآلل
 املصادر ومعرفة املعلومات الالزمة عنها قبل تزويد املكتبة بها.
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ستعملة ألغراض التبادل يف املكتبات يف  صادر املطبوعات امل صر م يمكن ح
 الفئات التالية:

 بوعات الرسمية يف الجامعةاملط 
 النسخ املكررة من الكتب والدوريات. 
 مواد غير مكررة ولكن مستغنى عنها. 
 سالسل كتب أو دوريات تنشرها الجامعة. 

5 

 يستفيد من مصادر التعلم الفئات التالية:
 الطلبة 
 أعضاء هيئة التدريس 
 املوظفون 
 مشرف معمل الحاسب 
 أمين املكتبة 

6  

 يتوفر الدعم الفني ملصادر التعلم ىلع النحو التالي:
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  التأكد من سالمة األجهزة 
  صيانة أجهزة أعضاء هيئة التدريس واملوظفين 
 التأكد من أن الجهاز يعمل باسم صاحبه 
  الخاص وكلمة املرور بكل  اإللكترونيإعداد البريد

 مستخدم  
    التأكد من تحديمل أنظمة التشغيل والبرامج 
  التأكد من سالمة الخوادم 
  صيانة طابعات أعضاء هيئة التدريس واملوظفين

 وتعريفها وتغيير األحبار الخاصة بها 
  التأكد من عمل أجهزة النقل املرئي وتشغيلها

 وصيانتها

  

 األنترنت سرعة مراقبة  
 الشبكة خادم سالمة من التأكد  
 والالسلكية السلكية الشبكة توصيل من التأكد 

    للمستخدم
 ىلع الجامعة بموقع الخاصة التقنية الناحية من التأكد 

 اإللكترونية البوابة
 ة مؤشرات أداء الشبكة مراقب 
 الشبكية الهواتف عمل من التأكد 
 التي الدورية الصيانة وعمل اإلنترنت كفاءة من التأكد 

 اوفاعليته الشبكة استمرار تضمن

 
 

 

  التأكد من أمن الشبكة 
  التأكد من سالمة عمل الجدار الناري وعمل التحديثات

 الدورية له 
  واألجهزة من االختراق وبرامج التأكد من تأمين الخوادم

 التجسس والبرامج الضارة
  التأكد من سالمة املوقع اإللكتروني للجامعة وكشف

 محاوالت االختراق له وكيفية التصدي لها 
  التأكد من سالمة حسابات الجامعة يف مواقع التواصل

 االجتماعي
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ht tps://erp.uom.edu.sa/en_GB/hel pdesk/ 

7  

 يتولى مشرف معمل الحاسب اآللي املهام التالية:

  إلدارة تقنية املعلوماتمتابعة احتياجات املعمل وتسليمها. 
 ــعار ــب اآللي عن طريق  إش إدارة تقنية املعلومات بأعطال أجهزة الحاس

 نظام التذاكر اإللكترونية.
ht tps://erp.uom.edu.sa/en_GB/hel pdesk/ 

  مناقشــة أعضــاء هيئة التدريس عن وضــع املعمل والصــعوبات التي
 .تواجههم، ثم اقتراح الحلول إلدارة تقنية املعلومات

 العمل حلقة تواصل بين أعضاء هيئة التدريس وإدارة تقنية املعلومات. 
 التفاعل مع تعليمات إدارة تقنية املعلومات. 

8 

سوفت تيمز  ستخدم الجامعة تطبيق ميكرو Miت crosof t  Teams Appl i cat i on 
 يف التعليم عن بعد:

  
  يتطلب أن يكون هناك بريد رسمي سواء للمالك أو  
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 العضو 

  يكون لكل مالك أو عضو كلمة املرور الخاصة به 
  تتولي إدارة الدعم الفني توفير البريد الرسمي وكلمة

 املرور  

 
  

 

  وتثبيته يقوم عضو هيئة التدريس بتنزيل البرنامج
  .ىلع الجهاز

 سمي يف عمل يستخدم عضو هيئة التدريس بريد ر
 حساب له ىلع البرنامج.

 يتم عمل غرف اجتماع وفرق لكل مقرر. 
 يتم إضافة طلبة املقرر لكل فريق.  
 يتم التأكد من إضافة جميع الطلبة. 
  يتم التأكد من عدم وجود مشاكل فنية تمنع انضمام

 .الطلبة

 
 

 زيل البرنامج وتثبيته ىلع الجهاز.يقوم كل طالب بتن 
  يستخدم الطالب البريد الرسمي يف عمل حساب له

 .ىلع البرنامج
  يتواصل الطالب مع املرشد األكاديمي بشأن أية مشاكل

 .تقنية تتعلق بالبرنامج

  

  عم الخاصة بتطبيق التعليم عن بطاقات الدمتابعة
 بعد.

  متابعة املشاكل التقنية التي تقف عقبة يف سبيل
 استعمال التطبيق ووضع الحلول لها.

