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 والحبسب التىثيق ونظن الوعلىهبث: هبدة                 ةالثبنيالفرقت   اإلعالم             : قسن 

 (  20) الذرجت        سبعبث      3: الزهن    الئحت قذيوت            م 2015هبيى  دور    

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

 :أسئلت فقط أربعأجب عن 
 

 ( درجبث 5)                                                     :السؤال األول 

 .وما أىمية المعمومات ؟ ؟ قارن بين البيانات والمعمومات   
(  درجبث  5  )                                                      :السؤال الثبنى 

 :أمام اإلجابة الخاطئة (   X) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (  √) ضع عالمة 
 .  اتمعمومال إدارة البيانات تعد وظيفة من وظائف عمم – 1
 .ييتم بمعالجة المواد والوثائق لسد حاجة الباحثين التوثيق ىو جزء من التنظيم الببميوجرافى – 2
 .  الكشافات واألدلة أىم األدوات المستخدمة في نظم التوثيق التقميديةمن  – 3
 . وتستخدم في تخزين المعموماتىي النظم التي تتضمن كممات البحث الرئيسة المكانز  – 4
 .   من الوثائقالكشاف ىو دليل منظم الستخراج المعمومات المطموبة  – 5

(  درجبث  5 )                                                              :السؤال الثبلث 
 

؟  مراكز التوثيقل تميما اشرح خمس
 

(  درجبث  5 )                                                       : الرابعالسؤال 

 .؟  تناول اتجاىين بالشرح والتوضيح.  الكشافاتتعددت االتجاىات نحو أنواع  
 

(  درجبث  5 )                                                          :- الخبهسالسؤال 

  .؟ اشرح خطوات التوثيق الصحفي   

 

 .األسئلتانتهج                                                                              
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 اإلجببت 

 ( درجبث 5)                                                     :السؤال األول إجببت 

 .قارن بين البيانات والمعمومات ؟ وما أىمية المعمومات ؟   
 :الفرق بين البيانات والمعمومات 

يشير مصطمح البيانات إلي الحقائق او األرقام أو الرموز التي تصف موضوعا ما او فكرة ما او حالة  – 1
ما أما المعمومات فيي تجميع وتحميل وتمخيص البيانات التي كانت بمثابة مواد خام غير مرتبة او مقومة أو 

 .مفسرة وغير جاىزة لالستخدام 
وتحميميا بحيث يصبح ليا محتوي ذات معني يؤثر في االتجاه ورد  إذا ما تم تقويم البيانات وتفسيرىا – 2

 .الفعل والسموك فإنيا تصبح في ىذه الحالة معمومات 
 .تعتبر البيانات المادة الخام التي يتم الحصول منيا عمي المعمومات  – 3
تفرقة وعندما تتجمع تقع المعمومات في مرتبة وسط بين البيانات والمعرفة فالبيانات عبارة عن حقائق م – 4

ىذه الحقائق وترتبط معًا تصبح معمومات وعندما تصبح المعمومات قادرة عمي التأثير في سموك الفرد 
 .والمجتمع تتحول إلي معرفة 

ال تؤدي البيانات الخام إلي اتخاذ قرار ما بل تميد لعممية اتخاذ القرار فإذا تم صياغة ىذه البيانات  – 5
 .أساسًا التخاذ القرار تصبح معمومات بطريقة ىادفة لتكون 

البيانات والمعمومات يكمل بعضيا البعض حيث يستمزم وجود البيانات والمعمومات توفر وعاء فكري  – 6
يحوييا وىو ما يسمي بالوثيقة فالوثيقة ىي الوسط الذي يحمل المعمومات والبيانات أو المعرفة المسجمة 

 .بصرف النظر عن شكميا وخواصيا
 :ة المعمومات أهمي

تشكل المعمومات دورًا حيويًا في حياة األفراد والمجتمعات فيي عنصر ال غني عنو في أي نشاط  – 1
 .نمارسو وتعد أساسًا جوىريًا في اتخاذ القرارات 

المعمومات ىي المادة الخام لمبحوث العممية والمحك الرئيسي التخاذ القرارات الصحيحة ومن يممك  – 2
 .صحيحة في الوقت المناسب يممك عناصر القوة والسيطرة المعمومات ال

 .أصبحت صناعة المعمومات موردًا اساسيًا ومصدرًا لمدخل القومي ومجااًل لمقوي العاممة  – 3



 .تنمية قدرة الدولة عمي اإلفادة من المعمومات المتاحة والخبرات التي تحققت في الدول األخري  – 4
 .الدولة من جيد في البحث والتطوير عمي ضوء ما ىو متاح من معمومات ترشيد وتنسيق ما تبذلو  – 5
توفير بدائل وأساليب حديثة لحل المشكالت الفنية واختيارات تكفل الحد من ىذه المشكالت في  – 6

 .المستقبل
 

(  درجبث  5  )                                                      :السؤال الثبنى  إجببت

 :أمام اإلجابة الخاطئة (   X) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (  √) ضع عالمة 
 . (  √)  اتمعمومالإدارة البيانات تعد وظيفة من وظائف عمم  – 1
 .( √) التوثيق ىو جزء من التنظيم الببميوجرافى ييتم بمعالجة المواد والوثائق لسد حاجة الباحثين – 2
 . (  √) الكشافات واألدلة  المستخدمة في نظم التوثيق التقميديةأىم األدوات من  – 3
 .( √)  ىي النظم التي تتضمن كممات البحث الرئيسة وتستخدم في تخزين المعموماتالمكانز  – 4
 .  (  √)  الكشاف ىو دليل منظم الستخراج المعمومات المطموبة من الوثائق – 5

(  درجبث  5 )                                                              :السؤال الثبلث  إجببت
 

