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 عبــد احلميـــد مهـــري 02جامعـــــة قسنطينـــة 

 معهـــد علــم املكتبـــات والتوثيــــق  

 خمبـــر تكنولوجيـــــا املعلومـــــات ودورهــــا فــي التنميـــة الوطنيــــة

 -اجلزائر-مهريعبد احلميد  02التكوين لألرشفة اإللكرتونية مبعهد علم املكتبات والتوثيق جامعة قسنطينة 

صبح االهتمام بتكوين أخصائي املكتبات واملعلومات واألرشيف للتحكم يف التكنولوجيات احلديثة وحسن استخدامها أمر أ    
نطوية حتت ووسيلته التقنية، وألن األرشفة اإللكرتونية أحد أبرز العمليات املال مناص منه يف جمتمع معلومات يتسم ابلالاستقرار 

لواء تكنولوجيات اإلعالم واالتصال فقد لقت رواجا واستخداما كبريا لدى اهليئات واإلدارات عمومية كانت أو خاصة نفعية 
ؤسسات هلة ومتخصصة كان لزاما على خمتلف مأو خدماتية...، ومبا ان إدخال وتطبيق هذه التقنية حيتاج إىل كوادر بشرية مؤ 

التكوين من معاهد وجامعات إعادة النظر يف براجمها التكوينية املطبقة والعمل على تكييفها مبا يتوافق مع  سوق العمل ابلقطاعات 
 املختلفة بغرض تلبية قضااي اجملتمع من النواحي االجتماعية والثقافية والعلمية واالقتصادية .

إىل استكشاف واقع  02نسعى من خالل دراستنا هذه سوف جنريها مبعهد علم املكتبات والتوثيق جامعة قسنطينة         
العملية التكوينية من الربامج واملقررات املعتمدة لتكوين أخصائي املكتبات واملعلومات واألرشيف حول األرشفة اإللكرتونية مث 

عاملة  والتنسيق والتعاون بني مؤسسات التكوين واحتياجات اهليئات واإلدارات من األايدي ال تقييمها وإجياد سبل تفعيل الشراكة
لتعزيز املسئولية اجملتمعية،  وبناءا على النتائج اليت نتوصل إليها سوف نقدم مجلة من املقرتحات اليت من شأهنا حتسني وتطوير 

ألرشفة ئولية اجملتمعية ملؤسسات التكوين بصفة عامة والتكوين لالربامج املعتمدة ومنه رسم تصور للدور املستقبلي للمس
 اإللكرتونية بشكل خاص. 

تربز أمهية الدراسة يف كوهنا تتناول موضوع التكوين لألرشفة اإللكرتونية ابملعهد األول املستوى الوطين حيث ينقسم إىل         
سنعتمد . ألرشيفنياوين املكتبيني والقسم الثاين يف تكوين قسمني مستقلني عن بعضهما البعض، القسم األول متخصص يف تك

يف دراستنا على املنهج الوصفي مع اعتماد اسلوب التحليل لتفسري املعلومات واحلقائق حول الظاهرة حمل الدراسة. كما سوف 
تحليل الربامج بوم ا سنق. كمومكتبات(أرشيفية  )تقنياتاملتمثلة يف طلبة ماسرت أل أم دي  )قصدية(نعتمد على عينة عمدية 

 املعتمدة.الوزارية 

لربامج التكوينية ا –ت واألرشيف أخصائي املكتبات واملعلوما –األرشفة اإللكرتونية  –التكوين  :املفتاحيةالكلمات 
 .اجلزائر – 02علم املكتبات جامعة قسنطينة  معهد-
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Training On Digital Archiving At the Institute Of Library and 

Documentation Science, University Of Constantine 02 Algeria. 

  

       The training of information professionals to use IT effectively has been increasingly 

demanded in the ever-changing information society, digital archiving is an important skills that 

is in common use by the public and public administration centers in different activities areas, as 

long as the application of those techniques need better qualified and specialized, formation 

institutions must reconsider the curriculums to meet the job market needs. 

          This study will be conducted at the institute of library and documentation science, at the 

university of Constantine 02, to discover the reality of educational process of the official courses 

concerning information specialists and archivists in digital archiving, which are offered by the 

curriculum, as well as present some suggestions which can improve the performance of the 

current programs in order to meet the needs of the job market, and finding ways to enhance 

cooperation between the training institutions to provide skillful workers to boost the societal 

responsibility based on the findings,  some suggestions will be made, which, can improve and 

develop the actual programs, as a result, a future plan can be imagined for the societal 

responsibility of the training institutions in general, and the training for digital archiving in 

particular. 

       The importance of this study is presented on the topic of teaching electronic archiving at the 

first Institute at the National level. It is divided into two separate parts; the first one is forming 

library and information specialist and the second is forming archivists. In addition to that, the 

students at the institute are studying the field since the first year, and not like the other 

universities where the first year is separated from enrolling in the field directly.  

          Our study is based on the descriptive method using the analysis method to collect and 

interpret data about the phenomenon. As the study is will include all of LMD students of Master's 

students (archival techniques and libraries). We will also analyze the approved ministerial 

programs. As well as using a basic tool to observation.  

Key Words: Training - Digital Archiving - Library Information and Archives Specialist - 

Training Programs - Institute Of Library and Documentation Science University of Constantine 

02 - Algeria. 

 

 

 



  امليدانية:اإلطار املنهجي للدراسة وإجراءاهتا  أوال:

 : اإلشكالية .1

نشاطها ونوع املستفيدين أنواعها وطبيعة ابختالف  املؤسسات واإلدارات يسا يف تسيري أنشطة ووظائفتلعب دورا رئالتقنية أصبحت 
حيث نتج  ،عاليةوف أكثرا سرعة ودقة آيل يدوي بشكل، حيث أهنا زامحت العنصر البشري وأصبحت تقوم بنشاطه الوخدماهتا منها
وملا  األنشطة والوظائف،  ةمعاجل عندربح الوقت واجلهد واالقتصاد يف التكاليف ب خاصة فيما يتعلقأاثرا إجيابية لتقنية توظيف ا عن

 الوسائل التكنولوجية احلديثة والتطبيقات املتطورة فان استخدامها بشكل صحيح وطريقة فعالة يتطلب التقنية شاملة جلميعكانت 
 املكلفةاملعاهد واجلامعات مؤسسات التكوين كدور  يربز هنامن و  هلا،األمثل  االستخدامحتسن كوادر بشرية مؤهلة طاقات و  توفري

وق اإلطارات يف خمتلف التخصصات واجملاالت العلمية والتكنولوجية احلديثة ملواكبة التطور احلاصل وتلبية احتياجات س بتعليم وتكوين
 الشغل.

كوين تيعترب املعهد األول على املستوى الوطين املتخصص يف  02قسنطينة معهد علم املكتبات والتوثيق جبامعة عبد احلميد مهري 
 التكنولوجيات احلديثة مسايرة التطوراتبغية  يف مؤسسات املعلومات للعملأخصائي املكتبات واملعلومات واألرشيف وأتهيلهم 

األكثر طلبا واستخداما عن  تعد األخرية اليتهده  ،الرقمنة، األرشفة االلكرتونية احلوسبة،نذكر على سبيل املثال ال احلصر و  املطبقة هبا
 .أو خاصة جتارية أو خدماتية مبختلف اهليئات عمومية كانت سابقتها

مات واألرشيف ي املكتبات واملعلو أخصائسليط الضوء على املقررات والربامج املعتمدة لتكوين لدلك حناول من خالل موضوعنا هدا ت
قوميها وتقدمي املقرتحات مث نقوم بتقييمها بغرض ت تدعم الدرو  النررية يف الواقع امليدانية اليت وكدا النشاطاتحول األرشفة اإللكرتونية 

 املناسبة واليت من شأهنا حتسني وتطوير العملية التكوينية عموما.
امج من خالل الرب واقع العملية التكوينية لألرشفة االلكرتونية ما  حول:التساؤل الرئيسي لدراستنا يتمحور ا ملا سبق ذكره فسأتسي

 الشغل؟ى استجابتها ملتطلبات سوق وما مد والتوثيق؟مبعهد علم املكتبات واملقررات الدراسية 
 : . التساؤالت الفرعية2

  ابملعهد؟حول األرشفة اإللكرتونية لتكوين أخصائي املكتبات واألرشيف  نتهجةما هي طبيعة الربامج امل 
   ابلغرض؟هل حمتوى ومضمون مقررات الربامج املستخدمة يف التكوين لألرشفة االلكرتونية انجعة وتفي 
   اإللكرتونية؟للتكوين حول تقنيات األرشفة  ةاملخصص الزمنية( )املدةما هو احلجم الساعي 
 الواقع؟يف  يالتطبيق اجلانب إىل رتونية ابجلانب النرري أو يتعداههل يكتفي التكوين لألرشفة اإللك 
  الذايت؟هل يكتفي املتكونني مبعهد علم املكتبات ابلتكوين األكادميي فقط أو يعتمدون على التكوين 
   ابلطرق التقليدية؟هل يعتمد التكوين على وسائل وأدوات حديثة أو يتم 
   إللكرتونية؟اللتكوين حول األرشفة  املطبقةاملكتبات واألرشيف للمقررات والربامج  أخصائيما مدى قدرة استيعاب وفهم 
 الدراسة؟ابملعهد حمل  اإللكرتونية ألرشفةحول ا ةاليت تواجه العملية التكويني الصعوابت أهم ما هي 

 تتطلع دراستنا لتحقيق مجلة من األهداف أبرزها: :. أهداف الدراسة3

  مبعهد علم املكتبات االلكرتونيةألرشفة واملعايري املتبعة يف وضع مقررات التكوين لاستكشاف املقاييس 
  التعرف على مضمون الوحدات التعليمية املقررة للتكوين يف البيئة الرقمية للتخصصات املوجودة ابملعهد 



 وضع مقرتحات لتقوميهاالربامج التكوينية املطبقة و تقييم  حماولة    
  اإللكرتونية ألرشفةللتكوين حول ااملكتبات واملعلومات واألرشيف  أخصائيالتعرف على بعض املعوقات اليت حتد من استيعاب 
 ة مبعهد علم املكتبات الشغل والربامج التكوينية املطبق معرفة مدى التوافق بني متطلبات سوق 

 الدراسة:. أمهية 4

   ألرشفة اإللكرتونيةعلم املكتبات يف عملية التكوين حول ا دور الذي يؤديه معهدالالوقوف على 
  إعطائها املكانة جبلذا و  األرشفة اإللكرتونية أحد أهم العمليات التقنية املطلوبة بشكل كبري يف املؤسسات مبختلف أنواعها 
 داية من التكوين النرري حىت التطبيق امليداين اليت تناسبها ب   
    ؤسسات.يف أرض الواقع مبختلف املحماولة استكشاف اهلوة بني التكوين اجلامعي حول التكنولوجيات احلديثة وما يوجد 
  إللكرتونيةااستخدام النتائج اليت سوف نتوصل اليها يف دراستنا واالستفادة منها يف تطوير العملية التكوينية حول األرشفة إمكانية 
 .تخمتلف املعاهد واجلامعاوتعميمها يف    
  السابقة:. الدراسات 5
 العربية:الدراسات ابللغة  5.1

تكوين األرشيفني ابجلامعة اجلزائرية بني النظري والواقع: جتربة ختصص "  حتت عنوان (1) دكتوراهأطروحة  وهيالدراسة األوىل: 
من بني األهداف اليت سعى الباحث لتحقيقها من خالل دراسته معرفة ، " 02تقنيات أرشيفية يف نظام أل أم دي جبامعة قسنطينة 

األكادميي يف مساعدة أخصائي األرشيف على إجناز مهامه وكيف ميكن هلده املقررات واملقاييس املطبقة مبعهد مدى فعالية التكوين 
أن تصنع متخصص مؤهل ميكنه مواكبة والتأقلم مع متغريات العصر اجلديدة خاصة فيما  02علم املكتبات والتوثيق جامعة قسنطينة 

ق واملعلومات حول التحليل الدي يقوم على الوصف وجتميع احلقائنهج الوصفي وأسلوب املاعتمد الباحث على  يتعلق ابلبيئة الرقمية.
الراهرة املدروسة وحتديد خصائصها وأبعادها مث مقارنتها وحتليلها للوصول إىل تفسري مناسب يعني على حتقيق وصف علمي متكامل 

ناسب مع ويين يف األرشيف مبعهد علم املكتبات والتوثيق مبا يتأن هناك انسجام وتناسق يف تقدمي الربانمج التك بينت الدراسة  هلا.
الطلبة يف عامل الشغل، أيضا استطاع الربانمج املسطر تكوين ابحثني شباب من أجل تطوير  جامليدان ومنه املسامهة يف اندما  واقع

 م متثلت يف:ملوظفون عند ممارسة مهنتهيف جمال األرشيف، وفيما خيص الصعوابت واملشاكل اليت يعاين منها ا ةالبحوث األكادميي
 ظروف العمل السيئة -
 األرشيفية لدى املسؤولني واإلداريني ةغياب الثقاف -
 نقص الوسائل والتجهيزات وغياب القاعات املخصصة ملعاجلة األرشيف -
 ضيق حمالت وخمازن حفظ األرشيف -

                              
(1)
رسالة دكتوراه علم  .02، عبد الباسط. تكوين األرشيفني ابجلامعة اجلزائرية بني النظري والواقع: جتربة ختصص تقنيات أرشيفية يف نظام ل م د جبامعة قسنطينة شواو  -

 .2014املكتبات: قسنطينة. 

