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 متعدد صرفي محلل  تقریبا صرفي حللم یوجد ال  اللغة أحادي صرفي محلل  اللغوي األساس
  اللغات

المحلل  على العتماده عالیة  األخطاء تمییز دقة
  الصرفي

في  السلیمة الكلمات قوائم متوسطة
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 على العتماده عالیة
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 اقتراحات ترتیب
  األخطاء تصویب
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  التصویب نطاق من یحد مما

احتماالت  اقتراح في فوضي شبھ
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  التصویب اقتراحات

 التوسع وإدخال قابلیة
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  عالیة  للغایة محدودة  متوسطة

عربي، إنجلیزي،   توفرم غیر  فقط عربي  اللغویة التعددیة
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Abstract: This study deals with the concept of museum collections and 
types such as (Realia - Artifacts - Diorama - Models - Toys - Games – Art 
Original - Art Reproduction - Kits, Globes), through the definition of all kinds 
Then display the presentation of the practices performed by Libraries in 
control and regulate these collections held to them, and the problems they 
faced as a result of differing cataloging these collections for other traditional 
collections. It also deals with the study of the evolution of the most important 
historical rules Bibliographic control issued for in cataloging three-
dimensional museum collections. 
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 )1(   Cataloging Cultural Object (CCO)  


 Getty FoundationDigital Library Foundation

DescribingDocumenting

Cataloging









(CDWA CoreVRA Core
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 بیانات تعریف المادة )Object Name ( ات ى بیان حیث یحتوي عل

   .للتعریف بالمادة التراثیة وتسمیتھا
  ئ ات المنش ات )Creator Information(بیان ى بیان تمل عل ، تش

  .منشئ المادة التراثیة ودوره الفني

 
ادي  ، لوصف )Physical Characteristics(بیانات الوصف الم

ام  واد الخ اییس، والم ث المق ن حی ا م ة مادیً ادة المتحفی الم
   .الخ...المستخدمة،

 

ة والتاری ة والثقافی ات الفنی ة البیان  Stylistic, Cultural and(خی
Chronological information( یف د لتوص ذا البن تخدم ھ ، یس

افي  دف الثق وع، والھ ث الن الجوانب المختلفة للمادة المتحفیة من حی
  .من وراء إنشاء المادة المتحفیة، وتأریخ لألعمال الفنیة المختلفة

  بیانات جغرافیة)Location and Geography Information( ،
  .لوصف الموقع الجغرافي واإلحداثیات المكانیة للمادة التراثیة

 المحتوى الموضوعي)Subject( ویعرض ما تمثلھ المادة المتحفیة ،
ا من خالل استخدام الكلمات الدالة   .موضوعیً

  وع ربط )Class(الن د لل ذا البن تخدم ھ ة ، یس واد المتحفی ین الم ا ب م
ا من حیث نوع الطراز الفني ً   .الثقافیة مع

                                                
(1  ) American Libraries Association / CCO: Cataloging Cultural Objects, 2006.  

Retrieved from :  
http://www.ala.org/alcts/sites/ala.org.alcts/files/content/events/pastala/annual/

06/08harpring.pdf  [Cited in 01/05/2010] 
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  وى كل )Description(وصف المحت ة بش ادة المتحفی ف الم ، لوص
  .عام، ما لم یرد من معلومات في البنود األخرى

 

ى )View Information(ملحقات المادة التراثیة  ، حیث یشتمل عل
ة حق ة الملحق افي الرقمی ل الثق ورة العم ف ص ة لوص ول متخصص

جیلة  وتیة، (بالتس جیالت ص روفیش، تس ریحة، میك ة، ش فوتوغرافی
  ).الخ...صورة رقمیة

 

)1((IKONOS)  
A Common Cultural Heritage Cataloging Approach: Guideline for 

Catalogers. 
 (IKONOS) 



EuroMedCultural Heritage Project2005
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 General Fields  

 Physical Charactericts  

 Stylistic Fields  

 Administration Fields 







                                                
(1) IKONOS / Cataloging Guidelines for Cultural Heritage, 2005.  
Retrieved from   : http://www.ikonosheritage.org/reports/docs/Guidebook3.pdf. 