  متابعة مشاكل الطالب يف استخدام التطبيق ووضع
 .الحلول لها

 كترونًيا وعمل إحصائيات متابعة نسب حضور الطالب إل
 .لها
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تســـعى جامعة املســـتقبل إلى إحداث نقلة نوعية يف مكتباتها من كونها 
ـــة والبحمل واالطالع من أجل تحقيق  مســـتودع للمعلومات إلى مكان للدراس
ـــافة إلى إقامة األنشـــطة التربوية مثل ورل العمل  األهداف التعليمية، إض

 واملحاضرات والدورات التدريبية.والندوات 

 

 تطبيق معايير الجودة إلدارة املكتبات 
 .التحول نحو بيئة إلكترونية ملكتبات الجامعة 
  دعم البحمل العلمي بتقديم خدمات املعلومات للمستفيدين من

 .املكتبة
  عقد االتفاقيات التبادلية العلمية والتدريبية مع الجامعات واملكتبات

 واملراكز البحثية.
 .إعداد تقرير دوري شامل عن سير العمل يف املكتبة 
 ىلع تطوير صفحة إدارة املكتبات ىلع موقع الجامعة اإلشراف. 
 رفع تقارير عن االحتياجات التدريبية. 
 .توفير النماذج للمستفيدين مثل نموذج االستعارة 

 

 

 اإلشراف الفني واإلداري ىلع ملكتبة. 
  إعداد خطة العمل السنوية للمكتبة 
  إعداد مطويات ومنشورات خاصة باملكتبة للتعريف بالفعاليات

 .واألنشطة التي تقدمها املكتبة
  تسلم عهدة املكتبة من أثاث وأجهزة وكتب ودوريات ومراجع. 
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   توفير الجاهزية الالزمة للمكتبة بداية كل عام دراسي وتحدد احتياجات
والدوريات واملواد التعليمية واألثاث واألجهزة  املكتبة من الكتب

 واألدوات التي تخدم املقررات التعليمية يف البرامج األكاديمية.
   تعريف أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجديد الذي يرد املكتبة من

كتب ومطبوعات ومواد تعليمية تساعدهم يف الوصول الى مصادر 
 .املعلومات املناسبة

 ت املكتبة وتصنيفها وفهرستها وترتيبها بما يسهل تنظيم محتويا
 .استخدام املراجع للمستفيدين

  تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة واملجتمع املحلي ىلع ارتياد
 املكتبة واملطالعة واالستفادة من مصادرها.

  تنظيم عملية اإلعارة للمراجع العلمية والتعليمية ألعضاء هيئة التدريس
 مع املحلي.والطلبة واملجت

   نظيم الندوات وورل العمل واألنشطة الثقافية واملسابقات التي تخدم
 العملية التعليمية.

  تشكيل لجنة أصدقاء املكتبة وعقد االجتماعات الدورية إلكسابهم
 مهارات القراءة والتلخيص وكتابة املقاالت والتقارير.

  منهاإعداد التقارير السنوية وإمداد إدارة املكتبات بنسخة. 
 جرد محتويات املكتبة يف نهاية العام. 

 

 

ُأنشئت املكتبة املركزية للجامعة والتي تتبع إدارة املكتبات؛ لتقدم خدماتها 
إلى طالب الجامعة وأعضـــاء هيئة التدريس. وتقتني املكتبة الكتب واملراجع 

مات التي  خد عة ال ية. وتتلخص مجمو يات العلم لدور بة يف وا ها املكت قدم ت
 .خدمة التوجيه واإلرشاد واإلعارة واالطالع والتصوير والبحمل يف اإلنترنت
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 خدمات الحاسب اآللي للطبة وأعضاء هيئة التدريس 
 توفير أماكن مخصصة للقراءة واالطالع 
 توفير أماكن مخصصة للدراسة 
 عضاء هيئة التدريس والطالبإعارة املصادر واملراجع املتوفرة أل 
  توفير املصادر واملراجع التي يحتاجها منسوبي الجامعة من املكتبات

 الوطنية
  

سات الجامعية للطالبات والتي تتبع إدارة املكتبات؛  شئت مكتبة مركز الدرا ُأن
التدريس. وتقتني املكتبة لتقدم خدماتها إلى طالبات الجامعة وأعضاء هيئة 

الكتب واملراجع والدوريات العلمية. وتتلخص مجموعة الخدمات التي تقدمها 
ــوير والبحمل يف  ــاد واإلعارة واالطالع والتص املكتبة يف خدمة التوجيه واإلرش

 .اإلنترنت
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 العدد النوع العدد النوع
 البيانات عرض جهاز

Data Show 
Proj ector 

20 
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جهاز النقل املرئي 
VCR 
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 البيانات عرض جهاز
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 البيانات عرض جهاز
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3 

جهاز النقل املرئي 
VCR 
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جهاز النقل املرئي 

VCR 
3 
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 املكتبة املركزية بالجامعة
 اإلدارية واإلنسانية كلية العلوم

 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

14 

 

 .مواجهة مشكلة تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى إلكترونية 
 .إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية من خالل وسائط إلكترونية 
  إكساب الطالب وأعضاء هيئة التدريس مهارات ضرورية والزمة للتعامل

 مع استخدام التكنولوجيا.
  تطوير العملية التعليمية التعلمية؛ حتى نستطيع مواكبة التطورات

 العلمية والتكنولوجية املستمرة.
 .تقديم استراتيجيات تعليمية مختلفة 
 لتدريس.تحقيق التفاعل املستمر بين الطالب وعضو هيئة ا 
 تحقيق مفهوم التعليم املستمر 
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