 



رق الباحث "  حيث تطيف اجلامعات املصرية الواقع واملأمول مقررات األرشفة اإللكرتونية"مقالة بعنوان : وهي (1)الدراسة الثانية
مقارنتها ابلربامج و  األقسام اليت تدر  األرشفة اإللكرتونية ابجلامعات املصرية واليت تتكون من ستة أقسامإىل من خالل دراسته 

سعيا طروحة ة لإلجابة عن االستفسارات املاألكادميية اليت تدر  األرشفة اإللكرتونية ابلوالايت املتحدة األمريكية، وهتدف الدراس
 لتقدمي مقررات أكادميية ملرحلة التعليم اجلامعي تؤهل اخلرجني ابملعارف واملهارات العلمية وتكسبهم الثقة والتميز.منها 
در  األرشفة ت، فالنوع األول استخدمه من أجل حصر األقسام العلمية اليت املنهج الوصفي واملنهج التحليليالباحث بني  مجع

در  امج اليت توتكاملها معا ابملقارنة مع الرب  اإللكرتونية، أما النوع الثاين اعتمده من أجل دراسة حمتوى املقررات ومعرفة مدى كفاءهتا
االلكرتونية مدى ضعف نسبة األقسام اليت تدر  األرشفة  أظهرت نتائج الدراسة األرشفة االلكرتونية ابلوالايت املتحدة األمريكية.

قسما األمر الدي وجب ضرورة استشعار املسؤولية اجتاه اجملتمع بتوفري احتياجاته من  17أقسام من إمجايل  06حيث قدرت بــ 
املتخصصني يف جمال األرشفة االلكرتونية خاصة بعد أن صارت مطلبا رئيسيا جلميع املؤسسات بكافة ختصصاهتا اليت تسعى لضبط 

 اهلا.واثئقها وتطوير اعم
 : الدراسات ابللغات األجنبية 5.2

تطرق Curriculum Teaching Electronic Records Management in the Archival عنوان: حتت 2الدراسة األوىل
قسم األرشيف تدر  حاليا ً يف  األرشفة اإللكرتونية اليت برامج حتليال ً منهجيا ً تحمتوى ميىل تقدإJane Zhangمن خالهلا الباحث 

 ج أمريكا املقسمة إىل مخس جمموعات وكل جمموعة تضم جمموعة من الربامجلامعة الكاثوليكية يف ت ابقسم علوم املكتبات واملعلوماو 
 تتكون من أربعني برانجما ً لدراسة النررايت واملبادي املتعلقة ابلعلوم األرشيفية مثل التقييم واالستبعاد والرتتيب (:A) اجملموعة األوىل

 مي.العلوالوصف والتدريب 
 دراسة الواثئق اجلارية.ل: تشتمل على واحد وعشرون برانجما  (B)اجملموعة الثانية
 لدراسة الواثئق اإللكرتونية.: تضم مخسة عشر برانجما ( C)اجملموعة الثالثة 
 : تضم عشرة برامج خاصة ابلرقمنة. (D)اجملموعة الرابعة 
 تضم ثالثة برامج حول األرشيفات الرقمية.:  (E)اجملموعة اخلامسة 

األولية  ألسا  ات علم األرشيف بدءا من  الرتتيب الوصف،  أن تدريس برامج إدارة الواثئق اإللكرتونية مبىن على الدراسة يتضح
واليت تتناول طرق إنشاء (B)برامج إدارة الواثئق اجلارية يف اجملموعة  تلتها( A)التقييم،  والتدريب العملي وهذا ما جنده يف اجملموعة 

والثانية  األوىل اجملموعتنياجلارية ومرورها عرب دورة ونرم وسياسات احلفظ واحلذف اخلاصة هبا ، وعند االنتهاء من دراسة  الواثئق
واكتسب املهارات األساسية اليت تؤهله لدراسة إدارة الواثئق اإللكرتونية  يكون الطالب قد تزود مبا يكفيه من املعلومات واملعارف ما

 ة واخلامسة () اجملموعة الرابعتعاجلها املقررات الدراسية املوضحة أعاله اليتواستيعاب القضااي املتعلقة ( C)وهذا حسب اجملموعة 

                              
( . مؤسسة 2017 )ديسمرب ،42-41ع ، 21س اجمللة العربية للتوثيق واألرشيف واملعلومات، حممد، حسني حممد: مقررات األرشفة اإللكرتونية يف اجلامعات املصرية:  – (1)
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-Zhang، Jane \ Teaching Electronic Records Management in the Archival Curriculum، J. of Education for 

Library and Information Science، Vol. 57, No. 1—(Winter) January 2016. 



على املنهج  اعتمدان ، (1) ةومنرماملنهج هو عبارة عن سلسلة من املراحل املتتالية اليت ينبغي إتباعها بكيفية منسقة  :. منهج الدراسة6
لدراستنا إذ يوفر جمموع األدوات اليت متكن من جتميع املعلومات من الراهرة حمل الدراسة بغرض وصفها الوصفي ألنه األنسب 
 ومناقشتها وحتليلها.

مبعهد ، رشيفم األوعلعلم املكتبات  يختصص يفكل أقسام املاسرت   اجملتمع األصلي هلذه الدراسة يف ويتمثل :ع الدراســةــجمتم. 7
الله قمنا من خ حيثويستمر التكوين يف املاسرت ألريع سداسيات،  عبد احلميد مهري، 02امعة قسنطينة علم املكتبات والتوثيق 

 .قصديةعينة ابختيار 

 :. مصطلحات الدراسة8
من الفعل كون معناه شــــكل شــــيئا أو شــــخصــــا معينا وعمل على  مشــــتق)التكوين أنه  Larousseيعرف قامو  الرو   التكوين: *

 )2(تطويره مستعمال يف ذلك طريقة معينة تتضمن جمموعة من املقاييس

"هو عملية حمددة مســبقا، تطمح إىل اكتســاب املتكون جمموعة من األااف الفكرية، واملهارات     Berbaumابريومفالتكوين حســب 
املتكون جمموعة  (4)لقنيهو عملية حمددة مســبقا دهداف معينة تصــبو إىل تفالتكوين  (3)الســلوكية، اليت متكنه من القيام بوظيفة معينة".

 .من األااف الفكرية واملهارية والسلوكية اليت متكنه من القيام بعمل أو وظيفة معينة
ها" لكرتونية بواسطة نرم املعلومات ملصممة حلفظ الواثئق واسرتجاعها وتداوهلا مع أتميناال هي إدارة الواثئق" اإللكرتونية:األرشفة *

وبصورة أكثر وضوحا ومشوال فهي " عملية التحول من النرم التقليدية يف إدارة األعمال األرشيفية مبراكز احلفظ إىل النرم االلكرتونية 
 يات ونرم اتصاالت"من أجهزة وبرجماليت تعتمد على التكنولوجيا احلديثة 

لالهتمام  قنيات هو ذلك الشخص املختص واملؤهل األرشيفي أو أخصائي األرشيففئي األرشيف واملكتبات واملعلومات: أخصا* 
ابألرشيف وإدارة دار األرشيف وتنريمها، يعمل يف أحد األنشطة أو أكثر مثل الفرز، التنريم واحلفظ والصيانة، الرتتيب وتقدمي 

أما أخصائي . (4) املرجعية، إقامة املعارض ونشر الواثئق وتبليغها، ادخال التكنولوجيات احلديثة على العمل األرشيفياخلدمات 
أكادمييا علة مستوى عال ألداء العمل مبؤسسات ومرافق املعلومات على اختالف  فهو ذلك الشخص الدي يتلقى تعليمااملعلومات 

 أنواعها، فهو ذلك الشخص الدي يهتم إبعداد وجتهيز املعلومات يف جمال من جماالت املعرفة ابستخدام التقنيات احلديثة.  
جيب على اخصائي املعلومات اكتساب نوعني أساسيني من املؤهالت ختص األوىل : (5) املعلوماتاملؤهالت الالزمة ألخصائي * 

واكتشاف مصادر املعلومات الرقمية، الولوج إىل املعلومات  من معرفةاملؤهالت الفنية وتتجه حنو املعلومات الفنية كالتمكن 
القدرات واملوقف  ل املؤهالت الشخصية اليت تعىن جبميعواسرتاتيجيات البحث عنها، إدارة الكياانت الرقمية ..اخل، والفئة الثانية تشم

   ذايت(. )تكويناليت متكنهم من العمل بفعالية وجعلهم وسطاء فاعلني وقادرين على تطوير أنفسهم دنفسهم والقيم 

                              
  33. اجلزائر. دار القصبة. ص02. منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية: تدريبات علمية. ط2006، موريس. أجنرس -(1)

)2(
 -

  Le petit la rousse. Paris: la rousse, 1995.p.223. 
، ةاملكتبات. قســــنطين مولة: علددكتوراه  ةاوذجا. أطروحميدانية يف املؤســــســــات الرتبوية اجلزائرية. والية قســــنطينة  ةاملعلومات: دراســــ، عز الدين. البحث الواثئقي يف جمتمع بودرابن- (3)

 .139. ص.2005
 .82شواو، عبد الباسط. املوجع السابق، ص - ( 4)
(5 )

 .2010األمري عبد القادر منوذجا. أطروحة دكتوراه علوم: علم املكتبات. قسنطينة. عكنوش، نبيل. املكتبة الرقمية ابجلامعة اجلزائرية: تصميمها وإنشاؤها: مكتبة جامعة   -
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 اجلانب امليداين للدراسة  :اثنيا
، لتكوين دفعة من 1982سنة  إىل املكتبات علم معهد نشأة ترجع حملة اترخيية عن معهد علم املكتبات والتوثيق: 2.1

حاملي الدبلوم العايل للمكتبيني، تلتها دفعات لتكوين التقنيني، وكذا الليسانس، اجتهد هذا املعهد لتطوير هذا التخصص مبا كان 
ددة أمهها مت حتويله ل متعميلكه من أساتذة رغم قلتهم، وكذلك من خالل االستعانة ابخلربات العربية، واألجنبية. وقد مر املعهد مبراح

، حيث أسند إىل كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. خالل هذه املرحلة 1998إىل قسم علم املكتبات يف إطار نرام الكليات سنة 
شاء نأي يف كنف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية عرف القسم تطورا كبريا على مجيع األصعدة، فعلى مستوى البحث العلمي توج إب

ثالثة خمابر حبثية استقطبت مجيع األساتذة اتحمليني، وحىت أساتذة وابحثني من جامعات وطنية أخرى، وقد سامهت هذه األخرية يف 
تنشيط اجلو العلمي حمليا وخارجيا. ومن انحية التأطري فقد تدعم القسم بعدد مهم من األساتذة من ذوي الدرجات العليا، ومن 

استقطب القسم عدد كبري من الطلبة يف مستوايت الليسانس واملاجستري والدكتوراه، وقد عمل القسم على ختريج الناحية البيداغوجية 
دفعات من حاملي املاجستري كانت أساسا لفتح ختصصات املكتبات واملعلومات يف العديد من اجلامعات، وخاصة ابلناحية الشرقية 

القسم يف إدارته وتسيريه، كل هذه املقومات جمتمعة رشحت هذا القسم لريتقي إىل  من الوطن، هذا إضافة إىل االستقرار الذي عرفه
مرتبة معهد لعلم املكتبات والتوثيق. وقد ساهم يف صنع هذا النجاح ثلة من النساء والرجال كل يف موقع عمله ومسؤوليته، يف اإلدارة 

م بتفان ومنهم من الزال يقدم كل ما لديه” وأسكنهم فسيح جنانهرمحهم اللهم “والتكوين والتدريس، منهم من التحقوا جبوار رهبم 
  وإخالص.
-11 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب اجلامعة هذه أنشئت وقد ،02 قسنطينة جامعة إىل حاليا والتوثيق املكتبات علم معهد ينتمي
 وقسم لتوثيقا ومراكز املكتبات قسم مها: قسمني من حاليا والتوثيق املكتبات علم معهد يتشكل ،2011 نوفمرب 28 يف املؤرخ 401
 املؤرخ 424 قمر  الوزاري القرار مبوجب أنشئا وقد ،األرشيفية( التقنيات قسم يسمى كان  ان بعد احلديثة )التسمية األرشيف علم
 املعهد يف الطلبة ددع بلغ .والدكتوراه واملاسرت الليسانس بني موزعة للتكوين مشاريع تسعة على املعهد حيتوي.2012 نوفمرب 12 يف

