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تسٌٌر ومعالجة المعلومات  
الثالث : السداسً

األساسٌة : الوحدة
بناء نظم المكانز : المادة

 3:المعامل
 5:الرصٌد

 
: أهداف التعلٌم

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

ـ التمييز بين أنماط عمميات التكشيف ـ التصنيف بنظم المكانز ـ المهارات في تحديد المجاالت المدلولية لمحتويات 
. الوثائق ـ اإلعداد اآللي لممكانز ـ المغة الطبيعية  المغة االصطناعية 



 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالٌب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر   ) 
ـ مفاهيم عامة حول المغات المتطورةـ لغات التكشيف الالحق ـ  الواصفات ـ هيكمة المكانز 

 
: محتوى المادة

ـ عمميات التكشيف  1
  (المفهوم،األنواع ، اإلشكال ،البناء ،القوائم )ـ التصنيف بنظم المكانز2
ـ تحديد المجاالت المدلولية لمحتويات الوثائق 3
 ـ اإلعداد اآللي لممكانز 4
 ـ المغة الطبيعية 5
ـ  المغة االصطناعية 6
 

: طرٌقة التقٌٌم

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

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

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

   1988دار الراتب الجامعٌة،: بٌروت  . معالجة الكلمات والنصوص. ـ غندور سلهب ، رنا
 2001دار الكتاب الحدٌث،: القاهرة. مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. ـ عبد هللا العلً ،أحمد

 الدار : القاهرة . التطبٌق و المنهج : اللغة علم مجال فً عربً مكنز بناء . عبود فهمً فتحً محمد
 2114. ، اللبنانٌة المصرٌة

 دار : القاهرة . الهجائً استرجاع و اختزان و التكشٌف نظم : الوثائق تنظٌم . السٌد إبراهٌم محمد
   1642. ، التوزٌع و للنشر الثقافة

- Michèle , Hudon . Analyse et représentation documentaires : Introduction 
l'indexation, à la classification et à la condensation des documents . Québec : 
Presses  

de l'Université du Québec, 2013. 
 - Martine , Blanc-Montmayeur ; Françoise , Danset . Choix de vedettes matières 
et mots-clés [Texte imprimé] : à l'intention des bibliothèques . Paris : Ed. du 
cercle de la  

librairie, 2012. 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسٌٌر ومعالجة المعلومات 
الثالث : السداسً

األساسٌة : الوحدة
 البرمجٌات الوثائقٌة: المادة

 2:المعامل
 5:الرصٌد

 
: أهداف التعلٌم

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



ـ معرفة طرق التسيير االلكتروني لموثائق ـ البرمجيات التوثيقية ـ التخزين واالسترجاع اآلليين لممعمومات ـ تسيير 
قواعد المعمومات ـ  الخدمات اآللية لممعمومات ـ برامج التسيير االلكتروني لموثائق ـ أدوات البحث البيبميوغرافي اآللي 

. ـ امن المعمومات ـ التشفيرـ التحسيب 
 

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

. ـ البرمجيات ـ اإلعالم اآللي ـ نظم المعمومات والمكتبات ـ شبكات المعمومات 
 

: محتوى المادة

 ـ البرمجيات الوثائقية 1
ـ التخزين واالسترجاع   2
ـ تسيير قواعد المعمومات  3
ـ  الخدمات اآللية  4
ـ برامج التسيير االلكتروني   5
ـ البحث البيبميوغرافي اآللي  6
. ـ أمن المعمومات7
أمثمة عن برمجيات وثائقية  .1
 

: طرٌقة التقٌٌم

 %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 
 2000دار وائل لمطباعة والنشر ، : عمان. الحاسوب وأنظمته . ـ عبد العزيز الشرايعة، أحمد 

   1992مطابع المكتب المصري الحدٌث   ،: القاهرة   . فٌروسات الحاسب و أمن المعلومات . ـ فهمً  طلبه، محمد

 1994مطابع المكتب المصري الحدٌث،: القاهرة  . الحاسب والذكاء اإلصطناعً . ـ فهمً طلبه ، محمد

