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 مقدمة:
لســته للجامعة بجأنشــئ قســم علوم المكتبات والمعلومات بناًء على موافقة المجلس األعلى 

هـــــــــــــــــــــ. وبدأت الدراســـــــة فیه لمرحلة 1406/  3/  26هـــــــــــــــــــــ في 05/1406األولى للعام الجامعي 
ـــــــ بحوالي خمسین طالًبا. وقد تخرج 06/1407البكالوریوس في الفصل األول من العام الجامعي  هـ

ــــــــــــــــــ أكثر من ألف طالب یعمل معظمهم في المكتبات 24/1425منه حتى نهایة العام الجامعي  هـ
راكز المعلومات، كما یعمل البعض اآلخر في القطاع الخاص وفي مجاالت تعلیمیة مختلفة. وم

تبات في علوم المك اآلداب ي فتح برنامج دراســـــــات علیا في القســـــــم یمنح درجة الماجســـــــتیرئوقد ر 
 لألسباب اآلتیة: Information sciences Library andوالمعلومات 
ســــــــــــنة على بدء  20األكادیمیة بعد مرور  الحاجة إلى أن یســــــــــــتكمل القســــــــــــم بنیته .1

 الدراسة به لمرحلة البكالوریوس.
قســـــــــــم علوم المكتبات والمعلومات هو القســـــــــــم الوحید في المملكة الذي ال توجد به  .2

 دراسات علیا، وهذا یضعف فرص خریجي القسم في الدراسة والمنافسة.

ومن ثم فیجب أن  جامعة الملك سعود هي أكبر وأعرق الجامعات بالمملكة والخلیج .3
 تكون برامجها األكادیمیة متكاملة.

حــاجــة ســــــــــــــوق العمــل في المكتبــات ومراكز المعلومــات، واألقســــــــــــــــام األكــادیمیــة،  .4
ومؤسسات القطاع الخاص إلى اختصاصیین في مجال علوم المكتبات والمعلومات 

 على مستوى الدراسات العلیا.

ه والمعلومات من خالل توجی اإلســــــهام في دفع البحث والتطویر في علوم المكتبات .5
الدارســـین إلى دراســـة الموضـــوعات ذات العالقة بالقضـــایا التنمویة في المملكة مما 

 یرفع من القیمة األكادیمیة للجامعة.

 دراسات المكتبات والمعلومات تحتاج اآلن إلى أكثر من مرحلة البكالوریوس. .6

م ختلفة وتأهیلهفتح المجال أمام الحاصـــــــلین على البكالوریوس من تخصـــــــصـــــــات م .7
 للعمل في المكتبات ومراكز المعلومات المتخصصة.

 االتصـــــاالت في مؤســـــســـــاتو لرغبة في إیالء اهتمام أكبر بآثار تقنیات المعلومات ا .8
 المعلومات.
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 اسم الدرجة
 علوم المكتبات والمعلومات الماجستیر اآلداب في 

 

 أهداف البرنامج
 یهدف البرنامج إلى:

إعداد القوى البشریة المؤهلة للعمل في الوظائف اإلداریة والفنیة بالقطاعین العام والخاص  .1
نــاء بفي المؤســــــــــــــســـــــــــــــات واإلدارات المعنیــة بتجهیز المعلومــات ومعــالجتهــا وبثهــا لتتولى 

المجموعــات وتقویمهــا، واســــــــــــــتخــدام تقنینــات الضــــــــــــــبط الببلیوجرافي ألوعیــة المعلومــات 
رد المعلومــات اإللكترونیــة، وٕاعــداد خطط اســــــــــــــتراتیجیــة لخــدمــات اإللكترونیــة، وٕادارة موا

المعلومات وتقویمها في البیئة اإللكترونیة، وتدریب موظفي المكتبة، وتخطیط برامج تعلیم 
 المستفیدین وتصمیمها وتنفیذها.