 جديد نرام دكتوراهإضافة إىل طلبة  املاسرت، يف طالب 379 الليسانس، يف طالب 540 بــــــ 2018/2019 احلالية السنة خالل
 .(1) علوم ودكتوراه

 املؤرخ 124 رقم الوزاري القرار مبوجب مهري احلميد عبد 02 قسنطينة جامعة والتوثيق املكتبات علم مبعهد LMD نرام اعتماد مت
 2005. من ابتداء أي دلك قبل للنرام الفعلي التطبيق ومت 2008 أوت 07 يف

 ومتطابقة نسجمةم التعليم حمتوايت جيعل حبيث اجلامعية الشهادات جمموعة هيكلة إىل يهدف للتعليم اصالح هو LMD نرام مفهوم
 هيكلته يف ل.م.د نرام مليش حيث العلمية، واالختصاصات اجلامعات خمتلف بني الطلبة حركة وتسهيل لتيسري الوطين املستوى على
 جامعية. بشهادة منها وحدة كل  تتوج دكتوراه( ماسرت، )ليسانس، تكوينية مراحل ثالثة

                              
(1)

prs/%d9%86%d8%a8%d8%b0%d8%a9-constantine2.dz/instbiblio/inst-http://www.univ-متاح على اخلط  -
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%86/ 26/06/2019متت الزايرة بتاريخ. 
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 رصيدا. 180 على الطالب حصول وتقتضي الليسانس بشهادة وتتوج سنوات( 03 + )بكالوراي ليسانس درجة األوىل: املرحلة

 رصيدا 120 على الطالب حصول وتقتضي املاسرت بشهادة وتتوج سنوات( 05 )بكالوراي+ املاسرت درجة الثانية: املرحلة

 على حصوله بعد للطالب تفتح املرحلة وهده الدكتوراه بشهادة وتتوجد سنوات( 08 )بكالوراي+ الدكتوراه درجة الثالثة: املرحلة
  املاسرت.

 اهليكل التنظيمي للمعهد: 2.2

 
 02( اهليكل التنظيمي ملعهد علم املكتبات والتوثيق جامعة قسنطينة 01الشكل )

هري نالحظ أن املعهد احلميد معبد  02ق جلامعة قسنطينة من خالل خمطط اهليكل التنريمي ملعهد علم املكتبات والتوثي        
  .فعلم األرشيقسم و  ومراكز املعلومات : قسم علم املكتباتتندرج ضمن قسمني حيتوي على ثالثة ختصصات أساسية

 
 اهليئة التدريسية مبعهد علم املكتبات والتوثيق: 3.2

 الواثئقية واملكتبات املؤسساتإدارة ختصص   علم األرشيفختصص 
 العدد الرتبة  العدد الرتبة 

 04 أستاذ التعليم العايل 05 أستاذ التعليم العايل
 06 أستاذ حماضر صنف أ 03 أستاذ حماضر صنف أ

 06 أستاذ حماضر صنف ب 06 أستاذ حماضر صنف ب
 05 أستاذ مساعد صنف أ 06 أستاذ مساعد صنف أ

 01 أستاذ مساعد صنف ب 01 أستاذ مساعد صنف ب

 22 اجملمـــــــــــــــــــوع 21 ـــــــــــوعاجملمــ
 02( ميثل عدد األساتذة الدائمني ملعهد علم املكتبات والتوثيق جامعة قسنطينة 02) اجلدول

 



  :املاسرتطور  واقع التكوين لألرشفة االلكرتونية مبعهد علم املكتبات والتوثيق يف 2.4

املكملة هلا ذات  أو الوحدات األرشفة اإللكرتونيةالوحدات التعليمية للتكوين حول إىل حتليل حمتوايت  نتطرق ابلدراسة فسو    
يد من واليت تساهم يف إعطاء دفع أو تعزيز تقنية األرشفة االلكرتونية بدءا ابألرشفة التقليدية املطبقة يف البيئة التقليدية كتمهالعالقة 

يف نرام أل أم دي وعروض  (1) املستخدمة ل ذلك نقوم ابلتعريف ابملصطلحاتك  وقبل اجل اجناح مشروع األرشفة يف البيئة الرقمية.
 حىت تكون واضحة ومفهومة لدى القارئ ويزول اللبس حول معانيها.  تكوين املاسرت

 ،: يتم تصميمه من طرف املؤسسة اليت توضح األهداف، املسالك، الطرق البيداغوجية املوضوعة، احلجم الساعيعرض التكوينأ. 
 مراقبة املعارف واجراءات تقييم التعليم. طرق

 يف كافة مسؤويل الفرق البيداغوجية لنفس مسلك التكوين تضم ممثال من اإلدارة. لتتمث :التكوينفرقة ب. 

هي كافة الطرق اليت متكن من فحص املعارف املكتسبة من طرف الطالب يف فرتة التكوين للحصول على وحدة مراقبة املعارف: ج. 
التعليم، السداسي أو الشهادة النهائية، وأتخذ مراقبة املعارف عدة أشكال وهي: امتحان هناية السداسي، املراقبة املستمرة، امتحان 

 شفهي، تقرير، تربص، مذكرة خترج.  
هي جمموعة متناسقة من املعارف واملهارات تشكل املكون األساسي لكل برانمج سداسي للتكوين، وهي تتكون  التعليم: وحدةد. 

 من عدد من املواد ترتاوح بني عنصر واحد وثالثة عناصر منسجمة فيما بينها.
 كرتـــملشا عدـــجلاا ـــىل منهوألاة ـــبعرألاكل ـــتش تياـــساسدعلى  LMDدـــجلديا ماـــوين للنرـــلتكانهج ـــع مــيزتومت التكوين:  منهجه. 
 :اتلوحدامن  اعنوأبعة أرسي ايشمل كل سدو وينـــللتك
 :هي وحدة مكونة من وحدات أساسية. وحدة التعليم األساسية 
 ية يف العمل.احلصول على استقالل بغرض: هي وحدة مكملة لوحدة التعليم األساسية املخصصة للطالب وحدة التعليم املنهجية 
 هي وحدة صاحلة للمساعدة على العبور وهندسة املعارف.وحدة التعليم االستكشافية : 
 وهي وحدة صاحلة للتفتح على امليادين األخرى مثل اللغة اإلجنليزية.وحدة التعليم األفقية : 

ساعة يف السداسي ويشمل ساعات التعليم املقدم للطالب يف  25و 20ميثل الرصيد حجما ساعيا يرتاوح بني  :عريف الرصيــدو. ت 
قابلة للرتصيد يعين كل تصديق على وحدة تعليم أو مادة أهنا األرصدة  ومن خصائص عمل الطالب الذاتية أااف التعليم، وساعات

قابلة للتحويل يعين أنه إبمكان الطالب احلاصل عليها أن يستعملها يف مسار  فهي أيضا املطابقةيرتتب عليه اكتساب هنائي لألرصدة 
 .تكويين آخر )شريطة قبول ذلك من طرف فرقة التكوين(

 :التكوين افهدأ 5.2
 :ن أرشيفني قادرين علىتكويإىل يهدف  :علم األرشيفأهداف التكوين يف  1.5.2

  التحكم يفخالل  ومهنية وذلك منواملؤسسات األرشيفية بكفاءة  وتسيري املصاحلإدارة : 

                              
 (1)

 .406،407مرجع سابق ص . عبد الباسط ،شواو -



 األساسية النررية يف األرشيف. والقواعد املبادئ الثابتة -
 .واملادية لألرشيفاملهارات العملية للمعاجلة الفكرية  -
 .وأدوات البحث(التصنيف  )إطار واألدوات الداخلية (ري والتشريعاتاملعاياألدوات اخلارجية ) -
 للجمهور.تبليغها    واستثمارها وكذا تقنيات وحفرها، ابألرشيف،التحكم يف تسري املعلومة  -
 يف تسيري األرشيف اجلاري أو الوسيط أو النهائي. آلية للتحكم تقليدية أوخلق أنرمة  
  نوع  ومهما اختلف األرشيف،املسؤولية مهما اختلفت اإلدارة أو املؤسسة اليت توكل هلم هبا مهمة تسيري  وحتمل مناصبالتأقلم

 مؤسسات اقتصادية أو غريها(. تنفيذية، مركزية، مديرايت تحملية، إدارا مجاعات)عمومي األرشيف خاص أو 
  التعرف علىو ال التكنولوجيات اجلديدة مبؤسسات األرشيف، ابستعم والقانونية املتعلقةاإلدراك اجليد للرهاانت اجلديدة التقنية 

 .وابلعاملبعض تطبيقاهتا ابجلزائر 
 توزيع الوحدات التعليمية على التكوين يف طور املاسرت: 1.1.5.2

 
 التخصص

  عدد املقاييس يف الوحدات التعليمية
 02ماسرت  01اسرت م اجملموع

 / السداسي الرابع السداسي الثالث  السداسي الثاين السداسي األول
 30 03 09 09 09 تقنيات ارشيفية

 30 03 09 09 09 الواثئقية واملكتبات املؤسساتإدارة 
 63     وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجملم

 02نطينة املكتبات والتوثيق جامعة قساملقاييس يف الوحدات التعليمية لطور املاسرت مبعهد علم ( ميثل عدد 03الشكل )

علم صص ات ابملعهد، حيث أن ختتخصصلسداسي األول يف طور املاسرت لكل اليبني اجلدول أعاله عدد املقاييس املربجمة ل    
بعة وحدة تعليمية خالل مسار التكوين )أر  30يتساوى عد الوحدات التعليمية هبم مبجموع األرشيف وإدارة املؤسسات الواثئقية 
بعة حماور أساسية أر  ضمنحدات تعليمية و  الثالثة األوىل لكل التخصصات تنقسم إىل سداسياتسداسيات(، كما يتضح جليا أن ال

 .لابلتفصيهلا التطبيقية، واعمال أخرى، وسوف نتطرق  لوحجم ساعي موزع بني: اتحماضرات، األعمال املوجهة، األعما

 

 

 

 

 

 بطاقة تنظيم الوحدات التعليمية للسداسي األول ماسرت ختصص علم األرشيف:  2.1.5.2



 علم األرشيفختصص ماسرت (: بطاقة تنظيم السداسي األول 04اجلدول رقم )

موما توجد وحدات تعليمية حول البيئة الرقمية ع على وحدات التعليم تبني انه الاجلدول أعاله ومن خالل االطالع  بعد مالحرة
وحول األرشفة االلكرتونية بشكل أخص، وااا أغلب الوحدات التعليمية تتمحور حول البيئة التقليدية والعمليات املتعلقة بتسيري، 

اهيم واملصطلحات للتعرف اىل املفلم األرشيف بشكل عام حيث يتناول مقيا  تيارات ومبادئ ع معاجلة وحفظ الواثئق األرشيفية.
ضا يتطرق ياليت تضبط علم األرشيف مث النررايت العلمية واملبادئ األساسية اليت يرتكز عليها وكيفيات ودرجات تطبيقها واقعيا، أ

لتقليدية فقط كل هدا من خالل البيئة ا  على عالقة علم األرشيف ابلعلوم األخرى مثل علم املكتبات، القانون، التاريخ، االعالم االيل
وال توجد أي إشارة إىل البيئة الرقمية كما سبق وأن دكران دلك. كما جند أن مقيا  إدارة ومعاجلة األرشيف اجلاري والوسيط يتعرض 

لمفاهيم واملبادئ واألهداف ل إلدارة الواثئق اإلدارية ولألهداف املراد حتقيقها والنشاطات اليت تسببت يف إنشائها. ابإلضافة إىل تقدمي
تنريم وتسيري سرتاتيجية كما جند أن مقيا  ا.  اإلداريةوالتقنيات املرتبطة بتأسيس العناصر األساسية الثالثة املكونة لربانمج إدارة الواثئق 

ما يتعلق بتأسيس يبعض احللول لبعض املشاكل اليت تصادفه عندما يصبح أرشيفا مهنيا بعد التخرج فمصلحة أرشيف يقدم للطالب 
قدمي جمموعة من املقيا  إىل ت يهدف هذهمركز األرشيف ومنها تزويده ابملبادئ األساسية يف تنريم وإدارة مركز لألرشيف النهائي، 

األوىل اليت  النهائي وتساعده يف التفكري يف اخلطوات .إلدارة األرشيف تنريم مصلحتهاإلرشادات كمساعدة األرشيفي املبتدئ يف 
جيب التفكري فيها عند تسليمه املهمة مث بعض املشاكل اليت تواجهه كما يسمح هذا املقيا  بتزويد الطالب ابملبادئ األساسية يف 

 تنريم أمور إدارة مركزه ليصل إىل أهدافه.

