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تسيير ومعالجة المعلومات 
 األول :السداسي

 األساسية :الوحدة
االستخالص والتكشيف : ادةالم

 3:المعامل
 5:الرصيد

 



: أهداف التعليم
ذكرما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة  ، فً ثالثة أسطر على )

 ( األكثر
ـ التحلٌل اللغوي واللسانً لمجتوٌات مصادر المعلومات ـ بناء نظم الكشافات بمختلف أنواعها 

وأشكالها 
ـ المهارات فً القٌام بالعمل االستخالصً ـ تقٌٌم أدوات البحث البٌبلٌوغرافٌة من نمط الكشافات 

والمستخلصات   
 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
   (وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالٌب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر) 

ـ اللسانٌات ـ التوثٌق ـ التجلٌل الوثائقً ـ اللغة الطبٌعٌة ـ قوائم اإلسناد ـ اإلعالم اآللً ت المكتبات 
 .المتخصصة ومراكز المعلومات 

 
: محتوى المادة

التوثٌق مفهوم لسانٌات  .1
 .التحلٌل الموضوعً وعالقته بالفهرسة والتصنٌف والتكشٌف واالستخالص .2
 .إستراتٌجٌة رؤوس الموضوعات وأشكالها والمفاهٌم المرتبطة بها .3
 .أساسٌات الكشافات والتكشٌف ودورها فً تنظٌم المعلومات .4
 .أغرض الكشافات، أهمٌتها، أنواعها، أشكالها وطرٌقة إعدادها .5
 .نظم التكشٌف اآللٌة .6
 .أدوات التكشٌف .7
 .أساسٌات المستخلصات، التعرٌفات،  األهمٌة والمفاهٌم .8
 .خصائص المستخلصات .9

 .أغراض المستخلصات، أنواعها، مكوناتها و طرٌقة إعدادها .10
 .   تطبٌقات عملٌة .11

 
: طريقة التقييم
 %50: امتحان كتابً 

 %50 :تقدٌم عروض +عمل بحث فردي أو داخل فوج 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ) :المراجع
دار الثقافة : اإلسكندرٌة. 1ط. نظرٌات التحلٌل الموضوعً و تطبٌقاته. ـ خلٌفة، شعبان عبدالعزٌز

.  م2009العلمٌة، 
الدار : القاهرة. المفاهٌم، األسس، التطبٌقات: التكشٌف واالستخالص. ـ عبدالهادي، محمد فتحً

. م2001المصرٌة اللبنانٌة،
دار غرٌب للطباعة والنشر : القاهرة. مدخل لدراسة التكشٌف واالستخالص. ـ قاسم، حشمت

م 2000والتوزٌع، 
   1988دار الراتب الجامعٌة،: بٌروت . معالجة الكلمات والنصوص. ـ غندور سلهب ، رنا

المعهد األعلى للتوثٌق،  :تونس  . المصطلحات العربٌة فً علوم المعلومات . ـ عبد الحق،رشٌد
1983 

   2001دارالنهظة العربٌة، : بٌروت . اإلتصال فً عصر العولمة . ـ العبد هللا سنو، مً 
 2002دار الثقافة العلمٌة، : القاهرة . األوعٌة المرجعٌة . ـ السٌد النشار، السٌد 
 2001دار الكتاب الحدٌث،: القاهرة. مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. ـ عبد هللا العلً ،أحمد



   2003مطبعة جامعة منتوري،: قسنطٌنة  . الوصف البٌبلٌوغرافً المقنن  . ـ طاشور، محمد
. ـ باإلضافة إلى  دورٌات ، مجالت ، رسائل جامعٌة ، أقراص مضغوطة ، مواقع واب ، مطبوعات 

 

- Lancaster, F.W .Indexing and Abstracting in theory and practice. 2ed. 

Champaign, University of Illinois, Graduate school of library and 

information science, 1998. 

