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 والحبسب الخىثيق ونظن الوعلىهبث: هبدة                 الثبلثتالفرقت   اإلعالم             : قسن 

 م 2015هبيى حخلفبث  الفرقت الثبنيت 

============================================= 
 

 :أسئلت فقط أربعأجب عن 
 

 ( درجبث 5)                                                     :السؤال األول 

 .؟ ما الخدمات التي تقدميا مراكز التوثيق اإلعالمي   
(  درجبث  5  )                                                      :السؤال الثبنى 

 :أمام اإلجابة الخاطئة (   X) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (  √) ضع عالمة 
 . (  √) البيانات تعتبر المعمومات المادة الخام التي يتم الحصول منيا عمي  -1
 . (  √)يوجد أسموبان فقط لمتوثيق ىما التوثيق اآللي والتوثيق اليدوي – 2
 .(  √)يعد األلترافيش شكاًل من أشكال الفيرسة  – 3
 .( X)  ال يوجد فرق بين مراكز التوثيق العامة ومراكز التوثيق اإلقميمية  – 4
 .(  X)ال فرق بين التكشيف واالستخالص  – 5

(  درجبث  5 )                                                              :السؤال الثبلث 
 

 :بين  قارن  
 .الميكروفيمم والميكروفيش  – 1
 .التوثيق الصحفي والتوثيق اإلعالمي  – 2
 

(  درجبث  5 )                                                       : الرابعالسؤال 

 .أرصد بالشرح خمس خدمات تقدميا مراكز التوثيق اإلعالمي لمباحثين ؟  
 

(  درجبث  5 )                                                          :- الخبهسالسؤال 

  .أذكر خمس مشكالت تواجه المعلومات ؟ 
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 االجببت 

 ( درجبث 5)                                                     :السؤال األول اجببت   

 :الخدمات التي تقدميا مراكز التوثيق اإلعالمي    
وتشمل الرد عمي األسئمة واالستفسارات الموجية من المستفيدين : الخدمات المرجعية  –أواًل 

 .طمبا لمحصول عمي معمومات معينة أو حقائق أو بيانات 
تعد مراكز التوثيق اإلعالمي : خدمات الكشافات والمستخمصات والقوائم الببميوجرافية  –ثانيًا 

كما تعد قوائم , كشافات لمدوريات والكتب ومستخمصات توفر الوقت والجيد لممستفيدين 
ببميوجرافية في مجال االتصال كدليل بحوث االتصال وببميوجرافيات متخصصة في مجاالت 

 .معينة كالرأي العام 
اإلعالمي خدمات الترجمة لمتعرف  البد أن تتضمن مراكز التوثيق: خدمات الترجمة  –ثالثًا 

 .عمي الترجمات المتاحة وطرق الحصول عمييا وترجمة الجديد واليام من أوعية المعمومات 
تساىم خدمات التصوير في حل الكثير من المشكالت المتعمقة : خدمات التصوير  –رابعًا 

من خالل األجيزة بالتزويد واالختزان والمحافظة عمي المجموعات وتيسير االستفادة منيا 
المستخدمة لمتصغير والتصوير واالسترجاع والتحميض والتقطيع والتعبئة والقراءة والطبع 

 .ومتطمبات الحفظ واالسترجاع 
تعد خدمة النشر من اىم الخدمات التي تحرص عمييا مراكز التوثيق : النشر  –خامسًا 

ثمتيا الفيارس والكشافات وقوائم اإلعالمي ألىميتيا في توصيل المعمومات لممستفيدين ومن أم
 . المقتنيات وأدلة اإلنتاج الفكري والنشرات اإلعالمية سواء لألخبار العممية والمينية

 :خدمات اإلحاطة الجارية  –سادسًا 
 
 
 



(  درجبث  5  )                                                      :السؤال الثبنى  اجببت

 :أمام اإلجابة الخاطئة (   X) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (  √) ضع عالمة 
 . (  √) البيانات تعتبر المعمومات المادة الخام التي يتم الحصول منيا عمي  -1
 . (  √)يوجد أسموبان فقط لمتوثيق ىما التوثيق اآللي والتوثيق اليدوي – 2
 .(  √)يعد األلترافيش شكاًل من أشكال الفيرسة  – 3
 .( X)  ال يوجد فرق بين مراكز التوثيق العامة ومراكز التوثيق اإلقميمية  – 4
 .(  X)ال فرق بين التكشيف واالستخالص  – 5

(  درجبث  5 )                                                              :السؤال الثبلث  اجببت
 