؟  مراكز التوثيقل تميما اشرح خمس

 : يمكن تحديد مهام ومسئوليات مراكز التوثيق فيما يمي 

تحتوى عمى المعمومات المطموبة  ويشمل اختيار وطمب المواد الثقافية واإلعالمية المختمفة التى :التزويد  -1
 .واختيار وطمب واستالم الوثائق ورسم سياسة عممية التزويد واستالميا 

كما يشمل عمميات وذلك بتحديد البيانات والمعمومات التى تم تحويميا من المواد الثقافية  :التحميل  -2
 .االستخالص والفيرسة والتكشيف والتصنيف 

يجاد العالقة المتحددة بين المصطمحات التى تظير فى عمميات التحميل وذلك إل :ضبط المصطمحات  -3
يجاد الصمة بين المغة التى يستخدميا القائم بالتحميل والمغة التى يستخدميا طالب المعمومات بما فى ذلك  وا 

 .من استخدام المعالج والمصطمحات والمكائن 

 
 



التحميل عمى وسيط يمكن الرجوع إليو كالبطاقات أو الشرائط أو األفالم   أى تسجيل تاريخ :التسجيل  -4
   0الخ 0
 . أى ترتيب الوثائق فى موضوع معين سواء كانت وثائق أصمية أو مصورة : اإليداع  -5
 . تحميل السؤال الخاص بالمعمومات تمييدا لرسم استراتيجية البحث : طمب المعمومات  -6
 .إدارة وتشغيل الوحدات اآللية أو غيرىا لتحديد المطموب من التسجيالت الموجودة: إعادة المعمومات  -7
 

(  درجبث  5 )                                                       : الرابعالسؤال  إجببت

 .تناول اتجاىين بالشرح والتوضيح ؟ .  تعددت االتجاىات نحو أنواع الكشافات 
 : تعددت االتجاىات نحو أنواع الكشافات عمي النحو التالي 

 :اتجاه قسم الكشافات عمي أساس التقميدية وغير التقميدية  -أواًل 
:  الكشافات إلى النوعيات التاليةالذي قسم الدكتور نزار محمد عمى القاسم ويمثل ىذا االتجاه 

: وتنقسم إليالكشافات التقميدية  -
 .كشاف األسماء -أ

 .كشاف الكممات -ب
.  كشاف المواضيع -ج
: وتنقسم إلي الكشافات الغير التقميدية  -2
. الكشاف المتناسق  –أ 
.  ضيعاكشاف المو -ب
. التجييز اآللى  -ج

 : اتجاه قسم الكشافات عمي أساس الشكل والمضمون : ثانيًا 
:  إلى النوعيات التالية الكشافاتالذي قسم الدكتور محمد فتحى عبد اليادى ويمثل ىذا االتجاه 

:  وتشملمن حيث النوعيات أو أسموب المعالجة   -1
 .الكشاف الموضوعى اليجائى  -أ 

. الكشاف المصنف -ب 



 .كشاف المؤلف  -ج 
 .الكشاف المترابط  -د 
 .كشاف كممات النص  -ىـ 
 .كشاف الكممات الدالة فى السياق  -و 
 .كشاف االستشياد المرجعى  -ز 
: وتشملمن حيث الشكل   -2
. الشكل البطاقى  -أ 

 ( . أو منسوخ عمى اآللة ) الشكل المطبوع فى كتاب  -ب 
 .الشكل الممحق فى نياية الدورية أو الكتاب  -ج 
 .الشكل المستقل  -د 
 .الشكل الميكروفيممى  -ىـ 
. الشكل القابل لمقراءة آليًا   -و
 

(  درجبث  5 )                                                          :- الخبهسالسؤال   إجببت

  .؟ اشرح خطوات التوثيق الصحفي   

 :يمكن بمورة خطوات التوثيق الصحفي فيما يمي 
ويعني اختيار واستالم المواد والموضوعات اإلعالمية والثقافية التي تحتوي عمي المعمومات  :التزويد  – 1

 .المطموبة 
 .حيث تجمع المواد اإلعالمية والثقافية بشكل يسيل تخزينيا والمحافظة عمييا  :التجميع والتخزين  – 2
 .وذلك بتحديد البيانات والمعمومات التي تحوييا المواد والموضوعات اإلعالمية والثقافية  :التحميل  – 3
فية حسب موضوعاتيا واستخدام رؤوس ويكون ذلك بتنظيم المواد اإلعالمية والثقا :التصنيف والفهرسة  – 4

 .موضوعات وارقام ورموز دالة تسيل الوصول إلي ىذه المواد والمعمومات الموجودة فييا 
قد تحتاج بعض الوثائق والمطبوعات والمواد اإلعالمية والثقافية المكتوبة بمغات أجنبية والتي  :الترجمة  – 5

أو كميا أو بعض البيانات المطموبة منيا لتسييل  تصل إلي مراكز المعمومات إلي ترجمة جزء منيا
 .استخداميا



وذلك بإعطاء ممخص ومعمومات موجزة ومختصرة عن الموضوع او المادة اإلعالمية  :االستخالص  – 6
 .والثقافية المطموبة تسييال لمقارئ والباحث وتوفيرا لوقتو 

اإلعالمية والثقافية إلي وضع كشاف  ويقصد بيا عمل كشافات فقد تحتاج بعض المواد :التكشيف  – 7
تحميمي ليا يبين موضوعاتيا ومعمومات عنيا وقد تحتاج الجريدة أو المجمة كشاف لمموضوعات وحتي الكتب 

 .يحمل العديد منيا كشافا ىجائيا في نيايتيا تسييال لموصول الي المعمومات الموجودة فييا 
 


