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  مستخلص

حجم املقررات املساعدة لدراسة علوم املكتبات واملعلومات يف أقسام املكتبات  هدفت الدراسة إىل تعرف

التي تتبعها هذه واملعلومات املرصية من خالل دراسة وحتليل املقررات الدراسية التي تضمها لوائح الكليات 

نتائج من أمهها: أن  هج املسحي توصلت الدراسة إىل عدةواملقررة عىل الدارسني هبا، وباالعتامد عىل املن األقسام

ا متثل نسبة  418املقررات املساعدة لدراسة علوم املكتبات واملعلومات بأقسام املكتبات املرصية بلغت  مقرر 

 الوثائق أقسام يف هلا نسبة أعىل سجلت املساعدة املقررات أن إىل باإلضافة املقررات، جمموع من 28,63٪

القسم لكل من األقسام الثالثة،  مقررات جمموع من ٪52,76وهي  ثالثة التابعة جلامعة األزهر،ال واملكتبات

فضال  عن تصدر علوم الدين اإلسالمي للتخصصات التي تنتمي هلا املقررات املساعدة لدراسة علوم املكتبات 

ا، مت 99واملعلومات؛ حيث عدد املقررات التابعة لعلوم الدين اإلسالمي   جمموع من ٪23,68ثل نسبة مقرر 

 .املقررات

، املرصية لوائح أقسام املكتبات واملعلومات، أقسام املكتبات واملعلومات املرصيةالكلامت املفتاحية: 

 .املساعدة املقررات ، املقررات التخصصية

 متهيد

ادهم اإلعداد املكتبات واملعلومات وإعد اختصاصييازدادت احلاجة يف الفرتة األخرية إىل رضورة تأهيل 

ا ألمهية وِعَظم اخلدمات التي يقدموهنا، والدور البارز هلم يف خدمة املجتمع، وحاجة املجتمع املتزايدة  اجليد؛ نظر 

 إىل هذه املهنة الراقية والرسالة السامية.
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م علوم املكتبات واملعلومات يوىل عند تعلمن الدراسة وبدايات التخصص األ أهيل يبدأن التأوال شك 

اسبة والالزمة للدارس، والتي تساعده عىل  اكتساب املعلومات، وتصقله خالل تقديم املقررات املن من

 باملهارات الالزمة لتحقيق هذه الرسالة.

وتنقسم املقررات الدراسية املقررة عىل الطالب والدارسني بأقسام املكتبات واملعلومات إىل مقررات 

وظائف املكتبية والعمل الفني داخل املكتبة، هارات الالزمة للقيام بالختصصية هتدف لتعليم الطالب وإكسابه امل

ومقررات أخرى مساعدة هتدف إىل مساعدة الطالب يف دراسة وفهم علوم املكتبات واملعلومات، وتزوده 

وم باملهارات الالزمة للتعامل مع املجتمع؛ لتقديم اخلدمات الالزمة، ولذلك فإن دراسة املقررات املساعدة لعل

 تقل يف األمهية عن دراسة املقررات التخصصية. املكتبات واملعلومات ال

ا ألمهية املقررات املساعدة، ودورها املهم يف تأهيل الدارس وصقله، وإكسابه العديد من املهارات  ونظر 

مع، وتوسيع الالزمة له يف تقديم اخلدمات املعلوماتية للمجتمع، والتي متكنه من التعامل اجليد مع فئات املجت

فقد رأى الباحث رضورة القيام بإعداد هذه الدراسة وحتليل لوائح أقسام املكتبات بمرص، نطاق اخلدمات، 

وتعرف نسبة املقررات املساعدة، ومدى توافرها بالنسبة للمقررات التخصصية، ودراسة املشكالت التي 

 ا.يواجهها الدارس عند دراسة املقررات املساعدة، والعمل  عىل حله

 هامشكلة الدراسة وتساؤالت

تتجسد مشكلة الدراسة يف أمهية املقررات املساعدة لدراسة علوم املكتبات واملعلومات، ودورها البارز 

يف تكوين وتنمية مهارات خرجيي أقسام املكتبات واملعلومات يف خمتلف اجلوانب واالجتاهات التي حيتاجها 

واملتميز مع املستفيدين، وتقديم أفضل ا يستطيع التعامل املناسب املكتبات واملعلومات، ومن خالهل اختصاِص

علوم  اخلدمات التي حيتاجوهنا يف الوقت املناسب؛ لذلك رأى الباحث رضورة دراسة املقررات املساعدة لدراسة

حجمها، وأمهيتها، ومدى مناسبتها  املكتبات واملعلومات يف أقسام املكتبات واملعلومات املرصية، وتعرف

لوقوف عىل أهم املشكالت والعقبات التي تواجهها أقسام املكتبات واملعلومات لدارسني، ومدى كفايتها، وال

 عند تدريس املقررات املساعدة يف ظل التطورات التقنية املتالحقة، ويف ظل البيئة الرقمية.

لتوصل إىل حتقيق ا هاعلياإلجابة  من التساؤالت التي يمكن من خالل عددويمكن بلورة هذه الدراسة يف 

 لدراسة، وهي كام ييل:أهداف ا

 قسام املكتبات واملعلومات املرصية؟أنواع املقررات يف أما موقع املقررات املساعدة بني  -

 ما املتطلبات الالزمة لتدريس املقررات املساعدة؟ -

 ما املهارات املكتسبة من دراسة املقررات املساعدة؟ -
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واملعلومات بأقسام املكتبات واملعلومات ة علوم املكتبات ما واقع املقررات املساعدة لدراس -

 املرصية؟ وما حجمها؟

 ما املشكالت التي يواجهها الدارسون عند دراسة املقررات املساعدة؟ وكيف يمكن حلها؟ -

 أهداف الدراسة

تبات علوم املكتبات واملعلومات يف أقسام املك هتدف الدراسة إىل تعرف حجم املقررات املساعدة لدراسة

املرصية واملتطلبات الالزمة لتدريسها، و املشكالت التي يواجهها الدارسون هبذه األقسام، ويتفرع واملعلومات 

 من هذا اهلدف العام جمموعة من األهداف الفرعية، تتمثل فيام ييل:

 تعرف موقع املقررات املساعدة بني أنواع املقررات يف أقسام املكتبات واملعلومات املرصية. -

 الزمة لتدريس املقررات املساعدة.د املتطلبات الديحت -

 تعرف املهارات املكتسبة من دراسة املقررات املساعدة. -

دراسة واقع املقررات املساعدة لدراسة علوم املكتبات واملعلومات بأقسام املكتبات واملعلومات  -

 املرصية، وتعرف حجمها بكل قسم منها.

ة املقررات املساعدة، ووضع احللول لدارسون عند دراسالوقوف عىل املشكالت التي يواجهها ا -

 املناسبة هلا.

 حدود الدراسة

 الحدود الموضوعية

)الليسانس(؛  تتناول الدراسة حتليال  للوائح أقسام املكتبات واملعلومات املرصية باملرحلة اجلامعية األوىل

ايتها لتأهيل اخلريج مدى مناسبتها وكفعلوم املكتبات واملعلومات، و لتعرف حجم املقررات املساعدة لدراسة

 تأهيال  مناسب ا.

 الحدود الزمنية

تتناول الدراسة حتليل املقررات الدراسية التي تشملها لوائح أقسام املكتبات واملعلومات املرصية واملقررة 

م؛ لتعرف املقررات املساعدة 2019 /2018)الليسانس( خالل العام اجلامعي  باملرحلة اجلامعية األوىل

 ودراستها.



...املساعدة لدراسة علوم املكتبات واملعلومات يف مرصاملقررات  42  

 

 الحدود المكانية

تتناول الدراسة حتليل املقررات الدراسية التي تشملها لوائح أقسام املكتبات واملعلومات املرصية 

، ثالثة أقسام منها تابعة جلامعة األزهر، مع مراع 22احلكومية وعددها  اة أنه تم استبعاد أقسام تكنولوجيا قسام 

 التعليم التابعة لكلية الرتبية؛ الختالف املهارات املطلوبة خلرجييها وختصصها عن أقسام املكتبات.

 الحدود اللغوية

تتمثل احلدود اللغوية للدراسة يف اللغة التي كتبت هبا لوائح أقسام املكتبات واملعلومات، أو الكليات 

ررات التي حتتوي عليها، وهي اللغة العربية بغض النظر عن اللغة املستخدمة لتدريس املقرر التابعة هلا، واملق

 ذاته.

 منهج الدراسة وأدوات مجع البيانات

 منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة عىل املنهج املسحي حلرص املقررات الدراسية ألقسام املكتبات واملعلومات املرصية من 

 هلا، ودراسة وحتليل هذه املقررات؛ للوصول إىل نتائج الدراسة. واقع لوائح الكليات التابعة

 أدوات جمع البيانات

اعتمدت الدراسة عىل أسلوب حتليل املضمون، أو حتليل املحتوى بصفة أساسية من خالل حرص وجتميع 

دراسة وحتليل املقررات الدراسية ألقسام املكتبات واملعلومات املرصية من واقع لوائح الكليات التابعة هلا، و

 هذه املقررات.

 جمتمع الدراسة

يتمثل جمتمع الدراسة يف أقسام املكتبات واملعلومات التابعة للجامعات احلكومية يف مجهورية مرص 

 ( يوضح ذلك.1قسام  وشعبها، واجلدول رقم ) 22العربية، والبالغ عددها 

 مرتبة – الدراسة جمتمع –يف مرص  ( الذي يوضح أقسام املكتبات واملعلومات1ومن خالل اجلدول رقم )

 والتي احلكومية، للجامعات التابعة املكتبات أقسام عىل الدراسة قرص الباحث أن يتبني إنشائها تواريخ حسب

ة والالزمة للعمل يف مؤسسات املعلومات. كام يتبني أن من بني األقسام االثنني املؤهل الكوادر لتخريج هتدف

ابعة جلامعة األزهر تطبق الئحة واحدة، فضال  عن اختالف مسميات هذه األقسام ثالثة توالعرشين للمكتبات 

 من جامعة ألخرى، والذي ربام يكون له تأثري عىل مسميات املقررات الدراسية وأنواعها ونسبها.
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 ( أقسام المكتبات والمعلومات في مصر مرتبة حسب تواريخ إنشائها1جدول رقم )

 تاريخ اإلنشاء ة التابع هلا القسمواجلامعالكلية  اسم القسم م

 1951 القاهرة جامعة –كلية اآلداب  املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات 1

 1981 اإلسكندرية جامعة –كلية اآلداب  املكتبات واملعلومات 2

 1985 سويف بني جامعة –كلية اآلداب  علوم املعلومات  3

 1986 طنطا جامعة –داب كلية اآل الوثائق واملكتبات واملعلومات  4

 1990 املنوفية جامعة –كلية اآلداب  املكتبات واملعلومات  5

 1991 كلية الدراسات اإلنسانية بنات بالقاهرة ج. األزهر. الوثائق واملكتبات  6

 1991 األزهر جامعة –كلية اللغة العربية بأسيوط  الوثائق واملكتبات  7

 1993 األزهر جامعة –ة العربية شبني الكوم كلية اللغ الوثائق واملكتبات  8

 1995  حلوان جامعة –كلية اآلداب  املكتبات واملعلومات  9

 1995 سوهاج جامعة –كلية اآلداب  املكتبات واملعلومات  10

 1996 املنيا جامعة –كلية اآلداب  املكتبات ودراسات املعلومات  11

 1997 أسيوط جامعة –اآلداب كلية  املكتبات والوثائق واملعلومات  12

 1997 بنها جامعة –كلية اآلداب  املكتبات واملعلومات  13

 1999 شمس عني جامعة –كلية اآلداب  املكتبات واملعلومات  14

 2004 املنصورة جامعة –كلية اآلداب  املكتبات واملعلومات والوثائق  15

 2005 الوادي جنوب جامعة –كلية اآلداب بقنا  املكتبات واملعلومات  16

 2006 دمياط جامعة –كلية اآلداب  الوثائق واملكتبات  17

 2008  الفيوم جامعة –كلية اآلداب  املكتبات واملعلومات والوثائق 18

 2009  الشيخ كفر جامعة –كلية اآلداب  املكتبات واملعلومات  19

 2012 السويس قناة جامعة –كلية اآلداب باإلسامعيلية  املكتبات واملعلومات  20

 2014 اجلديد الوادي جامعة –كلية اآلداب  املكتبات والوثائق واملعلومات  21

 2015  أسوان جامعة –كلية اآلداب  املكتبات واملعلومات  22

 التشعيب يف أقسام املكتبات واملعلومات يف مصر

ية يف املرحلة اجلامعية األوىل من من خالل حتليل املقررات الدراسية ألقسام املكتبات واملعلومات املرص

واقع لوائح الكليات التابعة هلا، تبني أن هناك سبعة أقسام فقط من بني االثنني وعرشين قسام  هبا تشعيب، هذه 

ة القاهرة والذي يتشعب إىل ثالث شعب، هي: األقسام هي: قسم املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات بجامع

ا من الفرقة الثانية حتى الرابعة، وقسم املكتبات واملعلومات والوثائق بجامعة املكتبات والوثائق واملع لومات بدء 

الفيوم، الذي يتشعب إىل ثالث شعب يف الفرقتني الثالثة والرابعة، أما قسمي املكتبات والوثائق واملعلومات 

ا تأيت أو ،(*)سيوط والوادي اجلديد فيتشعبان إىل ثالث شعب يف الفرقة الرابعةأبجامعتي  قسام الوثائق أخري 

                                                 

يلاحظ أن قسم الم كتبات والوثائق والمعلومات بجامعة الوادي الجديد يطبق نفس اللائحة والمقررات الدراسية لقسم  * 
ة أسيوط؛ نظرًا لأن جامعة الوادي الجديد كانت تتبع جامعة أسيوط، وتعد الم كتبات والوثائق والمعلومات بجامع

 يهافرعًا ينتمي إل
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ا من الفرقة األوىل إىل شعبتني فقط مها املكتبات والوثائق،  واملكتبات الثالثة بجامعة األزهر، والتي تتشعب بدء 

 أما بقية األقسام فال يوجد هبا تشعيب.