 :بين  قارن  
 .الميكروفيمم والميكروفيش  – 1

 ( .مترًا  30) قدم  100ىو فيمم ممفوف حتي : الميكروفيمم البكرة أو الممفوف 
 :يتميز الميكروفيمم بعدة مميزات منها 

 .انخفاض تكاليف إنتاج النسخة األم  – 1
 .انخفاض تكاليف نسخ التوزيع  – 2
 .سيولة الحفظ والتخزين واالسترجاع واالستخدام  – 3
إمكانية ترميز عمب الميكروفيمم مما يسيل العثور عمي أي فيمم وتكشيفو والحصول عمي  – 4

 .اية وثيقة في الفيمم 
 :تتمثل عيوب الميكروفيمم فيما يمي  

صعوبة تحديث المادة العممية المحممة عميو لعدم إمكانية إدخال بطاقات جديدة عمي المواد  – 1
 .المصورة بالفعل 

 .خة من النسخة والبد من النسخ من األصل صعوبة نسخ نس – 2
 .يحتاج إلي عمب ورقية وعمب معدنية إلرسالو بالبريد أو تخزينو  – 3



 .يحتاج إلي وقت طويل لموصول إلي المعمومات المطموبة عمي الفيمم  – 4
 
 

عبارة عن مجموعة صور مصغرة مرتبة في صفوف واعمدة عمي بطاقات فيرس : الميكروفيش 
 .في أعمي كل بطاقة مساحة مخصصة لكتابة عنوان يقرأ بالعين المجردة المكتبة و

 : يتميز الميكروفيش بعدة مميزات منيا 
يقدم فرصة تحميل وحدة واحدة مما يجعل استخدام البطاقة الواحدة غير مرتبط بالبطاقات  – 1

 .األخري 
 .سيولة استنساخ ميكروفيش من آخر داخل المكتبة  – 2
 .سيولة تحديث المعمومات باإلضافة أو الحذف  – 3
 .وسيمة سريعة واقتصادية لتسجيل وتوزيع المعمومات المكونة من عدة صفحات – 4

 :ىم عيوب الميكروفيش فيما يمي أتتمثل 
 .ارتفاع تكاليف إنتاج النسخة األم  – 1
 .ذو طاقة تخزينية محدودة ويستمزم تخزينو أليًا  – 2
 .كمما زاد حجم ممف الميكروفيش في المكتبة كان من الصعب العثور عمي بطاقة معينة  – 3
 .سيولة سرقة بطاقات الميكروفيش أو اخفائيا  – 4
 .التوثيق الصحفي والتوثيق اإلعالمي  –

يدل عمي التعامل مع السيل اليائل من المعمومات التي تصل الي أقسام :  التوثيق الصحفي
فية عبر القنوات اإلعالمية والمواد الثقافية المختمفة ويقوم قسم المعمومات المعمومات الصح

الصحفية باختيار وتنظيم وتصنيف ىذا السيل اليائل من المعمومات المكتوبة منيا والمطبوعة 
 .والمنطوقة التي تنتج وتوزع يوميا وكل ساعة بواسطة وسائل اإلعالم وأجيزة االتصاالت 



مجموعة العمميات واإلجراءات الفنية والمتخصصة التي تجري عمي  : التوثيق اإلعالمي هو
المعرفة العممية المتخصصة في مجال اإلعالم واالتصال الجماىيري شاممة الجمع واالقتناء 

 . (االستخالص   -التكشيف  –الفيرسة  –التصنيف ) والتحميل الموضوعي 
 
 

(  درجبث  5 )                                                       : الرابعالسؤال  اجببت

 :خدمات تقدميا مراكز التوثيق اإلعالمي لمباحثين 
 .الخدمات الببموجرافيو والمرجعية  – 1

 .الترجمة واالستنساخ والنشر  – 2

 .خدمات اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي لممعمومات  – 3

 .إنتاج وسائل التعريف باإلنتاج الفكري اإلعالمي وتحميمو  – 4

 

 

(  درجبث  5 )                                                          :- الخبهسالسؤال  اجببت

 :خمس مشكالت تواجه المعلومات 

 .تضخم حجم االنتاج الفكري وارتفاع معدالت نموه  – 1
 .تعدد مواطن اإلنتاج الفكري وتأخر وصولو بعد طمبو  – 2
 .تعدد احتياجات الباحثين مع تعمق واتساع المعرفة  – 3
 .تعدد أشكال نشر اإلنتاج الفكري من الكتب الي الدوريات  – 4
 .عدم إمكانية الحصول عمي كثير من المطبوعات التي تعد محدودة التوزيع  – 5
 .وعية وتشتت المعمومات بين المطبوعات المحورية والثانوية تعقد االرتباطات الموض – 6
 

 


