
م
كود 

إلمادة
ــــادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

خصائص سوق إلنشر1

حقوق إلمؤلف وخصائصها2

إلمؤلفات وإجبة إلحماية3

سلطات إلرقيب4

وطها: عقود إلنشر5 محتوياتها وشر

مصادر إلمعلومات إلتقليدية وغير إلتقليدية1

تقسيمات مصادر إلمعلومات2

إت إلكتاب كمصدر للمعلومات3 ز ممير

فئات إلكتب إلمرجعية4

أسس تجميع إلببليوجرإفيات وأهم إستخدإماتها5

نت1 سياسات إإلستخدإم إلمقبول لإلنير

ي إلمفهوم: إلخصوصية2
ز

إلمفهوم وإلتطور ف

ها من إلدول3 ز وغير ي إلصير
ز

رإت حظر إألفالم ف مير

 وحرية إلرأي وإلتعبير عالمًياRight to knowحق إلمعرفة 4

Information for All: مبدأ إلمعلومات للجميع 5

نظم إلتشغيل1

خرإئط إلتدفق2

وحدة إلتخزين إلثانوية3

مجة4 لغات إلير
مجيات إلتطبيقية5 إلير

3114
إلرقابة وحقوق 

إلملكية إلفكرية

4115
إلحاسب إآللي 
وتكنولوجيا إلنشر

مصادر إلمعلومات2112

ي ـ يوليو  (إلنشر- كلية إآلدإب )موضوعات أبحاث برنامج 
ز

م إألساسي و إلدور إلثان 2020تعليم مفتوح ـ  إلتير

حة إلموضوعات إلمقير

1111
ي صناعة 

ز
مقدمة ف
إلنشر



م
كود 

إلمادة
ــــادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

ي ـ يوليو  (إلنشر- كلية إآلدإب )موضوعات أبحاث برنامج 
ز

م إألساسي و إلدور إلثان 2020تعليم مفتوح ـ  إلتير

حة إلموضوعات إلمقير

1111
ي صناعة 

ز
مقدمة ف
إلنشر

إلطباعة ومكونات إلكتاب1

موإد وأدوإت إلتجليد2

ماكينات إلطباعة3

أنوإع إلطباعة4
خصائص إلورق5

إلمدونات1

ي2
ز

ون إلنشر إؤللكير

نت3 نشأة إؤلنير

نت4 إللغة إلعربية وإؤلنير
أنوإع إلشبكات ومعماريتها5

ي إلعصور إلوسىط1
ز

إلمالمح إلمادية للكتاب إإلسالمي ف

إلطباعة بالحروف إلمتحركة2

تدوين وحفظ إلقرآن إلكريم3

مخطوطات إلبحر إلميت4
ي عهد ملوك إلطوإئف         5

ز
جمة ف حركة إلير

عة إلمركزية1 ز مقاييس إليز

مقاييس إلتشتت2

موإقع ذكر إلمصادر وإإلستشهادإت إلمرجعية3

ية4 إلدرإسة إلببليومير
قوإعد إلبيانات إلببليوجرإفية5

تاريــــخ إلكتب وإلنشر7123

ي8125
ز

إؤلحصاء إلببليوجرإف

إلطباعة5121

6122

نت  إؤلنير

ي 
ز

وإستخدإماتها ف
إلنشر



م
كود 

إلمادة
ــــادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

ي ـ يوليو  (إلنشر- كلية إآلدإب )موضوعات أبحاث برنامج 
ز

م إألساسي و إلدور إلثان 2020تعليم مفتوح ـ  إلتير

حة إلموضوعات إلمقير

1111
ي صناعة 

ز
مقدمة ف
إلنشر

ي إلبيئة إلرقمية1
ز

إآلرإء إلمناهضة لحماية حقوق إلملكية إلفكرية ف

ي للمؤلف2 خصائص إلحق إلمالي وإألدنر

ي حماية حقوق إلملكية إلفكرية3
ز

دور إختصاصي إلمعلومات وإلمكتبات ف

ي إلدول إلعربية4
ز

يعية لحماية حقوق إلملكية إلفكرية ف إلبنية إلتشر
ي حماية حقوق إلملكية إلفكرية5

ز
إلمنظمات وإلجمعيات إلدولية ودورها ف

ي1
ز

ون ي وإلنشر إؤللكير إلنشر إلمكتبر

ونية2 إلقرإءة إؤللكير

ونية 3 E- book readersأجهزة قرإءة إلكتب إؤللكير

وطها وترإخيصها4 إألتاحة إلحرة للمعرفة وشر
إلطباعة تحت إلطلب5

إلفهرسة أثناء إلنشر1

وظائف إلفهرس2

فهرس إإلتصال إلمباشر3

قوإعد وصف وإتاحة إلمعلومات4
إلفهرسة إلمحسبة5

يرادم رطىر انُشر انذكىي1ً

يُظىيخ انُشر ودهمبره2

أزيخ انُشر فً يظر ويؼىلبره3

يُبفطخ انُشر انرلًً نهُشر انزمهٍذي انًطجىع4
ونية ومرإحلها5 ركائز فكرة إلحكومة إؤللكير

