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 دراسة حالة قسم دراسات املعلومات:  التداخل بني مكونات بعض املقررات الدراسية
 جبامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان 

 

 

 :صخـــــمل
ع الذي ٌػهدٍ جخؿـ  هظزا للخهور الطَز

ــــــــالعالم ًخ املمخباث واملعلوماث على مطخوى   ــ  وجب ـ

 واملعلوماث أن جقوم بمزاجعت  على أقطام املمخباث 

ـــجواكب مخه حتى الدراضُت    ههاــخه ـــ ــ ــ ــــض لباث ـ ـــ  وق ـ

ـــل وحـــالعم  ــــتى جمــــ ـــون قـــ ـــع ادرة ــ ــ ـــلى جـــــ ــــــشوٍد الهــــ ـــ  الب ــ

إليهــام مـــً املقــزراث الدراضــُت التــت جلعـــب دورا بــا جشوٍــد الهالــب باملهـــاراث  باملهــاراث التــت ًوخــاجون 

البوثُــت مــادة همىــاحث البوــس بــا دراضــاث املعلومــاثه  وجممــً مػــنلت الدراضــت بــا أهــ  علــى الــز م 

ؾــقلهم باملهــاراث البوثُـــت املخخللــت بـــا العدًــد مـــً و مــً أَمُــت املـــادة املــذلورة  بـــا أعــداد الهـــالب 

بعـل اقطـام الخخؿــ بـى الـدوو ال ز ُـت ن إ  أن و اث و املعلوماث بى العالم العزبى أقطام املمخب

هن جـــم وقـــعهما بـــى أ لـــب خهـــو أقطـــام الخخؿــــ لـــُممال دور مـــادة همىـــاحث  َىـــاق مقـــزرًٍ  خـــٍز

ب  البوـــس بـــا دراضـــاث املعلومـــاثهن املـــادجهن َمـــا مـــادة أو مقـــزر همػـــزو  الخخـــز ه و مقـــزر ه الخـــدٍر

لضـأف أن ًنـون أحـداَا البىـاف املعزبـا العملاه الثالر مق بت الؿلت مً بعكـها الـبعل ٍو زراث قٍز

هن م   و املدخل للمقزرًٍ آلاخٍز

ـــــددذ الدراضـــــت إصـــــى جودًـــــد مؿـــــهاهاث املقـــــزراث الثالزـــــت :  مىـــــاحث البوـــــس العل ـــــت بـــــا  َو

ــــاث املقــــزراث  ب العملــــام كــــذله جولُــــل موخٍو دراضــــاث املعلومــــاثون   مػــــزو  الخخــــز و و   الخــــدٍر

الثالزت و الخزو  بحجم الخمزار بهن املواد الثالزتم مً أجل جوقُق أَداف الدراضت جم واضخخدام 

املىهث الوؾلي الخولُلام وجوؾلذ الدراضـت إصـى موموعـت مـً الىخـاها مجهـا وجـود جمـزار بـهن منوهـاث 

د عً   %. 60الثالر مواد بيطبت جٍش

 : الكلمات املفتاحية
 العملان مىاحث البوس با علوم املمخباث واملعلوماثن مػزو  الخخز م جداخلن الخدٍرب

 

 

 د.نايفة سليم
 

أستاذ مساعد العميد للتدريب وخدمة 

اآلداب والعلوم  المجتمع كلية

 السلطان قابوسجامعة  االجتماعية
 

 أ.د.أمنية صادق
 

 أستاذ بكلية اآلداب بجامعة 

 المنوفية بالقاهرة
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 مقدمـــة:
  

مىــــاحث البوــــس العل ــــت دورا رهِطــــُا بــــا جهــــور املوخمعــــاث وجقــــدمهان  لــــه أهــــ  مــــً  جلعــــب

خـــالو جلـــه املىـــاحث العلمُـــت ًـــخم دراضـــت لـــل جدًـــد بـــا العلـــم و جـــخم مـــً خاللهـــا حـــل لـــل املػـــالل 

مـزاف الهدًثـت الؿعو اث التت جواج  املوخمعاثم على ضبُل املثاو با مواو الهـب دـ ن لـل ل و 

هللوهشا الهُــورو جــم دراضــاها و الخعــزف عليهــا مــً خــالو اضــخخدام املىــاحث التــت رهــزث مــ خزا   كــ 

 العلمُت الصهُوتم

و مىــــاحث البوـــس ب اهـــا اجـــزافاث و الخهـــواث املىظمـــت التــــت Wise 2888:2 و عـــزف واًـــش 

ًخخــذَا الباحــس مــً أجــل الوؾــوو إصــى معزدــت معُىــت حُــس ًخخاــأ الباحــس خــالو جلــه الخهــواث 

دبــــع موموعــــت مــــً لدواث لاملالحظــــت و املقابلــــت لُؿــــل إصــــى  ـــها ٍو ـــت ادضأقـ اللزقــــُاث البوثُــــت التـ

ـــق الـــذي ٌطـــلم  الباحـــس  لهـــل الهقُقـــت امليػـــودةم و بعبـــارة أخـــزى دـــ  َـــو الهٍز ن مـــىهث البوـــس 

مػــنلت مــا أو معكــلت معُىــت ولهــل جلــه املػــنلت  بــد أن ٌطضأغــد بموموعــت مــً الخهــواث جبــدأ 

بــالخعزف علــى املػــنلت أو أن ًنــون لــدى الباحــس اَخمــام مــا باملوقــو  أو املػــنلت أو جخــوادز لدًــ   

ـ ىـا  بـد الز بت با دراضاها زـم جودًـد املـىهث أو الهٍز ق الـذي ضـُدبع  الباحـس لدراضـت املػـنلت َو

أن ًوـــدد أًـــً ضـــدخم دراضـــت املػـــنلت أي هموخمـــع الدراضـــته وحـــدودَا ضـــواف ألاهـــذ موقـــوعُتن 

ــــــت أو سمىُـــــتن  ولدواث التــــــت ضِطـــــخخدمها لدراضــــــت املػـــــنلت وكُــــــ  ضـــــُولل َــــــذٍ  غـــــنلُتن ل ٍو

ت ضـبقخ  بــا املوـاوم بعـد  لـه  بــد أن املػـنلتم  زـم  بـد أن ٌعـز  علــى  المخابـاث و الدراضـاث التـ

ًىـاقؼ و ًلطــز الىخــاها التـت جوؾــل إليهــا وبـا الخخــام ًوــب أن ًخـز  الباحــس بموموعــت جوؾــُاث 

ًلضأف أاهـا ضـدىلذ دُمـا بعـد لـِظ مـً قبـل الباحـس بـل مـً قبـل املهخمـهن باملوقـو م و هـدف لـل 

تملبوار ب ل الىظز عً موقوعها أو جخؿؿا ها إصى إززاف املعزد  ت البػٍز
 

و ألَمُـــت مىـــاحث البوـــس   جنـــاد جخلـــو الخهـــو الدراضـــُت للاـــأاما للادًمُـــت  لاجامعـــاث 

ضواف العز ُت أو لجىبُت مً مادة أو مقزر همىاحث البوس العل ته ضواف على مطخوى الدراضاث 

هم و قطـم الجامعُت لوصى هالبنالورٍوصه أو على مطخوى الدراضاث العلُـا هاملاجطـخهأ والـدكخوراٍ

دراضــاث املعلومــاث بنلُــت آلاداب و العلــوم  جخماعُــت بوامعــت الطــلهان قــابوص بطــلهىت عمــان 

وم و َـــذا املقـــزر ًمـــد الهالـــب باملهـــاراث الالسمـــت 2884مـــً لقطـــام التـــت نزحـــذ املقـــزر مىـــذ عـــام  

 وى مطخ  على  مخمزضا التت جوعل مى  باحثا جُدا على مطخوى البنالورٍوص و لُنون باحثا 
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املاجطـــخهأ والـــدكخوراٍ ن دهـــذا املقـــزر علـــى ضـــبُل املثـــاو   الهؿـــز ٌعـــزف الهالـــب بمىـــاحث 

خان املىهث  العلمُت  لاملىهث  ضخقزائي ن املىهث  ضخد صا ن و املىهث  ضضأدادي البوس  أو الخاٍر

بــــتم كــــذله ٌعزدــــ  بخهــــواث إعــــداد البوــــس العل ــــت ابخــــداف مــــً الػــــعور باملػــــنلت و اهاهــــاف  الخوٍز

بقاهمت املؿادرم زم ً خذٍ املقزر با جولت حوو نزق وأدواث جومُع املعلوماث لألبوار العلمُـت 

مـــً خـــالو لدواث أو أدواث الدراضـــت و جـــزجبو بـــاألدواث نـــزق الخولُـــل للمعلومـــاث التـــت جمعـــذ 

 املخخللتن الخم
 

 مشكلة الدراسة:
 

علـى الـز م مــً الـدور المبهـأ الــذي جلعبـ  مـادة همىــاحث البوـس بـا دراضــاث املعلومـاثه  بــا 

أعـــداد الهـــالب و ؾـــقلهم باملهـــاراث البوثُـــت املخخللـــت بـــا قطـــم دراضـــاث املعلومـــاث بنلُـــت آلاداب 

هن جـــم العلــوم  جخماعُــت بوامعــت الطــلهان قــابوص بطــلو  هىت عمــان إ  أن َىــاق مقــزرًٍ  خــٍز

وقـــعهما بخهـــت القطـــم لـــُممال دور مـــادة همىـــاحث البوـــس بـــا دراضـــاث املعلومـــاثهن املـــادجهن َمـــا 

بــــت الؿـــلت مــــً  ب العملـــاه الــــثالر مقـــزراث قٍز مـــادة أو مقــــزر همػـــزو  الخخــــز ه و مقـــزر ه الخــــدٍر

لضـــأف أن ًنـــون أحـــداَا البىـــاف املعزبـــا و املـــ هن الخـــالُهنم ولمـــً مـــا بعكـــها الـــبعل ٍو دخل للمقـــٍز

حـدر بــا الواقــع أهــ  َىـاق هــو  مــً عــدم إدراق املعجـى  ؾــهالقا و الخهبُقــي للمقــزراث الــثالر 

ممــــــا هــــــخا عىــــــ  جــــــداخل بــــــهن املقــــــزراث الثالزــــــت وخاؾــــــت بــــــهن مقــــــزره مىــــــاحث البوــــــس بــــــا دراضــــــاث 

لخخــــز ه   ٌعمــــظ املعلومــــاثه و مقــــزر همػــــزو  الخخــــز هم ومــــا حــــدر دعــــال أن مقــــزر ه مػــــزو  ا

مطـــماٍ القُـــام ب عـــداد بوـــس عل ـــت و لمـــً مـــا ًوـــدر بالقطـــم بـــا َـــذا املقـــزر أن الهلبـــت ًقومـــون 

ب عداد أبوـار علمُـت و َـم بـذله ًقومـون بـالخهبُق العملـا ملـا درضـٍو بـا مقـزر ه مىـاحث البوـس 

راضــُت بــا دراضــاث املعلومــاثهم و قــد قامــذ الباحثخــان  بمزاجعــت موموعــت كبهــأة مــً الخهــو الد

ألقطــــــام املمخبــــــاث و املعلومــــــاث بــــــدوو الخلــــــُا العزبــــــي و املىهقــــــت العز ُــــــت جبــــــهن أن املؿــــــهاهاث 

املطــــــخخدمت بــــــا الخهــــــو الدراضــــــُت ألقطــــــام املمخبــــــاث و املعلومــــــاث دُمــــــا ًخـــــــ مقــــــزر همىــــــاحث 