 خطوات ومراحل الدراسة

 رت الدراسة بثالث مراحل أساسية تتمثل فيام ييل:م

ام فيها الباحث بجمع لوائح أقسام املكتبات واملعلومات يف مرص واملقررات التي املرحلة األوىل: ق -

 حتتوي عليها.

 املرحلة الثانية: وهي مرحلة دراسة وحتليل هذه اللوائح واملقررات التي حتتوي  عليها. -

 ابة وحترير البحث بعد التحليل والتفسري.املرحلة الثالثة: مرحلة كت -

 مصطلحات الدراسة

 Libraries And Information Departments Regulations سام المكتبات والمعلوماتلوائح أق

هي التي تضم الرشوط واملعايري واإلجراءات واملقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية املطلوبة الجتياز 

 .(1)لمية بالكليةحدى مؤسسات التعليم العايل )الكليات(، ويتم رسدها حسب األقسام العمرحلة تعليمية ما يف إ

 Specialized Coursesالمقررات التخصصية 

هي املقررات التي تتناول معلومات تنتمي ملحاور علم املكتبات واملعلومات، سواء كانت معلومات عامة 

 و جزئية دقيقة يف أحد املحاور، وقسمها حممد فتحي عبدمعلومات متخصصة يف جانب أ ميف خمتلف املحاور، أ

ة السيد حممود إىل عدة أنواع من املقررات؛ مثل املقررات اإلطارية أو العامة، مقررات أوعية اهلادي وأسام

 .(2)ومصادر املعلومات، املقررات الوظيفية، مقررات املؤسسات، مقررات النظم والقضايا اجلارية 

 Assistive Coursesالمقررات المساعدة 

املقررات الالزمة للمساعدة عىل جتميع وفهم املعلومات  املقررات املساعدة أو املساندة أو اإلضافية هي

واملقررات التابعة لعلم املكتبات، وتزويد الدارس باملهارات الالزمة إلعداد الطالب خلدمة املجتمع معلوماتي ا 

 .(3)، اإلدارة، ... إلخ يلهذه املقررات اإلحصاء، علم النفس، احلاسب اآلوثقافي ا، ومن نامذج 

 سابقةالدراسات ال

 أوال: الدراسات العربية

بالبحث يف اإلنتاج الفكري العريب من خالل دليل اإلنتاج الفكري العريب يف جمال املكتبات واملعلومات 

ث يف الدوريات املتخصصة يف جمال املكتبات م(، باإلضافة إىل البح2015 -1976عرب حلقاته املتعددة )
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ربية، االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات، املجلة الدولية يف واملعلومات )جملة املكتبات واملعلومات الع

علوم املكتبات واملعلومات، دراسات عربية يف املكتبات واملعلومات، بحوث يف علم املكتبات واملعلومات(، إىل 

نرتنت روحات العلمية املجازة باجلامعات املرصية، واملواقع املتخصصة يف املجال عىل شبكة اإلجانب األط

 توصل الباحث إىل الدراسات اآلتية:

االجتاهات احلديثة املتعلقة باملقررات الدراسية  التي هدفت إىل تعرف ،(4)دراسة جاي أ. ماركو  ترمجة

يات املتحدة األمريكية، وبالتحديد مقررات برامج املاجستري األساسية يف املعاهد العليا للمكتبات بالوال

 مريكية للمكتبات.املعتمدة من اجلمعية األ

مدى  ، التي تناولت دراسة جمموعة املراجع املتوافرة عىل اإلنرتنت، وتعرف(5)اهلادي دراسة زين عبد

ملرصية، وباالعتامد عىل منهج املسح تأثريها عىل مقررات املراجع يف أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات ا

ا أن الفرق كبري وواضح بني املراجع التقليدية واملواقع املرجعية امليداين، توصلت الدراسة إىل عدة نتائج، من أمهه

 عىل اإلنرتنت، مما يتحتم معه بيان ذلك يف املقررات الدراسية التي تدرس يف جمال املراجع العامة واملتخصصة.

ات ، التي هدفت إىل دراسة وحتليل مقررات اإلدارة يف أقسام املكتب(6)براهيم موسى فرحات دراسة ثناء إ

واملعلومات باجلامعات املرصية، واستعراض االجتاهات احلديثة يف هذا املجال بالدول املتقدمة، وحتليل حمتوى 

م املنهج امليداين الوصفي هذه املقررات، والتعريف بسامت مدرسيها، وطرق تدريسها، وحمتوياهتا. وباستخدا

جود مقررات خاصة بإدارة أي نوع من أنواع التحلييل، توصلت الدراسة إىل عدة نتائج، من أبرزها: عدم و

املكتبات مثل إدارة املكتبات املدرسية، باإلضافة إىل وجود نقص يف مقررات اإلدارة يف أقسام املكتبات 

 واملعلومات باجلامعات املرصية.

ات التي ، التي هدفت إىل حتليل املقررات املتعلقة بتكنولوجيا املعلوم(7)إبراهيم موسى فرحات دراسة ثناء 

تقدمها أقسام املكتبات واملعلومات بكليات اآلداب ببعض اجلامعات املرصية والعربية ومقارنتها بنظريهتا يف 

ت لتطوير دراسة تكنولوجيا كليات احلاسبات واملعلومات يف بعض اجلامعات املرصية، هبدف تقديم مقرتحا

 املعلومات بأقسام املكتبات واملعلومات املرصية والعربية.

، التي تناولت استخدام اإلنرتنت يف تدريس مقررات املكتبات (8)العزيز حافظ  الرشيد بن عبد دراسة عبد

 واملعلومات باجلامعات السعودية.

التي هدفت إىل حتليل وتقييم نظم تقديم املقررات التعليمية عرب شبكة  (،9)دراسة مصطفى أمحد حسني 

واع، ودراسة خصائص ومواصفات هذه النظم، وبيان مدى اإلنرتنت من حيث املفهوم والوظائف واألن

ا  مالءمتها ملقررات املكتبات، السيام التكنولوجية منها من خالل استعراض أربعة نظم جاهزة تم اختيارها وفق 
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ة استخدامها عىل الشبكة، وتنوع وظائفها، واملقارنة بينها، وتم عرض بعض النامذج والتجارب الغربية التي لسع

 خاصة هبا، وتعرف مدى تطبيق أقسام املكتبات واملعلومات املرصية لتلك النظم. ظام  صممت ن

املصدر يف إدارة  ، التي تناولت استخدام برامج التعليم مفتوحة(10)أبو محدة  دراسة نرمني شوقي عيل

ئة التعلم ، وهدفت الدراسة إىل إثبات أثر تطبيق بيMoodleمقررات تعليم املكتبات من خالل دراسة برنامج 

اإللكرتوين عىل املتعلمني يف جمال املكتبات واملعلومات، وكيفية تطوير املحارضة عن طريق الوسائل التعليمية 

 احلديثة بالرتكيز عىل النت.

، التي هدفت إىل تعرف مواقع املقررات اإللكرتونية ودور التعليم (11)القادر  عبددراسة أمل حسني

واملقررات يف أقسام املكتبات واملعلومات املرصية، واعتمدت الدراسة عىل منهج اإللكرتوين يف تطوير املناهج 

ا للدراسة.  دراسة احلالة؛ حيث تم اختاذ منهج املكتبة الرقمية منهج 

التي هدفت إىل دراسة مقررات تكنولوجيا املعلومات يف أقسام  (،12)راشد أبو رية  دراسة غادة حممد

 تعرفها، ووضع تصور مقرتح لتطويرها.املكتبات واملعلومات يف مرص، و

، التي هدفت إىل تعرف مقررات املكتبات واملعلومات يف األقسام (13)دراسة حممد سعيد حممد سعيد 

 املكتبات باجلامعات املرصية.العلمية غري أقسام 

ومات ، التي تناولت دراسة مقررات الفهرسة الوصفية بأقسام املكتبات واملعل(14)دراسة ليىل سيد سميع 

 يف مرص يف ضوء البيئة اإللكرتونية املعارصة.

، التي هدفت إىل رصد تطور تدريس مقررات العمليات الفنية/ تنظيم (15)دراسة سحر حسنني حممد ربيع 

جامعة القاهرة يف مجيع املراحل، سواء املرحلة  -علومات يف قسم املكتبات والوثائق واملعلومات بكلية اآلدابامل

مرحلة الدراسات العليا؛ ملعرفة اإلجيابيات والسلبيات وأوجه القصور، ومدى حاجة هذه  أم، وىلاجلامعية األ

توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج التي تساعد  املقررات للتطوير. وباالعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل

 عىل تطوير مقررات العمليات الفنية بقسم املكتبات بجامعة القاهرة.

، التي هدفت إىل دراسة وحتليل حمتويات مقررات املراجع التي تدرس يف (16)رية حممد حسن دراسة أم

بي. وباستخدام املنهج املسحي تم حرص أقسام املكتبات واملعلومات عىل املستوى املحيل والعريب واألجن

 توصيات مقررات املراجع التي تدرس يف عدد من اجلامعات املرصية وجامعات الدول العربية.

التي هدفت إىل مقارنة وحتليل وتقويم املقررات اخلاصة بالفهرسة الوصفية  (،17)دراسة أحالم صالح عبيد 

واملوضوعية قبل وبعد احلوسبة يف أقسام املكتبات باجلامعات السودانية؛ للكشف عن مدى مالءمتها 

سحي وأسلوب حتليل الحتياجات سوق العمل يف ظل متطلبات تقنية املعلومات. وباستخدام املنهج امل



 47  أ.م.د. عبدالرحيم حممد عبدالرحيم أمحد

 

فرت الدراسة عن أن استجابة بعض أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات السودانية للتطورات املضمون، أس

التقنية وحتديث اخلطط الدراسية ضعيفة، وربام معدومة يف بعض اجلامعات، وضعف هذه االستجابة له أثره 

 السلبي عىل خرجيي هذه اجلامعات وأدائهم الوظيفي.

