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2014 - 2015

Etablissement Faculté / Institut Département

Domaine Filière Spécialité

Sciences humaines et
sociales

Sciences humaines –
Bibliothéconomie

Bibliothéconomie

الفھرس
- Iص-- --------------------------------------------------------------بطاقة تعریف اللیسانس

ص------------ ------------------------------------------------------ تحدید مكان التكوین- 1

ص----------- ----------------------------------------------------المشاركون اآلخرون  - 2

ص---------------------- ------------------------------------------إطار وأھداف التكوین- 3

ص----------------------- ---------------------- التنظیم العام للتكوین: مكانة المشروع–أ 

ص--------------- ----------------------------------------------------أھداف التكوین-ب

ص-------------------- ------------------------------- المؤھالت و الكفاءات المستھدفة-ج

ص-------------------- -----------------------القدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة التشغیل-د

ص---------------------- -------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى-ه

ص--------------------- -----------------------------مؤشرات النجاعة لمتابعة التكوین -و

ص--------------------------- --------------------------------اإلمكانیات البشریة المتوفرة-4

ص---------------------- ---------------------------------------------- قدرات التأطیر-أ

ص------------------------------------ في التخصص ن التأطیر الداخلي المسخر للتكوی-ب
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ص---------------- -----------------في التخصص التأطیر الخارجي المسخر للتكوین -ج 

ص--- ----------------------------الحوصلة اإلجمالیة للموارد البشریة المسخرة للتكوین-د 

ص--- ---------------------------------- في التخصصاإلمكانیات المادیة المتوفرة للتكوین-5

ص-------------------- ---------------------------------المخابر البیداغوجیة والتجھیزات - أ

ص--------------------- ------------------------میادین التربص والتكوین في المؤسسات-ب

ص---------------- بعرض التكوین المقترحالجامعیة والمتعلقة في المؤسسة التوثیق المتوفر -ج

ص--فضاءات األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال المتوفرة بالمعھد أو الكلیة -د

- IIص------------- ---------------------------------------بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم

ص----------------- ----------------------------------------------- ------ولالسداسي األ-

ص----------------- ----------------------------------------------------- ثانيالسداسي ال-

ص----------------- ----------------------------------------------------- ثالثالسداسي ال-

ص----------------- ----------------------------------------------------- رابعلالسداسي ا-

ص----------------- -----------------------------------------------------السداسي الخامس-

ص----------------- -----------------------------------------------------السداسي السادس-

ص--------------------- ------------------------------------------حوصلة إجمالیة للتكوینال-

III-ص----------- ----------------------------ات الستالبرنامج المفصل لكل مادة في السداسی

IV-ص---------------- ----------------------------------------------------العقود/االتفاقیات

V- ص---- في التخصصلفرقة البیداغوجیة المعنیة بالتكوینالكل شخص من ملخصةسیرة ذاتیة

VI -ص------ -------------------------- --------------رأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة والعلمیة

VII-ص----------------------- ---------------------------------رأیتأشیرة الندوة الجھویة
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VIII-ص----------------------- -------------رأي وتأشیرة اللجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدان

I -بطاقة تعریف اللیسانس
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تحدید مكان التكوین:-1

كلیة أو معھد :

قسم :

: (یتم إرفاق نسخة من قرار التأھیل)انسللیسرقم قرارتأھیال

المشاركون اآلخرون:-2
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المؤسسات الشریكة األخرى: -

المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون:-

الشركاء الدولیون األجانب :-
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إطار وأھداف التكوین:-3

(حقل إجباري)مكانة المشروعالتنظیم العام للتكوین: –أ 

في حالة اقتراح عدة تكوینات في اللیسانس أو وجود تكوینات متكفل بھا من قبل المؤسسة (سواء من نفس فرقة 
التكوین أو فرق تكوین أخرى) یرجى تحدید مكانة ھذا المشروع مقارنة بالشعب األخرى وفق الشكل التالي:

:قاعدة التعلیم المشترك للمیدان

الفرع:

التخصصات  األخرى
الموجودة   بالشعبة المعنیة 

بالمطابقة :

-

:التخصص المعني بالمطابقة 
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(حقل إجباري)أھداف التكوین-ب

سطرا على األكثر)20-نھایة التكوینالمكتسبة عندالكفاءات المستھدفة، المعرفة (

حقل إجباري)(سطرا على األكثر)20(المؤھالت و الكفاءات المستھدفة-ج
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(حقل إجباري)لتشغیلاالقدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة -د

(حقل إجباري)الجسور نحو تخصصات أخرى-ه
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( حقل إجباري)مؤشرات النجاعة لمتابعة التكوین- و

( معاییرالدیمومة، نسبة النجاح،إمكانیة التشغیل، متابعة الخرجین،الكفاءات المكتسبة....)
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اإلمكانیات البشریة المتوفرة-

)ا من خالل أعداد الطلبة الذین یمكن إدماجھم في التكوین قید العرضیفصح عنھ( قدرات التأطیر-أ

)یعبئ ویصادق علیھ من طرف الكلیة أو المعھد(في التخصص المسخر للتكوین لتأطیر الداخليا-ب

الشھادة التدرجاالسم واللقب
االختصاصشھادة 

)دكتوراه- ماجستیر(
التوقیعالمادة المدرسة الرتبة
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مصادقة الكلیة أو المعھدمصادقة القسم                                                                                                                 

)یعبئ ویصادق علیھ من طرف الكلیة أو المعھد(في التخصص المسخر للتكوین تأطیر الخارجيال-ج

شھادة التخصص شھادة التدرجاالرتباطمؤسسة االسم واللقب
التوقیعالمادة المدرسةالرتبةدكتوراه-ماجستیر 

مصادقة الكلیة أو المعھدمصادقة القسم                     



عام تاریخ 14 عنوان اللیسانسالمؤسسة                    
السنة الجامعیة            



عام تاریخ 15 عنوان اللیسانسالمؤسسة                    
السنة الجامعیة            

)3(سنة الحوصلة اإلجمالیة للموارد البشریة المسخرة للتكوین-د

المجموع العدد الخارجي العدد الداخلي الرتبة
یم العاليأستاذ التعل

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر ب

أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد ب

*أخرى
المجموع

أخرى: مستخدمو الدعم والتقنیین* 
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:في التخصص اإلمكانیات المادیة المتوفرة للتكوین-5

)تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة لألعمال التطبیقیة للتكوین المقترح.( بطاقة لكل مخبر: المخابر البیداغوجیة والتجھیزات-أ

عنوان المخبر :

(عدد الطلبة)قدرات االستیعاب 

المالحظاتالعددعنوان التجھیزالرقم



عام تاریخ 18 عنوان اللیسانسالمؤسسة                    
السنة الجامعیة            



عام تاریخ 19 عنوان اللیسانسالمؤسسة                    
السنة الجامعیة            

) العقود / االتفاقیات( أنظر الملحقةمیادین التربص و التكوین في المؤسسات-ب

مدة التربصعدد الطلبةمكان التربص 

(حقل إجباري)ض التكوین المقترحبعرفي المؤسسة الجامعیة و المتعلقة التوثیق المتوفر -ج
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فضاءات األعمال الشخصیة و تكنولوجیات اإلعالم و االتصال المتوفرة بالمعھد أو الكلیة-د
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II - بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم
)06ات الست (السداسی

