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Course Name 

 

  Introduction to Library Science  2 3مذخل لعلم املكتباث د م م   101 1

 Introduction to Cataloging  2 3مذخل لعلم الفهرست  د م م  102 2

 Introduction to Information Science  2 3مذخل لعلم املعلوماث  د م م  103 3

 Introduction to Archival  Science  2 3مذخل لعلم ألارشيف  د م م  104 4

  General References  3 4مراحع عامت  د م م  105 5

  Public and School Libraries 101 3 3مكتباث عامت و مذرسيت د م م   201 6

 Descriptive Cataloging (1) 102 3 4( 1)الفهرست الوصفيت د م م   202 7

  Literature of Humanities 105 3 4مراحع العلوم إلاوساهيت  د م م  203 8

 Technical Services for Archives 104 3 4إحراءاث ألارشيف الفىيت  د م م 204 9

  University and Research Libraries 201 3 3مكتباث حامعيت وبحثيت  د م م  301 10

 Descriptive Cataloging (2) 202 3 4( 2)الفهرست الوصفيت  د م م  302 11

مراحع العلوم البحتت  د م م  304 12

والتطبيقيت 

4 3 105+

203 

Literature of Pure andApplied Sciences 

 Databases 021 3 4قواعذ البياهاث د م م   306 13

جكىولوحيا املعلوماث  د م م  401 14

والاجصاالث 

4 3 306 Information and Communications 

Technology   

  Subject  Cataloging 302 3 4الفهرست املوضوعيت د م م   402 15

 Classification (1)   402 3 4( 1)جصييف  د م م  501 16

   Periodicals and Official Publications   304 3 3دورياث ومطبوعاث رسميت  د م م  502 17

 Cataloging of NON- Book Materials 402 3 4( 1)فهرست مواد خاصت  د م م  503 18

(1) 

  Collection Development   502 3 4جىميت املقتيياث  د م م  601 19

  Information Systems   401 3 4هظم املعلوماث د م م   602 20

 Cataloging of NON- Book Materials   504 3 4( 2)فهرست مواد خاصت د م م   603 21

(2) 

 Classification (2)   501 3 4( 2)جصييف  د م م  604 22

 Bibliography   602 3 4الببليوغرافيا  د م م  605 23

الحاسوب في املكتباث ومراكس  د م م  701 24

املعلوماث 

2 2 603   Computers in Libraries and Information 

Centers  

  Graduation Project  606 2 2مشروع التخرج د م م   702 25

إدارة املكتباث ومراكس  د م م  703 26

املعلوماث 

3 3 606  Libraries and Information Centers 

Management   

  Indexing  605 3 4التكشيف  د م م  704 27

شبكاث ومصادر املعلوماث  د م م  705 28

إللكتروهيت 

4 3 603  Electronic Information Sources and 

Networks  
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 Advanced Classification    605 3 3جصييف متقذم د م م   706 29

  Abstracting 704 3 4الاستخالص د م م   801 30

 Evaluation of Library ffectiveness   703 3 4جقييم فاعليت املكتبت  د م م  802 31

 Fieldwork  706 4 4جذريب ميذاوي  د م م  803 32
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Course Name 

 

  Descriptive Statistics  2 2إحصاء وصفي  د م م  106 1

 Analytical Statistics 106 2 2إحصاء جحليلي  د م م  205 2

  English Texts and Terminology (1) 61 2 2( 1)هصوص ومصطلحاث إهجليزيت د م م   303 3

  Introduction to Scientific Research 206 2 2أساسياث البحث العلمي  د م م  305 4

  Children's Culture 201 2 2ثقافت أطفال د م م   307 5

 English Texts and Terminology (2) 303 2 2( 2)هصوص و مصطلحاث إهجليزيت د م م   403 6

  Modern Publishing 304 2 3وشر حذيث  د م م  404 7

 
.  أحذات دراسية 8 خيتار منها الطالب ما و يزيذ على :املواد اوختيارية : ثالثا
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Course Name 

 

 Medical Libraries  101 2 2املكتباث الطبيت والصحيت  د م م  206 1

 Children's Libraries 101 2 2مكتباث ألاطفال والىاشئت  د م م  207 2

 National Libraries 101 2 2املكتباث الوطىيت والقوميت  د م م 208 3

 History of Arabic Sciences 101 2 2جاريخ العلوم عىذ العرب  د م م  209 4

 Public Relations and 101 2 2العالقاث العامت والاجصال  د م م  210 5

Communication  

   Old Document  and Manuscript  104 2 2الوثائق واملخطوطاث  د م م  211 6

 History of Books and Libraries  101 2 2جاريخ الكتب واملكتباث  د م م  212 7

  Libraries in Libya  101 2 2املكتباث في ليبيا  د م م  213 8

   Records Management   204 2 2إدارة السجالث د م م   308 9

  Comparative Librarianship  301 2 2علم املكتباث املقارن  د م م  405 10
 

 