لتي هدفت إىل تعرف واقع املقررات الدراسية يف أقسام املكتبات ، ا(18)اهلل اسة خالد نوري عبددر

أوجه القصور والقوة يف هذه املقررات من خالل مقارنتها مع مثيالهتا  و معرفةواملعلومات يف املعاهد العراقية، 

واليات املتحدة امذج عاملية متطورة )كندا، اليف األقطار العربية )األردن، اإلمارات العربية املتحدة، فلسطني(، ون

األمريكية، أسرتاليا(، وباستخدام املنهج الوصفي املسحي واملنهج املقارن توصلت الدراسة إىل عدة نتائج، من 

أمهها: عدم وجود سياسة لتحديث املقررات يف أقسام املكتبات واملعلومات يف املعاهد العراقية، وأن األقسام 

 ام العربية تتبع نظام الفصول الدراسية.ع النظام السنوي، بينام األقسالعراقية تتب

، التي هدفت إىل الوقوف عىل مدى مواكبة الربامج األكاديمية (19)الكريم أمحد  دراسة سلوى السعيد عبد

ات يف جمال املكتبات واملعلومات لالجتاهات احلديثة يف ضوء املعايري احلديثة، وتوصيات اجلمعيات واالحتاد

يف اجلامعات األجنبية من خالل حتليل حمتوى مفردات مقررات تنظيم املعلومات/ الدولية والربامج املثيلة 

تنفيذها مع  آليات العمليات الفنية، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها: عدم متايش اخلطط الدراسية و

قسام كل أربع ورة حتديث اخلطط الدراسية لألاملعايري احلديثة يف تنظيم املعلومات، وأوصت الدراسة برض

 سنوات.

قسام املكتبات دوار اجلديدة أل، هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن األ(20)اهلل دراسة نوال حممد عبد      

واملعلومات من خالل دراسة وحتليل املناهج واملقررات الدراسية باملرحلة اجلامعية األوىل هلذه األقسام، 

ررات الدراسية بأقسام املكتبات، واستنباط مدى مالءمتها نهج املسحي تم تعرف واقع املقوباستخدام امل

 خلصائص جمتمع املعرفة.

، التي هدفت إىل تعرف مقررات تكنولوجيا املعلومات بأقسام (21)دراسة بشري حممد عيسى إبراهيم

 املكتبات واملعلومات باجلامعات الليبية ودراستها.

قديم صورة من واقع سوق العمل يف حمافظة ، التي هدفت إىل ت(22)د عكاشة دراسة منال جابر حمم

القليوبية، واحتياجات هذا السوق من خرجيي أقسام املكتبات من خالل دراسة وتقييم املقررات الدراسية التي 

ا آلراء اخلرجيني، والعمل عىل حتديث تلك املقر رات بام يقدمها قسم املكتبات واملعلومات بجامعة بنها وفق 

وق العمل، وباستخدام املنهج املسحي، ومنهج حتليل املحتوى، تبني أن نسبة املقررات يتناسب مع احتياجات س
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ا 41) ٪84الدراسية التخصصية يف الئحة قسم املكتبات بجامعة بنها بلغت   نسبة بلغت حني يف ،(مقرر 

 .باملكتبات للعمل الفعلية للمامرسة جينياخلر مجيع افتقاد تبني كام ،(مقررات 8) ٪16 اإلضافية املقررات

، التي هدفت إىل دراسة وحتليل مواد الثقافة املعلوماتية يف املقررات (23)الرازق مصطفى يونس دراسة عبد

الدراسية يف برامج تدريس علوم املكتبات واملعلومات يف عينة قصدية من اجلامعات العربية باخلليج العريب 

نية، ثالث حكومية، وواحدة خاصة، وباستخدام املنهج ربعة من اجلامعات األردوبالد الشام ومرص، ويف أ

ا يف املواد التي تتضمن ثقافة  ا وتوافق  املسحي، توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها أن هناك تشاهب ا كبري 

 املعلومات.

 الدراسات األجنبية -ثانًيا

م اسرتاتيجيات بحث متنوعة املعرفة املرصي باستخدابالبحث يف قواعد البيانات املتاحة من خالل بنك 

 ملصطلحات الدراسة، مثل:

- Assistive Courses. 

- Regulations. 

- Libraries and information Science. 

، التي هدفت إىل تطوير حمتوى املقررات واملناهج J-k., Ahn, I-Noh, Y., choi, s(24)دراسة كل من 

حتليل ودراسة املقررات وتم تطوير نامذج املناهج ات واملعلومات؛ حيث تم الدراسية يف أقسام علوم املكتب

قسام املختلفة يف كوريا اجلنوبية واخلارج، ثم تقييم الدراسية لستة مقررات أساسية بعد مراجعة املناهج من األ

خدمات  حمتوى هذه املقررات الست متثل يف: مقدمة يف علوم املكتبات واملعلومات، وتنظيم املعلومات،

 ة مركز املعلومات واملكتبات، اسرتجاع املعلومات، والدراسات امليدانية باملكتبة.املعلومات، إدار

، التي هدفت إىل معرفة إىل أي مدى وصل التعلم اإللكرتوين يف Combes, B., Caroll, M.(25)دراسة 

باملقررات ملعلومات اخلاصة مقررات علوم املكتبات واملعلومات يف أسرتاليا من خالل التواصل وجتميع ا

 الدراسية عرب اإلنرتنت، و حتديد االحتياجات واملتطلبات الالزمة لذلك.

التي هدفت إىل دراسة املقررات الدراسية  ،Xiao, M., Zhao, O., Yin, Y., Yu, J.(26)دراسة كل من 

راسة أن الصني، ووجدت الدالتي تقدمها برامج وأقسام املكتبات واملعلومات عن القياسات الببليومرتية يف 

ج وأقسام املكتبات واملعلومات الصينية تقدم برامج ومقررات عن القياسات برام من ٪27أكثر من 

 الببليومرتية، وذلك يف املرحلة اجلامعية األوىل، ومرحلة الدراسات العليا يف معظم األقسام.
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علوم املكتبات رر طرق البحث يف ، التي هدفت إىل تطوير مقH.,-Chang, S. L., Siao, Y(27)دراسة 

، وباالعتامد عىل معايري اعتامد مواد التعليم ADDIEواملعلومات من خالل تطبيق نموذج التصميم التعليمي 

 اإللكرتوين الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم.

ية ، التي هدفت إىل دراسة تطبيق األساليب املبتكرة يف تدريس حمو األمEncheva, M.(28)دراسة 

طالب علوم املكتبات واملعلومات يف بلغاريا من خالل تغيري النموذج التعليمي يف هذا املجال يف املعلوماتية ل

 اجلامعة احلكومية لدراسات املكتبات وتقنيات املعلومات.

التي هدفت إىل تعرف دوافع وإسرتاتيجيات  Togia, A., Korobili, S., Malliari, A.(29،)دراسة كل من 

واملعلومات يف معهد ألكسندر التكنولوجي التعليمي يف مقررات تكنولوجيا  الب قسم املكتباتتعلم ط

 املعلومات.

التي هدفت إىل تعرف مدى احلاجة إىل تعليم إدارة املعرفة يف  ،Husain, S., Nazim, M.(30)دراسة 

 65يف  عينة من املعلمنيمقررات تعليم علوم املكتبات واملعلومات من وجهة نظر هندية، وباستطالع آراء 

مدرسة لتدريس علوم املكتبات واملعلومات من خالل استبيان تم توزيعه باالعتامد عىل شبكة اإلنرتنت، أشارت 

 دراج تعليم إدارة املعرفة يف املقررات الدراسية لعلوم املكتبات واملعلومات.إالنتائج إىل وجود اهتامم قوي نحو 

املكتبات للعمليات الفنية؛ مثل الفهرسة،  تصاِصأخ ت إىل دراسة تعلم، التي هدفAlbee, B.(31)دراسة 

وبناء وإدارة املقتنيات من خالل املقررات التي تدرس يف برامج شهادة علوم املكتبات واملعلومات العلمية 

 املعتمدة يف الواليات املتحدة وكندا وبورتوريكو.

علوم املكتبات واملعلومات يف سياق صميم مقرر يف ، التي هدفت إىل دراسة تMitchell, E.T.,(32)دراسة 

املواضع املهنية للدراسات العليا اجلديدة من خالل استكشاف مستويات التوظيف يف العمليات الفنية يف مجيع 

 م.2016إىل  1997أنواع املكتبات من عام 

رتنت عرب شبكة اإلن، التي هدفت إىل تعرف مقررات التعليم عن بعد املتاحة Tyler, Alyson(33)دراسة 

 يف جمال املكتبات واملعلومات، وقامت الدراسة بعمل مسح هلذه املقررات.

ومن خالل عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، تبني أن هذه الدراسات تناولت 

ني ألمهيته، حتليال  للمقررات الدراسية يف قسم أو أكثر من أقسام املكتبات واملعلومات، أو دراسة مقرر مع

احلاجة له، أو دراسة استخدام تقنيات معينة يف تدريس بعض املقررات يف أقسام املكتبات، ولكن مل يسبق و

الرغم عىل  دراسة املقررات املساعدة لدراسة علوم املكتبات واملعلومات يف أقسام املكتبات واملعلومات املرصية 

علومات منذ املراحل األوىل للدراسة؛ حتى املكتبات وامل اختصاِصمن أمهية هذا املوضوع يف إعداد وتأهيل 
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يستطيع القيام بعمله عىل أكمل وجه، وتقديم اخلدمات الالزمة واملناسبة للمستفيد يف الوقت املناسب يف ظل 

 البيئة الرقمية.

 املقررات املساعدة وموقعها بني أنواع املقررات

ات الالزمة للدراسة يف برامج املكتبات حممود املقرر اهلادي وأسامة السيد قسم كل من حممد فتحي عبد

واملعلومات إىل ثالثة أقسام رئيسة، هي: املقررات اإللزامية، واملقررات االختيارية، واملقررات املساعدة. ولكي 

 يتسم الربنامج بالشمول فال بد أن يشتمل عىل املقررات التالية:

 وتشمل:المقررات التخصصية اإللزامية واالختيارية، 

ات اإلطارية أو العامة: والتي تكون معلوماهتا يف اإلطار العام لتخصص املكتبات واملعلومات املقرر -

دون اخلوض يف التفصيالت أو املحاور أو التخصصات الدقيقة؛ مثل: مدخل إىل علم املكتبات 

 والوثائق، مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات.

ول معلومات عن رشحية أو أكثر من مصادر وهي التي تتنامقررات مصادر وأوعية املعلومات:  -

 املعلومات؛ مثل: مواد األطفال، املخطوط العريب.

املقررات الوظيفية: وهي التي تتناول معلومات عن إحدى الوظائف املكتبية؛ مثل بناء وتنمية  -

 املقتنيات، الفهرسة الوصفية، التحليل املوضوعي.

ن نوع أو أكثر من مؤسسات املعلومات؛ مثل: اول معلومات عمقررات املؤسسات: وهي التي تتن -

 املكتبات النوعية.

مقررات النظم والقضايا اجلارية: وهي التي تتناول معلومات عن القضايا والنظم املستخدمة يف  -

 املكتبات؛ مثل: نظم املعلومات الببليوجرافية.

 المقررات المساعدة

قررات التخصصية وتيرس الدراسة يف املجال؛ د عىل فهم املوهي املقررات التي تتناول معلومات تساع

 .(34)مثل: اإلحصاء، علم النفس، احلاسب اإللكرتوين، مبادئ اإلدارة 

ومن خالل العرض السابق للمقررات الالزم دراستها للطالب بأقسام املكتبات يتبني أمهية املقررات 

قررات املساعدة ال غنى عن دراستها ألي ملعلومات؛ فاملاملساعدة، واحلاجة إليها عند دراسة علوم املكتبات وا

ا من املهارات  ا لدورها البارز يف إكساب الدارسني لعلوم املكتبات عديد  دارس أو باحث يف هذا املجال نظر 

 الالزمة، والتي تساعدهم عىل القيام بالدور املنوط هبم عىل أكمل وجه.
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 يهاأهمية دراسة املقررات املساعدة واحلاجة إل

ية املقررات املساعدة لدراسة علوم املكتبات واملعلومات عن أمهية دراسة املقررات التخصصية ال تقل أمه

بام ُيدم ختصص الطالب من الصفات  ىاختيارية؛ حيث تعد االستفادة من العلوم األخر مسواء كانت إلزامية أ

ا ملا ورد يف وثيقة املعايري  فاملقررات املساعدة هلا دور بارز يف إعداد  ؛(35)القياسيةالتي جيب توافرها يف اخلريج طبق 

وتأهيل الدارس لعلوم املكتبات واملعلومات اإلعداد اجليد يف العديد من املجاالت واجلوانب، وعىل رأسها 

اجلانب اللغوي؛ فيحتاج الدارس إىل دراسة مقررات يف اللغة العربية إلعداده وتأهيله، والعمل عىل امتالكه 

لمه لغة البحث والكتابة يف جماله، وكذلك حيتاج إلجادة بعض اللغات األجنبية، التي تساعده األمور يف تعناصية 

