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 توصيف مقرر : مدخل لدراسة الوثائق 

االرشٌف ومراحل تطوره وأهمٌته لالدارة , مراحل تطور الوثائك و ٌتناول الممرر مفهوم 

الوثٌمة ونظرٌة االعمار الثالثة , كما ٌتناول الممرر ممدمة عن العملٌات التى تتم فى االرشٌف 

 من تصنٌف وفهرسة وتمٌٌم واسبعاد وحفظ واسترجاع للوثائك . 

  تكنولوجيا المعمومات توصيف مقرر : مقدمة فى 

ارف والمهارات الداصة بالتقهيات التي لها علاقة بالمعلومات من خيث الطالب المع اكساب

معالحتها ونقلها عبر الشبكات كالخاسبات وشبكات الخاسبات والانترنت، كما يتهاول مكونات 

, حٌث ٌدرس المكونات المادٌة للحاسب اآللى , .وره التقهيات وما تتطلبه من تحهيزات وبرامح

كونات االنترنت المادٌة وغٌر المادٌة ومحركات البحث ومتصفحات والمكونات البرامجٌة , وم

 الوٌب والبرٌد االلكترونى ووسائل التواصل االجتماعى . 

 :  توصيف مقرر عمم األرشيف

للملفات والسحلات , وتعريف ه بالذورة المستهذية الواعي إكساب الطالب المهارات والمعرفة 

علم الأرشيف وعهاصره , ودراسة نظرية الأومار الجلاثة الطالب بمفهوم الارشيف , ومبادئ 

للوثائق , ومفهوم العمليات الفهية من تصهيف وفهرسة , وعمليات التقييم والاستبعاد 

 لاسترجاع للوثائق بكل أنواعها . والخفظ وا

 توصيف المغة العربية مدتوى أول 

جمالٌات النص المرآنً ولفة نحوٌة : ألسام  ودراسة التعرف على نحو اللغة العربٌة وآدابها

فنون  المٌزان الصرفً ، ولفة بالغٌة تعرٌف البالغة والحرف , دراسة الكالم االسم والفعل

 ولفة نحوٌة االعرابوأهمٌته ,   ولفة امالئٌة االمالء -البدٌع –البٌان –البالغة : المعانً 

ة بمواعد اللغة العربٌة آدابهالدراسات المتعلموألسامه , ولفة صرفٌة المجرد والمزٌد وغٌره من   

 توصيف المغة االنجميزية مدتوى أول

ا من لراءة نصوص لصٌرة باللغة االنجلٌزٌة واجابة اسئلة متنوعة عن محتواها وعما ورد به

, ٌدرس فٌه الطالب مفردات وتراكٌب وترجمة جمل بسٌطة التركٌب من االنجلٌزٌة الى العربٌة

الى لواعد اللغة االنجلٌزٌة وتدرٌبات علٌها , كما ٌموم بتدرٌات على الترجمة ن اللغة االنجلٌزٌة 

 اللغة العربٌة ) نصوص عامة .

 توصيف مادة نروص متخررة بالمغة األنجميزية 

لراءة نصوص أدبٌة  .الستفادة من حصٌلة الطالب مما سبك دراسته باللغة اإلنجلٌزٌة وتوظٌفها

تدرٌب الطالب على إدران الفروق األسلوبٌة بٌن اللغتٌن  .ولغوٌة مختارة تناسب التخصص
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, تدرٌب الطالب على التعامل مع الموامٌس األحادٌة والمزدوجة اللغة ,  العربٌة واإلنجلٌزٌة

المتخصصة فى علم الوثائك واالرشٌف وعلم  فادة منها إطالع الطالب على النصوصواالست

 . فً لغاتها األصلٌة وتدرٌبه على التعامل معها وتذولهالمعلومات 

 توصيف مادة المغة العربية مدتوى ثان 

لراءة نصوص  .وتوظٌفه عربٌةمما سبك دراسته باللغة الالستفادة من حصٌلة الطالب ا

تدرٌب الطالب على إدران  .مختارة تناسب التخصصمتخصصة فى علم االرشٌف والوثائك 

تدرٌب الطالب على التعامل مع الموامٌس ,  الفروق األسلوبٌة بٌن اللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة

المتخصصة فى علم  واالستفادة منها إطالع الطالب على النصوص, األحادٌة والمزدوجة اللغة 

 . فً لغاتها األصلٌة وتدرٌبه على التعامل معها وتذولهالرشٌف وعلم المعلومات الوثائك وا

 توصيف مادة مراكز المعمومات الرحفية 

هدف هذا الممرر إلى دراسة جوانب تكوٌن وتنظٌم مراكز ونظم المعلومات الصحفٌة وإدارتها ٌ

وطرق الحصول علٌها، والتمنٌات الحدٌثة ووظائفها ومتطلباتها وخدماتها ومصادر المعلومات 

 .واستخداماتها فً مراكز المعلومات الصحفٌة

 (  1نظم التذغيل ) مدتوى توصيف مقرر : 

 النمل ولابلٌة والمرونة والمتانة الكفاءة) التصمٌم لضاٌا ؛ نموذجً تشغٌل نظام وظٌفة تطوٌر؛

 الجهاز تنظٌم ؛ والموارد والعملٌات التجرٌد. الهٌكلة طرق: األساسٌة المبادئ(. والتوافك واألمن

/  المستخدم حالة انتماالت إرسال التنفٌذ؛ هٌاكل ؛ الدولة ومخططات الدول تنفٌذ؛. المماطعات

 التعرٌف -. متزامنة بٌئة فً المماطعة معالجة ؛ المتزامن السٌاق تبدٌل فكرة: التزامن. النظام

 ، إشارات) واآللٌات النماذج الحل؛ استراتٌجٌات ؛ والولاٌة "المتبادل االستبعاد" لمشكلة المتبادل

