
 مفردات المواد الخاصة بالسداسٌٌن الثالث والرابع
 شعبة علم المكتبات 



 الثالث: السداسً
 أساسٌة :وحدة التعلٌم 

 لغات التوثٌق:المادة 
 05:الرصٌد

 02:المعامل

 : أهداف التعلٌم

، وكذا تعريف الطالب بالمبادئ األساسية  لمغات أنظمة المعمومات والخاصيات األساسية لكل لغة منيا
 .معرفة المغات الوثائقية المستعممة في مختمف أنظمة المعمومات

 
 يجب على الطالب أن يتحكم في تصنيف المعرفة المعارف المسبقة المطلوبة 

:  محتوى المادة

 )التعريف، مكانة لغة أنظمة المعمومات (طبيعة ودور لغات أنظمة المعمومات- 

 (المغات الطبيعية ، المغات التوثيقية).مفيوم لغات أنظمة المعمومات - 
نظم التصنيف، - تاريخيا ودورىا، المغات التوثيقية المسبقة).أنواع لغات أنظمة المعمومات - 

 (المكانز- المغات التوثيقية الالحقة والتركيبية 
 نظم التصنيف الموسوعية العممية .(الحاجيات )تقديم لغات المعمومات - 

 (تصنيف ديوي العشري ، التصنيف العشري العالمي ): العالمية 
 NLMمكتبة الكونغرس ،: المتخصصة

 قوائم رؤوس الموضوعات ، قوائم المصطمحات، العالقات ، مختمف المداخل - 

تقديم لغات التوثيق ، استعمال ،تكشيف  - 
 : طرٌقة التقٌٌم

 امتحان+ تقييم متواصل 
 : المراجع

 .1997 دمشق، جامعة منشورات: دمشق لمتصنيف، الموضوعية الفيرسة الميدي، محمد خيال الجواىري -

 ،2ع والمعمومات، المكتبات في الحديثة االتجاىات: في. االستخالص وأساليب المستخمصات يسرية، زايد -
1994. 

 .2000 غريب، دار: القاىرة واالستخالص، التكشيف لدراسة مدخل قاسم، حشمت -

- Manier. Les langages documentaires et classificatoires : conception construction et utilisation. 

Edition d’organisation, 1993. 

-  MICHEL Hudon. Analyse et représentation documentaires : introduction à l’indexation à la 

classification et à la condensation des documents. Québec : P.U.Q, 2013 

- Claire Guinchat, Yolande Skouri. GUIDE PRATIQUE DES TECHNIQUES 

DOCUMENTAIRES. Paris : Edicef, 1989  

- Jacques Maniez, Actualité des langages documentaires : fondement théoriques de la recherche 

d’information, paris : ADBS, 2002. 

-  



 الثالث: السداسً
 أساسٌة :وحدة التعلٌم 

 (تارٌخ المكتوب)علم الكتابالمادة 
 05:الرصٌد

 02:المعامل

 : أهداف التعلٌم

ييدف المقياس في المرحمة االولى إلى دراسة تاريخ النص المكتوب منذ ظيوره ،كما يتطرق لتقنيات -
. إنتاجو وحفظو وتوزيعو ،مع التأكيد عمى أىمية دور النص المكتوب في تطوير المجتمعات

. ييتم المقياس بدراسة النص المكتوب في العصر الحاضر: المرحمة الثانية 
. فإنيا تخصص لدراسة األساليب وتقنيات التقييم والقياسات الكمية الخاصة بعمم المكتبات: المرحمة الثالثة 

 
 يجب على الطالب أن يتحكم في تاريخ المعرفة وتسجيلها عند األمم السابقةالمعارف المسبقة المطلوبة 

:  محتوى المادة

مفاىيم ومصطمحات   -
 البيبميولوجيا،عمم الكتاب أو عمم النص المكتوب -

 مكانة البيبميولوجيا بين عموم اإلعالم واالتصال  -

ميالد حضارة الكتاب،تطور حضارة الكتاب في العصور القديمة - البيبميولوجيا التاريخية -
 ،تاريخ الكتاب ي العصور الوسطى والعصر الحديث

الرأسمالي، االشتراكي، نموذج العالم  )نماذج النشر غي العصر الحديث- الكتاب في العصر الحديث -
 (الثالث،عمم النفس االجتماعي لمقراءة