إلفهرسة إلوصفية11213

وطها وترإخيصها12214 وشر

9211
حقوق إلملكية 

إلفكرية

ي10212
ز

ون إلنشر إؤللكير



م
كود 

إلمادة
ــــادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

ي ـ يوليو  (إلنشر- كلية إآلدإب )موضوعات أبحاث برنامج 
ز

م إألساسي و إلدور إلثان 2020تعليم مفتوح ـ  إلتير

حة إلموضوعات إلمقير

1111
ي صناعة 

ز
مقدمة ف
إلنشر

1ALA

2IFLA

3LOC

4WDL

5publication: Types and rules

َظبو انزظٍُف ويكىَبره1

رظٍُف دٌىي انؼشري2

لىائى رؤوش انًىضىػبد3

انزىضٍى وانفىنكطىَىي4ً

عنارص تنظيم إلمعلومات5

أهًٍخ ضٍبضخ رًٍُخ انًمزٍُبد1

يشكالد انذظىل ػهى انكزت2

ئجراءاد ويظبدر اإللزُبء3

أضبنٍت انزؼرف ػهى اهزًبيبد انًطزفٍذ4ٌٍ

ي تتأثر بها سياسة تنمية إلمقتنيات5
إلعوإمل إلبر

ئداراد دور انُشر ووظبئفهب1

يطجؼخ جبيؼخ انمبهرح2

األكبدًٌٍبد فً يظر ػظر انذونخ انجطهًٍخ3

انُشر األكبدًًٌ ويإضطبره4

ونية5 فئات إلمنشورإت إؤللكير

13215
نصوص متخصصة 

ية  ز (1)باللغة إؤلنجلير

14221
إلتصنيف وإلتحليل 

إلموضوعي للمعرفة

15223
بناء وتنمية 

إلمقتنيات

إلنشر إألكاديمي16224



م
كود 

إلمادة
ــــادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

ي ـ يوليو  (إلنشر- كلية إآلدإب )موضوعات أبحاث برنامج 
ز

م إألساسي و إلدور إلثان 2020تعليم مفتوح ـ  إلتير

حة إلموضوعات إلمقير

1111
ي صناعة 

ز
مقدمة ف
إلنشر

HTMLأضبضٍبد ئَشبء طفذبد اإلَزرَذ ثىاضطخ 1

phpأضبضٍبد ئَشبء طفذبد اإلَزرَذ ثىاضطخ 2

cssأضبضٍبد ئَشبء طفذبد اإلَزرَذ ثىاضطخ 3

asp.netأضبضٍبد ئَشبء طفذبد اإلَزرَذ ثىاضطخ 4

نت بوإسطة لغة بايثون5 أساسيات ؤنشاء صفحات إؤلنير

يىلغ دار انشروق ػهى اإلَزرَذ1

ػُبطر ثُبء وركىٌٍ انججهٍىجرافٍبد2

يفهىو انججهٍىجرافٍبد وأَىاػهب3

وظبئف ويهبو انججهٍىجرافٍبد4

ز5 أهمية إلببليوجرإفيات ودورها للباحثير

نًزظفذبد اإلنكزروٍَخ انزً ظهرد دذٌضًب وأصرد ػهى رروٌج انكزت1

أهى انظفبد انىاجت رىافرهب فًٍٍ ٌؼًم ثىظٍفخ انزروٌج2

انؼاللخ ثٍٍ انزروٌج واألرظبل3

أهى ػُبطر ئطبرأضزرارٍجٍخ انزطىٌك4

