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           Module Description      وصف المقرر :

 يركز المقرر عمى تدريس الطالبات أىداف وأىمية

 مكتبة الطفل وأنواعيا ومحتوياتيا واألنشطة والخدمات

 ودورنا فيالتي يجب أن تقدميا المكتبة لمطفل ,, 

 توسيع مداركيم وتشجيعيم وغرس متعو القراءة

 من فييم انطالقا

Focuses on teaching students the objectives and 
importance of 
Children's library, types, contents, activities and 
services 
That must be provided by the library for children, 
and our role in 
Expand their knowledge and to encourage and 
cultivate the pleasure of reading 
Including from 

 

 

 

 

 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

معمومات وظيفية عن موقع  تكتسب 1
المكتبة والشروط الحسية الواجب توفرها 

 وتجهيزات المكتبة الجديدة

give information about functional library and 

sensory conditions that must be met and the 

new library 

واجبات وصفات )مديرة تعرف عمي ت0 2
المكتبة والجهاز االداري فيها (وكيفية 

 معاممه الطفل

defined the duties of recipes (the Director of 

the library and the administrative system) and 

how to treat the child 

الطالبة المعايير الالزمة لتقويم  تكتسب 3
 كتب المكتبة

give the student the necessary criteria for the 

evaluation of library books 

بالمعمومات األساسية الالزمة تمم  4
لمتصنيف والفهرسة والخدمات المكتبية 

 . تقدمها مكتبة الطفلالتي 

defined basic information necessary for 

classification and indexing of library services 

provided by the children's library. 

 



 

 

 مخرجات التعميم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعممية(

 قادرا عمى:يفترض بالطالب بعد دراستو ليذه المقرر أن يكون 

دور مكتبات األطفال وأثرىا في التربية توضح  1
 الحديثة ألطفالنا

The role of children's libraries and their impact on 

modern education of our children 

 Criteria for evaluation of library books المعايير الالزمة لتقويم كتب المكتبةتحدد  2

الشروط الواجب توفرىا في مبنى تتعرف عمي  3
 المكتبة

Conditions in the library building 

 

 )يتم تعبئتيا بالمغة المعتمدة في التدريس(محتوى المقرر

 قائمة الموضوعات

(Subjects) 

عدد 
 األسابيع

(Weeks) 

ساعات 
 التدريس 

(Hours) 

   مناقشة توصيف المقرر مع الطالبات

   أوال :اهمية مكتبة األطفال 

   ثانيا :انواع مكتبات االطفال

   ثالثا :تخطيط مكتبات الطفل الجديدة

   رابعا :الجهاز االداري والفني لممكتبة

   خامسا : اختيار كتب االطفال
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