 (المناىج المطبقة في البيبميولوجيا )مدخل لألساليب والتقنيات البيبميومترية  -

القياس الكمي : القياس الكمي لمكممات، إيكونومتري : القياسات الورقية، أكسيكومتري: بيبميومتري
 القياس الكمي لممؤشرات العممية : لمصور والرسومات، سيانتومتري

 : طرٌقة التقٌٌم
 امتحان+ تقييم متواصل 

 : المراجع
 

1. Estivals Robert. La bibliologie. Paris, PUF (Que sais-je ?), 1987. 
2. Escarpit, Robert. La révolution du livre. Paris, PUF, UNESCO, 1969. 
3. Estivals Robert. Le livre dans le monde : introduction à la bibliologie internationale. 

Paris, ed. RETZ, 1983. 
4. Labarre Albert. Histoire du livre. Paris, PUF (Que sais-je ?), 1985. 
5. Piault Fabrice. Le livre : la fin  d’un règne. Paris, Stock, 1995. 
6. Rouet François. Le livre. Mutations d’une industrie culturelle. Paris, la 

Documentation française, 1992. 
7. Spire Antoine et Viala Jean-Pierre. La bataille du livre. Paris, Ed. Sociales, 1976. 
8. Mollier Jean-Yves. Où va le livre ? Paris, La Dispute/SNEDIT, 2002. 

 



 الثالث: السداسً
 أساسٌة :وحدة التعلٌم 

 مدخل إلى علم األرشٌف :المادة
 05:الرصٌد

 02:المعامل

 : أهداف التعلٌم

التعرف عمى عمم األرشيف   -
ـ تحديد المبادئ العامة لعمم األرشيف 

:   محتوى المادة
 :أنواع األرشيف- 2:     نظرة عامة حول األرشيف- 1

 األرشيف العمومي- تاريخ األرشيف،             

 األرشيف الوطني،- تاريخ األرشيف في الجزائر،             

 أرشيف الجماعات المحمية،- تعريف األرشيف،               

 األرشيف الخاص      - :مفيوم األرشيف

 :نشأة األرشيف و األرشيف الوسيط-3
 تعريف األرشيف قيد التكوين، وضعية األرشيف قيد التكوين، تسيير الوثائق الجارية، مشاكل التخزين و الحفظ،

 قيمة الوثائق، تنظيم و تسيير الوثائق الوسيطة
 :بناية األرشيف-4

 .تعريف بناية األرشيف، برنامج بناية األرشيف، مـحالت الحفظ و التجييزات
 .الـمصطمحات األرشيفية-5

 : طرٌقة التقٌٌم
 امتحان+ تقييم متواصل 

 : المراجع

1. Favier, Jean. Les archives. Paris : PUF (Coll. Que-Sais-Je ? n°805),  

2. Favier, Jean et Neirinck, Danielle. La pratique archivistique française. Paris : Archives nationales, 1993. 

3. Couture, Carol et al. Les fonctions de l’archivistique contemporaine. Québec : Presses de l’université 
du Québec, 1999. 

4. Couture, Carol et Lajeunesse, Marcel. Législations et politiques archivistiques dans le monde. Québec : 
Documentor, 1993. 

5. ISO 15489. Norme internationale : information et documentation-« Records management ». Partie 1 : 
principes directeurs. Genève : ISO, 2001.  

6. ISO 15489. Rapport technique : information et documentation-« Records management ». Partie 2 : 
Guide pratique. Genève : ISO, 2001. 

7. Walne, Peter. Dictionnaire de terminologie archivistique. München, K-G-Saur, 1988. 

8. Abrégé d’archivistique : principes et pratiques du métier d’archiviste. Paris : Association des archivistes 
français, 2004. 

9. Chabin, Marie-Anne. Je pense donc j’archive : l’archive dans la société. Paris : L’Harmattan, 1999. 

10. Chabin, Marie-Anne. Le management des archives. Paris : Hèrmes, 2000. 

11. Coeure, Sophie et Duclert, Vincent. Les archives. Paris : La Découverte and Syros, 2001. 

12. Couture, Carol ; Rousseau, Jean-Yves. Les fondements de la discipline archivistique. Québec : Presses 
de l’université du Québec, 1994. 

