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بحث موحد شامل

Federated Search
and Discovery 

ملفات سمات للمستخدمني

Users profiling 

نشر الكتروني

Electronic Publishing 

التحكم بصالحيات املستفيدين 

Users Management

صفحة خاصة بكل مستخدم

Personalized user Page 

إحاطة جارية وتنبيهات مجدولة

Personalized Current 
Awareness and SDI  

تقدم النظم العربية املتطورة خدمة املعرفة األكادميية للمكتبات األكادميية و الطبية

التي تطمح الى مستوى عاملي من اخلدمة املعرفية... اتصل بنا للمزيد من املعلومات

هل تعاني من كثرة مصادر البحث املتاحة وتتمنى لو مت عرضها جميعا في بوتقة واحدة؟؟

أال تبحث عن وسيلة لالتصال باملستفيدين بطريقة مميزة و سهلة؟؟

أال يطلب املستفيدون احلصول على ما يناسب اختصاصهم فقط وليس أي معلومات أخرى؟؟

هل تتمنى لو أن لكل مستفيد القدرة على حتديد تنبيهات دورية عبر جميع مصادر املعرفة؟؟

هل تريد أكثر من ذلك؟؟؟

خدمة املعرفة األكادميية تعطيك املزيد...

راحة البال حيث ال حتتاج إال خدمة اإلنترنت في مكتبك.

كفاءة في األداء حيث تقدم النظم لك هذه اخلدمات بناء على خبرة راسخة تقنية و معلوماتية.

رضى املستفيدين حيث تتمكن مكتبتك من تلبية احتياجاتهم بسهولة و يسر.

www.aas.com.sa
info@aas.com.sa

خدمة املعرفة األكادميية تقدم لك ذلك كله وأكثر منه...



 ا�ستج�بة للتطور املعريف والتقني الدائم يف جم�ل علوم املكتب�ت واملعلوم�ت واأي�س� مبن��سبة االحتف�ل مبئوية ت�أ�سي�س اجلمعية 
Alignment ، هذا  الع�م وخالل موؤمتر اجلمعية يف وا�سنطن ويف �سهر يونيو اطالق م�سروع املوائمة  االأم، فقد مت هذا 
امل�سروع الذي ا�ستغرق اأكرث من ع�م�ن من اجلهود البحثية العميقة والتي ا�ستخدم فيه� الكثري من االأدوات مثل املق�بالت 
ال�سخ�سية وور�س العمل وجمموع�ت املن�ق�سة والط�والت امل�ستديرة واال�ستب�ن�ت، الخ.، وبهدف اختب�ر معرفة كيف ميكن لدور 
اأخ�س�ئي املعلوم�ت واملكتب�ت ودور اجلمعية اأن يواكب احل�ج�ت يف ع�مل متغري، ويحقق و�سع اأف�سل لدورهم ودور اجلمعيه يف 
امل�ستقبل، ولعل من اأهم الفوائد التي �سيحققه� امل�سروع; متكني االأع�س�ء من فهم اأف�سل  بقيمتهم والدور الذي ميكن اأن يلعبوه 
يف موؤ�س�س�تهم ، وحتفيزهم على االت�س�ل بفع�لية حول دورهم املحوري وقيمتهم املميزة يف موؤ�س�س�تهم، وبن�ء و�سع مميز 

الأخ�س�ئي املعلوم�ت يف �سوق العمل ، واأي�س� ا�ستقط�ب اأع�س�ء جدد للجمعية من تخ�س�س�ت خمتلفة يف جم�ل املعلوم�ت.
امل�سروع �سيقدم جمموعة من االدوات الب�سيطة والعملية لالأع�س�ء والتي �ستمكنهم من ابراز وا�ستعرا�س هذا الدور املحوري 
يف موؤ�س�س�تهم من خالل تقدمي ا�سرتاتيجي�ت للمخ�طبة واالت�س�ل الفع�ل ميكن اال�ستع�نة به� عند التخ�طب مع املدراء يف 
موؤ�س�س�تهم ومتكنهم من بي�ن اأهمية دورهم احل��سم يف دعم عملي�ت اتخ�ذ القرار، واأي�س� �ستوفر جمموعه من التعريف�ت 
وامل�سطلح�ت التي ميكن ا�ستخدامه� اأو اأي�س� عدم ا�ستخدامه� عند كت�بة التو�سيف الوظيفي الأخ�س�ئي املعلوم�ت، كذلك 
اأخ�س�ئي  دور  لبي�ن  واحل�جة  االت�س�ل  عند  ا�ستخدامه�  املمكن  واالأفك�ر  واالأ�س�ليب  النم�ذج  من  جمموعة  تقدمي  �سيتم 
املعلوم�ت ملجتمع املوؤ�س�سة التي يعمل به� مثل عرو�س تقدميية ممكن تقدميه� خالل اجتم�ع�ت العمل يف املوؤ�س�سة، وجمموعه 