 الجدولة عملٌات -. المعالجات متعددة المضاٌا. التزامن ؛( موعد ، الحالة متغٌرات ، شاشات

 المادٌة الذاكرة مراجعة: الذاكرة إدارة. الحمٌمً الولت مشاكل. والخٌوط االستبالٌة وغٌر الولائٌة

 وضع سٌاسات ؛ والتجزئة الترحٌل ؛ والمواطع والمبادلة التراكبات ؛ الذاكرة إدارة وأجهزة

 خصائص: الجهاز إدارة. المؤلت التخزٌن. والسحك العمل مجموعات ؛ واستبدالها الصفحات

 التخزٌن استراتٌجٌات ؛ الجهاز فً االختالفات استخالص ؛ والمتوازٌة التسلسلٌة األجهزة

 البٌانات) األساسٌة المفاهٌم: الملفات أنظمة. الفشل من التعافً للذاكرة؛ المباشر الوصول المؤلت

 . الوصفٌة البٌانات ،

 االدارى فى المنظماتتوصيف مقرر : االترال 

تنمٌة مهارات التواصل لدى الطلبة وتأهٌلهم للتواصل الجٌد والناجح مع الذات بتناول الممرر 

ومع اآلخرٌن, وإعدادهم لالندماج والتناغم والتفهم  والتواصل وبناء العاللات باحترام وسالم مع 

محٌطهم وما لد ٌشمله  من مفاهٌم وثمافات مختلفة , إلى جانب اكتسابهم الكم المعرفً 
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اسب عن االتصال وموضوعاته المتعددة والمختلفة, والذي ٌساهم فً إنجاح ولمعلوماتً المن

 حٌاتهم الخاصة والعملٌة على حد سواء.     

منالشة مفهوم االتصال أو التواصل وأهمٌته وأنواعه وعناصره ونماذجه وخصائصه وٌتضمن 

تواصل مع الذات الولوف على مفهوم الو وأغراضه ومموماته , والمفاهٌم الخاطئة والمرتبطة به

من خالل دراسة مفهوم الذات والعوامل المؤثرة فٌه ومنها اإلدران.  منالشة موضوع االتصال 

الشخصً ومراحله وطرق دعمه وتطوٌره.   تناول ومعرفة موضوعات مهمة فً االتصال 

ومنها السٌرة الذاتٌة محتوها وكٌفٌة إعدادها, والممابالت الشخصٌة وكٌفٌة اإلعداد لها 

 جتٌازها, وأخٌرا كٌفٌة إعداد كل من الرسائل والتمارٌر اإلدارٌة.وا

  ادارة الوثائق الجارية توصيف مقرر : 

المدرة على التمٌٌز بٌن المبادئ والممارسات فً إدارة الوثائك واإلحاطة ٌعطى الممرر الطالب 
وٌتناول الممرر  بمبادئ اإلدارة األساسٌة وكٌفٌة تطبٌك وممارسة العمل للوصول إلى الجودة.

مبدأ  –مبدأ المنشأ ,  التارٌخً( –الوسٌط  –المبادئ األساسٌة فً إدارة الوثائك )العمر الجاري 
مفهوم إدارة الوثائك ,  لمتنوعة مثل الموضوعً والجغرافًمبادئ التنظٌم ا –النشاط اإلداري 

 بشكل جٌد. مهام وأنشطة العمل إلدارة الوثائك,  وظائف األرشٌف الجاري –الجارٌة 

 توصيف مقرر: مفاهيم لغات الحاسب اآللى 

كتابة برنامجه فً هٌئة تعلٌمات  تعرٌف لغات البرمجة وأنواعها , ٌسهل للطالب ٌتناول الممرر

بغرض تنفٌذ العمل المطلوب. ومن المعروف ان الحاسوب ٌحول اللغة  الحاسوب وأوامر ٌفهمها

المكتوبة بها البرمجة إلى وٌبدأ على أساسها عمله. ولكتابة األوامر، توفر لغة البرمجة المختارة 
مجموعة من األمور األساسٌة لالستناد إلٌها أثناء عملٌة تكوٌن البرنامج ومجموعة من المواعد 

 .           المعلومات وتخزٌنها واألوامر وتنظٌمها والتصمٌم الخاص من التعامل معالتً تمكن 

  توصيف مقرر : العمليات الفنية للوثائق 

ٌتناول الممرر العملٌات الفنٌة التى تتم على الوثائك االدارٌة من أجل تنظٌمها وترتبٌها من أجل 

المنشأ األصلى والترتٌب العضوى , تسهٌل الوصول الٌها , مبادئ تصنٌف الوثائك , مبدأ 

واعداد خطة التصنٌف وتكشٌف الوثائك , كما ٌتناول فهرسة الوثائك ومبادئ الفهرسة 

 وعناصرها والتمنٌن الدولى للوصف االرشٌف ) اٌساد ( .                                          

 توصيف مقرر : ادارة الوثائق االلكترونية 

األسس النظرٌة و التطبٌمات العملٌة إلدارة الوثائك االلكترونٌة و سبل تنظٌمها و تناول الممرر 
حفظها و تٌسٌر اإلفادة منها و ما ٌتطلبه ذلن من التعرف على النظم و األدوات و التمنٌات و 

, مع العمل على اكساب  ونٌة و التدرٌب على التعامل معهاالبرامج الخاصة باألرشفة االلكتر
مهارات التطبٌمٌة اللالزمة للتعامل مع ادارة الوثائك االلكترونٌة والتعرٌف ببعض الطالب ال

 .  التجارب العالمٌة والوطنٌة فى هذا المجال

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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 (  2نظم التشغيل ) مستوى توصيف مقرر : 

 ، الموثولٌة ، الجدولة ، التحمٌل تماسم. والموزعة المتوازٌة التشغٌل أنظمةٌتناول الممرر 