    1991مطابع المكتب المصري،:القاهرة. الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب اإللكترونً . ـ فهمً طلبه ، محمد

 1999مكتبة الملك عبد العزٌز العامة، : الرٌاض. تقنٌات المعلومات فً المكتبات و الشبكات . ـ قاسم ، حشمت

دار المسٌرة للنشر والتوزٌع و : عمان. المعجم الموسوعً لتكنولوجٌا المعلومات واإلنترنت . ـ قندٌلجً ، عامر ابراهٌم

 2003الطباعة،

العربي لمنشر والتوزيع  ، : القاهرة . تكنولوجيا المعمومات  وصناعة اإلتصال الجماهيري . ـ عمم الدين ، محمود
1990 

 1999دار المناهج لمنشر والتوزيع،: عمان. نظم المعمومات والذكاء اإلصطناعي . ـ عبدالرزاق السالمي ، عالء
. ـ باإلضافة إلى  دوريات ، مجالت ، رسائل جامعية ، أقراص مضغوطة ، مواقع واب ، مطبوعات 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



تسٌٌر ومعالجة المعلومات 
الثالث : السداسً

األساسٌة : الوحدة
 تنمٌة المجموعات الرقمٌة: المادة

 2:المعامل
 5:الرصٌد

 
: أهداف التعلٌم

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

المساهمة الفعالة فً تكوٌن الطالب على أسالٌب إنشاء وتنمٌة المجموعات المكتبٌة الرقمٌة كتكملة ـ  
. للمجموعات الورقٌة والرصٌد المتواجد فً المكتبة

. ـ تطوٌر سٌاسة التنمٌة الوثائقٌة بشكل كلً و متكامل
 

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

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

. ـ امتالك الطالب لمعرفة بتنمٌة المجموعات المكتبٌة تقلٌدٌا
: محتوى المادة

 .  ـ مقدمة عامة إلى بناء وتنمٌة المجموعات فً البٌئة الرقمٌة1
 (الوثائق اإللكترونٌة. الوثائق الرقمٌة )إنشاء وتنمٌة المجموعات الرقمٌة - 2
: انتقاء المجموعات المكتبٌة فً البٌئة الرقمٌةإجراءات - 3

مصادر االختٌار، إجراءات االختٌار، الجهات الفاعلة فً االختٌار، معاٌٌر : ـ االختٌار وأسسه
االختٌار،  

شكل الوسائط )طرقه، الجهات المتعامل معها، مخرجاته : ـ التزوٌد االلكترونً والرقمً
... (المقتناة

  سٌاسات بناء وتنمٌة المجموعات المكتبٌة فً البٌئة الرقمٌة- 4
مكونات سٌاسة التزوٌد رقمٌا  -

 مخطط سٌاسة تنمٌة المجموعات الرقمٌة -

 خصوصٌات الرصٌد -

 فئات المستعملٌن -

 المٌزانٌة  -

 .(حقوق االملكٌة الفكرٌة)الصعوبات والعراقٌل المتوقعة عند اقتناء الرصٌد وإتاحته  -

  (االقتناء التعاونً)ـ التعاون فً بناء المجموعات الرقمٌة بٌن المكتبات 5

 ـ تقٌٌم المجموعات المكتبٌة الرقمٌة6

 ـ قضاٌا ذات صلة ببناء وتنمٌة المجموعات المكتبٌة فً البٌئة الرقمٌة7

 ـ مستقبل بناء وتنمٌة المجموعات المكتبٌة فً البٌئة الرقمٌة8

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
 



: الكوٌت. بناء وتنمٌة المجموعات المكتبٌة فً البٌئة االلكترونٌة. ـ عصام منصور، ٌعقوب مال ٌوسف
. [تا.د]مكتبة آفاق 

 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

 2006أبريل . 14.الفهرست ، ع . نحو معايير موضوعية لتقييم مواقع الناشرين عمى االنترنت. ـ هاشم فرحات 
ع . االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعمومات . دراسة تقييمية : ـ هاشم فرحات مواقع الناشرين العرب عمى اإلنترنت 

 .2006 ، جويمية ، 13.مج . 25، 
 :Jonson, Peggy. Fundamentals of collection development and management. Chicago ـ

ALA, 2004 

 .Kovaca, Diane .etc. The Kovacs Guide to electronic library collection development ـ

NY Neal- Schuman publishers, 2004. 