 وحدة التعليم

احلجم 
الساعي 
 السداسي

 احلجم الساعي األسبوعي

 األرصدة املعامل

 نوع التقييم

14-16 
 أسبوع

أعمال  حماضرة
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 متواصل امتحان

 6 6 180 وحدات التعليم األساسية
 

6 09 20 
  

 1,30 1,30 45 تيارات ومبادئ علم األرشيف
 

1.30 03 05   
 1,30 1,30 45 إدارة ومعاجلة األرشيف اجلاري

 
1.30 02 05   

 1,30 1,30 45 تنظيم وتسيري مصلحة أرشيف
 

1.30 02 05   
 1,30 1,30 45 تقنيات حفظ األرشيف

 
1.30 02 05   

 3 3 90 وحدات التعليم املنهجية
 

3 04 07   
 1,30 1,30 45 البحث البيبليوغرايف االيل

 
1.30 02 04   

 1,30 1,30 45 تسويق الواثئق األرشيفية
 

1.30 02 03   
 3 45 وحدات التعليم االستكشافية

  
0 02 02   

 1,30 22.30 اتريخ املؤسسات االدارية اجلزائرية
   

01 01   
 1,30 22.30 االتصال املؤسسايت

   
01 01   

 22.30 وحدة التعليم األفقية
 

1.30 
 

3 01 01   
 22.30 لغة أجنبية

 
1,30 

 
3 01 01   

 10,30 12,00 337.30 1جمموع السداسي 
 

12 16 30 
  



سابقيه وهو تقنيات حفظ األرشيف الدي يضم يف طياته جمموعة خطوات تساعد ننتقل إىل مقيا  أخر ال يقل أمهية عن        
الطالب يف عملية وضع برانمج لتقييم وضعية حفظ األرشيف داخل املؤسسة األرشيفية والتعرف على الشروف الضرورية يف عملية 

حدات التعليمية عالجية، مث تليها الو  حفظ األرشيف ومنه السماح بتصميم وتنفيذ سياسة حلفظ األرشيف، وسياسة وقائية وأخرى
 املنهجية واالستكشافية واألفقية اليت تتمحور دائما حول البيئة التقليدية لألرشيف.

مما سبق ميكن القول أن السداسي األول للسنة األوىل ماسرت قد مت برجمة وحداته التعليمية من أجل الفهم والتعريف دجبدايت علم 
ويتزود مبختلف  لينهل منهاومنه تصميم أرضية وقاعدة متينة ألخصائي األرشيف ف اخلطوف العريضة له، واالملام مبختلاألرشيف 

 البيئة الرقمية.اخلربات يف البيئة التقليدية وبعد متكينه منها ينتقل بشكل متدرج إىل 
 ماسرت ختصص علم األرشيف:  ثاينتنظيم الوحدات التعليمية للسداسي ال بطاقة 3.1.5.2

 علم األرشيفختصص ماسرت  (: بطاقة تنظيم السداسي الثاين05رقم ) اجلدول

ص البيئة مقاييس خت تقنيات األرشيفية حيتوي علىماسرت  السداسي الثاين لتخصص خالل اجلدول أعاله أتضح أن من        
ساعة من جمموع احلجم الساعي اإلمجايل  45الرقميةـ، الدي يتواجد ضمن الوحدات األساسية حبجم ساعي يف السداسي يقدر بــ 

ى كما ة، وأعمال أخر ساعة.  ويقسم احلجم الساعي للوحدة بني اتحماضرات، األعمال التطبيقية واألعمال املوجه 337.30املقدر بــ 

 وحدة التعليم

احلجم الساعي 
 السداسي

 احلجم الساعي األسبوعي

 األرصدة املعامل

 منوع التقيي

14-16 
 أسبوع

أعمال  حماضرة
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 متواصل امتحان

 6 6 180 وحدات التعليم األساسية
 

6 09 20 
  

ة احمليط التشريعي والقانوين يف إدار 
 1,30 1,30 45 الواثئق األرشيفية

 
1.30 

03 05 
  

 1,30 1,30 45 إدارة ومعاجلة األرشيف النهائي
 

1.30 02 05 
  

 1,30 1,30 45 الرقمنة واألرشفة االلكرتونية
 

1.30 02 05   
 1,30 1,30 45 معايري األرشيف

 
1.30 02 05 

  

 3 3 90 وحدات التعليم املنهجية
 

3 04 07   
األرشيف واجملتمع: العالقات        

 والتحوالت
45 1,30 1,30 

 
1.30 02 04 

  

االنرتنت واألرشيف: اخلدمات 
 والتطبيقات

45 1,30 1,30 
 

1.30 02 03 
  

 3 45 وحدات التعليم االستكشافية
  

0 02 02   
 1,30 22.30 أمتتة اخلدمات األرشيفية

  
0 02 01   

 1,30 22.30 تقنيات االتصال
   

 01 
  

 22.30 وحدة التعليم األفقية
 

1.30 
 

3 01 01   
 22.30 لغة أجنبية

 
1,30 

 
3 01 01   

 10,50 12,00 337.30 2السداسي  جمموع
 

12 16 30 
  



( أرصدة حىت يتحصل الطالب على الوحدة. حيث نبدأ ابملقيا  05هو مبني يف اجلدول أعاله. وحتتوي هده الوحدة على مخسة )
 .ابلرقمنة واألرشفة االلكرتونيةاألول املسمى 

جمال  صال يفاحلديثة للمعلومات واالتت التكنولوجيات إطالع الطالب على تطبيقامن تدريس هدا املقيا  هو أوال  اهلدف املسطر 
لطالب بكيفية إجناز ريف اتعوأخريا  دمهية استخدام األرشفة االلكرتونية حلل بعض مشاكل التقليدية لألرشيف تهتوعيمث  األرشيف

 .شروف وإعداد دفرت، مشروع رقمنة
، نريم وإدارة الواثئق االلكرتونيةت، حفظ الواثئق اإللكرتونية، تعريف األرشفة اإللكرتونية التالية:من العناصر  الوحدة التعليميةوتتكون 

ة، األرشفة االلكرتوني برامج، أمن املعلومات واحلفظ االحتياطي، حتويل الواثئق االلكرتونية للمركز النرم اإللكرتونية إلدارة الواثئق
   .تقنية رقمنة الواثئق الورقية، خصائص برامج األرشفة االلكرتونية

اعي يف : اخلدمات والتطبيقات حيث يندرج ضمن وحدات التعليم املنهجية حبجم ساألنرتنيت واألرشيفيتمثل يف    الثاينواملقيا
ساعة موزعة بني اتحماضرات، األعمال التطبيقية واالعمال املوجهة بنفس التوقيت. وحتتوي هده الوحدة  45السداسي يقدر بـــ 
استغالهلا  كيفيةاألرشيف و تعريف الطالب على تطبيقات االنرتنت يف جمال ويتجلى اهلدف منها ب( أرصدة. 03التعليمية على ثالثة )

لواثئق ى نررا للقيمة الكبرية واألمهية اليت حتتلها الشبكة العنكبوتية وتطبيقاهتا يف تسهيل حفظ ومعاجلة وإاتحة وتثمني امثلبصفة 
 األرشيفية وايصاهلا جلمهور املستفيدين.  

ساعة موزعة  22.30الدي يندرج ضمن وحدات التعليم االستكشافية حبجم ساعي يقدر بـــ  أمتتة اخلدمات األرشيفية  مث مقيا
 قدمها ف ابإلجيابيات اجلمة اليتحيث يهدف اىل التعريبني اتحماضرات، األعمال التطبيقية، األعمال املوجهة، وأعمال أخرى. 

والتسهيالت العديدة اليت يوفرها للقيام ابملهام املوكلة هلم درحيية، أيضا التعرف على املوارد  اإلعالم اآليل ملمتهين علم املعلومات
هزة املستخدمة يف متتة وابلربامج واألجلألالتعريف ابملفاهيم األساسية التقنية وسبل استخدامها كوسائل حلل املشكالت اإلدارية و 

لوحدة على رصيد . وحتتوي هده ادجمها يف بيئة العملو  هده التقنياتاملهارات التطبيقية الالزمة للتعامل مع م ذلك ومنه إكساهب
  (.01واحد )

ت التحدايوعيوهبا، كاتب، فوائدها، خدماهتا أمهية تقنية امل ،باملكات األساسية يف أمتتة من العناصر التالية: املفاهيمة املادوتتكون 
ب: تشفري امللفات، األمن يف أمتتة املكاتواستخداماهتا، يف تقنية املكاتب  والربامج املستخدمةاألجهزة  املكاتب.اليت تواجه أمتتة 

  :وهيعرض برامج مكتبية يستطيع األرشيفي االستفادة منها ومضادات الفريوسات، االلكرتونية  التوقيعات
  Access Open :مثل  SGBD( ،  Excel/ Calc)ج للحساب و هي برام( (Word/Writerمعاجلة النصوص  برانمج

Office Base. 



 

 

 :ماسرت ختصص علم األرشيف الوحدات التعليمية للسداسي الثالث بطاقة تنظيم 2.4.1.5

 وحدة التعليم

احلجم الساعي 
 السداسي 

 احلجم الساعي األسبوعي

 األرصدة املعامل

 نوع التقييم

14- 16 
 أسبوع 

أعمال  حماضرة
 موجهة

أعمال 
 ةتطبيقي

أعمال 
 أخرى

 متواصل امتحان

 6 6 180 وحدات التعليم األساسية
 

6 09 20 
  

   05 03 1.30  1,30 1,30 45 إدارة األرشيف االفرتاضي
   05 02 1.30  1,30 1,30 45 هندسة برجميات األرشيف

   05 02 1.30  1,30 1,30 45 األرشيف وجتهيز مراكزهتيئة 
   05 02 1.30  1,30 1,30 45 األرشيف وتقنيات تبليغمبادئ 

   07 04 3  3 3 90 وحدات التعليم املنهجية
   04 02 1.30  1,30 1,30 45 العلمي البحثمنهجية 

   03 02 1.30  1,30 1,30 45 التحرير اإلداري
   02 02 0   3 45 وحدات التعليم االستكشافية

   1,30 22.30 يةاملقاوالت
 

01 01   
اجلزائر االقتصادي  اتريخ

   1,30 22.30 1962 – 1830االجتماعي:
 

01 01   

   01 01 3  1.30  22.30 وحدة التعليم األفقية
   01 01 3  1,30  22.30 مصطلحات

   30 16 12  10,30 12 337.30 3جمموع السداسي 

 علم األرشيفختصص  بطاقة تنظيم السداسي الثالث (:06اجلدول رقم )

وع األرشفة صلة مبوضوهلا  من الوحدات األساسية تندر ضمن البيئة الرقميةض نيسيامقانه يوجد من خالل اجلدول أعاله يتضح 
 :االلكرتونية سوف نقوم ابستعراضها على النحو االيت

ويقسم ساعة يف السداسي،  337.30من إمجايل  ساعة 45وحبجم ساعي بلغ  إبدارة األرشيف االفرتاضياملقيا  األول املسمى  
بدأت تغزو اليت ة فرتاضياالالذي يتمحور حول الواثئق بني اتحماضرات، األعمال التطبيقي، واألعمال املوجهة  احلجم الساعي للوحدة

متناهي الم يف هذا السيل المح لنا ابلتحكالطرق اليت تسالوسائل و ومنه البحث يف التفكري يف إدارهتا  وبدايةمؤسساتنا منذ الثمانينات 
يف كل ما يتعلق  من القيام بتحليل احتياجات النرام، حيث يسعى املقيا  إىل متكني الطالب من الواثئق وما هي القوانني إيل تسريها

 أخصائي األرشيفحتضري ومنه  ،العراقيل اليت تواجه هذه التقنية احلديثة، وحتديداخلاصة هبذه التقنية  تعميق الرواهرو  ابألرشفة الرقمية
 .على التعامل مع الواثئق الرقمية و مواجهة املشاكل اليت تطرحها

  املهنية  التعريف الربامجو  منها خصائص كلابلربامج وأنواعها و  التعريفإىل  حيث يهدف هندسة برجميات األرشيفواملقيا  الثاين 
من  استخدامهو  كنموذج     ICA-ATOMواختيار برانمج استخدام الربامج التطبيقية املختلفة اخلاصة ابألرشيف التدريب علىأيضا 

 األتية:خالل النواحي 
 



 

 

