
 مصادر المعلومات
   3- 737210          مصادر المعلومات    :اسم المقرر ورقمه  – 1
 معتمدة ساعات 3           :المعتمدة الساعات  – 2
ٍٍٍ     :ضااام  ا المقااارر تقاااديم ياااتم التااا  البااارا   أو البرناااا   – 3. ٍٍٍالور ول عل بك

 المعلومات
 المستوى الثالث         :المقرر فيه اقدم هذيي ذال الدراس  تىيالمس  – 5
  :(إن وجدت) المقرر االمتطلبات المسبقة ل ذ – 6

 )  707102          (الطالبٍٍٍٍات  )  737102 "مقدمٍٍٍٍ  لٍٍٍٍي علٍٍٍٍ  المعلومٍٍٍٍات  "     
  (الطٌب 

 األهداف
 مكٍٍا المقٍٍلر الطٌٍٍب بالطالبٍٍات مٍٍا التعٍٍلف علٍٍي م  ٍٍو  مصٍٍادر 
 المعلومٍٍٍات ا بالتعٍٍٍلف علٍٍٍي  أشواع ٍٍٍا بألٍٍٍكال ا الم تل ٍٍٍ  سٍٍٍوا 
ٌ  عٍا القٍدرة  مصادر المعلومات التقليد   بغيل التقليد   ا هذا لضٍ
علٍٍٍي يقٍٍٍو   مصٍٍٍادر المعلومٍٍٍات بسٍٍٍبؤ ااتيارهٍٍٍا لٍٍٍي م سسٍٍٍات 
ٍٍادة  ٍٍات باًل ٍٍ  اسٍٍت دام ا باسٍٍت لام المعلوم المعلومٍٍات ا بفي ي

 .من ا

 بصف المقلر
 المىاضيع المطلىب بحث ا وشمىل ا (1)

 الموضوع
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 اًيصال

 3 1 الم اهي  األساسي  بالتعل  ات



 

2 
 

 

     

المعلومات يقسيمات مصادر 
 6 2 بأشواع ا بألكال ا

دراس  شوعيات مصادر المعلومات 
 3 1 الم طوطات :بالت صيؤ مثؤ 

 6 2 الكتب العام 
 6 2 المصادر الملجعي 

 6 2 الدبر ات
 3 1 المصغلات ال يلمي 

 3 1 المواد السمعي  بالبصل  
مصادر المعلومات اًلكتلبشي  

 6 2 بقواعد البياشات

 42 14 المجموع

 الكتب بالملاجع
   :المطلىبة الرئيسة ( الكتب) الكتاب  – 1
عٍٍامل  / "اًشتلشٍٍ  مصٍٍادر المعلومٍٍات مٍٍا عصٍٍل الم طوطٍٍات  لٍٍي عصٍٍل  " -1

ٍٍاا ا  مٍٍاا لاضٍٍؤ السٍٍاملا ي  ٍٍد لجيا ربصٍٍي مصٍٍط ي علي ٍٍلاهي  ققن  .1ط .اب
  2000 /دار ال كل للطباع  بالنشل بالتوز ع  :عماا

قيٍد  )يوللت علي ا جي اا مصمود السيد  /مذفلات لي مصادر المعلومات  -2
 (النشل

 
   :األساسية المراجع – 2
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غالب عٍو  النوا سٍ   /ت بملافز المعلومات مصادر المعلومات لي المكتبا -1
 .2002ا 
دار  :القاهلة .حشم  قاس   /مصادر المعلومات بينمي  مقتنيات المكتبات  -2

 .1995غل با 
 
 (الااا  ...التقاااارير العلمياااة  الااادوريات )  ب اااا المىصاااً والمراجاااع الكتاااب – 3
 (:بذلك قائمة يرفق)
قسٍٍٍ  اٍٍٍدمات  /اًشتلشٍٍٍ   مصٍٍٍادر معلومٍٍٍات المكتبٍٍٍات علٍٍٍي لٍٍٍبك  دليٍٍٍؤ -1

 .2003المعلومات ا 
يٍلليف ليكتٍور مٍارى  /سبؤ الوصٍول  لي ٍا بقضٍا اها :المصادر اًلكتلبشي  -2

ٍٍو بكٍٍل الو شٍٍيت ملاجعٍٍ  مصمٍٍد لتصٍٍي عبٍٍد ال ٍٍادى  ٍٍارميا أب  .بيٍٍثت يلجمٍٍ  ش
 .2008الملفز القومي للتلجم  ا

 