 

توصيف مقررات قسم املكتبات أاملعلومات 
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يهذف اإلالشس بلى الخػشف غلى مجاالث غلم اإلاىخباث واإلاػلىماث، والخػشف د و و  يذخم نؼهى انًكتجبد  (101)

عاغذ ؤًظا في  غلى جؼىس مشاخل غلم اإلاىخباث واإلاػلىماث،والىكىف غلى غالكت غلم اإلاىخباث بالػلىم ألاخشي،َو

.  الخػشف غلى ؤهمُت ومصادس اإلاػلىماث اإلاخخلفت

يهذف اإلالشس بلى جإهُل الؼالب لللُام بالػملُاث الفىُت التي مً خاللها ًخم د و و يذخم نؼهى انفهرسخ (102)

ت لها مً خالٌ بجباع  جدذًذ اإلاعاولُت غً وحىد ؤوغُت اإلاػلىماث بإشيالها اإلاخخلفت وبُان اإلاالمذ اإلاادًت والفىٍش

ب الػملي غلى بغذاد حسجُالث  ؤدواث الظبؽ الببلُىغشافي اإلاػخمذة هلىاغذ الفهشظت الاهجلى ؤميرهُت، مؼ الخذٍس

. ببلُىغشافُت مبعؼت للىخب همصادس مػلىماث

يهذف هزا اإلالشس بلى حػٍشف الؼالب بػلم اإلاػلىماث واإلاىطىغاث راث د و و  يذخـم نؼهـى انًؼهىيـبد  (103 )

الػالكت،همفهــىم اإلاػلىماث واسجباغ اإلاػلىماث باإلاىخباث وػبُػت جفجش اإلاػلىماث وػبُػت وؤشياٌ الاجصاالث 

واللىاهُـً الخـي جخـػامـل مػهـا، والاسجباغ اللاثم بُنها ختى ٌعخؼُؼ الؼالب بدسان "  الببلُىمترهـغ" اإلاىخىبت وػبُػـت 

 . هزه الجىاهب وجؼبُلها في دساظخه للمىاد ألاخشي في اإلاشاخل اإلاخلذمت

يهذف هزا اإلالشس بلى حػٍشف الؼالب بؼبُػت وخصاثص الىزاثم وىنها ؤخذ د و و  يذخم نؼهى األرشيف (104)

ىا واظترحاغا مؼ الخػٍشف بالخجاسب الػشبُت والػاإلاُت في  مصادس اإلاػلىماث، وهُفُت  الخػامل مػها جىظُما وجخٍض

مجاٌ الخػامل مؼ الىزاثم،زم الخػٍشف بالىزاثم في لُبُا ، وبػالع الؼالب غلى الىظم الحذًثت والىظاثل الخلىُت في 

. الخػامل مؼ الىزاثم

ذ الؼالب غلى الخػشف غلى اإلاشاحؼ هذواثش اإلاػاسف واإلاػاحم د و و يـراجغ ػـبيخ  (105) يهذف اإلالشس بلى حػٍى

لت اظخخذامها، باإلطافت بلى الخذماث اإلاشحػُت التي ال جلخصش غلى ؤلاحابت ..والببلُىغشافُاث والىشافاث  الخ ، وػٍش

غً ألاظئلت اإلاشحػُت التي ًخلذم بها اإلاعخفُذون، وبهما جخػذاها لدشمل اإلاهام والىظاثف والخؼىاث الالصمت التي 

بهم و جإهُلهم لخلذًم هزه الػملُت غلى  جخؼلبها غملُت ؤلاحابت غً اظخفعاساث وؤظئلت اإلاعخفُذًً، ورلً بخذٍس

. ؤهمل وحه 

يهذف اإلالشس بلى حػٍشف الؼالب بمادة ؤلاخصاء وؤهمُتها وغالكتها بالػلىم ألاخشي د و و إحصبء وصفي (106)

اتها اإلاخخلفت مؼ الترهيز غلى اظخخذاماث ؤلاخصاء الىصفي في مجاٌ  ومجاالث الحُاة اإلاخػذدة اإلاخغيراث بمعخٍى