البوــــــسه اــــــا همىــــــاحث البوــــــس بــــــا علــــــم املعلومــــــاثه كقطــــــم علــــــم املعلومــــــاث بوامعــــــت أم القـــــــزى 

https://uqu.edu.sa/page/ar/93192228البوــــسن البوــــس العل ــــتن ونــــزق البوــــس أمــــا دُمـــــا  ن

ًخعلق بمؿهاحه مػزو  الخخز ه دقد جم اضخخدام  بـا النلُـاث العلمُـت دقـو ولمـً  ضـخ ىاف 

 املؿهاح لان مً قبل للُت اعالم الوحُد الذي جوؾلذ إلُ  الباحثخان  ضخخدام َذا 

 

https://uqu.edu.sa/page/ar/93192228
https://uqu.edu.sa/page/ar/93192228
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عـهن لنـل موموعــت  بوامعـت القـاَزة  حُـس ًـخم جقطـُم نـالب قطـم الصـهادت إصـى موموعـاثن َو

 ت ـت لل موموعـــــون مهمـــوجم ارضهنن ـــهن املمـم ومػزف مً الصهلُـالقط داخل مً  زف ـمػ

ـــدة عامـــت الخخهـــُو أو  ودراضـــت الجـــدوى املخناملـــت للصـــهُلت زـــم الخىلُـــذ ةؾـــدار مولـــت أو جٍز

 http://masscomm.cu.edu.egمخخؿؿت مزورا بنادت مزاحل العمل الصهليم 

ب العملـــــــاه دهلبـــــــت قطـــــــم دراضـــــــاث املعلومـــــــاث بوامعـــــــت  أمـــــــا دُمـــــــا حعلـــــــق بمقـــــــزر هالخـــــــدٍر

الطلهان قابوص ًخدر ون خالو دؿل الز ُع مً لل عام با م ضطاث معلوماجُت مخخللت ضواف 

ب  ألاهــــــذ ممخبــــــاث جامعُــــــت ن ألادًمُــــــتن مدرضــــــُت نأو حنومُــــــتن الــــــخم و بعــــــد اهاهــــــاف دضــــــأة الخــــــدٍر

ز عً  ـز َـو هـو  ًقومون بمخابت جقٍز ب  املُـداوي الـذي حؿـلوا علُـ ن املػـنلت َىـا أن الخقٍز الخـدٍر

مً أهوا  البوور للادًمُت و بالخاصا ٌعدد مً حُس اهخا  غمال  خز لخهبُـق خهـواث مىـاحث 

البوـــس العل ـــتن دُمـــا حعلـــق باضـــم املقـــزر دقـــد اجلقـــذ لـــل الجامعـــاث التـــت جـــم مزاجعـــت خهههـــا 

شالدراضُت كوامعت املله عبدال  معٍش

http://artea.kau.edu.sa/Pages%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%

A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1432-

1433%D9%87%D9%80.aspx                                                       و جامعت أم القزى  

 https://uqu.edu.sa/page/ar/93192228 

 :و جامعت القاَزة  و جامعت غُلُلُد

  http://www.shef.ac.uk/is/study/ug/courses/informatics  ـــــ إ  أن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علــــى َــــذٍ الدطــــمُت  ـ

ب امل ـت مثلمــا َـو معمــوو بـ  بـا  بعــل جامعـاث اململمــت  َىـاق جامعـت أنلقــذ علُـ  اضــم الخـدٍر

 العز ُت الطعودًتم
 

 أهدافوا:  الدراسة و تساؤالت
 

 جموورث أضئلت الدراضت با لضئلت آلاجُت: 

مــــا املقؿــــود بمؿـــــهاح همىــــاحث البوـــــس العل ــــت بـــــا دراضــــاث املعلومـــــاثهن همػــــزو  الخخـــــز ه  م1

ب العل ــته ودقــا لاخهــو الدراضــُت لقطــم دراضــاث املعلومــاث بنلُــت آلاداب والعلــوم و هالخــدٍر

 مبطلهىت عمان؟ جخماعُت بوامعت الطلهان قابوص 

 مَل ًوجد جداخل بهن املقزراث الثالر؟ م2

 مأًً ًممً الخداخل بهن املقزراث الثالر؟ م3

http://masscomm.cu.edu.eg/
http://artea.kau.edu.sa/Pages%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1432-1433%D9%87%D9%80.aspx
http://artea.kau.edu.sa/Pages%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1432-1433%D9%87%D9%80.aspx
http://artea.kau.edu.sa/Pages%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1432-1433%D9%87%D9%80.aspx
https://uqu.edu.sa/page/ar/93192228
https://uqu.edu.sa/page/ar/93192228
http://www.shef.ac.uk/is/study/ug/courses/informatics
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 مما أضباب َذا الخداخل؟ م4

اث و منوهاث املقزراث الثالر؟ م5  مما موخٍو
 

 بىاف على ما ضبق  هدف َذٍ الدراضت إصى:

 ــــاثهن جوقـــــــُا مؿـــــــهاهاث املقـــــــزراث الثالزـــــــت: همىـــــــاحث البوـــــــس العل ـــــــت بـــــــا دراضـــــــاث املع ــ لومـ

ب العملــــــــاهن مــــــــً واقــــــــع الخهــــــــو الدراضــــــــُت لقطــــــــم دراضــــــــاث  همػــــــــزو  الخخــــــــز هن وهالخــــــــدٍر

 املعلوماث بنلُت آلاداب والعلوم  جخماعُت بوامعت الطلهان قابوص بطلهىت عمانم

  جوقُا الخداخل الهاؾل داخل القطم بهن املقزراث الثالرم 

  أضباب َذا الخداخلم 

 ـــ ــ ـــــاث املقــ ــ ـــل موخٍو ــ ــــت و جولُــ ــ ـــــــاث ومزاجعـ زراث الثالزـــــــت و الخـــــــزو  بـــــــبعل لدنـــــــار عـــــــً موخٍو

 ومنوهاث املقزراث الثالزت ضاللت الذكزم 
 

 أهمية الدراسة:
 

هن العزبـــي لجىبـــت  جىهلـــق أَمُـــت الدراضـــت مـــً لواهـــا مـــً الدراضـــاث القالهـــل علـــى املطـــخٍو

التــت جىاولــذ موقــو  الخــداخل الهاؾــل علــى مطــخوى املقــزراث الدراضــُت و خاؾــت مــادة همىــاحث 

ب العملاهم   البوس العل تهن همػزو  الخخز ه وه الخدٍر

قـــام بمزاجعـــت خهخـــ  الدراضـــُت كـــذله جيبـــع أَمُـــت الدراضـــت مـــً لـــون قطـــم دراضـــاث املعلومـــاث 

مقـــزر همػـــزو  الخخـــز  ه باةقـــادت ملقـــزر همىـــاحث البوـــس بـــا  2884أقـــاف بـــا العـــام للـــادً ت و 

دراضاث املعلوماثه و  لـه ملطـاًزة الخهـوراث الجدًـدة بـا الخخؿــ و ةكطـاب الهلبـت مهـاراث 

ُاث املقــــــزراث بوثُــــــتم  وجــــــ حي أَمُــــــت الدراضــــــت لواهــــــا املــــــز ٍ التــــــت ضــــــخعمظ مــــــدى ارجبــــــام مطــــــم

ا بموخواَا العل تم   الدراضُت  التت جم  كَز

و ًكاف إصى الطابق أه  ً مل أن حطاعد هخاها الدراضت إصى جىبُـ  القطـم و بقُـت لقطـام 

للادًمُـــــت إصـــــى الخـــــداخل الهـــــادر بـــــهن املقـــــزراث الدراضـــــُت و ًممـــــً اضـــــخ الو َـــــذا الخـــــداخل بـــــا 

 ضُت التت ًممً أن جكاف لزؾُد الهالب املعزبامإقادت بعل املقزراث الجدًدة لاخهت الدرا
 

 اإلطار النظري للدراسة:
 

م و جــاف ج ضــِظ القطــم 1988-1987ج ضــظ قطــم دراضــاث املعلومــاث بــا العــام للــادً ت 

لهن با مواو علوم   لاضخوابت دعلُت  حخُا  املوخمع العماوي و الطوق املولا ألخؿاهُهن مَ 
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ــــاث ـــــام  املمخبـــ ــــا عــ ـــم بـــ ــ ــــاف القطــ ــ ـــــذ إوػـ ــــاثم ومىــ ح هـــــــأ مطـــــــ ى القطـــــــم جبعـــــــا لخهـــــــور  1987و املعلومـــ

  علم املمخباث  القطم ه بها  ض ت   اث التتــــــــمً املطمُ جهور جقىُت املعلوماث  و الخخؿـ و

ـــً ضـــــبخماأ  و الوزـــــاهقه ن ـــم املعلومـــــاثه وابخـــــداف مــ ـــم املمخبـــــاث و املعلومـــــاثه وهعلــ ـــأ  2811هعلــ ح ُهــ

 مط ى القطم إصى هقطم دراضاث املعلوماثهم 

قـــدم قطـــم دراضـــاث املعلومـــاث زالزـــت بـــزاما ألادًمُـــت اـــا : بنـــالورٍوص علـــم املمخبـــاث  ٍو

بــا املمخبـاث واملعلومــاث املعلومـاث الـذي ضــِخ هأ إصـى بنـالورٍوص دراضــاث املعلومـاث  واملاجطـخهأ و 

ـــ   بهـــزر بزهـــاما دبلـــوم  2884م وقـــد بـــدأ قطـــم دراضـــاث املعلومـــاث  بـــا ًىـــاًز 2884و لـــه بـــا خٍز

الطــلهان قــابوص ووسارة الصــهت  ألمىــاف املمخبــاث الهبُــت و لــه بالخعــاون بــهن جامعــت مخخؿـــ

 ومىظمت الصهت العاملُت

OM/Default.aspx-http://www.squ.edu.om/tabid/5251/language/ar 

 ويهدف القطم مً خالو بزامو  الثالزت إصى جوقُق لَداف الخالُت:

ً علــــى جىظــــُم م ضطــــاث 1 ً امل ــــت ملخختــــخت املمخبــــاث واملعلومــــاث و هُئـــت مهىُــــهن قــــادٍر مه الخنـــٍو

 مزاعاة قُم املوخمع العماوي وعاداج  وجقالُدٍماملعلوماث وإدار ها مع 

م الخ َُــل امل ــت ملخختــخت مؿــادر الــخعلم وإعــدادَم للعمــل بــا مزاكــش مؿــادر الــخعلم بــا املــدارص 2

ـــا  ــ ـــــاحبت لهــ ــــهت املؿـ ـــــاث ولوػــ ــــاث املعلومـ ـــع جقىُـــ ــ ـــــل مـ ـــً الخعامـ ــ ــــجهم مـ ـــالو جممُـــ ــ ـــــً خـ ــــاث مـ والنلُــ

 ومطاهدة بزهاموهم بالخ َُل الضأبويم

ـش دور البوـس العل ـت مـً م املطاَمت 3 ت والعلمُت داخل وخـار  الجامعـت وحعٍش با لوػهت اللمٍز

 خالو الىدواث وامل جمزاث واللقافاث العلمُت واملطاَماث الهالبُتم

بُت و ضدػاراث 4 ق الدوراث الخدٍر ً املطخمز  خخؿاصخت املمخباث واملعلوماث عً نٍز م الخنٍو