من خطط االت�س�ل الدوري الفع�ل مع جمتمع املوؤ�س�سة.
ونود اأن ن�سري هن� اىل اأن اأهم املب�درات التي يحويه� امل�سروع هي مب�درة تغيري ا�سم اجلمعية ليوائم التطورات واملتغريات 
املختلفة وي�سع اجلمعية يف موقع اأف�سل خلدمة التخ�س�س واالأع�س�ء، ولعل هذه املب�درة م�زالت ت�ستقطب الكثري من النق��س 
ولكن الدرا�س�ت التي ق�مت به� اجلمعية اأثبتت احل�جة لهذا التغيري لعدم مط�بقة اال�سم للخ�س�ئ�س االيج�بية التي يقدره� 
اأ�سح�ب املوؤ�س�س�ت و االأعم�ل ، فب�سكل ع�م ف�مل�سروع م�زال ي�ستقطب الكثري من اجلهود وهذه دعوة للجميع للم�س�ركة ب�لتغيري 

.Alignment 09 وامل�ستقبل االأف�سل للتخ�س�س واجلمعية مع

ك��ل��م��ة ال��رئ��ي��س

ال���دي���ح���اين د.����س���ل���ط���ان   



أعضاء مجلس إدارة جمعية المكتبات المتخصصة-فرع الخليج 2010/2009م

أ. عفراء سعيد راشد الشامسي
مسئولة التطوير المستمر

�س. ب. 1331 املكتبة الطبية-امل�ست�سفى ال�سلط�ين
م�سقط 111 �سلطنة عم�ن

ت/ 0096824599685 - ف/ 0096824599307
affralshamsi@yahoo.com :الربيد االلكرتوين

أ. نجيب بن محمد الخطيب
رئيس تحرير النشرة

�س.ب. 52870 الري��س 11573 اململكة العربية ال�سعودية
ت/ 0096614882473 - ف/ 0096614828506

najeeb2299@yahoo. com :الربيد االلكرتوين

أ.محمد غالي راشد
منسق العالقات العامة 

اخت�س��سي املجموع�ت العلميه
مكتبة ج�معة امللك عبداهلل للعلوم والتقنيه، ثول. اململكه 

العربيه ال�سعوديه
ت:  0096628083605

Mohamed.mubarak@kaust.edu.sa : الربيد الكرتوين

د. حسين األنصاري
عضو مجلس إدارة

ت/  24988881 00965- ف/  24844120  00965
h_ansari82@hotmail.com :الربيد االإلكرتوين

أ. راشد عبد الرحمن علي
عضو مجلس إدارة

ج�معة االإم�رات �س.ب 1441 العني
ت/ 97137131182 - ف/ 0097137666975
rashed@uaeu.ac.ae :الربيد االإلكرتوين

 

د. سلطان محيا الديحاني
الرئيس 

�س.ب. 5969 ال�سف�ة، الكويت
ت/ 009654984711  - ف/ 009654840718

s_aldaihani@ hotmail.com :الربيد االلكرتوين

أ. عبداهلل خليفة الحفيتي
الرئيس المنتخب

�س. ب. 1441 العني، االم�رات العربية املتحدة
ت/ 00971503386868 - ف/ 0097137666975
  a.khalifa@uaeu. ac.ae :الربيد االلكرتوين

أ. فهد بن علي الدرهم
الرئيس السابق

�س. ب. 2713 الدوحة، قطر
ت/ 009745858747 - ف/ 009744931430
fahad.ali@qu.edu.qa :الربيد االلكرتوين