[Cited in 01/05/2010]. 
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 The Dublin Core Metadata Element Set: An American National 

Standard.(1) 

 Categories For The Description Of Works Of Art. (2) 

 VIMCOX: Virtual Museum And Cultural Object Exchange Format.(3) 
 

 





                                                
(1) National Information Standards Organization / The Dublin Core metadata 

element set.- Bethesda, Md.: NISO Press, 2007. P.7.  
(2)Murtha Baca,   Patricia Harpring,  and  J. Paul Getty Trust /Categories for 

the description of works of art.-[Santa Monica, Calif.] : College Art 
Association, 2000. p.33.   

(3)Valentin Wolf, Wolfram Luther and Daniel Biella / VIMCOX - Virtual Museum 
and Cultural Object Exchange Format. - Duisburg: Institute of Informatics 
and Cognitive Sciences, University of Duisburg-Essen, Lotharstr, 2011. P. 
78.  
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–



 
 

ن )1 ود حس د الموج راھیم عب ز / إب ات ومراك ة بالمكتب ر التقلیدی ة غی وجرافي لألوعی یم الببلی التنظ
ات اھرة –. المعلوم ع، : الق ر والتوزی ي للنش ب ( 14ص. 1995العرب ي الكت ات ف دراس

 ). والمكتبات
ات )2 ة المكتب ة، جمعی ة البریطانی ة، المكتب ات األمریكی ة المكتب ا[ جمعی یل ]بریطانی ر میش ؛ تحری

یم ونكلر؛ تعر.جورمان، بول و د الحل ة، یسریة عب ة جمع یب محمد فتحي عبد الھادي، نبیلة خلیف
د  و/ زای د الفھرسة األنجل ة  -قواع ة مراجع ة الثانی ة الطبع دیالت  1988أمریكی ع تع  -.1993م

 .1996الدار المصریة اللبنانیة، : القاھرة
ارف )3 في ع ان، وص طفى علی ي مص بة/ ربح ة والمحوس ة المتقدم ان –.الفھرس فاء،: عم  دار ص

 .37 -33ص. 2006دار جریر، : عمان
ة / عبان عبد العزیز خلیفة، محمد عوض العایديش )4 المواد السمعیة البصریة والمصغرات الفیلمی

 .32ص. 1997مركز الكتاب للنشر،: القاھرة -.في المكتبات ومراكز المعلومات
ي المكت/ حمد فتحي عبد الھادي، حسن محمد عبد الشافيم )5 ات الشاملالمواد غیر المطبوعة ف   -.ب

 .14ص .1997الدار المصریة اللبنانیة، : القاھرة
6) Alyssa Uecker, Jeffrey Voon /The Third Dimension: Cataloguing Three-

Dimensional Artifacts and Realia.- Columbia : school of library, Archival 
and Information studies, winter 2003-2004.  

7) Term project / presentation.- The University of British Columbia. 
Retrieved from: http://www.slais.ubc.ca/courses/libr513/03-04-
wt1/projects/3D-2/3D.pdf   [Cited in 01/03/2006] 

8) American Libraries Association / CCO: Cataloging Cultural Objects, 
2006.   

9) Retrieved from:  
10) http://www.ala.org/alcts/sites/ala.org.alcts/files/content/events/pastala/an

nual/06/08harpring.pdf Cited in 01/05/2010] IKONOS / Cataloging 
Guidelines for Cultural Heritage, 2005.  

11) Retrieved from   :  
12) http://www.ikonosheritage.org/reports/docs/Guidebook3.pdf. [Cited in 

01/05/2010]. 
13) Jean Weih   / History of Audiovisual Cataloging: A Somewhat Personal 

History of Nonbook Cataloging. - Cataloging and Classification 
Quarterly. - Vol.31, n.3/4, 2001. 

14) John Feather، Paul Sturges / International Encyclopedia of Information 
and Library Science. - London: Routledge، 1997. 

15) Murtha Baca,   Patricia Harpring,  and  J. Paul Getty Trust /Categories 
for the description of works of art.-[Santa Monica, Calif.] : College Art 
Association, 2000.  

