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 تصميم المنهج الدراسي: المقررات الدراسية
. الســنة األوىل املشــرتكة 1) وحدة دراســية موزعة كالتايل : 128تشــتمل خطة القســم على  (

) وحدات ؛ 6. مقررات ُحرّة (3) وحدة ؛ 14. متطلبات اجلامعة والكلية (2) وحدة؛ 16(
 ) وحدة.86. متطلبات التخصص (5) وحدات؛ 6. ختصص مساند (4

وتنقســـــم متطلبات التخصـــــص إىل قســـــمني: مســـــار عام وثالثة مســـــارات ختصـــــصـــــية. يدرس 
) وحدة دراســـية إجبارية. مث يبدأ التشـــعيب حيث ميكن للطالب 48الطالب يف املســـار العام (

) 30أن يسجل يف أي مسار من املسارات اليت يتيح القسم التسجيل فيها. ويدرس الطالب (
دات اختيارية يف املســـــــــار الذي خيتاره. أما التدريب التطبيقي ) وح6وحدة إجبارية ، وعدد ( 

) وحدات دراسية من ضمن الوحدات اإلجبارية يف كل 5والتدريب امليداين فيحتسب له بـــــــــــ (
من املســـارات الثالثة: مســـارات إدارة مصـــادر املعلومات وخدماهتا، وإدارة الســـجالت واحلفظ 

 اإللكرتوين، ومراكز مصادر التعلم.
 الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية توزيع

 
 مجموع الساعات المعتمدة المتطلب

 16 السنة األولى المشتركة

 14 متطلبات الجامعة والكلية

 متطلبات القسم
 80 إجباري

 6 اختياري

 6 التخصص المساند

 6 المواد الحرة

 128 المجموع الكلي
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   المشتركةمتطلبات السنة 
 املستوى األول

 المتطلب السابق عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م
 ال يوجد 6 اللغة اإلنجليزية  نجم 140 1
 ال يوجد 3 مهارات جامعية نهج 140 2
 ال يوجد 3 مقدمة في اإلحصاء أحص 140 3
 ال يوجد 3 مهارات الحاسب تقن 140 4
 ال يوجد 1 اللياقة والثقافة الصحية فجب150 5

 16 المجموع
 

 متطلبات الجامعة / الكلية:
 أوًال: متطلبات اجلامعة

لي عأربع مقررات ثقافة إسالمية) خالل مرحلة البكالوريوس من بين المقررات التالية يدرس الطالب ثمان ساعات (
 الواحد.في الفصل الدراسي  سلم) المختارةمن المقررات األربعة (أن يختار الطالب مقرر واحد فقط 

 
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة المقرر اسم رمز المقرر

 ال يوجد 2 دراسات في السيرة النبوية سلم 100
 ال يوجد 2 أصول الثقافة اإلسالمية سلم 101
 ال يوجد 2 األسرة في اإلسالم سلم 102
 ال يوجد 2 اإلسالمي االقتصاديالنظام  سلم 103
 ال يوجد 2 النظام السياسي اإلسالمي سلم 104
 ال يوجد 2 حقوق اإلنسان سلم 105
 ال يوجد 2 الفقه الطبي سلم 106
 ال يوجد 2 أخالقيات المهنة سلم 107
 ال يوجد 2 قضايا معاصرة سلم 108
         ال يوجد 2 المرأة ودورها التنموي سلم 109

 8 المجموع
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 ثانًيا : متطلبات الكلية:
 ساعات خالل مرحلة البكالوريوس  أربعيدرس الطالب املقررين التاليني كمتطلب كلية ملدة 

 مالحظات المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر
 متطلب كلية عرب 140 2 المهارات اللغوية عرب 101
 متطلب كلية عرب 101 2 التحرير العربي عرب 103

  4 المجموع
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 اإلعداد العام في التخصص (إجبارية) مقررات
 

 المستوى الثاني 
 المتطلب السابق عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

 ال يوجد 3 الثقافة المعلوماتية معل 190
 ال يوجد )2+2(3 الموارد المرجعية العامة معل 154
 ال يوجد )2+2(3 أسس تقنية المعلومات معل 143
 ال يوجد 2 الكتابيةالمهارات  عرب 140
 ال يوجد 3 إعداد أوراق البحث معل 132
 ال يوجد 3 مقدمة في علوم المكتبات والمعلومات معل 113