 الموجهة التشغٌل وأنظمة الموزعة واالتفالٌة الموزعة الملفات أنظمة. الذاكرة إدارة ، االسترداد

 .للكائنات

  فهرسة الوثائق اآللية توصيف مقرر : 

ٌتناول الممرر مفهوم المٌتاداتا وخصائصها وأنواعها، وأبرز الخطط المستخدمة فً إعدادها 

وتحوٌل وتمٌٌم المٌتاداتا، وبنٌة تٌجان واألنواع المختلفة منها، وبرمجٌات إنشاء واستخراج 

المٌتاداتا وأهم أنواعها، والجوانب التً ٌنبغً مراعاتها عند صٌاغة المٌتاداتا لتفعٌل دورها فً 

 .فهم بنٌة تٌجان المٌتاداتا .دعم استرجاع الموالع وتحسٌن ترتٌبها فً نتائج محركات البحث

  EADودراسة معٌار الوصف االرشٌفى المرمز 

 صيف مقرر : األرشيفات المتخصصة والنوعية تو

ٌتناول الممرر دراسة عدد من االرشٌفات المتخصصة مثل االرشٌفات الصحفٌة واالرشٌفات 

, كما  , من حٌث تحدٌد المفهوم وطرق الترتٌب والحفظ واالسترجاع الطبٌة وأرشٌف البرلمان

رسومات الهندسٌة ) أرشٌف هٌئة ٌتناول دراسة االرشٌفات النوعٌة مثل ارشٌفات الخرائط وال

 المساحة( , مع المٌام بعمل زٌارات مٌدانٌة لهذه االرشٌفات . 

 توصيف مقرر "المستودعات الرقمية"

المستودعات الرلمٌة هً عبارة عن لاعدة بٌانات متاحة على الوٌب تحتوى على أنواع متعددة 

الرلمٌة، فى موضوع ما أو مؤسسة ما من اإلنتاج الفكري العلمً، وبمختلف أشكال المواد 

لحفظها وتنظٌمها وبثها دون لٌود مادٌة، لذلن ٌتناول ممرر المستودعات الرلمٌة: مفهوم 

المستودعاث الرلمٌة وخصائصها وأنواعها ومزاٌاها، وآلٌة إنشائها وعملها، كما ٌنالش الممرر 

وكٌفٌة تنظٌمها والتخطٌط  بنٌة ومكونات المستودعاث الرلمٌة ، وأدواث وبرامج إنشائها،

 إلدارتها والسٌاسات المختلفة المتعلمة بها.

 تكنولوجيا االنترنت مقدمة فى توصيف مقرر: 

متصفح , استخدام   عنى تصفح اإلنترنت ومبادىء األمن على اإلنترنتفهم مٌتناول الممرر 

حث , الب   على اإلنترنتاإلنترنت وإدارة إعدادات المتصفح واإلشارات المرجعٌة ونتائج البحث 

فهم مبادىء ,  بفعالٌة عن المعلومات الموجودة على اإلنترنت وتمٌٌم محتوى الوٌب بشكل تحلٌلً

 .  المجتمعات اإلنترنتٌة، واإلتصاالت والبرٌد اإللكترونً

 (  1توصيف مقرر: شبكات الحاسب ) مستوى 

التعرف على شبكات الحاسب وأنواعها حتوي هذا المقرر على عدة مواضٌع تمكن الطالبة من ٌ

المختلفة وتقنٌاتها وكٌفه تصمٌمها وبنائها وتشغٌلها, كما انه ٌقدم المعلومات األساسٌة الختصاص 
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الشبكات لكً ٌتمكن من تقدٌم خدمات معلوماتٌة فً بٌئة قائمة على الرابط الشبكً وشبكات 

 .المعلومات

 (  1توصيف مقرر : برمجة الحاسب ) مستوى 

 المتغٌرات ؛ األعلى المستوى لغة ودالالت الجملة بناء: األساسٌة البرمجة بنٌاتٌتناول الممرر 

 - والتكرارٌة الشرطٌة التحكم هٌاكل - بسٌط إخراج/  إدخال - والتعٌٌن والتعبٌرات واألنواع

 حل استراتٌجٌات: المشكالت وحل الخوارزمٌات - المنظم التحلل - المعلمات وتمرٌر الوظائف

 ؛ الخوارزمٌات تنفٌذ استراتٌجٌات ؛ المشكالت حل عملٌة فً الخوارزمٌات دور ؛ المشكالت

 تمثٌل - األساسٌة البٌانات هٌاكل - الخوارزمٌات وخصائص مفهوم. التصحٌح استراتٌجٌات

 منهجٌة - التصمٌم لمضاٌا ممدمة: والحاسوب اإلنسان بٌن التفاعل - اآللة مستوى على البٌانات

 االختبار استراتٌجٌات منظم تصمٌم ؛ األساسٌة التصمٌم ومبادئ مفاهٌم: البرمجٌات تطوٌر

 . والتصحٌح االختبار أدوات البرمجة بٌئات االختبار حالة تصمٌم ؛ والتصحٌح

 الوثائق الرقمية  الوصول الىتوصيف مقرر: 

طرق الوصول الى الوثائك  ٌتناول الممرر تعرٌف مفهوم اتاحة الوثائك , مبادئ اتاحة الوثائك ,

الرلمٌة والحصول علٌها من موالع االرشٌفات االلكترونٌة على شبكة االنترنت , طرٌمة اتاحة 

الوثائك الرلمٌة بمواعد البٌانات االرشٌفٌة , معولات الوصول الى اتاحة الوثائك الرلمٌة , 

 تاحة وخصوصٌة الوثائك الرلمٌة . تشرٌعات اال

 المعلومات تمؤسساتوصيف مقرر : 

ٌهدف الممرر إلى التعرٌف بالمؤسسات التى تهتم بمهمة تجمٌع أوعٌة المعلومات واختزانها 