إلوسائل إؤلعالمية إلمناسبة للكتب5

خذيبد انُشر نهًؼىل1ٍٍ

انكزبة اإلنكزرو2ًَ

انذمىق انذونٍخ نهفئبد انخبطخ3

ثرَبيج ئثظبر4

وزيل5 برنامج كير

17225
لغات معالجة 

ونية إلنصوص إؤللكير

18311

فهارس 

وببليوجرإفيات 
مؤسسات إلنشر

19312
إؤلعالن وترويــــج 

إلكتب

إلنشر للفئات إلخاصة20313



م
كود 

إلمادة
ــــادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

ي ـ يوليو  (إلنشر- كلية إآلدإب )موضوعات أبحاث برنامج 
ز

م إألساسي و إلدور إلثان 2020تعليم مفتوح ـ  إلتير

حة إلموضوعات إلمقير

1111
ي صناعة 

ز
مقدمة ف
إلنشر

انكزت انًىضىػٍخ فً انزراس انؼرث1ً

كزت انزراجى2

كزت انذذٌش انُجىي3

انًظبدر انزبرٌخٍخ4

تفاسير إلقرآن إلكريم5

1ISBN

2LCC

3 RDA

4The Cataloging : Types and Rules

5Open Acccess

يزطهجبد ويرادم انجذش فً َظى اضزرجبع انًؼهىيبد1

يؼبٌٍر رمٍٍى َظى اضزرجبع انًؼهىيبد2

فذض انُزبئج وأدواد انمٍبش3

يرادم وخطىاد ئَشبء َظى اضزرجبع انًؼهىيبد4

جاع إلمعلومات مع عرض ألهمية نماذج إلنظم مما درست5 مشكالت نظم إسير

انكزت اإلنكزروٍَخ1

لىارئ انكزت اإلنكزروٍَخ2

ثريجٍبد انُشر انًكزج3ً

انخطىط انؼرثٍخ انذبضىثٍخ4

إلرقمنة5

21314
ي  إث إلعرنر مصادر إلير

إؤلسالمي

22315
نصوص متخصصة 

ية  ز (2)باللغة إؤلنجلير

23321
نظم إلمعلومات 

إلببليوجرإفية

24322
إؤلخرإج إلطباعي 

وتصميم إلكتب



م
كود 

إلمادة
ــــادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

ي ـ يوليو  (إلنشر- كلية إآلدإب )موضوعات أبحاث برنامج 
ز

م إألساسي و إلدور إلثان 2020تعليم مفتوح ـ  إلتير

حة إلموضوعات إلمقير

1111
ي صناعة 

ز
مقدمة ف
إلنشر

يفهىو انُشر انذونً وأهًٍزه، يىضذب األطراف األضبضٍخ انذاخهخ فً طُبػخ انُشر1

 أَىاع انججهٍىجرافٍبد يغ رىضٍخ انفبرق ثٍُهب وثٍٍ أدواد انزذهٍم وانزكشٍف2

 أدواد انزؼرٌف ثطىق انُشر انذونً يغ انزركٍس ػهى أدنخ انُبشرٌٍ انذون3ٍٍٍ

 انزرلٍى انذونً انًىدذ نهكزت وأهًٍزه فً ضىق انُشر ودور انًكزجبد انىطٍُخ فً يُذه4
ي تمكن من إلتعرف عليهاعىل إلمستوى إلعالمي5