 تعريف الربانمج  -
 utilitaires /système) Les logicielsمثل: تقدمي مجيع أنواع الربامج ومهمة كل منها  -

- (professionnels /communications et de navigation /bureautiques / 

 ، الربامج اخلاصةالربامج اخلاصة ابلتسيري االلكرتوين للواثئق وذلك بذكراألرشيف،  املتخصصة يفالرتكيز على الربامج املهنية  -
 األرشيفابلوصف  والربامج اخلاصةابألرشفة االلكرتونية 

 ختضع هلاتقدمي الربامج اخلاصة ابلوصف األرشيفي واملعايري اليت جيب أن  -

 ابستعماله. وإجراء تطبيقات .ICA-ATOMعرض خصائص برانمج -

 ماسرت ختصص علم األرشيف رابعالوحدات التعليمية للسداسي ال بطاقة تنظيم 5.1.5.2

 األرصدة املعامل احلجم الساعي األسبوعي 
 14 08 12 العمل الشخصي )مذكرة املاسرت(

 10 04 08 الرتبص
 6 4 4 ملتقى متابعة إجناز املذكرة 

 x 15  =360 16 30 24  4جمموع السداسي 

 علم األرشيف ختصص  (: بطاقة تنظيم السداسي الرابع07اجلدول رقم )

بح التكوين تطبيقي السابقة، وااا يص تيتوقف التدريس كما يف السداسيا يف السداسي الرابع من التكوين يف ختصص علم األرشيف
 يتمثل يف الرتبص امليداين يف احدى املؤسسات التالية:

  والدوائرأرشيف اجلماعات اتحملية: على مستوى البلدايت   -
 ابلوالية ومصاحل األرشيف: مراكز األرشيف األرشيف الوالئي -
 مصاحل األرشيف جبميع املديرايت التنفيذية على مستوى الوالايت. -
 اخل(والواثئقية ... واالقتصادية، )الثقافيةاملؤسسات دنواعها   -
 (.... اخلالربملان )الوزارات،مصاحل األرشيف ابإلدارات املركزية   -
 األرشيف الوطين -

( أرصدة، ويف الوقت نفسه )السداسي الرابع( 06ومدة الرتبص تقدر بنصف يوم مرتني يف األسبوع ملدة شهرين وبرصيد يقدر بستة )
( ساعات يوميا وبرصيد 08لف الطالب بعمل شخصي إما فردي أو ثنائي يتمثل يف إجناز مذكرة املاسرت وحبجم ساعي يقدر مثانية )يك

اره يتناسب مع ميوله وقدراته العلمية واملعرفية اتحمصلة خالل مسمن أجل البحث فيه  رصيدا، وخيتار الطالب موضوع 14يقدر بــــــ 
(، ويتم سداسيات ماسرت + السداسي الرابع إلجناز املذكرة 03سداسيات ليسانس +  06اسيات متتالية  )التكويين ملدة تسعة سد

مناقشة العمل البحثي امام جلنة مناقشة متكونة من أساتذة التخصص ويتحصل الطالب على عالمة جتمع مع عالمة الرتبص امليداين 
معدالت السداسيات الثالثة الستخراج معدل التخرج وشهادة الرتتيب لتشكل املعدل اخلاص ابلسداسي الرابع والذي يضم إىل 

مية حيث يعكس املوضوع املختار من قبل طالب املاسرت مدى استيعابه ومتكنه من وحدة تعليتوراه. الستكمال الدراسات العليا يف الدك
ا أن موضوع دراستنا حول ل البحث امليداين عنها، ومبورغبته يف توسيع معارفه من خالسواء يف البيئة التقليدية او يف البيئة الرقمية 



 

 

ونالحظ  2018/2019التكوين لألرشفة االلكرتونية سوف نقوم ابستعراض عناوين املواضيع املعاجلة يف املاسرت علم األرشيف دفعة 
 مدى التمكن منها والسعي للبحث يف هذا املوضوع واليات تطبيقها يف أرض امليدان.

 : فيف طور ماسرت علم األرشي التكوين لألرشفة االلكرتونيةوحدات مقارنة ب لتكوينلوحدات املة حوصلة شا 6.1.5.2

 
 التخصص

 
 السداسي

 احلجم الساعي املقرر  الوحدات املقررة 
العدد الكلي 
للوحدات 

 املقررة

الوحدات اخلاصة 
ابألرشفة 
 االلكرتونية

 النسبة 
 املئوية 

احلجم 
الساعي 
 الكلي 

احلجم الساعي 
للوحدات اخلاصة 

 ابألرشفة االلكرتونية 

 النسبة 
 املئوية 

 %00 00 337.30 % 00 00 09 األول  علم األرشيف
 % 33.35 112.5 337.30 % 33.33 03 09 الثاين  علم األرشيف
 % 26.68 90 337.30 % 22.22  02   09 الثالث علم األرشيف
    %  6.25 02/32 03 الرابع علم األرشيف

 % 20.01 202.5 1011.9 % 18.51 05 27 / اجملموع 
 (: مقارنة وحدات التكوين املقررة ابلوحدات اخلاصة ابلتكوين لألرشفة االلكرتونية 80اجلدول رقم )

عليمية تالسداسي األول من التكوين يف طور املاسرت ختصص علم األرشيف مل تدرج أي وحدة  يف يتضح أنمن خالل اجلدول     
ختص البيئة الرقمية كما ذكران سابق وااا الرتكيز كان حول التكوين يف البيئة التقليدية بشكل أكرب وهتيئة الطالب من كافة النواحي 

الثة وحدات تعليمية ختص ث للدخول يف البيئة الرقمية يف السداسيات املقبلة، وابلفعل فقد مت ادراج يف السداسي الثاين من التكوين
للتكوين  لوحدات من النسبة املئوية االمجالية % 33.33بلغت  ةبنسبة مئويكوين يف البيئة الرقمية عموما ويف األرشفة االلكرتونية الت

أما . % 33.35ساعة يف السداسي أي بنسبة مئوية بلغت  112.5وحبجم ساعي قدر بــــــ اخلاص ابلسداسي الثاين لطور املاسرت 
قمية ونسبة فقد احتوى السداسي على وحداتن تعليميتان ختصان التكوين يف البيئة الر السنة الثانية ماسرت  أي يفيف السداسي الثالث 

من احلجم الساعي الكلي للتكوين يف ساعة  90ساعي قدر بـــ  ، وحبجمالتكوينمن امجايل وحدات  % 22.22مئوية بلغت 
إلجناز مذكرة املاسرت، حيث وبعد اطالعنا  ويف السداسي الرابع املخصص .% 26.68السداسي الثالث أي بنسبة مئوية بلغت بـــــ 

موضوعا وجدان أن موضوعان  32ختصص علم األرشيف واليت بلغت  2018/2019على املواضيع اليت متت مناقشتها للسنة اجلامعية 
ناقشة، وهذا ان دل على شيء املواضيع املمن إمجايل  % 6.25أي بنسبة )من خالل العنوان فقط( البيئة الرقمية  يدرسان (02)

 ااا يدل على ضعف التحصيل األكادميي اجتاه األرشفة االلكرتونية والعزوف على التوجه ملعاجلة مواضيع ختص البيئة الرقمية.

وحدات يف  03وحدة تعليمية +  27وعند حساب امجايل عدد الوحدات التكوينية يف طور املاسرت علم األرشيف جند أهنا بلغت 
كوين لألرشفة مقارنتها بعدد الوحدات اليت ختتص التعند السداسي الرابع )املذكرةـ، الرتبص امليداين، ملتقى متابعة اجناز املذكرة( و 

تكوين يف أن احلجم الساعي للو ، % 18.51وحدات أي بنسبة مئوية وصلت إىل  05االلكرتونية جند أن هذه األخرية بلغت 
  .% 20.01بنسبة مئوية وصلت و  ساعة 1011.9من امجايل  ساعة 202.5بلغ األرشفة االلكرتونية لطور املاسرت 

 

 

 

 



 

 

 ىل:إ التكوين يف هذا التخصصيهدف : الواثئقية واملكتبات املؤسساتإدارة  ختصص أهداف التكوين يف 2.5.2
 يف العملية اإلنتاجية للمعرفة يف ميادين التخصص املذكورة االندماجحتضري ابحثني قادرين على  تكوين ميكن من. 
  دارة، وتسري من االندماج السريع يف املسارات احلديثة لإل ،املكتبات ومعلومات أخصائيمتكني الطلبة املتخرجني ابعتبارهم

 االختصاص.إقليم  بات يفخالل التحكم يف الطرق والوسائل احلديثة ملتابعة املصاحل واألقسام وفروع املكت املؤسسات من
  والوطين.الصعيد اتحملي اجلهوي  واملكتبات علىترقية خمتلف مؤسسات الواثئقية 
 العمومية واخلاصة. التسيري الفعال للوحدات وأنرمة املعلومات، التابعة ملختلف املؤسسات 
 ن التحكم يف نرم ات العلمية التقنية عالتسيري الفعال لألنرمة اجلديدة للتسيري ابالعتماد على االستعمال الناجع للمعلوم

 املعلومات.
 .تقدمي تكوين ميكن من االندماج السريع والفعال يف سوق العمل 
  الرائدة.إدماج ثقافة االقتصادية ابلنسبة للمتكونني حىت يواكبوا املناهج التسريية 
  املرتبطة ابالقتصاد يف جمال تنريم املكتبات. اإلدارة احلديثةمزاولة ادراج النرم 
 .فتح فضاء جديد للمتكونني ملعرفة القيمة احلقيقة للدور اإلداري 

 :الواثئقية واملكتبات املؤسساتإدارة  بطاقة تنظيم الوحدات التعليمية للسداسي األول ماسرت ختصص 1.2.5.2

 وحدة التعليم

احلجم 
الساعي 
 السداسي 

األسبوعياحلجم الساعي   

 األرصدة املعامل

 نوع التقييم

14-16 
 أسبوع 

أعمال  حماضرة
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 متواصل امتحان

 6 6 180 وحدات التعليم األساسية
 

6 09 20 
  

 1,30 1,30 45 اإلدارة العلمية ألنظمة املعلومات
 

1.30 03 05   
 1,30 1,30 45 مبادئ املاجنمنت مدخل إىل

 
1.30 02 05 

  

 1,30 1,30 45 تقييم أنظمة املعلومات والتوثيق
 

1.30 02 05   
 1,30 1,30 45 أنظمة املعلومات اإلدارية

 
1.30 02 05   

 3 3 90 وحدات التعليم املنهجية
 

3 04 07   
 1,30 1,30 45 علم النفس االجتماعي لإلتصال

 
1.30 02 03   

 1,30 1,30 45 مناهج البحث العلمي
 

1.30 02 04   
االستكشافيةوحدات التعليم   45 3 

  
3 02 02   

 1,30 22.30 الصناعة الثقافية  
  

1,30 01 01   
 1,30 22.30 امللكية الفكرية وحقوق املؤلف

  
1,30 01 01   

 22.30 وحدة التعليم األفقية
 

1.30 
 

1.30 01 01   
 22.30 اللغة األجنبية 

 
1,30 

 
1.30 01 01   

1جمموع السداسي   337.30 12,00 10,50 
 

13.30 16 30 
  

 :املكتباتالواثئقية و  املؤسساتإدارة  تنظيم الوحدات التعليمية للسداسي األول ماسرت ختصص(: ميثل 09اجلدول رقم )  



 

 

ل األرشفة وحدات صرحية تتعلق ابلتكوين حو لتخصص إدارة املؤسسات الواثئقية مل تتضمن  بني اجلدول أعاله أن السداسي األول
 وحدات سوف نتطرق اليها ابلتفصيل فيما يلي: أربعةااللكرتونية وااا عرب وحدات ذات العالقة وهي 

ساعة يف السداسي مقسمة بني  45وهو ضمن الوحدات األساسية حبجم ساعي يقدر بــــ  االدارة العلمية ألنظمة املعلومات أوال
 اتحماضرات، األعمال املوجهة، األعمال التطبيقية، وأعمال أخرى، حيث هتدف الوحدة إىل:

 العلمية.رقية التصورات التقليدية ألنرمة املعلومات بنرم اإلدارة ت -
 تعريف الطالب ابلتطورات يف ميدان تسيري وترقية املؤسسات املعلومات والتوثيق  -
  لبحوث.اهارات النموذجية للعمل على مستوى الوحدات "أنرمة املعلومات يف قطاع الثقافة واجلامعة ومراكز اكتساب امل -

م أنرمة املعلومات/ مفهو ، تسيري اإلدارة العمومية ،مبادئ املنامجنت يف أنرمة املعلومات وحتتوي الوحدة علو اتحماور الفرعية التالية:
  الوظيفة املالية /.وظيفة القيادة/ وظيفة اإلنتاج/ت: منامجنت املكتبالئف التقليدية لوظاال ،والواثئقومات/ نرام املعلومات نرام املعل