أ. ديفيد هرش
نائب الرئيس / سكرتير

هيئة ابو ظبي للثق�فة والرتاث �س ب 2380
ابو ظبي- االم�رات العربية املتحدة

ت: 00971504451968 ف�ك�س: 0097126217472
david.hirsch@adach.ae :الربيد االإلكرتوين

د. نعيمة حسن جبر
مسئولة موقع الجمعية

�س.ب. 42  اخلو�س 123 م�سقط، �سلطنة عم�ن
ت/ 0096899320584 - ف/ 0096824543194

mnjaburh@hotmail.com :الربيد االلكرتوين

أ. تهاني كلندر
مسئولة التخطيط اإلستراتيجي

ت/ 24843908  00965   ف/ 24816595  00965
�س.ب.  17140 الرمز الربيدي:  72452 الكويت

kuw20022002@ yahoo.com  :الربيد الالألكرتوين



نشرة دورية تصدر عن جمعية المكتبات 

المتخصصة- فرع الخليج العربي

المجلد الرابع عشر - العدد الثالث

شوال 1430 ه� - أكتوبر 2009م

المشرف العام

د. سلطان محيا الديحاني

saldaihani@gmail.com

رئيس التحرير

أ. نجيب بن محمد الخطيب 

najeeb2299@yahoo.com

جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي

صب 26154 المنامة - مملكة البحرين

www.sla.org/chapter/cag
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•  المؤتمر 16 : المعرفة االفتراضية في مؤسسات 

المعلومات:   اتجاهات وقضايا

• جمعية المكتبات المتخصصة 

تختتم مؤتمرها الخامس عشر في الكويت

• االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 

ينظم مؤتمره العشرون في المغرب

• تسويق نظم المعلومات وقواعد البيانات 

االلكترونية للمكتبات السعودية 

يعمل الق�ئمون على جمعية املكتب�ت املتخ�س�سة )فرع اخلليج العربي( على مالحقة التطورات املهنية املت�س�رعة يف جم�ل 
التخ�س�س ومواكبته� قدر االإمك�ن ،وذلك من خالل عقد املوؤمترات وحلق�ت البحوث وور�س العمل واإ�سدار ن�سرة متخ�س�سة 
حتمل بني طي�ته� اأعم�ال حديثة من درا�س�ت ومق�الت وعرو�س كتب واأطروح�ت علمية وتق�رير ب�للغتني العربية واالجنليزية .
وي�أتي �سدور هذا العدد من ن�سرة جمعية املكتب�ت املتخ�س�سة، والق�ئمني على اجلمعية من اإداريني ومنظمني يف اأوج ن�س�طهم 
للتح�سري للموؤمتر ال�سنوي ال�س�د�س ع�سر املزمع عقده يف مدينة ابوظبي ب�الإم�رات العربية املتحدة خالل الفرتة من 2- 4 
م�ر�س 2010 املوافق 16-18 ربيع االأول 1431م حتت عنوان »املعرفة االفرتا�سية يف موؤ�س�س�ت املعلوم�ت: اجت�ه�ت وق�س�ي�«.

وي�سرين اأن اأنوه اإىل اجلهود احلثيثة واملخل�سة التي ت�سعى الإجن�ح امللتقى واإبرازه ب�ل�سورة املر�سية املطلوبة من اأع�س�ء 
االأ�ست�ذ  وال�سكر  ب�لذكر  اأخ�س  اأن  املبذول  للجهد  وتقديرا  للحقيقة  ونقال  يفوتني  وال  املنظمة  واللجنة  االإدارة  جمل�س 

عبداهلل بن خليفة احلفيتي الرئي�س املنتخب للجمعية واالأ�ست�ذ الدكتور ج��سم جرجي�س .
ب�أن  التخ�س�س  جم�ل  يف  والب�حث�ت  للب�حثني  الدعوة  اأوجه  اأن  �س�نحة  فر�سة  اأجده�  التي  املن��سبة  وبهذه  يفوتني  وال 
ي�س�ركوا ب�أعم�لهم يف املوؤمتر والتى ودون اأدنى �سك من �س�أنه� اأن ت�سكل اإ�س�فة علمية للتخ�س�س يف دول اخلليج العربي.

ال������م������ق������دم������ة

اأ.جنيب بن حممد اخلطيب
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املؤمتر  السادس عشر جلمعية املكتبات املتخصصة فرع اخلليج العربي 2010
 

املعرفــــــــــة االفـــــــــــتراضية فـــــــــــي مؤسســـــــــــــــــات 
املعلومـــــــــــــــــــات:   اجتـــــــــــــــــــــــــــــــــاهات وقضــــــــــــــــــــــــــــــايا
ابو ظبي - إالمارات العربية المتحدة- 2-4 مارس 2010م 