وتنظٌمها واتاحتها، فٌتناول الممرر المكتبات المدرسٌة والعامة والجامعٌة والمتخصصة 

 . والوطنٌة، كما ٌتطرق لدور الوثائك، واألرشٌفات

 : المكتبات الرقميةتوصيف مقرر

الممرر إلى التعرف على مفهوم المكتبة الرلمٌة ومكوناتها، البنٌة التحتٌة التمنٌة، المضاٌا  ٌهدف

االجتماعٌة وااللتصادٌة التنظٌمٌة والتمنٌة واللوجستٌة والمضاٌا المتعلمة بتصمٌم وتنفٌذ 

المجموعات اإللكترونٌة، المشارٌع الحالٌة والمبادرات للمكتبات الرلمٌة، وبعض مشارٌع 

 تحول الرلمً، متطرلا إلدارة المكتبات الرلمٌة وخدماتها.ال

 أخالقيات المعلومات : توصيف مقرر

ٌتناول الممرر مفهوم أخاللٌات التعامل مع المعلومات، العناصر األساسٌة الممثلة لدستور 

أهم  األخاللً للمهنة )خدمة المستفٌدٌن، الحرٌة الفكرٌة، الخصوصٌة، الملكٌة الفكرٌة، ... الخ(.

اإلشكالٌات والمضاٌا الجدلٌة فً التعامل مع المعلومات )الرلابة الداخلٌة، جماعات الضغط، 

 األللٌات(.
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 علم االحصاء مقدمة فى توصيف مقرر : 

 ؛ واالستماللٌة الشرطً االحتمال االحتمال خصائص ؛ األساسٌة المفاهٌم: االحتمال فً ممدمة

 التحلٌل فً ممدمة االحتمالٌة توزٌعات العشوائٌة؛ المتغٌرات ؛ باٌز ولاعدة االحتمالٌة إجمالً

 تمدٌر ؛ المصوى واالحتمالٌة اللحظات طرق النمطة تمدٌر. والمعاٌنة العٌنات توزٌع: اإلحصائً

 حزم هندسة -. اإلحصائٌة االختبارات االختبار فرضٌات األصغر التربٌع مفهوم الفاصل

 . اإلحصائٌة البرمجٌات

 الوثائق االلكترونية  تقويم وفرزتوصيف مقرر: 

ٌتناول الممرر مفهوم تمٌٌم الوثائك , مبادئ التمٌٌم , معاٌٌر تمٌٌم الوثائك االلكترونٌة , طرٌك 

اعداد لوائح مدد حفظ الوثائك االلكترونٌة , تحدٌد طرق تحدٌد أهمٌة الوثائك الرلمٌة من الناحٌة 

, تحدٌد طرق التخلص من الوثائك الرلمٌة  التارٌخٌة وطرق تحوٌلها الى االرشٌف الوطنى

 عدٌمة المٌمة , تحدٌد المسئولٌة االدارٌة والمانونٌة عن تمٌٌم واستبعاد الوثائك الرلمٌة . 

 (  2قرر : شبكات الحاسب ) مستوى توصيف م

عدة منها: حسب معاٌٌر  الحاسب, تصنف شبكات  تصنٌف شبكات الحاسب والتمٌٌز بٌن أنواعها

، (MAN) ( ،  شبكة المدٌنة LANالشبكة المحلٌة ) : الجغرافٌةالمساحة التصنٌف حسب التالى : 

( : الهٌكلٌة الخطٌة ، النجمة ،  الحلمة Topologyالهٌكلٌة )الشبكات ( .WANالشبكة الواسعة )

( ، وشبكة الزبون peer-to-peerالعاللة بٌن األجهزة: شبكة )تحدٌد  ، المتشابكة ، الهجٌن.

المدرة  سلكٌة.نوع وسٌلة االتصال: سلكٌة والحدٌد , المدرة على ت(  (client-server_الخادم 

: توصٌل UTPكابالت الشبكات : طرٌمة تجهٌز الكابالت من نوع على التمٌٌز بٌن أنواع 

 . الشبكات التمٌٌز بٌن أجهزة توسٌع الشبكات بروتوكوالت الشبكات

 (  2توصيف مقرر : برمجة الحاسب ) مستوى 

البرمجة من خالل : دراسة المفاهيم األساسية المتغيرات  قدم هذا المقرر نظره متعمقة إلى

,الثوابت ,الطرق والفئات ,جمل التحكم ,الوراثة , تعدد األشكال ,التعامل مع السالسل ,المصفوفات 

 .,معالجة اإلستثنائات

 المعرفة ادارة: توصيف مقرر

ات، وخصائص المعرفة، ٌتناول الممرر مفهوم المعرفة والعاللة بٌنها وبٌن المعلومات والبٌان

وتطور المجتمعات الزراعٌة والصناعٌة والخدمٌة وصوال إلى مجتمعات المعرفة، والموى التً 

, وطرق ادارة المعرفة داخل  ع المعرفة، ووالع المعرفة العربًتشكل التصاد المعرفة ومجتم

 المنظمات . 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 : التطبيقات الذكية فى مؤسسات المعلوماتتوصيف مقرر

ٌتناول الممرر األدوات الذكٌة الحدٌثة فً عصر تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، ومفهوم 

التطبٌمات وأنواعها، وأمن الخدمات الذكٌة والتدابٌر األمنٌة المتعلمة بها، دراسة لبعض 

، مثل استخدام الهاتف المحمول االرشٌفٌة استخدامات هذه األدوات واألجهزة فً العملٌات 

الوصول لمصادر المعلومات وتمدٌم خدمات المعلومات، وبعض التجارب العربٌة  الذكً فً

 فً المستخدمة اللغات" والتحكم المعرفة هندسة -التطبٌمات الذكٌة  والعالمٌة الرائدة فً المجال.

