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 المكتبات وتقنية المعلوماتصص خت . 5
 :خم جاتملالتعلاملاملقصم ةأ اًل:مل

بززات  مززن متطل عززد انتهائزه  لززب ب مززن الطا صززصيتوقزع  مززاتات وتاملكتبز) خت يززة املعلو يززق قن ( حتق

 :كرجات التعلم التالية

 املعرفة والفهم 

 يتحقق هذا املستوى من خالل استيعاب جمموعة من املفاهيم, ومنها ما يلي  

 علومات.اهنة واملستقبلية يف جمال التوتيق واملكتبات وتكنولوجيا املالرات طورالت .1

بززات ومراكزز ا .2 ظززم إدارة املكت ظززائف ن صززائص وو هززا ملعلوفهزم خ سززاليب إدارت يفززرأ وأ مززاتب و

 واستخدامها.

ثزةب  .3 مهزارات التواصزل والقيزادة والعمزل ضزمن  وامزتالكالقدرة على التعامزل مزع التقنيزات احلدي

 شكالت.حل املة على فريقب والقدر

 األنظمة.فهم أساسيات لغات الربجمةب ومفاهيم حتليل وبناء  .4

 استخدامها وإدارتها.يفية فهم أساسيات بناء قواعد البيانات والشبكاتب وك .5

 استيعاب وتطبيق األنظمة املتبعة عامليا  يف تصنيف مصادر املعلومات. .6

سزززة و .7 مزززدة يف فهر سزززة املعت عزززد الفهر يزززق قوا سزززتيعاب وتطب صزززف كا شزززو لزززف أ صزززادر ت كال م

 املعلومات.

  )اإلدراكية( املهارات الذهنية

 ها.ل احتياجات املكتبات ومراكز املعلومات وحتديد متطلباتليحت .1

لتمييز بني البدائل يف يفرأ فهرسة ووصف مصزادر املعلومزاتب ويفزرأ تصزنيفهاب وبرجميزات ا .2

 إدارة املكتبات ومراكز املعلومات.

   هنيةامل العملية أو املهارات

 إدارة املكتبات ومراكز املعلومات بطرأ منهجية علمية. .1

 أنواعها. ختلفلومات املستخدمة يف املكتبات ومراكز املعلومات تظم املعإدارة ن .2

 إدارة قواعد البيانات وتكييفها لتتواءم مع االحتياجات املطلوبة. .3

يزز .4 فززاءة عال يزززا  وبك سززتخدمة عامل صززنيف امل سززة والت سززتخدام أدوات الفهر سزززة صززف وفهة يف وا ر

 قام يف تصنيفها.األرمصادر املعلومات تختلف أشكا.اب وبناء وحتليل 
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  العامة  /نقولةاملهارات امل

 ات حلل املشكالت واختاذ القرار املناسب.علومتوظيف امل .1

حززززةب يف إدارة  .2 بززززدائل املتا سززززبب وال جززززات األن يززززد االحتيا خلززززاّلأ يف حتد بززززداعي ا لزززتفكري اإل ا

كزز هززذا  لومزاتبز املعاملكتبزات ومرا سززات الناجحزة يف  قززع و اكزاة املؤس سززتنبطة مزن الوا م

 ال.اجمل

 كتبات ومراكز املعلومات. املاستخدام وتطوير وتكييف نظم املعلومات املستخدمة يف .3

 مهارات االتصال وتقنية املعلومات  

نزز .1 لزتعلم اإللكرتو ملززدمج وا فززة كزالتعليم ا لزتعلم املختل لززيم وا مززع أمنزا  التع سززالتعامزل  خري يب وت

 التعلمية. تاحة مصادر املعلومات املتوفرة خلدمة العملية التعليميةوإ

 حد.الوا االتصال والتواصل الفاعل والعمل بروع الفريق .2

  :والبعد األخالقي االراهات والقيم

مزززات  .1 صزززادر املعلو لزززى م صزززول ع يزززة يف احل حملزززددات األخالق حزززرتام ا نزززة وا يزززات امله عزززاة أخالق مرا

سزززت فزززةب وا هزززاملختل مزززات ذ  املخدام  مزززة املعلو سزززتخدام أنظ ضزززوعاتهاب وا يزززار مو صزززادرب واخت

 طبقة.امل

 اإلميان بالعمل واحلس القوي باملسؤولية. .2

 لعم :اسمقملثانيًا:مل

بززات  نززواع املكت مززل يف ا مززات الع يززا املعلو بززات وتكنولوج صززص املكت سززتطيع خرجيززو خت ي

مززة واخلا بزززات العا سزززية أو املكت يززة أو املدر سزززواء اجلامع فززة  كززز اصزززةب ومكا هزززا را مزززات وإدارت ملعلو

 فع مستواها و يادة تفعيل دورها.بكفاءة عالية ومنافسة مما يؤدي اىل ر

ملاملرد  /اتمل تقريةملاملعلمماتكتبملاختص ملثالثًا:ملمتطلباتمل

كززالوريوس يف جزززة الب لززى در صززول ع صززص للح مزززات خت يززة املعلو بزززات وتقن ب املنفرد/املكت

 ة مو عة كما يأتي معتمد ( ساعة133الطالب ان يتم بنجاع ) على

 موعاجمل احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 82 - 18 64 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 133 اجملموع
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 :/ التخصص المنفرد  . المقررات التخصصية1