 الوظيفة التسويقية.، الوظيفة تسيري املوارد البشرية
عملية وهي وحدة أساسية مهمة جدا ابلنرر ألمهية دور التقييم يف انرمة املعلومات ابعتباره ال أنظمة املعلومات والتوثيق تقييم اثنيا

وهتدف ساعة يف السداسي،  45وتدر  الوحدة مبعدل  األساسية يف معرفة منحىن سري النرام واكتشاف مستوى االحنراف وتقوميه،
 الوحدة التعليمية إىل: 

 التقييم.التعرف على دور  -
  التقييم.حوصلة نشاف أنرمة املعلومات من خالل  التفاعل يف -
  التقييم.املعلومات ابكتساب غاايت  التحدايت أنرمةموائمة  -

ادئ تقييم أنرمة مب، اتمصطلحات أساسية لتقييم أنرمة املعلومأعاله على اخلطوف العريضة األتية: وحتتوي الوحدة التعليمية 
ؤثرة يف تقييم أنرمة امل العواملاملعلومات، ة يف أنرمة التقييمياملعايري واملواصفات ، املعلوماتة ألنرمة التقييميرات املؤش، املعلومات
 . يف أنرمة املعلومات ةالتقييميتنسيق اجملهودات ، أنرمة املعلومات التقييم يفت أخالقيا، املعلومات

ضمن وحدات أنرمة املعلومات وأنواعها وهي تتخصص أكثر يف النرم اإلدارية، وهي وحدة أساسية  أنظمة املعلومات اإلدارية اثلثا
تزكية ، ماتنية واملنهجية إلدارة املعلو سس الفاألتلقني الطالب  إىلساعة يف السداسي مثل سابقتها، وهتدف  45حيث تدر  مبعدل 

ل ما يتعلق حيث حتتوي هده الوحدة على كاللكرتونية. وهي دات عالقة وطيدة مبشاريع األرشفة ا لتوجهات اإلدارية لنرم املعلوماتا
 .ابألنرمة اإلدارية من حيث املفهوم، األمهية، املستوايت التنريمية، وامليزة التنافسية مث التوجهات احلديثة لنرم املعلومات اإلدارية

ساعة يف السداسي، ابلرغم من القيمة  22.30وهي ضمن الوحدات االستكشافية تدر  مبعدل  رابعا امللكية الفكرية وحقوق املؤلف
شاريع اال انه مل يتم اعتمادها  بسببها توقفت عديد امل رقمنة واألرشفة االلكرتونية وألنواألمهية اليت تكتسيها امللكية الفكرية يف مشاريع ال

ى التجارب العاملية التفتح علللملكية الفكرية، لتحكم يف النرم القانونية اكوحدة أساسية وحبجم ساعي كاف...، حيث هتدف إىل: 
ملنتج الالمادي، اب واجلزائرية اخلاصةالتفتح على التشريعات الدولية و  املعامالت على اإلجراءات الرمسية يف املؤلف، اعتمادحلقوق 

 القدرة على التعامل مع النصوص القانونية.و  .املعريفاملعلومايت، 
 

 

 

 

 



 

 

 :باتالواثئقية واملكت املؤسساتإدارة  ماسرت ختصص الثاينبطاقة تنظيم الوحدات التعليمية للسداسي  2.2.5.2

 وحدة التعليم

احلجم 
الساعي 
 السداسي 

 احلجم الساعي األسبوعي

 األرصدة املعامل

 نوع التقييم

14-16 
 أسبوع 

أعمال  حماضرة
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 متواصل امتحان

 6 6 180 وحدات التعليم األساسية
 

6 09 20 
  

 1,30 1,30 45 سةت املؤسواسرتاتيجيات رهاان
 

1.30 03 05   
 1,30 1,30 45 إدارة املوارد البشرية

 
1.30 02 05   

 1,30 1,30 45 إدارة املوارد املالية وامليزانية
 

1.30 02 05   
 1,30 1,30 45 وتوزيع املعلومات اقتصاد

 
1.30 02 05   

 3 3 90 وحدات التعليم املنهجية
 

3 04 07   
 1,30 1,30 45 التحرير اإلداري

 
1.30 02 04   

 1,30 1,30 45 املؤسسايت االتصال
 

1.30 02 03   
 3 45 وحدات التعليم االستكشافية

  
3 02 02   

اهلندسة البشرية )األرقومنية( يف 
 املكتبات

22.30 1,30 
  

1,30 01 01 
  

 1,30 22.30 إدارة الوقت
  

1,30 01 01   
 22.30 وحدة التعليم األفقية

 
1.30 

 
1.30 01 01   

 22.30 اللغة األجنبية
 

1,30 
 

1.30 01 01   
 10,50 12,00 337.30 2جمموع السداسي 

 
13.30 16 30 

  

 ة واملكتباتالواثئقي املؤسساتإدارة  ماسرت ختصص نظيم الوحدات التعليمية للسداسي الثاينت(: ميثل 10اجلدول رقم )  

ن حول تبني ان الوحدات ذات الصلة املباشرة ابلتكويالطالع على الوحدات التعليمية للجدول املبني اعاله وحمتوايهتا امن خالل 
 وااا هناك وحدات ذات عالقة هبا متثلت فيما يلي:ال توجد  األرشفة االلكرتونية

ساعة يف السداسي من امجايل احلجم الساعي  45وحدة أساسية يبلغ احلجم الساعي هلا  وهياملؤسسة رهاانت واسرتاتيجية  أوال
ف هده الوحدة مث أعمال أخرى، حيث هتد ةللمواد التعليمية األساسية ويوزع دائما بني اتحماضرات، األعمال املوجهة، األعمال التطبيقي

ة لطالع الطالب ف كمعارف مسبقكني الطالب من التعامل مع التحوالت احلاصلة يف املؤسسات ويشرت إىل ترقية ثقافة املؤسسة ومت
سس أوانفتاحه على التكنولوجيات احلديثة والتحكم يف الغدارة ونرم التسيري. كما تتكون الوحدة التعليمية من اتحماور الكربى التالية: 

ت مؤسسات هاانر ، رة الفعالة يف مؤسسات املعلوماتمسات اإلدا، يثة ونرم املعلوماتحلداالجتاهات اإلدارة ا، ومفاهيم إدارة املؤسسات
  إدارة املشاريع املعلومات.، فن إدارة األزمات، املعلومات يف اجلزائر

د تنفيذ مشاريع وهلما الدور البالغ األمهية عن إدارة املوارد البشرية وإدارة املورد املالية وامليزانيةجند وحدتني أساسيتني ومها  اثنيا
اعي هلما ويبلغ احلجم السالرقمنة أو األرشفة اإللكرتونية ألهنما يشكالن دعامتان يكمالن بعضهما البعض وال ميكن فصلهما، 

  املايل وتسيريهاالتسيريع التعامل مموائمة املوارد البشرية يف كما يهدفان كوحداتن تعليميتان إىل   ساعة، 90جمتمعتان يف السداسي بــ 
 ملعلومات.امث الرتكيز على تلقني أسس التعامل مع تقسيم امليزانيات والرتكيز على تنريم البعد اإلداري ملراكز ، يف املؤسسات الواثئقية



 

 

تنريمها، التدريب رية، حتليلها و من إدارة، وظائف ومهارات إدارة املوارد البشويف حمتوى الوحداتن جند كل ما يتعلق ابملوارد البشرية 
ل ما ك  والتكوين، التقييم والتقومي، تنمية املسار الوظيفي، ونرم املعلومات املوارد البشرية. وفيما خيص الوحدة الثانية فهي حتتوي على

م امليزانية، كما يتم تكليف ييتعلق ابمليزانية من إدارة مالية، تقسيم امليزانية، السجالت والتقارير املالية، تنريم مناقشة صرف وتقي
 صرفها يف يتمثل يف تطبيقات التخصيصات املالية يف املؤسسات الواثئقية وكيفية موازنتها واالقتصادالطالب ابلقيام بعمل شخصي 

 .اوتوزيعه

ساعة يف السداسي مقسمة بني اتحماضرات، األعمال املوجهة،  22.5وهي وحدة تعليمية استكشافية تدر  مبعدل اثلثا إدارة الوقت  
وأعمال أخرى، حيث تلعب إدارة الوقت جدورا هاما يف مشاريع األرشفة اإللكرتونية ألهنا هتتم االعمال التطبيقية، واألعمال املوجهة 

قنية  مساعدة الطلبة يف احلصول على مميزات تبتقسيم واجناز النشاطات واملهام حسب مدة زمنية معينة، وهتدف هده الوحدة إىل 
  .الرتكيز على الوقت كسبيل لرتقية املوارد البشرية املستقبليةو كبرية يف التعامل مع الوقت 

 :كتباتالواثئقية وامل املؤسساتإدارة  ماسرت ختصص الثالثبطاقة تنظيم الوحدات التعليمية للسداسي  3.2.5.2   

 وحدة التعليم

احلجم 
الساعي 
 السداسي 

 احلجم الساعي األسبوعي

 األرصدة املعامل

 نوع التقييم

14- 16 
 أسبوع 

أعمال  حماضرة
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 متواصل امتحان

 6 6 180 وحدات التعليم األساسية    
 

6 09 20 
  

   05 03 1.30  1,30 1,30 45 اجلودة يف املؤسسات الواثئقية
   05 02 1.30  1,30 1,30 45 إدارة وتنمية مصادر املعلومات

تشريعات ومواصفات دولية 
   05 02 1.30  1,30 1,30 45 للمعلومات

   05 02 1.30  1,30 1,30 45 اقتناء الربجميات الواثئقية

   07 04 3  3 3 90 وحدات التعليم املنهجية
   03 02 1.30  1,30 1,30 45 قاولتية   املقيادة املشاريع و 

   04 02 1.30  1,30 1,30 45 منهجية البحث العلمي
   02 02 3   3 45 وحدات التعليم االستكشافية

  spss 22.30 1,30   1,30 01 01 إحصاء و
   01 01 1,30   1,30 22.30 الوساطة الثقافية

   01 01 1.30  1.30  22.30 وحدة التعليم األفقية
   01 01 1.30  1,30  22.30 اللغة األجنبية

   30 16 13.30  10,30 12 337.30 03جمموع السداسي 

 واملكتبات الواثئقية املؤسساتإدارة  ماسرت ختصصنظيم الوحدات التعليمية للسداسي الثالث ت(: ميثل 11اجلدول رقم )

دائما من خالل اجلدول أعاله نتطرق اىل الوحدات دات الصلة ابلتكوين حول األرشفة االلكرتونية ونبدأ ابلوحدة التعليمية األوىل 
ور اليت يهدف من خالهلا إىل تكوبن الطالب يف التوجهات املعيارية والتنريمية اجلديدة ومنه ابراز د اجلودة يف املؤسسات الواثئقية

، وهي وحدة تعليمية مهمة جدا ملدى أمهية تطبيق معايري اجلودة يف مشاريع الرقمنة. حيث تتضمن اخلدمة العمومية اجلودة يف تطوير



 

 

بيقها ها مث مبادئها وإدارهتا يف املؤسسات اخلدماتية، مث االنتقال إىل تطتطور اجلودة و اإلطار الفكري والنرري إدارة الوحدة التعليمية 
 يف جمال علم املكتبات وجودة استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات الواثئقية واسرتاتيجيات التكوين، التوظيف، اجلودة. 

وهي ضمن الوحدات األساسية تدر  حبجم ساعي يف السداسي  إدارة وتنمية مصادر املعلوماتوالوحدة الثانية ذات العالقة هي 
روع املعرفة ابملصادر األساسية للمعلومات والتطور التارخيي هلا يف خمتلف ف إىل التعريفساعة وهتدف هده املادة التعليمية  45يقدر بــ 

نشري إليها همة لتعليمية مبجموعة من اتحماور املالبشرية وأيضا تكوين الطالب حول التزويد والعالقات مع املوردين. حيث تلم الوحدة ا
ابختصار فقط وهي مصادر املعلومات وتنمية اجملموعات، العوامل املؤثرة يف تنمية مصادر اجملموعات، االشرتاكات ودور األنرتنيت 

 يف بناء املقتنيات.