)یدمج مالحق القرارات الوزاریة الخاصة بقاعدة التعلیم المشترك للمیدان والفرع(
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)إنسانیة(فرع برنامج السنة الثانیة / السداسي الثالث: شعبة: علم المكتبات وتكنولوجیا المعلومات

:لثالسداسي الثا- 3
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رابع:السداسي ال- 4

وحدة التعلیم
المواد

صید
الر

مل
معا

ال

الحجم الساعي األسبوعي
الحجم الساعي 

للسداسي 
أسبوعا)15(

أخرى*
التقییم المستمر

أعمال دروسالعنوانالرمز
موجھة

أعمال 
تطبیقیة

مراقبة 
امتحانمستمرة

وحدة تعلیم أساسیة
00الرمز: وت أس 

20االرصدة: 
08المعامل: 

00xxسا0045سا3045سا301سا521-1-لغات التوثیق 000أس 

00xxسا3045سا3022سا521علم الكتاب: تاریخ المكتوب000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا521مدخل إلى علم األرشیف000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا521تنظیم وتسییر أنظمة المعلومات000أس 

وحدة تعلیم منھجیة
00الرمز: وت م 

4االرصدة: 
3المعامل: 

00xسا3045سا3022سا1221-وتقنیات البحثمناھج 000م 

00xسا3045سا3022سا211المعاییر الموحدة في المؤسسات الوثائقیة000م 

استكشافیةوحدة تعلیم 
00الرمز: وت إس 

4االرصدة: 
3المعامل: 

00xxسا3045سا3045سا301سا1221-تكنولوجیا المعلومات والتوثیق 00إس 

000إس 

المادة االختیاریة: 

.المجتمع واالقتصاد في الجزائر المعاصرة 1

ي الجزائر. التراث المادي والالمادي ف2

(اختیار مادة واحدة)

00xسا3045سا3022سا211

وحدة تعلیم أفقیة
00الرمز: وت أف 

2االرصدة: 
2المعامل: 

00Xسا3045سا3022سا1111إعالم آلي توثیقي000أف 

00xسا3045سا3022سا1111لغة أجنبیة 000أف 

00سا30450سا30337سا0004سا3006سا3301610مجموع السداسي 
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المواد

صید
الر

مل
معا

ال

الحجم الساعي األسبوعي
الحجم الساعي 

للسداسي 
أسبوعا)15(

أخرى*
یم المستمرالتقی

أعمال دروسالعنوانالرمز
موجھة

أعمال 
تطبیقیة

مراقبة 
امتحانمستمرة

وحدة تعلیم أساسیة
00الرمز: وت أس 

20االرصدة: 
08المعامل: 

00xxسا0045سا3045سا301سا521-2-لغات التوثیق 000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا521المؤسسات األرشیفیة في الجزائر000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا521البیبلیوغرافیا والوابوغرافیا المتخصصة 000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا521صیانة وترمیم الوثائق والمخطوطات000أس 

وحدة تعلیم منھجیة
00الرمز: وت م 

4االرصدة: 
3المعامل: 

00xسا3045سا3022سا221-2-ت البحثوتقنیامناھج 000م 

000م 
الوصف المقنن لألوعیة غیر المطبوعة.

00xسا3045سا3022سا211

استكشافیةوحدة تعلیم 
00الرمز: وت إس 

4االرصدة: 
3المعامل: 

00xxسا0045سا3045سا301سا2221-تكنولوجیا المعلومات والتوثیق 00إس 

000إس 

المادة االختیاریة: 

نظریات اإلعالم -1

(اختیار مادة واحدة)الفكر الخلدوني - 2

00xسا3045سا3022سا211

وحدة تعلیم أفقیة
00الرمز: وت أف 

2االرصدة: 
2المعامل: 

00Xسا3045سا3022سا2111إعالم آلي توثیقي000أف 

00xسا3045سا3022سا2111لغة أجنبیة 000أف 

00سا30450سا337سا06سا3006سا4301610مجموع السداسي 

Programme 2 Année/ Semestre3 : filière "Sciences Humaines" Bibliothéconomie
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Unité
d'enseignement

Matières

Cr
éd

its

Co
ef

fic
ie

nt Volume horaire
hebdomadaire VHS

(15
semaines)

Autre*
Mode d’évaluation

Code Intitulé Cours TD TP Contrôle
Continu Examen

UE Fondamentale
Code : UEF00
Crédits : 20
Coefficients : 08

F000 Langage documentaire -1- 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

F000 Bibliologie : l’histoire de l’écrit 5 2 1h30 22h30 45h00 x

F000 Introduction à l’archivistique 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

F000 Organisation et gestion des systèmes
d’information 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

UE Méthodologique
Code : UEM00
Crédits : 4
Coefficients : 3

M000 Méthodes et techniques de la recherche -1- 2 2 1h30 22h30 45h00 x

M000 Normalisation dans les institutions
documentaires 2 1 1h30 22h30 45h00 x

UE Découverte
Code : UED00
Crédits : 4
Coefficients : 3

D000 Technologie de l’information et de la
documentation 2 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

D000

Matières Optionnelles :
1-Société et économie en Algérie
2- Patrimoine matériel et immatériel en
Algérie
(Choisir une seule matière)

2 1 1h30 22h30 45h00 x

UE Transversale
Code : UET00
Crédits : 2
Coefficients : 2

T000 Informatique documentaire 1 1 1h30 22h30 45h00 x

T000 Langue étrangère -1- 1 1 1h30 22h30 45h00 x

Total semestre 3 30 16 10h30 06h 04h30 337 h30 405 h00
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Programme 2 Année/ Semestre4 : filière "Sciences Humaines" Bibliothéconomie

Unité
d'enseignement

Matières

Cr
éd

its

Co
ef

fic
ie

nt Volume horaire
hebdomadaire VHS

(15
semaines)

Autre*
Mode d’évaluation

Code Intitulé Cours TD TP Contrôle
Continu Examen

UE Fondamentale
Code : UEF00
Crédits : 20
Coefficients : 08

F000 Langage documentaire -2- 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

F000 Les institutions des archives en Algérie 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

F000 Bibliographie et webographie spécialisée 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

F000 Entretien et restauration des documents et
des manuscrits 5 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

UE Méthodologique
Code : UEM00
Crédits : 4
Coefficients : 3

M000 Méthodes et techniques de la recherche -2- 2 2 1h30 22h30 45h00 x

M000 Catalogage des non-livres 2 1 1h30 22h30 45h00 x

UE Découverte
Code : UED00
Crédits : 4
Coefficients : 3

D000 Technologie de l’information et de la
documentation -2- 2 2 1h30 1h30 45h00 45h00 x x

D000

Matières Optionnelles :
1- Théories de l’information
2-La pensée khaldounienne
(Choisir une seule matière)

2 1 1h30 22h30 45h00 x

UE Transversale
Code : UET00
Crédits : 2
Coefficients : 2

T000 Informatique documentaire 1 1 1h30 22h30 45h00 x

T000 Langue étrangère 2 1 1 1h30 22h30 45h00 x

Total semestre 4 30 16 10h30 06h 06h 373 h30 405 h00
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مفردات المواد الخاصة بالسداسیین الثالث والرابع
شعبة علم المكتبات 



عام تاریخ 31 عنوان اللیسانسالمؤسسة                    
السنة الجامعیة            

الثالثالسداسي: 
أساسیة وحدة التعلیم :

لغات التوثیقالمادة :
05الرصید:
02المعامل:

:أھداف التعلیم
، وكذا معرفة اللغات ة لكل لغة منهاتعریف الطالب بالمبادئ األساسیة  للغات أنظمة المعلومات والخاصیات األساسی

الوثائقیة المستعملة في مختلف أنظمة المعلومات.

