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 اخلطة البحثية لقسم املكتبات والواثئق واملعلومات
 القيم البحثية املوجه للبحث العلمي لقسم املكتبات والواثئق وتقنية املعلومات

 يف ظل الرؤية البحثية التالية لكلية اآلداب: 

رؤية ))حبوث أصولية معمقة قادرة على دعم البحوث التطبيقية من أجل املسامهة الفاعلة يف حتقيق 
 (( 2030مصر 
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 المحاور البحثية للدراسات األصولية لقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات 

 

 التوجه األصول 

 هوية التخصص )الدراسات األساسية يف جمال املكتبات والواثئق واملعلومات(  1

 قضااي اهلوية الثقافية  2

 إنتاج املعرفة وإاتحتها وحفظها  3

 املستدامة: القضااي واسرتاتيجيات التنفيذالتنمية  4

 لكرتونيةإلتنظيم مصادر املعلومات التقليدية وا 5

 

 المحاور البحثية للدراسات التطبيقية لقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات 

 

 التوجه التطبيقي

 تطبيقات التقنيات احلديثة يف جمال املكتبات والواثئق واألرشيف  1

 تطبيقات دراسات املكتبات والواثئق واألرشيفات لدعم اسرتاتيجية التنمية املستدامة 2

 قضااي التحول الرقمي وتكنولوجيا املعلومات  3
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 المحاور البحثية للدراسات البينية لقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات 

 

 

 املرتبطة هبذا التوجه(التوجه البيين )سجل يف اجلدول التال احملاور 

 دراسات توثيق الرتاث 1

 االنرتنت والواثئق واألرشيف 2

 اقتصادايت املعلومات  3

 اجلوانب القانونية واحلقوقية يف جمال املعلومات واملكتبات والواثئق واألرشيف  4

 دراسات بينية مع العلوم االجتماعية واإلنسانيات 5

 دراسات بينية مع العلوم الرايضية واإلحصائية   6

7 
 دراسات بينية مع العلوم اإلدارية 

 
 

  هوية التخصص احملور البحثي

 املوضوعات البحثية املقرتحة
 هوية ختصص املكتبات والواثئق واملعلومات.  .1
 مستقبل مهن وعلوم املكتبات واملعلومات واألرشيف  .2
 الواثئق واألرشيف والتحليل النقدي هلا.النظرايت احلديثة يف علوم املكتبات واملعلومات  .3
 الدبلوماتيك احلديث. .4
 مناهج البحث يف جمال املكتبات والواثئق واملعلومات. .5
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 املعايري وأخالقيات املهنة يف جمال يف مراكز املعلومات واملكتبات واألرشيف. .6
 الوعي األرشيفي.  .7
   املعلومايت الوعي .8
 ياسات املعلومات والقياسات البديلة ق  .9

    البيئة الرقمية  يفاملعلومات  واختصاصييأتهيل املكتبيني  .10
   نظم املعلومات  .11

 احملور البحثي قضااي اهلوية الثقافية 

 املوضوعات البحثية املقرتحة
 الكتاب العريب املخطوط. .1
 دراسات اإلنتاج الفكري يف مصر. .2
 الكتب واملكتبات.دراسات اتريخ   .3
 املكتبات واألرشيفات وبناء الوعي ابهلوية الوطنية. .4
 دراسة واثئق عصور التاريخ املصري املختلفة. .5
  حتقيق الواثئق ونشرها.  .6
 )مصادر علم الشروط واملصطلح الواثئقي(. مصادر دراسة الواثئق العربية .7
 سياقات إنتاج الواثئق. .8
 معارض الواثئق وتقنياهتا. .9

 الكتابة العربية. .10
 التحول الرقمى  يفدور مؤسسات املعلومات    .11
   العلمياالتصال   .12
 املكتبات واملعلومات واجملتمع    .13
 املكتبات العامة كمراكز ثقافية جمتمعية    .14
 حفظ الرتاث الفكرى الوطىن يف  ودورهااملكتبات الوطنية    .15

 إنتاج املعرفة وإاتحتها وحفظها :احملور البحثي

 املوضوعات البحثية املقرتحة
 مصادر املعلومات املختلفة وقنواهتا ومقوماهتا. .1
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 مرافق املعلومات على اختالف أنواعها. .2
 املراجع العامة واملتخصصة. .3
 التأهيل والتدريب للموارد البشرية يف مرافق املعلومات .4
 الثقافة املعلوماتية والوعي املعلومايت. .5
 اإلاتحة احلرة ملصادر املعرفة  .6
 إدارة املعرفة.  .7
 حتليل وتصميم نظم املعلومات.  .8
 املؤسسات املهنية يف املكتبات واملعلومات والواثئق واألرشيف  .9