 الخبٌرة األنظمة لتطوٌر برمجٌة أدوات -المرار  دعم أنظمة الضبابً المنطك - "الخبٌرة النظم

 التخطٌط؛ التكوٌن مساحة ؛ عامة نظرة: الروبوتات (.الذكٌة األنظمة لتطوٌر برمجٌة أداة

 .والتحكم التنمل - الروبوت برمجة. االستشعار

 توصيف مقرر: النظم الخبيرة 

الغاٌة من هذا الممرر الذي ٌأتً بعد الذكاء الصنعً تمثٌل المعرفة الملتبسة والمنطك العائم 
. مراحل بناء بناء نظم خبٌرة ونظم تحكم تساعد فً حل مسائل حمٌمٌةوالمحاكمة باستخدامها ل

                         نظام خبٌر مصغر بواسطة الطالب ٌخدم العملٌة التعلٌمٌة أو أنظمة أخري
                          

  توصيف مقرر : ادارة المحتوى الرقمى
ٌتناول الممرر مفهوم المحتوى الرلمً وأشكاله، والتعرٌف بالمؤسسات التً تتعامل مع المحتوى 

الرلمً مثل المكتبات الرلمٌة والمستودعات الرلمٌة واألرشٌفات الرلمٌة، ونظم إدارة هذه 

إلدارة المحتوى  D-Spaceالكٌانات وأنواع هذه النظم واستخداماتها، مع التركٌز على برنامج 

 .رلمًال

 توصيف مقرر : ادارة وأرشفة البريد االلكترونى 

ٌتناول هذا الممرر مفهوم البرٌد االلكترونى وأهمٌته فى عملٌة التواصل االدارى , تحدٌد نوعٌة 

الرسائل البرٌد االلكترونى ذات الطابع الرسمى , بٌان بروتوكالت البرٌد االلكترونى , طف 

ترتٌب وفهرسة رسائل البرٌد االلكترونى , وطرق حفظ وأرشفة البرٌد االلكترونى وطك 

 عه , وكٌف ٌمكن التعامل مع البرٌد االلكترونى كوثائك رسمٌة . استرجا

 نظم الحفظ الرقمى للوثائقتوصيف مقرر : 

ٌتناول الممرر مفهوم حفظ  الوثائك الرلمٌة , مبادئ ومعاٌٌر الحفظ الرلمى , حفظ الوثائك على 

النترنت , لواعد البٌانات , طرق حفظ الوثائك على موالع االرشٌفات الوطنً على شبكة ا

 التجارب الدولٌة فى مجال حفظ الوثائك الرلٌة , طرق صٌانة الوثائك الرلمٌة والمحافظة علٌها.

 1نظم التحليل وتصميم توصيف مقرر : 

ٌهدف الممرر إلى التعرف على مفهوم تحلٌل نظم المعلومات، أنواع تحلٌل نظم المعلومات، 

المعلومات، مبادئ تصمٌم وتمٌٌم نظم  خصائص تحلٌل نظم المعلومات، أسالٌب تحلٌل نظم

المعلومات، تطبٌمات نظم المعلومات فً المشروعات، خطوات تحلٌل النظم، دراسات الجدوى 
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الخاصة بتعدٌل النظام أو تغٌٌره. التحول فً إدارة المشروعات مع التركٌز على مؤسسات 

 . المعلومات

 المعلومات  هندسةتوصيف مقرر : 

ومات , ودورها فى مجال تصمٌم تجربة المستخدم . معمارٌة المعل ٌتناول الممرر ماهٌة

ومكونات مهمارٌة المعلومات , تحدٌد الطرق واألطر والمبادئ العامة التى تحكم معمارٌة 

المعلومات , وتحدٌد عاللاتها بعلم المكتبات واالرشٌف , وكذلن التعرف المعاٌٌر المستخدمة فى 

 االضافة الى الرؤى المستمبلٌة لمعمارٌة المعلومات . تمٌٌٌم الموالع االلكترونٌة ب

  توصيف مقرر : انترنت األشياء فى مؤسسات المعلومات

ٌتناول الممرر الجٌل الجدٌد من استخدامات االنترنت التى تتٌج التفااهم باٌن األجهازة المترابطاة 

لااااذكاء مااااع بعضااااها , وتشاااامل هااااذه األجهاااازة االدوات والمستشااااعرات والحساسااااات وأدوات ا

االصاطناعى المختلفاة , وبتنااول التعارف علاى انترنات االشاٌاء وتطورهاا والمكوناات الهٌكلٌااة 

لبنٌة انترنت االشٌاء , , وتطبٌمات النترنات االشاٌاء فاى مؤسساات الملعوماات والتحادٌات التاى 

 تواجه تطبٌمها . 

  النظم اآللية للوثائقتوصيف مقرر : 

ٌتناااول هااذا المماارر طرٌمااة تصاامٌم لواعااد البٌانااات االرشااٌفٌة فااى تخاازٌن الوثااائك الرلمٌااة , 

ودراسة انواع النظم اآللٌة الجاهزة والمتاحة فى  سوق التكنوولجٌاا , كماا ٌناالش فوائاد تصامٌم 

برامج تتناسب وطبٌعة عمل الوثاائك , وهال مان األفضال للمنظماة شاراء بارامج جااهزة لحفاظ 

 وثائك أم تصمٌم برامج تتناسب وطبٌعة ارشٌف على حدة . وارشفة ال

 توصيف مقرر : برمجة االنترنت : 

,  HTMLٌتناول الممرر دراسة لغات البرمجة التى تستخدم فى برمجة موالع االنترنت مثل لغة 

, وغٌرها من اللغات المستخدمة فى برمجة صفحات الوٌب  My SQL.Net, ولغة   phpولغة 

 األوراكل وغٌرها من اللغات التى تستخدم فى برمجو موالع الوٌب .  , وكذلن لغة

 (  2توصيف مقرر : برمجة ) مستوى 

تثبٌت التعلٌمات األساسٌة للبرمجة اإلجرائٌة المهٌكلة، وتوضٌح عدد من مفاهٌم البرمجة 
المحصالت: فً نهاٌة  Algorithm, Structured programming language . الغرضٌة