یجب على الطالب أن یتحكم في تصنیف المعرفة المعارف المسبقة المطلوبة 
محتوى المادة: 

)التعریف، مكانة لغة أنظمة المعلومات(طبیعة ودور لغات أنظمة المعلومات- 

(اللغات الطبیعیة ، اللغات التوثیقیة)علومات .مفهوم لغات أنظمة الم- 
نظم التصنیف، اللغات التوثیقیة -(تاریخها ودورها، اللغات التوثیقیة المسبقةأنواع لغات أنظمة المعلومات .- 

المكانز)-الالحقة والتركیبیة 
نظم التصنیف الموسوعیة العلمیة تقدیم لغات المعلومات (الحاجیات ).- 

تصنیف دیوي العشري ، التصنیف العشري العالمي )العالمیة : (
NLMالمتخصصة: مكتبة الكونغرس ،

قوائم رؤوس الموضوعات ، قوائم المصطلحات، العالقات ، مختلف المداخل - 
تقدیم لغات التوثیق ، استعمال ،تكشیف - 

طریقة التقییم: 
تقییم متواصل + امتحان

المراجع: 
.1997دمشق،جامعةمنشورات: دمشقللتصنیف،الموضوعیةالفهرسةالمهدي،محمدخیالالجواهري-

.2،1994عوالمعلومات،المكتباتفيالحدیثةفي: االتجاهات. االستخالصوأسالیبالمستخلصاتیسریة،زاید-
.2000غریب،دار: القاهرةواالستخالص،التكشیفلدراسةمدخلقاسم،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.

-
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الثالثالسداسي: 
أساسیة وحدة التعلیم :

علم الكتاب(تاریخ المكتوب)المادة 
05الرصید:
02المعامل:

:أھداف التعلیم
یهدف المقیاس في المرحلة االولى إلى دراسة تاریخ النص المكتوب منذ ظهوره ،كما یتطرق لتقنیات إنتاجه وحفظه -

ب في تطویر المجتمعات.وتوزیعه ،مع التأكید على أهمیة دور النص المكتو 
المرحلة الثانیة : یهتم المقیاس بدراسة النص المكتوب في العصر الحاضر.

المرحلة الثالثة : فإنها تخصص لدراسة األسالیب وتقنیات التقییم والقیاسات الكمیة الخاصة بعلم المكتبات.

وتسجیلھا عند األمم السابقةیجب على الطالب أن یتحكم في تاریخ المعرفةالمعارف المسبقة المطلوبة 
محتوى المادة: 

مفاهیم ومصطلحات - 
البیبلیولوجیا،علم الكتاب أو علم النص المكتوب- 
مكانة البیبلیولوجیا بین علوم اإلعالم واالتصال - 
میالد حضارة الكتاب،تطور حضارة الكتاب في العصور القدیمة ،تاریخ الكتاب ي -البیبلیولوجیا التاریخیة- 

لوسطى والعصر الحدیثالعصور ا
نماذج النشر غي العصر الحدیث( الرأسمالي، االشتراكي، نموذج العالم الثالث،علم - الكتاب في العصر الحدیث- 

النفس االجتماعي للقراءة)
(المناهج المطبقة في البیبلیولوجیا )مدخل لألسالیب والتقنیات البیبلیومتریة - 

ري: القیاس الكمي للكلمات، إیكونومتري : القیاس الكمي للصور بیبلیومتري: القیاسات الورقیة، أكسیكومت
والرسومات، سیانتومتري: القیاس الكمي للمؤشرات العلمیة 

طریقة التقییم: 
تقییم متواصل + امتحان

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.
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الثالثالسداسي: 
أساسیة وحدة التعلیم :

مدخل إلى علم األرشیف:المادة
05الرصید:
02المعامل:

:أھداف التعلیم
التعرف على علم األرشیف -

ـ تحدید المبادئ العامة لعلم األرشیف
محتوى المادة: 

األرشیف:أنواع - 2نظرة عامة حول األرشیف: -1
األرشیف العمومي-تاریخ األرشیف،

األرشیف الوطني،-تاریخ األرشیف في الجزائر،
أرشیف الجماعات المحلیة،-تعریف األرشیف، 
األرشیف الخاص-مفهوم األرشیف:

نشأة األرشیف و األرشیف الوسیط:- 3
وین، وضعیة األرشیف قید التكوین، تسییر الوثائق الجاریة، مشاكل التخزین و الحفظ،تعریف األرشیف قید التك

قیمة الوثائق، تنظیم و تسییر الوثائق الوسیطة
بنایة األرشیف:- 4

تعریف بنایة األرشیف، برنامج بنایة األرشیف، مـحالت الحفظ و التجهیزات.
الـمصطلحات األرشیفیة.- 5

طریقة التقییم: 
واصل + امتحانتقییم مت

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.



عام تاریخ 34 عنوان اللیسانسالمؤسسة                    
السنة الجامعیة            

الثالثالسداسي: 
أساسیة وحدة التعلیم :

:تنظیم وتسییر أنظمة المعلوماتالمادة 
05الرصید:
02المعامل:

:أھداف التعلیم
أن یكون الطالب متحكما في أساسیات التسییر اإلداري و العالقات المؤسساتیة.- 
سمح للطالب بتسییر و تنظیم مختلف األنظمة الوثائقیة بحیث هذا المقیاس األساسیات و التقنیات التي تةعرفم- 

.یأخذ بعین اإلعتبار خصوصیات كل نوع من المؤسسات الوثائقیة 
أن یكون الطالب متحكما في أساسیات التسییر اإلداري و العالقات المؤسساتیة.المعارف المسبقة المطلوبة 

محتوى المادة: 
یم األساسیة في القانون اإلداري، مصادر القانون اإلداري، مفاهیم تطبیق القانون اإلداري.بعض المفاهمدخل عام:-
النظریات واالتجاهات الفكریةتطور الفكر اإلداري:- 
تعریفها، وظائفها، مبادئ توظیفها في أنظمة المعلوماتالمفاهیم األساسیة لإلدارة العلمیة: - 
.التسییر الفني ،التسییر اإلداري،التسییر المالي لمعلومات:التسییر الفني وإلداري والمالي ألنظمة ا- 
تقییم نشاط أنظمة المعلومات- 
دراسة بعض النماذج الدولیة الرائدة في أنظمة المعلومات-