يف االطالع عىل الدراسات السابقة، وجتميع املعلومات املنشورة هبذه اللغات يف املوضوعات املختلفة يف جمال 

ي كي يستطيع التعامل اجليد نفيس والرتبواملكتبات واملعلومات، كام حيتاج الدارس للتأهيل يف اجلانب ال

واملناسب مع فئات املستفيدين من خالل دراسة مقررات يف علم النفس والرتبية، وكذلك حيتاج الدارس لعلوم 

املكتبات تعلم إجادة التعامل مع الوسائل التكنولوجية احلديثة املستخدمة يف حفظ املعلومات واسرتجاعها 

باإلضافة إىل بعض املقررات التي حيتاجها لتحليل املعلومات وفهم لوم احلاسب، وإدارهتا من خالل دراسة ع

حقوقه وواجباته، مثل دراسة اإلحصاء والقانون وغريها من املجاالت، ولكي يتم تدريس املقررات املساعدة 

ا التي تتناوهللعلوم املكتبات واالستفادة منها ال بد من توافر بعض املتطلبات واالحتياجات الالزمة لذلك، و

 الدراسة فيام ييل:

 املتطلبات واالحتياجات الالزمة لتدريس املقررات املساعدة

لكي يتحقق اهلدف من تدريس املقرات املساعدة لدراسة علوم املكتبات واملعلومات ال بد من توافر 

 من تدريس هذهوالتي تساعد عىل اكتساب املهارات والقدرات الالزمة  ،املتطلبات واالحتياجات الالزمة

 املقررات، وتتمثل هذه املتطلبات واالحتياجات فيام ييل:

 المتطلبات واالحتياجات المادية -أوال

وتتمثل هذه املتطلبات يف توفري املكان املناسب لتدريس املقررات املساعدة، وتوفري امليزانية الالزمة لتوفري 

 للتدريس.بة والالزمة األجهزة الالزمة، وجتهيز املكان بكل التجهيزات املناس

 المتطلبات واالحتياجات التقنية -ثانًيا

وتتمثل يف رضورة توفري الربامج والتقنيات والوسائل واألدوات الالزمة للمساعدة عىل تدريس املقررات 

 املساعدة، واكتساب املهارات التي هتدف هذه املقررات إلكساهبا للدارسني.
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 ريةالمتطلبات واالحتياجات البش -ثالًثا

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم القائمني عىل تدريس املقررات املساعدة، ورضورة توافر وتتمثل يف

القدرات واملهارات الكافية لتدريس املقررات املساعدة، فضال  عن إدراك اهلدف من تدريس هذه املقررات يف 

 واملعلومات.علوم املكتبات واملعلومات، وربط املقررات املساعدة بعلوم املكتبات 

وإذا ما توافرت هذه املتطلبات بالدرجة الكافية، فإهنا تساعد عىل اكتساب الدارسني يف أقسام املكتبات 

واملعلومات للمهارات والقدرات الالزمة، والتي تساعدهم يف القيام بمهامهم املستقبلية عىل أكمل وجه، وفيام 

 ييل تتناول الدراسة أهم هذه املهارات.

 ملكتسبة من تدريس املقررات املساعدةااملهارات 

تتعدد املهارات التي يمكن أن يكتسبها الدارس يف أقسام املكتبات واملعلومات من خالل دراسته 

 للمقررات املساعدة، ولعل أبرز هذه املهارات ما ييل:

يف  املهارات املعرفية: وهي التي متكن املتعلم والدارس من حتصيل أكرب كم ممكن من املعلومات -

 خمتلف املجاالت ويف خمتلف التخصصات لالستفادة منها.

مهارات اإلدراك والفهم: وهي عبارة عن قدرة الفرد عىل القيام بعديد من األنشطة العقلية من خالل  -

 إدراك وفهم املواقف املحيطة، والتي تساعده يف التواصل مع اآلخرين، وتقديم املعلومات هلم.

متكن من اكتساب السامت والصفات الشخصية التي جيب توافرها  ياملهارات الشخصية: وهي الت -

يف الشخص مثل الصدق واألمانة واملرونة والقدرة عىل النقد وغريها من السامت التي تكسب 

 اآلخرين ثقة يف التعامل مع الشخص، ومتكنه من تبادل املعلومات، وتقديم اخلدمات املعلوماتية.

رة عىل حتليل املشكلة أو املوضوع إىل اجلزئيات الدقيقة أو البسيطة دمهارات التحليل: وتتمثل يف الق -

 وبالتايل جتميع املعلومات الالزمة عنها وعن كل جزئية فيها. ،التي يتكون منها

 اختصاِصاملهارات احلركية: وهي التي متكن من فهم النمو احلركي للشخص، وبالتايل فهي تساعد  -

 ، ومتكنه من التعامل معهم.ناملكتبات عىل فهم فئات املستفيدي

مهارات االتصال: وتتمثل يف القدرة عىل االتصال والتواصل باآلخرين، وتبادل املعلومات  -

 واالستفادة منها.

املهارات اللغوية: والتي تتنوع ما بني مهارة االستامع والقدرة عىل احلديث بطالقة، باإلضافة إىل  -

لبعض اللغات األجنبية الالزمة  أملغة البحث والكتابة،  القراءة الصحيحة والكتابة اجليدة، سواء يف

 لتجميع املعلومات املنشورة هبذه اللغة.
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ا  - املهارات االجتامعية: وهي التي تساعد الفرد يف فهم اآلخرين والتواصل معهم باعتبار الفرد عضو 

 يف اجلامعة، وتقديم اخلدمات الالزمة.

د يف التخطيط للعمل الذي يقوم به وتنظيمه، وكذلك متابعة راملهارات اإلدارية: وهي التي تساعد الف -

ا خلطوات وقواعد العمل، وبالتايل تسيري العمل لتحقيق األهداف املرجوة،  وتوجيه اآلخرين وفق 

 وتقديم اخلدمات املعلوماتية للمجتمع.

مات ومهارات التعامل مع األجهزة التكنولوجية والتقنيات احلديثة املستخدمة يف حفظ املعل -

واسرتجاعها: وهذا النوع من املهارات يمكن الفرد من استخدام األجهزة والتقنيات احلديثة 

املستخدمة يف حفظ املعلومات واسرتجاعها، وبالتايل القدرة عىل البحث عن املعلومات الالزمة يف 

 املصادر املختلفة بسهولة، ورسعة الوصول إليها.

 كتبات واملعلومات مبصرواقع املقررات املساعدة يف أقسام امل

 يمكن تعرف واقع املقررات املساعدة بأقسام املكتبات من خالل جمموعة من العنارص كام ييل:

 أوال: حجم المقررات الدراسية بأقسام المكتبات والمعلومات في مصر

بات تتم مجع أعداد املقررات الدراسية للمرحلة اجلامعية األوىل )الليسانس( لكل قسم من أقسام املك

 (2واملعلومات يف مرص، كام هو مبني باجلدول رقم )

 ( توزيع المقررات الدراسية بأقسام المكتبات في مصر2جدول رقم )

  % أعداد املقررات القسم م

 ٪7,53 110 القاهرة جامعة –املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات  1

 ٪2,60 38 اإلسكندرية جامعة –املكتبات واملعلومات  2

 ٪4,18 61 سويف بني جامعة –لوم املعلومات ع 3

 ٪3,63 53 طنطا جامعة –الوثائق واملكتبات واملعلومات  4

 ٪3,42 50 املنوفية جامعة –املكتبات واملعلومات  5

 ٪8,70 127 األزهر بنات اإلنسانية الدراسات كلية –الوثائق واملكتبات  6

 ٪8,70 127 األزهر – سيوطبأ العربية اللغة كلية –الوثائق واملكتبات  7

 ٪8,70 127 األزهر – الكوم شبني العربية اللغة كلية –الوثائق واملكتبات  8

 ٪3,15 46 حلوان جامعة –املكتبات واملعلومات  9

 ٪3,42 50  سوهاج جامعة –املكتبات واملعلومات  10

 ٪3,15 46 معة املنياجا –املكتبات ودراسات املعلومات  11

 ٪4,86 71 أسيوط جامعة –ت والوثائق واملعلومات املكتبا 12

 ٪3,84 56 بنها جامعة –املكتبات واملعلومات  13

 ٪4,45 65 شمس عني جامعة –املكتبات واملعلومات  14

 ٪3,77 55  املنصورة جامعة –املكتبات واملعلومات والوثائق  15

 ٪2,81 41 وب الواديجن جامعة –املكتبات واملعلومات  16

 ٪3,42 50  دمياط جامعة –الوثائق واملكتبات  17
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  % أعداد املقررات القسم م

 ٪6,16 90  الفيوم جامعة –املكتبات واملعلومات والوثائق  18

 ٪2,81 41  الشيخ كفر جامعة –املكتبات واملعلومات  19

 ٪3,08 45 السويس قناة جامعة –املكتبات واملعلومات  20

 ٪4,86 71 ديداجل الوادي جامعة –املكتبات والوثائق واملعلومات  21

 ٪2,74 40  أسوان جامعة –املكتبات واملعلومات  22

 ٪100 (*)1460 املجمـــوع 

( يتبني أن جمموع أعداد املقررات التي يتم تدريسها بأقسام املكتبات 2ومن خالل اجلدول رقم ) 

ا، ك 1460واملعلومات يف مرص يف املرحلة اجلامعية األوىل بلغ  ام يتبني أن األقسام التي هبا تشعيب سجلت مقرر 

املكتبات الثالثة بجامعة األزهر، والتي أكرب عدد من املقررات الدراسية؛ حيث أتت يف املقدمة أقسام الوثائق و

ا بكل قسم منها، يمثل نسبة  127بلغ عدد املقررات هبا  ا ألن القسم  ؛راتاملقر جمموع من ٪8,70مقرر  نظر 

ة بالفرقة األوىل إىل شعبتي الوثائق واملكتبات، تالها قسم املكتبات والوثائق وتقنية يتشعب منذ الدراس

ا، متثل  110، والذي سجل املعلومات بجامعة القاهرة  الدراسة تتشعب حيث املقررات؛ من ٪7,53مقرر 

ا شعب ثالث إىل بالقسم ا  90يث سجل سم الوثائق واملكتبات جامعة الفيوم؛ حق ثم الثانية، الفرقة من بدء  مقرر 

عدد دي اجلديد؛ حيث بلغ والوا أسيوط بجامعتي واملعلومات والوثائق املكتبات وقسام ،٪6,16بنسبة 

ا بنسبة  71املقررات بكل منهام   األخرى باألقسام املقررات أعداد وتقل املقررات، جمموع من ٪4,86مقرر 

ت كفر الشيخ وجنوب الوادي وأسوان ليبلغ عدد يف أقسام املكتبات واملعلومات بجامعا هلا عدد أقل لتسجل

 .بالرتتيب ٪2,74 ،٪2,81 ،٪2,81بنسبة  40، 41، 41مقرراهتا 

 ثانًيا: المقررات المساعدة لدراسة علوم المكتبات والمعلومات مقارنة بالمقررات التخصصية

املعلومات بمرص تم توزيع املقررات الدراسية لطالب املرحلة اجلامعية األوىل بأقسام املكتبات و

 ( يوضح ذلك:3وتقسيمها إىل مقررات ختصصية ومقررات مساعدة، واجلدول رقم )

 لمقررات المساعدة بالمقارنة بالمقررات المتخصصة بأقسام المكتبات( ا3جدول رقم )

 القسم م

 املقررات املساعدة املقررات التخصصية
 جمموع

 عدد الساعات

 العدد
من عدد  %

 مقررات القسم
 ددالع

من عدد  %
مقررات 
 القسم

 % العدد

 ٪7,53 110 ٪12,73 14 ٪87,27 96 جامعة القاهرة 1

 ٪2,60 38 ٪15,79 6 ٪84,21 32 اإلسكندريةجامعة  2

                                                 

 .29. انظر ملحق الدراسة صلبعض المقررات المساعدة بلوائح أقسام الم كتبات اتكرارً يلاحظ أن هناك  * 
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 القسم م

