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 عنوان الرسالة او االطروحة

 الوعي المعلوماتي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة البصرة

 ملخص الدراسة او االطروحة

 

اهميةة هة ا الدراسةة لتبةين الةوعي المعلومةاتي لةدى طلبةة الدراسةات العليةا فةي جامعةة البصةرة وكة ل  المهةارات جاءت 

 المعلوماتية التي يتمتعون بها في التعامل مع المعلومات .

حيةةا اعتمةةد الباحةةا فةةي اعةةداد هةة ا الدراسةةة علةةم اجةةراء مسةةل لمجتمةةع الدراسةةة و  لةة  عةةن طريةة   تو يةةع اسةةتمارة 
ة علم طلبة الدراسات العليا لمجتمع الدراسة , و بعد تحليل اسئلة االستبانة و ظهور النتةائ  التةي بينةت مةواطن االستبان

قلة الوعي المعلوماتي للمجتمع المبحوا  في الجوانب التكنولوجية مثل قلة الةوعي بقواعةد البيانةات و محركةات البحةا 
ف مةةن اهمهةةا معرفةةة مسةةتوى الةةوعي المعلومةةاتي و المهةةارات المتعةةددة . كمةةا تطلعةةت الدراسةةة الةةم تحقيةة  عةةدة اهةةدا

المعلوماتيةةة التةةي يتمتةةع بهةةا طلبةةة الدراسةةات العليةةا فةةي جامعةةة البصةةرة , كمةةا واكةةد الباحةةا علةةم  ةةرورة النتةةائ  و 

 . التوصيات التي انتهت اليها الدراسة
 نة .( جدول تمثل اجابات المستجوبين علم االستبا104كما احتوت الدراسة علم )
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Abstract of Thesis 
Here the most important for that study is to show the informative literacy to the 
students of high studies in Basra university as well as skills that they enjoy to deal 
with the information. 
The researcher is depended on to create this survey of the academic community 
by distributing questionnaire form to the students of high studies. After analyzing 
the questionnaire and showing the results , it appears to be there is a lack of 
information literacy for the  respondent community in the technological field  such 
as the lack of awareness in the basic data and the united search engins.The study 
is also looked to achieve several objects .The most important is to know the level 
of informative literacy and skills that the students of high studies enjoy in Basra 
university .The researcher ensures the necessary recommendations and results 
studying. 
The study includes 105 tables that show the answers of the questionnaires. 
 

 