 17 المجموع

 
 المستوى الثالث

 اسم المقرر رمز المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 تقن 140 )2+2(3 الحاسب والمعلومات معل 105
 معل 143 )2+2(3 اإلنترنتتطبيقات  معل 165
 معل 154 -معل 190 2 إدارة المعرفة معل 170
 معل 132 )2+2(3 )1تنظيم المعلومات ( معل 176
 معل 113 3 مؤسسات المعلومات وتشريعاتها معل 360

 معل 362
مقدمة في الوثائق والمحفوظات 

 والسجالت
 ال يوجد )2+2(3

 17 المجموع
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 المستوى الرابع

 اسم المقرر المقرررمز 
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلبات السابقة

 معل 360 3 تنمية المجموعات معل 234
 معل 105 )2+2( 3 قواعد البيانات في مؤسسات المعلومات معل 245
 معل 176 )2+2( 3 )2تنظيم المعلومات ( معل 267
 معل 165 )2+2( 3 أساسيات النشر اإللكتروني معل 290
 معل 362 )2+2( 3 خدمات المعلومات معل 364
 معل 165 )2+2(3 إنشاء مواقع اإلنترنت وإدارتها معل 465

 18 المجموع

 
 المقررات التخصصية 

 القسم ثالثة مسارات، هي: يقدم
 ) إدارة مصادر المعلومات وخدماتها1(
 ) إدارة السجالت والحفظ اإللكتروني2(
 ) مراكز مصادر التعلم3(
 

 شروط التخصص:

على األقل بما في ذلك ســــاعات الســــنة  ســــاعة 60يجتاز يجب على الطالب أن  •
 األولى المشتركة للبدء في تحديد مساره المتخصص.

ات في المسار  حسب التخصصيجتاز المقررات التالية ويجب على الطالب أن •
 :التالية
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 أوًال: مسار إدارة مصادر المعلومات وخدماتها
 اإلجباريةالمقررات ) 1(

 المستوى الخامس

 اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 متطلب القسم ال يوجد 2 إدارة مؤسسات المعلومات معل 383

 متطلب القسم ال يوجد )2+2(3 تخزين المعلومات واسترجاعها معل 368

 متطلب القسم ال يوجد )2+2(3 التكشيف واالستخالص معل 278

 معل
) من سلة المقررات التخصصية 1مقرر اختياري (

 االختيارية للقسم
3  

اختياري متطلب 

 القسم

 متطلب كلية عرب 140 2 المهارات اللغوية عرب101

 سلم
) من مجموعة مقررات الثقافة 1مقرر اختياري (

 اإلسالمية
 متطلب جامعة  2

  15 المجموع

 المستوى السادس

 اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات
 مالحظات المتطلب السابق

 متطلب القسم معل 368 )2+2(3 تطبيقات الحاسب في مؤسسات المعلومات معل 372

 متطلب القسم معل 383 )2+2(3 أنظمة المعلومات وإدارتها معل  388

 متطلب القسم معل 278 )2+2(3 اساسيات ما وراء البيانات معل 389

X X X 
سلة المقررات االختيارية ) من 1مقرر اختياري (

 للتخصص المساند
2  

اختياري 

تخصص 

 مساند

 متطلب كلية عرب 101 2 التحرير العربي عرب 103

 سلم
) من مجموعة مقررات الثقافة 2مقرر اختياري (

 اإلسالمية
 متطلب جامعة  2

 15 المجموع
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 المستوى السابع

 اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات
 مالحظات المتطلب السابق

 متطلب القسم معل 372 3 شبكات المعلومات واستخداماتها معل 463

 متطلب القسم معل 389 3 المكتبات الرقمية معل 461

 3 التدريب التطبيقي في إدارة مصادر المعلومات معل480
 90أن يجتاز الطالب 

 ساعة على األقل
 متطلب القسم

X X X )القسممتطلب   3 ) من المقررات الحرة1مقرر 

X X X 
) من سلة المقررات االختيارية 2مقرر اختياري (

 للتخصص المساند
2  

اختياري 

 تخصص مساند

 سلم
) من مجموعة مقررات الثقافة 3مقرر اختياري (

 اإلسالمية
 متطلب جامعة  2

 16 المجموع

 
 المستوى الثامن

 

 اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات
 مالحظات المتطلب السابق

 متطلب القسم معل 461 –معل  463 2 موضوع خاص : االتجاهات الحديثة في علم المعلومات معل 484