 املقررات املساعدة املقررات التخصصية
 جمموع

 عدد الساعات

 العدد
من عدد  %

 مقررات القسم
 ددالع

من عدد  %
مقررات 
 القسم

 % العدد

 ٪4,18 61 ٪31,15 19 ٪68,85 42 جامعة بني سويف 3

 ٪3,63 53 ٪16,98 9 ٪83,02 44 جامعة طنطا 4

 ٪3,42 50 ٪24,00 12 ٪76,00 38 جامعة املنوفية 5

 ٪8,70 127 ٪52,76 67 ٪47,24 60 الدراسات اإلنسانية بنات أزهر 6

 ٪8,70 127 ٪52,76 67 ٪47,24 60 أسيوط أزهرلغة عربية  7

 ٪8,70 127 ٪52,76 67 ٪47,24 60 لغة عربية شبني أزهر 8

 ٪3,15 46 ٪19,57 9 ٪80,43 37 جامعة حلوان 9

 ٪3,42 50 ٪24,00 12 ٪76,00 38 جامعة سوهاج 10

 ٪3,15 46 ٪15,22 7 ٪84,78 39 جامعة املنيا 11

 ٪4,86 71 ٪16,90 12 ٪83,10 59 جامعة أسيوط 12

 ٪3,84 56 ٪8,93 5 ٪91,07 51 جامعة بنها 13

 ٪4,45 65 ٪16,92 11 ٪83,08 54 جامعة عني شمس 14

 ٪3,77 55 ٪29,09 16 ٪70,91 39 جامعة املنصورة 15

 ٪2,81 41 ٪34,15 14 ٪65,85 27 يجامعة جنوب الواد 16

 ٪3,42 50 ٪34,00 17 ٪66,00 33 جامعة دمياط 17

 ٪6,16 90 ٪14,44 13 ٪85,56 77 جامعة الفيوم 18

 ٪2,81 41 ٪21,95 9 ٪78,05 32 جامعة كفر الشيخ 19

 ٪3,08 45 ٪15,56 7 ٪84,44 38 جامعة قناة السويس 20

 ٪4,86 71 ٪16,90 12 ٪83,10 59 جامعة الوادي اجلديد 21

 ٪2,74 40 ٪32,50 13 ٪67,50 27 جامعة أسوان 22

 ٪100 1460 ٪28,63 418 ٪71,37 1042 املجمـــوع 
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 ( المقررات المساعدة بالمقارنة بالمقررات المتخصصة بأقسام المكتبات1شكل رقم )

ة لدراسة علوم املكتبات ( يتبني أن حجم املقررات املساعد1( والشكل رقم )3ومن خالل اجلدول رقم )

ا متثل نسبة  418املكتبات واملعلومات املرصية بلغ واملعلومات بأقسام   املقررات جمموع من ٪28,63مقرر 

ا 1042 مقابل األقسام، هبذه الدراسية ، كام يتبني زيادة حجم املقررات (*)٪71,37ثل نسبة مت ختصصي ا مقرر 

تبات الثالثة بجامعة األزهر هبذه األقسام باستثناء أقسام الوثائق واملكالتخصصية باملقارنة باملقررات املساعدة 

والتي زاد فيها حجم املقررات املساعدة باملقارنة باملقررات التخصصية؛ حيث بلغ عدد املقررات املساعدة بكل 

ا متثل نسبة  67منها  ا، 60 مقابل القسم مقررات جمموع من ٪52,76مقرر   للمقررات ٪47,42 نسبة متثل مقرر 

ا التخصصية؛  املكتبات أقسام بقية يف املساعدة املقررات نسبة وتقل اإلسالمي، الدين علوم بدراسة لالهتامم نظر 

املكتبات واملعلومات بجامعة بنها، والذي بلغ  قسم يف هلا عدد أقل إىل لتصل التخصصية باملقررات باملقارنة

ا ختصصي ا متثل نسبة مقر 51مقررات مقابل  5حجم مقرراته املساعدة   .٪91,07ر 

                                                 

 .29ص التدريسية الأسبوعية لهاانظر ملحق الدراسة الذي يوضح أسماء المقررات المساعدة وعدد الساعات  * 
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 ثالًثا: عدد ساعات المقررات الدراسية أسبوعًيا في أقسام المكتبات

 لكل قسم من تم مجع أعداد ساعات التدريس األسبوعية للمقررات الدراسية للمرحلة اجلامعية األوىل

 (.4أقسام املكتبات واملعلومات يف مرص كام هو مبني باجلدول رقم )

  ( عدد ساعات التدريس األسبوعية لمقررات أقسام المكتبات4جدول رقم )

 % عدد الساعات التدريسية خالل األسبوع القسم م

 ٪6,22 336 جامعة القاهرة 1

 ٪2,65 143 جامعة اإلسكندرية 2

 ٪3,35 181 بني سويفجامعة  3

 ٪2,70 146 جامعة طنطا 4

 ٪2,76 149 جامعة املنوفية 5

 ٪8,96 484 ة بنات أزهرالدراسات اإلنساني 6

 ٪8,96 484 لغة عربية أسيوط أزهر 7

 ٪8,96 484 لغة عربية شبني أزهر 8

 ٪4,59 248 جامعة حلوان  9

 ٪4,70 254 جامعة سوهاج  10

 ٪2,78 150 جامعة املنيا 11

 ٪5,57 301 جامعة أسيوط 12

 ٪3,72 201 جامعة بنها 13

 ٪3,41 184 جامعة عني شمس 14

 ٪4,07 220 ة املنصورةجامع 15

 ٪3,20 173 جامعة جنوب الوادي 16

 ٪3,83 207 جامعة دمياط 17

 ٪5,70 308 جامعة الفيوم 18

 ٪2,72 147 جامعة كفر الشيخ 19

 ٪2,44 132 جامعة قناة السويس 20

 ٪5,57 301 جامعة الوادي اجلديد 21

 ٪3,13 169 جامعة أسوان  22

 ٪100,00 5402 املجمـــوع 

( يتبني أن عدد ساعات التدريس األسبوعية للمقررات الدراسية للمرحلة 4ومن خالل اجلدول رقم )

، تصدرت أقسام املكتبات الثالثة بجامعة (*)ساعة 5402جمموعها اجلامعية األوىل بأقسام املكتبات املرصية بلغ 

ا لكثرةاألزهر بقية األقسام من حيث عدد الساعات التدريسية؛ ن عدد املقررات املساعدة التي تنتمي لعلوم  ظر 

متثل ساعة  336الدين اإلسالمي، تالها قسم املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات بجامعة القاهرة؛ حيث سجل 

ا لوجود ثالث شعب بالئحة هذا القسم، ن 6,22٪ سيوط والوادي اجلديد؛ حيث أاملكتبات بجامعتي  م قسامثظر 

                                                 

 تم حساب الساعة نظري توازي ساعتين تدريبات. * 
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 إىل ليصل األخرى املكتبات بأقسام التدريسية الساعات عدد يقل ثم منها، لكل ٪5,57عة متثل سا 301سجال 

 األقسام. ثأحد من يعد والذي السويس، قناة بجامعة املكتبات بقسم ساعة 132

 .رابًعا: عدد ساعات المقررات المساعدة لدراسة علوم المكتبات أسبوعًيا مقارنة بعدد ساعات المقررات التخصصية

تم توزيع عدد ساعات التدريس للمقررات الدراسية لطالب املرحلة اجلامعية األوىل بأقسام املكتبات 

ساعات تدريس املقررات التخصصية بعدد ساعات واملعلومات بمرص وتقسيمها لتوضيح ومقارنة عدد 

 .(*)(5تدريس املقررات املساعدة كام هو مبني باجلدول رقم )

( يتبني أن جمموع ساعات تدريس املقررات املساعدة 2( والشكل رقم )5ومن خالل اجلدول رقم )

 هذه عدد نسبة من قريبة نسبة وهي ،٪27,57ساعة متثل نسبة  1490األسبوعية بأقسام املكتبات املرصية بلغ 

، وهذا أمر طبيعي، كام (*)٪72,42للمقررات التخصصية متثل نسبة  ساعة 3912 مقابل ٪28,63 املقررات

ا يتبني  أن أقسام الوثائق واملكتبات بجامعة األزهر والتي سجلت أعىل نسبة للمقررات املساعدة سجلت أيض 

 ٪49,17ساعة أسبوعي ا بنسبة  238هبا؛ حيث بلغ عددها أعىل عدد ساعات تدريسية للمقررات املساعدة 

قسم من األقسام  للك األقسام هذه مقررات من ٪50,83ساعة للمقررات التخصصية متثل نسبة  246 مقابل

الثالثة، ثم يقل عدد ساعات املقررات املساعدة ونسبتها باألقسام األخرى لتسجل أقل نسبة يف قسم املكتبات 

لتدريسية األسبوعية ا الساعات عدد من ٪9,52والوثائق وتقنية املعلومات بجامعة القاهرة، والتي بلغت 

 ساعة. 304صية بعدد صالتخ للمقررات ٪90,48ساعة مقابل  32بالقسم بعدد 

 ( ساعات تدريس المقررات المساعدة بالمقارنة بعدد ساعات المقررات التخصصية5جدول رقم )

 القسم م

ساعات تدريس املقررات 
 التخصصية

ساعات تدريس 
 املقررات املساعدة

 جمموع

 عدد الساعات

 % العدد % العدد % العدد

 ٪6,22 336 ٪9,52 32 ٪90,48 304 جامعة القاهرة 1

 ٪2,65 143 ٪15,38 22 ٪48,62 121 جامعة اإلسكندرية 2

 ٪3,35 181 ٪34,81 63 ٪65,19 118 جامعة بني سويف 3

 ٪2,70 146 ٪15,07 22 ٪84,93 124 جامعة طنطا 4

 ٪2,76 149 ٪23,49 35 ٪76,51 114 جامعة املنوفية 5

 ٪8,96 484 ٪49,17 238 ٪50,83 246 الدراسات اإلنسانية بنات أزهر 6

 ٪8,96 484 ٪49,17 238 ٪50,83 246 لغة عربية أسيوط أزهر 7

 ٪8,96 484 ٪49,17 238 ٪50,83 246 لغة عربية شبني أزهر 8

                                                 

   .نظري مع جبر ال كسورتم حساب كل ساعتين عملي تعادل ساعة  * 

 .29ص انظر ملحق الدراسة الذي يوضح أسماء المقررات المساعدة وعدد الساعات التدريسية الأسبوعية لها * 
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 القسم م

ساعات تدريس املقررات 
 التخصصية

ساعات تدريس 
 املقررات املساعدة

 جمموع

 عدد الساعات

 % العدد % العدد % العدد

 ٪4,59 248 ٪15,32 38 ٪84,68 210 جامعة حلوان 9

 ٪4,70 254 ٪35,04 89 ٪64,96 165 جامعة سوهاج 10

 ٪2,78 150 ٪14,00 21 ٪86,00 129 جامعة املنيا 11

 ٪5,57 301 ٪15,95 48 ٪84,05 253 جامعة أسيوط 12

 ٪3,72 201 ٪9,95 20 ٪90,05 181 جامعة بنها 13

 ٪3,41 184 ٪11,41 21 ٪88,59 163 جامعة عني شمس 14

 ٪4,07 220 ٪29,09 64 ٪70,91 156 جامعة املنصورة 15

 ٪3,20 173 ٪30,64 53 ٪69,36 120 جامعة جنوب الوادي 16

 ٪3,83 207 ٪32,37 67 ٪67,63 140 ة دمياطجامع 17

 ٪5,70 308 ٪11,69 36 ٪88,31 272 جامعة الفيوم 18

 ٪2,72 147 ٪20,41 30 ٪79,59 117 جامعة كفر الشيخ 19

 ٪2,44 132 ٪12,12 16 ٪87,88 116 جامعة قناة السويس 20

 ٪5,57 301 ٪15,95 48 ٪84,05 253 جامعة الوادي اجلديد 21

 ٪3,13 169 ٪30,18 51 ٪69,82 118 أسوانجامعة  22

 ٪100 5402 ٪27,58 1490 ٪72,42 3912 املجمـــوع 

 

 ( ساعات تدريس المقررات المساعدة بالمقارنة بعدد ساعات المقررات التخصصية2شكل رقم )

لدراسة علوم المكتبات والمعلومات في مصر مع المعايير القومية خامًسا: مدى توافق حجم المقررات المساعدة 

 .األكاديمية القياسية لقطاع كليات اآلداب

ترتاوح نسبة املقررات املساعدة كام حددهتا املعايري القومية األكاديمية القياسية لقطاع كليات اآلداب ما 

مدى  ملعرفة ؛اعدة بكل قسم من أقسام املكتباتوبمقارنة هذه النسبة بنسبة املقررات املس ،(36)  ٪26 -20بني 
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توافق حجم املقررات املساعدة بأقسام املكتبات املرصية مع املعايري القومية األكاديمية القياسية لقطاع كليات 