 املهىُت بما َو جدًد با الخخؿـموالهلقاث الىقاغُت لخ ذًت املعارف 

م املطـــــاَمت بـــــا خدمــــــت م ضطـــــاث املعلومــــــاث والخيطـــــُق والخعــــــاون معهـــــا بػــــــ ن عقـــــد الىــــــدواث 5

بُـــت للهلبـــت  واملـــ جمزاث العلمُـــت وجبـــادو  ضدػـــاراث والخاـــأاث مباغـــزة مـــً خـــالو الاـــأاما الخدٍر

وهنمب غزاف أعكاف َُئت الخدَرظ با القطم أو مً خالو واللقافاث امللخو   حت مع الخٍز

م الخعـــــاون والخيطـــــُق مـــــع لقطـــــام لخـــــزى العلمُـــــت واوطـــــاهُت بـــــا الجامعـــــت مـــــً حُـــــس جـــــودهأ 6 

املطـــاعدة بػـــ ن اضـــخخدام مؿـــادر املعلومـــاث ومىـــاحث البوـــس العل ـــت واضـــضأاجُوُاث البوـــس بـــا 

 اهضأهذم

 

http://www.squ.edu.om/tabid/5251/language/ar-OM/Default.aspx
http://www.squ.edu.om/tabid/5251/language/ar-OM/Default.aspx
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لجىبُــت وامل ضطــاث العلمُــت مــً حُــس املػــاركت بــالبوور  م الخعــاون مــع الجامعــاث العز ُــت و7

ب الهلبـــــــــــــــــــــــــــــــــت العـــــــــــــــــــــــــــــــــزب خـــــــــــــــــــــــــــــــــالو الؿـــــــــــــــــــــــــــــــــُ هم  العلمُـــــــــــــــــــــــــــــــــت وجبـــــــــــــــــــــــــــــــــادو الخاـــــــــــــــــــــــــــــــــأاث وجـــــــــــــــــــــــــــــــــدٍر
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وــزؽ الق ب العملــا للهلبــت حُــس ًقــوم بخــودهأ جاهــب عملــا لنــل ٍو طــم علــى جــودهأ الخــدٍر

ب العملــا بــا اللؿــل الثــامً مــً الدراضــت بــا م ضطــاث  مقــزر درايــختن كمــا ًقــوم الهلبــت بالخــدٍر

ومزاكـــش املعلومـــاث املخــــودزة بموادظـــت مطـــقوم وكمــــا ًوـــزؽ القطـــم علــــى جـــودهأ الجاهـــب العملــــا 

ملهىُــت ألعكــاف َُئــت الخــدَرظ بالقطــم ن حُــس ًقــوم لعكــاف للهلبــت د هــ  ًوــزؽ علــى الخىمُــت ا

ز امل ــت  بُــت وورع العمــل التــت جقــدمها الجامعــت و لــه بهــدف الخهــٍو با غــضأاق بــا الــدوراث الخدٍر

ومخابعــت الجدًــد بــا الخخؿـــ وبــا هلــظ الوقــذ ٌطــاَم أعكــاف َُئــت الخــدَرظ بخدمــت املوخمــع 

 ث واملواقزاثممً خالو جىظُم و جدَرظ موموعت مً الىدوا

ورادـــق ح ُهـــأ مطـــ ى القطـــم  ح ُهـــأ بـــا خههـــ  الدراضـــُتن حُـــس مـــزث الخهـــو الدراضـــُت 

و ضــاعت معخمـدة حُــس جوسعــذ املقــزراث الدراضــُت علــى  126بالقطـم  بمــزحلخهن : لوصــى مزحلــت  

زماهُت دؿوو دراضُت لُنون عدد الطاعاث املعخمدة التت ًخخز  بها الهالب لُوؿل على درجت 

وــب أن ًــدرص الهالــب بــا اللؿــل لوو زالزــت مــداخل  126لورٍوص  البنــا و ضــاعت معخمــدة ن ٍو

مً زالزت جخؿؿاث مخخللتن و بداًت اللؿل الثاوي ًخخؿـ الهالب با أحد لقطام الخابعت 

و ضاعت معخمدة  دخم العمل بها بدفا 128للمدخل الذي درض م  أما املزحلت الثاهُت  واا مزحلت  

وديهـا  جوسعـذ الدراضـت أًكـا علـى زماهُـت دؿـوو دراضـُت  كمـا  2818/2811لـادً ت مـً العـام ل

أهـــ  ببداًـــت  َـــذا العـــام للـــادً ت بـــدأث الجامعـــت بخهبُـــق الاأهـــاما الخ ضِ ـــخت والـــذي ًقؿـــد بـــ  

ـذٍ  الخ كد مً املطخوى الخ ضِظ للهالب با زالزت مقزراث حعخاـأ أضاضـُت لنـل نلبـت الجامعـت َو

ا ُـــس ًقـــوم  الهالـــب قبـــل أن ًقبـــل أو املقـــزراث اـــا الٍز ـــتن ح قـــُاث و الهاضـــوب والل ـــت اهولهًي

ٌسجل با أًت للُت أو جخؿـ ب جزاف اخخبار با املقزراث الثالثـت ضـاللت الـذكز ولـو هلـح الهالـب 

بـــا اجخُـــاس َـــذٍ املقـــزراث ًبـــدأ جخؿؿـــ  بـــا النلُـــت أو القطـــم الـــذي ًز ـــب بـــ ن و بـــا حالـــت عــــدم  

ادة دراضـــــت هلـــــظ املقـــــزر  مـــــع أمناهُـــــت أخـــــذ مقـــــزراث مـــــً املقـــــزراث اجخُـــــاٍس دُخوجـــــب علُـــــ  إعـــــ

 الشامُت التت جهزحها الجامعت ولمى    ٌطخهُع أن ً خذ مقزراث مخخؿؿتم ومىذ العام 
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دخوولذ خهت القطم مً خهت  داب عام إصى  خهت زىاهُت الل ت  حُـس ًـدرص   2811للادً ت 

تم64موع   وما ًليهم  ما مو 2811الهلبت مً ددعت   %و مً مقزراث القطم بالل ت  هولهًي
 

وجـــد بالقطـــم موموعـــت مـــً لدواث املطـــاعدة و الخوههـــياث التـــت حطـــاعد الهالـــب علـــى  ٍو

ب العملـــا كمعمـــل الهاضـــوب الـــذي ًدطـــع و  ىـــا ًخـــدرب الهلبـــت علـــى أوػــــاف   38الخـــدٍر ن  َو
 
نالبـــا

وجؿمُم قواعد البُاهاث واضـخخدام الهاضـوب واهضأهـذ م باةقـادت إصـى معمـل الهاضـوب َىـاق 

ــــوجزاب ا الـــــذي ًخـــــدرب دُـــــ  الهلبـــــت علـــــى املقـــــزراث اللىُـــــت  لاللهزضـــــت و الخؿـــــيُ  املعمـــــل الببلُـ

الخولُل و الخمػُ  ولل ما ل  عالقـت بالعملُـاث اللىُـتم كمـا جوجـد موموعـت مـً لدواث التـت و 

ب مثـــل قـــواهم رقوص املوقـــوعاث و قـــواهم الخولُـــل املوقـــو ا وقـــواهم  ٌطـــخخدمها الهلبـــت للخـــدٍر

 َا مً لدواث املطاعدةم جؿيُ  دًوي و النوهوزص و هأ 

ب العملــاه مىـــذ  و باليطــبت للمقــزراث  الثالزـــت موقــو  الدراضــت دقـــد  نــزر مقــزر هالخـــدٍر

ن بــا املقابــل نــزر  مقــزري همىــاحث البوــس بــا دراضــاث املعلومــاثه 1988-1987العــام  لــادً ت  

 م2884همػزو  الخخز ه با العام للادً ت و

 الدراسات السابقة:

بعد مزاجعت اهخا  اللمزي ضواف العزبي أو لجىبت جوؾلذ الباحثخان إصى وجود المثهأ 

ب بػنل عـام وبـا املقابـل َىـاق يـح بـا الدراضـاث التـت هاقػـذ  مً الدراضاث التت جدىاوو الخدٍر

ب العملـا للهلبــت و كـذله جوجــد دراضـاث كثهــأة هاقػـذ مىــاحث البوـس العل ــت بمـا ٌػــمل   الخـدٍر

ب العملــــا مــــً أهــــوا   املىــــاحث و لمــــً لــــم جوــــد دراضــــت ر هــــذ بــــهن مىــــاحث البوــــس العل ــــت و الخــــدٍر

مػزو  الخخز  با الخهو الدراضُت ألقطام املمخباث و املعلوماثم وهود للذ إهدباٍ القارئ أن و 

 الدراضاث التت جم إراجها قد رجبذ ودقا لقزبها مً موقو  الدراضتم
 

ب نـــالب 2886:  258كـــذله بـــا دراضـــت قـــام بهـــا حـــاد    و بعىـــوان ه خهـــت مقضأحـــت لخـــدٍر

ب العملا با  أقطام املمخباث و املعلوماثه َددذ الدراضت إصى الخعزف على الواقع اللعلا  للخدٍر

ش ن جامعـــت  أقطـــام املمخبـــاث و املعلومـــاث بـــا أربـــع جامعـــاث ضـــعودًت اـــا : جامعـــت امللـــه عبـــدالعٍش

باةقـــادت إصـــى جودًـــد آلالُـــاث  مللـــه ضـــعودامـــام مومـــد بـــً ضـــعودن جامعـــت أم القـــزى و جامعـــت ا

ب العملا بلعالُت با أقطام املمخباث و املعلوماث با  ت التت حطهم با جهبُق الخدٍر  الكزوٍر
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ب العملـــــا بــــــا جلـــــه لقطــــــامم  الجامعـــــاث الطـــــعودًت  املــــــذلورة والخـــــزو  بخهــــــت جىلُذًـــــت للخــــــدٍر

دراضت الهالتم أما دُما حعلق بيخاها الدراضت دنـان مـً أَمهـا  جوؾـلذ  واعخمدث الدراضت مىهث

الدراضــــت أن َىــــاق جلاوجــــا بــــا عــــدد الطــــاعاث املهلو ــــت للخخــــز  بــــهن لقطــــام موقــــو  الدراضــــتن 

دعلى ضبُل املثاو حعخاأ الطاعاث املهلو ت للخخز  مً قطم املمخباث و املعلوماث بوامعت امام 

ــد ب مومـد بــً ضــعود اضــالمُ ضــاعت عــً مخهلبــاث الخخــز   49ت اــا لعلــى بــهن الجامعــاث و جٍش

ضــــاعت عــــً مخهلبــــاث الخخــــز  بــــا لــــل مــــً جامعــــت امللــــه  43بــــا جامعــــت امللــــه ضــــعودن بــــا مقابــــل 

ش و جامعت أم القزىم  عبدالعٍش

ىـاق ًممـً  بىمـو   الخـزو  اضـاهددذ التـت  (200 :2004 )  واللهُبـت العلـا دراضـت َو

ز مزاجعـت عىـد جهبُقـ  للخ هـأاث  اضـخوابت املمخبـاث واملعلومـاث ألقطـام الاـأاما للادًمُـت وجهـٍو

مـً  جملـت إصـى الدراضـت العملنوقـد خلؿـذ ضـوق  مخهلبـاث املعلومـاث وهمـو جقىُـاث بـا املدطـارعت

العمـلم  لطـوق  اللعلُـت جـدرص و حخُاجـاث التـت املىـاحث بـا وجـود جوادـق عـدم :مجهـا املهمـت الىخـاها