إت إلدوريات إلعلمية مع بيان أهم إألدوإت إلبر  معامالت تأثير
انزظذٍف وانزؼرٌف1

رخرٌج انُظىص2

 ركشٍف انُظىص3

انًمذيخ فً األػًبل انًذممخ4
 ثقافة إلمحقق5
ػُبطر انًسٌج انزطىٌمً وأضبنٍجهب1

األضجبة انذاػٍخ نهمٍبو ثأثذبس انطىق2

انفرق ثٍٍ انزطىٌك وانجٍغ3

       دبجخ انُبشرٌٍ ويُزجً انًؼهىيبد نهزطىٌك4

دورة حياة إلمنتج5

انىطف انؼبو، انًكىَبد، انًساٌب وانؼٍىة : يىلغ دار انشروق ػهى اإلَزرَذ1

 انًؼبٌٍر انؼبيخ نزمٍٍى يىالغ انُبشرٌٍ ػهى اإلَزرَذ2

انىطف انؼبو، انًكىَبد، انًساٌب وانؼٍىة:  يىلغ جًؼٍخ انًكزجبد األيرٌكٍخ ػهى اإلَزرَذ3

انزؼرٌف، واالهًٍخ وخطىاد اإلَشبء:  يىالغ انُبشرٌٍ ػهى اإلَزرَذ4

نت5  إإلتجاهات إلمختلفة لتعريف إلنشر عىل إؤلنير

 انًجبالد انًخزهفخ نخذيخ انزكُىنىجٍب نهزراس1

انًمىيبد انزكُىنىجٍخ وثريجٍبد رلًُخ انزراس انفكري2

 انًٍزبدارب نهًىاد انزراصٍخ انًرلًُخ3

يشروػبد رلًُخ انزراس انفكري انؼبن4ًً

ي إلمكتبات 5
ز

إث إلفكري ف وعات رقمنة إلير إلقوإعد إؤلرشادية لمشر

تسويق إلكتب27325

26324
تحقيق ونشر 

إلمخطوطات

إلنشر إلدولي25323

28411
ين عىل  موإقع إلناشر

نت شبكة إؤلنير

إث إلفكري29412 رقمنة إلير
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كود 

إلمادة
ــــادة ــ ــ ــ إسم إلمـ

ي ـ يوليو  (إلنشر- كلية إآلدإب )موضوعات أبحاث برنامج 
ز

م إألساسي و إلدور إلثان 2020تعليم مفتوح ـ  إلتير

حة إلموضوعات إلمقير

1111
ي صناعة 

ز
مقدمة ف
إلنشر

انزرلٍى انذونً انًىدذ نهكزبة1

 انزرلٍى انذونً انًىدذ نهذورٌبد2

(ISO)انًُظًخ انذونٍخ نهزمٍٍص 3

 انهجبٌ انفٍُخ انزً رؼًم فً انًؼهىيبد وانُشر فً انهٍئخ انذونٍخ نهزمٍٍص4

إلخاصة بالمعلومات وإلتوثيق (46)إللجنة إلفنية 5

رؼرٌفهب، يًٍسارهب وػٍىثهب: رمٍُخ انُبَى ركُىنىجً ثىطفهب ضالح رو دذ1ٌٍ

أَىاػهب ويًٍساد وػٍىة كم َىع:  انطبثؼبد2

أَىاػهب، ويًٍساد وػٍىة كم َىع: نغبد انجريجخ3

رؼرٌفهب، ورطجٍمبرهب ويًٍسارهب وػٍىثهب:  انطجبػخ صالصٍخ األثؼبد4

إلطباعة باإلستنسل أنوإعها وأساليبها5

َشأره ويفهىيه وػاللزه ثبنُشبط انؼهًً: األرظبل انؼهًً 1

انزبرٌخ وانُشأح ويرادم انُشر وانزذكٍى: يظبدر االرظبل انؼهًً انرض2ًً

 يظبدر االرظبل انؼهًً غٍر انرض3ًً

انًرادم وانخذيبد انًؼهىيبرٍخ:  رذىل انًؼهىيبد انؼهًٍخ ثؼذ انُشر ئنى يؼرفخ4

دور ئخظبئً انًؼهىيبد فً االرظبل انؼه5ًً

إؤلتصال إلعلمي32415

31414

ؤستخدإم 

ي 
ز

إلتكنولوجيا ف

إلطباعة

30413
إلمعايير وإلموإصفات 

ي مجال إلنشر
ز

ف