بة املقررات املساعدة فيهام مع اآلداب يتبني أن هناك قسمني فقط من أقسام املكتبات واملعلومات تتوافق نس

ا من النسب املح ا تام  ددة للمقررات املساعدة باملعايري القومية األكاديمية القياسية لقطاع كليات اآلداب توافق 

حيث نسبة املقررات املساعدة، وكذلك نسبة الساعات التدريسية األسبوعية للمقررات املساعدة بالقسم مها 

 سبة املقررات املساعدة هبذين القسمنيبجامعتي املنوفية وكفر الشيخ؛ حيث بلغت ن قسام املكتبات واملعلومات

من مقررات القسم، وبلغت نسبة عدد الساعات التدريسية األسبوعية (*) ٪21,95 ،٪24,00عىل الرتتيب 

وهذا يتوافق مع املعايري، أما قسم  (**)٪20,41 ،٪23,49للمقررات املساعدة بنفس القسمني عىل الرتتيب 

توافق مع معايري اهليئة من حيث نسبة املقررات املساعدة التي بلغت املكتبات واملعلومات بجامعة سوهاج في

أما نسبة الساعات التدريسية األسبوعية للمقررات املساعدة بنفس القسم فزادت  القسم، مقررات من 24,00٪

 نسبة فيها تقل املكتبات أقسام من قسام   11 هناك أن يتبني كام ،٪35,04تصل إىل عن النسب املحددة باملعايري ل

 طنطا، اإلسكندرية، القاهرة، بجامعات املكتبات أقسام هي باملعايري هلا املحددة النسب عن املساعدة املقررات

قي أقسام املكتبات فتزيد أسيوط، بنها، عني شمس، الفيوم، قناة السويس، الوادي اجلديد، أما با املنيا، حلوان،

 فيها نسبة املقررات املساعدة عن املعايري.

 ا: التخصصات التي تنتمي لها المقررات المساعدة لدراسة علوم المكتبات والمعلوماتسادًس

تم توزيع املقررات املساعدة عىل التخصصات التي تنتمي هلا ملعرفة أكثر التخصصات التي حتتاج هلا أقسام 

األوىل للعمل باملكتبات، املكتبات واملعلومات، وتعتمد عليها يف تنمية املهارات وتأهيل طالب املرحلة اجلامعية 

ا موضحة  12وتقديم اخلدمات املعلوماتية للمجتمع املحيط، وقد بلغ عدد هذه التخصصات املوضوعية  ختصص 

 (.6باجلدول رقم )

 قررات المساعدة لدراسة علوم المكتبات والمعلومات ( التخصصات التي تنتمي لها الم6جدول رقم )

 وأعداد المقررات المساعدة بكل تخصص

التخصصات املوضوعية التي تنتمي هلا  م
 املقررات املساعدة

عدد تكرارات املقررات املساعدة 
 بكل ختصص

% 

 ٪13,16 55 اللغة العربية وعلومها 1

 ٪20,81 87 اللغات األجنبية 2

 ٪7,18 30 وعلومه اآليلاحلاسب  3

                                                 

 20(، ص 3انظر جدول رقم ) * 

 22(، ص 4انظر جدول رقم ) ** 
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 ٪9,09 38 التاريخ 4

 ٪2,87 12 القانون )حقوق اإلنسان( 5

 ٪7,42 31 ءاإلحصا 6

 ٪5,26 22 علم النفس 7

 ٪3,59 15 اإلدارة 8

 ٪2,15 9 الفلسفة وتاريخ العلوم 9

 ٪2,15 9 علم االجتامع 10

 ٪2,63 11 آثار وفنون إسالمية 11

 ٪23,68 99 اإلسالميعلوم الدين  12

 ٪100 418 املجموع 

 

 اسة علوم المكتبات والمعلومات( التخصصات التي تنتمي لها المقررات المساعدة لدر3شكل رقم )

 وأعداد المقررات المساعدة بكل تخصص 

ن علوم الدين اإلسالمي تصدرت التخصصات أ( يتبني 3( والشكل رقم )6ومن خالل اجلدول رقم )

تنتمي هلا املقررات املساعدة لدراسة علوم املكتبات واملعلومات؛ حيث بلغ عدد املقررات املساعدة التي التي 

ا متثل  99ا تنتمي هل  عدد يف الكبرية للزيادة ذلك سبب ويرجع املساعدة، املقررات جمموع من ٪23,68مقرر 

ملكتبات بجامعة األزهر؛ حيث تعد هذه الدين اإلسالمي التي يتم تدريسها يف أقسام الوثائق وا علوم مقررات
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...املساعدة لدراسة علوم املكتبات واملعلومات يف مرصاملقررات  62  

 

، تلتها اللغات األجنبية، املقررات مقررات أساسية للدراسة يف جامعة األزهر يف أي ختصص من التخصصات

ا متثل  87والتي بلغ عدد مقرراهتا  اعدة املتخصصة يف اللغة املس املقررات لكثرة ذلك ويرجع ،٪20,81مقرر 

ا ألن هذه الل غة تعد لغة البحث والدراسة عىل املستوى العاملي يف جمال املكتبات واملعلومات؛ اإلنجليزية؛ نظر 

علومات احلديث متتد جذورها للواليات املتحدة األمريكية؛ حيث تسود اللغة حيث إن نشأة علم املكتبات وامل

ثة ما بني التخصصات التي اإلنجليزية، وتعد لغة البحث والكتابة، ثم تأيت اللغة العربية وعلومها يف املرتبة الثال

ا متثل  55تنتمي هلا املقررات املساعدة؛ حيث يبلغ عدد مقرراهتا  ا ،٪13,16مقرر   العربية اللغة دراسة ألمهية نظر 

يت يف املرتبة الرابعة املقررات التي ويأ مرص، يف واملعلومات املكتبات لعلم والكتابة البحث لغة فهي هلا، واحلاجة

ا بنسبة  38التاريخ والتي بلغ عددها تنتمي لتخصص  ا ٪9,09مقرر   بدراسة وشعوهبا العربية الثقافة الهتامم نظر 

 اخلامسة املرتبتني يف فتأيت اآليل احلاسب وعلوم اإلحصاء أما واملستقل، احلارض يف منه لالستفادة تارُيها

ا بنسبة  30، 31مقرراهتا صصات املقررات املساعدة؛ حيث بلغ عدد خت بني من والسادسة  ،٪7,42مقرر 

ا الرتتيب، عىل 7,18٪  عىل واملبني واسرتجاعها املعلومات حفظ وسائل يف اهلائل التكنولوجي للتطور نظر 

قررات امل هلا تنتمي التي التخصصات تتواىل ثم واملعلومات، املكتبات جمال يف واستخدامه اآليل احلاسب

مقررات  9االجتامع والفلسفة؛ حيث يبلغ عدد املقررات التي تنتمي لكل منها  املساعدة ليأيت يف مؤخرهتا علم

 .(*)املساعدة املقررات من ٪2,15فقط متثل 

 اليت يواجهها الدارسون عند دراسة املقررات املساعدةاملشكالت 

االستفادة من هناك بعض املشكالت التي تقلل أو ربام تعوق الباحثني والدارسني لعلوم املكتبات عن 

 املقررات املساعدة، تتمثل هذه املشكالت فيام ييل:

زمة لتجهيز املكان مشكالت مادية: وهي املشكالت اخلاصة بعدم توافر اإلمكانات املادية الال -

 وتوفري األجهزة والوسائل الالزمة لتدريس املقررات املساعدة، وبالتايل عدم التطبيق العميل.

هي املشكالت اخلاصة بالقائمني بتدريس املقررات املساعدة واخلربات مشكالت القوى البرشية: و -

م بالتدريس ومعرفته واملهارات التي جيب توافرها فيهم، فمن هذه املشكالت عدم إدراك القائ

بجوانب وأركان علم املكتبات واملعلومات، وبالتايل عدم القدرة عىل ربط املقرر املساعد 

 .وموضوعاته باخلدمات املكتبية

                                                 

 بوعية لهاانظر ملحق الدراسة الذي يوضح أسماء المقررات المساعدة وعدد الساعات التدريسية الأس * 
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مشكالت إدارية: مثل تكليف بعض األعضاء القائمني بتدريس املقررات املساعدة غري املناسبني  -

 لتدريس هذه املقررات بسبب املحاباة.

خاصة باملادة العلمية واملحتوى: مثل عدم تناسب املحتوى املوضوعي للمقررات  مشكالت -

 توى املوضوعي ملستوى املتعلمني.املساعدة للهدف من تدريس هذه املقررات، أو عدم مناسبة املح

 نتائج الدراسة

أهيل تناولت الدراسة املقررات املساعدة لدراسة علوم املكتبات واملعلومات ودورها يف إعداد وت

الدراسني يف أقسام املكتبات واملعلومات يف مرص، وقد طرحت بعض التساؤالت التي يمكن اإلجابة عنها من 

 ا، والتي تتمثل فيام ييل:خالل النتائج التي توصلت إليه

ا سجلت املقررات  1460بلغ حجم املقررات الدراسية بأقسام املكتبات واملعلومات املرصية  - مقرر 

ا منها متثل نسبة مقر 418املساعدة  ا 1042 مقابل ٪28,63ر   .٪71,37 نسبة متثل ختصصي ا مقرر 

 5402كتبات واملعلومات املرصية بلغ جمموع عدد الساعات التدريسية األسبوعية ملقررات أقسام امل -

 ساعة 3912 مقابل ٪27,57ساعة منها متثل نسبة  1490ساعة سجلت املقررات املساعدة 

 .٪72,42 نسبة ثلمت التخصصية، للمقررات

سجلت أقسام الوثائق واملكتبات التابعة جلامعة األزهر أكرب عدد من املقررات املساعدة؛ حيث  -

ا بنسبة مقر 67سجل كل قسم منها عدد  ا مساعد  ات القسم، يف حني سجل مقرر من ٪52,76ر 

فقط بنسبة مقررات  5قسم املكتبات واملعلومات بجامعة بنها أقل عدد للمقررات املساعدة بلغ 

 .القسم مقررات من 8,93٪

ال يوجد توافق بني نسبة املقررات املساعدة يف أقسام املكتبات وبني النسب املحددة للمقررات  -

باملعايري القومية األكاديمية القياسية لقطاع كليات اآلداب إال يف قسمي املكتبات بجامعتي  املساعدة

 املنوفية وكفر الشيخ.

قسام املكتبات أوضوعية التي تنتمي هلا املقررات املساعدة للدراسة ببلغ عدد التخصصات امل -

ا موضوعي ا أتى يف مقدمتها من حيث عدد  12واملعلومات املرصية  املقررات املساعدة بكل ختصص 

ا متثل نسبة  99ختصص علوم الدين اإلسالمي؛ حيث بلغ عدد املقررات به   حني يف ،٪23,68مقرر 

 لكل تنتمي التي املقررات عدد بلغ حيث والفلسفة؛ االجتامع علام صصاتالتخ هذه مؤخرة يف أتى

 .٪2,15، متثل نسبة فقط مقررات 9 منهام

املتطلبات املادية والتقنية والبرشية الالزمة لتدريس املقررات املساعدة؛ حتى يتحقق ال بد من توافر  -

 اهلدف من تدريسها.
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املكتبات؛ الختصاِص العديد من املهارات الالزمة تساعد املقررات املساعدة يف اكتساب وتنمية  -

ارات اللغوية، مثل املهارات املعرفية، ومهارات اإلدراك والفهم، واملهارات الشخصية، وامله

 ومهارات االتصال ... إلخ.

يواجه الدارسون لعلوم املكتبات بعض املشكالت املادية ومشكالت خاصة بالقوى البرشية  -

مشكالت إدارية خاصة باملادة العلمية واملحتوى عند دراستهم للمقررات والقائمني بالتدريس، و

 املساعدة.

 توصيات الدراسة

 دراسة من نتائج، يوِص الباحث بام ييل:ال إليهوبناء  عىل ما توصلت 

رضورة توفري املكان املناسب واملجهز بالتجهيزات الالزمة واملعامل الالزمة لتدريس املقررات  -

 املساعدة.

ختيار أعضاء هيئة التدريس املؤهلني واملدربني عىل تدريس املقررات املساعدة لتحقيق اهلدف جيب ا -

 من تدريسها.

