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 : معلومات عن املقرر
 . IS 221 املعلوماتمصادر  

 قسم علم املعلومات 

 طالب االنتساب  

 املشرف العام على الشؤون التعليمية ١٦٦الدور األرضي غرفة : املكتب  

 .قسم املكتبات واملعلومات –بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 ٦٩٥١٦٧٢/فاكس  ٦٩٥٢٨٣٧: اهلاتف  
  

  
 

:أهداف المقرر  
ف مقرر مصادر المعلومات إلي تعريف الطالب بمصادر المعلومات في أنواعها وأشكالها المختلفة، مع يهد

تعريفهم بكيفية دراسة مصادر المعلومات المرجعية الكتساب مهارة استخدامها والقدرة علي اختيار 

  .المصدر المناسب للحصول علي معلومة محددة

  لدى مكتبة خوارزم العلمية متوفر  ملقرراالكتاب 
www.khawarizm.com  ٦٨١٧٠٩٠ -هاتف   
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  كامل    ) ومات وتقسيماتهامفهوم مصادر المعل(  :الفصل األول 

  :الفصل الثاني 

 المخطوطات 

  المالمح العامة للمخطوط العربي اإلسالمي * المخطوطات القديمة *   تطور الكتابة*    مقدمة عامة •

  :الفصل الثالث

 الكتب العامة 

 تقييم الكتب*      أنواع الكتب*   مكونات الكتاب وأجزاؤه*  مقدمة عامة  •

  :الفصل الرابع 

 مرجعي األعمال ال 

 القواميس والمعاجم*    الكشافات *   )التعريف فقط لجميع األنواع( الموسوعات ودوائر المعارف * مميزاتها وأنواعها •

 األطالس والمراجع الجغرافية األخرى*  المراجع اإلحصائية*   األدلة *    التراجم والسير •

  والفهارس) تالببليوجرافيا(قوائم الملفات *   الكتب السنوية وموجزات الحقائق •

  :الفصل الخامس 

 الدوريات 

 مميزات الدوريات*    أنواع الدوريات*     مفهوم الدوريات*    مقدمة عامة •

  مشكالت الدوريات* تجليد الدوريات*   تنظيم الدوريات*  تسجيل الدوريات*   توفير الدوريات للمكتبات •

  األعمال الببليوجرافية:الفصل السادس

 الببليوجرافيات 

 )مسميات األنواع فقط. (تقسيم الببليوجرافيات*     )مسميات األنواع فقط( ٠أنواع الببليوجرافيات*    مقدمة •
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 الكشافات 

 .محتويات كشافات الكتب*      .تكشيف الكتب*     .عوامل ظهور الكشافات وأهميتها •

 ...المدخل في كشاف عناصر أو بيانات*   .تكشيف الدوريات*   )مسميات األنواع فقط. ( أنواع كشافات الكتب •

 .........أنواع الكشافات حسب طريقة تنظيم الكشاف*  .خصائص الكشاف الجيد ومعايير تقييمه* أشكال الكشافات •

 المستخلصات 

  )مسميات األنواع فقط( أنواع المستخلصات *   مفهوم االستخالص والمستخلصات  •

  :الفصل السابع

 خرىالمطبوعات األ 

 براءات االختراع*     وقائع المؤتمرات*   ير الفنيةالتقار* الرسائل الجامعية  •

 المطبوعات الحكومية*   المواصفات والمقاييس •

 

 :  الكتاب المقرر 

  . عامر إبراهيم قنديلجي وربحي مصطفي عليان وإيمان فاضل السامرائي

دار الفكر ، : عمان. مصادر المعلومات من عصر المخطوطات إلي عصر اإلنترنت

  .م٢٠٠٠

  
 


