
 المدمج  التعليم فـيالقسم  امجنبر

  في  المفتوح  التعليم  في  القسم  ببرامج  العمل  توقف  بعد   2019  /2108  الجامعي  لعاما  في  امجنالبر  اهذ   على  الموافقة  تم

  برنامج  ليصبح  .مكثف   بشكل  التقنية  على  يعتمد   مدمج  تعليم  إلى  وتحولها  المفتوح  التعليم  برامج  تطوير  إطار  في   ،2016  /2015

 "الرقمي والحفظ  النشر برنامج"  باسم:  فقط واحد 

 التعريف 

 درجة   القاهرة  بجامعة  دابآلا  بكلية  المعلومات  وتقنية  والوثائق  المكتبات  بقسم  والرقمي  والحفظ  النشر  ببرنامج  الدارس  يمنح

 المدة  هذه  ويحقق  جامعية،   سنوات  أربع  الدراسة  ومدة  ،جبالبرنام  عليها  المنصوص  المقررات   جميع  بنجاح   جتيازها  بعد   الليسانس

 للدراسة   الطالب يختار  ثم   والثاني األول المستويين  في مشتركة  والدراسة  دراسية، فصول ثمانية   تشمل دراسية،  مستويات أربعة

 والحفظ   ،اهام    اي  قتصاد ا  عائد   تحقق  قديمة  صناعة  النشر  يعد   حيث  الرقمي.  الحفظو  النشر  مجالي  بين  الثالث  المستوي  من  بداية

  المشكالت   من  العديد   وحل  الراهن  الوقت  في  التكنولوجية  التطورات  لمواكبة  المعلومات  ومرافق  للمؤسسات  ملحة  ضرورة  الرقمي

 العمل. وسوق إحتياجات تواجه التي

 الرؤية 

  تساهم   اي  قليمإو  امحلي    متميزة  مكانة  ويحقق  وأن  التخصص  في   تعليمية  مظلة  بالكلية  الرقمي  والحفظ   النشر  برنامج  يصبح  أن

 المعرفة.  مجتمع  بناء  في

 الرسالة 

  ا وفق    الحديثة  والتقنيات   األليات  مع  التعامل  علي  قادرة  يالرقم  والحفظ  النشر  تخصص   في  متميزة  معلوماتية  كوادر  إعداد 

 البشرية.  التنمية لتحقيق  المعايير ألحدث

 أهداف البرنامج 

  حتياجات ا  مع  تتوافق  تعليمية   نواتج  ليإ  يؤدى  الرقمي،   والحفظ  النشر  تخصص   في   الجودة  عالي  دراسي  برنامج   تقديم  •

 العمل  سوق



  التطبيقية   والمهارات  المعرفية   بالعلوم  تزويدهم   خالل  من  والمهنية   العلمية  النواحي  من  راق    لمستوي  الدارسين  تأهيل •

 الرقمي. والحفظ النشر مجالي في

 الحديثة. العلمية األسس ألحدث  اوفق   النشر مهنة إمتهان على  قادر  الخريجيين من جيل خلق •

 ستفادةالل  الرقمي   الحفظ  مجال   في  اوفني    اعلمي    المؤهلة  الكوادر  من  العمل  وسوق  المجتمع  احتياجات   تلبية   في  اإلسهام •

 المختلفة.  المعلومات ومرافق مؤسسات  في  بهم

 الرقمي.  والحفظ النشر مجالى  في الدارس لدى والمهنية والعملية النظرية القدرات تنمية •

 الرقمي.  والحفظ النشر مجالى  في التطورات وأحدث  النظرية األصول على التعرف •

 الفئات التعليمية المستهدفة 

 يعادلها. وما العامة الثانوية شهادة على الحاصلون •

 المتوسطة.  فوق المعاهد  خريجو •

  والحفظ   النشر  لمجالى  الصحيحة  العلمية  سسباأل  معرفتهم  وإثراء  خبراتهم  صقل  في  يطمحون  الذين  الجامعات  خريجو •

 خاصة.  العملية المهارات  وتنمية  الرقمي،

 نظام التعليم 

 لوجه،   وجها  والدراسة  بعد،  عن  والتعليم  االفتراضى  التعليم  عناصر  فيه  تمتزج  متكامل  تعليمى   نظام  على  البرنامج  يقوم