16) Nansy B.Olson /TOYS, GAMES AND REALIA CATALOGING 
WORKSHOP.- Mankato: Mankato State University, 1998. 
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17) Retrieved from: http://www.olacinc.org/conference/1998.html  [Cited 
in7/12/2007].  

18) National Information Standards Organization / The Dublin Core 
metadata element set. - Bethesda, Md. : NISO Press, 2007.  

19) Valentin Wolf, Wolfram Luther and Daniel Biella / VIMCOX - Virtual 
Museum and Cultural Object Exchange Format. - Duisburg: Institute of 
Informatics and Cognitive Sciences, University of Duisburg-Essen, 
Lotharstr, 2011.  
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  أبحاث ودراسات
 

  الرضا الدراسي تجاه تخصص
  ت والمعلوماتالمكتبا
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)( لیبیا – جامعة الزاویة - كلیة اآلداب /والمعلومات  المحاضر بقسم المكتبات.  
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اروق جوھري.1 ـعلومات. عزة ف ات والم اه تخصص المكتب : الرضا الدراسي تج

ـباتالع دراسة حالة لقسم المكتبات بجامعة الملك عبد ـطر الطال ز شـ اریخ . زی ت
ارة  ى   20.4.2014الزی اح عل مت

htt://libraries.kau.edu.sa/files/12510/Researches/633
86_34402.pdf 
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د. 2 الء عب اوري ع تار مغ ام . "الس الب أقس دى ط ي ل ا الدراس ـتبات الرض المك
ـعلومات ـامعة : والم ات بج ائق والمعلوم ات والوث م المكتب ة لقس ة حال دراس

  ).2004ینایر ( 1، ع24والمـعلومات العربیة، س ـ مجلة المكتـبات".المنیا
  

















 

د .3 ھیر عب د، س ھ محم ال ط ط أم م ". الباس ة بقس و الدراس الب نح ات الط اتجاھ
ـالمكت ة اآلدابــ ائق بكلی ویف.بات والوث ي س ة بن ة وص: ـ جامع فیة ـدراس
ایو ( 3، ع13المكتبات وعلم المعلومات، مجـربیة في ات عــ دراس."یلیةـتحل م

2008.(  
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  النسبة  العدد  الجنس
  %10  4  ذكور
  %90  35  إناث

  %100  39  المجموع

  

  
1 

 

39

3590

410 

2 
2 

  الســـن
  النسبة  إناث  النسبة  ذكور  الفئة العمریة

  %15  6  %3  1  23أقل من 
  %38  15  %5  2  26ـ  23
  %33  13  0  0  29ـ  26

  %3  1  %3  1  29أكثر من 
  %89  35  %11  4  المجموع
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  النسبة  العدد  كیفیة االلتحاق 
  %18  7  دلیل الجامعة

  %23  9  أثناء االلتحاق بالكلیة
  %59  23  من بعض خریجي القسم

  0  0  اإلذاعاتعن طریق 
  0  0  أخرىوسائل 

  %100  39  المجموع
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  النسبة  العدد  االلتحاقأسباب 
  %44  17  الحصول على مؤھل جامعي

  %30  12  على فرصة عمل ضمان الحصول
  %13  5  حب التعامل مع مصادر المعلومات

  %3  1  القسم الوحید المتاح أمامي عند االلتحاق بالدراسة في الكلیة
  %7  3  استخدام تكنولوجیا المعلومات المتاحة بالتخصص
  %3  1  بیئة العمل في مجال المكتبات والمعلومات مریحة

  0  0  أخرى أذكرھا
  %100  39  المجموع
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  التقبل للقسم والتخصص
  النسبة  العدد  المتغیر
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  الرضا عن مھنة المكتبات والمعلومات
  النسبة  العدد  المتغیر
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  %3  1  ال
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  نظرة المجتمع لتخصص المكتبات والمعلومات
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  النسبة  العدد  االسم المفضل للقسم
  %61  24  قسم المكتبات والمعلومات
  %13  5  قسم المعلومات والمكتبات