 ة كما يأتي و عتمدة م( ساعة مع82تتكون هذ  املقررات من )

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي(  64: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية   .1.1  

 ملقررعنوان ا رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

1120 
مقدمة يف علم املكتبات 

 واملعلومات
3 2 1 - 

 1120 1 2 3 تعلوماادر املبناء وتنمية مص 1224

1225 
إدارة مراكز املعلومات 

 واملكتبات
3 2 1 1120 

 1120 1 2 3 الفهرسة الوصفية 1229

 1120 1 2 3 (1) تصنيف 1231

 1120 1 2 3 املراجع ومصادر املعلومات 1236

 1224 1 2 3 مصادر املعلومات اجملانية 1238

 1187 1 2 3 تقنية تصميم صفحات الويب 1266

 1231 1 2 3 (2تصنيف ) 1337

 1229 1 2 3 املكانز والفهرسة املوضوعية 1338

 1229 1 2 3 الفهرسة االلكرتونية 1339

 1229 1 2 3 ات الرقميةكتبملا 1341

 1150ب  5303 1 2 3 حتليل االنظمة وتصميمها 1380

 1380 1 2 3 قاعدة البيانات وادارتها 1383

1398 
راكز حوسبة املكتبات وم

 اتملعلوما
3 2 1 1380 

 1341 1 2 3 األرشفة االلكرتونية 1431

 1383 1 2 3 النشر االلكرتوني 1434

 ساعة 80نهاء إ 3 - 3 تدريب ميداني 1435

 مستوى سنة رابعة 4 - 4 مشروع خترج 1436

 1383 1 2 3 اسرتجاع املعلومات نظم 1452

 1383 1 2 3 أنظمة املعلومات وأمنها  ضبط 1485

  26 38 64 موعاجمل
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معتمدة يختارها الطالب من  ساعة( 18مقررات تخصصية اختيارية: وتتكون من )  .2.1

 المقررات اآلتية:

 رقم

 ررقامل

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 1187ب  0113 1 2 3 اللغة اإلجنليزية للتكنولوجيا 1210

 1120 - 3 3 األخالأ وحق املؤلف 1235

 1338 1 2 3 تكشيف واستخالص 1342

 1224 1 2 3 تسويق خدمات املعلومات 1344

 1339 1 2 3 واد اخلاصةة املفهرس 1432

1433 
مؤسسات ومراكز املعلومات 

 املتخصصة
3 2 1 1225 

1437 
مقدمة يف التصميم 

 اجلرافيكي
3 2 1 1266 

 1383ب  1341 1 2 3 ةالرقمياملستودعات  1438

 1120 1 2 3 امهات الكتب 1439

 1383 1 2 3 علومات اإلداريةة املأنظم 1481

 

 المقررات الحرة:. 2

سززتطي يزززار )ي لزززب اخت عزززة6ع الطا صزززات اجلام مزززن ختص خزززر  صزززص آ مزززن أي خت مزززدة  سزززاعات معت  )  /

صززهب سزززية لتخص طززة الدرا ضزززم خززارج اخل كززون م لززى أن ال ي حزززرة ع قززررات  ملززاكم يزززة عدة التون ا ليم

 .نوعة من التخصصوأن ال تكون مم أخرى كما  و/أو كيفا مكررا  يف مقررات 
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 لوم التطبيقية:والع  التخصصات الفرعية في كلية التكنولوجيا
يززة   .1 لززوم التطبيق يززا والع يززة يف كليزة التكنولوج يززة التال سززة التخصصزات الفرع بززة درا ميكزن للطل

 كما هي موضحة يف اجلدول التالي 

 الفرعي املسموح صص الرئيسيتخال مرقال

نظمة املعلومات احلاسوبية 1  أ

 لوجيا املعلومات واالتصاالتنوتك

 تقنيات الويب

 ضياتالريا

 العلوم

 احملاسبة

 االقتصاد

 علوم مالية ومصرفية

 إدارة األعمال

 وآدابها اللغة االجنليزية

 االدارة الصحية

 قميالتسويق الر

 الرتبية

 املكتبات وتقنية املعلومات

 أمن املعلومات

 لغة الفرنسيةلا

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2

 رقمي ال يقالتسو

 احملاسبة

 املكتبات وتقنية املعلومات

 إدارة األعمال

 وآدابها اللغة االجنليزية
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 الفرعي املسموح صص الرئيسيتخال مرقال

 تقنيات الويب

 أمن املعلومات

 يةسنالفر اللغة

لرياضيات 3  ا

 أنظمة املعلومات احلاسوبية 

 العلوم 

  وآدابها لغة االجنليزيةلا

   الرتبية

  ات واالتصاالتعلومتكنولوجيا امل

 تقنيات الويب

 املكتبات وتقنية املعلومات

 االقتصاد

 مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم 

 احملاسبة

 ماتأمن املعلو

 اللغة الفرنسية

لعلوم 4  ا

 رياضيات

 بية أنظمة املعلومات احلاسو

 تقنيات الويب

  تربية 
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 الفرعي املسموح صص الرئيسيتخال مرقال

 اابهآدو اللغة االجنليزية

 مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم

 املكتبات وتقنية املعلومات

 أمن املعلومات

 اللغة الفرنسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