طریقة التقییم: 
تقییم متواصل + امتحان

المراجع: 
.1994دار الخلود للنشر والتوزیع ، السریحي ، حسن عواد ؛ شاهین ، شریف كامل . مقدمة في علم المعلومات . جدة: -1
2001،لثقافة العلمیةاالقاهرة: دار المدخل إلى علوم المكتبات.أبو الفتوح.حامد،-2
.1980القاهرة: دار المعارف،اإلدارة العلمیة.علي.لسلمي،ا-3
.2001والمعلومات.الجزائر:دار الهدى للطبعة والنشر،صوفي،عبد اللطیف.مدخل إلى علوم المكتبات-4
1984دار غریب،القاهرة:مقدمة في علم المعلومات.محمد فتحي.بد الهادي،ع-5
.2002دار صفاء،: إدارة وتنظیم المكتبات ومراكز مصادر التعلم.عمان. مصطفىعلیان،ربحي-6
.1997همشري، عمر أحمد؛ علیان ، ربحي مصطفى. المرجع في علم المكتبات والمعلومات. عمان: دار الشروق، -7
رة العلمیة للمكتبات ومراكز المعلومات والتوثیق /محمد الهادي محمداالدا-8
أساسیات علم المكتبات والتوثیق والمعلومات /عمر أحمد همشري-9

مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات /عبداهللا محمد الشریف-10
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الثالثالسداسي: 
منھجیة وحدة التعلیم :

:مناھج وتقنیات البحثالمادة 
02الرصید:

02امل:المع
:أھداف التعلیم

تهیئة الطالب لإلعداد المنهجي لبحث ما ، وصوال كیفیة تحضیر مذكرة التخرج ، تركز المحاضرات على المراحل العلمیة للبحث مع تخصیص أن 
لك المراحلتالحصص التطبیقیة لكل 

محتوى المادة: 
مدخل إلى علم المناھج

مصطلحات علم المناھج
العلميمفھوم العلم و البحث

البحث وطرائقھ خالل العصور القدیمة: مصر /العراق/ الیونان
بین محاكاة الطبیعة و المناھج الحسیة-
لغة االستنتاج العقلي عند الیونانیین-

البحث وطرائقھ خالل العصر الوسیط: منھجیة البحث العلمي عند المسلمین.
الوصفیة/ التجریبیة عند علماء اإلسالم ..-

م بأوروبا. 17خالل العصر الحدیث.نشأة المنھج العلمي في القرن البحث وطرائقھ
فرنسیس بیكون/ روني دیكارت/ ھیغل/ دارون ..إلخ-
القطیعة المعرفیة والمنھجیة في میدان البحث العلمي؟-
خالصة عامةابستمولوجیة البحث العلمي الحدیث، -

طریقة التقییم: 
امتحان

المراجع: 
.2004دار القصبة، :الجزائرتدریبات عملیة.منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة:حروي وآخرون.أنجرس،موریس.تر. بوزید ص-1
.1988دار المریخ ،الریاض:مناهج البحث في علم المعلومات والمكتبات.بدر، أحمد.-2
.2009المطبوعات الجامعیة، بوحوش، عمار؛ الذنیبات، محمد. مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث. الجزائر: دیوان-3
.2013لجبوري، محمد حسین جواد. منهجیة البحث العلمي: مدخل لبناء المهارات البحثیة. عمان: دار صفاء للنشر ، -4
.2006رشوان،حسین عبد الحمید. أصول البحث العلمي. القاهرة: مؤسسة شباب الجامعة ،-5

عبد الرحمان بدوي، مناھج البحث العلیم-
ال، مناھج العلماء المسلمین في البحث العلميفرانتز روزنت-

حسن محمد حسین، البحث اإلحصائي: أسلوبھ و تحلیل نتائجھ
-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.
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الثالثالسداسي: 
منھجیة وحدة التعلیم :

: المعایییر الموحدة في المؤسسات الوثائقیةالمادة 
02الرصید:
01المعامل:

:أھداف التعلیم
لمقاییس المتعلقة بالفهرسة معرفة الطالب كل ا- 
معرفة كیفیة إنشاء وتسییر الفهارس- 
التعرف على كیفیة تكوین وٕانشاء فهارس مشتركة- 

یجب على الطالب أن یتحكم في معرفة المعاییر والتقنین بشكل عامالمعارف المسبقة المطلوبة 
محتوى المادة: 

. النبذة التاریخیة
أنواع الفهرسة ومختلف مستویات الوصفبكل منها، أنواع الوثائق والمعاییر الخاصة
 أتمتة الفهارس ومعیار شكلMARC,UNIMARC

. المونوغرافیات
 La normalisation du catalogage
 Le CBU et les travaux de l’IFLA l’ISBD

المداخل المشتركةاإلحاالت، المداخل بالعنوانالشخصي،المداخل بالمؤلف ،
األنماط واالنواع، األهداف والحاجة للمعاییر، یخیة: رحلة مع المصطلحالمعاییر رؤیة تار 

المعاییر بالمؤسسات الوثائقیة، الهیئات والمنظمات 
التجارب األجنبیة والعربیة، مؤشرات قیاس األداء بالمؤسسات الوثائقیة

المعاییر والوعي المعلوماتي
طریقة التقییم: 
تقییم متواصل 

المراجع: 
.1998د الحلیم زائد. المعاییر الموحدة للمكتبات والمعلومات. القاھرة: الدار المصریة اللبنانیة، یسریة عب-

شریف كامل شاھین، أسامة السید محمود، یسریة عبد الحیم زائد؛. المعیار العربي الموحد للمكتبات الجامعیة. -
.2013جدة: مكتبة الملك فھد الوطنیة، 

مد البسیوني؛. المعیار العربي الموحد للوعي المعلوماتي: مبادئ توجیھیة للمكتبات أحمد عبادة العربي، بدویة مح-
.2013العامة والمدرسیة والجامعیة العربیة. جدة: مكتبة الملك فھد الوطنیة، 

أسامة غریب عبد العاطي، أحمد امین أبو سعدة؛. مؤشرات إعلم لقیاس أداء المكتبات الوطنیة، االكادیمیة، -
.2013مدرسیة.  جدة: مكتبة الملك فھد الوطنیة، العامة، ال

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.
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الثالثالسداسي: 
استكشافیةوحدة التعلیم :

: تكنولوجیا المعلومات واالتصالالمادة 
02الرصید:
02المعامل:

:أھداف التعلیم
دراسة مختلف وسائط المعلومات .- .1
كنولوجیا اإلعالم اآللي واإلتصالتعریف الطالب بالتطورات الحاصلة على مستوى ت.2
توضیح العالقات ما بین الوسائط واألدوات التكنولوجیة والمعلومات.3

یجب على الطالب أن یتحكم في التكنولوجیات الحدیثة المعارف المسبقة المطلوبة 
محتوى المادة: 

تاریخ إیصال المعارف و التطورات اإللكترونیة عام، مدخل
:اإلعالم اآللي ، االتصاالت،البرمجیاتالمعلوماتأسس تكنولوجیا -2
خصائصه وممیزاتهمجتمع المعلومات، -3
مصادر المعلومات اإللكترونیة -4
: مواقع الواب بشتى أنواعها ومختلف الشبكات االجتماعیة الحدیثةخدمات االتصال التكنولوجیة-5
الفضاء المعلوماتي العربي-6
في أنظمة المعلوماتنولوجیا المعلومات خیارات االستفادة من تك-7
.تطبیقات تكنولوجیا المعلومات في أنظمة المعلومات-8
تكنولوجیا المعلومات وتحدیات المجتمع الرقمي-9

طریقة التقییم: 
تقییم متواصل + امتحان

المراجع: 
ن، الجمعیة األمریكیة للتكنولوجیا التعلم عن بعد و  و مصطلحات التعلیم االلكتروني. لي أیرز شلوسر، مایكل سیمنسو 