 الورُلُـت اللـزؽ قلـت جمثـل أضـباب العوامـل مـً أًكـا إصـى أن َىـاق موموعـت ذ الدراضـتجوؾـلو 

جا وهن بطبب مطخوى  مجها: جدوي  املمخباث واملعلوماث أقطام املخاحت لخٍز  إصى  هخماف  ُاب الخٍز

 أقطــام املمخبــاث نــالب إلهــاق ًممــً مىاضــبت معلومــاث ومزاكــش ممخبــاث جــوادز املهىــت وعــدم

 امديه للخدرب واملعلوماث
 

 اللاجا جامعت با العملا الخدٍرب عو بدراضت َددذ الخعزف على واق2883قام اللُخوري  

بتم بالاأهاما الدراضُت املقزراث عالقت : و وركشث الدراضت على عدة جواهب مً أبزسَا  وقد الخدٍر

 العالقت إصى الخعزف على ب والهال الخدَرظ َُئت أعكاف  راف اضخهال  خالو مً الدراضت حزؾذ

ب القطـم بـا ًـدرص مـا بـهن ـت الدراضـت ٌعـشس  الخـدٍرب لـان إ ا ومـا العملـا بالخـدٍر  ن  أم الىظٍز

ب املُـداويم  اللاهـدة الخعـزف علـى جخهزقـذ الدراضـت إصـىو  العلمُـت التـت ًمطـ ها الهالـب مـً الخـدٍر

أعكاف َُئـت % مً العُىت التت جنوهذ مً  68مً الىخاها املهمت التت جوؾلذ إليها الدراضت أن و 

ب العملام  الخدَرظ و الهالب قزروا أن َىاق عالقت بهن ما ًدرص بالقطم و بهن الخدٍر
 

ؼ    املمخبــاث أقطــام بــا الجامعُــت و بعىــوان هالزضــاهل2818بــا دراضــت قــام بهــا الػــَو

واملىهجُــته َــددذ الدراضــت إصــى  واملوقــوعُت الممُــت  جواَا هــا الطــعودًت: دراضــت واملعلومــاث

الخعــزف علــى  جواَــاث الممُــت و املوقــوعُت و املىهجُــت لزضــاهل املاجطــخهأ و الــدكخوراٍ املوــاسة 

ش بودة ن   مً أقطام املمخباث و املعلوماث بثالر جامعاث ضعودًت اا: جامعت املله عبدالعٍش
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ـــافن و جامعـــت لمهـــأة هـــورة بيـــذ عبـــدالزحمً  و جامعـــت امـــام مومـــد بـــً ضـــعود اضـــالمُت بالٍز

ـــــاف أًكـــــا و أعخمـــــد الباحـــــس املـــــىهث املطـــــرا  جولُـــــل املوخـــــوىو لدراضـــــت و جولُـــــل موخـــــوى . بالٍز

الزضــــاهل الجامعُــــت بــــا الجامعــــاث املــــذلورة م وجوؾــــلذ الدراضــــت إصــــى موموعــــ  مــــً الىخــــاها مجهــــان  

قــو  لك ــأ جىــاو  مــً دُمــا ًخعلــق بــالخوسَع املوقــو ا لــان موقــو  هخــدماث املعلومــاثه َــو املو 

جاهب الباحثهنن جالٍ بالدطاوي موقو  هجقىُاث املعلوماثه و ه املمخباث الىوعُـتهم كمـا جوؾـلذ 

الدراضت  إصى أن أك أ املىاحث اضخخداما َو املىهث الوؾـلي  املطـراو  زـم املـىهث الوؾـلي  جولُـل 

 املوخوىوه ن زم جولُل  ضدػهاد املزجعُتم
 

وحعلـــُم املمخبــاث الزقمُـــت بـــا العـــالم  و بعىـــوان ه دراضـــت2889الهـــادي  بــا دراضـــت قـــام بهــا 

ال زبي والعالم العزبيه جم ديها اضخعزاف موخوى مقزراث املمخبـاث الزقمُـت و جمـذ املقارهـت بـهن 

مقــــزراث املمخبــــاث الزقمُــــت بــــا العــــالم العزبــــي و مقارهاهــــا بخــــدَرظ مقــــزراث املمخبــــاث الزقمُــــت بــــا 

ل الباحس إصى وجود إغنالُاث عدًدة با مزاجعـت املؿـادر واملزاجـع املخعلقـت العالم ال زبي ن جوؾ

بخعلــــــُم املمخبــــــاث الزقمُــــــت بــــــا املــــــدارص للادًمُــــــت املخخؿؿــــــت بــــــا علــــــوم املمخبــــــاث واملعلومــــــاث 

ـان َـذٍ اغــنالُت ضـب ها  أن مقــزراث املمخبـاث الزقمُـت   جــدرص دقـو بــا أقطـام املمخبــاث  و هَأ

مخــــد أًكــــا لخخؿـــــ الهاضــــباث واملعلومــــاث وكــــذله جخؿؿــــاث  جؿــــا ث واملعلومــــاث وإهمــــا ج

ــــت  ــــب والزقمىــ ــــت الهاضــ ــــاث َىدضــ ـــً  Digitizationوأًكــــــا جخؿؿــ ــــب أجــــــشاف مـــ ــــا ال الــ ـــا بــ ـــا أاهـــ كمـــ

ــــام و قـــد أوصــــخى الباحـــس بــــ ن  مقـــزراث أخـــزى جخوــــدر عـــً جمىولوجُــــا املعلومـــاث واهضأهـــذ و هَأ

كــــا ًخهلــــب إدرالــــا ـــهن بــــا موــــاو حعلـــــُم  املمخبــــاث الزقمُــــت موقــــوعا عٍز ـــل املخههـ ـــً قبـ واعُـــــا مـ

 Interdisciplinaryاملمخبـــــــاث وعلـــــــيهم أن ًزاعـــــــوا  دُـــــــ  الخــــــــداخل بـــــــهن حقـــــــوو املعزدـــــــت املخخللــــــــت 

ومواولت احخواف َذا لمز لخقـدًم علـوم املمخبـاث الزقمُـت بػـنل ملـهُا ملوخمـع الدارضـهن أو ن 

 ولخدمت املوخمع البػزي واملعلوماحي مً جهت أخزىم
 

و العالقــت بــهن جقىُــت املعلومــاث و دور م ضطــاث 2884:175جىاولــذ دراضــت مرــا الــدًً  و 

البوــــس و أقطــــام و مــــدارص علــــوم املمخبــــاث و املعلومــــاث بــــا لبىــــانم و جلقــــي الدراضــــت الكــــوف علــــى 

جوز ــــت الجامعــــت اللبىاهُــــت املخمثلــــت بــــا إلهــــاق الهالــــب ب حــــدى امل ضطــــاث املخخؿؿــــت بــــا موــــاو 

بت ًخوصى بعل أعكـاف َُئـت الخـدَرظ اغـزاف املعلوماو الخوزُق  ث بوُس ًخم إعداد بزهاما جدٍر

ــز و ًــخم جقُــُمهم بــا و علُــ   مخابعــت الهــالب املخــدر هنن و بجهاًــت املــدة ًهلــب مــً الهــالب كخابــت جقٍز

زم   قوف  له الخقٍز
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و بدراضــت جدبعُــ  لاهاؾــلهن علــى درجــت Aina  & Moahi  1999:244قامــذ أًىــا و مــواا 

طـــخهأ مـــً جامعـــت بدطـــواها للخعـــزف علـــى مـــدى رقـــاَم عـــً بزهـــاما املاجطـــخهأ الـــذي جخزجـــوا املاج

% مجهم لاهوا راقهن عً وراهلهم و أوضح املػارلون با الدراضت 74دُ ن و كػلذ الدراضت أن 

ق املعلومـــاث و مىـــاحث البوـــس و جقىُـــاث  أن أك ـــأ املوقـــوعاث ارجبانـــا بموـــا ث عملهـــم اـــا حطـــٍو

 املعلوماثم

و Sicherl-Kafol & Denac  2818:4788لـــادوو و دًىـــاق   -اضـــت قـــام بهـــا ضِػـــهأبـــا در 

َددذ إصـى جوقـُا أَمُـت الخـداخل بـهن الخخؿؿـاث بـا عملُـت الخعلـُمم حُـس ًـزى الباحثـان أهـ  

مــــً وجــــ  الىظــــز البىاهُــــت بــــا العلــــوم اوطــــاهُت أن الخــــداخل بــــهن الخخؿؿــــاث ًلكــــل أن ًنــــون 

ــــس  ـــــبقا حُــ ـــــ  مطــ ـــا لـ ــ ــــودا و مخههــ ـــــتم موجــ ـــــت الخعلُمُــ ــــو العلمُــ ـــــخقاللُت و ًيػــ ـــى  ضــ ــ ـــــاعد علـ ٌطــ

ووجـــدث الدراضـــت أن الخـــداخل ًوـــدر بـــهن املـــواد  اث لَـــداف املػـــضأكت و التـــت جنـــون مـــً عـــدة 

جخؿؿــــاث مخخللــــت و علــــى الــــز م مــــً  خخالدــــاث بــــا الهلــــوو الخعلُمُــــت بــــهن املــــواد و املقــــزراث 

َـــذٍ املـــواد ًوـــب الخ كـــد مـــً لوا ً مـــً هلـــظ املوخـــوى املخداخلـــت إ  أن  هـــا جدبـــع أو جكـــم عىؿـــٍز

ت للهـم  خخالدـاث الخعلُمُـت بـهن و  قـت الخعلـُم ن  لـه أن كـال مـً وجهـاث الىظـز قـزوٍر هلظ نٍز

املواد املخداخلتم و جوؾلذ الدراضت إصى أه  على الز م مً أن هخاها البوور أرهزث ك أة اعخماد 

ـــــاث إ   ـــهن الخخؿؿـ ــ ـــــداخل بـ ــــى الخـ ـــلودُجت علــ ــ ـــــُم الطـ أن الواقــــــع ًظهــــــز أن املدرضــــــهن َىــــــاق  الخعلـ

ـــو مطـــخوى املوخـــوى دون مزاعـــاة بقُـــت  ًىظـــزون لهـــذا الخـــداخل و ًهبقوهـــ  علـــى مطـــخوى واحـــد َو

 الجواهب لخزى كعملُت الخخهُو لهذا الخداخل مثالم

و َــــددذ أًكــــا إصــــى Russell & Zembylas  2887بــــا دراضــــت قــــام بهــــا رضــــل و سامــــبالص 

ـــداخل ــــت الخــ ــــب أن  الخعـــــزف علـــــى أَمُـ ـــت ًوـ ــــت املعزدـــــت التــ ــــاث  والخ كُـــــد علـــــى أَمُـ ـــهن الخخؿؿـ بــ

ًمخلمهــا املدرضــهنم جوؾــلذ الدراضــت إصــى أن الخــداخل بــهن الخخؿؿــاث ًلــزف علــى املدرضــهن أن 

ًمخلنــوا معزدــت عمُقــت بالخخؿؿــاث لخــزى إ ا أرادوا ملقــزرا هم أن جخــداخل مــع مقــزراث أخــزى 

بـهن املقـزراث ألن املدرضـهن ضِػـعزون بعـدم  رجُـار  أله  بدوه  َذٍ املعزدت لً ًىلح الخـداخل

 لعدم امخالكهم للمعزدتم

وبا قوف ما ضبق د ن الدراضت الهالُت جخخل  عً ما ضبقها مً دراضاث با أاهـا قامـذ 

 بدراضــت الخــداخل الهاؾــل بــهن زالزــت مقــزراث دراضــُت ولــم جمخلــي بمقــزر واحــدم كــذله إخخللــذ