 : Gorman, G.E & B.R. Howes. Collection Development for Libraries. London ـ

Bowker- Saur, 1990. 

 American Library Association. Guidelines for Collection Development. Edit by ـ

David L. Perkins. Chicago: ALA, 1981. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

تسٌٌر ومعالجة المعلومات 
الثالث : السداسً

األساسٌة : الوحدة
 تقٌٌم المجموعات المكتبٌة: المادة

 2:المعامل
 5:الرصٌد

 
: أهداف التعلٌم

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

المساهمة الفعالة فً تكوٌن الطالب على طرق تقٌٌم المجموعات المكتبٌة لإلسهام فً اختٌار ما ٌتالءم ـ  
مع المكتبة ومجتمع المستفٌدٌن 

ـ تكوٌن الطالب على طرق وكٌفٌات التعامل مع المجموعات المكتبٌة خدمة لسٌاسات المكتبات ومراكز 
. المعلومات

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 (وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر ) 
ـ توفر الطالب على معلومات تتعلق بالسلسلة الوثائقٌة، والوظائف األساسٌة للمكتبة، وبخاصة وظٌفة 

. التزوٌد
. ـ امتالك الطالب لمعرفة بتنمٌة المجموعات المكتبٌة

. امتالك الطالب لمعلومات حول طبٌعة المستفٌدٌن من المكتبات وطرق التعامل مع حاجٌاتهم المعرفٌة
: محتوى المادة

 
مدخل عام إلى التقٌٌم . 1

 مصادره، -

 أهدافه، -

 مستوياته، -

 معاييره -

 خطوات ومراحل التقيمي -

 . بعض النماذج لقٌاس المجموعات المكتبٌة. 2

النموذج اإلحصائي  -
نسبة دوران الرصيد  -
  مشهورة لنمادج التقييم صيغة -

 التقييم المستمر للمجموعات المكتبية .3
 التقييم الكمي والنوعي -

 معيار الكونسبيكتوس -

تقييم السياسة الوثائقية  -
 أدوات تقييم الكتب ووثائق أخرى -



 تقييم الدوريات و المصادر اإللكترونية -

 المجموعات في المكتبات -

 ـ  التعشيب واالستبعاد4

 . التوحيد القياسي، التقييس في علم المكتبات والتوثيق، التقييس في الوطن العربي والجزائر:التقٌٌس. 5

الخاص بعرض الدوريات وكيفية : ISO 11620معيار - ، INAPI  ، ـ IANORـ  :نمادج. 6
. إخراجها

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 
دار الفكر، : عمان. تنمية المجموعات في المكتبات و مراكز المعلومات. غالب عوض النواسية -

2000. 
تمراز أحمد علي، القياس و التقويم للمجموعات المكتبية، دراسات في فلسفة األساليب النظرية و  -

, 1998، 3، ع 15التطبيقية في مكتبة اإلدارة ، مج 
 1999دار مجدالوي للنشر، : عمان. في القياس و التقويم. عريفج سامي -

تقييم األداء في .- ترجمة الشامي عبد الرحمان حسن و الفرماوي جمال الدين’ النكستر ويلفرد -
 1996مطبوعات الملك عبد العزيز العامة، : الرياض.- المكتبات ومراكز المعلومات

 ISOبعض المفاهيم النظرية مع تعريف لتقنين : أدوات تقييم األنظمة الوثائقية.- مخلوفي عابد -