 



 الثالث: السداسً
 أساسٌة :وحدة التعلٌم 

 تنظٌم وتسٌٌر أنظمة المعلومات:المادة 
 05:الرصٌد

 02:المعامل

 : أهداف التعلٌم

. أن يكون الطالب متحكما في أساسيات التسيير اإلداري و العالقات المؤسساتية -
األساسيات و التقنيات التي تسمح لمطالب بتسيير و تنظيم مختمف األنظمة الوثائقية بحيث  ةعرفم -

 .ىذا المقياس يأخذ بعين اإلعتبار خصوصيات كل نوع من المؤسسات الوثائقية 

أن يكون الطالب متحكما في أساسيات التسيير اإلداري و العالقات المعارف المسبقة المطلوبة 
. المؤسساتية

:  محتوى المادة

بعض المفاىيم األساسية في القانون اإلداري، مصادر القانون اإلداري، مفاىيم تطبيق :مدخل عام -
 .القانون اإلداري

 النظريات واالتجاىات الفكرية:تطور الفكر اإلداري -

 تعريفيا، وظائفيا، مبادئ توظيفيا في أنظمة المعمومات: المفاهيم األساسية لإلدارة العممية -

 .التسيير الفني ،التسيير اإلداري،التسيير المالي :التسيير الفني وإلداري والمالي ألنظمة المعمومات -

 تقييم نشاط أنظمة المعمومات -

 دراسة بعض النماذج الدولية الرائدة في أنظمة المعمومات -
 : طرٌقة التقٌٌم

 امتحان+ تقييم متواصل 
 : المراجع

   .1994دار الخمود لمنشر والتوزيع ، : جدة. مقدمة في عمم المعمومات . السريحي ، حسن عواد ؛ شاىين ، شريف كامل  -1
 2001،لثقافة العمميةادار : القاىرة .المدخل إلى عموم المكتبات .أبو الفتوح حامد، -2
 .1980دار المعارف،: القاىرة .اإلدارة العممية .عمي لسممي،ا -3

 .2001دار اليدى لمطبعة والنشر،:الجزائر.والمعمومات مدخل إلى عموم المكتبات.صوفي،عبد المطيف -4

 1984دار غريب، :القاىرة .مقدمة في عمم المعمومات .محمد فتحي بد اليادي،ع -5

  .2002دار صفاء،: عمان.إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز مصادر التعمم. مصطفى عميان،ربحي -6

 .1997دار الشروق، : عمان. المرجع في عمم المكتبات والمعمومات. ىمشري، عمر أحمد؛ عميان ، ربحي مصطفى -7

 محمد اليادي محمد/االدارة العممية لممكتبات ومراكز المعمومات والتوثيق  -8

 عمر أحمد ىمشري/أساسيات عمم المكتبات والتوثيق والمعمومات  -9

عبداهلل محمد الشريف /مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات  -10



 الثالث: السداسً
 منهجٌة :وحدة التعلٌم 

 مناهج وتقنٌات البحث:المادة 
 02:الرصٌد

 02:المعامل

 : أهداف التعلٌم

تييئة الطالب لإلعداد المنيجي لبحث ما ، وصوال كيفية تحضير مذكرة التخرج ، تركز المحاضرات عمى المراحل العممية لمبحث أن 
  لك المراحلتمع تخصيص الحصص التطبيقية لكل 

:  محتوى المادة
 مدخل إلى علم المناهج

 مصطلحات علم المناهج
 مفهوم العلم و البحث العلمي

 اليونان/ العراق/مصر : البحث وطرائقه خالل العصور القديمة
 بيٍ يحاكاة انطبيعت و انًُاهج انحطيت -

 نغت االضتُتاج انعقهي عُد انيىَاَييٍ -

 .منهجية البحث العلمي عند المسلمين: البحث وطرائقه خالل العصر الوسيط
 ..انتجريبيت عُد عهًاء اإلضالو / انىصفيت -

 . م بأوروبا17نشأة المنهج العلمي في القرن .البحث وطرائقه خالل العصر الحديث

 إنخ..داروٌ / هيغم/ روَي ديكارث/ فرَطيص بيكىٌ -

 انقطيعت انًعرفيت وانًُهجيت في ييداٌ انبحث انعهًي؟ -

 ابطتًىنىجيت انبحث انعهًي انحديث، خالصت عايت -

 : طرٌقة التقٌٌم
 امتحان

:  المراجع
 دار القصبة، :الجزائر  .تدريبات عممية :منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية .بوزيد صحروي وآخرون. تر.أنجرس،موريس -1

2004. 