 َذٍ الدراضت عً الدراضاث الطابقت با ادافة التت إعخمد ها  لإلجابت عً أضئلت الدراضت حُس
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قامــــــذ ب ضــــــخخدام أداة هجولُــــــل الىؿــــــوؽه و لــــــه لخولُــــــل الخهــــــت الدراضــــــُت لقطــــــم دراضــــــاث  

ز الخاؾــت بالهلبــت الدراضــهن ملػــزو  هُاملعلومــاث كمــا إعخمــدث جولُــل عُىــت عػــوا ت مــً الخقــاٍر

ب العملامالخخز  وا  لخدٍر
 

 منوج الدراسة و أدواتوا:
 

لخوقُـــق أَـــداف الدراضـــت الطـــابقت الـــذكز  جـــم اضـــخخدام املـــىهث الوؾـــلي الخولُلـــان و جـــم 

اضــخخدام جولُـــل الىؿـــوؽ أو الوزـــاهق كــ داة للدراضـــتن حُـــس جـــم جولُــل الخهـــت دراضـــُت لقطـــم 

و  واـــــا أحـــــدر خهـــــت دراضـــــُت للخخؿــــــم وجـــــم  عخمـــــاد علـــــى 2811دراضـــــاث املعلومـــــاث للعـــــام  

 28مطــــمُاث املقــــزراث الثالزــــت كمــــا جــــم  جولُــــل مــــا موموعــــ   الخهــــت الدراضــــُت و لــــه لخوقــــُا

ـــع  ــــزا  بواقـ ع الخخــــز ه  و  18جقٍز ز  مــــً همػــــاَر ب العملــــاه للهــــالب  18جقــــاٍر ز هالخــــدٍر -مــــً جقــــاٍر

ز مــً ددعــاث دراضــُت مخخللــت  ا هــا  كدػــاف احخمالُــت   -ورو ــا أن جنــون الخقــاٍر للوـــ موخٍو

 حث البوس با دراضاث املعلوماثهم الخداخل بهن َذًً املقزرًٍ مع مقزر همىا
 

 حتليل النتائج:
 

مشـرو   ه، همنـاهج الحخـح العلمـ  ر دراسـات املعلومـات     هتوضيح مصطلخات املقررات الجالثة  .1
 :هالتدريب العلم هو  هالتخرج

 

لــــاث اجزاهُــــت الــــواردة بــــا الخهــــت  ضــــِخم جوقــــُا مؿــــهاهاث املقــــزراث الثالزــــت بىــــاف علــــى الخعٍز

 وم2811دراضاث املعلوماث للددعت   الدراضُت لقطم

    َـــو املقـــزر الـــذي يهـــدف إصـــى إمـــداد تعريفففق ر فففره  رلففف في دراسفففا عفففا "هد ففف   د ع  رففف :

ب الهالـــب علـــى ؾـــُا ت  زمـــي إصـــى جـــدٍر الهالـــب بمهـــاراث اضـــخخدام املىهجـــهن الم ـــت والىـــو ا ٍو

م مػـــنلت البوـــس باعخمـــاد لضـــلوب العل ـــت املىاضـــب الدراضـــاث طـــب الهالـــب مهـــارة جقُـــُم ٍو

ب الهالــب علــى إعــداد  والبوــور امليػــورة بــا املوــاو واضخعزاقــهام كمــا يهــدف أًكــا إصــى جــدٍر

 مقضأر الدراضت و ًمطب  مهارة عزف الىخاها ومىاقػا هام

  "َـو املقـزر الـذي يهـدف إصـى إكطـاب الهالـب القـدرة علـى الـز و بـهن جمُـع  رشروع درتخفر :

و جولُـل البُاهـاث إكطـاب الهالـب مهـارة إعـداد جواهـب البوـس وإكطـاب الهالـب مهـارة جمـع 

 أدواث البوس العل ت وجؿمُمها وإكطاب الهالب القدرة على ؾُا ت مػنلت للبوس كما 
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 إصــــى مطــــاعدة الهالــــب علــــى اخخُــــار موقــــو  بــــا موــــاو دراضــــاث املعلومــــاث وإخكــــاع   يهــــدف

للبوـــس بخهبُــــق خهــــواث البوــــس العل ــــت التــــت جمـــذ دراضــــاها قــــمً مقــــزر مىــــاحث البوــــس بــــا 

دراضـــــاث املعلومـــــاثم ويهـــــدف أًكـــــا إصـــــى علـــــى مطـــــاعدة الهالـــــب علـــــى جودًـــــد مػـــــنلت البوـــــس 

ـــــاث وؾــــــــُا ت أضــــــــئلت الدراضــــــــت أو أَــــــــدادها ومزاجعــــــــت أ ـــع البُاهـــ ــ ــــو ن أدواث جمـــ ــ ـــــاث املوقــ دبُـــ

ز البوسمو وأضالُب جولُلهان   مىاقػت هخاها البوس وؾُا ت الخوؾُاث ومىهجُت كخابت جقٍز
 

  َو مقزر يهدف إصى إجاحت اللزؾت أمام املخدرب للممارضت العملُـت ملـا جـم  درتدهيب درعملا :

ـــــاث بــــا قاعـــــاث الدراضـــــت علـــــى أرف الواقــــع  وإجاحـــــت اللزؾـــــت أمـــــام دراضــــخ  مـــــً قواعـــــد وهظٍز

الهالــب  كدطــاب جوز ــت مهىُــت لخ َُــل اخخؿاصــخت معلومــاث هــاةح قــادر علــى إدارة مخخلــ  

 أهوا  م ضطاث املعلوماثم
 

منـاهج الحخـح العلمـ  ر دراسـات     هالتداخل احلاصل داخل القسم بني املقررات الـجالخ   -2
 و أسحابى: هالتدريب العلم هو  همشرو  التخرجه، هاملعلومات

 
لــــاث اجزاهُــــت الطــــابقت  للمقــــزراث الثالزــــت ًخطــــح بــــ ن َىــــاق قــــدر مــــً   بىــــاف علــــى الخعٍز

الخمزار الللظي بهن مقزري همىاحث البوس با دراضاث املعلوماثه و مقزر همػزو  الخخز ه َـذا 

ــ  املقــزرًٍ علــى ضــبُل املثــاو  الخــداخل الللظــي  ًخولــى بــا  بعــل العبــاراث التــت جمــزرث بــا حعٍز

ب الهالـب ورد با حعز  ٍ  مقـزر همىـاحث البوـس بـا دراضـاث املعلومـاثه أن املقـزر ه ًزمـي إصـى جـدٍر

علــــى ؾــــُا ت مػــــنلت البوــــس باعخمــــاد لضــــلوب العل ــــت املىاضــــبه ووردث َــــذٍ العبــــارة أًكــــا بــــا 

ــ  مقـــزر همػـــزو  الخخـــز ه واـــا ه و إكطـــاب الهالـــب القـــدرة علـــى ؾـــُا ت مػـــنلت للبوـــس ه  حعٍز

ـــ  مقـــزر همػـــزو  الخخـــز ه علـــى أهـــ  يهـــدف إصـــى   وب ـــل الىظـــز عـــً العبـــاراث ـــا أكـــد حعٍز وجمزاَر

مطـــاعدة الهالـــب علـــى اخخُـــار موقـــو  بـــا موـــاو دراضـــاث املعلومـــاث وإخكـــاع  للبوـــس بخهبُـــق 

خهـــواث البوـــس العل ـــت التـــت جمـــذ دراضـــاها قـــمً مقـــزر مىـــاحث البوـــس بـــا دراضـــاث املعلومـــاثن 

ارف واملهــاراث التـت اكدطــ ها الهالـب بــا مقــزر علُـ  دــ ن مقـزر همػــزو  الخخـز ه  َــو جهبُــق للمعـ

ب العملاه َو مقزر للممارضت العملُت  همىاحث البوس با دراضاث املعلوماثهم بِىما مقزر هالخدٍر

ىـــــا دـــــ ن الخـــــداخل بـــــهن مقـــــزري همىـــــاحث البوـــــس بـــــا دراضـــــاث  لنـــــل مـــــا جـــــم دراضـــــخ  بـــــا القطـــــمن َو

ب العملاه جاف مً خالو ال ز الذي ًمخب  الهالب بعد أهاهاف دضأةاملعلوماثه  ومقزر هالخدٍر  خقٍز
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ــز الــذي ًمخبــ  الهالــب ٌعخاــأ هــو  مــً أهــوا  لبوــار العلمُــت لــ    ب العملــام  لــه أن الخقٍز الخــدٍر

مواؾـلاث وغـزوم ولمىـ  بـا اهاًـت لمـز ٌعخاـأ جهبُقــا ملـا حعلمـ  الهالـب بـا مقـزر همىـاحث البوــس 

 وم2884: 175الىدُوت مع دراضت مرا الدًً   با دراضاث املعلوماثهم  وجخلق  َذٍ

و جمـذ مزاجعـت موموعــت مـً الخهــو الدراضـُت ألقطــام املمخبـاث واملعلومــاث بـا الــونً  

 /http://arts.cu.edu.egالعزبي و ال زبي لالخهت الدراضـُت لقطـم املمخبـاث والوزـاهق واملعلومـاث 

http://uqu.edu.sa/social-ضـــــــــــــــــــُت لقطـــــــــــــــــــم املعلومـــــــــــــــــــاث بوامعـــــــــــــــــــت أم القـــــــــــــــــــزى والخهـــــــــــــــــــت الدرا

sciences/ar/184982   وجد بالخهـت الدراضـُت لخلـه لقطـام  مقـزر أو مقـزرًٍ مـً املقـزراث ٍو

ب العملــاه أمــا باليطــبت ملقــزر  همػــزو  الخخــز ه  الثالزــت   أمــا  مقــزره مىــاحث البوــسه أو هالخــدٍر

 Sheffieldدقـــــد أدر  قـــــمً مقـــــزراث الخهـــــت الدراضـــــُت لقطـــــم املعلومـــــاث بوامعـــــت غـــــُلُلد 

university http://www.shef.ac.uk/is/study/ug/courses/informatics  كــــذله وجــــد قــــم ً

مقـــــزراث للُــــــت اعــــــالم بوامعــــــت القــــــاَزة كمــــــا  كزهـــــا ضــــــابقام ولمــــــً لــــــم جوجــــــد املقــــــزراث الــــــثالر 

ــــو مــــا  موخمعــــت بــــا خهــــت دراضــــُت واحــــدة مــــً الخهــــو الدراضــــُت لألقطــــام التــــت جــــم مزاجعهخــــا َو

ًوطـــب إًوابــــا لقطــــم دراضــــاث املعلومــــاث بنلُـــت آلاداب والعلــــوم  جخماعُــــت بوامعــــت الطــــلهان 

 قابوصم
 

حخمالُــت اللــبظ بــا امللهــوم و الخهبُــق أن مطــ ى همػــزو  الخخــز ه   ًلهــم مىــ  وجــافث ا

أه  موزد جهبُق ملا حعلم  الهالب با مقزر همىاحث البوس با دراضـاث املعلومـاثه بـل ًلهـم مىـ  

ك هـــ  جهبُـــق ملػـــزو  عملـــا كبىـــاف قاعـــدة بُاهـــاث أو بىـــاف غـــبمت للمعلومـــاث أو موقـــع مـــً املواقـــع 