 التالية: األساليب باستخدام وذلك

 رة.مباش دراسية وفصول محاضرات •

 . اإلنترنت شبكة •

 المسجلة  المحاضرات •

 التليفزيونى البث •

 المرئية المؤتمرات •

 المخرجات التعليمية 

 : الخريج في  التالية المواصفات توافر على البرنامج يحرص

  النشر   وأثر  النشر  حقل  يف  العاملة  المؤسسات  وطبيعة  ،يالرقم  الحفظ  وعملية  النشر  ونشاط  لمهنة  النظرية  األسس  فهم •

 لألمم.  الحضارى التراث حماية  في ودوره المعلومات ومرافق المكتبات  يف  يالرقم الحفظ ودور المجتمع، على



 النشر  قضايا   في   والبحث  التفكير  على  والقدرة   المجالين،  نظريات   على  والوقوف  والعملية،  النظرية  الدراسة  من  التمكن •

 الرقمي. والحفظ

 ويتولى  الالزم،  بالوعى  النشر  نشاط  يمارس  مؤهل  محترف  مهنى  جيل  تشجيع   في  تساهم  علمية  معرفة  ج إنتا  على  القدرة •

 التراث.  حفظ على ذلك بأثر  دراية على وهو الرقمي  الحفظ مزاولة

 المجتمعات.  على المعلومات وأثر قيمة وتقدير  والبحث، المهنة، في  فعال بدور القيام •

 ت الوظيفية مجاالت العمل المتوقعة  والمسميا

ا  عدد ا  هناك  بأن   القول  يمكن   للمواد  التقليدية  النشر  دور  مثل:   البرنامج؛   خريجي  من  تفيد   أن  يمكن   التي  الجهات   من  كبير 

  منها   التقليدية  والخاصة   القومية  والصحف  الفضائية،  والقنوات  اإلعالم  وشبكات  والخاصة،  والتجارية  الحكومية  المطبوعة

  وأقسام  واألرشيف،  الوثائق  دور  وكذا  الرقمي،  النشر  ومنصات  وبوابات  والمتاحف،  المعلومات  كزومرا  والمكتبات  والرقمية،

  وقطاع  والمستشفيات   المحاماة  ومكاتب   االستثمارية   والشركات  والخاصة،  الحكومية  والهيئات  بالوزرات   اإلدارية  االتصاالت

 التحول  في   يرغبون  ممن  وغيرها  متخصصة...   معلومات  ظم ن  إنشاء  على  تعمل  التي  القطاعات  من  وغيرها  والتعدين...   البترول

  بعض   ذكر   ويمكن  ،2030  مصر  رؤية  لتحقيق  الرقمية  الحكومة  طريق  على  كخطوة  الرقمي  والحفظ  الرقمي  والنشر  الرقمي

 : والمسميات الوظائف هذه ومن ،المثال سبيل  على الوظيفية لمسمياتا

 أخصائي نشر علمي.  • أخصائي أرشيف إلكتروني.  •

 مدير المسح الرقمي  • خصائي أرشيف صحفي. أ •

 ة معلومات الناشر  بوابمدير  • رقمي.  فكري  إنتاج أخصائي •

 مدير قاعدة البيانات.  • أخصائي رقمنة  •

 أخصائي رقمنة  • رقمية  أخصائي مصادر معلومات •

  أخصائي حفظ رقمي  •

●●● 
  



 برنامج ليسانس النشر والحفظ الرقمي ل مختصرة توصيفات 

 األولى )عام(الفرقة 

 التوصيف المقرر  المستوى

ل
ألو
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ى
تو
س
لم
ا

 

110   

 مقدمة في علم المعلومات 

يتناول مفهوم المعلومات ودورها في خدمة البحث والمجتمع، والتعريف  

بعلم المعلومات وموضوعاته وعالقاته بالعلوم األخرى، ومصادر 

لومات، المعلومات، وأنشطة المعلومات، ومؤسسات المعلومات، ونظم المع

وقواعد البيانات، والشبكات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومهنة  

 المعلومات. 

111 

 مقدمة في علوم الوثائق.

 

باجتياز هذا المقرر يكون الطالب قد فهم طبيعة التخصص ونشأته وحدوده 

الموضوعية والمنهجية حيث يعني بدراسات الوثائق والقواعد والنظريات 

عليها بشكل إطاري منهجي، وتعريف الطالب بعلم الوثائق التي قامت 

كما يتناول دراسة الوثيقة وتعريفها وأنواعها   ،وصلته بالعلوم األخرى

 ومحتوياتها وأقسامها الرئيسة والفرعية.