دات في تجتطویر معارف الطالب ومهاراتهم التخصــــــــــــــصــــــــــــــیة من خالل مواكبة المســــــــــــــ .2
 لمختلفة.القطاعات المعلوماتیة ا

اإلســــــهام في البحوث والدراســــــات العلمیة في مجاالت علوم المكتبات والمعلومات وربطها  .3
تحقیق التكــامــل بین األســــــــــــــس النظریــة ونتــائج األبحــاث بــاحتیــاجــات المملكــة التنمویــة. و 

 ظائف مؤسسات المعلومات.و والدراسات العلمیة واإلفادة منها في أداء 
 حملة الشهادات الجامعیة من مواصلة دراساتهم العلیا.تمكین الطالب المتمیزین من  .4

 
 شروط القبول

 شروط القبول الواردة في الالئحة الموحدة للدراسات العلیا في الجامعات السعودیة. .1

یة اآلداب ي كلاختبار كفاءة في اللغة اإلنجلیزیة یعقده قســــــــــــــم اللغة اإلنجلیزیة ف اجتیاز .2
،  TOEFLدرجة في األقل في امتحان  400أو الحصــــــول على  بجامعة الملك ســــــعود؛

 أو ما یعادلها في أحد اختبارات اللغة اإلنجلیزیة المعتمدة.  

بولهم قبل ق غیر الحاصــــــلین على الدرجة الجامعیة في علوم المكتبات والمعلوماتاجتیاز  .3
 قبوًال نهائًیا في البرنامج:

 قررات تكمیلیة یحددها مجلس القسم.م •

من لم یمض ســــــــتة أشــــــــهر في األقل في عمل ذي طابع لمادة التدریب المیداني  •
 .لوماتي في إحدى مؤسسات المعلوماتمع
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 متطلبات الحصول على الدرجة 
 .من مقررات الماجستیروحدة دراسیة  27أن یجتاز الطالب  .1
 .إتمام رسالة الماجستیر بنجاح .2
 

 الهیكل العام للبرنامج
 وحدة دراسیة إضافة إلى الرسالة. 27عدد الوحدات المطلوبة 

 
 المقررات الدراسیة

 
 األول المستوى

 
 عدد الوحدات    اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

 
 3    طرق إحصائیة للباحثین   إحص  504
 3   موارد المعلومات المتخصصة  مكت  514
 3  االتجاهات الحدیثة في تنظیم المعلومات  مكت  521

   9   مجموع ال
 

 الثاني المستوى
 عدد الوحدات    اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

 
 

 3 مناهج البحث في علوم المكتبات والمعلومات  مكت  528
 3  إدارة مراكز المعلومات المتخصصة  مكت  559
  3   تصمیم قواعد البیانات وتطبیقاتها  مكت  563

   9   مجموع ال
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 الثالث المستوى
 

 عدد الوحدات    اسم المقرر رقم المقرر ورمزه
 

 3  خدمات المعلومات في البیئة الرقمیة  مكت 570
 3  موضوعات متقدمة في المكتبات الرقمیة  مكت  577
 3  موضوعات متقدمة في تقنیة المعلومات  مكت  584

   9   مجموع ال
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 توصیف المقررات
 
 )0+3( 3       أحص: طرق إحصائیة للباحثین  504

 
االستقراء من عینة واحدة ومن عینتین، البیانات المصنفة واختبارات مربع كاي، االنحدار 
البسیط واالرتباط، أهم معامالت االرتباط: بیرسون، سبیرمان. تحلیل التباین، التصنیف األحادي 

 لوالتصنیف الثنائي، المقارنات المتعددة، تصامیم القیاسات المتكررة، االنحدار المتعدد، تحلی
 التجارب العاملیة، التحلیل الخطي اللوغاریتمي، اختبارات ال معلمیة.

 

 )2+2( 3           مكت: موارد المعلومات المتخصصة 514
 

موارد المعلومات المتخصــــصــــة: أشــــكالها، خصــــائصــــها، تقویمها، اســــترجاعها. مصــــادر 
لتقلیدیة. المعلومات غیر ا المعلومات الببلیوجرافیة. مصادر المعلومات غیر الببلیوجرافیة. مصادر

 مصادر المعلومات اإللكترونیة.  

یتوقف اختیار موضوعات الموارد على خلفیات الطالب واهتماماتهم، مع التركیز على  ملحوظة :
 الموضوعات ذات االتصال المباشر باحتیاجات المجتمع وأولویاته.