11620 
. 2، ع 19    ، مجلد RIST     مجلة     ٌ  

- Moore, Nick. Comment mesurer l’efficacité des bibliothèques publiques  
Roda,  

- Jean-Claude. L’évaluation des bibliothèques : pourquoi faire  

- Ahcène  Ouali. l'édition  du livre universitaire à l'office des publications 

universitaires ( OPU) : essai bibliométrique (1975-1990 ( 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسٌٌر ومعالجة المعلومات 
الثالث : السداسً

المنهجٌة : الوحدة
 التنشٌط والتوجٌه: المادة

 2:المعامل
 4:الرصٌد

 
: أهداف التعلٌم

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

ـ معرفة اهتمامات إدارة المكتبات ومراكز المعلومات ـ معرفة مهام العاملٌن ـ كٌفٌات إدارة العاملٌن 
فً المكتبات ومراكز المعلومات ـ التخطٌط فً المكتبات ونظم المعلومات ـ تنظٌم نشاطات العاملٌن ـ 

التحلٌل التنظٌمً ـ إدارة وحدات المعلومات وسٌاستها ـ اإلشراف والرقابة والمتابعة ـ المٌزانٌة 
. وإدارتها 

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالٌب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر   ) 
. ـ تسٌٌر نظم المعلومات ـ نظم المعلومات ـ مهام العاملٌن 

 
: محتوى المادة

مفاهٌم حول التنشٌط 1
المهمة التنشٌطٌة فً المكتبة  .1

 السٌاسة التنشٌطٌة فً المكتبة .2

 أهداف التنشٌط فً المكتبة .3

 ترقٌة أرصدة المكتبة -

 .التفاعلٌة مع المستفٌدٌن، مع المؤسسة األم: ترقٌة صورة المكتبة -

 .اإلشراف ـ الرقابة ـ المتابعة ـ المٌزانٌة  .4

 :أهداف التوجٌه فً المكتبة .5

 اإلستعمال األمثل لألرصدة -

 اإلستعمال األمثل لفضااٌت المكتبة -

: طرٌقة التقٌٌم
 %50: امتحان كتابً 



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

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
دار الهدى :عٌن ملٌلة . التكوٌن العالً فً علوم المكتبات والمعلومات. ـ صوفً، عبد اللطٌف 

 2002للطباعة والنشر التوزٌع،
مكتبة عبد :الرٌاض .تقٌٌم االداء فً المكتبات ومراكز المعلومات .ـ عبد الرحمن الشٌمً ،حسنً 

 1996العزٌز العامة ،
مكتبة الملك فهد : الرٌاض . التخطٌط لمبانً المكتبات .ـ بن حمد العكرش ، عبد الرحمن 

 1999الوطنٌة،
 2005دار صفاء للنشر والتوزٌع، : عمان  . اإلتصال والعالقات العامة . ـ مصطفى علٌان ، ربحً 

 2004دار صفاء للنشر والتوزٌع،: عمان. تسوٌق المعلومات. ـ مصطفى علٌان، ربحً
العربً للنشر : القاهرة . تكنولوجٌا المعلومات  وصناعة اإلتصال الجماهٌري . ـ علم الدٌن ، محمود

 1990والتوزٌع  ، 
دار الجامعة الجدٌدة : اإلسكندرٌة. دراسات جدوى المشروعات. ـ عبد الغنً أبو الفتوح، ٌحٌى

 2003للنشر،
 2001دار الكتاب الحدٌث،: القاهرة. مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. ـ عبد هللا العلً ،أحمد

 .ـ باإلضافة إلى  دورٌات ، مجالت ، رسائل جامعٌة ، أقراص مضغوطة ، مواقع واب ، مطبوعات 
 KOTLER,PHILIP.MARKETING.PARIS:DUNOD,2005ـ

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسٌٌر ومعالجة المعلومات 
الثالث : السداسً

المنهجٌة : الوحدة
 تقنٌات التحرٌر اإلداري: المادة

 2:المعامل

 3:الرصٌد

 
 :التعلٌمأهداف 

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

. أن ٌدرك الطالب أهمٌة هذه المادة لدخول سوق العمل 
أن ٌستطٌع الطالب كتابة التقارٌر والرسائل بأنواعها المختلفة مع مراعاة الجوانب اللغوٌة واألسلوبٌة 