. اإلاىخباث واإلاػلىماث

يهذف هزا اإلالشس بلى جىظُؼ مذاسن وكذساث الؼلبت في الخػشف غلى د و و  يكتجبد ػبيخ ويذرسيخ  (201)

ػبُػت وؤهمُت اإلاىخباث الػامت واإلاذسظُت وخصاثصها وخذماتها، هما يهذف بلى حػٍشف الؼلبت باالججاهاث الحذًثت 

. في اإلاىخباث اإلاذسظُت وجدىالتها همىخباث شاملت زم همشاهض حػلم، وػبُػتها ومعخلضماتها الخاصت

يهذف اإلالشس بلى حػٍشف الؼلبت بإظاظُاث الفهشظت الىصفُت ومشاهض (1)د و و انفهرسخ انىصفيخ  (202)

اإلاػلىماث مً خُث جلىُاث الفهشظت وبػع اللىاغذ اإلاخػللت بخدذًذ اإلاذخل الشثِس ي واإلاذاخل ؤلاطافُت وبُاهاث 

. الىصف اإلاخخلفت

يهذف اإلالشس بلى الخػشف غلى هخب اإلاصادس واإلاشاحؼ التي حػخبر ؤمهاث الىخب د و و يراجغ انؼهىو اإلنسبنيخ (203)

والتي ًلصذها الباخث للحصٌى غلى اإلاػلىماث التي جفُزه مً خالٌ الخػشف غلى كعم اإلاشاحؼ وغشض ؤمثلت غلى 

. جلً اإلاشاحؼ في مجاٌ الػلىم ؤلاوعاهُت وهُفُت البدث فيها للىصٌى بلى اإلاػلىمت التي ًؼلبها الباخث

ب الؼالب غلى هُفُت اجخار ؤلاحشاءاث الفىُت د و و إجراءاد األرشيف انفنيخ (204) تهذف اإلاادة بلى جذٍس

العلُمت للخخؼُؽ إلوشاء ألاسشُف وؤلاحشاءاث الفىُت لحفظ اإلاىاد والتزوٍذ والخلُُم والاظدبػاد والىصف 

 حُذا لألحُاٌ اللادمت  (راهشة ألامت)ألاسشُفي،  وغيرها مً ؤلاحشاءاث التي جظمً خفظ ألاسشُف 
ً
. خفظا

يهذف اإلالشس بلى حػٍشف الؼالب باإلابادت والؼشق اإلاخخلفت للخدلُل ؤلاخصاجي د و و إحصبء تحهيهي  (205 )

ب غلى اخخُاس  اإلاعخخذمت في دساظت وسصذ الظىاهش ودساظتها بجمؼ وجدلُل البُاهاث الخاصت بها،بلى حاهب الخذٍس

. الؼشق ؤلاخصاثُت اإلاىاظبت للػمل في اإلاىخباث ومشاهض اإلاػلىماث 
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يهذف اإلالشس بلى الخػٍشف بإهىاع اإلاىخباث الؼبُت والصحُت وما جلذمه مً خذماث د و و  انًكتجبد انطجيخ (206)

ين وغيرهم، وهزلً الخػٍشف بىظم اإلاػلىماث الؼبُت  ً بداٍس اإلاػلىماث للمجخمؼ الؼبي والصحي مً ؤػباء ومذًٍش

والصحُت والخىىىلىحُت اإلاعخخذمت، وغالكت اللشاءة والػالج بالىخب غلى غملُاث شفاء اإلاشض ى 

خُث بن الؼفىلت صاوػت اإلاعخلبل، فةن مىخباث ألاػفاٌ : الهذف د و و يكتجبد األطفبل واننبشئخ  (207 )

والىاشئت حػذ مً اإلااظعاث اإلاهمت التي جلذم الثلافت الػلمُت وألادبُت وجفخذ آفاق ؤلابذاع والخفىير غىذ ألاػفاٌ 

. والىاشئت، وهُفُت جلذًم هزه الثلافت وفم بشامج مىظمت في ؤظلىب جىظُمي خذًث 

الهذف ًىمً فى حػٍشف الؼالب باإلاىخباث الىػىُت واللىمُت باغخباسها د و و انًكتجبد انىطنيخ وانقىييخ (208)

 لخىزُم جشار 
ً
ت الىػىُت ومشهضا  للهٍى

ً
 لىلل مػؼُاث الحظاسة بلى ألاحُاٌ اإلاخػاكبت وسمضا

ً
ت وحعشا لبىت خظاٍس

 في الخىظُم الىػني للمػلىماث، باإلطافت بلى وشإة هزا الىىع مً 
ً
 ؤظاظُا

ً
 غلى وىنها جمثل غىصشا

ً
الىػً، غالوة

،وهزلً الىظاثف التي جلىم بها، واإلاهام اإلاىىػت بها، والخذماث التي جلذمها 
ً
 وحغشافُا