 .1988دار المريخ ، :الرياض .مناىج البحث في عمم المعمومات والمكتبات .بدر، أحمد -2

 .2009ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر. مناىج البحث العممي و طرق إعداد البحوث. بوحوش، عمار؛ الذنيبات، محمد -3

 .2013دار صفاء لمنشر ، : عمان. مدخل لبناء الميارات البحثية: منيجية البحث العممي. لجبوري، محمد حسين جواد -4

 .2006مؤسسة شباب الجامعة ،: القاىرة. أصول البحث العممي. رشوان،حسين عبد الحميد -5

 عبد انرحًاٌ بدوي، يُاهج انبحث انعهيى -

 فراَتس روزَتال، يُاهج انعهًاء انًطهًيٍ في انبحث انعهًي -

 أضهىبه و تحهيم َتائجه: حطٍ يحًد حطيٍ، انبحث اإلحصائي

-Madeleine Grawitz, méthodes des sciences sociales. 

-Maurice Angers, initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. 

-Louis Beauregard ;Lise Wilson, comment effectuer un travail de recherche. 

Roger Muccheilli, le questionnaire dans l’enquête psyco-sociale.  

 



 الثالث: السداسً
 منهجٌة :وحدة التعلٌم 

 المعاٌٌٌر الموحدة فً المؤسسات الوثائقٌة: المادة 
 02:الرصٌد

 01:المعامل

 : أهداف التعلٌم

معرفة الطالب كل المقاييس المتعمقة بالفيرسة  - 
معرفة كيفية إنشاء وتسيير الفيارس - 
نشاء فيارس مشتركة -  التعرف عمى كيفية تكوين وا 

 يجب على الطالب أن يتحكم في معرفة المعايير والتقنين بشكل عامالمعارف المسبقة المطلوبة 
:  محتوى المادة

  النبذة التاريخية. 

 أنواع الوثائق والمعايير الخاصة بكل منيا، أنواع الفيرسة ومختمف مستويات الوصف 

  أتمتة الفيارس ومعيار شكلMARC,UNIMARC  

  المونوغرافيات .
 La normalisation du catalogage 

 Le CBU et les travaux de l’IFLA l’ISBD 
 المداخل المشتركة، اإلحاالتالمداخل بالعنوان الشخصي،المداخل بالمؤلف ، 

 رحمة مع المصطمح، األىداف والحاجة لممعايير، األنماط واالنواع: المعايير رؤية تاريخية

 الييئات والمنظمات ، المعايير بالمؤسسات الوثائقية

 مؤشرات قياس األداء بالمؤسسات الوثائقية، التجارب األجنبية والعربية

 المعايير والوعي المعموماتي

 : طرٌقة التقٌٌم
 تقييم متواصل 

 : المراجع

اندار انًصريت انهبُاَيت، : انقاهرة. انًعايير انًىحدة نهًكتباث وانًعهىياث. يطريت عبد انحهيى زائد -

1998. 

انًعيار انعربي انًىحد نهًكتباث . شريف كايم شاهيٍ، أضايت انطيد يحًىد، يطريت عبد انحيى زائد؛ -

 .2013يكتبت انًهك فهد انىطُيت، : جدة. انجايعيت

يبادئ تىجيهيت : انًعيار انعربي انًىحد نهىعي انًعهىياتي. أحًد عبادة انعربي، بدويت يحًد انبطيىَي؛ -

 .2013يكتبت انًهك فهد انىطُيت، : جدة. نهًكتباث انعايت وانًدرضيت وانجايعيت انعربيت

يؤشراث إعهى نقياش أداء انًكتباث انىطُيت، . أضايت غريب عبد انعاطي، أحًد اييٍ أبى ضعدة؛ -

 .2013يكتبت انًهك فهد انىطُيت، : جدة.  االكاديًيت، انعايت، انًدرضيت
1. Normes ISO 
2. Normes AFNOR 
3. Cazabon Marie-Renée, Dussert-Carbone Isabelle. Le catalogage: méthodes et pratiques. I. 

Monographies et publications en série. Paris, Cercle de la Librairie, 1996. 
4. Cazabon Marie-Renée. Unimarc. Manuel de catalogage. Paris, Cercle de la Librairie, 1996. 