عامل مع شبكات املعلومات للتتدريب الطالب  إىلوهتدف هده الوحدة التعليمية  اقتناء الربجميات الواثئقيةأما الوحدة الثالثة فهي  
ا حتتوي على العناصر التالية : والتسيريية، كما أهناملعلوماتية واالنرتنيت، أيضا معرفة الربجميات ونرمها املهنية وتعريفه ابلتطورات يف 

ة تطور أنرمة املعلومات )شبكات اتحمليمدخل إىل شبكات املعلومات واالنرتنيت، أنواع الشبكات، نرم شبكات املعلومات، 
والدولية (، مزااي شبكات املعلومات، جتارب رائدة لشبكات املعلومات، الربجميات الواثئقية، اختيار الربجميات، أسس الربجميات، 

 . ت، النرم التجارية والربجميات، معايري فنية وتقنية لشبكات املعلوماتالفوارق التقنية بني الربجميا

ساعة، وهتدف  45وحدة تعليمية منهجية يقدر حجمها الساعي خالل السداسي ـبـ  وهي تيةواملقاوالاملشاريع  قيادةهي ننتقل إىل الوحدة الرابعة اليت 
ة األعمال ومشاريع على مستوى تتبع أهم مسارات ترقيه من إدارة املعلومات والتوثيق ومتكينتتبع املشاريع يف  متكن الطالب منوضع سياسة ومنهجية إىل 

 ...وحتتوي الوحدة على اتحماور التالية: أمهية املشاريع يف نرام املعلومايت، مبادئ اجناز مشاريع أنرمة املعلومات، مراحلها، ومتابعتها وحدات املعلومات.  
 :باتالواثئقية واملكت املؤسساتإدارة  ماسرت ختصص الرابعبطاقة تنظيم الوحدات التعليمية للسداسي  4.2.5.2

 األرصدة املعامل احلجم الساعي األسبوعي 
 18 08 14 العمل الشخصي )مذكرة املاسرت(

 08 05 06 تربص يف املؤسسة 
 04 03 4 ملتقى متابعة إجناز املذكرة 

 x 15  =360 16 30 24  4جمموع السداسي 
 اتالواثئقية واملكتب املؤسساتإدارة  ختصصنظيم الوحدات التعليمية للسداسي الرابع ت(: ميثل 12اجلدول رقم )

ة املاسرت خيصص للعمل الشخصي املتمثل يف مذكر السداسي الرابع  ابلنسبة لكل التخصصات فإن أنهسبق االشارة اليه  كما        
ساعة اسبوعيا، يف حني أن  12بزايدة ساعتني عن ختصص علم األرشيف الذي خصص له ساعة أسبوعيا  14حبجم ساعي يقدر 

( على ختصص 02ساعات أسبوعيا أي بزايدة ساعتني ) 08احلجم الساعي املخصص للرتبص امليداين لتخصص األرشيف قدر بـــــ 
ساعات  04ص ملتابعة اجناز املذكرة متساوي بني كل التخصصات إدارة املؤسسات الواثئقية واملكتبات، ويبقى احلجم الساعي املخص

رصيدا يف التخصص املبني أعاله،  18، فالنسبة لرصيد العمل الشخصي )املذكرة( بلغ األرصدةحجم يف األسبوع. ممتثل األن إىل 
بص امليداين يف املؤسسة فقد بلغ أرصدة، وابلنسبة للرت  04رصيدا يف ختصص علم األرشيف أي بزايدة قدرت بــــ  14لكن قدر بــــ 

أرصدة عن ختصص إدارة وتسيري املؤسسات الواثئقية واملكتبات.  02. أرصدة أي بزايدة 10عدد األرصدة لتخصص علم األرشيف 
لكن عند مالحرة جمموع احلجم الساعي واملعامل وجمموع األرصدة جمتمعة مع بعضها البعض جند اهنا متساوية مع بعضها يف كل 

عن ميوهلم  وفيما خيص املواضيع املختارة من طرف الطلبة فهي تعربتخصصات وإاا الفرق املوجود يف طرق توزيعها بني الوحدات، ال
العلمية وقناعتهم املعرفية اجتاه موضوع أو جمال معني دائما ضمن التخصص، فبعد مقارنة واحصاء مواضيع املاسرت علم االرشيف 

ومدى معاجلتها لألرشفة  2018/2019لسنة  املواضيع املعاجلة يف ختصص إدارة املؤسسات الواثئقية واملكتبات ستكشفسوف ن
   االلكرتونية.



 

 

واثئقية إدارة املؤسسات ال مقارنة بوحدات التكوين لألرشفة االلكرتونية يف طور لتكوينلوحدات احوصلة شاملة  5.2.5.2
 :واملكتبات

 
 التخصص

 
 السداسي

 احلجم الساعي املقرر  الوحدات املقررة 
العدد الكلي 
للوحدات 

 املقررة

الوحدات اخلاصة 
ابألرشفة 
 االلكرتونية

 النسبة 
 املئوية 

احلجم 
الساعي 
 الكلي 

احلجم الساعي 
للوحدات اخلاصة 

 ابألرشفة االلكرتونية 

 النسبة 
 املئوية 

 % 33.29 112.3 337.30 %33.33 03 09 األول  املكتباتعلم 
 % 46.63 157.3 337.30 % 44.44 04 09 الثاين  املكتباتعلم 
 % 40.02 135 337.30 % 44.44  04   09 الثالث املكتباتعلم 
     %26.47 09/34 03 الرابع املكتباتعلم 

 % 39.98 404.6 1011.9 % 36.66 11 30 / اجملموع 
 (: مقارنة وحدات التكوين املقررة ابلوحدات اخلاصة ابلتكوين لألرشفة االلكرتونية 13اجلدول رقم )

تعليمية ختص  وحدات 03أين يف السداسي األول من التكوين يف طور املاسرت ختصص علم املكتبات مت ادراج اجلدول  يبني       
ساعة  112.3جمموع الوحدات املقررة للسداسي، وحبجم ساعي قدر بــــ  من %33.33الرقمية أي بنسبة مئوية وصلت إىل البيئة 

يف السداسي الثاين فقد ارتفع عدد الوحدات التعليمية اليت ختص أما  %33.29من احلجم الساعي الكلي للسداسي أي بنسبة 
بلغت  ةات تعليمية أي بنسبة مئوي( وحد04التكوين يف البيئة الرقمية عموما ويف األرشفة االلكرتونية بشكل خاص إىل أربعة )

ساعة  157.5ــــــ وحبجم ساعي قدر بللتكوين اخلاص ابلسداسي الثاين لطور املاسرت  لوحدات من النسبة املئوية االمجالية % 44.44
 السنة الثانية أي يفأما يف السداسي الثالث . % 46.63من احلجم الساعي الكلي املقرر يف السداسي أي بنسبة مئوية بلغت 

 % 44.44التكوين يف البيئة الرقمية ونسبة مئوية بلغت  ختص( وحدات تعليمية 04فقد احتوى السداسي األول على أربعة )ماسرت 
ساعة من احلجم الساعي الكلي للتكوين يف السداسي الثالث أي بنسبة  135، وحبجم ساعي قدر بـــ من امجايل وحدات التكوين

إلجناز مذكرة املاسرت، حيث وبعد اطالعنا على املواضيع اليت متت  ويف السداسي الرابع املخصص. % 40.02مئوية بلغت بـــــ 
يدرسان  ( مواضيع09تسعة )موضوعا وجدان أن  34واليت بلغت  ملكتباتختصص علم ا 2018/2019مناقشتها للسنة اجلامعية 

ناقشة، وهذا ان دل على شيء ااا يدل على من إمجايل املواضيع امل % 6.25البيئة الرقمية )من خالل العنوان فقط( أي بنسبة 
 ضعف التحصيل األكادميي اجتاه األرشفة االلكرتونية والعزوف على التوجه ملعاجلة مواضيع ختص البيئة الرقمية.

وحدات يف  03وحدة تعليمية +  27وعند حساب امجايل عدد الوحدات التكوينية يف طور املاسرت علم األرشيف جند أهنا بلغت 
السداسي الرابع )املذكرةـ، الرتبص امليداين، ملتقى متابعة اجناز املذكرة( وعند مقارنتها بعدد الوحدات اليت ختتص التكوين لألرشفة 

أن احلجم الساعي للتكوين يف و ، % 18.51وحدات أي بنسبة مئوية وصلت إىل  05ه األخرية بلغت االلكرتونية جند أن هذ
السداسي . % 20.01ساعة وبنسبة مئوية وصلت  1011.9ساعة من امجايل  202.5األرشفة االلكرتونية لطور املاسرت بلغ 

 33.33بلغت  ةويالرقمية عموما ويف األرشفة االلكرتونية بنسبة مئالثاين من التكوين ثالثة وحدات تعليمية ختص التكوين يف البيئة 
ساعة يف  112.5وحبجم ساعي قدر بــــــ للتكوين اخلاص ابلسداسي الثاين لطور املاسرت  لوحدات من النسبة املئوية االمجالية %

فقد احتوى السداسي على  السنة الثانية ماسرت أي يفأما يف السداسي الثالث . % 33.35السداسي أي بنسبة مئوية بلغت 
، وحبجم ساعي قدر من امجايل وحدات التكوين % 22.22وحداتن تعليميتان ختصان التكوين يف البيئة الرقمية ونسبة مئوية بلغت 

 .% 26.68ساعة من احلجم الساعي الكلي للتكوين يف السداسي الثالث أي بنسبة مئوية بلغت بـــــ  90بـــ 



 

 

إلجناز مذكرة املاسرت، حيث وبعد اطالعنا على املواضيع اليت متت مناقشتها للسنة اجلامعية  ويف السداسي الرابع املخصص    
يدرسان البيئة الرقمية )من خالل  (02)موضوعا وجدان أن موضوعان  32ختصص علم األرشيف واليت بلغت  2018/2019

ناقشة، ومنا نالحظ ارتفاع معترب يف عدد املواضيع اليت عاجلت البيئة املواضيع املمن إمجايل  % 26.47العنوان فقط( أي بنسبة 
 الرقمية ادا ما قارانها بتخصص علم األرشيف الدي كان عدد املواضيع قليال جدا.  

حدات يف و  03وحدة تعليمية +  27جند أهنا بلغت  املكتباتوعند حساب امجايل عدد الوحدات التكوينية يف طور املاسرت علم 
السداسي الرابع )املذكرةـ، الرتبص امليداين، ملتقى متابعة اجناز املذكرة( وعند مقارنتها بعدد الوحدات اليت ختتص التكوين لألرشفة 

أن احلجم الساعي للتكوين يف و ، % 36.66أي بنسبة مئوية وصلت إىل  وحدة تعليمية 11االلكرتونية جند أن هذه األخرية بلغت 
  . % 39.98ساعة وبنسبة مئوية وصلت  1011.9ساعة من امجايل  404.6األرشفة االلكرتونية لطور املاسرت بلغ 

 :توزيع الوحدات التعليمية اخلاصة ابألرشفة االلكرتونية يف طور املاسرت يف التخصصني )أرشيف ومكتبات( 3.5.2

 
 التخصص

 
 السداسي

 
 الوحدةتسمية 

 التعليمية

 
حجمها جمموع 

الساعي يف 
 السداسي

النسبة املئوية من 
 الوحدات التعليمية

 يف السداسي الكلية

النسبة املئوية من احلجم 
 الساعي

 يف السداسي الكلي

 
 
 

 علم األرشيف
 

 0 0 0 0 األول 

 
 الثاين

  الرقمنة واألرشفة االلكرتونية 
 
 سا 202.5
 

 
 

18.51 % 

 

 
20.01 % 
 

 األنرتنيت واألرشيف
 أمتتة اخلدمات األرشيفية 

 إدارة األرشيف االفرتاضي  الثالث
 هندسة برجميات األرشيف

 
 
 
 
 

 علم املكتبات 

 
 األول 

  اإلدارة العلمية ألنظمة املعلومات
 
 
 
 
 سا 404.6

 

 

 

 

36.66 % 

 

 

 

 

39.98 % 

 تقييم أنظمة املعلومات والتوثيق
 امللكية الفكرية وحقوق املؤلف

 
 الثاين

 رهاانت واسرتاتيجيات املؤسسة 
 إدارة املوارد البشرية 

 إدارة املوارد املالية وامليزانية
 إدارة الوقت

 
 الثالث

 اجلودة يف املؤسسات الواثئقية
 إدارة وتنمية مصادر املعلومات 

 الربجميات الواثئقيةاقتناء 
 قيادة املشاريع واملقاوالتية 

 توزيع الوحدات التعليمية اخلاصة ابألرشفة االلكرتونية يف طور املاسرت يف التخصصني )أرشيف ومكتبات((: 14اجلدول رقم )

 ختص البيئة الرقمية بصفة املكتبات والتوثيق واليتميثل اجلدول أعاله احلصيلة اإلمجالية للوحدات التعليمية اليت يتم تدريسها مبعهد علم   
 امليدان يف عامة وتساهم يف تكوين أخصائي األرشيف واملكتبات وتزويده مبختلف املعارف واخلربات واملهارات لتطبيق األرشفة االلكرتونية

خلاصة خالل اجلول أعاله اتضح ان الوحدات التعليمية ا منها، ومنابملؤسسات واهليئات على اختالف انواعها وخدماهتا واملستفيدين 



 

 

من  % 18.51وبنسبة وحدات تعليمية  05بلغت خالل مسار التكوين ابملاسرت ابألرشفة االلكرتونية يف ختصص علم األرشيف 
أما . %  20.01 بنسبةساعة من احلجم الساعي الكلي يف السداسي  202.5الوحدات التعليمية الكلية املقررة وحبجم ساعي بلغ 

 سداسيات عرب ثالثةوحدة تعليمية موزعة  11يف ختصص علم املكتبات فقد بلغ عدد الوحدات التعليمية خالل مسار التكوين يف املاسرت 
ساعة من احلجم الساعي الكلي املقرر أي  404.6من الوحدات التعليمية الكلية املقررة وحبجم ساعي قدر بـــــ  % 36.66   وبنسبة 
 يفية يتضح أن االهتمام ابلتكوين على التكنولوجيات احلديثة وخباصة األرشفة االلكرتونية ومن خالل القراءة األول % 39.98بنسبة 

 . األرشيف ختصص املكتبات أكثر منه يف ختصص علم

 من خالل الدراسة توصلنا إىل جمموعة من النتائج، أمهها:النتائج العامة للدراسة:  4.5.2

  2005يطبق معهد علم املكتبات والتوثيق نرام ل.م.د مند سنة   .1

تمكن العلمي واخلربة الرتب والدرجات العلمية ما يدل على ال يفاهليئة التكوينية مبعهد علم املكتبات والتوثيق بتنوع وثراء  تتميز  .2

 امليدانية الكبرية يف جمال التخصص.