  %8  3  قسم المكتبات والمعلومات واألرشیف
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  معرفة الطالب ألعضاء ھیئة التدریس
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  تقارب الطالب مع أعضاء ھیئة التدریس بالقسم موضوع الدراسة
  النسبة  العدد  المتغیر
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  %100  39  المجموع
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  النسبة  العدد  المتغیر
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  النسبة  العدد  المتغیر
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  النسبة  العدد  المتغیر
  %38  15  معمل حاسب آلي
  0  0  معمل ببلیوغرافي
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  المقیاس  الترتیب
 ٍ   غیر راض جداً   غیر راض  راض جداً   راض

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

لیس للقسم أنشطة تبرز دوره في   1
  %36  14  %28  11  %13  5  %23  9  الكلیة
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  العصر

ھناك صعوبة في المقررات   5
  0  0  %62  24  0  0  %38  15  الدراسیة

اد ادرسھا ال أجد فائدة ھناك مو  6
100  39  منھا

%  0  0  0  0  0  0  

ً ذا قیمة   7 یوفر القسم تدریبیاً میدانیا
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أشعر بالتقارب بیني وبین أعضاء   8
  0  0  %36  14  0  0  %64  25  ھیئة التدریس

ھناك غیاب للمعاملة الجیدة من   9
  %18  7  %82  32  0  0  0  0  ھیئة التدریس أعضاءجانب 

ھناك قدرة من جانب أعضاء ھیئة   10
  0  0  0  0  %85  33  %15  6  التدریس على إدارة المحاضرات

ھناك تقدیر من القسم للطالب   11
  0  0  0  0  %74  29  %26  10  المتفوقین دراسیاً 

أكسبني القسم اتجاھات نحو   12
100  39  0  0  التخصص

%  0  0  0  0  
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1436

11289

23513 

41%

38%

100%

0%

64%

0%

15% 26%

0

0%
23%0%

لیس للقسم أنشطة

للقسم سمعة غیر مرضیة

مقررات تتسم بالرتابة

یقدم القسم مقررات تكنولوجیة

ھناك صعوبة في المقررات

ھناك مواد ادرسھا ال اجد فائدة منھا

یوفر القسم تدریبیا ذا قیمة

اشعر بالتقارب من اعضاء التدریس

غیاب المعاملة الجیدة من اعضاء التدریس

قدرة اعضاء ھیئة التدریس على ادارة
المحاضرات
تقدیر للطالب القسم

أكسبني القسم اتجاھات
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31798

029 

12

3795295

 

14 
17 

  غیر راض جداً   غیر راض  راض جداً   راض  المقیاس  الترتیب
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  لنسبةا  العدد

التخصص لیس لھ فرصة   1
  وظیفیة حكومیة

0  0  0  0  0  0  39  100%  

التخصص روتیني في عملھ   2
وال یوفر لي دافع تطویر 

  الذات

0  0  0  0  12  31%  27  69%  

 إمكانیةالتخصص ال یتیح لي   3
  االستفادة لمشروع شخصي

0  0  0  0  0  0  39  100%  

ص ال یتفق مع میولي التخص  4
  الشخصي

0  0  0  0  30  77%  9  23%  

التخصص صعب في دراستھ   5
  وممارستھ

0  0  0  0  0  0  39  100%  
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39

100

 