 لــه أو أهــ  مقــزر ًزكــش علــى أضاضــُاث أوػــاف مػــزو  جوــاري بــا موــاو خــدماث   لمضأوهُــت و هــأ 

قمممالخم دــــال جلهــــم  املعلومــــاث ك عــــداد دراضــــاث الجــــدوىن خهــــو العمــــلن  دــــزق العمــــلن  الدطــــٍو

الباحثخــان ملــا جــم وقــع مقــزرًٍ  اث ؾــب ت واحــدة بمعجــى إهــ  إ ا لــان قطــم دراضــاث املعلومــاث 

ب الهالب على مىاحث البوس مً بنلُت آلاداب والعلوم اجخما عُت بطلهىت عمان ًز ب با جدٍر

ب  خــالو وقــع مقــزر أخــز لــان ًممــً أن ًزكــش بــا مقــزر مىــاحث البوــس علــى وجــود مطــاحت للخــدٍر

العملــا علــى املىــاحث التــت درضــها الهالــب وكُلُــت ؾــُا خ  للمػــنلت بــد  مــً وقــع مقــزر  خــز  و 

ع الخخز م حطمُت   حعمظ ما ًقوم ب  الهالب دعال با  جىلُذ مػاَر

لــــــذله ًوــــــب أن جوــــــزؽ أقطــــــام املمخبــــــاث ودراضــــــاث املعلومــــــاث علــــــى ؾــــــُا ت مطــــــمُاث 

 ملقزرا ها حعمظ موخوى و مكمون املقزراث الدراضُتم لذله جقضأر الباحثخان باليطبت لاخهت

 

http://arts.cu.edu.eg/
http://uqu.edu.sa/social-sciences/ar/184982
http://uqu.edu.sa/social-sciences/ar/184982
http://uqu.edu.sa/social-sciences/ar/184982
http://www.shef.ac.uk/is/study/ug/courses/informatics
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ــــد أن ًــــشاو عجهــــا اللــــبظ باليطــــبت لدطــــمُت همػــــزو    الدراضــــُت لقطــــم دراضــــاث املعلومــــاث لــــو أٍر

لخخــــــز ه أو لــــــان املقؿــــــود مــــــً املػــــــزو  أن ًنــــــون جهبُقــــــا ملقــــــزر همىــــــاحث البوــــــس بــــــا دراضــــــاث ا

 وم 2888:12املعلوماثه دمً لدكل أن ٌط ى هباملػزو  البوثته كما أضماٍ الكزمان  

ـــز للهلبـــت بواقـــع  28مـــً أجـــل الوؾـــوو إصـــى معلومـــاث أك ـــأ جلؿـــُال جـــم جولُـــل   و 18و جقٍز

ـــ18مػــــزو  جخــــز  و   ٍــــز جـ ب عملـــــام و مــــً أجــــل الوزــــوق بـــــا ملــــهت املعلومــــاث جــــم جولُـــــل و جقز دٍر

ع الخخز  مً ضىواث دراضُت مخخللتم  ز و مػاَر  الخقاٍر

  

رست يفففف   و رت مفففف   ر ففففرهد   رلفففف في دراسففففا درع مففففم عففففا "هد فففف   د ع  رفففف      رشففففروع  

 درتخر"  و  درتدهيب درع مم :

أجــل الوؾــوو إصــى معلومــاث أك ــأ جلؿــُال و لاخــزو  بيخــاها عــً مــدى الخــداخل بــهن املقــزراث  مــً

الثالزت الطابقت الذكز جم جولُل موخوى مقزر مىاحث البوس با دراضاث املعلوماث باةقادت إصى 

ب العملام  ز الخدٍر ع الخخز  وجقاٍر  موموعت مخخللت مً مػاَر
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( تس يل رت م   رست ى  رل في دراسا درع مم عا "هد    د ع  ر     1) جدول هقم

  رشروع درتخر"  و  درتدهيب درع مم 

 عل صر درت ييم ر ض ع درتك يق د ت م   د  ره  م

مىــــــــاحث البوــــــــس  1

بـــــــــــــــــــا دراضـــــــــــــــــــاث 

 املعلوماث

 املعجى  ؾهالقا للمعزدتم 

 أهوا  الخلمهأ الهادفم 

 العلم وخؿاهؿ م 

 البوس العل ت وأَداد م 

 مػمالث وؾعو اث البوس العل تم 

  خهواث البوس العل ت: مقدمت 

الدراضتن مؿهاهاث الدراضتن مػنلت 

الدراضتن أَمُت الدراضتن أَداف 

الدراضتن أضئلت الدراضتن دزقُاث 

الدراضتم الدراضاث الطابقت ن مىهث 

الدراضت: موخمع الدراضتن عُىت 

حدودَان الدراضتن مواو الدراضت و 

أدواث جمع البُاهاثن جولُل الىخاها 

 ومىاقػاهام

 العُىاث و أهواعهام 

   جقُــــــــــــــــــــــــُم زالزــــــــــــــــــــــــت

رضــاهل مــً بزهـــاما 

املاجطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخهأ و 

 الدكخوراٍم

  مػاركت و حكور

 درج م 15

  درجاثم 5عزف 

  جنالُ  و أوػهت

 درج م 15

   امخوان مىخؿ

 درج م 25اللؿل 

  مخوان الجهائي 

 درج م 48

   188املومو 

 درج م

ب العملا 2  دهزص للؿورم   الخدٍر

 دهزص لغناوم 

 دهزص املاهقاثم 

  مقدمت عامت عً املزكش أو امل ضطت

بم  التت ًخم الخدٍر

  ب العملا ٌػمل لل لقطام التت الخدٍر

 جدرب ديها الهالبوم

   مالحظاث عامت ٌسجلها الهالب بىلط

ب العملا وإًوابُاج  و  عً الخدٍر

 ضلبُاج م

 املالحقم 

ز عً مزكش  كخابت جقٍز

ب أو امل ضطت  الخدٍر

ب  بُت والخدٍر الخدٍر

الذي جلقاٍ الهالب  

مع الضأكهي على 

الخدماث املوجودة 

 باملزكش أو بامل ضطتم

  درج م30   املدرب 

   ز الدورٍت الخقاٍر

 درج م 38

    ز الجهائي الخقٍز

 درج  م 28

  اليػام

 درجاث18

  18املىاقػت 

 درجاثم

   188املومو 

 درج م
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مطخخلـ بالل خهن العز ُت و   مػزو  الخخز  3

تم  اهولهًي

 اثم  قاهمت املوخٍو

 قاهمت لغناوم 

 قاهمت الجداووم 

  أنار الدراضت: مقدمت الدراضتن

مؿهاهاث الدراضتن مػنلت الدراضتن 

أَمُت الدراضتن أَداف الدراضتن 

 أضئلت الدراضتن دزقُاث الدراضتم

 الدراضاث الطابقتم 

  :موخمع الدراضتن عُىت مىهث الدراضت

الدراضتن مواو الدراضت وحدودَان 

 أدواث جمع البُاهاثم

 جولُل الىخاها ومىاقػاهام 

 الخالؾت و الخوؾُاثم 

 املؿادرم 

املوقـــــــــــــــــــــــــو  ًخخـــــــــــــــــــــــــاٍر 

الهالــــــــــــب بىلطــــــــــــ  

بعــــــــد الزجــــــــو  إصــــــــى 

املػــــــــــــــــزفم ولقــــــــــــــــد 

اهوؿـــــــزث معظـــــــم 

ع الخخـــــــــــز   مػـــــــــــاَر

بــــا املوــــاور آلاجُــــت: 

جقىُـــاث املعلومـــاث 

و خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماث 

 وماثماملعل

  درج م 28الػنل 

   68جودة املػزو 

 درج م

  العزف الػلوي

 درج م 15

  5عىاؾز أخزى 

 درجاثم

   188املومو 

 درج م

 

 

و ًوضـــح جولُـــل موخـــوى ومنوهـــاث املقـــزراث الثالزـــت املـــذلورة ضـــابقان وجـــم جولُـــل 1جـــدوو رقـــم  

املقــزرن موقــو  الخنلُــ ن و الخقُــُمم  موخــوى املقــزراث الثالزــت بىــاف علــى زالزــت عىاؾــز اا:منــون 

و د ن جولُـل موخـوى املقـزراث الثالزـت أرهـز جمـزارا واضـها  بـا مقـزري 1بالىظز إصى الجدوو رقم  

ب العملـــــاه و همػـــــزو  الخخـــــز ه و جهبُقـــــا ملـــــا جـــــم دراضـــــخ  بـــــا مقـــــزر همىـــــاحث البوـــــس بـــــا  ه الخـــــدٍر

ب العملـــاه حُـــس دراضـــاث املعلومـــاثه ووجـــودٍ و جمـــزاٍر بـــا مقـــزري همػـــزو  ال خخـــز ه و ه الخـــدٍر

ٌعخاـــــــأ مقـــــــزر همػـــــــزو  الخخـــــــز ه جهبُقـــــــا ملـــــــا جـــــــم دراضـــــــخ  بـــــــا مقزرهمىـــــــاحث البوـــــــس بـــــــا دراضـــــــاث 

 زف على ـــــاث املعلوماثه ًخعـــــــاحث البوس با دراضـــــــــــــزر همىــــــــالب با مقــــــــــــــــــــلوماثه  له أن الهــــــــــاملع

العىاؾـــــــز آلاجُـــــــت: خهـــــــواث البوـــــــس العل ـــــــت و التـــــــت جخنـــــــون مـــــــً  مقدمـــــــت الدراضـــــــتن مؿـــــــهاهاث 

الدراضــــــتن مػــــــنلت الدراضــــــتن أَمُــــــت الدراضـــــــتن أَــــــداف الدراضــــــتن أضــــــئلت الدراضــــــتن دزقـــــــُاث 

الدراضــتم الدراضــاث الطــابقتن مــىهث الدراضــت: موخمــع الدراضــتن عُىــت الدراضــتن موــاو الدراضــت 

ُاهـــاثن جولُـــل الىخـــاها ومىاقػـــاهام ولـــل َـــذٍ الخهـــواث ًقـــوم الهالـــب وحـــدودَان أدواث جمـــع الب

 ت ٌػمل مقدمت ــــــــز ه حُس ًقوم بعمل إنار للدراضـــــــــــزو  الخخــــــــــــبخهبُقها دعلُا با مقزرهمػ
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الدراضت وخللُاها و مػنلت الدراضت أَمُت الدراضت و أَدادها و لضئلت ودزقـُاث الدراضـتم زـم 

ًقــوم بمىاقػـــت أو الخعــزف للدراضـــاث التــت جـــزجبو بموقــوع  دراضـــخ  ضــواف العز ُـــت أو لجىبُـــت 

ز مقزرهمىـاحث  عخاـأ مـىهث الدراضـت َـو جـَو مبِىا مدى اخخالف جله الدراضاث أو اجلاقهـا معـ م َو

البوـــس بـــا دراضـــاث املعلومـــاثه لـــذله ًوـــزؽ الهالـــب علـــى جهبُقـــ  بـــا مقـــزر همػـــزو  الخخـــز ه 

ـــــ  ـــــد جهبُقـ قــــــوم أًكـــــــا  بعـ ملـــــــىهث الدراضــــــت ًقـــــــوم الهالــــــب بخولُـــــــل الىخــــــاها التـــــــت قــــــام بومعهـــــــا ٍو

ـــدٍ أو جخخلـــ  معـــ  بـــا هخاهوـــ م أمـــا  ممـــً أن ًزجـــع إصـــى الدراضـــاث التـــت جٍ  ا ٍو بمىاقػـــاها وجلطـــهَأ