112 

 مقدمة في صناعة النشر 

تأليف،  :من التعريف بالنشر ومفاهيمه األساسية ومتطلباته ومكوناته

 تسويق، والوضع القائم محلي ا ودولي ا.وتصنيع، و

113 

 مصادر المعلومات

وأهميتها وتقسيمات مصادر المعلومات،  التعريف بمصادر المعلومات

:  واستعراض الورقيات من مصادر المعلومات مثل وتطورها

مية  لضافة لتناول المصغرات الفيإلوالمطبوعات الحكومية، با

 والمرئيات، ومصادر المعلومات اإللكترونية.والمسموعات 

114 

 إدارة المؤسسات األرشيفية

 

باجتياز هذا المقرر يكون الطالب قد ألمًّ بنظريات اإلدارة وعناصرها، 

كالتخطيط، والتنظيم، والقيادة، والرقابة، واالتصال، وأساليب تطبيق هذه 

لفنية المختلفة التي  المفاهيم في مؤسسات األرشيف، وارتباطها بالعمليات ا

تتم على الوثائق، ويتناول أهمية اللوائح التنظيمية وكيفية صياغتها وسبل 

 .تطبيقه

 الفرقة األولى )عام(

 التوصيف المقرر  المستوى
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120 

 النشر والمكتبات

يتناول العالقة بين مجتمع النشر ومجتمع المكتبات والمعلومات؛ من  

والمكتبات في دورة حياة المعلومات، واالتحادات الدولية  حيث النشر 

للمكتبات، والناشرين والتعاون بينهم، التحوالت في العالقة بين 

المكتبة والناشر بسبب التطورات التكنولوجية الحديثة والعالقات بين 

للمطبوعات،    يالناشرين واختصاصى المعلومات، واإليداع القانون

 والمصادر اإللكترونية. 

121 

 إنتاج الكتب وإحصاءات النشر

، ييتناول إحصاء الكتب على مستوى الدولة، ونشرة اإليداع القانون

 والمنتجات.  وإحصاءات النشر المتعلقة بالجوانب اإلدارية والمالية

122 

 حفظ وتوثيق التراث

يتناول المقرر التعريف بموارد التراث الثقافي ومجاالت وأساليب 

وتوثيق وإدارة التراث المختلفة والتوجهات الدولية  وقواعد حفظ 

 والعربية والمحلية بهذا الخصوص.



 التوصيف المقرر  المستوى

123 

 االتصال الوثائقي 

يهدف المقرر إلى التعرف على مفهوم االتصال الوثائقي ودوره في 

حفظ الوثائق والمستندات الورقية واإللكترونية والخطوات التي تمر  

شكلها التقليدي أو اإللكتروني وكيفية بها أي وثيقة إدارية سواء في 

 .تداولها في عملية االتصال

124 

 مدخل إلى اإلحصاء

تعريف الدارس بدراسة االستخدامات المتعددة لمجال اإلحصاء في  

  – اإلحصائية األساليب مبادئ –مجال نظم المعلومات اإلدارية 

  المهارات واستخدامات اإلحصائيات إعداد في الحاسبات تطبيقات

 .الرقمي والحفظ النشر مجال في المستخدمة اإلحصائية

  



 الفرقة الثانية

 التوصيف المقرر  المستوى
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ى
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210 

 حقوق الملكية الفكرية

التعريف بالحقوق األدبية والمادية للمؤلفين، وتشريعات الملكية الفكرية 

 والرقابة على المصنفات.

211 

 تكنولوجيا الطباعة

يتناول األنواع المختلفة آلالت الطباعة وتطورها حتى الطباعة 

يمر بها طبع الكتاب وفق ا للنظم التقليدية   ياإللكترونية، والمراحل الت

 والنظم اإللكترونية ومستلزماتها. 

212 

 تنظيم المعلومات

يتناول المقرر المقصود بتنظيم المعلومات وأنشطته، وأدوات العمل،  

االسترجاع. كما يركز على الفهرسة الوصفية، والتحليل  وأدوات 

 ، والتصنيف لمصادر المعلومات. يالموضوع

213 

 تحليل وتصميم النظم 

باجتياز الطالب هذا المقرر يكون قادرا على معرفة مفهوم النظم  

  ينظام معلومات واألساليب الت يوخطوات تحليل وتصميم وتطوير أ

تكوين فريق التحليل والتصميم وكيفية يستخدمها محلل النظم وكيفية 

  وطرق تقييم النظم المختلفة.