0%0%0%0%0%0%

44%

0%

74%

13%

29%

5%

0%0%0%00%

100

56%

0

26%

87%
79%

95%

0%
31%
0%

77%

0%0%0%

100%

0%0%
0%

0%

100%

69%

100%

23%

100%

0%
0%0%0%0%0%0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

راض راض
جدا

غیر
راض

غیر
راض
جدا

ً نافعاً  یشعرني انني انجز عمال

یشعرني بالرضا لتقدیم خدمة جلیلة

الیدرك دور اخصائي المعلومات سواء
الباحثین

أشعر بمستقبل مشرق

عدم وجود مؤسسة مھنیة راعیة 

یتیح لي فرصة تكوین عالقات

أشعر بالرضا من داخلي

التخصص صعب في دراستھ وممارستھ

الیتفق مع میولي الشخصي

الیتیح امكانیة االستفاد كمشروع
شخصي

التخصص روتیني في عملھ

التخصص لیس لھ فرص وظیفیة

أشعر بالرضا من داخلي على   6
  المھنة

0  0  39  100%  0  0  0  0  

یتیح لي فرص تكوین عالقات   7
  اجتماعیة

17  44%  22  56%  0  0  0  0  

عدم وجود مؤسسة مھنیة   8
  للتخصص

0  0  0  0  39  100%  0  0  

أشعر مع التخصص بمستقبل   9
  مشرق

29  74%  10  26%  0  0  0  0  

 أخصائيال یدرك دور   10
  المعلومات سواء الباحثین

5  13%  34  87%  0  0  0  0  

یشعرني التخصص بالرضا   11
حیث اعد خدمة جلیلة لكافة 

  فروع العلم

8  29%  31  79%  0  0  0  0  

 أنجزیشعرني التخصص أنني   12
  عمالً نافعاً 

2  5%  37  95%  0  0  0  0  
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ة .سالم محمد السالم. 1 ـكتبات الجامعی ي الم ـعاملین ف ـعربیة .الرضا الوظـیفي لل ـملكة الـــــ ـ المـــ
  .249ص. 1997الریاض، : السعودیة

ات والمعلومات أقسامالرضا الدراسي لدى طالب . لستار مغاوري عالء عبدا. 2 ـة : المكتب دراسـ
ا ة المنی ـجلة ا.حالة لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامع ـعلومات ـ مـــ ـبات والم لمكـــــت

  .53ص) 2004ینایر ( 1، ع24العربیة، س
3 ..(online available).(visited) 21.4.2014 

http://gulfkids.com/pdf/Etegah-s  
4  .http://ar.wikipedia.org.(online available).(visited).23.4.2014    
د. 5 ـحي عب ـھادي مـحمد فت ـبا. الــــــ ـم المكـتــ ـاصرعل ـلومات المــعــــ ـث : ت والـمـــــع البــحـــ

ـات ـبات والمعلوم ـم المـكتــــ ي عل ـاھجھ ف ـقاھرة.ومن ـ: ـ  الــــ ـریة اللبــــ دار المـصـــ  نانیة،ال
  .114، ص2009

رن الحادي. المجید مھنا عبد. 6 ي الق ـلومات ف  التأھیل األكادیمي ألخصـائي المـكتــــبات والمــــع
ری ارة . نوالعش اریخ الزی ى 25/4/2014ت اح عل ، مت

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/stories/761-
780.pdf  

ـبي. 7 ارك اللھیـ ـتبات ." علي بن سعد العلي، محمد بن مب ـرامج المكــ ي بـــ ة ف االتجاھات الحدیث
، 10ـــك فھد الوطـــنیة، مجـ مجلة مكتـبة الملــ".والمعلومات نموذج لتقییم المناھج وتطویرھا

  .209ـ  206ص ص ) 2004سبتمبر (، 2ع
ة. محمد أحمد المصراتي. 8 ة الزاوی ات .تعلیم علوم المكتبات والمعلومات بجامع ـجلة المكتب ـ مـــ

  . 96، ص ) 2012ینایر ( 3، س7والمعلومات، ع
ـ. عزة فاروق جوھري. 9 ات والمــــــــ ـة : علوماتالرضا الدراسي تجاه تخصص المكتب دراســ

د ك عب ة المل ات بجامع م المكتب ة لقس ـبات حال ـطر الطال ـزیز شـ ارة  . العـ اریخ الزی ت
ى  20.4.2014 اح عل مت

htt://libraries.kau.edu.sa/files/12510/Researches/63386_34402.p
df 

الوثـــائق اتجاھات الطالب نحو الدراسة بقسم المكتبات و. الباسط أمال طھ محمد، سھیر عبد. 10
ـبات .دراسة وصفیة تحلیلیة: ـ جامعة بني سویف.بكلیة اآلداب ي المكتــ ـیة ف ـ دراسات عربــــ

  ).2008مایو ( 3، ع13وعلم المعلومات، مج
  .مصدر سبق ذكره. الستار مغاوري عالء عبد. 11
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  (    )أنثى          (    )   الجنس       ذكر  .  1
  (   )  29أكثر من (   )        29ـ   26   )        (  26ـ  23   )      (   23أقل من : العمر. 2

 

1 
  (    )من بعض خریجي القسم . ج)    (  أثناء االلتحاق بالكلیة   . ب)      (  من دلیل الجامعة  . أ
  ..........................1خرى أذكرھا  أوسائل . ھـ (   )       عن طریق االذاعات المحلیة  . د
2...................................3........................4.....................................  
2 
ك الشخصیة    . أ ل (بنصیحة اآلخرین. ب(  )      برغبت د . ج)  (  )  األصدقاء /األھ م الوحی القس

دلي  ل مع ذي یقب ر. د(   )     ال م أخ ي قس ري ف ـ.   (   )    لتعث ا. ھ رى أذكرھ ؟ أخ
1............................2..............................3......................4 ....................  

