
 المعلومات والمجتمع
   (131107)  :اسم المقرر ورقمه  – 1
 )ساعة  2 ( ساعتان :المعتمدة الساعات  – 2
 برنامج علم المعلومات  :ضمنها المقرر تقديم يتم التي البرامج أو البرنامج – 3
 .الثاني الدراسيالمستوى  :المقرر فيه اقدم هذيي ذال الدراسي تىيالمس  – 5

 األهداف
  معرفة الطالب بالدًلة اللغوية واًصطٌحية للفظة معلومات 
  معرفة الطالب الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة 
  معرفة الطالب في دور المعلومات في العملية التنموية للمجتمعات 
  معرفٍٍة الطالٍٍب باًاجاهٍٍات الفديثٍٍة فٍٍي لوٍٍايا المعلومٍٍات مٍٍن ا ٍٍريعات

 وأنظمة 
 معرفة الطالب بأثر اقنيات المعلومات علي المجتمع مؤسسات وأفراد  

 وصف المقرر
 المىاضيع المطلىب بحثها وشمىلها (1)

عدد  المىضىع
 األسابيع

 ساعات اٌتصال

تعريفهََا  :المعلىمََاتمقدمََح لََىل  .1
ََََا وايََََطٍليا) ََََي   / (لغىي الفََََرن ب

َََََات والمعلىمَََََات والمعرفَََََح  /البيان
ََََََََات  ََََََََح  /خصََََََََاوم المعلىم قيم

 ثىرة المعلىمات  /المعلىمات 

 ساعات  6 3



 

2 
 

 

     

مشََََََ لح  :التىعيََََََح المعلىماتيََََََح  .2
 /أمَََََََ  المعلىمَََََََات  /المعلىمَََََََات

ََات ََح  /خصىيََيح المعلىم لََو ومل ي
َََََىعً المعلىمَََََاتً  /المعلىمَََََات ال

Information Literacy/  ًََالرقابََح عل
 /الت ََََََار المعلىمََََََات /المعلىمََََََات

 الفجىة المعلىماتيح 

 ساعات 6  3

مفهَََََىم  :اقتصَََََاديات المعلىمَََََات .3
اسَََََتثمار  /اقتصَََََاديات المعلىمَََََات

ََََََح ََََََروة و ني ََََََات وث دور  /المعلىم
قطاعَََات  /المعلىمَََات فًَََ التنميَََح

تسََََََتثمر فيهََََََا  التََََََيالمجتمََََََع 
دور المعلىمات فً ينع  /المعلىمات

 واتخاذ القرار 

 ساعات 4 2

 :مؤسسَََََََات تجهيَََََََ  المعلىمَََََََات .4
 /مؤسسات النشر  )جح تمؤسسات من
 (الببليَََََى رافيت الضَََََب  مؤسسَََََا

َََََََح مؤسسَََََََات  /مؤسسَََََََات خدمي
 ََََرن ليصَََََال  /تعليميََََح ومهنيَََََح

  المعلىمات 

 ساعات  4 2

َََََََََع والمجتمَََََََََع .5  ساعات  4 2مجتمَََََََََع  :اإلنترن
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تَثثير تقنيَات المعلىمَات  /المعلىمات
أثََََر اإلنترنََََع فًََََ  /فًََََ المجتمََََع

 مؤسسات المعلىمات 
 ساعح  24 12 عدد األسابيع والساعات لجمالي

 الكتب والمراجع
ٍٍد  فتفٍٍيمفمٍٍد  .1 ٍٍ  .الهٍٍاد عب ٍٍة والتطبي ٍٍين النظري  :القٍٍاهر  .مجتمٍٍع المعلومٍٍات ب

 .ص212 -. 2007الهيئة المصرية العامة للكتاب،
ٍٍٍورد زكٍٍٍي حسٍٍٍين  .2 ٍٍٍع . ال ٍٍٍات والمجتم ٍٍٍي حسٍٍٍين  /المعلوم ٍٍٍورد زك ٍٍٍز ًز  ال ، مجب

 ص321 -.2002مؤسسة الوراق للن ر والتوزيع، :عمان .1ط .المالكي
ٍٍٍٍولي .3 ٍٍٍٍة  :التصٍٍٍٍاديات المعلومٍٍٍٍات .ناريمٍٍٍٍان عسٍٍٍٍماعيز مت دراسٍٍٍٍة لاسٍٍٍٍة النظري

المكتبٍة األكاديميٍة،  :القٍاهر  -.واطبيقااها العملية علي مصر وبعض الدول األخرى
 ص 401 -.1995
 

 