214 

 علم األرشيف 

يهدف المقرر إلى تعريف الدارس بعلم األرشيف ماهيته وأهميته  

وأنواعه والقوانين التي تحكمه والمبادئ العامة لتنظيمه وتكنولوجيا 

المفاهيم األساسية لهذا  المعلومات المستخدمة فيه ليتمكن من استيعاب 

 .الموضوع في المقررات التالية

  



 الفرقة الثانية )عام(

 التوصيف المقرر  المستوى
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ى
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220 

 النشر اإللكتروني 

قتصادياته  اوأنواعه و  يكترونليتناول التعريف بمفاهيم النشر اإل

 وبرمجياته ومتطلباته.

221 

 إدارة مؤسسات النشر 

المقرر مقدمة عن اإلدارة في مؤسسات النشر واإلعداد يتناول 

المهني للمشتغلين بصناعة النشر، باإلضافة إلي التنظيم االداري 

لمؤسسات النشر ثم التعرف علي وظائف وعمليات االدارة، وإعداد 

لمؤسسات النشر وجدولة   يوتوزيع الميزانيات، والهيكل اإلدار

 ة.النشاط والتعاقدات الخاصة بكل مؤسس

222 

 نظم المعلومات اإلدارية

يهدف المقرر إلى معرفة الدارس نظم المعلومات وعالقتها باإلدارة 

واتخاذ القرار وكيفية تحديد احتياجات المستفيدين وخطوات اتخاذ 

القرار اإلداري وتحليل األسئلة وبناء استراتيجيات اإلجابة ومهارات 

 .العمل في نظم المعلومات اإلدارية

223 

 تشريعات األرشيف 

يهدف المقرر إلى معرفة الدارس القوانين والتشريعات المتعلقة 

بالوثائق اإللكترونية واألرشيفات الرقمية في مصر والدول العربية 

والعالم ومصادر هذه التشريعات وتطورها لتالحق التطورات  

 .اإللكترونية في هذا المجال

224 

 المجموعات األرشيفية المصرية

دف المقرر إلى تعريف الدارس باألرشيفات الرئيسية المصرية يه

  والمؤسسات – األزهر – البطريركية –في دار الوثائق القومية 

 .ة وأرشيفات المحافظاتالمختلف والوزارات  الجامعات وفى المختلفة

  



 الفرقة الثالثة )برنامج النشر الرقمي(

 التوصيف المقرر  المستوى
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310 

 نصوص إنجليزية متخصصة في النشر 

النشر في  ةالتعريف بالمصطلحات األساسية في النشر، نماذج مختار

 باللغة اإلنجليزية. 

311 

 تسويق مصادر المعلومات 

  اإلنترنتيتناول األساليب المختلفة للتسويق والمعارض واستخدام 

الكتب وفهارس ت التسويق. فضال عن طرق اإلعالن عن اقتصادياو

 والببليوجرافيات التجارية، وكيفية إعدادها مع عرض نماذج منها. 

312 

  ي اإلخراج الطباع

 وتصميم الكتاب

 واألوان األغلفة إعداد وكيفية الطباع اإلخراج تصميم مبادئ يتناول 

 .وترتيبها العناوين ختياراو الجرافيك والتصاميم

313 

 تصميم وإدارة 

 بيانات الناشرين قواعد 

يتناول المقرر تصميم قواعد بيانات الناشرين وكيفية تصميمها 

وإدارتها وتنظيمها وما تشتمل عليه من بيانات عن مصادر  

 المعلومات. 

314 

 ي رقمنة التراث الفكر

وأهدافه، والمعايير   ييتناول المقصود بالرقمنة والتحول الرقم

الرقمنة والخطوات والمراحل والخطوات  ات واإلرشادات وسياس

تواجهها، فضال عن نماذج من   يتمر بها، واإلشكاليات الت يالت

 مشروعات الرقمنة.

  



 الفرقة الثالثة )برنامج النشر الرقمي(

 التوصيف المقرر  المستوى
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320 

 المعلومات نظم استرجاع 

يتناول المقصود بنظم استرجاع المعلومات، ومكوناتها، وأنواعها،  

 ونماذج منها، وكيفية البحث على الخط المباشر.

