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 . تخصص المكتبات وتقنية المعلومات 5

 أ اًل: خمرجات التعلم املقصم ة:
يررة  بررات وتقن بررات ختصررص )املكت مررن متطل ئرره  عررد انتها يررق يتوقع من الطالب ب مررات( حتق املعلو

 : رجات التعلم التالية

 املعرفة والفهم 

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

 التطورات الراهنة واملستقبلية يف جمال التو يق واملكتبات وتكنولوجيا املعلومات. .1

مررات،  .2 بررات ومراكررز املعلو ظررم إدارة املكت هررا فهم خصررائص ووظررائف ن سرراليب إدارت و رررا وأ

 واستخدامها.

مررل ضررمن  .3 القدرة على التعامل مع التقنيات احلدي ة، وامتالك مهارات التواصل والقيادة والع

 فريق، والقدرة على حل املشكالت.

 فهم أساسيات لغات الربجمة، ومفاهيم حتليل وبناء األنظمة. .4

 امها وإدارتها.فهم أساسيات بناء قواعد البيانات والشبكات، وكيفية استخد .5

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

صرررادر  .7 شررركال م لرررف أ صرررف  ت سرررة وو مررردة يف فهر سرررة املعت عرررد الفهر يرررق قوا سرررتيعاب وتطب ا

 املعلومات.

 املهارات الذهنية )اإلدراكية( 

 حتليل احتياجات املكتبات ومراكز املعلومات وحتديد متطلباتها. .1

ز بني البدائل يف  را فهرسة ووصف مصادر املعلومات، و را تصنيفها، وبرجميررات التميي .2

 إدارة املكتبات ومراكز املعلومات.

 املهارات العملية أو املهنية  

 إدارة املكتبات ومراكز املعلومات بطرا منهجية علمية. .1

 مبختلف أنواعها.إدارة نظم املعلومات املستخدمة يف املكتبات ومراكز املعلومات  .2

 إدارة قواعد البيانات وتكييفها لتتواءم مع االحتياجات املطلوبة. .3

سررة  .4 صررف وفهر يررة يف و فرراءة عال يررًا وبك سررتخدمة عامل صررنيف امل سررة والت سررتخدام أدوات الفهر ا

 مصادر املعلومات مبختلف أشكا.ا، وبناء وحتليل األرقام يف تصنيفها.
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 املهارات املنقولة/ العامة  

 علومات حلل املشكالت واختاذ القرار املناسب.توظيف امل .1

حرررة، يف إدارة  .2 بررردائل املتا سرررب، وال جرررات األن يرررد االحتيا خلررراّلا يف حتد برررداعي ا لرررتفكري اإل ا

هررذا  قررع وملاكرراة املؤسسررات الناجحررة يف  مررن الوا املكتبات ومراكز املعلومات، مستنبطة 

 اجملال.

  املكتبات ومراكز املعلومات.استخدام وتطوير وتكييف نظم املعلومات املستخدمة يف .3

 مهارات االتصال وتقنية املعلومات  

سررخري  .1 نرري، وت لررتعلم اإللكرتو ملرردمج وا فررة كررالتعليم ا لررتعلم املختل التعامل مع أمنا  التعليم وا

 وإتاحة مصادر املعلومات املتوفرة خلدمة العملية التعليمية التعلمية.

 الفريق الواحد.االتصال والتواصل الفاعل والعمل برول  .2

  :االجتاهات والقيم والبعد األخالقي

مررات  .1 صررادر املعلو لررى م صررول ع يررة يف احل حملررددات األخالق حرررتام ا نررة وا يررات امله عرراة أخالق مرا

مرررات  مرررة املعلو سرررتخدام أنظ ضررروعاتها، وا يرررار مو صرررادر، واخت هرررذش امل سرررتخدام  فرررة، وا املختل

 املطبقة.

 اإلميان بالعمل واحلس القوي باملسؤولية. .2

 نيًا: سمق العمل:ثا

بررات  نررواع املكت مررل يف ا مررات الع يستطيع خرجيو ختصص املكتبات وتكنولوجيررا املعلو

هررا  مررات وإدارت كررز املعلو مررة واخلاصررة، ومرا بررات العا يررة أو املدرسررية أو املكت سررواء اجلامع فررة  كا

 بكفاءة عالية ومنافسة مما يؤدي اىل رفع مستواها وةيادة تفعيل دورها.

 

 

 

 ثالثًا: متطلبات ختصص املكتبات  تقرية املعلممات/املردر 
 

مررات/املنفرد،  يررة املعلو بررات وتقن صررص املكت كررالوريوس يف خت جررة الب لررى در صررول ع للح

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 133على الطالب ان يتم بنجال )
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 . المقررات التخصصية / التخصص المنفرد:1

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 82تتكون هذش املقررات من )

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

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

1120 
مقدمة يف علم املكتبات 

 واملعلومات
3 2 1 - 

 1120 1 2 3 بناء وتنمية مصادر املعلومات 1224

1225 
إدارة مراكز املعلومات 

 واملكتبات
3 2 1 1120 

 1120 1 2 3 الفهرسة الوصفية 1229

 1120 1 2 3 (1تصنيف ) 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 والفهرسة املوضوعية املكانز 1338

 1229 1 2 3 الفهرسة االلكرتونية 1339

 1229 1 2 3 املكتبات الرقمية 1341

 اجملموع 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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 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 1150،  5303 1 2 3 حتليل االنظمة وتصميمها 1380

 1380 1 2 3 قاعدة البيانات وادارتها 1383

1398 
حوسبة املكتبات ومراكز 

 املعلومات
3 2 1 1380 

 1341 1 2 3 األرشفة االلكرتونية 1431

 1383 1 2 3 النشر االلكرتوني 1434

 ساعة 80إنهاء  3 - 3 تدريب ميداني 1435

 مستوى سنة رابعة 4 - 4 مشروع خترج 1436

 1383 1 2 3 نظم اسرتجاع املعلومات 1452

 1383 1 2 3 أنظمة املعلومات وأمنها  ضبط 1485

  26 38 64 اجملموع

( ساعة معتمدة يختارها الطالب من 18مقررات تخصصية اختيارية: وتتكون من ).  2.1

 المقررات اآلتية: 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 1187،  0113 1 2 3 اللغة اإلجنليزية للتكنولوجيا 1210

 1120 - 3 3 املؤلفاألخالا وحق  1235

 1338 1 2 3 تكشيف واستخالص 1342

 1224 1 2 3 تسويق خدمات املعلومات 1344

 1339 1 2 3 فهرسة املواد اخلاصة 1432

1433 
مؤسسات ومراكز املعلومات 

 املتخصصة
3 2 1 1225 

1437 
مقدمة يف التصميم 

 اجلرافيكي
3 2 1 1266 
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 1383،  1341 1 2 3 املستودعات الرقمية 1438

 1120 1 2 3 امهات الكتب 1439

 1383 1 2 3 أنظمة املعلومات اإلدارية 1481

 

 . المقررات الحرة:2

يررار ) لررب اخت سررتطيع الطا عررة / 6ي صررات اجلام مررن ختص خررر  صررص آ مررن أي خت مرردة  سرراعات معت  )

يررة  ملررادة التعليم ضررمون ا كررون م لررى أن ال ي حرررة ع قررررات  صرره، كم سررية لتخص طررة الدرا خررارج اخل

 مكررًا يف مقررات أخرى كمًا و/أو كيفًا وأن ال تكون ممنوعة من التخصص.