- Moens, Marie- Francine. Automatic Indexing and abstracting of 

Document Texts. 2ed. Massachusetts: Kluwer academic publishers, 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

تسيير ومعالجة المعلومات 
 األول :السداسي

 األساسية :الوحدة
 تصميم وتسيير قواعد البيانات: المادة

 2:المعامل
 5:الرصيد

 
 :أهداف التعليم

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثالثة أسطر على )
  (األكثر

ـ أنواع وأشكال قواعد وبنوك المعلومات ـ بناء قواعد وبنوك المعلومات ـ نظم تسٌٌر قواعد 
المعلومات ـ إدارة بنوك وقواعد المعلومات ـ التخزٌن واالسترجاع فً قواعد المعلومات ـ برمجٌات 

. تسٌٌر قواعد وبنوك المعلومات 

 



 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطاليب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر  ) 

ـ اإلعالم اآللي ـ المناهج البيميوغرافية ـ البرمجيات ـ الحفظ والتخزين  
 

 :محتوى المادة
 .التعرٌفات والمفاهٌم: ـ قواعد البٌانات1
 .تطور قواعد البٌانات فً مجال المكتبات والمعلومات. 2
 .مكونات نظم إدارة قواعد البٌانات. 3
أنواع وأشكال قواعد المعلومات  . 4
 ـ تسٌٌر قواعد المعلومات  5
ـ إدارة وقواعد المعلومات 6
 ـ االسترجاع فً قواعد المعلومات  7
. ـ برمجٌات قواعد وبنوك المعلومات 8
 .العالقة بٌن قواعد البٌانات والمكتبات. 9

 .تصمٌم قواعد البٌانات. 11
 .(نموذج قواعد البٌانات الببلٌوجرافٌة) 2007بناء قواعد البٌانات باستخدام آكسس . 12

 
 :طريقة التقييم

 %50: امتحان كتابي 

 %50 :تقديم عروض +عمل بحث فردي أو داخل فوج 
 



 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

  1997دار الراتب الجامعية ، : القاهرة . أساسيات استخدام قاعدة البيانات فوكس برو . مدحت جمال أحمد قبيعة ـ 

 1996الحسيني لمكمبيوتر ونظم المعمومات ، : القاهرة . برنامج قواعد البيانات أكسس . تريزا زغمول ـ 

  .2004ايبس كوم ، : القاهرة .  اقتصاديات خدمات المعمومات.زين عبد الهاديـ 

 . 2007دليل المستخدم ، : مشروع المكتبة الرقمية . المجمس األعمى لمجامعات ـ 
دار الهدى لمطباعة والنشر والتوزيع : عين مميمة . المكتبات في مجتمع المعمومات  . ـ صوفي ، عبد المطيف 

،2003 
 1994الشركة العربية لعموم الحاسب ، : القاهرة  . المرجع األساسي لقاعدة البيانات . ـ محمد أبو العطا، مجدي
   1995المكتبة األكاديمية،: القاهرة . تكنولوجيا المعمومات في مصر . ـ محمد الهادي، محمد 
   1989دار الشروق   ،: القاهرة  . تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتها .ـ محمد الهادي، محمد

  1999دار الثقافة العممية   ، : اإلسكندرية . المكتبات والمعمومات والتوثيق . ـ محمد الهجرسي ، سعد
  2001دار الثقافة العممية، : االسكندرية. اإلتصال العممي . ـ أنور بدر ، أحمد

 2000دار وائل لمطباعة والنشر ، : عمان. الحاسوب وأنظمته . ـ عبد العزيز الشرايعة، أحمد 
العربي لمنشر والتوزيع  ، : القاهرة . تكنولوجيا المعمومات  وصناعة اإلتصال الجماهيري . ـ عمم الدين ، محمود

1990 
 2001دار الكتاب الحديث،: القاهرة. مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات. ـ عبد اهلل العمي ،أحمد
   1992مطابع المكتب المصري الحديث   ،: القاهرة   . فيروسات الحاسب و أمن المعلومات . ـ فهمي  طلبه، محمد

 1994مطابع المكتب المصري الحديث،: القاهرة  . الحاسب والذكاء اإلصطناعي . ـ فهمي طلبه ، محمد

    1991مطابع المكتب المصري،:القاهرة. الموسوعة الشاملةلمصطلحات الحاسب اإللكتروني . ـ فهمي طلبه ، محمد