 واإلعالمٌة
 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على  )

  (األكثر
. فً الطالب لمتابعة هذا التكوٌن أن ٌكون على دراٌة بأهم المراجع الخاصة بهذه المادةٌشترط 

 
: محتوى المادة

مقدمة فً التحرٌر اإلداري  .1
 أهـمٌة التحرٌر اإلداري  .2
 خصائص التحرٌر اإلداري .3
 ممٌزات األسلوب اإلداري .4
 صٌغ التحرٌر اإلداري  .5
 ؛البٌانات الشكلٌة للرسالة اإلدارٌة .6
 أنواع التحرٌر اإلداري .7
 أمثلة: الرسائل اإلدارٌة .8
 . (المكتبات ومراكز المعلومات ومؤسسات األرشٌف) فً نظم المعلومات التحرٌرأهمٌة  .9

 
: طرٌقة التقٌٌم



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

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 2005دار صفاء للنشر والتوزٌع، : عمان  . اإلتصال والعالقات العامة . ـ مصطفى علٌان ، ربحً 
العربً للنشر : القاهرة . تكنولوجٌا المعلومات  وصناعة االتصال الجماهٌري . ـ علم الدٌن ، محمود

 1990والتوزٌع  ، 
  2001دارالنهظة العربٌة، : بٌروت . اإلتصال فً عصر العولمة . ـ العبد هللا سنو، مً 

مكتبة الملك عبد العزٌز العامة، : الرٌاض. تقنٌات المعلومات فً المكتبات و الشبكات . ـ قاسم ، حشمت

1999 

 
 
 
 

تسٌٌر ومعالجة المعلومات 
الثالث : السداسً

االستكشافٌة : الوحدة
 المقاوالتٌة: المادة

 1:المعامل

 1:الرصٌد
 

:  أهداف التعلٌم
 . وضع سٌاسة ومنهجٌة قادرة على تتبع المشارٌع فً إدارة المعلومات والتوثٌقأ ـ

.    القدرة على تتبع أهم مسارات ترقٌة األعمال ومشارٌع على مستوى وحدات المعلوماتب ـ
 

:  المعارف المسبقة المطلوبة
 .تحكم فً مبادئ التسٌٌر االقتصادي -
 . سوسٌولوجٌة المشارٌع  -

 
:  محتوى المادة 
. أهمٌة المشارٌع فً نظم المعلومات - 1

.  تارٌخ المنهج االقتصادي -
 .الطرق المتبعة فً التنظٌم االقتصادي  -
 .المرحل العملٌة للتنظٌم االقتصادي  -

.  مبادئ انجاز مشارٌع أنظمة المعلومات- 2
. مراحل انجاز المشارٌع - 3
متابعة مشارٌع أنظمة المعلومات - 4

 .الرصٌد اإلحصائً -
 . المعالجة -
 .تقٌٌم -
 .إنجاز مشارٌع الوثائقٌة  -



العمل الشخصً لكل طالب ٌتمثل فً تدرٌب على إعداد المشارٌع ،وهٌكلة المتكون نحوثقافة . 5
 .المؤسسة 

                         
:  طرٌقة التقٌٌم
 %50: امتحان كتابً 

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

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع
. 2003مجموعة النٌل العربٌة؛ :محمد، هٌكل؛ مهارات إدارة المشروعات الصغٌرة؛ القاهرة -
 .2003مجموعة النٌل العربٌة؛ :ماجدة العطٌة؛ إدارة المشروعات الصغٌرة؛ القاهرة -
الدار الجامعٌة :؛القاهرة  projet managementسعد صادق بحٌري ؛إدارة المشروعات  -

،2005 .
. 2005المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، :نعٌم نصٌر؛ إدارة وتقٌٌم المشروعات؛ القاهرة -

- Chantal Morley ; Gestion d’un projet système d’information : principes, 

technique, mise en œuvre et outils ; Paris : Dunod, 1996 ; 254p. 