2015و االتصاالت التربویة. ترجمة نبیل جاد عزمي. كلیة التربیة جامعة حلوان. مكتبة بیروت. الطبعة الثانیة. 
 -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.
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الثالثالسداسي: 
استكشافیةوحدة التعلیم :

: المجتمع واالقتصاد في الجزائر المعاصرةالمادة 
02الرصید:
01المعامل:

:أھداف التعلیم
للتنمیة كمحركيمكن الطالب من اإللمام  بنقاط القوة والضعف لالقتصاد ، والتخطیط والتسییر اإلستراتیجته المادةھذ

اإلمكانیات المادیة والبشریة .   المستدامة بشكل یتماشى و
خصوصیات االقتصاد –المتعلقة باالقتصاد وعلم االجتماع المصطلحات األساسیة المعارف المسبقة المطلوبة 

آلیات التنمیة والنمو .–المؤسسات   الجزائریة –الجزائري 
محتوى المادة: 

تعاریف أساسیة1
يمراحل تطور المجتمع واالقتصاد الجزائر - 2
: مخاطر المخدرات على المجتمع واالقتصاد والدولة اإلصالحات االقتصادیة وأثرها علي الحیاة االجتماعیة- 3
االقتصاد المبني علي المعرفة : مشروع مجتمع- 4
الرهانات واآلفاق المستقبلیة- 5
بائل ..]الق-األعراش–تطور التركیبة اإلجتماعیة [ الطبقات ، ةتطور التركیبة السكانی- 6
التجارة]-الصناعة- تطور اإلقتصاد الجزائري [ الزراعة، االقتصاد اإلستعماري و تأتیراته- 8
الحكم الراشد وأخالقیات المهنة ،تطور منظومة الحكم وأثرها على األخالق واآلداب العامة - 9

تطور التعلیم في المجتمع الجزائري-10
قضیة المرأة-11

طریقة التقییم: 
حانامت

المراجع: 
كتبة متولي، ناریمان إسماعیل. اقتصادیات المعلومات : دراسة لألسس النظریة وتطبیقاتها العملیة على مصر وبعض البالد األخرى. القاهرة: الم1

.1995األكادیمیة، 
2004توزیع .االقتصاد، المجتمع ، السیاسة ،دار الجر للنشر والدبلة،عبد العالي.الدولة الجزائریة الحدیثة:- 2

.1999محمد العربي الزبیري.تاریخ الجزائر المعاصر.اتحاد الكتاب العرب.- 3
أشكال األسواق وسیاسات المؤسسة في الجزائر/ سید علي بخاري- 4
تسییر المؤسسات الجزائریة/ أحمد بویعقوب- 5
اإلقتصاد القائم عل العلم / عبد القادر حفالت- 6
قتصادیة/ صالح موهوبالجزائر أمام اإلصالحات اإل- 1
دراسة سوسیولوجیة -عبد القادر جغلول :تاریخ الجزائر الحدیث- 2

- charles robert ageron :les algeriens musulmans et  la françe.
Mostefa berte fnouchet ; system social et chahngement social en algerie.
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الثالثالسداسي: 
استكشافیةوحدة التعلیم :

: التراث المادي والالمادي المادة 
02الرصید:
01المعامل:

:أھداف التعلیم
المقیاس یمكن الطالب من معرفة أنواع التراث الموجودة في الجزائر وعالقته بالهویة الوطنیة وكیفیة هذا

وطرق الحفاظ على هذا التراث 
المادي في الجزائر .معرفة عامة حول مختلف أنواع التراث:المعارف المسبقة المطلوبة 

محتوى المادة: 
ام: التراث الثقافي وعالقته التنمیة في المجتمع مدخل ع1

التراث المادي : التعریف واألنواع الموجودة في الجزائر- 1
االنسان والتراث المادي
 التراث المادي والمحافظة على الهویة
إدارة التراث المادي

الموجودة في الجزائرالتراث الالمادي: التعریف واألنواع- 2
oاالنسان والتراث الالمادي
o التراث الالمادي والمحافظة على الهویة
oإدارة التراث الالمادي

المنظمات الوطنیة والدولیة المهتمة بالتراث المادي والالمادي .- 3
التجارب الدولیة للحفاظ على التراث المادي والالمادي- 4
والالمادي.التنمیة البشریة والتراث الثقافي المادي- 5
الثقافة الشعبیة والتراث الثقافي.- 6
طرق وأسالیب المحافظة على التراث المادي والالمادي وآلیات تثمینه.- 7

امتحانطریقة التقییم: 
المراجع: 

.2004یحي وزیري، العمارة اإلسالمیة والبیئة: الروافد التي شكلت التعمیر اإلسالمي.عالم المعرفة ،جویلیة
نظمة الیونسكواالموقع الخاص بم

الموقع الخاص بمنظمة األلسكوا



عام تاریخ 40 عنوان اللیسانسالمؤسسة                    
السنة الجامعیة            

الثالثالسداسي: 
أفقیة وحدة التعلیم :

: إعالم آلي توثیقيالمادة 
01الرصید:
01المعامل:

:أھداف التعلیم
إعطاء الطالب كل المبادئ التي فرضت نفسها على المكتبات وذلك من برامج جاهزة وكیفیة إشراكه في تحضیر هذه 

.البرامج
: التحكم في جھاز اإلعالم اآللي ومختلف التطبیقات البسیطة المتعلقة بمحیط الویندوز .المعارف المسبقة المطلوبة 

التعریف، األهداف،اإلیجابیات ،كیفیة التطبیق ،العتاد الالزم ،المستخدمین واألتمتة.األتمتة:محتوى المادة: - 1
لتسییر الوثائقي وخدماتها ، البرمجیات الجاعزة التسییر الوثائقي ، أنواع برمجیات االبرمجیات :- 2

واالختیایریة،إیجابیات وسلبیات البرمجیات.
الملف ، التسجیلة، الحقل ،أنماطه ن أبعاده، اإلنشاء والتفحیص والتحدیث، قاعدة المعطیات نبنك الملفات:- 3

المعلومات
ٕایجابیاته : العمل الیدوي وسلبیاته، العمل اآللي و أتمتمة السلسة الوثائقیة- 4
: دراسة الموجودات تحضیر دفتر الشروط ،اختیار البرمجیات حسب التطبیقات المطلوبة.أتمتة المكتبات- 5

طریقة التقییم: ةاستخدام نماذج للبرمجیات الجاهز
تقییم متواصل

المراجع: 
یة في المكتبات ومراكز المعلومات. الكویت: شركة عبد المعطي، یاسر یوسف. مقدمة في الحاسب اآللي وتطبیقاته: مع التطبیقات والتجارب العرب- 1

1994المكتبات الكویتیة، 

1995عبدالهادي، زین. األنظمة اآللیة في المكتبات. القاهرة : المكتبة األكادیمیة، - 2

.1992معهد اإلدارة العامة ،. عمان: إدارة مشاریع التشغیل اآللي في المكتبات. تر.علي سلیمان الصویتغمار لین كالیتون،- 3
2010دار دجلة،عمان:حوسبة المكتبات الجامعیة.اروى عیسى.الیاسري،- 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.
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الثالثالسداسي: 
یة أفقوحدة التعلیم :

: لغة أحنبیة (فرنسیة)المادة 
01الرصید:
01المعامل:

:أھداف التعلیم
التعامل مع المراجع والوثائق باللغات األجنبیة األخرى في تخصصھم وتمكینھم من مكن الطالب من ته المادةھذ

استعمال ھذه المراجع في بحوثھم العلمیة 
لغوي في اللغة األجنبیة : التكوین القاعدي والالمعارف المسبقة المطلوبة 

محتوى المادة: 
- Etude de texte avec exploitation structurelle .
- Révision et consolidation des base .