كتابة خوارزمٌات لحل المسائل  -الممرر من المتولع أن ٌكون الطالب لادرٌن على: هذا 
باستخدام البرمجة اإلجرائٌة مع اتمان كتابة وفهم بنى التحكم وتعرٌف التوابع الالزمة لكتابة 

فهم أسس التصمٌم الغرضً التوجه وكتابة خوارزمٌات غرضٌة التوجه من  - ++C برامج بلغة

اط جدٌدة )كتابة صفوف( وتطبٌمها بكتابة برامج بلغةخالل بناء أنم  C++  تتعامل مع هذه

التعامل ضمن البرنامج مع ماٌتعلك بالملفات من حٌث لراءة المعطٌات  - الصفوف التً تم بناؤها

ً الملفات النصٌة ألهمٌة الملفات فً تخزٌن  من الملفات أوكتابة النتائج على الملفات وخصوصا
المعطٌات الطوٌلة األمد الالزمة عند تنفٌذ البرامجواسترجاع وتعدٌل  التعرٌف بمفهوم  - 
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المؤشرات والحجز الدٌنامٌكً مع فكرة مبسطة عن كٌفٌة االستفادة من دمج مفهوم المؤشرات 
                                                     .  مع مفهوم الصفوف لبناء بنى معطٌات متمدمة

                                                     
 ( 2 ) مستوى تحليل وتصميم نظم المعلوماتتوصيف مقرر : 

ٌركااز المماارر علااى فهاام كٌفٌااة تصاامٌم نظاام المعلومااات بااالتركٌز علااى هٌكلااة التطبٌمااات و 

 المادخالت, و  كما ٌّوضح الممرر كٌفٌة تصمٌم ُكالًّ من لواعد البٌاناات, المخرجاات,  النمذجة.

كما ٌتطرق الممرر الى عملٌات البناء, التنفٌذ, و الصٌانة باستخدام  واجهات المستخدم النهائً. 

ٌااتعلم الطالااب فااً هااذا المماارر تصاامٌم النظااام, مخطااط الفئااات, مخطااط  لغاة النمذجااة الموحاادة. 

 .حاالت االستخدام, مخطط الحاله, مخطط النشاط, مخطط التتابع, عملٌات النظام و صٌانته

 المعلومات  قوانين اتاحة وحجبتوصيف مقرر: 

ٌتناول الممرر التشرٌعات والموانٌن الصادرة فى مجال الوثائك واالرشٌف , سواء فى مصر او 

الدول االجنبٌة من حٌث تشرٌعات اتاحة او حجب المعلومات والموانٌن الصادرة فى ذلن الشأن 

المنظماااات الدولٌاااة المعنٌاااة باصااادار , كاااذلن تشااارٌعات الملكٌاااة الفكرٌاااة وحماااوق المؤلاااف , و

 تشرٌعات المعلومات واللوائح والموانٌن المنظمة لها . 

 المعايير الدولية الدارة الوثائق  توصيف مقرر : 

ٌتناول الممرر المعاٌٌر التى تصدرها الهئٌات الدولٌة العاملة فى مجاال االرشاٌفات مثال منظماة 

 منااٌن الادولى للوصااف االرشااٌف ومعاااٌٌرمعٌااار الت الٌونساكو واالتحاااد الاادولى لالرشاٌفات مثاال

 االٌزو الخاصة بادارة وارشفة الوثائك الورلٌة وااللكترونٌة . 

 : اقتصاد المعرفةتوصيف مقرر

ٌتناول الممرر مفهوم التصاد المعرفة ومكوناته، ونشأته، وطرق لٌاسه، ومدى مساهمة لطاع 

والنامٌة، والعوامل األساسٌة الواجب توافرها لضمان المعرفة فً التصادٌات الدول المتمدمة 

نجاح التصاد المعرفة، والصناعات اإلبداعٌة والثمافٌةن والمة العالمٌة لمجتمع المعلومات 

 والمعرفة.

 رشيفات الويبأتوصيف مقرر : 

ٌتناول الممرر دراسة موالع االرشٌفات المتاحة على شبكة الوٌب , وما تمدمه من خدمات رلمٌة 

, مثل الخدمة المرجعٌة االلكترونٌة وخدمة بٌع وتسوٌك الوثائك الرلمٌة , واتاحة الوثائك على 

موالع االرشٌفات الوطنٌة , ودراسة استخدام موالع االرشٌفات لسائل التواصل االجتناعى 

 كوسٌلة هامة لتواصل بٌن المستفٌدٌن من خدمات االرشٌف . 

 ة"توصيف مقرر "إدارة البيانات البحثي

أصبحت إدارة البٌانات البحثٌة جزًءا ال ٌتجزأ من الممارسة البحثٌة الجٌدة، وتزداد أهمٌة وجود 

سٌاسة إلدارة البٌانات البحثٌة والتى تواجه الباحثٌن للتخزٌن واالفصاح عن بٌاناتهم البحثٌة 

ٌفٌة بشكل صحٌح، باإلضافة إلى أنه ٌجب أن ٌكون هنان خطة مكتوبة لالبحاث تحتوى على ك
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إدارة البٌانات البحثٌة وتماسمها مع جمٌع المشاركٌن فى المشروع البحثً/مع الباحثٌن األخرٌن، 

وبناء على ذلن ٌتناول ممرر إدارة البٌانات البحثٌة:  مفهوم إدارة البٌانات البحثٌة وأهمٌتها 

ومراكز  وفوائدها، ومراحل إدارتها، ونماذج من مستودعات البٌانات البحثٌة فً الجامعات

األبحاث، التحدٌات التى تواجهها.  والخدمات التً تمدم من خالل البٌانات البحثٌة، واألسس 

 التشرٌعٌة المرتبطة بها.

