2018

تحضيرات دروس الصف الثاني الثانوي
2019 -2018 /

( الدرس الثاني عشر .

جماالت استخدام احلاسب باملكتبات

)

قم بطباعة الورقة الثانية فقط

إعداد /
أ.أمين معوض حممود حمفوظ ..
مقدم خاصة مللتقى مكتبات الفيوم  ،ولعموم اخصائيو مكتبات مصر

عنوان وموضوع الدرس :

( استخدام الحاسب وبرامجه فى المكتبات )
التاريخ

الفصل



الفرتة/احلصة

األهداف االجرائية :

أن يتعرف الطالب على أهمية احلاسب اآللي باملكتبات املدرسية وغريها .
أن يتدرب الطالب على استخدام احلاسب باملكتبة .
أن يكتسب الطالب مهارات استخدام برامج احلاسب املرتبطة باملكتبة .


عناصر الدرس :

ميكن استخدام احلاسب اآللي وبراجمه املتعددة  ،يف العمليات الفنية وخدمات القراء يف
املكتبات ومراكز املعلومات  ،مع عدة مزايا للمستخدمني والقراء أبرزها السرعة والدقة
يف التعامل مع املعلومات ومشاركتها يف وقت واحد والبحث املتعدد طباعة املخرجات .


استخدامات احلاسب اآللي يف املكتبات :
 مجع وتنظيم البيانات .– التصنيف.
 الفهرسة االلكرتونية واملساعدة يف املطبوعة . توفري املعلومات للطالب والدارسني والباحثني ومتخذي القرار . توثيق املعلومات ومعاجلتها ووضع نظام للتخزين و االسرتجاع. توثيق وحفظ أنشطة املكتبة وتسجيلها صوتية كانت أم مرئيـة أو غري ذلك تقديم أحدث املعلومات اليت تساعد يف تطوير البنية األساسية للمؤسسة التعليميةواملكتبة .
 العمل على بناء شبكة تعاون للمكتبات . تدريب وتوعية املستفيدين على االستخدام األمثل للمعلومات واستغالل احلاسبواالنتفاع به يف جماالتهم البحثية.
 إعداد امللفات املهمة للعمل داخل املكتبة من خالل التصميم واإلعداد والطباعة -ربط املستفيدين باإلنرتنت وامكانية االستفادة به داخل املكتبة.

 الوسائــل التعليمية :
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االسرتاتيجيات املستخدمة:
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 النشاط املصاحب :
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ومن الربامج املستخدمة والنافعة داخل املكتبات :
 برنامج املكتبة االلكتورنية ( أ .غادة غنيم ) برنامج إدارة املكتبة املدرسة  ) SLMP -أ .السيد السخاوي ) برنامج الويب ( الفهرس املوحد للمكتبات املدرسية  -جامعة املنصورة ) برامج التصميم كالفوتوشوب وبرامج الكتابة وحترير النصوص كميكروسوفت أوفيسوما يضاهيه فى األنظمة األخرى مثل برنامج libreOffice

التقويم .................................................................................... :؟
اخصائي املكتبة أ..........................

يعتمد؛ مدير املدرسة ؛.....................................