- Insistance sur la compétence de la communication .

طریقة التقییم: 
تقییم 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
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الثالثالسداسي: 
أفقیة وحدة التعلیم :

: لغة أحنبیة (إنجلیزیة)المادة 
01الرصید:
01المعامل:

:أھداف التعلیم
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.

طریقة التقییم: 
تقییم 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



عام تاریخ 43 عنوان اللیسانسالمؤسسة                    
السنة الجامعیة            

الرابعالسداسي: 
أساسیة وحدة التعلیم :

لغات التوثیقالمادة :
05الرصید:
02المعامل:

:أھداف التعلیم
، وكذا معرفة اللغات مبادئ األساسیة  للغات أنظمة المعلومات والخاصیات األساسیة لكل لغة منهاتعریف الطالب بال

الوثائقیة المستعملة في مختلف أنظمة المعلومات.

یجب على الطالب أن یتحكم في تصنیف المعرفة المعارف المسبقة المطلوبة 
محتوى المادة: 

التكشیف:-1
راحل التكشیفم، ق التكشیف، طر تعریف التكشیف

أنواع التكشیف-
منهجیة التكشیف-

المكانز-2
تعریف المكنز وظائف المكنز-
هیكلة المكانز وأقسامها-
أنواع المكانز-
منهجیة إعداد مكنز-

صیانة المكانز
طریقة التقییم: 

تقییم متواصل + امتحان

المراجع: 
.1985مریخ،الریاض: دار ال، أحمد. المدخل إلى علم المعلومات والمكتبات.بدر- 

تنظیم المعرفة :مدخل عام وقضایا رئیسیة في التنظیم والتصنیف /عبد السالم أبو لنور.- 
- 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.



عام تاریخ 44 عنوان اللیسانسالمؤسسة                    
السنة الجامعیة            

الرابعالسداسي: 
أساسیة وحدة التعلیم :

المؤسسات األرشیفیة في الجزائر المادة :
05الرصید:
02المعامل:

:أھداف التعلیم
لمؤسسات التي تھتم باألرشیف في الجزائر ودور كل من ھذه تھدف ھذه المادة ألن یتعرف الطالب على مختلف ا

المؤسسسات
یجب على الطالب في أساسیات علم األرشیفالمعارف المسبقة المطلوبة 

محتوى المادة: 
:المشاكل الخاصة ب-

.أرشیف الثورة التحریریة، تصادیةأرشیف المؤسسات االق، العائالت (األرشیف الخاص)أرشیف،یاتشفتسالمأرشیف ، الوالیات–أرشیف البلدیات -

الخرائط الصور األقراص ، األفالم....الخأشكال األرشیف: -2
الوثائق السمعیة البصریة، الوثائق المطبوعة ، الوثائق الحدیثة 

األرشیف وتكنولوجیا المعلومات واالتصال-3
فوجیات الحدیثة في مجال األرشیمختلف تطبیقات التكنول، رشیفجیا بالنسبة لأللو التعریف بأهمیة التكنو 

تنظیم وتسییر المؤسسات األرشیفیة-4
،الحفظ المؤقت، الفرز والحذف، الدفعـ الترتیب والترقیمفمعالجة األرشیف: تكوین األرشی، مبادئ األرشیف

القواعد العامة للوصف األرشیفيالوصف األرشیفي : -5
األنواع طرق اإلعدادوسائل البحث: -6

لتقییم: طریقة ا
تقییم متواصل + امتحان

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.
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الرابعالسداسي: 
أساسیة وحدة التعلیم :

البیبلیوغرافیا والوابوغرافیا المتخصصة  المادة :
05الرصید:
02المعامل:

:أھداف التعلیم
ا هذه المصادر في مختلف التعریف بالمصادر األساسیة للمعلومات و طرق استعمالها و كذا التطورات التي عرفته- 

فروع المعرفة البشریة.
معرفة الطالب بالمبادئ العامة لمناهج  الببلیوغرافیا و مختلف تقنیات البحث الببلیوغرافي.المعارف المسبقة المطلوبة 

محتوى المادة: 
.منهجیة البحث الوثائقي المتخصص.1
صص.في كل تخوالوابوغرافیة األشكال و األنواع الببلیوغرافیا .2
اإلجراءات العامة التي یجب إتباعها بهدف اإلستفادة المثلى من بنوك و قواعد المعطیات المتخصصة.3
مواقع الواب البیبلیوغرافیة المتخصصة اإلجراءات العامة التي یجب إتباعها بهدف اإلستفادة المثلى من.4
ءلتها.تقییم أهم المصادر األساسیة للمعلومات وكیفیة إستعمالها أو كیفیة مسا.5
تطبییقات على بعض المیادین المعرفیة المتخصصة.6

التقییم المتواصل+ امتحان:طریقة التقییم
:المراجع

مدخل لدراسة المراجع-
.1981الهجرسي، سعد محمد. المراجع ودراستها في علوم المكتبات. القاهرة: جمعیة المكتبات المدرسیة،.1
بات والمعلومات والتوثیق: أسس علمیة حدیثة ومدخل منهجي الهجرسي، سعد محمد، السید، حسب اهللا. المكت.2

.1998عربي. االسكندریة: دار الثقافة العربیة،
.1991الحلوجي، عبد الستار. مدخل لدراسة المرجع. القاهرة: دار الثقافة والنشر والتوزیع،.3
.1991یة،محمد فتحي، عبد الهادي. المصادر المرجعیة المتخصصة. القاهرة: المكتبة األكادیم.4
محمد فتحي، عبد الهادي. المصادر المرجعیة في االنسانیات والعلوم اإلجتماعیة. القاهرة: دار الثقافة .5

.2001العلمیة،
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الرابعالسداسي: 
أساسیة وحدة التعلیم :

صیانة وترمیم الوثائق والمخطوطات  المادة :
05الرصید:
02المعامل:

:أھداف التعلیم
وكیف الحفاظ علیها لتبقى في مصادر أساسیة للمعلومات یم الوثائق والمخطوطات كونها أهمیة ترمالتعریف ب- 

.متناول األجیال القادمة
أهمیة الوثائق في حیاة الفرد بشكل عام والعلماء على وجه الخصوصمعرفة الطالب المعارف المسبقة المطلوبة 

محتوى المادة: 
مدخل عام : لعلم الوثائق والمخطوطات

خ المخطوط،أهمیة الوثائق والمخطوطاتتاری
أنواع الوثائق / تصنیف المخطوطات

الخط العربي وأنواعه، فهرسة المخطوط،تحقیق المخطوط 
صیانة وترمیم الوثائق

صیانة وترمیم المخطوط
الوسائل العلمیة للصیانة والترمیم 

طرق الترمیم وأنواعه، الكلي ، الجزئي
سالیب و اإلجراءات رقمنة الوثائق والمخطوطات األ