 1999مكتبة الملك عبد العزيز العامة، : الرياض. تقنيات المعلومات في المكتبات و الشبكات . ـ قاسم ، حشمت

دار المسيرة للنشر والتوزيع : عمان. المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات واإلنترنت . ـ قنديلجي ، عامر ابراهيم

 2003والطباعة،

 1999دار المناهج لمنشر والتوزيع،: عمان. نظم المعمومات والذكاء اإلصطناعي .ـ عبدالرزاق السالمي ، عالء
 BOUDJLIDA,NACER.BASES DE DONNEES ET SYSTEMESـ

D'INFORMTION.PARIS:DUNOD,1999 

 :BOUDJLIDA,NACER.GESTION ET ADMINISTRATION DES BASES DE DONEES.PARISـ

DUNOD, 2003 

 HAGUET,JEAN.INTERNET.PARIS:MASSON,1996ـ

-SLEIGHT,STEVE.INTERNET ET L'ENTREPRISE.ITALIE:MANGON PRATIQUE,2001ـ 

-SAGAPE,BERNARD.INFORMATIQUE  GENERALE.TIPAZA:BERTI EDITIONS,1992- 

HAINAUT,JEAN-LUC.BASES DE DONNEES ET MODELES DE 

CALCUL.PARIS:DUNOD,2000- 

 .ـ باإلضافة إلى  دوريات ، مجالت ، رسائل جامعية ، أقراص مضغوطة ، مواقع واب ، مطبوعات 

 
 



 
 
 

تسيير ومعالجة المعلومات 
 األول :السداسي

 األساسية :الوحدة

   2ـ1 (انسياست انتىثيقيت)اإلدارة انؼهميت ننظم انمؼهىماث : المادة
 2:المعامل
 5:الرصيد

 
 :أهداف التعليم

  (ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثالثة أسطر على األكثر)

ـ معرفة األساسٌات والتقنٌات التً تسمح للطالب بتسٌٌر مختلف أنظمة المعلومات مع األخذ بعٌن 
 االعتبار خصوصٌة المكتبة

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 (وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر ) 
. ـ توفر الطالب على معلومات تتعلق بتنظٌم وتسٌٌر المؤسسات الوثائقٌة

 

 :محتىي انمادة

 (انمكتباث)نظم انمؼهىماث  .1
 فضاءاث انمكتبت .2

 لاػاث انًطانؼت -

 فضاءاث انؼًم -

 فضاء اإلػارة -

 فضاء اإلػالو -

 انخىجُه فضاء -

 .وضغ و تىزيغ انميسانيت : تسيير انميسانيت  .3

 (انًرحمبت)انًُساَُت االدخُاطُت  -

 يُساَُت االلخُاء انخسوَذ -

 .انخجهُساث، األيٍ، انرصُذ وانؼًال، األجىر، انخُشُظ: يُساَُت انخطُُر -

 :سياست انتسويذ .4

، دطب (....دورَاث، كخب )، دطب َىع انىثائك (ورلٍ، رلًٍ)دطب انىضائظ  : أضص االخخُار -

 .....انهغت

 اخخُار انًخؼايهٍُ انخجارٍَُ وانُاشرٍَ  -

 .انخىزَغ دطب انخخصصاث وانمطاػاث: حطُُر انًُساَُت -

 :سياست انمؼانجت انىثائقيت .5

 (يؼانجت، االػارة، إدصائُاث: أضص، دفخر انشروط، انىدذاث)اخخُار انبريجُت انىثائمُت  -

 .ػذد انذىاضُب، ػذد انؼًال: حُظُى وظُفت انًؼانجت -

 .إدصائُاث انًؼانجت، إدصائُاث انىثائك انمابهت نإلػادة انبث: يخابؼت و حمُُى انًؼانجت -



  (ػًهٍ)إَخاج فهرش إنكخروٍَ لابم نهخشغُم  -

 :سياست انخذماث .6

 .(انخصُُف)حُظُى انرصُذ ، : انرفىف انًفخىدت -

 .(حأنُت، انذوراٌ، حرحُب انرصُذ)حُظُى اإلػارة  -

، حمُُى َظاو اإلػارة (إدصائُاث َىيُت، أضبىػُت، شهرَت)َطبت انذوراٌ : حمُُى اإلػارة -

