 : 6991 إنشاء برنامج علوم المكتبات
وعلوم المعلومات تحت مظله كلية
الدراسات العليا.

قسم دراسات المعلومات

نبذة عن القسم

جامعة الكويت
كلية العلوم اإلجتماعية

التخصص المساند

 :0222 إنضمام البرنامج لكليه العلوم
اإلجتماعية.

قسم دراسات المعلومات

 :0220 تغير التسمية من برنامج علوم
المكتبات والمعلومات إلى إسم قسم علوم
المكتبات والمعلومات.
 :0220 تقديم تخصص مساند تحت إسم
الدراسات المعلوماتية.

 عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم حالياً
 69عضو هيئة تدريس.


يوجد لدى القسم عدد  4مدرسين مساعدين.

 وصل عدد طلبة التخصص المساند 452
طالبا في سنه .0265


 0262إعتماد مدير جامعة الكويت
أ.د.حسين االنصاري تغيير مسمى قسم علوم
المكتبات و المعلومات ليصبح قسم
دراسات المعلومات

قسم دراسات المعلومات
ص.ب86186 .
كيفان
الرمز البريدي71982 :
الكويت
الهاتف24988838 - 24984854 :
فاكس80604816 :

@DIST.KU

@distku

Facebook :

Instagram: @infoclub_dlis

@Dist_ku

Twitter :

قسم دراسات المعلومات
رسالة القسم :
توافقا م رسالة جامعة الكويت وتجاوبا م تأثير
تكنولوجيا المعلومات على مجتمعنا ،يردا قسم دراسات
المعلومات إلى إنتاج عمالة قادرة على لعح دور قيادي
مرم في بيئتنا المتأثرة بتطور المعرفة وتكنولوجيا
المعلومات المتقدمة.
كما يردا القسم إلى تقديم األبحام الخاصة بذلك
المجال والتي تتناسح م إهتماماتنا المحلية واإلقليمية.
وبذلك سيساهم القسم مساهمة قيمة في التطور المحلي
واإلقليمي لنظم المكتبات والمعلومات وخدماترا والذي
سيزيد أيضا من تحسين مستوى مراكز المعلومات ونظم
المعلومات والخدمات المعلوماتية.

األهداف العامة :

 -6إعللداد أخصللائ لي ليللن م لر لن لي ليللن ومللزوديللن بللال لم لعللارا
والكفاءات واإلتجاهات والمرارات المعلوماتية الحديثة
والالزمة للعمل عللى قليلادة قلطلاع اللملعلللوملات علللى
المستوى المحلي واإلقليمي.
 -0تشجي الدراسة والبحم والنشر العلمي مل اللتلركليلز
على اإلحتياجات والطموح الوطني واإلقليمي.

مقررات الخدمة :
يقدم قسم دراسات المعلللوملات ملقلررات خلدملاتليلة وللجلمليل
طلبة كلية العلوم اإلجتماعيلة 131اللملرلارات اللملعلللوملاتليلة
وال لب لحللم ال لع لل لمللي وسللوا ي لتللم ت لقللديللم م لقللررات مشللاب لرللة
بالمستقبل للجلمليل اللتلخلصلصلات حسلح حلاجلتلرلم وحسلح
إمكانيات قسم دراسات المعلومات المتوفرة.

التخصص المساند :
يقدم قسم دراسات المعلومات تخصصا مساندا لطلبة
الجامعة في مجال الدراسات المعلوماتية والذي يردا
إلى إعداد طلبة ذو وعي معلوماتي قادرين على العمل
ضمن بيئه ذات تغير إجتماعي وثقافي كبير ،وذلك
على المستوى المرني واألكاديمي .بعد إتمام التخصص
المساند سيتمكن الطلبة من تحسين مستوى إستخدامرم
لمصادر وتقنيات المعلومات أثناء فترة دراسة تخصصرم
الرئيسي.
ويسير التخصص المساند بخط موازي التجاة خط سير
الجامعة من ناحية تشجي التعاون بين األقسام العلمية
والتفاعل م المواضي الخاصة بالمعلومات مثل
اإلتصاالت والعلوم اإلدارية وعلوم الكمبيوتر.
ويتكون التخصص المساند من  04وحدة دراسية
 9منرا إلزامية و 65أخرى إختيارية.

 -3المشاركة بالبرامج والمشاريل اللملةديلة إللى اللتلطلويلر
ال لم لر لنللي وال لت لقللدم فللي م لجللال أن لظ لمللة ال لم لع للللومللات
والخدمات الملعلللوملاتليلة وذللك علللى مسلتلوى اللقلطلاع
الخاص والقطاع الحكومي.

مجاالت العمل :

 -4المساهمة في إنشاء بنية معلوماتية تحتية صلبة في
الدولة.

مراكز المعلومات في جمي قلطلاعلات اللدوللة اللخلاص
و الحكومي .

التخصص المساند في الدراسات المعلوماتية
المقررات اإللزامية ( 9وحدات دراسية)
101
151
055

المعلومات والمجتم
تنظيم المعلومات
مصادر المعلومات وخدماترا في
العلوم االجتماعية

المقررات االختيارية :

على الطالح اختيار  5من المقررات التالية
بواق  65وحدة دراسية ،متطلح مسبق 636
831
851
381
388
331
338
333
330
335
351
081
031
038

أسس تقنية المعلومات
السلوك المعلوماتي
األرشفة الرقمية
تسويق المعلومات
تصميم قواعد البيانات واسترجاع المعلومات
تطبيقات االنترنت وخدماترا
النشر االلكتروني
تصميم المواق االلكترونية
بحم و استرجاع مصادر المعلومات
االعالم االجتماعي و منظمات المعلومات
سياسات و أخالقيات المعلومات
المكتبات الرقمية
نظم الوسائط المتعددة

الشروط المطلوبة للتخصص المساند :
 -1أن اليزيد عدد الوحدات المجتازة عن 08
وحدة دراسيه.
 -2إجتياز المقرر  - 131المهارات المعلوماتية
والبحث العلمي.