 مناهج البحث: توصيف مقرر 

ٌهدف الممرر إلى التعرف على مفهوم البحث العلمً، أهمٌتة، أنواع البحوث العملٌة والمناهج 

)التارٌخً، التجرٌبً، المٌدانً(، وغٌرها من األسالٌب كتحلٌل المختلفة للبحث العلمً 

المضمون، والدراسات الممارنة. أدوات البحث العلمً سواء أدوات جمع البٌانات )كاالستبٌان، 

الممابلة، المالحظة(، أو أدوات تحلٌل البٌانات، أو أدوات عرض المعلومات. كما ٌتطرق إلى 

 نشر العلمً للبحوث، باإلضافة إلى كٌفٌة اعداد مخطط بحثأخاللٌات البحث العلمً وطرق ال

 علم الدبلوماتيك الرقمىتوصيف مقرر 

ٌتناول هذا الممرر طرق اثبات صحة وموثولٌة الوثائك االلكترونٌة لكى تكون دلٌال على اثبات 

د الرلمٌٌة التصرفات المانونٌة , وٌشمل ذلن التولٌع االلكترونى , والمٌتاداتا كوسٌلة لتوثٌك العمو

, دور مشروع انتربارس , والطب الشرعى الرلمة ودوره فى اثبات صحة الوثائك االلكترونٌة 

Interpars   . فى توثٌك وصحة الوثائك االلكترونٌة 

 فى االرشيفاتالحوسبة السحابية يف مقرر :صتو

من )خوادم، لواعد بٌانات،  الحاسوب هً تمدٌم أو توصٌل خدمات وموارد الحوسبة السحابٌة

شبكة اإلنترنت، وٌتم  ن من خاللبرامج، شبكات، مساحات تخزٌنٌة، تحلٌالت، ...( وكل ذل

توفٌر واجهات إلدارة الخدمات الممدمة من خالل الحوسبة السحابٌة، وعادة ما تكون من خالل 

, تطبٌك خدمات الحوسبة السحابٌة فى االرشٌفات واستخدامها فى حفظ الوثائك   تطبٌمات وٌب

رلمٌة بشكل مستمر ولفترات ال لمواجهة مشكلة التمادم التكنولوجى التى تهدد اتاحة الوثائك ال

 نهائٌة من الولت .

 المعلومات وحماية توصيف مقرر أمن 

 أساس على المائمة الضمانات. التكنولوجٌا على المائمة الضمانات. المعلومات لنظم التهدٌدات

. الترخٌص لواعد ، والمصادلة الهوٌة تحدٌد. المعلومات نظم أمن وإدارة تخطٌط. اإلنسان

 الجٌدة األصفار وخصائص ، األصفار من مختلفة وأنواع ، المختلفة التشفٌر وفن التشفٌر تمنٌات

. البٌانات تشفٌر ومعاٌٌر المفتاح أحادي والنظام ، العام المفتاح ونظام ، التشفٌر وتحلٌل ،

 نماذج ، آمن نظام تصمٌم ، البٌانات وحماٌة الخصوصٌة ، الكمبٌوتر فٌروسات من الحماٌة

 .الحساسة البٌانات ، والسالمة الموثولٌة ، البٌانات لاعدة أمان ، لألمان

 

 

https://abuelfateh.com/blog/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87/
https://abuelfateh.com/blog/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87/
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 ادارة السجالت الطبية االلكترونيةتوصيف مقرر : 

ٌتناول الممرر تعرٌف السجل الطبى وطرٌمة تكوبن الملف الطبى فى المؤسسات العالجٌة , 

وطرٌمة ادارة وارشفة السجالت الطبٌة , ومعالجتها الفنٌة من تصنٌف وفهرسة وحفظ 

 واسترجاع من خالل لواعد البٌانات الطبٌة والحاسب االلى . 

 يفاتخدمات المعلومات الرقمية فى االرشتوصيف مقرر : 

ٌتناول الممرر مفهوم خدمات المعلومات الرلمٌة فى االرشٌفات الرلمٌة ومراكز المعلومات 

االدارٌة , بٌان أنواع الخدمات الرممٌة مثل خدمة االحاطة الجارٌة الرلمٌة والخدمة المرجعٌة 

عبر االلكترونً وخدمة التوصٌل الرلمٌة , والتسوٌك االلكترونى والحصول االلى على الوثائك 

 موالع االرشٌفات الوطنٌة على شبكة االنترنت . 

 المنظمات المهنية فى مؤسسات المعلوماتتوصيف مقرر : 

ٌتناول الممرر انواع المنظمات واالتحادات  المصرٌة واالللٌمٌة والدولٌة التى تعمل فى مجال 

مرٌكٌٌن , وجمعٌة االرشٌفٌٌن اال ICAالوثائك واالرشٌف مثل االتحاد الودلى لالرشٌف 

باعتبارها الدم جمعٌة ارشٌفٌة فى العالم , واتحادات ارشٌف الفٌلم غٌرها من االتحادات 

 والجمٌعات من حٌث النشأة والتطور والخدمات التى تمدمها . 

 فى االرشيفات دراسات المستفيدينتوصيف مقرر : 

ستفٌدٌن , وبٌان طرٌمة ٌتناول الممرر فئات المستفٌدٌن من االرشٌفات وأنواعهم وانماط الم

استمادتهم من االرشٌفات وتفدٌم خدمات المستفٌدٌن مثل خدمات التصوٌر واالستنساخ وخدمة 

الحصول الرلمى على الوثائك من موالع االرشٌفات الوطنٌة على شبكة االنترنت وغٌرها من 

 الخدمات . 