ً
اإلاىخباث وجؼىسها صمىُا

. للمعخفُذًً، والذوس الزي جلىم به في جىظُم اإلاػلىماث الىػىُت، مؼ غشض للىاهين ؤلابذاع في الذٌو اإلاخخلفت 

حػٍشف الؼالب بما جلذمه الحظاسة الػشبُت ؤلاظالمُت مً : الهذفد و و تبريخ انؼهىو ػنذ انؼرة (209)

ت وخالٌ فترة اصدهاس هزه الحظاسة، وما ظاهمذ به في جلذم الحظاسة ألاوسوبُت والحظاسة   بظهاماث غلمُت وفىٍش

. الحذًثت، والخػٍشف بإشهش الػلماء الػشب واإلاعلمين في الػلىم اإلاخخلفت وببذاغاتهم في هزا اإلاجاٌ 

ت الػامت لالجصاٌ ومفهىم د و و انؼالقبد انؼبيخ واالتصبل (210) يهذف هزا اإلالشس بلى الخػٍشف بالىظٍش

الػالكاث الػامت، وجؼىسها،ودوافؼ الاهخمام بالػالكاث الػامت والاجصاٌ في وافت اإلاجاالث مؼ الترهيز غليها في 

ػها في خذمت بشامج اإلاىخبت وجلذًم وشاػاتها وخذمت  اإلاىخباث ومشاهض اإلاػلىماث والخػشف غلى وظاثل الاجصاٌ وجؼَى

. اإلاعخفُذًً لها، والشبؽ بين زلت الجمهىس وجلذًم الخذماث الجُذة مً مشافم اإلاػلىماث اإلاخخلفت 

يهذف اإلالشس بلى حػٍشف الؼلبت بالىزاثم مً خُث ماهُتها وؤهمُتها وؤهىاغها د و و انىثبئق وانًخطىطبد (211)

ؤلاوعاهُت والخػشف غلى دوس الىزاثم في -وجؼىسها واإلاشاخل التي جمش بها خالٌ همىها، والذوس الزي لػبخه في الحظاسة 

نها واظترحاغها مؼ ؤلاشاسة بلى واكؼ  البلذان الػشبُت والػالم ،بطافت بلى ؤظالُب اإلادافظت غليها وجىظُمها وجخٍض

 . الىزاثم في لُبُا

خ الىخابت وجؼىسها غبر الحظاساث د و و تبريخ انكتت وانًكتجبد  (212) يهذف هزا اإلالشس بلى حػٍشف الؼلبت بخاٍس

خ الىخب واإلاىخباث خالٌ الحظاسة الػشبُت ؤلاظالمُت والىظاثؽ التي واهذ  اللذًمت اإلاخخلفت مؼ الترهيز غلى جاٍس

ً وخفظ اإلاػلىماث  . حعخخذم في الخذٍو

د و و انًكتجبد في نيجيب   (213)

 يهذف هزا اإلالشس بلى حػٍشف الؼالب بالبذاًاث ألاولى لخإظِغ اإلاىخباث في لُبُا ، مؼ الترهيز غلى جؼىس 

اإلاىخباث اإلاخخلفت خاصت الػامت واإلاشاهض الثلافُت واإلاىخباث اإلاخخصصت والجامػُت و بغؼاء همارج لهم مً اإلاىخباث 

شها بما ًدىاظب مؼ اخخُاحاث حمهىس اإلاعخفُذًً مً ول هىع مً ؤهىاع اإلاىخباث  في لُبُا ، واكتراح غملُاث جؼٍى

. اإلاخىفشة في اإلاجخمؼ الػشبي اللُبي

يهذف اإلالشس بلى حػٍشف الؼالب الفشق بين ؤغماٌ وؤوشؼت اإلاىخباث ومشاهض د و و يكتجبد جبيؼيخ وثحثيخ  (301)

اإلاىخباث وألاوادًمُت واإلاخخصصت بإهىاغها اإلاخخلفت، فُما ًخػلم بمجمىغاتها وجىظُمها : اإلاػلىماث الىىغُت 

 .وخذماتها و بداستها، مؼ دساظت  الاخخالف بُنها مً خالٌ اإلاػاًير اإلاخػللت بها

بهم غملُا غلى فهشظت الىخب اإلاخىىغت (2)د و و انفهرسخ انىصفيخ  (302) يهذف اإلالشس بلى حػٍشف الؼلبت وجذٍس