 الثالث: السداسً
 استكشافٌة:وحدة التعلٌم 

 تكنولوجٌا المعلومات واالتصال: المادة 
 02:الرصٌد

 02:المعامل

 : أهداف التعلٌم

 .دراسة مختمف وسائط المعمومات -  .1

 تعريف الطالب بالتطورات الحاصمة عمى مستوى تكنولوجيا اإلعالم اآللي واإلتصال .2

  توضيح العالقات ما بين الوسائط واألدوات التكنولوجية والمعمومات .3
 يجب على الطالب أن يتحكم في التكنولوجيات الحديثة المعارف المسبقة المطلوبة 

:  محتوى المادة
تاريخ إيصال المعارف و التطورات اإللكترونية    عام، مدخل

 اإلعالم اآللي ، االتصاالت،البرمجيات:أسس تكنولوجيا المعمومات- 2

 خصائصو ومميزاتومجتمع المعمومات، - 3

 مصادر المعمومات اإللكترونية - 4

 مواقع الواب بشتى أنواعيا ومختمف الشبكات االجتماعية الحديثة: خدمات االتصال التكنولوجية- 5

 الفضاء المعموماتي العربي- 6

 خيارات االستفادة من تكنولوجيا المعمومات في أنظمة المعمومات- 7

 .تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في أنظمة المعمومات- 8

 تكنولوجيا المعمومات وتحديات المجتمع الرقمي- 9

 : طرٌقة التقٌٌم
 امتحان+ تقييم متواصل 

 : المراجع

الجمعية , لي أيرز شموسر، مايكل سيمنسون. التعمم عن بعد و  و مصطمحات التعميم االلكتروني
مكتبة . كمية التربية جامعة حموان. ترجمة نبيل جاد عزمي. األمريكية لمتكنولوجيا و االتصاالت التربوية

 2015. الطبعة الثانية. بيروت
 -Les nouvelles technologies de la documentation et de l'information. Bulletin des bibliothèques de 

France [en ligne], n° 6, 1985 [consulté le 20 avril 2015]. Disponible sur le Web : 

<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1985-06-0544-006>. ISSN 1292-8399.   

 -" Les autoroutes de l'information " - Gérard Théry - La Documentation française. –  

 -PRAT Marie. Les meilleurs outils Web 2 .0 pour developper un projet e-learning. Edition ENI. 

Octobre 2012/ ISBN 978-2-7460-7612-9 

-  Les nouvelles techniques d'information et de communication : l'homme cybernétique ? " - 

Franck Sérusclat, rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 

technologiques, 1995. (disponible à l'Espace librairie du Sénat, 20 rue de Vaugirard, 75006 Paris) 

- Panorama sommaire des nouvelles technologies de l'information et de la communication " 

par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. 

 
 

 



 الثالث: السداسً
 استكشافٌة:وحدة التعلٌم 

 المجتمع واالقتصاد فً الجزائر المعاصرة: المادة 
 02:الرصٌد

 01:المعامل

 : أهداف التعلٌم
 يهذه المادة تمكن الطالب من اإللمام  بنقاط القوة والضعف لالقتصاد ، والتخطٌط والتسٌٌر اإلستراتٌج

 .   كمحرك للتنمٌة المستدامة بشكل ٌتماشى واإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة 
 خصوصٌات –المصطلحات األساسٌة المتعلقة باالقتصاد وعلم االجتماع المعارف المسبقة المطلوبة 

 . آلٌات التنمٌة والنمو – المؤسسات   الجزائرٌة –االقتصاد الجزائري 
:  محتوى المادة

 تعاريف أساسية1

 مراحل تطور المجتمع واالقتصاد الجزائري- 2 
 مخاطر المخدرات عمى المجتمع واالقتصاد والدولة : اإلصالحات االقتصادية وأثرىا عمي الحياة االجتماعية-3 
 مشروع مجتمع: االقتصاد المبني عمي المعرفة - 4 
 الرىانات واآلفاق المستقبمية- 5 

 [..القبائل -  األعراش–الطبقات  ]تطور التركيبة السكانية، تطور التركيبة اإلجتماعية - 6

 [التجارة- الصناعة- الزراعة ]االقتصاد اإلستعماري و تأتيراتو،  تطور اإلقتصاد الجزائري - 8
 الحكم الراشد وأخالقيات المينة ،تطور منظومة الحكم وأثرىا عمى األخالق واآلداب العامة - 9