3 
  (   )ضمان الحصول على فرصة عمل  . ب(    )     الحصول على مؤھل جامعي   . أ  

د االلتحاق بالدراسة . د(   )     حب التعامل مع مصادر المعلومات. ج القسم الوحید المتاح أمامي عن
  .  (   ) استخدام تكنولوجیا المعلومات المتاحة بالتخصص. ھـ    )(  في الكلیة 

  (    ) بیئة العمل في مجال المكتبات والمعلومات مریحة   . و
  .....................3...........................2...........................1؟   أسباب أخرى أذكرھا. ي
4 
  (     )ال  (     )                            نعم     
5 

  (     )    ال                (     )         نعم      
  ھي تلك الشروط؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ما    

  .....................ج.......................................ب..............................................أ
 

  ات الرضا الدراسي لك؟ھل حقق التحاقك بقسم المكتبات والمعلوم. 1
  (     )ال       (    )                      نعم         

  ھل تشعرین بالرضا عن تخصصك في مھنة المكتبات والمعلومات؟. 2
  (     )ال    (     )                         نعم         

  ات؟ھل ترین أن نظرة المجتمع ایجابیة تجاه تخصص المكتبات والمعلوم. 3
  (     )ال       )                        (  نعم           

  إذا كانت اإلجابة بال فما ھي األسباب من وجھة نظرك؟     
  ...............ج....................................ب...................................................أ   

  ماء للمھنة والفخر باالنتساب إلیھا؟ھل لدیك شعور بالوالء واالنت.4
  (    )ال   (   )                نعم       
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  ھو االسم المفضل للقسم لدیك؟ ما. 5
ات  . أ ات والمعلوم م المكتب ات  . ب(    )  قس ات والمكتب م المعلوم ات . ج)   ( قس م المكتب قس

یف  ات واالرش ائق والمعلو. د)    (والمعلوم ات والوث م المكتب اتقس ـ)       (     م م . ھ قس
  (     )المكتبات 

  ھل تعرفین جمیع أعضاء ھیئة التدریس بالقسم؟.. 6
  )  (  ال       (    )              نعم           

  ھل تشعرین بالتقارب بینك وبین أعضاء ھیئة التدریس بالقسم؟. 7
  (     ) ال        (    )             نعم           

دیك م. 8    واد الدراسیة المفضلة ل حسب (ن خالل دراستك بالقسم للمواد الدراسیة حددي الم
  ).األولویة

    1........................................2...................................3 ...........................
4........................................5...................................6...........................  
     7....................................8...................................9 ..............................

10.....................................11.................................12...........................  
  ما المواد الدراسیة التي ترین أنھا ال تفید التخصص؟. 9

1........................................2...................................3............................  
4.......................................5...................................6.............................  
7.......................................8...................................9.............................  

  عدادك المھني؟یا المعلومات التي تدرس بالقسم إلھل ترین كفایة مقررات تكنولوج.  10
  (     )  ال    (    )                         نعم              

  ھل ترغبین في إضافة مقررات جدیدة أو التوسع في بعض الموجود؟. 11
  (    )    ال          (    )                  نعم              

  إذا كانت اإلجابة بنعم فما ھي ھذه المقررات من وجھة نظرك؟      
1...................................2................................3...................................  