- Chantal Morley ; gestion d’un projet système d’information : principes, 

techniques, mise en oeuvre et outils ; paris, dunod, 2001.  

- jacques pansard ; réussir son projet système d’information : les régles d’or ; 

paris : Ed d’organisation, 2001. 

- Emmanuel ; tchemeni ; l’évaluation des entreprise ; paris : economica, 2003 

- Gray, cliffordf ; management de projet : manuel et applications paris : dunod, 

2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسٌٌر ومعالجة المعلومات 
الثالث : السداسً

االستكشافٌة : الوحدة
 مصطلحات :  المادة
 1:المعامل
 1:الرصٌد

 :التعليم أهداف

 .الفزًسٍخ واالًجلٍشٌخ و العزثٍخ اللغبد فً التخصص هصطلحبد فً التحكن

 

 : المطلوبت المسبقت المعارف

 (األكثز على سطزٌي التعلٍن، هذا هىاصلخ هي الطبلت توكي والتً الوطلىثخ للوعزف تفصٍلً وصف (

ـ تتطلت هذٍ الوبدح تىفز الطبلت على هعلىهبد فً اللسبًٍبد واللغبد األجٌجٍخ هي حٍث خصبئصهب 

 وأهذافهب، وأهن الفزوق فٍوب ثٌٍهب، 

 

 :المادة محتوى

 همذهخ فً اللسبًٍبد  -

 هذخل للوفبهٍن والوصطلحبد -

 ....، الٍىًسكىENSSIB .ALAاالفال، األفلً، : الهٍئبد والوٌظوبد الوتخصصخ  -

 الوىسىعبد، المبهىص الوىسىعً، المبهىص العبم ، المبهىص اللغىي : األدواد اللغىٌخ -
 إًجلٍشي / فزًسً / عزثً تكٌىلىجٍبد الوعلىهبد و الوكتجبد تخصص فً هصطلحبد -

 
 متواصل :التقييم طريقت

 %50: اهتحبى كتبثً 

 %50: تمذٌن عزوض +عول ثحث فزدي أو داخل فىج 

 

 :قائمت المراجع
 .هعجن الوصطلحبد العلوٍخ فً علن الوكتجبد والتىثٍك والوعلىهبد. هفتبح هحوذ دٌبة- 



 .(عزثً- إًجلٍشي)هعجن هصطلحبد علن الوكتجبد والوعلىهبد . عجذ هللا الشزٌف- 

الوىسىعخ العزثٍخ لوصطلحبد علىم الوكتجبد والوعلىهبد . سٍذ حست هللا، أحوذ هحوذ الشبهً- 

 .والحبسجبد

عزثً هع كشبف - المبهىص الشبرح فً علىم الوكتجبد والوعلىهبد إًجلٍشي. ٌبسز ٌىسف عجذ الوعطً- 

 2009دار الكتبة الحذٌث، : المبهزح. إًجلٍشي-عزثً

هكتجخ الولك فهذ : الزٌبض. هعجن هصطلحبد الوكتجبد والوعلىهبد. عجذ الغفىر عجذ الفتبح لبري- 

 .2000الىطٌٍخ، 

: المبهزح. لبهىص الجٌهبوي الوىسىعً فً هصطلحبد الوكتجبد والوعلىهبد. هحوذ أهٍي الجٌهبوي- 

 1990العزثً للٌشز واللتىسٌع، 

- Stella Keenan. Colin johnston. Concise dictionary of library and information 

science. London: bowker-saur, 2000. 

- janet Stevenson. Dictionary of information and library management. London: 

A and C Black, 2006.  