 .(انًطخؼًهٍُ، انىلج)

، انبذث (ػذد انذىاضُب، انخىزَغ ػهً فضاءاث انًكخبت، انصُاَت)انبذث انبُبهُىغرافٍ  -

 (.OPAC)انبُبهُىغرافٍ ػٍ بؼذ 

،انؼاللاث يغ (يؼارض، يذاضراث أَاو دراضُت)حُظُى انخظاهراث انثمافُت : انخُشُظ انثمافٍ -

 .(انشركاء ، االلخصادٍَُ ، اإلدارٍَُ، انثمافٍُُ )انًذُظ انخارجٍ نهًكخبت 

 .  إَشاء رصُذ رلًٍ ووضؼه فٍ يخُاول انًطخخذيٍُ -

 (....دراضت يُذاَُت باالضخًاراث انًمابهت)يٍ طرف انًطخخذيٍُ : رجغ انصذي -

 :إنشاء مىقغ فؼال و متفاػم .7

 .هُذضت انًىلغ، يذخىي انًىلغ -

 انخارَخ، انهُكم انخُظًٍُ، األلطاو،: حمذَى انًكخبت -

 .اإلػارة انرلًُت، االَخمائٍ نهًؼهىياث، انخىاصم انخفاػهٍ: انخذياث ػٍ بؼذ -

 :طريقة التقييم

 %50: امتحان كتابي 

 %50 :تقديم عروض +عمل بحث فردي أو داخل فوج 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 يذًذ انهادٌ يذًذ/االدارة انؼهًُت نهًكخباث ويراكس انًؼهىياث وانخىثُك  -

 ػًر أدًذ هًشرٌ/أضاضُاث ػهى انًكخباث وانخىثُك وانًؼهىياث  -

 ػبذهللا يذًذ انشرَف/يذخم إنً ػهى انًكخباث وانًؼهىياث  -

 ربحً علٌان مصطفى/ فً علم المكتبات والمعلومات يمذيت -

- ISSOLAH, Rosa : Management des systèmes d’information. Enjeux et méthodes 

d’évaluation. Alger, OPU, 2005 

- DELMOND Marie-H., PETIT Yves : Management des systèmes d’information, Paris, 

Dunod Campus, 2003. 

- ROJOT J., Théorie des organisations, Paris, ESKA, 2003. 

- REIX R., Systèmes d’information et management des organisations, Paris, Vuibert, 5ème 

édition, 2004. 

- MINTZBERG H., Structure et dynamique des organisations, Paris, Editions 

d’Organisation, 1982. 

- LUSSATO B., Introduction critique aux théories d’organisation (1977), Paris,  Dunod, 

1992. 

- LE MOIGNE J.L., La modélisation des systèmes complexes, Paris, Dunod, 1999. 

 
 



 

 

 
تسيير ومعالجة المعلومات 

 األول :السداسي
 األساسية :الوحدة
 تنمية المجموعات المكتبية: المادة

 2:المعامل
 5:الرصيد

 
 :أهداف التعليم

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثالثة أسطر على )
 (األكثر 

 تشمل عملٌة تنمٌة المجموعات كل القضاٌا التً من شأنها إجراء تلك العملٌة على أسـسـ 
. علمٌة ومنهجٌة تكفل تكوٌن المجموعات فً إطار ٌراعً التحدٌات التً تمر بهـا المكتبات 

  ـ القٌام بدراسة مجتمعات المستفٌدٌن وتحدٌد احتٌاجاتها وخصائصها وسماتها
. التخطٌط لسٌاسات بناء المجموعات وتنمٌتها بكافة أشــكالها ووضـع هـذه السٌاسات وإقرارها.