 التسويق االلكترونى للوثائقتوصيف مقرر : 

ٌتناول الممرر كٌفٌة لٌام االرشٌفات الوطنٌة وغٌرها من االرشٌفات بتطبٌك نظرٌة المزٌج 

,والذى ٌشمل العناصر االربع وهى المنتج والمكان  Marketing Mix (P4s)التسوٌمى 

والسعر والتروٌج فى تسوٌك وبٌع الوثاءق على الموالع االلكترونٌة لالرشٌفات الوطنٌة , 

 ئد بٌع هذه الوثائك فى تطوٌر االرشٌفات . واالستفادة من عا

 نظم استرجاع المعلوماتتوصيف مقرر : 

ٌجري إعطاء  .ISE الممرر هو أحد الممررات التخصصٌة فً برنامج هندسة نظم المعلومات

الممرر من خالل مجموعة من المحاضرات النظرٌة التً تغطً المواضٌع األساسٌة فً 

لى المٌام بإنجاز مشروع عملً ٌهدف إلى تطبٌك ما تعلمه استرجاع المعلومات باإلضافة إ

 .الطالب من المفاهٌم النظرٌة فً إنجاز محرن بحث
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 جودة البرمجيات ونظم المعلوماتتوصيف مقرر : 

مفاهٌم الجودة، ضمان جودة البرمجٌات، إدارة جودة البرمجٌات، التخطٌط ومرالبة جودة 

صفات الجودة الخارجٌة والداخلٌة -العملٌات والمنتجات البرمجٌات، دلٌل الجودة، معاٌٌر 

للبرمجٌات، مراجعة البرمجٌات وتتبعها وفحصها ، ضمان جودة البرمجٌات اإلحصائٌة ، إدارة 

اعتمادٌة البرمجٌات ، نماذج جودة البرمجٌات ، المعاٌٌر الدولٌة للجودة  -توصٌف البرمجٌات 

نموذج نضوج  -تحسٌن عملٌة البرمجٌات  -ٌرها وغ 3-0999للجودة وأٌزو  0999مثل أٌزو 

، الكروت المتوازنة. وسٌتم منالشة المسؤولٌات األخاللٌة لتطوٌر برمجٌات  (CMM) المدرة

 .ذات جودة عالٌة. ٌشارن الطالب فً مشروع جماعً فً ضمان جودة البرمجٌات

 صيانة وحفظ الوثائقتوصيف مقرر : 

ثائك الورلٌة والرلمٌة ألطول فترة ممكنة بحٌث تظل سلٌمة ٌتناول الممرر طرق الحفاظ على الو

ومتاحة للمستفٌدٌن من االرشٌفات , وطرق مواجهة االفات من الفطرٌات والبكترٌا التى لد 

تصٌب الوثائك بالتلف وموجهة العوامل الطبٌعٌة من رطوبة وضوء والتى تتسبب ف تلف 

 الوثائك . 

 الذكاء االصطناعى توصيف مقرر : 

. الوكالء تعرٌف: الوكالء - االصطناعً الذكاء تارٌخ - الذكٌة األنظمة فً األساسٌة المضاٌا

 والمساعدٌن البرمجٌات وكالء ؛ الوكٌل على المعتمدة األنظمة وأحدث الناجحة التطبٌمات

  االستدالل دور. العالم نمذجة - الوكالء متعددة أنظمة ؛ المعلومات إلى والوصول الشخصٌٌن

 محاكاة الجٌنٌة الخوارزمٌات: المتمدم البحث - واالستدالل المعرفة تمثٌل - المٌد والرضا البحث

 رئتً غٌر المنطك منظم تمثٌل - متمدم معرفً واستدالل تمثٌل  المحلً البحث الصلب؛

 التخطٌط أنظمة تعرٌف: االصطناعً الذكاء تخطٌط أنظمة -  والتغٌٌر العمل على االستدالل

, وتطبٌك  اإلفتراضً التخطٌط ؛ المشغل على المائم التخطٌط ؛ كبحث التخطٌط ؛ علٌها وأمثلة

 كل هذه المفاهٌم السابمة على مؤسسات المعلومات من مكتبات وأرشٌفات . 

 توصيف مقرر : التدريب الميدانى 

 المدربٌن األشخاص من ٌتولعوه أن وٌجب ٌمكنهم ما إلى المجتمع مع الطالب ٌتفاعل أن ٌجب

 خالل من التعلٌم عملٌة دعم والعام الخاص للمطاعٌن ٌمكن. المعلومات نظم مجال فً مهنًٌا

 التدرٌب هذا وضع خالل من. الطالب تدرٌب على المساعدة فً أكبر دور لعب على تشجٌعهم

 المٌدانً العمل عن بالعزلة الشعور تجنب للطالب ٌمكن ، البكالورٌوس من برنامج كجزء

 مجهزٌن وٌكونون األحٌان من كثٌر فً الشباب المهنٌون به ٌشعر الذي المجتمع فً للحوسبة

 . ناضجة بطرٌمة مهنتهم لممارسة جًٌدا

 توصيف مقرر : مشروع التخرج 

 اإلنسان بٌن التفاعل أسس: مثل ، المعرفة جسم من المواد لبعض تغطٌة الممرر سٌوفر

 تصمٌم  - البرمجة -رسومٌة  مستخدم واجهة رسومٌة مستخدم واجهة تصمٌم - والحاسوب
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 - البرمجٌات عملٌات - البرامج وبٌئات أدوات التطبٌمات برمجة واجهات استخدام  - البرمجٌات

 .االتصال مهارات إدارة فرٌك  - البرمجٌات مشروع إدارة - والمواصفات البرامج متطلبات

 تعلموها التً المفاهٌم لتعزٌز فرصة الطالب ٌمنح مما ، المشروع على تركٌزال ٌظل أن ٌجب

 .نظرٌة أكثر بطرٌمة الممارسة خالل من مسبمًا

 

 

 

 

 

 

 