باث الػملُت  ىُت للفهشظت اإلاعخخذمت في مخخلف اإلاىخباث مؼ بحشاء الخذٍس والىكىف غلى كىاغذ الاهجلى ؤمٍش

. بالخصىص غلى هخب باللغت الػشبُت وألاحىبُت

يهذف اإلالشس بلى الخػٍشف بػذد مً اإلاصؼلحاث واإلافاهُم :د و و نصىص ويصطهحبد إنجهيزيخ (303 )

 لىثرة اإلاصؼلحاث واإلافاهُم التي لها غالكت بػلم 
ً
والاخخصاساث اإلاخػللت بػلم اإلاىخباث واإلاػلىماث وماظعاجه،هظشا
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ش اإلاعخمش  اإلاىخباث واإلاػلىماث،هزلً ظهىس مصؼلحاث ومفاهُم حذًذة مً وكذ آلخش ٌعخذعي الاخخُاس والخؼٍى

. للىصىص اإلاخخاسة لذساظت اإلالشس 

يهذف اإلالشس بلى معاغذة الؼلبت والذاسظين بإكعام اإلاىخباث و د و و  يراجغ انؼهىو انجحتخ وانتطجيقيخ (304)

اإلاػلىماث غلى الخػشف غلى اإلاصادس اإلاشحػُت اإلاخخصصت في مجاٌ الػلىم البدخت والخؼبُلُت وفئاتها وجىظُمها 

وكىاغذ اإلاػلىماث اإلاخخصصت في اإلاجاالث اإلاشحػُت الخاصت " بىىن"وبداستها، فظال غً الىصف والاظخػشاض ألبشص 

 . بالػلىم البدخت والخؼبُلُت

يهذف اإلالشس بلى بدسان الؼالب إلافهىم البدث الػلمي و جميزه غً غيره مً د و و أسبسيبد انجحث انؼهًي (305)

ؤظالُب البدث، و مػشفت الخؼىاث اإلاؼلىبت للػمل اإلاىظم إلهجاص البدىر الػلمُت ، ؤًظا اللذسة غلى جمُيز مػاًير 

البدث الىاجح  ووظاثل ججمُؼ اإلاػلىماث لألبدار الػلمُت ، وؤلاحشاءاث الفىُت في هخابت البدىر الػلمُت  

يهذف اإلالشس بلى حػٍشف الؼالب بمفهىم كىاغذ البُاهاث والػالكاث بُنها وهُفُت د و و  قىاػـذ انجيـبنـبد  (306)

الخػامل مػها مً خالٌ بشامج بداسة اللىاغذ، وجؼبُلها في بىاء ووصف الجذاٌو وبدخاٌ البُاهاث واظخػشاطها 

.  وصُاغت الاظخفعاساث

ٌععى اإلالشس بلى الخػٍشف بإدب ألاػفاٌ ومىخباث الؼفل التي جخميز د و و ثقبفخ األطفبل (307)

دىاٌو ػبُػت هخب ألاػفاٌ وجؼىسها ووشإة مىخبت الؼفل ومعخلضماتها وخذماتها وؤوشؼتها وما ًدُؽ  بخصىصُتها،ٍو

ىن بطافت بلى مىاصفاث الػاملين في مثل هزه  بها مً حغُير مخمثال في البِئت ؤلالىتروهُت الجذًذة والاهترهِذ والخلفٍض

. اإلاىخباث 

ب د و و إدارح انسجالد  (308) يهذف هزا اإلالشس بلى الخػٍشف بإهمُت السجالث بإهىاغها اإلاخخلفت ، مؼ الخذٍس

. غلى بداسة الػملُاث الفىُت اإلاخػللت بهزه السجالث وفم اللىاغذ والخلىِىاث الخاصت بزلً

يهذف هزا اإلالشس بلى جلذًم جىىىلىحُا اإلاػلىماث للؼلبت باغخباسها د و و تكنىنىجيب انًؼهىيبتىاالتصبالد (401)

بِئت حذًذة حغير في ػبُػت الػمل اإلاىخبي وهي في جإزير متزاًذ باظخمشاس، باإلطافت بلى الخػشف غلى ػبُػت وجؼىس 

 را جإزير بالغ 
ً
جىىىلىحُا اإلاػلىماث وؤشيالها مخمثلت في جىىىلىحُا الحاظىب والاجصاالث التي ؤصبدذ حشيل زىاثُا