يتابع أخصائي األرشيف واملكتبات تكوينا أساسيا يف طور املاسرت يتكون من ثالثة سداسيات والسداسي الرابع خيصص للرتبص   .3

 امليداين وإجناز مدكرة شخصية ختضع للمناقشة والتقييم.

وحدات تعليمية وتنقسم إىل أربعة حماور رئيسية هي: وحدات التعليم األساسية، وحدات التعليم املنهجية،  09يتكون السداسي من   .4

 وحدات التعليم االستكشافية، وحدات التعليم األفقية وكل وحدة تنقسم إىل وحدات أخرى فرعية

 رات، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، أعمال أخرىعلى حجم ساعي حمدد وتقسم إىل حماضالوحدات الفرعية تتوزع   .5

 األعمال األخرى املوجودة ضمن الوحدات الفرعية غري حمددة وتفتقد للتجسيد والتطبيق على غرار األعمال األخرى  .6

ا خصص االسداسي األول من التكوين يف طور املاسرت علم األرشيف مل يتوفر على أي وحدة تعليمية حول االرشفة االلكرتونية، وا  .7

 لتلقني مبادئ علم األرشيف واخلطوف العريضة للتخصص بغرض بناء وتصميم قاعدة معرفية علمية متينة لدى الطالب

 من % 33.33علم األرشيف ودلك بنسبة لوحدات تعليمية للتكوين حول األرشفة االلكرتونية يف السداسي الثاين  03مت ادراج    .8

  ( وحدات.09البالغ عددها تسعة )ررة لوحدات التعليمية الكلية املقا

 33.35ساعة أي ما نسبته  112بلغ احلجم الساعي املقرر لتدريس االرشفة االلكرتونية يف السداسي الثاين ختصص علم األرشيف   .9

 من احلجم الساعي االمجايل املقرر. %

( 02) نداتن تعليميتاوح ةاألرشفة اإللكرتونييف السداسي الثالث من التكوين يف علم األرشيف بلغ عدد الوحدات التعليمية حول    .10

من  % 26.68ساعة ما نسبته  90من العدد االمجايل للوحدات التعليمية املقررة. واحلجم الساعي قدر بـــــ  % 22.22أي بنسبة 

 احلجم الساعي االمجايل.



 

 

يف السداسي الرابع واملخصص للعمل الشخصي بلغت عدد املواضيع اليت متت معاجلتها واليت هلا عالقة ابلبيئة الرقمية موضوعان   .11

وهدا ما يرتجم ضعف التحصيل  % 06.25أي بنسبة  2018/2019موضوع للتخرج للسنة اجلامعية  32( من أصل 02فقط )

 جاورها. والتمكن من مقيا  االرشفة االلكرتونية وما

 :وحدات تعليمية ختص األرشفة اإللكرتونية وبسبة مئوية قدرت بــــــــــــــ 03تضمن السداسي األول من ختصص علم املكتبات    .12

 .رمن احلجم الساعي االمجايل املقر  % 33.29ساعة ونسبة  112.3من إمجايل الوحدات، وحبجم ساعي بلغ  % 33.33

هي النسبة املئوية اليت تعرب عن الوحدات التعليمية املدرجة يف السداسي الثاين والثالث ختصص مكتبات من إمجال  % 44.44   .13

  الوحدات التعليمية املقررة. 

أما يف السداسي الثالث  % 46.63ساعة وبنسبة  157.3يقدر احلجم الساعي لتدريس األرشفة االلكرتونية يف السداسي الثاين   .14

 ساعة. 337.30من احلجم الساعي الكلي املقرر واملقدر بــــــ  % 40.02ساعة وبنسبة  135فقد بلغ احلجم الساعي 

( وحدات وبنسبة       05األرشفة االلكرتونية يف طور املاسرت ختصص علم األرشيف بلغت مخسة )لتدريس  الوحدات االمجالية  .15

 % 20.01ساعة أي نسبة  202.5 الوحدات، وحبجم ساعي قدر بــــ من إمجايل   % 18.51

وحدة تعليمية من امجايل الوحدات  11لتدريس األرشفة اإللكرتونية يف طور املاسرت ختصص علم املكتبات بلغت الوحدات اإلمجالية   .16

 % 39.98ساعة بنسبة مئوية  404.6وحبجم ساعي قدر بــــ  ،% 36.96التعليمية أي 

ظهرته نتائج الدراسة هدا ما أ فاالهتمام بتكوين األرشفة االلكرتونية يف ختصص علم املكتبات أكرب منه يف ختصص علم األرشي   .17

 ى خالف األرشيفني.احلديثة عل توهدا ان دل على شيء ااا يدل على اعطاء االولية ألخصائي املكتبات يف تكوينه على التكنولوجيا

كوينية اخلاصة ابلوحدات التعليمية املطبقة يف معهد علم املكتبات ترسل من الوزارة الوصية قد يكون هدا أحد الربامج واملقررات الت  .18

 االسباب اليت ال ترتك جماال للتطوير والتحسني من طرف اهليئة التعليمية.

التكنولوجيات احلديثة  للتكوين على احلجم الساعي املخصص للتكوين يف البيئة الرقمية ضعيف جدا ادا ما مت مقارنته ابحلجم الساعي .19

 والبيئة الرقمية  

عزوف الطلبة وخاصة طلبة ختصص علم األرشيف على معاجلة املواضيع ذات الصلة ابلرقمنة واألرشفة االلكرتونية قد يكون له بعدين   .20

أوهلما ضعف وانعدام استخدام التكنولوجيات احلديثة يف اهليئات املؤسسات اليت سيتم اجراء الدراسة امليدانية على مستواها وابلتايل 

و  اليت يتلقاها لسبب ين الطالب يف البيئة الرقمية وصعوبة استيعابه للدر لطابع امليداين، والثاين يتمثل يف ضعف تكو تفتقد الدراسة ا

 أو ألخر.



 

 

 بناءا على ما افرزته نتائج الدراسة امليدانية تقرتح الدراسة ما يلي: الدراسة: مقرتحات 5.5.2 

ة ضرورة خلق التوازن والتكامل بني الوحدات التعليمية والربامج اليت ختص البيئة التقليدية مع تلك اليت ختص البيئة الرقمية بغي/ 1

 ولةكال البيئتني وله مهارات وقدرات متكنه من االنسجام والتأقلم يف حميط عمله بسهمن   متمكنتكوين أخصائي أرشيف ومكتبات 

م الساعي املخصص للتكوين حول األرشفة االلكرتونية حىت ال يستمر االجحاف يف الوقت املخصص احلج النرر يفاعادة / 2

 لتعليمها سواء يف الدرو  النررية أو يف األعمال التطبيقية.

 / التحيني الدوري للربامج واملقررات التكوينية وحتسينها مبا يتناسب مع التحدايت الراهنة ومسايرهتا3

 ف على حد السواءاملكتبات واألرشيخاصة ابلتكوين لألرشفة اإللكرتونية ألخصائي نية يف طور املاسرت مشاريع تكوي / فتح4

التوجه حنو العمل التطبيقي وتنريم زايرات ميدانية بصفة منترمة إلكساب الدرو  النررية صبغة تطبيقية يف الواقع وترسيخ / 5

 الفكرة للطالب ميدانيا.

 القتصادية يف عملية تكوين وأتهيل أخصائي األرشيف مبا يتوافق مع احتياجاهتا   / ضرورة اشراك املؤسسات ا7

اشراك كل االطراف عند وضع املقررات الدراسية مبا فيه الطلبة، األساتذة، واستشعار املؤسسات اجملتمعية وخمتلف اهليئات / 8

 كل يف جمال ختصصه.  واإلدارات من أجل التعبري عن رغباهتم واحتياجاهتم من األايدي العاملة

 والورشات املفتوحة لتعليم األرشفة االلكرتونية على مستوى املعهد. الضرورية توفري التجهيزات التكنولوجية/ 9

 تشجيع وحتفيز أخصائي األرشيف واملكتبات على التكوين الذايت خارج نطاق التكوين األكادميي/ 10

كار ة مجاعية أو فردية مصغرة ودعمهم ومرافقتهم من اجل تشجيع اإلبداع واالبتفسح اجملال للطلبة للمشاركة يف مشاريع رقمن/ 11

 يف جمال األرشفة اإللكرتونية

ات احلديثة ختصيص التكوين يف الليسانس للبيئة التقليدية بكل حيثياهتا وجزئياهتا واالنتقال يف املاسرت للتكوين على التكنولوجي/ 12

 والولوج للبيئة الرقمية 

سبل التعاون والتشارك مع االقسام واملعاهد اليت تدر  ختصص علم املكتبات داخل الوطن وخارجه بغرض تبادل االفكار فتح  /13

 واخلربات وتوحيد الربامج واملقررات.

بكة بغرض إنشاء ش العامل العريب والعمل على توحيدها اإللكرتونية يف/ التعريف ابلربامج واملقررات اخلاصة ابلتكوين لألرشفة 14

 تعليمية عربية 

 اإللكرتونية يف العامل العريب  يف األرشفة/ التفكري يف وضع قاعدة معارف تضم اخلرباء املختصني 15



 

 

/ العمل على توحيد املصطلحات العلمية املتخصصة يف األرشفة اإللكرتونية عن طريق وضع قامو  يضم كل مصطلحات 16

 لعريب األرشفة اإللكرتونية املتداولة يف العامل ا

 ة:ـــــــــــــــخامت 6.5.2

دادهم واععلى تكوين وأتهيل أخصائي املكتبات واملعلومات واألرشيف  02علم املكتبات والتوثيق جبامعة قسنطينة  عهديسهر م      

ها يف خمتلف املؤسسات توظيف بغرضوتزويدهم مبختلف املهارات واخلربات خاصة تلك املتعلقة ابلتكنولوجيات احلديثة للمعلومات 

واهليئات ابختالف انواعها وخدماهتا. ومن بني التكنولوجيات األكثر استخداما وأكثرها امهية يف عصر املعلومات جند األرشفة 

ق السريع للسيل فمن أبرز العمليات اليت ال ميكن االستغناء عنها يف العصر احلايل ابلنرر للتدال خيتلف اثنان على أهنا االلكرتونية اليت ا

سهيل تلاملعلومايت واملعريف األمر الذي حتم ضرورة ادخال مثل هذه التقنيات يف املؤسسات الواثئقية او غريها من اهليئات واإلدارات 

وتيسري التحكم يف مجعه ومعاجلته وختزينه وحفره وااتحته جلمهور املستفيدين، هلذا اصبح من واجب مؤسسات ومعاهد التكوين  

ء االولوية للتكوين على حسن استخدام التكنولوجيات والعمل على تكييف برامج ومقررات تكوينية ألخصائي املكتبات اعطا

واملعلومات واألرشيف ترقى إىل مستوى تطلعات العصر الرقمي وحتدايته من جهة، وتعمل على سد احتياجات وطلبات سوق الشغل 

كل األطراف الفاعلة والشعور ابملسؤولية اجملتمعية اجتاه االوضاع الراهنة والعمل على   من جهة أخرى وهذا ال يتأتى اال بترافر جهود

 جتاوز حتدايهتا.
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