 2 التدريب الميداني في مراكز المعلومات معل 496
 110أن يجتاز الطالب  -

 ساعة علي األقل
 معل 480يجتاز مقرر  -

 متطلب القسم

 معل
) من سلة المقررات التخصصية 2مقرر اختياري (

 االختيارية للقسم
3  

اختياري متطلب 
 القسم

X X X ) متطلب القسم  3 ) من المقررات الحرة2مقرر 

X X X 
) من سلة المقررات االختيارية 3مقرر اختياري (

 للتخصص المساند
2  

اختياري تخصص 
 مساند

 متطلب جامعة  2 ) من مجموعة مقررات الثقافة اإلسالمية4مقرر اختياري ( سلم

 14 المجموع
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 ) المقررات االختيارية للمسار2(
رحلة خالل م بواقع ســـــــت ســـــــاعاتيختار الطالب اثنين من المقررات التخصـــــــصـــــــية المبينة أدناه 

 البكالوريوس:

 المتطلب السابق عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

 معل  154 )2+2(3 مصادر التراث العربي معل  187

 ال يوجد 3 تسويق المعلومات معل  382

 ال يوجد 3 اقتصاد المعرفة معل 386

 ال يوجد )2+2(3 مبادئ أمن المعلومات وتطبيقاتها معل  459

 ال يوجد )2+2(3 المخطوطات العربية معل  469

 

 مسار إدارة السجالت والحفظ اإللكترونيثانًيا: 
 ) المقررات اإلجبارية1(

 المستوى الخامس

 اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات
المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 متطلب القسم  3 الحفظ اإللكتروني معل  392

 متطلب القسم  3 تنظيم الوثائق والسجالت والمحفوظات معل 410

 معل
) من سلة المقررات التخصصية 1مقرر اختياري (

 االختيارية للقسم
3  

متطلب اختياري 
 القسم

X X X 
المقررات االختيارية ) من سلة 1مقرر اختياري (

 للتخصص المساند
2  

اختياري تخصص 
 مساند

 سلم
) من مجموعة مقررات الثقافة 1مقرر اختياري (

 اإلسالمية
 متطلب جامعة  2

 متطلب كلية عرب 140 2 المهارات اللغوية عرب101

 15 المجموع
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 المستوى السادس

 اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات
المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 متطلب القسم معل 410 3 خدمات الوثائق والمحفوظات معل  375

 معل 404
نظم إدارة المحتوي في 

 المؤسسات األرشيفية
 متطلب القسم معل 410 )2+2(3

 متطلب القسم معل 392 3 نظم إدارة الوثائق والمحفوظات معل 405

 معل
) من سلة 2مقرر اختياري (

 االختياريةالمقررات التخصصية 
 للقسم

3  
متطلب اختياري 

 القسم

 سلم
) من مجموعة 2مقرر اختياري (

 مقررات الثقافة اإلسالمية
 متطلب جامعة  2

 المجموع
14 

 
 المستوى السابع

 اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات
 مالحظات المتطلب السابق

 متطلب القسم معل 405 -معل 392 )2+2( 3 الحكومة اإللكترونية معل 401

 متطلب القسم معل 404 -معل  375 )2+2(3 إدارة مراكز الوثائق والمحفوظات معل  420

 معل481
التدريب التطبيقي في الوثائق 

 واألرشفة اإللكترونية
3 

ساعة  90أن يكون أمضى 
 على األقل

 متطلب القسم

X X X ) متطلب القسم  3 ) من المقررات الحرة1مقرر 

X X X 
) من سلة 3اختياري (مقرر 

المقررات االختيارية للتخصص 
 المساند

2  
اختياري تخصص 

 مساند

 سلم
) من مجموعة 3مقرر اختياري (

 مقررات الثقافة اإلسالمية
 متطلب جامعة  2

 16 المجموع
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 المستوى الثامن
رمز 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات
 مالحظات المتطلب السابق

 متطلب القسم معل 420 2 المتخصصة والنوعيةاألرشيفات  معل  425

 معل 485
موضوع خاص : االتجاهات الحديثة في 

 الوثائق والمحفوظات
 متطلب القسم معل 401 2

 معل 497
التدريب الميداني في مراكز الوثائق 

 والمحفوظات
2 

 110أن يجتاز الطالب  -
 ساعة علي األقل

 481أن يجتاز مقرر  -
 معل

 متطلب القسم

xxx 
) من سلة المقررات 3مقرر اختياري (

 االختيارية للتخصص المساند
2  

اختياري 
تخصص 

 مساند

X X X ) متطلب القسم  3 ) من المقررات الحرة2مقرر 

 متطلب كلية عرب 101 2 التحرير العربي عرب 103

 سلم
) من مجموعة مقررات 4مقرر اختياري (

 الثقافة اإلسالمية
 متطلب جامعة  2

 15 المجموع
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 ) المقررات االختيارية للمسار2(
حلة خالل مر  بواقع ســـــــت ســـــــاعاتيختار الطالب اثنين من المقررات المتخصـــــــصـــــــة المبينة أدناه 