هما يهذف بلى الخػشف غلى الخإزيراث الحالُت واإلاعخلبلُت لخىىىلىحُا اإلاػلىماث غلى اإلاىخباث .غلى اإلاىخباث 

لت الاهخفاع بها  . وخذماتها وػٍش

ت سئوط د و و انفهرسخ انًىضىػيخ (402) يهذف هزا اإلالشس بلى الخػٍشف بالفهشظت اإلاىطىغُت وهظٍش

اإلاىطىغاث مؼ  الخإهُذ غلى ؤهمُت الفهشظت اإلاىطىغُت في اإلاىخباث ومشاهض 

ب غلى هُفُت بحشاء غملُاث الخدلُل اإلاىطىعي وجدذًذ سئوط اإلاىطىغاث واليلماث  ت) اإلاػلىماث والخذٍس ُّ  (اإلافخاخ

التي جمثل اإلادخىي اإلاىطىعي لىغاء اإلاػلىماث باظخخذام ؤدواث الظبؽ الببلُىغشافي هلىاثم سئوط اإلاىطىغاث 

. ،باإلطافت لبىاء وجىمُت اللذسة غلى الخػامل مؼ اإلاشاول اإلاشجبؼت بخدذًذ اإلاىطىغاث" اإلاياهض"و

يهذف اإلالشس الخػمم في دساظت الىصىص اإلاخخاسة باللغت ( 2)د و و نصىص ويصطهحبتإنجهيزيخ  (403 )

ت في مجاٌ اإلاىخباث واإلاػلىماث وجدلُلها وجشحمتها بلى اللغت الػشبُت  . ؤلاهجليًز

ػاث اإلاخػللت به، د و و نشر حذيث  (404)  يهذف اإلالشس بلى الخػٍشف باليشش بإهىاغه ومشاخله اإلاخخلفت والدشَش

بلى حاهب دساظت خشهت اليشش الػلمي والجامعي، وخصاثصه واللظاًا اإلاترجبت غلى خشهت وشش اإلاؼبىغاث 

. والخىىىلىحُا اإلاعخخذمت في اإلاجاٌ 

يهذف اإلالشس بلى حػٍشف الؼلبت بىمارج مخؼىسة لػذد مً اإلاىخباث في الذٌو د و و ػهى انًكتجبد انًقبرٌ  (405)

خُت والىكىف  اإلاخلذمت، باإلطافت بلى الىكىف غلى ماهُت غلم اإلاىخباث واإلاػلىماث الذولي واإلالاسن مً الىاخُت الخاٍس

غلى حهىد الػلماء في جخصص اإلاىخباث خٌى هزا الػلم الحذًث،باإلطافت بلى مػشفت اإلاىهج اإلالاسن وبحشاء البدىر 

والذساظاث اإلالاسهت في مجاٌ اإلاىخباث واإلاػلىماث و الجمػُاث والشوابؽ اإلاهىُت في غلم اإلاىخباث واإلاػلىماث غلى 

. اإلاعخىي الذولي والػشبي 
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يهذف اإلالشس بلى بهعاب الؼالب مهاسة جدلُل ؤوغُت اإلاػلىماث  لخدذًذ اإلاىطىغاث (1)د و و تصنيف  (501)

التي جدىاولها بهذف جصيُفها باظخخذام ؤخذ ؤهظمت الخصيُف التي جدىاظب مؼ هىع اإلااظعت، وهىع وغاء اإلاػلىماث 

الخ ....دًىي، اليىهجشط، الػششي الػالمي )اإلاشاد جصيُفه، وبزلً ًدىاٌو هزا اإلالشس هظم الخصيُف اإلاخخلفت 

ب الػملي غلى هُفُت اظخخذام حذاولها الشثِعُت واإلاعاغذة والىشافاث وغيرها مً ألادواث اإلاعاغذة في ( والخذٍس

بىاء ألاسكام، مؼ الخػٍشف بالخػذًالث التي جم بحشائها غلى غذد مً ألاهظمت بما ًدىاظب واإلاىخبت الػشبُت مؼ الترهيز 

. لشُىع اظخخذامه  (دًىي الػششي  )غلى هظام جصيُف

هذف اإلالشس الخػشف غلى ؤخذ ؤهم ؤهىاع اإلالخيُاث باإلاىخباث وهي د و و دوريـبد ويطــجىػبد رسًـــيخ (502)

 الذوسٍاث، وؤًظا اإلاؼبىغاث الشظمُت وهُفُت الخػامل مػها في اإلاىخبت مً خُث الخىظُم والػشض والفهشظت 