ب العملاه دُقوم الهالب بمخابت مقدمت عامت عً املزكش أو امل ضطت التت  ز هالخدٍر باليطبت لخقٍز

ب العملـا الـذي عاٌػـ  بـا جدرب ديها زم  ب العملـا حُـس ًخهـزق لعـزف الخـدٍر ٌعز  لواقع الخدٍر

ب العملا مً حُس ضلبُاج  وإًوابُاج م   املزكش زم ًقوم بمخابت مالحظاث عامت عً الخدٍر
 

ب العملـــــــاه ًخطـــــــح أن  مـــــــً عـــــــزف املوخـــــــوى ملقـــــــزري همػـــــــزو  الخخـــــــز ه و مقـــــــزر هالخـــــــدٍر

ــز الــذي ًقــوم ب عــدادٍ الهالــب املقــزرًٍ ًقومــان بخهبُــق خهــواث البوــس  العل ــت  كمــا أن الخقٍز

ب العملـا ٌعخاـأ هوعـا مـً أهـوا  املؿـادر التـت جـزجبو بمىـاحث البوـس ٍو كـد َـذا  بجهاًـت دضـأة الخـدٍر

ـــان ُو ؾــــــى  لبوــــــار للادًمُــــــت إصــــــى زالزــــــت أقطــــــام رهِطــــــ1996: 23أن  الػــــــٍز   ـــا لـــ ــــو  مجهـــ ت هــ

عم و بـا َــذا البوـور الجامعُـت و التـت اغــخملذ ودقـا لـ  ع ز و املقـا ث البوــور و املػـاَر لــى الخقـاٍر

الؿــدد  كــز الػــٍز  اللــزق بــهن البوــس و مػــزو  الخخــز  حُــس  كــز أن هالبوــسه َــو مــا جهلبــ  

ه Projectبعل الجامعاث و النلُاث مً نالبها با ضىت الخخز  مـً كخابـت بوـسن  أمـا هاملػـزو : 

ا جهلــب النلُــاث مــً الهالــب لنــي ٌطــخوبا مخهلبــاث دهــو الىظــام املخبــع بــا النلُــاث العلمُــت عىــدم

الخخز  لاهؿوو على درجت البنالورٍوص أو اللِطاوظ أن ًقوم ب عداد مػزو  جخز  كخؿـمُم 

َىديـــــــــخت و  هـــــــــٍأ م وعلُـــــــــ  ًوـــــــــب أن ًخيبـــــــــ  قطـــــــــم دراضـــــــــاث املعلومـــــــــاث بنلُـــــــــت آلاداب و العلـــــــــوم 

 همػزو  الخخز ه با مقزر  جخماعُت بوامعت الطلهان قابوص أه  مً املممً دما مقزر 

مىاحث البوس با دراضاث املعلوماثه أو  أله  ٌعد جهبُقا ل  و زاهُا كما  كزها ضابقا أهـ  مطـ ى 

همػزو  الخخز ه   ٌعمظ القُام ب عداد مػزو  لالخخهُو ملمخبت أو مزكش معلوماث أو القُام 

ب   وممارضــــــت بدراضـــــت جــــــدوى ملػــــــزو  خـــــدماث معلومــــــاث بــــــل مـــــا ًقــــــوم بــــــ  الهلبـــــت َــــــو  الخــــــدٍر

 خهواث البوس العل تم
 

ر مــا أن قطـــم دراضـــاث املعلومـــاث عىــدما وقـــع مقـــزر همػـــزو  الخخــز ه بـــا خهخـــ  الدراضـــُت إصـــى 

 ًنون  لًس ـاث املعلوماثه وقع  ألن مقزر مىاحث البوــــاهب مقزر همىاحث البوس با دراضـــــج
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املعلومـاث بـا دؿـل درايـخت  واحـد لـذله لادُا لخ هُت لـل املىـاحث البوثُـت بـا جخؿــ دراضـاث 

علــى الــز م مــً أن الدطــمُت   حعمــظ القُــام ب عــداد مػــزو  بوثــت  و -قــام بوقــع املقــزر آلاخــز 

لِطــاعد الهالــب علــى الخــدرب علــى مهــاراث و خهــواث  -مــىهث عل ــت ًدبــع خهــواث البوــس العل ــت

خزجــاث القطــم حعــود البوــس العل ــت خاؾــت إ ا وقــعىا هؿــب أعُيىــا أن  موموعــت كبهــأة مــً م

إلُ  مزة أخزى با دراضاها العلُا با بزهامجا املاجطخهأ والدكخوراٍن وك ن القطم يهدف مً خالو 

جمــزاٍر ملقــزرًٍ ًممــً أن ًــدموا بــا مقــزر واحــد أن ٌعمــل علــى ج َُــل الهالــب لُنــون باحثــا مىــذ 

خ  الجامعُــت أو اخخُــاٍر املزحلــت لوصــى مــً الدراضــت الجامعُــت لــي   ًخمبــد عىــاف بــا كخابخــ  لزضــال

املــىهث الصــهُا لدراضــخ  وؾــُا ت مػــنلخ  البوثُــت عىــدما ًؿــل ملزحلــت املاجطــخهأ و الــدكخوراٍ 

ذا ما أكدٍ الػٍز    و مً أن إجبا  خهواث البوـس العل ـت بـا مزحلـت البنـالورٍوص 1996:24َو

 ًلُد الهالب با القُام ب بوار أخزى على مطخوى الدراضاث العلُام 

ز  ع الخخــــــز  و جقـــــــاٍر بــــــالزجو  إصــــــى موخــــــوى املقــــــزراث الــــــثالر مــــــً خــــــالو موموعــــــت مػــــــاَر

ب العل ــت التــت جــم دوؿــها ودوـــ موخــوى مقــزر همىــاحث البوــس بــا دراضــاث املعلومــاثه  الخــدٍر

جبهن أن مقزر ه مىاحث البوس با دراضاث املعلوماثه ٌ هي املىاحث وخهواث البوس العل ت مً 

ًخم وقـع الهالـب عـً كثـب مـع مىـاحث البوـس حُـس ًقـوم الهالـب بـا جاهب هظزي حُس أه  لم 

َـــذا املقـــزر بخقُـــُم زالزـــت مؿـــادر  رضـــاهل جامعُـــتو ولمىـــ    ًقـــوم بىلطـــ  ب عـــداد بوـــس لُخـــدرب 

و 2884:218واللهُبــت   علـى خهـواث البوــس العل ـتم َـذٍ الىدُوــت جخلـق مـع مــا جوؾـل إلُـ  العلــا

عىاؾــــز التــــت جلعــــب دورا بــــا عــــدم جــــودهأ دــــزؽ عمــــل حُــــس جوؾــــل الباحثــــان إصــــى أن مــــً قــــمً ال

جــا أقطــام املمخبــاث و املعلومــاث   علــى الجاهــب واملعلومــاث املمخبــاث مىــاحث أقطــام جزكهــي:لخٍز

و  العلــا و اللهُبــت 2884:168الجاهــب الخهبُقــيم كــذله ٌػــارق عبــدالهادي   إ لــاو مــع الىظــزي 

ب القوى العاملتالزأي الطابق حُس جوؾل با دراضخ  التت أجزاَا و ال  تت جىاولذ ج َُل و جدٍر

بـــــا موـــــاو جمىولوجُـــــا املعلومـــــاث إصــــــى  لبـــــذ الجاهـــــب الىظـــــزي علــــــى الجاهـــــب العملـــــا بـــــا جــــــدَرظ  

با و جهبُقـــــا ملقـــــزر  مقــــزراث الخمىولوجُـــــام ر مـــــا لهــــذا الطـــــبب وقـــــع القطــــم مقـــــزرًٍ ٌعـــــدان جــــدٍر

ُـق العملـا لخهـواث البوـس همىاحث البوـس بـا دراضـاث املعلومـاثه دلـو جممـً الهالـب مـً الخهب

العل ت با مقزر همىاحث البوس با دراضاث املعلوماثه ملا جم جمزار مقزرًٍ ًقومان بىلظ الدورم 

وعلُــ  ًوــب أن جوــزؽ أقطــام املمخبــاث و املعلومــاث علــى جــودهأ الخهبُــق العملــا لنــل مقــزر بمــا 

 ًكمً جوقُق اللاهدة للهالب وقمان الجودة با مخزجاث القطمم

ع حطـــخخدم مىهجـــا واحـــدا َـــو كـــذله ج ع الخخـــز  التـــت جـــم جولُلهـــا أن املػـــاَر بـــهن مـــً عُىـــت مػـــاَر

ؼ    و حُس 2818املىهث الوؾلي الذي ٌعخاأ مىهجا هوعُا ن و َذا ًخلق مع ما جوؾل إلُ  الػَو
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وجد أن أك أ املىاحث اضخخداما با الزضاهل الجامعُت ب قطام املمخباث بالجامعاث الطعودًت َو 

ع عُىـــت الدراضـــت دناهخــــا املـــىهث  الوؾـــليم و أمـــا عـــً لدواث املطـــخخدمت و الدارجـــت لخلـــه املػـــاَر

 ضخبُان و املقابلتن و  ًمخلي با معظم لحُان بخهبُق أحدى لداجـهنم و َـذا مـا أكـدٍ موخـوى 

مقــــــزر همىــــــاحث البوــــــس بــــــا دراضــــــاث املعلومــــــاثه حُــــــس أن لدواث التــــــت ركــــــش عليهــــــا املقــــــزر لاهــــــذ 

ان و املقابلــت و املالحظــت و لــم ًــذكز أداوث أخــزى حتــى أهــ  بــا أداحــي املالحظــت و املقابلــت لــم  ضــخبُ

ًذكز أهواعها ن د صى جاهب جله لدواث َىاق أدواث أخزى  للمقار ت الىوعُـت دعلـى ضـبُل املثـاو 

ا  كـز نكمـ"focus group"و  أداة مً أدواث املقابلت واا موموعـت الضأكهـي Wise 2888:3  كز واًش 

ز الخقُـــــــُم الـــــــذاحي ه"Dairiesأدواث أخـــــــزى للمقار ـــــــت الىوعُـــــــت مجهـــــــا الُومُـــــــاث   selfه  و جقـــــــاٍر

reportingه و دُـــدًو  ه أو ولوجُــــا الوؾــــلُت ه video ethnography  ٍــــذ ــــا كثهــــأ م َو ه  هَأ

ـدمان و خـزون  ع الخخز  التت جم دصههام و عزف دٍز ز مػاَر ا لم جذكز قمً جقاٍر لدواث و هَأ

Friedman et al.   28 :2886 ٍو املقار ــــت الىوعُــــت ب اهــــا اــــا التــــت جهبــــق أدواث مخعــــددة و َــــذ

ــق لضــالُب الممُــت و املقار ـاث جنــون وؾــلُت  اضخمػــادُت و ًـخم الوؾــوو لىخاهوهــا لــِظ عـً نٍز

ـق لضـالُب املوقــوعُت لالنلمـاث و الؿـورم و علُــ  ًوـب جىبُـ  الهالــب و احؿـاهُت بـل عــً نٍز

راضــــاث املعلومــــاث إصــــى اضــــخخدام أك ــــأ مــــً أداة للوؾــــوو إصــــى دقــــت بــــا بُاهاجــــ  ولُهبــــق بــــا قطــــم د

