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 الخطة الدراسیة لبرنامج الماجستیر المعتمد والمقدم من قبل القسم  مقرراتتوصیف 
 

 
 )0+3( 3       أحص: طرق إحصائیة للباحثین  504

 
االستقراء من عینة واحدة ومن عینتین، البیانات المصنفة واختبارات مربع كاي، االنحدار 

ادي سبیرمان. تحلیل التباین، التصنیف األحالبسیط واالرتباط، أهم معامالت االرتباط: بیرسون، 
والتصنیف الثنائي، المقارنات المتعددة، تصامیم القیاسات المتكررة، االنحدار المتعدد، تحلیل 

 التجارب العاملیة، التحلیل الخطي اللوغاریتمي، اختبارات ال معلمیة.

 

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

علومات المتخصــــصــــة: أشــــكالها، خصــــائصــــها، تقویمها، اســــترجاعها. مصــــادر موارد الم
المعلومات الببلیوجرافیة. مصادر المعلومات غیر الببلیوجرافیة. مصادر المعلومات غیر التقلیدیة. 

 مصادر المعلومات اإللكترونیة.  

ز على لتركییتوقف اختیار موضوعات الموارد على خلفیات الطالب واهتماماتهم، مع ا ملحوظة :
 الموضوعات ذات االتصال المباشر باحتیاجات المجتمع وأولویاته.

 

 3                                       تنظیم المعلوماتمكت: االتجاهات الحدیثة في  521
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التطورات الحدیثة في تنظیم المعلومات.  الوصف الببلیوجرافي لمصادر المعلومات غیر  

التقلیدیة. الوصف الببلیوجرافي لمصادر المعلومات اإللكترونیة.  قواعد الفهرسة األنجلو أمریكیة.  
).  نظم الفهرسة اآللیة. صیغة مارك للفهرسة المقروءة آلیا Metadataما 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    مكت: مناهج البحث في علوم المكتبات والمعلومات 528
 

أسالیب تحدید مشكالت البحث.  صیاغة تساؤالته وفرضیاته.  جمع البیانات وتحلیلها.  
استخالص النتائج.  إعداد التقریر النهائي. مناهج البحث العلمي النوعیة والكمیة. المنهج 
الببلیومتري. المنهج المسحي. المنهج التاریخي. المنهج التجریبي. المنهج المقارن. منهج تحلیل 

 وى.المحت

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

 
االتجاهات الحدیثة في إدارة مراكز المعلومات المتخصصة.  التنظیم اإلداري. التخطیط 
االستراتیجي. النظریات الحدیثة في إدارة الموارد المالیة والبشریة. إدارة المجموعات وتقویمها 

در المعلومات االلكترونیة. إدارة المشروعات. إدارة الجودة الشاملة.  إدارة وسیاساتها. إدارة مصا
األزمات.  نظم المعلومات اإلداریة. اتجاهات التطبیق في المكتبات ومراكز المعلومات.  تحلیل 

 المشكالت اإلداریة. 

 

 )2+2(3                مكت: تصمیم قواعد البیانات وتطبیقاتها 563
 

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

 البحث. االستعالمات. التقاریر.

 
 )0+3(3        لومات في البیئة الرقمیةمكت: خدمات المع 570

 
هات الحدیثة في خدمات المعلومات. طرائق تقویمها. دراسات المستفیدین. سلوكیات االتجا 

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

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

 یات الوصول إلى المعلومات. المجموعات. الخدمات. آل

 
 

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

بالمكتبات والمعلومات. تقنیات إنتاج مصادر المعلومات. تقنیات تجهیز المعلومات.تقنیات التخزین 
 واالسترجاع. تقنیات االتصاالت.

 

             مكت: رسالة 600
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