 تطور التعميم في المجتمع الجزائري- 10

 قضية المرأة- 11
 : طرٌقة التقٌٌم

 امتحان
 : المراجع

. دراسة لألسس النظرية وتطبيقاتيا العممية عمى مصر وبعض البالد األخرى: اقتصاديات المعمومات .  متولي، ناريمان إسماعيل1
 .1995المكتبة األكاديمية، : القاىرة

 2004.االقتصاد، المجتمع ، السياسة ،دار الجر لمنشر والتوزيع : الدولة الجزائرية الحديثة.دبمة،عبد العالي- 2
 .1999.اتحاد الكتاب العرب.تاريخ الجزائر المعاصر.محمد العربي الزبيري- 3
 سيد عمي بخاري/ أشكال األسواق وسياسات المؤسسة في الجزائر- 4
 أحمد بويعقوب/ تسيير المؤسسات الجزائرية-  5
 عبد القادر حفالت/ اإلقتصاد القائم عل العمم - 6
 صالح موىوب/ الجزائر أمام اإلصالحات اإلقتصادية -1

 دراسة سوسٌولوجٌة - تارٌخ الجزائر الحدٌث:عبد القادر جغلول  -2
- charles robert ageron :les algeriens musulmans et  la françe. 
Mostefa berte fnouchet ; system social et chahngement social en algerie. 



 الثالث: السداسً
 استكشافٌة:وحدة التعلٌم 

 التراث المادي والالمادي : المادة 
 02:الرصٌد

 01:المعامل

 : أهداف التعلٌم

ىذا المقياس يمكن الطالب من معرفة أنواع التراث الموجودة في الجزائر وعالقتو باليوية الوطنية 
 وكيفية وطرق الحفاظ عمى ىذا التراث 

 .معرفة عامة حول مختمف أنواع التراث المادي في الجزائر :المعارف المسبقة المطلوبة 
:  محتوى المادة

 التراث الثقافي وعالقتو التنمية في المجتمع :  مدخل عام1
 التعريف واألنواع الموجودة في الجزائر: التراث المادي  -1

 االنسان والتراث المادي 
  التراث المادي والمحافظة عمى اليوية 
 إدارة التراث المادي 

 التعريف واألنواع الموجودة في الجزائر: التراث الالمادي -2

o االنسان والتراث الالمادي 
o  التراث الالمادي والمحافظة عمى اليوية 
o إدارة التراث الالمادي 

 .المنظمات الوطنية والدولية الميتمة بالتراث المادي والالمادي  -3

 التجارب الدولية لمحفاظ عمى التراث المادي والالمادي -4

 .التنمية البشرية والتراث الثقافي المادي والالمادي -5

 .الثقافة الشعبية والتراث الثقافي -6

 .طرق وأساليب المحافظة عمى التراث المادي والالمادي وآليات تثمينو -7

 امتحان: طرٌقة التقٌٌم
 : المراجع

 
 .2004عالم المعرفة ،جويمية.الروافد التي شكمت التعمير اإلسالمي: يحي وزيري، العمارة اإلسالمية والبيئة

 الموقع الخاص بمنظمة اليونسكوا
 الموقع الخاص بمنظمة األلسكوا

 
 



 الثالث: السداسً
 أفقٌة :وحدة التعلٌم 

 إعالم آلً توثٌقً: المادة 
 01:الرصٌد

 01:المعامل

 : أهداف التعلٌم

إعطاء الطالب كل المبادئ التي فرضت نفسيا عمى المكتبات وذلك من برامج جاىزة وكيفية إشراكو في 
 .تحضير ىذه البرامج

التحكم فً جهاز اإلعالم اآللً ومختلف التطبٌقات البسٌطة المتعلقة بمحٌط : المعارف المسبقة المطلوبة 
 .الوٌندوز 

 التعريف، األىداف،اإليجابيات ،كيفية التطبيق ،العتاد الالزم :األتمتة: محتوى المادة -1
 .،المستخدمين واألتمتة

 التسيير الوثائقي ، أنواع برمجيات التسيير الوثائقي وخدماتيا ، البرمجيات الجاعزة :البرمجيات  -2
 .واالختيايرية،إيجابيات وسمبيات البرمجيات

 الممف ، التسجيمة، الحقل ،أنماطو ن أبعاده، اإلنشاء والتفحيص والتحديث، قاعدة :الممفات -3
 المعطيات نبنك المعمومات

يجابياتو  : أتمتمة السمسة الوثائقية -4  العمل اليدوي وسمبياتو، العمل اآللي وا 

دراسة الموجودات تحضير دفتر الشروط ،اختيار البرمجيات حسب التطبيقات : أتمتة المكتبات -5
 .المطموبة

 : طرٌقة التقٌٌمةاستخدام نماذج لمبرمجيات الجاهز

 تقييم متواصل
:  المراجع

مع التطبيقات والتجارب العربية في المكتبات ومراكز : مقدمة في الحاسب اآللي وتطبيقاتو. عبد المعطي، ياسر يوسف -1
 1994شركة المكتبات الكويتية، : الكويت. المعمومات

 1995المكتبة األكاديمية، : القاىرة . األنظمة اآللية في المكتبات. عبداليادي، زين -2

 .1992معيد اإلدارة العامة ، : عمان. إدارة مشاريع التشغيل اآللي في المكتبات. عمي سميمان الصويتغ.تر مار لين كاليتون، -3

 2010دار دجمة، :عمان .حوسبة المكتبات الجامعية .اروى عيسى الياسري، -4

 
- Collier Philippe. L’informatisation des bibliothèques et centres de documentation. Paris, A JOUR 

Edition, 1990. 
- Bertrand Roland. Micro-ordinateur et traitement de l’information. Paris, A JOUR, 1991. 
- Informatique et bibliothèques : pourquoi et comment informatiser une bibliothèque. Paris, 

Cercle de la librairie, 1986. 
- Informatiser sa documentation. Des choix adaptés à ses moyens. Paris, IBISCUS, 1995. 



 الثالث: السداسً 
 أفقٌة :وحدة التعلٌم 

 (فرنسٌة)لغة أحنبٌة : المادة 
 01:الرصٌد

 01:المعامل

 : أهداف التعلٌم
هذه المادة تمكن الطالب من  التعامل مع المراجع والوثائق باللغات األجنبٌة األخرى فً تخصصهم 

 وتمكٌنهم من استعمال هذه المراجع فً بحوثهم العلمٌة 
 التكوٌن القاعدي واللغوي فً اللغة األجنبٌة : المعارف المسبقة المطلوبة 

:  محتوى المادة
- Etude de texte avec exploitation structurelle . 
 - Révision et consolidation des base . 
- Insistance sur la compétence de la communication . 

 
 

 : طرٌقة التقٌٌم
 تقييم متواصل

 : المراجع

- Le Bescherelle pratique / Claude Kannas.  
- Savoir rédiger/ Cecile Van Den  Avenne, Béatrice Gross [and all] 
- L’expression écrite 
- Le bescherelle : Grammaire pour tous/ Collectif 

 



 الثالث: السداسً
 أفقٌة :وحدة التعلٌم 

 (إنجلٌزٌة)لغة أحنبٌة : المادة 
 01:الرصٌد

 01:المعامل

 : أهداف التعلٌم
THE OBJECTIVE OF THE MODULE  
          Practical use the English language as a toll for self information English should also be as a 
means of expression  

 Objectifs  
 Comprendre et utiliser l’anglais tant dans la vie quotidienne que 

dans ses activités professionnelles 
 Compétences :  

L’étudiant doit être capable de :  
 Comprendre et s’exprimer de façon compréhensible dans des 

situations de la vie quotidienne et professionnelle  
 Comprendre sans erreur les consignes d’un programme informatique 

ou d’un moteur de recherche sur le web 

:  محتوى المادة
Exploitation of specialized texts related to the different technical modules included in the third year’s 
program. 
    - Contraction abstracts and analysis of specialized texts. 
    - Business letters their techniques with practical exercises. 
    - Reports and proceeding their techniques with practical exercises. 
    - The presentation of the report the proceeding  
    - English oral and written practice. 

 
 

 : طرٌقة التقٌٌم
 تقييم متواصل

 : المراجع

- Le Bescherelle pratique / Claude Kannas.  
- Savoir rédiger/ Cecile Van Den  Avenne, Béatrice Gross [and all] 
- L’expression écrite 
- Le bescherelle : Grammaire pour tous/ Collectif 

 



 