 املىهث أو املقار ت التت ٌطخخدمها بػنل ملهُام
 

ًخطـــح ممـــا ضـــبق أن َىـــاق جـــداخال بـــهن مقـــزراث قطـــم دراضـــاث املعلومـــاث الثالزـــت و اـــا 

ب العل تهمهمىاحث البوس با دراضاث املعلوماثه مقزر ه مػزو  الخخز ه و مقزره ا  لخدٍر

ــ  املقــزراث إصــى مطــخوى الخهبُــقم حُــس لــان َىــاق جــداخال   و ًممــً الخــداخل مــً مطــخوى حعٍز

واضــها بـــهن مقـــزره مىـــاحث البوـــس بـــا دراضـــاث املعلومـــاثه و مقـــزر ه مػـــزو  الخخـــز ه مـــً حُـــس 

ر الخعٍز  كما لان َىاق لبظ با املعجى الخهبُقي ملقزر همػزو  الخخز ه حُـس أن مطـ ى املقـز 

ــــاث و منوهــــاث املقــــزاث    ٌعمــــظ قُــــام الهالــــب بمخابــــت مػــــزو  بوثــــتم و جبــــهن مــــً جولُــــل موخٍو

ـــــذٍ الىدُوـــــت  الثالزـــــت الطـــــابقت أاهـــــا حعمـــــظ هلـــــظ املوخـــــوى و جهبـــــق خهـــــواث البوـــــس العل ـــــتم َو

و  Sicherl-Kafol & Denac  2818:4188لـادوو و دًىـاق   -الخالؾت   جخلـق مـع جوؾـُت ضِػـهأو 

 بهن املقزراث ًممً أن ًودر بهن املواد  اث لَداف املػضأكت و التت جنون  مً أن الخداخل

مـــً عـــدة جخؿؿـــاث مخخللـــت حُـــس أن مـــا ًوـــدر بـــا قطـــم دراضـــاث املعلومـــاث َـــو جـــداخل بـــهن 

 الخخؿـمو مقزراث مً هلظ القطم 
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 يات:ــــالتوص
 

 أن جقوم أقطام املمخباث واملعلومـاث بؿـُا ت مطـمُاث ملقزرا هـا جنـون واضـهت ًهـابق  قزورة

 مطماَا موخواَام

 دما املقزراث  اث الهبُعت الواحدة با مقزر واحدم 

  ًوـب أن ًقــدم لـل مقــزر مـً مقــزراث أقطــام املمخبـاث و املعلومــاث الجاهـب الخهبُقــي للهالــب

 جىبا إصى جىب مع الجاهب الىظزيم

 لــــ  بنــــل  ًوــــب أن ٌعــــزف مقــــزر همىــــاحث البوــــسه الهالــــب بومُــــع لدواث املطــــخخدمت مــــع حعٍز

 مقار ت أو مىهث و لدواث التت جخماشخى مع َذا املىهثم

  ًلكل أن حطخ ل ضاعاث املقزراث املمزرة و املخداخلت با الخهو الدراضُت ألقطام املمخباث

 ملعزبا للهالبمو املعلوماث با إقادت مقزراث جدًدة جكُ  إصى الزؾُد ا

  ًلكـــل لـــو ًـــخم حعلـــُم الهالـــب بـــا مقـــزر همىـــاحث البوـــسه أن ب مناهـــ  اضـــخخدام مىـــاحث دراضـــُت

 مخخللت ودقا ألضئلت دراضخ م
 

 

 املصادر:
 

املعلومـاثم  ملهـً إعـداد العـاملهن بـا الهدًثـت وم جـ زهأ الخمىولوجُـا2885القاضـمم   أبـو بـدًزين رـادزم 1

 م88-79و ن 1  25العز ُت ن مولت املمخباث و املعلوماث 

والخهــــت الدراضـــُت لقطــــم علـــم املعلومـــاث ن للُــــت العلـــوم  جخماعُــــت ن 2812م جامعـــت أم القـــزىم  2

جــــاٍر   sciences/ar/184982-http://uqu.edu.sa/social جامعـــت أم القـــزىن ممــــت املمزمـــتم مخــــار بـــا

 2814مارص  29الدخوو  

وم  مخـــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــا 2811جامعـــــــــــــــــــت الطـــــــــــــــــــلهان قـــــــــــــــــــابوصم للُـــــــــــــــــــت آلاداب و العلـــــــــــــــــــوم  جخماعُـــــــــــــــــــتم . 3

OM/Default.aspx-http://www.squ.edu.om/tabid/5251/language/ar    

 م2814ماًو  12ت هيخ دردخ ل 

شم  4 ب نـــــالب أقطـــــام املمخبـــــاث 2886م  حـــــاد ن عبدالزغـــــُد بـــــً عبـــــدالعٍش وم خهـــــت مقضأحـــــت لخـــــدٍر

 م م مخــــــــــــــــار بــــــــــــــــا319-1ون 1  12املعلومــــــــــــــــاثم  مولــــــــــــــــت ممخبــــــــــــــــت امللــــــــــــــــه دهــــــــــــــــد الونىُــــــــــــــــت ن و 

27/Main.htm-http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/add1   29جـــــــــــــــــاٍر  الـــــــــــــــــدخوو 

 م2814مارص 

 

 

http://uqu.edu.sa/social-sciences/ar/184982
http://www.squ.edu.om/tabid/5251/language/ar-OM/Default.aspx
http://www.squ.edu.om/tabid/5251/language/ar-OM/Default.aspx
http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/add1-27/Main.htm
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-1432 نــــالب  هخظــــامو/ -م الخهـــو الدراضــــُت الجدًــــدة ألقطــــام للُـــت آلاداب والعلــــوم اوطــــاهُت5

 :ٌم مخار با1433

http://artea.kau.edu.sa/Pages%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A

-1432-7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9

1433%D9%87%D9%80.aspx م2814ماًو  24م جاٍر  الدخوو 

وم مىــــــاحث البوــــــس العل ــــــت: دلُــــــل الهالــــــب بــــــا كخابــــــت لبوــــــار 1996م الػــــــٍز ن عبــــــد  مومــــــدم  6

تن ممخبت لغعا  للهباعت و اليػز و الخوسَعمو   الزضاهل العلمُتم اضمىدٍر

عزف  ا جدَرظ علم املعلوماث با الونً العزبي:وم  جواَاث الهدًثت ب2888م الػهز لان إوعامم  7

 م74-42و ن 3/4 35ن رضالت املمخبتو جولُلم 

ؼم  8 ؼن على بـً غـَو الطـعودًت:  واملعلومـاث املمخبـاث أقطـام بـا الجامعُـت الزضـاهلوم 2818م الػَو

م مخــــــار بــــــا  8ن  دراضــــــاث املعلومــــــاثىهجُــــــتم وامل واملوقــــــوعُت الممُــــــت  جواَا هــــــا دراضــــــت

http://www.informationstudies.net/images/pdf/89.pdf  ل  1جاٍر  الدخوو  م2814إبٍز

مخـار  م13   املعلوماجُـتم وم مـادة املمخبـت والبوـس بـهن الخىظهـأ والخىلُـذ2884م ؾـالرن عبـداللخارم  9

ل  1جاٍر  الدخوو  http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=134با    م2812إبٍز

وم الدراضــــــاث العلُــــــا بــــــا جخؿـــــــ املمخبــــــاث و املعلومــــــاث 2888م الكــــــزمانن دــــــالح بــــــً عبــــــد م  11

م مخــــــــــــــــار بــــــــــــــــا  78-5ون 1  14ن  مللــــــــــــــــه دهــــــــــــــــد الونىُــــــــــــــــتمولــــــــــــــــت ممخبــــــــــــــــت ابالجامعــــــــــــــــاث الخلُوُــــــــــــــــتم   

1/pdf/1.pdf-http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m14  ــــــــل  1جــــــــاٍر  الــــــــدخوو إبٍز

 م2812

ب القــــــــوى 2884م عبــــــــدالهادين مومــــــــد دخرــــــــام  11 العاملــــــــت بــــــــا موــــــــاو جمىولوجُــــــــا  وم ج َُــــــــل و جــــــــدٍر

 م 174 -157ون 21  12   املعلوماثم  جواَاث الهدًثت با املمخباث و املعلوماث

 املمخبـاث بـا بـزاما الهدًثـت  جواَـاث وم2885مبـارقم   مومـد اللهُبـت ن  و  ضـعد م العلـان علـا12

ام مولت ممخبت املله دهد  املىاحث لخقُُم همو   : واملعلوماث َز  م256 -196ون 2 18ن الونىُتوجهٍو

وهن وم ج َُـل2883م   م اللُخوري ن  مومـد عبـدالجلُل13 قطـم  جوز ـت :املمخبـاث واملعلومـاث بـا الخـٍز

و رقت مقدمت إصى املـ جمز الثالـس عػـز  جوـاد العزبـي للممخبـاث  بوامعت اللاجان واملعلوماث املمخباث

 وم2883هودماأ  1-أكخو ز 29بهأوث   -و املعلوماثم

 م2814مارص  29جاٍر  الدخوو  http://arts.cu.edu.egم للُت آلادابم جامعت القاَزةم مخار با  14

 

 

http://artea.kau.edu.sa/Pages%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1432-1433%D9%87%D9%80.aspx
http://artea.kau.edu.sa/Pages%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1432-1433%D9%87%D9%80.aspx
http://artea.kau.edu.sa/Pages%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1432-1433%D9%87%D9%80.aspx
http://artea.kau.edu.sa/Pages%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1432-1433%D9%87%D9%80.aspx
http://www.informationstudies.net/images/pdf/89.pdf
http://www.informationstudies.net/images/pdf/89.pdf
http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=134
http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m14-1/pdf/1.pdf
http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m14-1/pdf/1.pdf
http://arts.cu.edu.eg/
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Cairo University - Faculty of Mass communicationوم 2812م  للُت اعالم م جامعت القاَزةم 15

ل  29جاٍر  الدخوو   http://masscomm.cu.edu.egم مخار با     م2814إبٍز

 لبىانم جواَــاث الهدًثــت بــا بــا املعلومــاث جخؿـــ علــم .(2004). الــدًًن  حطــاهت م موحــى16

 م198-175ون 21 12املمخباث و املعلوماث ن 

ــًم  17   وحعلــُم املمخبــاث الزقمُــت بــا العــالم ال زبـــي والعــالم العزبــي :  وم دراضــت2889م الهــادين ٍس

-العـــالم-بـــا-الزقمُـــت-املمخبـــاث-وحعلـــُم-/دراضـــتhttp://knol.google.com/kدراضـــت مقارهـــتم مخـــار بـــا  

ل  29جاٍر  الدخوو  العزبي#-والعالم-ال زبي  م2014إبٍز
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Abstract: 

 

The    field   of   library     and 
 information science  testifies  
rapid development   globally,  
 this development    requires  
from the apartments of library and information science to review 
it is degree plans to keep pace with requirements of the job 
markets as well as to be to provide the students with the skills 
that they need. One of the courses that play a virtual role in 
providing the students with the research skills "research 
methodology at information studies". The study problem is that 
despite the important of the above mentioned course in 
providing the students with the research skills in most of the 
library and information science departments at Arabic world and 
some of Western countries, however there are two courses that 
are overlapping  in most of the degree plans for library 
departments. These courses are " graduation project" and the 
"practical training". The study aimed to clarify the meaning of the 
three courses. As well as the study aimed to analysis the content 
of the three courses and identify the percentage of the 
overlapping. To achieve the study aims the  descriptive analytical 
approach has been used. The study concluded with there is a 
overlapping between the three courses by more than 60%.    
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