 البكالوريوس:
 

 اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد )2+2(3 التكشيف واالستخالص معل 278

 ال يوجد )2+2(3 وإدارتهاأنظمة المعلومات  معل  388

 ال يوجد )2+2(3 حزم وتطبيقات الوثائق واألرشفة اإللكترونية معل 400

 ال يوجد 3 تحليل وتصميم نظم المعلومات األرشيفية معل 402

 ال يوجد )2+2(3 استخدامات الحاسب اآللي في مجال الوثائق واألرشيف معل 403

 ال يوجد )2+2(3 وتطبيقاتهامبادئ أمن المعلومات  معل  459

 

 مسار مراكز مصادر التعلمثالثًا: 
 المقررات اإلجبارية) 1(

 المستوى الخامس
 مالحظات المتطلب السابق عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

 متطلب القسم ال يوجد 3 إدارة مراكز مصادر التعلم معل 258

 متطلب القسم يوجد ال )2+2(3 تخزين المعلومات واسترجاعها معل 368

 معل
) من سلة المقررات 1مقرر اختياري (

 التخصصية االختيارية للقسم
3  

متطلب اختياري 
 القسم

xxx 
) من سلة المقررات 1مقرر اختياري (

 االختيارية للتخصص المساند
2  

اختياري تخصص 
 مساند

 سلم
) من مجموعة مقررات 1مقرر اختياري (

 الثقافة اإلسالمية
 جامعة متطلب  2

 متطلب كلية عرب 140 2 المهارات اللغوية عرب101

 15 المجموع
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 المستوى السادس

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر
المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 متطلب القسم معل 258 3 مصادر وخدمات المعلومات لألطفال والناشئة معل 371

 متطلب القسم معل 368 )2+2(3 تطبيقات الحاسب في مراكز مصادر التعلم معل 373

 متطلب القسم معل 258 2 مصادر المعلومات التربوية معل 394

 معل
) من سلة المقررات التخصصية 2مقرر اختياري (

 االختيارية للقسم
 متطلب اختياري القسم  3

xxx 
) من سلة المقررات االختيارية 2مقرر اختياري (

 للتخصص المساند
2  

اختياري تخصص 
 مساند

 متطلب كلية عرب 101 2 التحرير العربي عرب 103

 سلم
) من مجموعة مقررات الثقافة 2مقرر اختياري (

 اإلسالمية
 متطلب جامعة  2

 17 المجموع

 المستوى السابع

 اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات
 مالحظات المتطلب السابق

 متطلب القسم معل 373 )2+2(3 شبكات المعلومات واستخداماتها معل 463

 معل 380
خدمات المعلومات للفئات 

 الخاصة
 متطلب قسم معل 371 3

 معل482
التدريب التطبيقي في مراكز 

 مصادر التعلم
3 

 90أن يكون أمضى 
 ساعة على األقل

 متطلب القسم

X X X ) متطلب القسم  3 ) من المقررات الحرة1مقرر 

 سلم
) من مجموعة 3مقرر اختياري (

 الثقافة اإلسالميةمقررات 
 متطلب جامعة  2

 14 المجموع
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 المستوى الثامن
 مالحظات المتطلب السابق عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

 متطلب القسم معل 463 3 المكتبات الرقمية معل 461

 معل 486
موضوع خاص: االتجاهات الحديثة في 

 مراكز مصادر التعلم
 متطلب القسم معل 380 2

 معل 498
التدريب الميداني في مراكز مصادر 

 التعلم
2 

 110أن يجتاز الطالب  -
 ساعة علي األقل

 معل482أن يجتاز مقرر  -
 متطلب القسم

xxx 
) من سلة المقررات 3مقرر اختياري (

 االختيارية للتخصص المساند
2  

اختياري 
 تخصص مساند

X X X ) متطلب القسم  3 ) من المقررات الحرة2مقرر 

 سلم
) من مجموعة 4مقرر اختياري (

 مقررات الثقافة اإلسالمية
 متطلب جامعة  2

 14 المجموع
 

 المقررات االختيارية للمسار) 2(
حلة خالل مر بواقع ســـــــت ســـــــاعات  يختار الطالب اثنين من المقررات المتخصـــــــصـــــــة المبينة أدناه

 البكالوريوس:

 المتطلب السابق عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

 معل  154 )2+2(3 مصادر التراث العربي معل  187

 ال يوجد 3 التوثيق اإلعالمي معل 377

 ال يوجد 3 تسويق المعلومات معل  382

 ال يوجد )2+2(3 أنظمة المعلومات وإدارتها معل 388

 ال يوجد )2+2( 3 تصميم المقرر اإللكتروني معل 395

 ال يوجد )2+2(3 مبادئ أمن المعلومات وتطبيقاتها معل  459
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 التخصصات الفرعية المعتمدة من القسم:
 دراسية) اتوحد 6(

 دراسية) ات وحد 6من القسم:(المعتمد  التخصص الفرعي     
حدد قسم علم املعلومات عدد من املقررات املطروحة يف قسم اإلعالم بكلية اآلداب وهي تتناسب ودراسة علم املعلومات 

موزعة علي  )ساعة 6(يف التخصصات الثالث املطروحة بالقسم، والبد أن جيتاز الطالب هذه املقررات مبا ال يقل عن 
رات ىت املستوى الثامن يف كل مسار من املسارات الثالثة، وهذه املقر املستويات املختلفة بداية من املستوى اخلامس وح

 هي:

      
 المقررات الحرة

) ساعات معتمدة من قسم أو أكثر من أقسام كلية اآلداب أو أيًا من كليات اجلامعة، 6يدرس الطالب عدد ست (
لمسارين لوميكن للطالب أخذ هذه الساعات من مقررات قسم علم املعلومات مبا يف ذلك مجيع املقررات االختيارية 

 بشرطسم يف املسارين األخرين من املسارات التخصصية بالق، أو املقررات اإلجبارية األخرين غري املسار الذي ختصص فيه
 أال يكون قد درسها من قبل.

 

رقم ورمز 
 المقرر

 اسم المقرر
 عدد ساعات المقرر

 المجموع عملي نظري

 تصل 207
MAS207 

 مناهج البحث االعالمي
The Scientific Research Methodologies 

2 0 2 

 تصل 217
MAS 217 

 إدارة مؤسسات اإلعالم
Management of Media Establishments 

2 0 2 

 تصل221
MAS221 

 مبادئ االتصال االستراتيجي
Principles of Strategic Communication 

2 0 2 

 تصل 232
MAS 232 

 اإلعالم والعولمة
Media and Globalization 

2 0 2 

 تصل 238
238 MAS 

 تحرير الصور الصحفية
Photojournalism Editing 

1 2 2 

 تصل 240
MAS 240 

 تصميم وإنتاج رسائل االتصال االستراتيجي
Design and Production 

of Strategic  Communication Messages 
2 0 2 
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 علم المعلومات كتخصص مساند للطالب من خارج القسم
يتيح القســـم للطالب من خارج القســـم اختيار "علم املعلومات" كتخصـــص مســـاند. ويتم االختيار من مقررات اإلعداد 

دد الثالث والرابع ، أو من املقررات االختيارية يف املســـارات التخصـــصـــية. وتتحدد عو  للتخصـــص باملســـتويات الثاينالعام 
 ساعة. 20-15الساعات حسب متطلبات القسم األكادميي للطالب، وترتاوح بني 

 

 


	بكالوريوس الآداب في علوم والمعلومات
	تصميم المنهج الدراسي: المقررات الدراسية
	متطلبات السنة المشتركة
	متطلبات الجامعة / الكلية:
	مقررات الإعداد العام في التخصص (إجبارية)
	المستوى الثاني
	المستوى الثالث
	المستوى الرابع
	المقررات التخصصية
	أولاً: مسار إدارة مصادر المعلومات وخدماتها
	(1) المقررات الإجبارية
	المستوى الخامس
	المستوى السادس
	المستوى السابع
	المستوى الثامن
	(2) المقررات الاختيارية للمسار
	ثانيًا: مسار إدارة السجلات والحفظ الإلكتروني
	(1) المقررات الإجبارية
	المستوى الخامس
	المستوى السادس
	المستوى السابع
	المستوى الثامن
	(2) المقررات الاختيارية للمسار
	ثالثًا: مسار مراكز مصادر التعلم
	(1) المقررات الإجبارية
	المستوى الخامس
	المستوى السادس
	المستوى السابع
	المستوى الثامن
	(2) المقررات الاختيارية للمسار

	التخصصات الفرعية المعتمدة من القسم:
	التخصص الفرعي المعتمد من القسم:(6 وحدات  دراسية)
	المقررات الحرة
	علم المعلومات كتخصص مساند للطلاب من خارج القسم