 احملور البحثي التنمية املستدامة: القضااي واسرتاتيجيات التنفيذ

 املوضوعات البحثية املقرتحة
 بعد.املكتبات املدرسية والتعليم عن  .1
 املكتبات األكادميية وتنمية االبتكار واإلبداع.  .2
 املكتبات العامة ومساحات العمل املشرتكة. .3
 املكتبات واألرشيفات الوطنية ورقمنه الرتاث الوطين. .4
 رقمنه مصادر املعلومات.  .5
 األرشفة اإللكرتونية وإدارة الواثئق اجلارية إلكرتونًيا.  .6
 واألرشيفات. التجمعات االفرتاضية للمكتبات  .7
 املستدامة   والتنميةمؤسسات املعلومات  .8
 السياسة الوطنية للمعلومات   .9
 

 احملور البحثي: تنظيم مصادر املعلومات التقليدية واإللكرتونية 

 املوضوعات البحثية املقرتحة
 التنظيم الفين ملصادر املعلومات وإنشاء أدوات البحث واالسرتجاع يف مرافق املعلومات. .1
 وتنمية املقتنيات من مصادر املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات وإدارهتا. بناء  .2
 .واألرشيف ومرافق املعلومات، واملكتبات، مؤسسات،خدمات املعلومات وتسويقها يف   .3
 تنمية اجملموعات يف األرشيفات وإداراهتا.  .4
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 العمليات الفنية يف جمال األرشيف. .5
 مؤسسات حفظ الواثئق أبنواعها.  .6
 األرشيفات الشخصية واألوراق اخلاصة. .7
 أرشيفات الذاكرة البديلة.   .8
 أرشيفات الواثئق غري التقليدية )األرشيفات النوعية واملتخصصة(.  .9

  دراسة ما وراء البياانت )امليتاداات(   .10
 BIBFRAME وتطبيقاته الببليوجرايف  اإلطار. منوذج 11    

 

 احملور البحثي تطبيقات التقنيات احلديثة يف جمال املكتبات والواثئق واألرشيف 

 املوضوعات البحثية املقرتحة
 الواثئق واألرشيفتطبيقات البياانت الضخمة وسلسلة الكتل يف جمال املكتبات واملعلومات و  .1
 تطبيقات علوم البياانت يف جمال املكتبات واملعلومات .2
 واألرشيف. الواثئق،و  واملعلومات، املكتبات،ل احلديثة للويب واإلنرتنت يف جمال تطبيقات تقنيات األجيا .3
 واألرشيف. الواثئق،و  واملعلومات، املكتبات،تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال  .4
 تطبيقات التقنيات احلديثة يف تطوير إدارة املكتبات واألرشيفات ومؤسسات املعلومات .5
 وإاتحتها. ونوادر املصادر غري التقليدية تطبيقات التقنيات احلديثة يف حفظ املخطوطات والواثئق   .6
 االجتاهات احلديثة يف نظم اسرتجاع املعلومات  .7
 برامج قراءة النصوص املخطوطة.  .8
 حتليل وتصميم نظم االتصال الواثئقي. .9

 . االجتاهات احلديثة ىف النظم اآللية املتكاملة  10
 

احملور البحثي تطبيقات دراسات املكتبات والواثئق واألرشيف لدعم اسرتاتيجية التنمية 
 املستدامة 

 املوضوعات البحثية املقرتحة
  تطبيقات احلكومة اإللكرتونية. .1
 األرشيفات ومقومات احلوكمة الرشيدة. .2
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 احلديثة يف تطوير اإلفادة من املعلومات الصحية واحليوية. تطبيقات التقنيات  .3
 والتعلم عن بعد  املكتبات األكادميية .4
   واالبتكارتنمية االبداع   يفدور املكتبات  .5
 مية املستدامة نودعم الت املصريبنك املعرفة  .6
 مواجهة األزمات   يفدور مؤسسات املعلومات  .7

 

 احملور البحثي قضااي التحول الرقمي وتكنولوجيا املعلومات 

 املوضوعات البحثية املقرتحة
 التحول الرقمي يف جمال املكتبات.  .1
 النشر اإللكرتوين. .2
 نظم إدارة احملتوى الرقمي. .3
 رقمنة الواثئق.  .4
 مشروعات التحويل الرقمي للواثئق التارخيية واإلدارية اجلارية.  .5
 واد األرشيفية.املستودعات الرقمية للم .6