يهذف اإلالشس بلى الخػٍشف بإوغُت اإلاػلىماث غير الىخب واإلاعلعالث (1)د ع و فهرسخ يىاد خبصخ  (503)

ت وألاوغُت ؤلالىتروهُت والىزاثم وألاششػت والدسجُالث ومميزاتها مً  واإلاىاد الخشاثؼُت و واإلاىاد العمػُت والبصٍش

ب غلى مػالجتها باظخخذام جلىِىاث الىصف الببلُىغشافي هلىاغذ الفهشظت  خُث الشيل واإلاظمىن، والخذٍس

ىُت إلغذاد حسجُالث ببلُىغشافُت مخياملت لهزه اإلاصادس .  الاهجلىؤمٍش

يهذف اإلالشس بلى الخػشف غلى ؤظاظُاث الاخخُاس في اإلاىخباث،والخػشف غلى مىاد د و و  تنًيخ انًقتنيبد  (601)

اإلاػلىماث وؤهىاغها وجلعُماتها، والخػشف غلى كعم التزوٍذ والاكخىاء باإلاىخبت، وؤًظا الىكىف غلى ؤهمُت الخبادٌ 

. والاكخىاء الخػاووي

ؤظعها وػبُػتها : يهذف اإلالشس بلى حػٍشف الؼالب بمفهىم هظم اإلاػلىماث الحذًثت:د و و  نظى انًؼهىيـبد (602)

وجدلُلها وجصمُمها وؤهىاغها، وهُفُت جألفها مؼ الىظم آلالُت في اإلاىخباث، وشبياث اإلاػلىماث اإلاخخلفت  وهُفُت 

 .ؤلافادة منها ومً خذماتها 

يهذف اإلالشس بلى الخػمم في كظاًا مػالجت ؤوغُت اإلاػلىماث غير الىخب (2)د و و  فهرسخ يىاد خبصخ  (603 )

بمػالجت ؤلاشيالُاث التي جىاحه اإلافهشط غىذ بغذاد حسجُالث ببلُىغشافُت مخياملت لهزه اإلاصادس وفم الخػلُماث 

يهذف اإلالشس بلى الخػمم في غملُاث (2)د و و تصنيف  (604)انىصف انججهيىغرافي الىاسدة بخلىِىاث 

، (جصيُف دًىي الػششي )الخصيُف مً خالٌ الخؼبُلاث اإلاػملت ألخذ هظم الخصيُف اإلاشهىسة الاظخخذام 

والخؼبُم الػملي لىُفُت جدذًذ اإلاىطىع واظخخذام الجذاٌو الشثِعُت واإلاعاغذة والىشافاث وألادواث ألاخشي في 

ب غلى بًجاد الحلٌى اإلاىاظبت  بىاء وجشهُب ألاسكام وبدسان ؤهم ؤلاشيالُاث التي ًمىً ؤن جىاحه اإلاصىفين والخذٍس

.   لها

ادة مبذؤ الخػمم والخخصص اإلاىطىعي مً خالٌ جؼبُم الاججاهاث د و و انججهيىغرافيب (605) يهذف اإلالشس بلى ٍص

 
ً
ا الحذًثت في دساظاث الببلُىغشافُا هما يهذف بلى بهعاب الؼالب مهاساث وخبراث في بغذاد الببلُىغشافُا هظٍش

،باظخخذام الؼشق والىظاثل الحذًثت في غملُاث الظبؽ الببلُىغشافي
ً
. وغملُا

ب الؼلبت غلى اظخخذام د و و انحبسىة في انًكتجبد ويراكز انًؼهىيبد (701) يهذف هزا اإلالشس بلى جذٍس

. الحاظىب ومػذاجه في خذماث اإلاىخبت وؤلاحشاءاث الفىُت ومىاهبت الخؼىساث في هزا اإلاجاٌ 

يهذف هزا اإلالشس الخخباس وجلُُم كذساث الؼالب غلى جؼبُم مىاهج البدث في مجاٌ د و و يشروع انتخرج (702)

ب غلى بغذاد بدث خٌى ؤخذ اإلاىطىغاث راث الػالكت بالخخصص ومىاكشتها . اإلاىخباث واإلاػلىماث، بالخذٍس

يهذف هزا اإلالشس بلى بإلاام الؼالب بإظغ ؤلاداسة الػلمُت د و و إدارح انًكتجبد ويراكز انًؼهىيبد (703)