321 

 مواقع الناشرين 

يتناول مواقع الناشرين وكيفية تصميمها وإدارتها وتحديثها بصفة  

الناشرين  مواقع لمستمرة، ومكوناتها، مع عرض نماذج متنوعة ا

 العرب واألجانب.

322 

 المعايير والمواصفات 

 مجال النشر  يف

التعريف بالمعايير والمواصفات الخاصة بالطباعة والورق  

 .يوالنشر اإللكترون 

323 

 التجارة اإللكترونية

التعريف بمفهوم التجارة اإللكترونية ومتطلباتها، وتطبيقات 

 اإللكترونية في مؤسسات النشر. واستخدامات التجارة 

324 

 لغات معالجة النصوص اإللكترونية
 يتناول لغات البرمجة المستخدمة في معالجة النصوص والنشر. 

  



 ( الرقمي النشرالفرقة الرابعة )برنامج 

 التوصيف المقرر  المستوى

بع 
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 ال
ى
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ا

 

410 

 نشر الدوريات العلمية

العلمية، وتحرير المجالت العلمية، وهيئة يتناول مفهوم الدوريات 

التحرير والهيئة االستشارية، وقواعد النشر وإجراءاته، والتحكيم 

 ومعايير الدوريات.

411 

 ي النشر النوع

  النشر ،يالتراث النشر: مثل النشر من المختلفة األنواع يتناول

 للفئات والنشر ،يوالدول ،يوالمدرس ،يالحكوم  النشر ،ياألكاديم

 .الخاصة

412 

 قتصاديات النشرا

يتناول تجارة وصناعة النشر، ودور رأس المال، وعناصر التكلفة،  

بحقوق المؤلفين  وتقديرات األرباح. فضال عن العالقات المالية المتعلقة

 واالستثمارات في مجال النشر. 

413 

 عقود النشر  

 والتراخيص الرقمية

والمؤلف، ومكوناته، وااللتزامات بين يتناول العقد بين الناشر 

الطرفين، وعرض نماذج منها. كما يتناول التراخيص الرقمية الخاصة 

 باستخدام قواعد البيانات، والكتب اإللكترونية، مع عرض نماذج منها. 

414 

 تشريعات النشر 

يتناول القوانين المتعلقة بالنشر؛ مثل قوانين الرقابة، وحقوق الملكية 

 ي، والرقم الدوليوإنشاء مؤسسات النشر، واإليداع القانونالفكرية، 

 الموحد للدوريات يالموحد للكتاب، والرقم الدول

  



 ( الرقمي النشرالفرقة الرابعة )برنامج 

 التوصيف المقرر  المستوى
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420 

 اإلتاحة الحرة للمعلومات 

وفوائده يتناول مفهوم الوصول الحر للمعلومات، وأنواعه 

والعيوب، والفرق بين المعلومات المجانية والمعلومات المقيدة، 

 وشروط اتاحة الحرة.

421 

 أخالقيات النشر

تحكم   ييتناول مهنة النشر والقواعد واألخالقيات والسلوكيات الت

وتنظم العالقات واألنشطة في سوق النشر، وبعض القضايا مثل 

 الملكية، والتزوير، وإتاحة الوصول للمعلومات. 

422 

 حركة النشر في مصر 

يتناول نشأة وتطور النشر في مصر، وواقع الحال للنشر في 

مصر من حيث الناشرين والمؤلفين والطابعين وتسويق الكتب 

 والمنافذ.. إلخ.والمعارض 

423 

 نشر كتب األطفال 

يتناول تصميم كتب األطفال، ومتطلباته وإنتاج كتب األطفال وما  

 ه من نصوص ورسوم.نضمتت

424 

 يالحفظ الرقم

ومتطلباته وإجراءاته، والعالقة بين  ييتناول مفهوم الحفظ الرقم

وأنواعه،   ي المكتبات ومؤسسات النشر فيما يتعلق بالحفظ الرقم

 قضاياه.و

  



 الرقمي(  لحفظ الفرقة الثالثة  )برنامج ا

 التوصيف المقرر  المستوى

س 
ام
خ
 ال
ى
تو
س
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ا

 