اللوائح بام يتوافق مع متطلبات اجلودة، وحتقيق نسبة العلوم املساعدة بالئحة كل ال بد من تعديل  -

 الالزمة، وإضافة قسم، وكذلك ال بد من تنقيح العلوم املساعدة بكل الئحة حلذف املقررات غري

 املقررات الالزمة لدراسة علوم املكتبات.

●●● 
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 حق الدراسةلم

بأقسام المكتبات والمعلومات المصرية بالمرحلة الجامعية المقررات المساعدة لدراسة علوم المكتبات والمعلومات 

 نس(األولى )الليسا

 جامعة القاهرة –( قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات 1)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 ترم أول 1ساعة س 2 لغة إنجليزية 

 ترم ثان 1ساعة س 2 لغة عربية 

 ترم أول مكتبات 2ساعة س 2 لغة إنجليزية

 ترم ثان مكتبات 2ساعة س 2 لغة عربية 

 ترم ثان مكتبات 4ساعة س 2 حقوق اإلنسان

 ترم أول معلومات 2ساعة س 2 لغة إنجليزية

 ترم ثان معلومات 2ساعة س 2 لغة عربية

 ترم ثان معلومات 4ساعة س 2 حقوق اإلنسان

 ترم أول وثائق 2ساعة س 2 لغة أجنبية

 ترم ثان وثائق 2ساعة س 2 ة عربيةلغ

 ترم أول وثائق 3ساعة  س 3 الوسطىتاريخ مرص يف العصور 

 ترم ثان وثائق 3ساعة س 3 اللغة الرتكية العثامنية )قواعد(

 ترم أول وثائق 4ساعة س 3 اللغة الرتكية العثامنية )نصوص ووثائق(

 ترم ثان وثائق 4ساعة س 3 حقوق اإلنسان 

 جامعة اإلسكندرية –كتبات والمعلومات ( قسم الم2)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية املساعدةالعلوم 

 ترم أول 1ساعات س 4 (حديث –تاريخ مرص )إسالمي 

 ترم أول 1ساعات س 4 اللغة العربية )النحو والرصف(

 ترم أول 1ساعة س 2 حقوق اإلنسان

 ترم ثان 1ساعات س 4 (فرنيس –بية احلديثة )إنجليزي واللغة األور

 ترم أول 2ساعات س 4 )تعبري وأدب(اللغة العربية 

 ترم ثان 2ساعات س 4 (فرنيس –بية احلديثة )إنجليزي واللغة األور

 جامعة بني سويف –( قسم علوم المعلومات 3)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 ترم أول 1ساعات س 5 إحصاء )متهيدي(

 ترم أول 1ساعات س 4 العلوم عند املسلمني تاريخ

 ترم أول 1ساعة س 2 (1مقدمة يف علوم احلاسب )

 ترم أول 1ساعات س 4 اللغة العربية )نحو وتعبري(

 ترم ثان 1ساعة س 2 (2مقدمة يف علوم احلاسب )
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 ترم ثان 1ساعات س 4 بية احلديثة واللغة األور

 ترم أول 2س ساعة 2 (1) اآليلتطبيقات عىل احلاسب 

 ترم أول 2ساعات س 4 العربية )نحو وتعبري(اللغة 

 ترم ثان 2ساعات س 4 (2) اآليلتطبيقات  عىل احلاسب 

 ترم ثان 2ساعات س 4 إحصاء متقدم

 ترم ثان 2ساعات س 4 بية احلديثة واللغة األور

 ترم أول 3ساعات  س 4 بية احلديثة واللغة األور

 ترم أول 3ساعات س 4 (تركي –اللغة الرشقية )فاريس 

 ترم أول 3ساعة س 2 (1) اآليلتطبيقات عىل احلاسب 

 ترم أول 3ساعات س 4 الرشيعة اإلسالمية 

 ترم ثان 3ساعة س 2 (تركي –اللغة الرشقية )فاريس 

 ترم ثان 3ساعة س 2 (2) اآليلتطبيقات عىل احلاسب 

 ترم أول 4ساعات س 4 (تركي –اللغة الرشقية )فاريس 

 ترم ثان 4ساعات س 4 بية احلديثة واألوراللغة 

 جامعة طنطا –( قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات 4)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 ترم أول 1ساعة س 2 لغة عربية )نحو وتعبري(

 ترم أول 1ساعة س 2 (1اللغة األجنبية األوىل )

 ترم أول 1ساعة س 2 تاريخ الفكر االجتامعي

 ترم ثان 1ساعة س 2 تاريخ مرص العام 

 ترم ثان 1ساعات س 3 تاريخ العلوم عند العرب

 ترم ثان 1ساعة س 2 حقوق اإلنسان 

 ترم أول 1ساعة س 2 اللغة األجنبية األوىل

 ترم ثان 1ساعات س 3 علم اللغة العام 

 ترم ثان 1ساعات س 3 علم النفس االجتامعي 

 جامعة المنوفية –المكتبات والمعلومات  ( قسم5)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 ترم أول 1ساعة س 2 إحصاء

 ترم أول  1ساعات  س 3 نظام تشغيل حاسب

 ترم أول 1ساعات س 3 لغة إنجليزية

 ترم ثان 1ساعات س 3 آيلتطبيقات حاسب 

 ثان ترم 1ساعات س 3 لغة فرنسية أو أملانية

 ترم ثان 1ساعات س 3 لغة عربية 

 ترم أول 2ساعات س 3 علم النفس

 ترم أول 2ساعات س 3 لغة إنجليزية

 ترم ثان 2ساعات س 3 لغة فرنسية أو أملانية

 ترم أول 4ساعات س 3 برجمة 
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 ترم أول 4ساعات س 3 لغة عربية )أو فارسية(

 ثانترم  4ساعات س 3 لغة عربية )أو فارسية(

 كلية الدراسات اإلنسانية بنات األزهر –قسم الوثائق والمكتبات  (6)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 ترم أول 1ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 ترم أول 1ساعات س 4 تاريخ الفكر االجتامعي

 ترم أول 1ساعات س 4 اإلدارة والتنظيم

 ترم أول 1ساعات س 4 العربية )بالغة وأدب(اللغة 

 ترم أول 1ساعات س 4 فقه

 ترم أول 1ساعات س 4 بيةواللغة األور

 ترم ثان 1ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 ترم ثان 1ساعات س 4 علم نفس النمو

 ترم ثان 1ساعات س 4 السرية النبوية للخلفاء الراشدين

 ترم أول 2ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 ترم أول 2ساعات س 4 اإلسالمية احلضارة

 ترم أول 2ساعات س 4 بيةواللغة األور

 ترم ثان 2ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 ترم ثان 2ساعات س 6 اآليلاستخدام احلاسب 

 ترم ثان 2ساعات س 4 اللغة العربية )نحو ورصف( 

 ترم ثان 2ساعات س 4 فقه 

 ترم ثان 2ساعات س 4 األمويني والعباسينيتاريخ 

 ترم أول 3ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 ترم أول 3ساعات س 4 اإلحصاء

 ترم أول 3ساعات س 4 علم النفس الرتبوي 

 ترم أول 3ساعات س 4 أثر احلضارة اإلسالمية يف احلضارة الغربية

 ترم ثان 3ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 ترم ثان 3ساعات س 4 التفسري

 ترم ثان 3ساعات س 4 املامليكيوبيني وتاريخ األ

 ترم أول 4ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 ترم أول 4ساعات س 4 أصول الفقه

 ترم أول 4ساعات س 4 تاريخ مرص يف العرص العثامين ومرص احلديثة

 ترم ثان 4ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 ترم ثان 4ساعات س 4 اإلحصاء

 ترم ثان 4ساعات س 4 اإلسالميةالعامرة والفنون 

 ترم ثان 4ساعات س 4 احلديث

 ترم أول 1ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 ترم أول 1ساعات س 4 تاريخ الفكر االجتامعي

 ترم أول 1ساعات س 4 اإلدارة والتنظيم

 أولترم  1ساعا س 4 بيةواللغة األور
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 ترم أول 1ساعات س 4 فقه العبادات

 ترم أول 1ساعات س 4 ية )بالغة وأدب(اللغة العرب

 ترم ثان 1ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 ترم ثان 1ساعات س 4 تاريخ العلوم

 ترم ثان 1ساعات س 4 اللغة الرتكية

 ترم ثان 1ساعات س 4 السرية النبوية وتاريخ اخللفاء

 ترم أول 2ساعة س 2 ن الكريماستظهار القرآ

 ترم أول 2ت سساعا 4 اإلدارة العامة

 ترم أول 2ساعات س 4 اللغة الرتكية

 رم أول 2ساعات س 4 علم النفس العام

 ترم أول 2ساعات س 4 بيةواللغة األور

 ترم ثان 2ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 ترم ثان 2ساعات س 4 احلضارة اإلسالمية

 ترم ثان 2ساعات س 4 اللغة العربية )نحو ورصف(

 ترم ثان 2ساعات س 4 فقه

 ترم ثان 2ساعات س 4 تاريخ األمويني والعباسيني

 ترم أول 3ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 ترم أول 3ساعات س 4 اللغة الرتكية

 ترم أول 3ساعات س 4 اإلحصاء 

 ترم أول 3ساعات س 4 احلضارة الغربيةأثر احلضارة اإلسالمية يف 

 م ثانتر 3ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 ترم ثان 4ساعات س 4 اإلحصاء

 ترم ثان 4ساعات س 4 العامرة والفنون اإلسالمية

 ترم ثان 4ساعات س 4 احلديث

 ترم ثان 3ساعات س 4 املامليكتاريخ األيوبيني و

 ترم ثان 3ساعات س 4 التفسري

 ترم أول 4ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 رم ثانت 4ساعة س 2 استظهار القرآن الكريم

 ترم أول 4ساعات س 4 اآلثار والفنون اإلسالمية

 ترم أول 2ساعات س 4 اللغة الرتكية

 ترم أول 4ساعات س 4 أصول الفقه

 ترم أول 4ساعات س 4 تاريخ مرص يف العرص العثامين ومرص احلديثة

 (*) األزهر – بأسيوط العربية اللغة كلية –( قسم الوثائق واملكتبات 7)

 (*) األزهر – الكوم شبني العربية اللغة كلية –وثائق واملكتبات ( قسم ال8)
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 جامعة حلوان –( قسم المكتبات والمعلومات 9)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 ترم أول 1ساعات س 4 إحصاء متهيدي

 ترم أول 1ساعات س 4 تاريخ مرص احلديث واملعارص

 ممتدة 1ساعات  س 4 بية األوىلواللغة األور

 ترم أول 1ساعة س 2 حقوق اإلنسان

 ترم ثان 1ساعات س 4 اللغة العربية

 ترم أول 1ساعات س 4 إحصاء متقدم

 ممتدة 1ساعات س 6 بية األوىلواللغة األور

 ترم ثان 2ساعات س 4 اللغة العربية 

 ترم ثان 3ساعات س 4 بية األوىلواللغة األور

 جامعة سوهاج –لمعلومات ( قسم المكتبات وا10)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 ترم أول 1ساعات  س 4 تاريخ مرص احلديث واملعارص

 أول ترم 1ساعات س 4 اللغة العربية )نحو وأدب(

 ترم ثان 1ساعات س 4 تاريخ العلوم عند العرب

 ترم ثان 1ساعات س 4 بية حديثة )نحو وتعبري(ولغة أور

 ترم ثان 1ساعات س 3 األيلاحلاسب 

 ترم ثان 1ساعة  س 2 حقوق اإلنسان

 ترم أول 2ساعات س 4 بية حديثة )نحو وتعبري(ولغة أور

 ترم ثان 2ساعات س 4 علم النفس العام 

 ترم ثان 2ساعات س 4 اللغة العربية )نحو وتعبري(

 ترم ثان 3ساعات س 4 اإلحصاء )مستوى متهيدي(

 ترم أول 3ساعات س 4 العام علم اللغة 

 ترم ثان 3ساعات س 4 علم النفس الرتبوي

 جامعة المنيا –( قسم المكتبات ودراسات المعلومات 11)

 التدريسية األسبوعيةعدد الساعات  العلوم املساعدة

 ترم أول 1ساعات س 3 علم النفس املعريف

 ترم أول 1ساعات س 3 اللغة العربية 

 ترم ثان 1عات سسا 3 مبادئ اإلحصاء

 ترم أول 2ساعات س 3 حقوق اإلنسان

 ترم أول 2ساعات س 3 لغة عربية

 ترم ثان 2ساعات س 3 تاريخ وفلسفة العلوم

 ترم ثان 2ساعات س 3 اللغة األجنبية
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 جامعة أسيوط –( قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 12)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 ترم أول 1ساعات س 4 علم النفس