 
 

تسٌٌر ومعالجة المعلومات 
الثالث : السداسً

األفقٌة : الوحدة
   األجنبٌة  اللغة: المادة

 1:المعامل

 1:الرصٌد

 
  :أهداف التعلٌم

تهدف المادة إلى تعرٌف الطلبة بالمصطلحات والمفاهٌم األجنبٌة فً علم المعلومات مع شرح لمدلوالتها 
اللغوٌة ومعانٌها وعالقتها فٌما بٌنها ومجاالت استخدامها فً بٌئة المعلومات، والتدرٌب على استخدام 

اللغات األجنبٌة فً األبحاث والقراءات، مع إطالعهم على االستخدامات المختلفة للمصطلحات كما هً 
 .فً اإلنتاج الفكري فً المجال، عن طرٌق دراسة بعض مستخلصات ونصوص من قواعد البٌانات 

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

تكوٌن حصٌلة جٌدة فً مصطلحات علم المكتبات والمعلومات  -
 معرفة العدٌد من المفاهٌم المتعلقة باستخدام شبكة اإلنترنت  -
 إمكانٌة التعامل مع النصوص اإلنجلٌزٌة فً المجال -

 
: محتوى المادة

. مصطلحات متعلقة بالمكتبات  .1
 .مصطلحات عامة فً علم المعلومات  .2
 .مصطلحات ذات العالقة باستخدام قواعد المعلومات  .3
 .مصطلحات عامة فً الفهرسة .4
 .مصطلحات المتعلقة باإلنترنت  .5
 .مصطلحات فً النظم اآللٌة والتقنٌات  .6
قوائم بالمصطلحات والرموز والمختصرات المرتبطة بعلم المعلومات والجمعٌات والمنظمات  .7

 .المتخصصة واالتحادات المهنٌة 



 
: طرٌقة التقٌٌم
 %50: اهتحبى كتبثً 

 %50: تمذٌن عزوض +عول ثحث فزدي أو داخل فىج 

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، ): المراجع

 

دار : ، جدة  (عربي/إنجميزي )عبد الغفور قاري ، معجم مصطمحات المكتبات والمعمومات  -
  .هـ 1420الشروق ، 

 .هعجن الوصطلحبد العلوٍخ فً علن الوكتجبد والتىثٍك والوعلىهبد. هفتبح هحوذ دٌبة -

 .(عزثً- إًجلٍشي)هعجن هصطلحبد علن الوكتجبد والوعلىهبد . عجذ هللا الشزٌف -

الوىسىعخ العزثٍخ لوصطلحبد علىم الوكتجبد والوعلىهبد . سٍذ حست هللا، أحوذ هحوذ الشبهً -

 .والحبسجبد

عزثً هع - المبهىص الشبرح فً علىم الوكتجبد والوعلىهبد إًجلٍشي. ٌبسز ٌىسف عجذ الوعطً -

 2009دار الكتبة الحذٌث، : المبهزح. إًجلٍشي-كشبف عزثً

هكتجخ الولك فهذ : الزٌبض. هعجن هصطلحبد الوكتجبد والوعلىهبد. عجذ الغفىر عجذ الفتبح لبري -

 .2000الىطٌٍخ، 

: المبهزح. لبهىص الجٌهبوي الوىسىعً فً هصطلحبد الوكتجبد والوعلىهبد. هحوذ أهٍي الجٌهبوي -

 1990العزثً للٌشز واللتىسٌع، 

 

- PAYEN, Emmanuèle. Action culturelle et production de contenus. Bulletin des 

bibliothèques de France [en ligne], 2011, n. 1 - t. 56, p. 20-25. 

- BRIET, Anne-Laure. Les partenariats dans le cadre de l’action culturelle en bibliothèque 

universitaire: enjeux et spécificités [en ligne]. Mémoire d’étude du Diplôme de 

Conservateur des Bibliothèques. Villeurbanne : Enssib, 2010. 

- LINDEMANN, Colette. Étude et propositions pour la formalisation de la politique d'action 

culturelle à la bibliothèque Couronnes - Dossier d'aide à la décision [en ligne]. Projet 

professionnel personnel. Formation initiale des Bibliothécaires d’Etat. Villeurbanne : 

Enssib, 2010. 

-  Stella Keenan. Colin johnston. Concise dictionary of library and information science. 

London: bowker-saur, 2000. 

-  Janet Stevenson. Dictionary of information and library management. London: A and C 

Black, 2006.  
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