تواإلجراءابحفظ الوثائق والمخطوطات: األسالی
التقییم المتواصل+ امتحان:طریقة التقییم

:المراجع
.2003عفیف،البهنسي. الخط العربي أصوله ،نهضته ، انتشاره .دمشق :دار الفكر ،

.2000طوط إلى عصر اإلنترنت.عمان دار الفكر. عامر ابراهیم قندیلجي، ربحي مصطفى علیان.مصادر المعلومات من عصر المخ2
.1997. عمر أحمد همشري .أساسیات علم المكتبات والمعلومات.عمان دار الشروق3
.1999. ربحي مصطفى علیان.المكتبات  في الحضارة العربیة اإلسالمیة .عمان:دار الصفا، 4
1996نشره.القاهرة:معهد المخطوطات العربیة،. أحمد شوقي بنبین.تكنولوجیا المعلومات لحفظ التراث المخطوط  و 5

.1996.راشد بن سعد بن راشد القحطاني.خدمات المخطوطات العربیة في مكتبات مدینة الریاض.الریاض:مطبوعات مكتبةالملك فهد،6
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الرابعالسداسي: 
منھجیة وحدة التعلیم :

مناھج وتقنیات البحث  المادة :
02الرصید:
02المعامل:

:یمأھداف التعل
تهیئة الطالب لإلعداد المنهجي لبحث ما ، وصوال كیفیة تحضیر مذكرة التخرج ، تركز المحاضرات على المراحل العلمیة للبحث مع تخصیص 

الحصص التطبیقیة لكل ذلك المراحل
معرفة الطالب بالمبادئ العامة لمناهج  الببلیوغرافیا و مختلف تقنیات البحثالمعارف المسبقة المطلوبة 

محتوى المادة: 
خطوات المنھج العلمي: التساؤل/ الفرضیة / القرار

بین المشكلة واإلشكالیة؟-
أدوات تجمیع البیانات-
بناء الفرضیات واختبارھا-
تعمیم النتائج و الخروج باالستنتاجات.-

أنواع البحوث العلمیة: الوصفیة/ التحلیلیة/ التشخیصیة/التجریبیة إلخ..
یات تجمیع المعلومات: المالحظة/ المقابلة/ االستبیان تقن

بین المصدر والمرجع؟
البحث و البیئة الرقمیة

كیفیة تصمیم البحث العلمي( األكادیمي).
المقترحات..).- عناصر المقدمة/ المتن واالقتباسات/ الخاتمة والنتائج( التوصیات

Iso 690-02تقنیات تقیید اإلحاالت والھوامش : 
بلیوغرافیة.البی

المالحق ..
امتحان:طریقة التقییم

:المراجع
.2004دار القصبة، :الجزائرتدریبات عملیة.منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة:أنجرس،موریس.تر. بوزید صحروي وآخرون.--1
.1988دار المریخ ،الریاض:مناهج البحث في علم المعلومات والمكتبات.بدر، أحمد.-2
.2009حوش، عمار؛ الذنیبات، محمد. مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث. الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، بو -3
.2013لجبوري، محمد حسین جواد. منهجیة البحث العلمي: مدخل لبناء المهارات البحثیة. عمان: دار صفاء للنشر، -4
.2006رة: مؤسسة شباب الجامعة ،رشوان،حسین عبد الحمید. أصول البحث العلمي. القاه-5
المنهج اإلحصائي /أبو بكر محمود / المنهج العلمي /عبد الرحمن بدوي-
أصول البحث العلمي ومناهجه /أحمد بدر-
-Madeleine Grawitz /méthodes des sciences sociales
-Initiation a la méthodologie/
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الرابعالسداسي: 
منھجیة وحدة التعلیم :

الوصف المقنن لألوعیة غیر مطبوعة  ة :الماد
02الرصید:
01المعامل:

:أھداف التعلیم
معرفة إنشاء فهار س للمواد الموجود في المؤسسات الوثائقیة غیر المطبوعة 

محتوى المادة: 
مداخل الهیئات .1
المؤتمرات.2
المنشورات الدوریة .3
المواد السمعیة البصریة ..4
المواد الخرائطیة .5
المطویات الملصقات و .6
المصغرات الفلمیة ..7
المخطوطات ..8
ترتیب الفهارس: الفبائي ،جغرافي، .....الخ.9

التقییم المتواصل:طریقة التقییم
:المراجع

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.
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الرابعالسداسي: 
استكشافیة وحدة التعلیم :

تكنولوجیا المعلومات واالتصال   المادة :
02الرصید:
02المعامل:

دراسة مختلف وسائط المعلومات .:أھداف التعلیم
تعریف الطالب بالتطورات الحاصلة على مستوى تكنولوجیا اإلعالم اآللي واإلتصال 

توضیح العالقات ما بین الوسائط واألدوات التكنولوجیة والمعلومات.
محتوى المادة: 

I -دور المكتبات في بناء و تطویر االقتصاد الرقمي
II -بات الرقمیة، االلكترونیة و االفتراضیةالمكت

مراحل إنشاء مكتبة افتراضیة -III
IV -البرامج مفتوحة المصدر
V - ٍإدارة مشاریع المكتبات االفتراضیة
-VIالمكتبات االفتراضیة في الوطن العربي

دور الویب في التسویق لخدمات  المكتبات االفتراضیة  -VI
+ امتحانالتقییم المتواصل:طریقة التقییم

:المراجع
2005دار أسامة للنشر والتوزیع ،عمان:الجاسم،جعفر.تكنولوجیا المعلومات.-1
.2008للنشر والتوزیع.السالمي،عالء عبد الرزاق.تكنولوجیا المعلومات.عمان:دار المناهج-2
.2009لصیرفي، محمد. إدارة تكنولوجیا المعلومات. القاهرة: دار الفكر الجامعي،ا-3

4- Collier Philippe. L’informatisation des bibliothèques et centres de documentation. Paris, A JOUR
Edition, 1990.
5- Bertrand Roland. Micro-ordinateur et traitement de l’information. Paris, A JOUR, 1991.

6- Informatique et bibliothèques : pourquoi et comment informatiser une bibliothèque. Paris, Cercle de
la librairie, 1986.
7-Informatiser sa documentation. Des choix adaptés à ses moyens. Paris, IBISCUS, 1995.
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الرابعالسداسي: 
استكشافیة وحدة التعلیم :

نظریات اإلعالم المادة :
02الرصید:
01المعامل:

.لتي ظهرت في مجال علوم اإلعالم واالتصال قدیما وحدیثاات معرفة كل النظری:اف التعلیمأھد
محتوى المادة: 

I لالتصال ، اإلعالم، المعلومات، الدعایة ، الهیكل األساسي لالتصالریفاتقدیم عام وتعـ :.
موذج االتصال العامالنظریة الریاضیة ، التنسیق المفتوح، النسق االجتماعي، ن:ـ نماذج االتصال

: التشویش، الحشوحواجز االتصالـ 
الوظائف األساسیة للخطاب، الوظیفة الداللیة ، الوظیفة التعبیریة ، الوظیفة المیتالغویة ، الوظیفة :اللغة واالتصالـ 

قیاس المعلومات حسب نظریة شانون .الشعریة ،
حیث الزمان والمكان،االتصال ذو االتجاه الواحد والمتعدد االتصال واقتصاد اللغة، االتصال من :أنواع االتصالـ 