 ترم أول 1ساعات س 4 اللغة األجنبية األوىل

 ترم أول 1ساعات  س 3 األيلاحلاسب 

 ترم ثان 1ساعات س 4 مبادئ اإلحصاء

 ترم ثان 1ساعات س 4 اللغة العربية 

 ترم أول 2ساعات س 4 اإلدارة العامة

 ترم أول 2ساعات س 4 اللغة العربية 

 ترم ثان 2ساعات س 5 اسب اإللكرتوينأساسيات احل

 ترم ثان 2ساعات س 4 اللغة األجنبية األوىل

 ترم أول وثائق 4ساعات س 4 تاريخ مرص اإلسالمية 

 ترم أول وثائق 4ساعات س 4 فقه املعامالت 

 ترم ثان معلومات 4ساعات س 5 الربجمة 

 جامعة بنها –( قسم المكتبات والمعلومات 13)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية عدةالعلوم املسا

 ترم أول 1ساعات س 4 لغة إنجليزية

 ترم ثان 1ساعات س 4 لغة عربية

 ثانترم  2ساعات س 4 إحصاء

 ترم أول 3ساعات س 4 لغة رشقية )فاريس أو تركي(

 ترم أول 4ساعات س 4 لغة رشقية )فاريس أو تركي(

 ين شمسجامعة ع –( قسم المكتبات والمعلومات 14)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 مستوى أول 1ساعة  س 2 اآليلاحلاسب 

 مستوى أول 1ساعة س 2 لغة إنجليزية

 مستوى أول 1ساعة س 2 علم النفس الرتبوي واملعريف

 مستوى ثان 1ساعة س 1 حقوق اإلنسان 

 مستوى ثان 1ساعة س 2 (1لغة عربية )

 مستوى ثالث 2ساعة س 2 (2)لغة إنجليزية 

 مستوى رابع 2ساعة س 2 (2لغة عربية )

 مستوى خامس 3ساعة س 2 (3لغة إنجليزية )

 مستوى سادس 3ساعة س 2 (3عربية )لغة 

 مستوى سابع 4ساعة س 2 (3لغة إنجليزية )

 مستوى ثامن 4ساعة س 2 (4لغة عربية )
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 ة المنصورةجامع –( قسم الوثائق المكتبات والمعلومات 15)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 ترم أول 1ساعات س 4 إحصاء )متهيدي(

 ترم أول 1ساعات س 4 اللغة العربية )نحو وتعبري(

 ترم أول 1ساعات س 4 تاريخ الدولة العباسية

 ترم ثان 1ساعات س 4 تاريخ العامل احلديث واملعارص

 ترم ثان 1ساعات س 4 آليلامقدمة يف علوم احلاسب  

 ترم ثان 1ساعات  س 4 (1بية احلديثة )واللغة األور

 ترم ثان  2ساعة  س 2 واملبادئ القانونية العامةحقوق اإلنسان 

 ترم أول 2ساعات س 4 إحصاء )متقدم(

 ترم أول 2ساعات س 4 (2اللغة العربية )نحو وتعبري( )

 ترم ثان 2ساعات س 4 (2بية احلديثة )واللغة األور

 ترم أول 3ساعات س 4 بية قديمة أو اللغة الرشقية )فارسية أو تركية(ولغة أور

 ترم ثان 3ساعات س 4 (3بية احلديثة )واللغة األور

 ترم ثان 3ساعات س 4 آثار وفنون إسالمية

 ترم أول 4ساعات س 4 اللغة الرشقية )فارسية أو تركية(

 ترم ثان 4ات سساع 4 (4بية احلديثة )واللغة األور

 ترم ثان 4ساعات س 4 تاريخ العرب احلديث

 جامعة قنا )جنوب الوادي( –والمعلومات ( قسم المكتبات 16)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 ترم أول 1ساعات نظري س 4 تاريخ مرص احلديث

 ترم أول 1ساعات نظري س 4 اللغة العربية )نحو وأدب(

 ترم ثان 1ساعات نظري س 4 العلومتاريخ 

 ثانترم  1ساعات نظري س 4 اإلدارة والتنظيم

 ترم ثان 1ساعات نظري س 4 بية حديثة )نحو وتعبري(ولغة أور

 ترم ثان 1ساعات س 3 اآليلاحلاسب 

 ترم ثان 1ساعة س 2 حقوق اإلنسان

 ترم أول 2ساعات س 4 بية حديثة )نحو وتعبري(ولغة أور

 ترم ثان 2ساعات س 4 العامعلم النفس 

 ترم ثان 2ساعات س 4 اللغة العربية )نحو وتعبري(

 ترم أول 3ساعات س 4 اإلحصاء )مستوى متهيدي(

 ترم أول 3ساعات س 4 علم اللغة العام

 ترم ثان 3ساعات س 4 علم النفس الرتبوي

 ترم ثان 4ساعات س 4 اإلحصاء )مستوى متقدم(
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 جامعة دمياط –بات ( قسم الوثائق والمكت17)

 التدريسية األسبوعيةعدد الساعات  العلوم املساعدة

 ترم أول 1ساعات س 4 إحصاء )متهيد(

 ترم أول 1ساعات س 4 اللغة العربية )نحو وتعبري(

 ترم أول 1ساعات س 4 تاريخ الدولة العباسية

 ترم ثان 1ساعات س 4 تاريخ العامل احلديث واملعارص

 ترم أول 1ساعات س 5 اآليلاسب مقدمة يف علوم احل

 ترم ثان 1ساعات س 4 احلديثةبية واللغة األور

 ترم أول 2ساعات س 5 إحصاء )متقدم(

 ترم أول 2ساعات س 4 اللغة العربية

 ترم ثان 2ساعات س 4 بية واللغة األور

 ترم ثان 2ساعات س 4 اآليلتطبيقات عىل احلاسب 

 ترم ثان 2س  ساعات 4 تاريخ مرص احلديث ومصادره

 ترم أول 3ساعات س 4 رشقية(بية قديمة )أو لغة ولغة أور

 ترم ثان 3ساعات س 4 بية احلديثةواللغة األور

 ترم ثان 3ساعات  س 4 آثار وفنون إسالمية 

 ترم أول 4ساعات س 4 اللغة الرشقية )فارسية أو تركية(

 ترم ثان 4ساعات س 4 بية احلديثةواللغة األور

 ترم ثان 4ساعات س 4 عرب ومصادره تاريخ ال

 جامعة الفيوم –( قسم المكتبات والمعلومات والوثائق 18)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 مادة ممتدة 1ساعة س 2 اللغة اإلنجليزية

 مادة ممتدة 1ساعة س 2 اللغة العربية

 مادة ممتدة 1ساعة س 2 املجتمع اإلحصائي

 ترم ثان 1ساعات س 4 إلحصاءمبادئ ا

 ترم ثان 1ساعات س 4 التنظيم واإلدارة

 مادة ممتدة 2ساعة س 2 اللغة اإلنجليزية

 مادة ممتدة 2ساعة س 2 اللغة العربية

 ترم أول 2ساعات س 4 تاريخ مرص اإلسالمية

 ترم أول معلومات 3ساعات س 4 لغات الربجمة

 مادة ممتدة وثائق 3ساعات س 4 تاريخ مرص يف العصور الوسطى

 مادة ممتدة وثائق 4ساعة س 2 تاريخ مرص يف العرصين العثامين واحلديث

 مادة ممتدة وثائق 4ساعة س 2 اللغة الرتكية

 ترم ثان وثائق 4ساعة س 4 نظم املعلومات اإلدارية 
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 جامعة كفر الشيخ –( قسم المكتبات والمعلومات 19)

 دريسية األسبوعيةعدد الساعات الت العلوم املساعدة

 ترم أول 1ساعات س 4 حديث( -تاريخ مرص )إسالمي

 ترم أول 1ساعات س 4 اللغة العربية )النحو والرصف(

 ترم أول 1ساعة س 2 حقوق اإلنسان

 ترم ثان 1ساعات س 4 بية حديثة )إنجليزي وفرنيس(ولغة أور

 ترم ثان 1ساعة س 2 آيل حاسب

 ترم أول 2ساعات س 4 اآليلمقدمة احلاسب 

 ترم أول 2ساعات س 4 (أدب –اللغة العربية )تعبري 

 ترم ثان 2ساعات س 4 بية حديثة )إنجليزي أو فرنيس(ولغة أور

 ترم ثان 2ساعة س 2 آيلحاسب 

 جامعة قناة السويس –( قسم المكتبات والمعلومات باإلسماعيلية 20)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 مادة ممتدة 1ساعة س 2 العربيةلغة ال

 مادة ممتدة 1ساعة س 2 اللغة اإلنجليزية

 س ترم أول1ساعات  3 مدخل إىل احلاسبات اإللكرتونية ونظم التشغيل

 ترم أول 1ساعات  س 3 علم النفس االجتامعي والرتبوي

 مادة ممتدة 2ساعة س 2 اللغة العربية

 تدةمممادة  2ساعة س 2 اللغة اإلنجليزية

 مادة ممتدة 2ساعة س 2 املجتمع املرصي 

 جامعة الوادي الجديد –( قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 21)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 ترم أول 1ساعات نظري س 4 علم النفس

 ترم أول 1ساعات نظري س 4 اللغة األجنبية األوىل

 ترم أول 1ساعات س 3 اآليل احلاسب

 ترم ثان 1ساعات س 4 مبادئ اإلحصاء

 ترم ثان 1ساعات س 4 اللغة العربية 

 ترم أول 2ساعات س 4 اإلدارة العامة

 ترم أول 2ساعات س 4 اللغة العربية 

 ترم ثان 2ساعات س 5 أساسيات احلاسب اإللكرتوين

 ترم ثان 2ساعات س 4 اللغة األجنبية األوىل

 ترم أول وثائق 4ساعات س 4 ة تاريخ مرص اإلسالمي

 ترم أول وثائق 4ساعات س 4 فقه املعامالت 

 ترم ثان معلومات 4ساعات س 5 الربجمة 
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 جامعة أسوان –( قسم المكتبات والمعلومات 22)

 عدد الساعات التدريسية األسبوعية العلوم املساعدة

 أولترم  1ساعات س 4 تاريخ مرص احلديث

 ترم أول 1ساعات س 4 وأدب( اللغة العربية )نحو

 ترم ثان 1ساعات س 4 تاريخ العلوم 

 ترم ثان 1ساعات س 4 اإلدارة والتنظيم

 ترم ثان 1ساعات س 4 بية حديثة )نحو وتعبري(ولغة أور

 ترم ثان 1ساعات س 3 اآليلاحلاسب 

 أولترم  2ساعات س 4 بية حديثة )نحو وتعبري(ولغة أور

 ترم أول 2ت سساعا 4 علم النفس العام 

 ترم ثان 2ساعات س 4 اللغة العربية )نحو وتعبري(

 ترم أول 3ساعات س 4 اإلحصاء )مستوى متهيدي(

 ترم أول 3ساعات  س 4 علم اللغة العام 

 ترم ثان 3ساعات س 4 علم النفس الرتبوي

 ترم أول 4ساعات س 4 اإلحصاء )مستوى متقدم(

●●● 
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Courses for the study of library and information science 

 in the regulations of the Egyptian libraries and information 

departments  

and their role in the preparation and qualification of graduates: 

 An analytical Study. 

Dr. Abdel_Raheem M. Abdel_Raheem Ahmed 

Abstract 
The study aimed at identifying the size of the assistive  courses for the study of library 

and information sciences in the Egyptian libraries and information departments through 
studying and analyzing the courses of the colleges which belong to these departments and 
the study of the students, and based on the methodology, the study reached several results, 
the most important of which are:  

- The assistant courses for the study of library and information sciences in the 
Egyptian libraries departments reached 418 decisions representing 28,63% of the 
total number of courses. In addition, the supporting courses recorded the highest 
percentage in the departments of the three libraries and libraries of Al-Azhar 
University, which is 52,76% The three, as well as the Islamic Sciences. 

The majors in which the courses belong to the study of library and information sciences, 
where the number of courses in the Islamic religion, 99 courses represent 23,68% of the 
total courses. 

Key Words: Libraries And Information Departments; Libraries And Information 
Departments  Regulations;  Specialized Courses; Assistive Courses 

  