الحذًثت في مجاٌ اإلاىخباث واإلاػلىماث ومذاسظها اإلاخخلفت، وفهم ؤهمُت الاجصاٌ والػالكاث ؤلاوعاهُت في الػمل 

داخل اإلاىخبت، لخىمُت اللذسة غلى اإلاشاسهت في الخخؼُؽ وسظم ظُاظاث اإلاىخبت واظخخذام الخىىىلىحُا في بداسة 

.  ماظعاث اإلاػلىماث
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اجه وبغذاد الىشافاث ألغشاض د و و  انتكشيف (704) يهذف اإلالشس بلى الخػٍشف بإظاظُاث الخىشُف وهظٍش

اظترحاع اإلاػلىماث، بدىاٌو الخىشُف هػملُت فىُت ٌعخخذم فيها هظم الخىشُف وؤدواجه، إلهعاب الؼالب اللذسة 

.   غلى اللُام بمششوع مُذاوي لخدلُل مصادس اإلاػلىماث لخىشُفها 

يهذف اإلالشس بلى الخػٍشف بشبياث اإلاػلىماث وغملُاث د و و شجكبد ويصبدر انًؼهىيبد اإلنكترونيخ  (705)

الدشبًُ مؼ الترهيز غلى مصادس اإلاػلىماث اإلاخاخت في بِئت الشبياث الىاججت غً جؼىساث جلىُاث اإلاػلىماث 

والاجصاالث، مؼ دساظت جؼبُلُت غلى شبىت الاهترهذ همصذس للمػلىماث بما جدُده مً بمياهُاث الىصٌى 

 .للمػلىماث مً مصادسها اإلاخخلفت بيل ؤهداء اليىن 

اث الخصيُف وؤهم ؤلاشيالُاث راث د و و تصنيف يتقذو  (706) يهذف اإلالشس بلى حػمُم فهم الؼالب لىظٍش

الػالكت، مؼ الترهيز في الجاهب الػملي غلى جىمُت كذسة الؼالب اإلاخخشج مً كعم اإلاىخباث غلى مػالجت هزه 

ؤلاشيالُاث التي كذ جىاحهه غىذ بحشاء غملُاث الخصيُف، بةحادة غملُاث الخدلُل والخدذًذ اإلاىطىعي واخخُاس 

ؤسكام الخصيُف اإلاىاظبت وجشهُبها باظخخذام الجذاٌو الشثِعُت والىشاف واللىاثم اإلاعاغذة لىظام الخصيُف 

. اإلاخخاس 

ب الؼلبت غملُا د و و االستخالص (801) يهذف هزا اإلالشس بلى دساظت هظم كشاءة وجدلُل مصادس اإلاػلىماث وجذٍس

ا غلى بجباع ألاظغ الػلمُت الحذًثت في بغذاد اإلاعخخلصاث إلالاالث الذوسٍاث والىخب والشظاثل الجامػُت  وهظٍش

.  وغيرها مً مىاد اإلاػلىماث وبُان ؤهمُتها ودوسها في خذمت البدث الػلمي

م، ؤهىاغه، د و و تقييى فبػهيخ انًكتجخ  (802) يهذف اإلالشس بلى الخػٍشف بإظالُب ؤلاداسة الػلمُت الحذًثت والخلٍى

اجه، وألاظباب التي ؤدث لخلُُم خذماث اإلاىخبت، باإلطافت إلهعاب الؼالب اللذسة واإلاهاساث الػلمُت إلحشاء  ومعخٍى

ش خذماتها  مُت لفاغلُت اإلاىخبت وللخػشف غلى معخىي ؤدائها وجؼٍى . الذساظاث الخلٍى

ب الؼالب في العىت الشابػت غلى غذد مً ؤلاحشاءاث واإلاهاساث د و و تذريت ييذاني  (803 ) يهذف اإلالشس بلى جذٍس

ت والخذمُت التي ظخىاحه الؼالب غىذ جخشحه والخداكه بالػمل فُاإلاىخباث ؤو في مشاهض  اإلاىخبُت والخىىىلىحُا ؤلاداٍس

ت باإلاىخبت، وخل  اإلاػلىماث، وفي هزا الجاهب جخم حغؼُت غذد مً الخؼبُلاث الػملُت إلداسة ؤلاحشاءاث الفىُت وؤلاداٍس

وافت ؤلاشيالُاث التي جىاحه اإلاىخباث ومشاهض اإلاػلىماث، وهُفُت الخغلب غليها مً خالٌ ما جم دساظخه خالٌ ظىىاث 

 الذساظت العابلت إلالشساث الخخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