315 

 جمع الوثائق وتقييمها 

يهدف هذا المقرر إلى التعرف على القيم والممارسات والقرارات  

التي يعتمد عليها في جمع الوثائق الموزعة على مؤسسات الدولة 

باعتبارها ملكية معنوية للدولة والمجتمع لكي تكون كافة وتقييمها 

جديرة بمهمة االطالع والدراسة ولتعزيز التعاون والتنسيق مع  

المؤسسات الوثائقية لنشر الوعي وتقديم الخبرة والمساعدة بشأن 

 جمع الوثائق وحفظها 

316 

 تطبيقات اإلنترنت في الوثائق واألرشيف 

تطبيقات شبكة اإلنترنت في مؤسسات  يتناول هذا المقرر دراسة 

المعلومات، وتطورها، ومكوناتها، وطرق االتصال بها. كما يعنى 

ببرامج التصفح العربية وأدوات البحث، والخدمات التي تقدمها، 

 .وكيفية اإلفادة منها في مؤسسات المعلومات

317 

 تصميم وإدارة قواعد البيانات األرشيفية 

مفاهيم قواعد البيانات األرشيفية وأساسياتها  يتناول هذا المقرر 

وتطبيقاتها وخطوات إنشائها وكيفية تشغيلها وإدارتها وتحديد أثرها 

  في تنظيم األرشيف اإللكتروني وفي المؤسسات األرشيفية.

318 

 معايير األرشيف 

يهدف المقرر إلى معرفة الدارس المعايير الوطنية والدولية إلعداد  

ت ومعايير األرشيفات الرقمية خاصة معايير األيزو،  تنظيم األرشيفا

والمجلس الدولي لألرشيف وجمعية األرشيفين األمريكيين والجهود  

 .المصرية والعربية إلعداد هذه المعايير

319 

 1نصوص متخصصة باللغة اإلنجليزية 

يهدف المقرر إلى معرفة الدارس بالمصطلحات األساسية ودالالتها  

زية وما يقابلها باللغة العربية مع عرض نصوص باللغة اإلنجلي

باإلنجليزية لمقاالت في األرشيف لزيادة الحصيلة اللغوية 

 .المتخصصة للدارس

 الفرقة الثالثة )برنامج الحفظ الرقمي( 

 التوصيف المقرر  المستوى
س 
اد
س
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ى
تو
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325 

 ترتيب الوثائق

الوثائق واستخدام يهدف المقرر إلى معرفة الطالب بطرق ترتيب 

الحاسبات في هذه الطرق وإعداد الكشافات إلكترونيا والبرامج  

 .اإللكترونية لألرشفة ومبادئ أرشيفات اإلنترنت

326 

 أمن المعلومات 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم وتقنيات أمن المعلومات  

من خالل  .من برامج وأجهزة في عصر االتصاالت واإلنترنت

الشقين النظري والتطبيقي حيث يقوم بإكساب الطالب مهارة  

التعامل مع برمجيات التحكم بالمعلومات والوثائق من حيث 

 سريتها وإتاحتها في مؤسسات المعلومات

327 

 خدمات الوثائق واألرشيف 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأنواع الخدمات األرشيفية 

المستفيدين من األرشيفات وطرق وأساليب تقديم الخدمات وطبيعة 

ومهارات أخصائي الخدمات األرشيفية وكيفية استخدام 

 .التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات



 التوصيف المقرر  المستوى

328 

 التحويل الرقمي للمواد األرشيفية

يهدف المقرر إلى تعريف الدارس بدوافع وطرق وأساليب التحول  

رشيفات الرقمية ومتطلبات ذلك وتكاليفه للوثائق إلعداد األ يالرقم

وثيقة للتحول إلى   يتمر بها أ  يومميزاته والخطوات المختلفة الت

 ي. الشكل الرقم

329 

 إدارة الوثائق اإللكترونية

يتناول هذا المقرر النشأة والتطور واألنواع واإلعداد لها في 

القانونية لها وتداولها األرشيفات اإللكترونية وتشريعاتها والحجية 

واستخدامها ومصادر الحصول عليها، وكذلك يهدف المقرر إلى 

تعريف النظم اإللكترونية إلدارة الوثائق اإللكترونية سواء كانت 

 جاهزة أو مصممة لتناسب طبيعة األرشيف. 

 الفرقة الرابعة )برنامج الحفظ الرقمي( 

 التوصيف المقرر  المستوى
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ا
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415 

 الوصف األرشيفي والتكشيف والميتاداتا 

  ييهدف المقرر إلى تعريف الطالب قواعد ومعايير الوصف األرشيف

والتكشيف وطرق استخراج الكلمات الدالة والمكانز المستخدمة في 

تنظيم الوثائق وكيفية بناءها طبقا لتخصص المؤسسة وموضوعات  

 الوثائق ومراحل تكشيف الوثائق. 