االتجاهات 
دراسة قیمة المعلومات ، حفظ المعلومات داخل الجماعات، تحویل المعلومات العلمیة والتقنیة، المعلومات :المعلوماتـ

والثوائق ، الوثائق وتحلیل النص، تحلیل وقراءة الصور ، اإلشهار
: تعریف االتصال الجماهیري، الخبر اإلعالمي ، النظریات المفسرة ، النظریات السلوكیة هیريـ نظریات االتصال الجما

VI; Sharamm;Mc Luhan;Lazarsfeildlasswellسیكولوجیة ، السوسیولوجیة، نظریة–، النظریات السوسیو 

امتحان:طریقة التقییم
:المراجع

Bougnoux Daniel. Sciences de l'information et de la communication. Édition Larousse, collection Textes essentiels,
1994
2. Jakobson Roman. Essai de linguistique générale. 1963
3.Lasswell Harold. Structure et fonction de la communication dans la société. 1948
4. Mattelard A. et M. Histoire des théories de la communication, éd. La découverte, 1995.
5. Meunier J.P. et Peraya D., Introduction aux théories de la communication, De Bœck Université, 1993.
6. Mucchielli A., La nouvelle communication. Epistémologie des sciences info-com, Armand Colin, 2000.
7. Escarpit Robert.L’information et la communication : théorie générale, Nouv. éd. Paris, Hachette, 1991.
(Hachette université. Communication)
8. Mucchielli Alex.La nouvelle communication : épistémologie des sciences de l’information-communication,
Paris, Armand Colin, 2000. (Collection U. Sciences de la communication)
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الرابعالسداسي: 
استكشافیة وحدة التعلیم :

الفكر الخلدوني المادة :
02الرصید:
01المعامل:

فتح المجال للطالب من أجل اكتشاف وتفتیق مواهبه من خالل تفتحه على الفكر الخلدوني .:أھداف التعلیم
وى المادة: محت

ابن خلدون حیاته والعوامل المؤثرة في شخصیته وفكره
مراحل تاریخ حیاة ابن خلدون: التقسیم التاریخي ، التقسیم الموضوعي

التعریف بمقدمة ابن خلدون: كتاب العبر، الصول المخطوطة لمقدمة ابن خلدون،المقدمة التاریخیة البن خلدون.
ن البشري، حركة التاریخ،الدولة والعصبیة،التریخ والعمران:التاریخ والعمرا

الفكر الخلدوني: في حقل الفكر االجتماعي
الفكر الخلدوني: في حقل الفكر التاریخي

آراء ابن خلدون في العلوم األخرى
أراء ابن خلدون في اللسان العربي

آراء ابن خلدون في العرب والمسلمین
السلطة والحكم في فكر ابن خلدون

لسیاسة في فكر ابن خلدونالعلماء وا
امتحان:طریقة التقییم

:المراجع
.1981ابن خلدون، عبد الرحمن.مقدمة ابن خلدون.القاهرة: دار النهضة ، . 1
.1991.شمس الدین، عبد األمیر،الفكر التربوي عند ابن خلدون وبن األزرق.بیروت: الشركة العالمیة للكتاب ،2
.1991خا.بیروت: دار الكتب العلمیة ، . عاصي ، حسین ، ابن خلدون مؤر 3
.1998.محمد فاروق النبهان.الفكر الخلدوني من خالل المقدمة.مؤسسة الرسالة ،4
.1975.مهدي عامل . في علمیة الفكر الخلدوني.بیروت:دار الفرابي،5
.1985. الخطاب التاریخي :دراسة لمنهجیة ابن خلدون.الراباط. المركز الثقافي العربي.6
جیة الوریمي، بوعجلیة،حفریات في الخطاب الخلدوني:األصول السلفیة ووهم الحداثة العربیة.دمشق:دار .نا7

.2008بیترا للنشر والتوزیع،
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الرابعالسداسي: 
أفقیةوحدة التعلیم :

إعالم آلي توثیقي المادة :
01الرصید:
01المعامل:

التي فرضت نفسها في االستعماالت المختلفة ألنظمة المعلومات ومختلف التطبیقات إعطاء الطالب كل مبادئ اإلعالم اآللي :أھداف التعلیم
الجدیدة لهذه الوسیلة في نواحي الحیاة المختلفة.

محتوى المادة: 
التعریف، األهداف،اإلیجابیات ،كیفیة التطبیق ،العتاد الالزم ،المستخدمین واألتمتة.األتمتة:- 1
أنواع برمجیات التسییر الوثائقي وخدماتها ، البرمجیات الجاعزة التسییر الوثائقي ، البرمجیات :- 2

واالختیایریة،إیجابیات وسلبیات البرمجیات.
الملف ، التسجیلة، الحقل ،أنماطه ن أبعاده، اإلنشاء والتفحیص والتحدیث، قاعدة المعطیات نبنك الملفات:- 3

المعلومات
، العمل اآللي وٕایجابیاته : العمل الیدوي وسلبیاتهأتمتمة السلسة الوثائقیة- 4
: دراسة الموجودات تحضیر دفتر الشروط ،اختیار البرمجیات حسب التطبیقات المطلوبة.أتمتة المكتبات- 5
.استخدام نماذج للبرمجیات الجاهزة- 6

التقییم المتواصل:طریقة التقییم
:المراجع

بیقات والتجارب العربیة في المكتبات ومراكز المعلومات. الكویت: شركة عبد المعطي، یاسر یوسف. مقدمة في الحاسب اآللي وتطبیقاته: مع التط- 1
1994المكتبات الكویتیة، 

1995عبدالهادي، زین. األنظمة اآللیة في المكتبات. القاهرة : المكتبة األكادیمیة، - 2

.1992عهد اإلدارة العامة ، م. عمان: إدارة مشاریع التشغیل اآللي في المكتبات. تر.علي سلیمان الصویتغمار لین كالیتون،- 3
2010دار دجلة،عمان:حوسبة المكتبات الجامعیة.اروى عیسى.الیاسري،- 4

5- Collier Philippe. L’informatisation des bibliothèques et centres de documentation. Paris, A JOUR Edition, 1990.
6- Bertrand Roland. Micro-ordinateur et traitement de l’information. Paris, A JOUR, 1991.
7- Informatique et bibliothèques : pourquoi et comment informatiser une bibliothèque. Paris, Cercle de la

librairie, 1986.
8- Informatiser sa documentation. Des choix adaptés à ses moyens. Paris, IBISCUS, 1995.
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ابعالرالسداسي: 
أفقیةوحدة التعلیم :

لغة أجنبیة (فرنسیة)المادة :
01الرصید:
01المعامل:

:أھداف التعلیم

Développement d une façon intégrée de toutes les aptitudes de la langue française chez l étudiant.

المادة :حتوىم

CONTENU
- Etude de texte avec exploitation structurelle .

- Révision et consolidation des base .
- Insistance sur la compétence de la communication .

طریقة التقییم
تقییم 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
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الرابعالسداسي: 
أفقیةوحدة التعلیم :

لغة أجنبیة (إنجلیزیة)المادة :
01الرصید:
01المعامل:

:أھداف التعلیم

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

المادة :حتوىم
CONTENT

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.

طریقة التقییم
تقییم متواصل

.المراجع:


