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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أ ثروت يوسف الغلباند .أ

 )اسم المقرر  تعليم مفتوحالقسم العممي والشعبة                                                       
 (المادة

المؤسسات المهنية في مجال 
 :المكتبات والمعمومات

 البريد االلكتروني الثالث المستوي
 لممقرر

nadia.ali@art.tanta.edu.eg 

  .هبة دنيا. د  نادية سعد. د لجنة الممتحنين
 نادية سعد مرسي. دأستاذ المقرر  

 :عمى الطالب أن يختار موضوع فقط من ىذه الموضوعات
 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م

 .جمعية المكتبات والمعمومات البحرينية 1

 النشأة والتطور 1
 األىداف 2
 العضوية 3
الندوات، المؤتمرات، ورش  )األنشطة  4

 (الخ...العمل
 اصدارات الجمعية 5

 جمعية المكتبات والمعمومات المصرية 2

 النشأة والتطور 1
 األىداف 2
 العضوية 3
الندوات، المؤتمرات، ورش  )األنشطة  4

 (الخ...العمل
 اصدارات الجمعية 5

 .جمعية المكتبات والمعمومات السودانية 3
 النشأة والتطور 1
 األىداف 2
 العضوية 3

الندوات، المؤتمرات، ورش  )األنشطة  4  
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د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أ ثروت يوسف الغلباند .أ

 (الخ...العمل
 اصدارات الجمعية 5

 :جمعية المكتبات والمعمومات األمريكية 4

 النشأة والتطور 1
 األىداف 2
 العضوية 3
 األنشطة  4
 اصدارات الجمعية 5

5 
معايير تقييم مواقع الجمعيات المينية 

 عمي شبكة اإلنترنت

 .أىمية تقييم مواقع اإلنترنت 
أىمية تقييم المواقع بالنسبة ألخصائي  

 المكتبة
 أنواع المواقع 
معاييرتقييم مواقع الجمعيات المينية  

اليدف، المسئولية، لغة الموقع، توثيق )
الموقع، محتوي الموقع، تسييالت البحث، 

 (الخدمات التفاعمية
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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أ ثروت يوسف الغلباند .أ

 )اسم المقرر  تعليم مفتوحالقسم العممي والشعبة                                                       
 (المادة

 المصادر المرجعية المتخصصة

البريد  الثالث المستوي
 االلكتروني

 لممقرر

ahmed.shahin@art.tanta.edu.eg 

أحمد . أ د أحمد رجب شاىين. د لجنة الممتحنين
 .عبادة العربي

 

 أحمد رجب شاهين. دأستاذ المقرر  
 :عمى الطالب أن يختار موضوع فقط من ىذه الموضوعات

 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م

 المصادر المرجعية المباشرة 1

 المصادر المرجعية المباشرةمفيوم  1
تعريف :أنواع المصادر المرجعية المباشرة  2

 كل نوع منيا
 وظيفة كل نوع من المراجع المباشرة 3
4 
 

نماذج لممصادر المرجعية المباشرة في كل 
 نوع

 المصادر المرجعية غير المباشرة 2

 المصادر المرجعية غير المباشرةمفيوم  1
أنواع المصادر المرجعية الرقمية غير  2

 تعريف كل نوع منيا:المباشرة 
 وظيفة كل نوع من المراجع غير المباشرة 3
4 
 

نماذج لممصادر المرجعية غير المباشرة في 
 كل نوع

3 
 .خصائص أو سمات المصادر المرجعية

 

 المصادر المرجعية المتخصصةمفيوم  1
 خصائص المصادر المرجعية المتخصصة 2
 التنظيم 3

mailto:ahmed.shahin@art.tanta.edu.eg�������


 جامعة طنطا
  كلية اآلداب

5 
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 طبيعة االستخدام 4  
 الشمول 5
 االيجاز والتركيز 6

4 
: المصادر المرجعية الرقمية والتقميدية

 دراسة مقارنة

 مفيوم المصادر المرجعية التقميدية 1
 المصادر المرجعية الرقميةمفيوم  2
أوجو االتفاق بين المصادر المرجعية الرقمية  3

 والتقميدية
أوجو االختالف بين المصادر المرجعية  4

  الرقمية والتقميدية
 عيوب المصادر المرجعية الرقمية 5

5 
لممصادر المرجعية - مع التقييم- نماذج

 المتخصصة

 تعريف المصادر المرجعية المتخصصة 1
أنواع المصادر المرجعية المتخصصة  2

 (يمكن االكتفاء بخمس أنواع منيا).

  .نماذج لممصادر المرجعية المتخصصة 3
 (يمكن االكتفاء بنموذجين لكل نوع)

تقييم نماذج المصادر المرجعية  - 4
 :المتخصصة في ضوء 

 .المسئولية الفكرية  -
المسئولية المادية أو المسئول عن  -

 .النشر 
 .توثيق المعمومات  -
 .طبيعة المعمومات  -
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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أ ثروت يوسف الغلباند .أ

 )اسم المقرر  تعليم مفتوحالقسم العممي والشعبة                                                       
 (المادة

 التكشيف واألستخالص

البريد  الثالث المستوي
 االلكتروني

 لممقرر

ahmed.shahin@art.tanta.edu.eg 

ثروت .د.أ أحمد رجب شاىين. د لجنة الممتحنين
 يوسف الغمبان

 

 أحمد رجب شاهين. دأستاذ المقرر  
 :عمى الطالب أن يختار موضوع فقط من ىذه الموضوعات

 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م

 إجراءات ومراحل التكشيف 1

 مفيوم التكشيف 1
 أوعية المعمومات االطالع عمىرحمة م 2

 ىاوقراءت
 مرحمة التمخيص واالنتقاء 3
4 
 

 مرحمة الترجمة إلى لغة التكشيف

. مرحمة إعداد الرابط أو اإلشارة الببميوجرافية 5

 لتكشيفل المكانز كأداة 2

 تعريف المكانز 1
 أنواع المكانز 2
 أنواع المصطمحات في المكانز وأشكاليا 3
4 
 

 العالقات بين المصطمحات داخل المكانز

 أنواع التكشيف 3

 التكشيفتعريف  1
التكشيف وفقًا لنوع أوعية المعمومات أنواع  2

 التي يتم تكشيفيا
التكشيف وفقًا لفمسفة التكشيف أو أنواع  3

 طبيعة المعمومات التي يتم تكشيفيا
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د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أ ثروت يوسف الغلباند .أ

 أنواع التكشيف وفقًا لمغة التكشيف 4

 خطوات ومراحل االستخالص 4

 مفيوم االستخالص 1
 إعداد اإلشارة الببميوجرافية 2
 اإلطالع عمى أوعية المعمومات 3
 كتابة مسودة المستخمص 4
 مراجعة المستخمص وتحريره 5

 صفات المستخمص الجيد 5

 اإليجاز مع القدرة عمى تمثيل المحتوى 1
عرض المعمومات  الحياد في 2

تجنب األسموب النقدي  3

 الدقة  4
سالمة األسموب واإلخراج المادي  5
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د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أ ثروت يوسف الغلباند .أ

القسم العممي 
والشعبة                                                       

 )اسم المقرر  تعليم مفتوح
 (المادة

 نظم التصنيف التركيبية

البريد  الثالث المستوي
 االلكتروني

 لممقرر

heba.elmetboley@art.tanta.edu.eg 

عبد اهلل . د ىبة المتبولي. د لجنة الممتحنين
 عامر

 

 ىبة أحمد المتبولي. دأستاذ المقرر  

 :عمى الطالب أن يختار موضوع فقط من ىذه الموضوعات
 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م

 تصنيف الكولون 1
 تاريخو 1
 أقسام تصنيف الكولون 2
 مميزاتو وعيوبو 3

 التصنيف العشري العالمي 2

 تاريخو 1
 طبعاتو 2
 المباديء واألسس 3
4 
 

 مكوناتو ومميزاتو وعيوبو

3 
مقارنة بين تصنيف ديوي العشري 

 وتصنيف مكتبة الكونجرس

 التاريخ 1
 الطبعات 2
 المكونات 3
 المميزات والعيوب 4

 تصنيف مكتبة الكونجرس 4

 التعريف بمكتبة الكونجرس وتاريخيا 1
 مالمح جداول التصنيف 2
3 
  

 

 المميزات والعيوب

mailto:heba.elmetboley@art.tanta.edu.eg
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د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أ ثروت يوسف الغلباند .أ

5 
التصنيف العممي في نظام مكتبة 

 الكونجرس

 القواعد العامة لمتصنيف العممي 1
 تصنيف التقسيمات الشكمية العامة 2
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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أ ثروت يوسف الغلباند .أ

القسم العممي 
والشعبة                                                       

 )اسم المقرر  تعليم مفتوح
 (المادة

 المكتبات الوطنية

البريد  الثالث المستوي
 االلكتروني

 لممقرر

heba.basuni@art.tanta.edu.eg 

بدوية . د.أ هبة دنيا. د لجنة الممتحنين
 البسيوني

 

 هبة فتحي دنيا. دأستاذ المقرر  
 :عمى الطالب أن يختار موضوع فقط من ىذه الموضوعات

 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م

 الموضوع األول 1

المكتبات الوطنية ىي أحد الركائز األساسية في 
النظام الوطني لممعمومات ،تسعي عادة الستقطاب 

اكتب في . اإلنتاج الفكري الوطني بمختمف أشكالو
 المكتبات الوطنية، تعريفىذا الموضوع موضحا 

ىا،وأقساميا، موضحا أىم التحديات خصائصوأىم 
 .التي تواجو المكتبات الوطنية

 الموضوع الثاني 2

تعتمد الوظائف التي تؤدييا المكتبات الوطنية 
بدرجة كبيرة عمي الحالة التاريخية و االجتماعية و 

وضح ىذه . االقتصادية لمدولة التي توجد بيا
 .العبارة مبينا أىم وظائف المكتبات الوطنية

 الموضوع الثالث 3

 
لقانون اإليداع القانوني دورًا ىامًا لتأدية المكتبات 

في ضوء ىذه العبارة .الوطنية لوظائفيا المختمفة
اكتب في قانون اإليداع القانوني موضحا أىدافو 

 .وأمثمة من البمدان العربية واألجنبية
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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أ ثروت يوسف الغلباند .أ

 الموضوع الرابع 4

تعتبر الفيرسة أثناء النشر أحد الوظائف اليامة 
في ضوء ىذه . التي تؤدييا المكتبات الوطنية

العبارة وضح مفيوم الفيرسة أثناء النشر، 
وأىميتيا وأىدافيا، وأىم متطمبات برامج الفيرسة 

أثناء النشر، مع التعرض لنماذج تجارب برامج 
 .الفيرسة أثناء النشر لبعض الدول العربية

 الموضوع الخامس 5

المكتبات الوطنية ىي المكتبات الرسمية في معظم 
دول العالم، تنشئيا الدول لتكون مستودعًا لمنشاط 

 اكتب في .الرسمي في حقل البحث والتأليف والنشر
ىذا الموضوع موضحا أبرز المكتبات الوطنية 

 .العربية واألجنبية في ضوء ما درست
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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أ ثروت يوسف الغلباند .أ

 : ممحوظة ىامة
عمي الطالب أن يختار من كل مقرر من المقررات السابقة موضوعًا واحدًا من الموضوعات الخمس : أوالً 

 .المقترحة
 :يعتمد الطالب عند كتابة موضوع البحث عمي المصادر التالية: ثانياً 

 . الكتاب الجامعي -1
 . العروض التقديمية المرفوعة عمي منصة الكمية -2
 رسائل الماجستير والدكتوراه، : مصادر المعمومات ذات الثقة والثقل العممي، مثل)شبكة اإلنترنت -3

  .(        مقاالت الدوريات العممية
 .بنك المعرفة المصري  -4
 .سفارة المعرفة  -5

 