 

 احملور البحثي دراسات توثيق الرتاث 

 املوضوعات البحثية املقرتحة
 نظم إدارة املتاحف. .1
 توثيق عناصر الرتاث املادي والالمادي ورقمنتها. .2
 نظم توثيق املسكوكات واملقتنيات املتحفية وإاتحتها.  .3
 . التقليديةمصادر املعلومات غري التقنيات احلديثة حلفظ وترميم املخطوطات و  .4
 توثيق املقتنيات الفنية. .5
 املتاحف االفرتاضية.  .6
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 نرتنت إلاحملور البحثي ا

 املوضوعات البحثية املقرتحة
 شبكات املعلومات واالتصاالت.  .1

 قضااي اإلنرتنت وبروتكوالت االتصال. .2

 شبكات التواصل االجتماعي. .3

 األرشيفات االفرتاضية.  .4

 أرشيف اإلنرتنت.  .5

 االفرتاضية لألرشيفات. التجمعات  .6

   اخلدمات االفرتاضية الكتشاف مصادر املعلومات. .7

   واملعلوماتاملكتبات  يفتطبيقات احلوسبة السحابية  .8

   واملعلوماتاملكتبات  يفتطبيقات اهلواتف الذكية  .9

 واملعلومات املكتبات  وحتالفاتجتمعات  .10

 البواابت الوطنية للمعلومات  .11

 املعلومات   ومعماريةتصميم املواقع  يف احلديثةاالجتاهات  .12

 برجميات كشف االنتحال  .13

   واملعلوماتاملكتبات  يفتطبيقات انرتنت األشياء  .14

 

 احملور البحثي اقتصادايت املعلومات 

 املوضوعات البحثية املقرتحة
 واملعرفة   اقتصادايت املعلومات .1
   واملعرفةاملعلومات   جمتمع .2
 االقتصاد الرقمي  .3
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 صناعة الكتاب والنشر.اقتصادايت   .4
 دراسات سوق العمل للخرجيني.  .5

 التأثري االقتصادى للمكتبات  6    
 

 احملور البحثي اجلوانب القانونية واحلقوقية يف جمال املعلومات واملكتبات والواثئق واألرشيف 

 املوضوعات البحثية املقرتحة
 الواثئق واألرشيف.واملعلومات و  املكتبات،تشريعات  .1
 يف احلفظ التقليدي واحلفظ السحايب. واخلصوصية أمن املعلومات  .2
 اجلوانب القانونية لرقمنة مصادر املعلومات.  .3
 املواطنة الرقمية.  .4
 حقوق امللكية الفكرية.  .5
 النشر والقضااي القانونية.  .6

 

 احملور البحثي دراسات بينية مع العلوم االجتماعية واإلنسانيات 

 املقرتحةاملوضوعات البحثية 
 املستفيدون وسلوكيات البحث عن املعلومات.  .1
 دراسات املستفيدين يف جمال األرشيف. .2
 االجتاهات السلوكية يف البحث يف األرشيف.   .3
 اتريخ النظم واملؤسسات املنتجة للواثئق.  .4
 نظم معلومات العلوم االجتماعية   .5
 لغوايت املعلومات  .6
 العصر الرقمى   يفالقراءة ومهاراهتا  .7
 تصنيف املعرفة لدى الفالسفة املسلمني  .8
 ادارة املعرفة   .9

 علم املعرفة من منظور معلوماتى   .10
 توثيق الفولكلور   .11
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 اخلرائط الرقمية للمكتبات  .12

 

  والطبيعية احملور البحثي دراسات بينية مع العلوم الرايضية واإلحصائية 
 واملعلومات واألرشيف. تطبيقات حبوث العمليات يف جمال املكتبات  .1
 استخدامات اإلحصاء يف جمال املكتبات واملعلومات واألرشيف.   .2
 التمثيل املرئى للبياانت  .3
 املعلوماتية احليوية   .4

    

 احملور البحثي دراسات بينية مع العلوم اإلدارية 
 اجلودة واالعتماد يف مرافق املعلومات .1
 جدارات مديري مؤسسات املعلومات. .2
 األداء.قياس  .3
 إدارة املشروعات.  .4
 ومراكز املعلومات واألرشيفات. يف املكتباتالتغيري  إدارة .5
 مؤسسات املعلومات  يفادارة التميز  .6
 جمال املعلومات   يفاخلصخصة  .7
 .للمكتبات وخدماهتا  اإللكرتوينالتسويق  .8