  عضاء ھیئة التدریس وتفضلینھا؟أأیا الطرق التدریسیة التالیة یستخدمھا . 12 
      )(   التقسیم إلى مجموعات . 4(   ) التكلیفات  . 3(   ) قشة  المنا.  2 )  ( الشرح والمحاضرة . 1
      ..........................3.........................2..............................1؟    أخرى أكرھا  .5

  ات عملیة كافیة للمقرات ذات الطابع التطبیقي؟ھل یوفر القسم تدریب.  13
  (    )ال   (    )                      نعم      
  بة؟مكانات التي یوفرھا القسم للطلما اإل.  14

ي   . 1  وجرافيمعمل . 2)      (    معمل حاسب آل ي وخارجي . 3(    )        ببلی دریب داخل (     ت
(  

ة . 4  ات متخصص الت لمؤسس ة ورح ارات میدانی ات . 5)    ( زی ى االتجاھ ة عل دورات تدریبی
   )  (   .الحدیثة في التخصص

 
العوامل التالیة بوضع درجة رضاك عن القسم بالنسبة لكل عامل من  )ي( حدد .1

 أمام اختیارك المناسب؟) صح(عالمة 
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  المقیاس  عوامل القیاس

راض   راض  العبارة  الترتیب
  جداً 

غیر 
  راض

غیر 
راض 

  جداً 
          لیس للقسم أنشطة تبرز دوره في الكلیة  1
          للقسم سمعة غیر مرضیة بالكلیة  2
          رمقررات القسم تتسم بالرتابة وعدم التجدید والتطوی  3
          یقدم القسم مقررات متطورة تكنولوجیة تتوافق مع مستجدات العصر  4
          ھناك صعوبة في المقررات الدراسیة  5
          ھناك مواد ادرسھا بالقسم وال أجد فائدة منھا  6
ً ذا قیمة علمیة عالیة  7 ً میدانیا           یتوفر القسم تدریبا
          لتدریسأشعر بالتقارب بیني وبین أعضاء ھیئة ا  8
          ھناك غیاب للمعاملة الجیدة من جانب أعضاء ھیئة التدریس  9

ھناك قدرة من جانب أعضاء ھیئة التدریس على إدارة المحاضرات بشكل   10
  جید

        

11   ً           ھناك تقدیر من القسم للطالبات المتفوقات دراسیا
ً ن  12 ً إیجابیا   أكسبني القسم اتجاھا

  حو التخصص
        

ة ) ي(حدد . 2  ) صح(درجة رضاك عن التخصص بالنسبة لكل عامل من العوامل بوضع عالم
  أمام اختیارك المناسب؟

 
  

  المقیاس  القیاس عوامل
راض   راض  العبارة  الترتیب

  جداً 
غیر 
  راض

غیر 
  راض جداً 

          ھذا التخصص لیس لھ فرص وظیفیة حكومیة متعددة  1
ھذا التخصص روتیني في عملھ وال یوفر لي الدافع في تطویر   2

  ذاتي
        

          ھذا التخصص صعب في دراستھ وصعب ممارستھ  3
انیة االستفادة منھ بمشروع ھذا التخصص ال یتیح لي إمك  4

  اقتصادي خاص
        

          ھذا التخصص ال یتفق ومیولي الشخصیة  5
          أشعر بالرضا من داخلي عن المھنة في الوقت الحاضر  6
          یتیح لي التخصص فرص تكوین عالقات اجتماعیة أفضل  7
          عدم وجود مؤسسة مھنیة للتخصص تھتم بشؤون المھنة  8
          تخصص بمستقبل مشرقأشعر مع ال  9

          ال یدرك دور أخصائي المعلومات سوى الباحثین العلمیین فقط  10
أشعر بالرضا عن التخصص حیث أعده خدمة جلیلة لكافة   11

  فروع العلم
        

ً نافعاً للمجتمع  12           یشعرني التخصص أنني أنجز عمال
          نھاللتخصص مجاالت عمل متنوعة تتیح لي فرص االختیار م  13
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  مقــال
 

 )(ظـاهرة اإلتالف في المكتبات
 

)( 

  









 





 





 

                                                
)(  من)موقع المكتبة الوطنیة الجزائریة.(  
)(  أمینة مكتبة بالمكتبة الوطنیة الجزائریة.  
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د ائزة دسوقي أحم ات .ف ي المكتب تفیدین ف ر السوي للمس اض -.السلوك غی د، : الری ك فھ ة المل مكتب

2006. 
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