. ـ التخطٌط لتقٌٌم سٌاسات بناء وتنمٌة المجموعات ، وممارسـة وتطبٌـق هـذه األسالٌب وتنفٌذها
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 (وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر ) 

ـ توفر الطالب على معلومات تتعلق بالسلسلة الوثائقٌة، والوظائف األساسٌة للمكتبة، وبخاصة وظٌفة 
 .التزوٌد

 

 :محتىي انمادة

 . انمفاهيم األساسيت نؼمهيت بناء وتنميت انمجمىػاث .8
 دراست مجتمؼاث انمستفيذين وانتؼرف ػهً خصائصها وسماتها .9

 يخطظ حًُُت انًجًىػاث، يُثاق :سياست انتسويذ )وضغ سياساث بناء وتنميت انمجمىػاث وإقرارها .10

االخخُار، أضص االخخُار،  : إنشاء و تنميت انمجمىػاث/ انًجًىػاث، أضص االخخُار، انًُساَُت

انًكخبت انىطُُت، انًجًىػاث )اإلَذاع انماَىٍَ : انخسوَذ ـ. يصادر االخخُار، إجراءاث االخخُار

انًمخُُاث انجارَت، انًمخُُاث انراجؼت، انًمخُُاث :  أَىاع انًشخرَاث وانًمخُُاث ـ  (انىطُُت

ػمىد انرخص، إجراءاث االشخران، الخُاء انكخب  :اقتناء انىثائق االنكترونيت./ انخراثُت

 (...االنكخروَُت

 .تقييم سياساث بناء وتنميت انمجمىػاث .11

    اننظم اآلنيت واإلفادة منها في بناء وتنميت انمجمىػاث  .12
 (انخكخالث)       ـ االلخُاء انخؼاوٍَ 

 .انؼمىد، انرخص انىطُُت         - 

 .يُصاث انذفع          - 

 
 :طريقة التقييم

 %50: امتحان كتابي 

 %50 :تقديم عروض +عمل بحث فردي أو داخل فوج 



 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 2001دار الكتاب الحديث،: القاهرة. مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات. ـ عبد اهلل العمي ،أحمد

 2001دار الكتاب الحديث،: القاهرة. مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات. ـ عبد اهلل العمي ،أحمد
 2006بريل أ. 14.الفهرست ، ع . نحو معايير موضوعية لتقييم مواقع الناشرين عمى االنترنت. هاشم فرحات ـ 
ع . االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعمومات . دراسة تقييمية : هاشم فرحات مواقع الناشرين العرب عمى اإلنترنت ـ 
 .2006 ،  ، جويمية13.مج . 25، 

 

-Bertrand calenge . politique documentaire . paris : cercle de la librairie. 1999 
_Bertrand calenge . politique d’acquisitions . paris : cercle de la librairie. 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

تسيير ومعالجة المعلومات 
 األول :السداسي

 المنهجية :الوحدة
 2 ـ 1منهجية وتقنيات البحث : المادة

 2:المعامل
 4:الرصيد

 
 :أهداف التعليم

ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثالثة أسطر على )
  (األكثر

ـ تحديد وصياغة إشكالية بحث أكاديمي  
ـ معرفة اإلجراءات المنهجية النظرية والميدانية  في معالجة موضوع بحث 

. ها  لـ التمرن عمى صياغة أدوات جمع المعمومات ، وطرق تنفيذها وتفريغها وتحمي
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطاليب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر  ) 

. ـ المنهجية والمناهج ـ البحث العممي ـ البحوث االجتماعية والتطبيقة 
 

 :محتوى المادة

ـ البحث األكاديمي  1
ـ اإلجراءات المنهجية النظرية  2
ـ اإلجراءات المنهجية الميدانية   3
ـ الطرق العممية في معالجة موضوع بحث 4
ـ  صياغة أدوات جمع المعمومات   5
ـ طرق التنفيذ والتمثيل والتفريغ والتحميل  6
. ـ تحميل محتوى مصادر المعمومات 7
 

 :طريقة التقييم

 %50: امتحان كتابي 

 %50 :تقديم عروض +عمل بحث فردي أو داخل فوج 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 2007منشورات مكتبة اقرأ، : قسنطينة  . في منهجية البحث االجتماعي. ـ زرارقة ، فيروز 
 2008ديوان المطبوعات الجامعية ،: الجزائر .دراسات في المنهجية .ـ فضيل ، دليو 

 .ـ باإلضافة إلى  دوريات ، مجالت ، رسائل جامعية ، أقراص مضغوطة ، مواقع واب ، مطبوعات 



 
 
 
 
 

تسيير ومعالجة المعلومات 
 األول :السداسي

 منهجية ال:الوحدة
 2 ـ 1البحث البيبليوغرافي : المادة

 2:المعامل
 3:الرصيد

 
 :أهداف التعليم

ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثالثة أسطر على )
  (األكثر

ـ معرفة كل أنواع أدوات البحث البيبميوغرافي ـ الفهارس ـ قوائم رؤوس الموضوعات ـ الكشافات ـ المستخمصات ـ المكانزـ 
مصمحة البحث البيميوغرافي ـ بنك اإلعارة  ـ مصمحة قسم المراجع ـ قواعد المعمومات  ـ شبكة االنترنت ـ البث االنتقائي 

لممعمومات 
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطاليب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر  ) 

 ـ التنظيم البيميوغرافي ـ إعداد وسائل البحث  البييميوغرافي ـ البطاقات البيميوغرافية
 

 :محتوى المادة

ـ البحث البيبميوغرافي  1
ـ أدوات البحث البيبميوغرافي  2
ـ أنواع وأشكال الفهارس  3
ـ قوائم رؤوس الموضوعات  4
ـ أنواع وأشكال الكشافات  5
ـ أنواع وأشكال المستخمصات 6
 

 :طريقة التقييم

 %50: امتحان كتابي 

 %50 :تقديم عروض +عمل بحث فردي أو داخل فوج 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 2002دار الثقافة العممية، : القاهرة . األوعية المرجعية . ـ السيد النشار، السيد 
 1992العربي لمنشر والتوزيع، : القاهرة . الخدمة المرجعية في المكتبات ومراكز المعمومات . ـ النشار ، السيد
 2000دار الثقافة العممية   ، :االسكندرية  . مدخل لدراسة األرشيف . ـ الخولي،جمال



 2003مطبعة جامعة منتوري،: قسنطينة  . الوصف البيبميوغرافي المقنن  . ـ طاشور، محمد
 2001دار الكتاب الحديث،: القاهرة. مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات. ـ عبد اهلل العمي ،أحمد

 2007منشورات مكتبة اقرأ، : قسنطينة  . في منهجية البحث االجتماعي. ـ زرارقة ، فيروز 
 .ـ باإلضافة إلى  دوريات ، مجالت ، رسائل جامعية ، أقراص مضغوطة ، مواقع واب ، مطبوعات 

 
تسيير ومعالجة المعلومات 

 األول :السداسي
 االستكشافية :الوحدة
 المعلومات والوثائق الرقمية: المادة

 1:المعامل
 1:الرصيد

 
 :أهداف التعليم

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على )
  (األكثر

الوثائق الرقمية بهدف إدماجها ضمن رصيد المكتبة  معرفة طبيعة المعمومات، المصادر الحديثة لممعمومات، ـ 
 .ومعرفة طرق التعامل معها

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

  (وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر ) 
 .ـ المصادر الورقية، طرق التعامل مع المصادر التقميدية، تنمية المجموعات المكتبية

 
 :محتوى المادة

 المعلومات والرقمنة .1
 .انًؼهىياث -

 يجخًغ انًؼهىياث، يجخًغ انًؼهىياث -

 انرلًُت -

 انىثُمت انرلًُت  -

 .أنىاع انىثائق انرقميت .2
 انًخطىطاث -

 انىثائك انرلًُت -

 انًُىغرافُاث  -

 انذورَاث -

 انكخب انرلًُت -

 انذورَاث انرلًُت -

 األطروداث انرلًُت -

 لىاػذ بُاَاث بُبهىغرافُت -

 األرشُف انًفخىح -

 

 انتكنىنىجياث انرقميت-3

 انرلًُت -



 ......ASCII( : CODAGE)انخشفُر وانخريُس  -

 HTML  ،SGML :      انهغاث اِنُت -

 انشبكاث -

 :انخذماث انرقميت .4

 .انًكخبت انرلًُت، انرصُذ انرلًٍ -

 .ة انرلًُت، انخذًُم، انخصفخراإلػا -

 
 :طريقة التقييم

 %50: امتحان كتابي  -

 %50 :تقديم عروض +عمل بحث فردي أو داخل فوج  -
 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 2001دارالنهظة العربية، : بيروت . اإلتصال في عصر العولمة . ـ العبد اهلل سنو، مي 
 2001دار الكتاب الحديث،: القاهرة. مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات. ـ عبد اهلل العمي ،أحمد

 1994الشركة العربية لعلوم الحاسب ، : القاهرة  . المرجع األساسي لقاعدة البيانات . ـ محمد أبو العطا، مجدي

   1995المكتبة األكاديمية،: القاهرة . تكنولوجيا المعلومات في مصر . ـ محمد الهادي، محمد 

   1989دار الشروق   ،: القاهرة  . تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها .ـ محمد الهادي، محمد

 2000دار وائل لمطباعة والنشر ، : عمان. الحاسوب وأنظمته . ـ عبد العزيز الشرايعة، أحمد 
 1999مكتبة الملك عبد العزيز العامة، : الرياض. تقنيات المعلومات في المكتبات و الشبكات . ـ قاسم ، حشمت

    1991مطابع المكتب المصري،:القاهرة. الموسوعة الشاملةلمصطلحات الحاسب اإللكتروني . ـ فهمي طلبه ، محمد

   1992مطابع المكتب المصري الحديث   ،: القاهرة   . فيروسات الحاسب و أمن المعلومات . ـ فهمي  طلبه، محمد

 BOUDJLIDA,NACER.BASES DE DONNEES ET SYSTEMESـ

D'INFORMTION.PARIS:DUNOD,1999 

 :BOUDJLIDA,NACER.GESTION ET ADMINISTRATION DES BASES DE DONEES.PARISـ

DUNOD, 2003 

 HAGUET,JEAN.INTERNET.PARIS:MASSON,1996ـ

-SLEIGHT,STEVE.INTERNET ET L'ENTREPRISE.ITALIE:MANGON PRATIQUE,2001ـ 

-SAGAPE,BERNARD.INFORMATIQUE  GENERALE.TIPAZA:BERTI EDITIONS,1992- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

تسيير ومعالجة المعلومات 
 األول :السداسي

 االستكشافية :الوحدة
 الملكية الفكرية: المادة

 1:المعامل
 1:الرصيد

 
 :أهداف التعليم

ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثالثة أسطر على )
  (األكثر

 الطرق السميمة لمنشر  معرفة أساليب نشر المعمومات، قوانين الممكية الفكرية، ـ 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطاليب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر  ) 
 ـ المطبوعات ـ المنشورات ـ النشر االلكتروني  ـ  مؤسسات الممكية الفكرية

 
 :محتوى المادة

النشر والطبع التقلٌدي وااللكترونً  .1
 مفاهٌم الملكٌة الفكرٌة  .2
 قوانٌن الملكٌة الفكرٌة  .3
 أسسها و مبادئها: الملكٌة الفكرٌة .4
 (حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة)حقوق التألٌف  .5
  (للمنشورات التقلٌدٌة والحدٌثة)اتفاقٌات الملكٌة الفكرٌة  .6
حقوق التألٌف الرقمٌة  .7
متطلبات حماٌة حقوق التألٌف التقلٌدٌة والرقمٌة  .8
 حماٌة الملكٌة الفكرٌة للمصنفات االلٌكترونٌة .9

اتفاقٌات حماٌة حقوق التألٌف الرقمٌة  .10
 آفاق النشر االلٌكترونً وحقوق التألٌف الرقمٌة .11

 
 :طريقة التقييم
 %50: امتحان كتابً 

 %50 :تقدٌم عروض +عمل بحث فردي أو داخل فوج 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
2008، دار الفكر الجامعً :القاهرة. حقوق الملكٌة الفكرٌة وأثرها اإلقتصادي.عبد عنتر عبد الرحمن -

   



2008، منشأة المعارف: القاهرة.  حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة فً التعلٌم الجامعً.زكرٌا فاطمة -
   

 1992دار الهدى،: عين مميمة. تاريخ الكتاب العربي المطبوع. ـ سممان عمي ، محمد
مكتبة عبد العزيز العامة :الرياض .تقييم االداء في المكتبات ومراكز المعمومات .ـ عبد الرحمن الشيمي ،حسني 

،1996 
 2001دار الكتاب الحديث،: القاهرة. مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات. ـ عبد اهلل العمي ،أحمد
   1988دار الراتب الجامعية،: بيروت  . معالجة الكممات والنصوص. ـ غندور سمهب ، رنا

. ـ باإلضافة إلى  دوريات ، مجالت ، رسائل جامعية ، أقراص مضغوطة ، مواقع واب ، مطبوعات 
- Frochot Didier. Information documentaire et veille juridique. 2003 

- Jez Emmanuel et Pansier Frédéric-Jérôme. Initiation à l'Internet juridique. Paris: Litec, 

1998 

- Ladrieu Jacques. Droit de l'Internet. Paris: Ellipses, 2005 

- Becourt Daniel, Carneroli Sandrine. Dépôt légal, de l'écrit à l'électronique. Paris: 

Litec, 2001 

- Bensoussian Alain. Le multimédia et le droit. Paris: Hermès, 1998 

- Code de la propriété intellectuelle. JO 2004 

- Farchy Joëlle, Rallet alain. Droits d'auteur et numérique. Paris: Hermès, 2002 

- Vivant Michel, Maffre-Bauge Agnès. Internet et la propriété intellectuelle: le doit, 

l'information et les réseaux. Paris: Institut français des relations internationales, 2002 

- Wekstein Isabelle. Droits voisins du droit d'auteur et numérique. Paris: Litec, 2002 

 

- http://www.droit-tic.com 

- http://www.servicedoc.info 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.droit-tic.com/
http://www.servicedoc.info/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسيير ومعالجة المعلومات 
 األول :السداسي

 فقية األ:الوحدة

     اللغة األجنبية       :المادة
 1:الرصيد
 1:المعامل

 
 :أهداف التعليم

Les objectifs du module sont l’identification des moyens syntaxiques simples pour 

appréhender la documentation en langue française et l’acquisition des concepts phares liés à 

chaque spécialité comme archivistique, mangement ou record mangement.. 

: المعارف المسبقة المطموبة 
Afin de pouvoir suivre cette matière, l’étudiant doit être d’un niveau moyen en langue 

française 

 
 :محتوى المادة

1. insister sur les techniques d’assimilation comme la fiche de synthèse. 

2. Description archivistique des documents toujours valides dans l’administration 

algérienne en   vue de leur traitement rationnel. 

3. production en français (encore en usage) des documents administratifs liés à la  

gestion des administrations .  

4. Des textes seront proposés selon le master pour en faciliter la compréhension et 

permettre son investissement dans les recherches 
 :طريقة التقييم
 %50: امتحان كتابً 

 %50 :تقدٌم عروض +عمل بحث فردي أو داخل فوج 

 : المراجع
- DIRECTION DES ARCHIVES DE France.- Dictionnaire de terminologie archivistique.- 

Paris :DAF, 2002.- 36 p. 



- ROBINSON, Michael.-  Dictionnaire de terminologie numérique.- Paris : Ellipses, 2004, 

704p. 

- DELSALLE, Paul.- Lexique des archives et documents historiques.- Paris : Nathan, 1996.- 

127p. 

- Référentiels de formation de licence en lettres et sciences humaines.- Compte rendu : 

Journée d’études .-  Paris, Maison des Universités, 14 janvier 2010. URL : 

<http://www.fabula.org/actualites/documents/35511.pdf>. Le site consulté le 5 octobre 2012 

- ROMERO, Clara « Pour une définition générale de l'intensité dans le langage », Travaux de 

linguistique 1/2007 (n°54), p. 57-68. URL : <www.cairn.info/revue-travaux-de-linguistique-

2007-1-page-57.htm>. DOI : 10.3917/tl.054.0057. 

- CHABIN, Anne-Marie : le blog et les références liées < http://www.marieannechabin.fr> 
 

 

 
 
 
 

 