 

 3                                       تنظیم المعلوماتمكت: االتجاهات الحدیثة في  521
)2+2( 

 
التطورات الحدیثة في تنظیم المعلومات.  الوصف الببلیوجرافي لمصادر المعلومات غیر  

التقلیدیة. الوصف الببلیوجرافي لمصادر المعلومات اإللكترونیة.  قواعد الفهرسة األنجلو أمریكیة.  
هرسة اآللیة. صیغة مارك للفهرسة المقروءة آلیا ).  نظم الفMetadataما وراء البیانات (

(MARC) .نظریات التصنیف ونظمه المتخصصة. نماذج من نظم التصنیف المتخصصة  .
نظم التكشیف.  أنواعه. طرائق تنفیذه. لغاته. اللغات المقیدة. قوائم رؤوس الموضوعات. مكانز 

 الواصفات. أدوات التكشیف االستنادیة.
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 )0+3( 3    البحث في علوم المكتبات والمعلوماتمكت: مناهج  528
 

أسالیب تحدید مشكالت البحث.  صیاغة تساؤالته وفرضیاته.  جمع البیانات وتحلیلها.  
استخالص النتائج.  إعداد التقریر النهائي. مناهج البحث العلمي النوعیة والكمیة. المنهج 

لیل المنهج التجریبي. المنهج المقارن. منهج تحالببلیومتري. المنهج المسحي. المنهج التاریخي. 
 المحتوى.

 
 )0+3( 3              علومات المتخصصةمكت: إدارة مراكز الم 559

 
االتجاهات الحدیثة في إدارة مراكز المعلومات المتخصصة.  التنظیم اإلداري. التخطیط 

ا یة. إدارة المجموعات وتقویمهاالستراتیجي. النظریات الحدیثة في إدارة الموارد المالیة والبشر 
وسیاساتها. إدارة مصادر المعلومات االلكترونیة. إدارة المشروعات. إدارة الجودة الشاملة.  إدارة 
األزمات.  نظم المعلومات اإلداریة. اتجاهات التطبیق في المكتبات ومراكز المعلومات.  تحلیل 

 المشكالت اإلداریة. 

 

 )2+2(3                ات وتطبیقاتهامكت: تصمیم قواعد البیان 563
 

المفاهیم األساسیة لقواعد البیانات. أنواعها. أهمیتها. برمجیات إنشائها. نظم إدارتها.   
قواعد بیانات النصوص. قواعد البیانات العالئقیة. إنشاء الجداول. النماذج. تكوین العالقات. 

 البحث. االستعالمات. التقاریر.

 
 )0+3(3        لومات في البیئة الرقمیةلمعمكت: خدمات ا 570

 
االتجاهات الحدیثة في خدمات المعلومات. طرائق تقویمها. دراسات المستفیدین. سلوكیات  

البحث عن المعلومات. أسالیب تصمیم الخدمات المبنیة على االحتیاجات. طرق تعلیم المستفیدین 
م یفي البیئة الرقمیة. مهارات  تقویم الخدمات وتنفیذها. تصمیم برامج خدمات المعلومات. برامج تعل

 المستفیدین. 
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 )2+2(3     تقدمة في المكتبات الرقمیةمكت: موضوعات م 577
 

القضایا والمفاهیم واالتجاهات الحدیثة في مجال المكتبات الرقمیة. احتیاجات المستفیدین.  
الخدمات. األدوات. النشر اإللكتروني: االقتصادیات. المعاییر. مكونات المكتبة الرقمیة: 

 مات. آلیات الوصول إلى المعلومات. المجموعات. الخد

 
 

 )2+2(3        مكت: موضوعات متقدمة في تقنیة المعلومات 584
التطورات الجاریة في مجال تقنیات المعلومات.  تقنیات المعلومات ذات االتصال المباشر  

لتخزین ا بالمكتبات والمعلومات. تقنیات إنتاج مصادر المعلومات. تقنیات تجهیز المعلومات.تقنیات
 واالسترجاع. تقنیات االتصاالت.

 

             مكت: رسالة 600
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