في األرشيفات اإللكترونية  – الميتاداتا  –ما وراء البيانات وكذلك 

 وشرح قواعد دبلن كور. 

416 

تصميم وإدارة مواقع األرشيفات على 

 اإلنترنت. 

. كما اإلنترنتيعّرف الطالب بطرق واستراتيجيات تصميم مواقع 

ويساعد الطالب  .يتناول لغات وبرامج تصميم مثل هذه المواقع

على إدارة مثل هذه المواقع بصورة   اإلنترنتالمتمرس في بناء مواقع 

 .مثالية

417 

 األرشيف اإللكتروني

ا على التعامل مع  باجتياز الطالب لهذا المقرر بنجاح يكون قادر  

التطبيقات الحديثة في مجال األرشفة اإللكترونية واختيار األفضل من 

 المختلفة لها.بين األنظمة 

418 

 الحكومة اإللكترونية

يقدم مقرر الحكومة اإللكترونية المفاهيم األساسية لنظم الحكومة 

اإللكترونية وخدماتها والتقنيات المتعلقة بتقديم الخدمات اإللكترونية  

  ،الحكومية. كما يركز المقرر على بناء المهارات األساسية )معرفية

الالزمة لتشغيل وإدارة نظم خدمات حكومية إدارة نظم(  ،إدارية ،تقنية

 .إلكترونية

419 

 الحفظ الرقمي

يناقش التقنيات والصيغ اإللكترونية ووسائط التخزين وكذلك طرق  

ا والفروق بينها.  التخزين المختلفة والمستخدمة لحفظ الوثائق حفظ ا دائم 

حولت من ويتناول الوثائق المنتجة أصال  بصيغة إلكترونية أو التي 

 أشكال أخرى. 



 الفرقة الرابعة )برنامج الحفظ الرقمي( 

 التوصيف المقرر  المستوى
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425 

 األرشيفات النوعية والمتخصصة

ا على القيام بتنظيم وإدارة باجتياز الطالب هذا المقرر بنجاح يكون قادر  

والتعامل مع النظم األرشيفات النوعية والمتخصصة في مجاالت محددة، 

اآللية المستخدمة فيها. مثل األرشيفات الصحفية وأرشيفات الخرائط  

 واألرشيفات المسموعة والمرئية، واألرشيف الهندسي وغيرها. 

426 

 البحث عن الوثائق  

 على الخط المباشر 

هدف المقرر إلى دراسة البحث المباشر في األرشيفات الرقمية على 

وأساليبه وكيفية بناء استراتيجيات البحث والمكانز وكيفية طباعة  اإلنترنت

 نتائج البحث أو تحميلها أو إرسالها إلى المستفيد مباشرة. 

427 

 الترميم اآللي 

 وتكنولوجيا صيانة الوثائق

الدارس بطرق ترميم وصيانة الوثائق بشكل آلي هدف المقرر إلى معرفة 

بديال عن الترميم اليدوي بما في ذلك ترميم الوثائق والمواد الرقمية،  

واألدوات واألجهزة المطلوبة مع نماذج لشرح كيفية صيانة الوثائق. وكذلك 

 البرمجيات المستخدمة في هذا اإلطار. 

428 

 نصوص متخصصة 

 2اإلنجليزية  باللغة 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الدارس بنصوص ومقاالت باللغة اإلنجليزية 

 يتدعم مقررات البرنامج خاصة تلك النصوص المتصلة بالتحول الرقم

 .واألرشيفات اإللكترونية

429 

 التسويق 

 في المؤسسات األرشيفية

األساسية، ونظمه، يعرف المقرر بالتسويق وأهميته، ومبادئه، ومفاهيمه  

وتجهيزاته، وخططه من وجهة نظر األرشيفات والمؤسسات التراثية، كما 

يتناول المقرر الخدمات، والمنتجات، والمؤسسات الربحية وغير الربحية 

في المجال، كشركات تسويق المعلومات الصحفية والقنوات الفضائية  

ستفيدين، الوثائقية ومؤسسات حفظ التراث، كما يتناول دراسات الم

واالتصاالت، وتوزيع الخدمات وتسعيرها، والتقنيات المستخدمة في تسويق  

الخدمات والمعلومات، ونماذج من الخطط التسويقية المستخدمة في بعض 

 .المؤسسات العاملة في المجال

 