مؤتمرات ون�دوات

تقدم الجوائز 

بهدف تشجيع 

الباحثين الشباب 

ممن يتم اختيار 

أوراقهم للجوائز 

من قبل اللجنة 

العلمية للمؤتمر

الخليج  )فرع  المتخصصة  المكتبات  تنظم جمعية 
ال��ع��رب��ي( م��ؤت��م��ره��ا ال��س��ادس ع��ش��ر ت��ح��ت ع��ن��وان 
المعلومات  مؤسسات  ف��ي  االفتراضية  “المعرفة 
:اتجاهات وقضايا “ وذلك في مدينة ابوظبي باإلمارات 
العربية المتحدة خالل الفترة من 2 – 4 مارس 2010م  

الموافق في 16-18 ربيع األول 1431م 

1-  المجموعات الرقمية:
الرقمي املحتوى  • اإدارة 

والرتاخي�س  التف�و�س،  التخطيط،  املكتبية:  • التكتالت 
• املكتب�ت الرقمية التب�دلية 

عربية( )جت�رب  العربي  املحتوى  • رقمنة 

2-  الخدمات: 
االفرتا�سية  املرجعية  • اخلدمة 

البحثية  • اال�ست�س�رات 
متعددة الو�س�ئط  املعلوم�ت  • خدم�ت 

الرقمي  املحتوى  وحتليل  تقييم  • مق�يي�س 

3-  المستفيدون:
الرقمي  البحث  الرقمي،  )التعليم  الرقمي  املجتمع   •

اإدارة االأعم�ل الرقمية، احلي�ة االفرتا�سية( 

• التوجه نحو امل�ستفيد والوعي املعلوم�تي يف البيئة الرقمية 
اخل��سة االحتي�ج�ت  ذوي  ملجتمع  املعلوم�ت  •  خدم�ت 

م�س�در التعلم يف م�س�ندة التعليم  مراكز  •  دور 

4-  المهنة والمهنيين:
• املجتمع الرقمي ومهنة املكتب�ت 

والرتتيب  االع��ت��م���د  يف  امل��ع��ل��وم���ت  موؤ�س�س�ت  دور   •
االأك�دميي 

الرقمية البيئة  يف  املعلوم�ت  وم�ست�س�ري  مدراء  • اإعداد 
االأزم��ة  ظ��ل  يف  املهنيني  ودور  اال�سرتاتيجي  التفكري   •

االقت�س�دية

البرنامج الزمني لتقديم األوراق 
نوفمرب 2009  1 االأوراق  م�سروع�ت  لتقدمي  • اخر موعد 
• االإخط�ر بقبول او رف�س امل�سروع�ت املقدمة 15 نوفمرب 

2009
2010 دي�سمرب   15 املوؤمتر  ورقة  لتقدمي  موعد  • اخر 

 15 للموؤمتر  النه�ئية  الورقة  رف�س  او  بقبول  • االإخط�ر 
ين�ير 2010

ضوابط تقديم أوراق المؤتمر 
1.  تكون االأوراق املقدمة يف حدود 3-4 اآالف كلمة تقريبً�. 
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حتكيم اأوراقهم �سمن االأوراق املر�سحة للجوائز.

معايير تحكيم األوراق لنيل الجوائز 
والنظري�ت  للمف�هيم  ال�سليم  املنطقي  البن�ء  ترابط   .1

واملحتوي�ت التي ت�سمنته� الورقة
2. و�سوح امل�سكلة اأو الهدف من الدرا�سة.

3. اأهمية الدرا�سة ومدى االبتك�ر فيه�. 
4. ارتب�طه� مبح�ور املوؤمتر. 

5. تغطية االأدبي�ت املهنية يف املو�سوع.
6. املدخل واملنهج املتبع يف الدرا�سة. 

7.النت�ئج. 
8. من�ق�سة وحتليل النت�ئج. 

9. االأ�سلوب والعب�رات وال�سي�غة. 
10. التوثيق واالأم�نة العلمية. حتكم كل ورقة من قبل ثالثة 
التخ�ذ  لتحكيمهم  الرتاكمية  النتيجة  وتر�سد  حمكمني، 

احلكم النه�ئي على الورقة املر�سحة لنيل اجل�ئزة.

المراسالت
تر�سل جميع املرا�سالت واال�ستف�س�رات املتعلقة ب�ملوؤمتر

على العنوان الت�يل:
رئي�س اللجنة العلمية الدكتور: ج��سم جرجي�س

 jjirjees@ncdr.ae :بريد الكرتوين

يتم اختزان جميع 

األوراق المقدمة 

على قرص ليزر 

مدمج يتم توزيعه 

على المشاركين

2 . تعد االأوراق ب��ستخدام برن�مج م�يكرو�سوفت ورد 6 اأو 
اأحدث منه 

3.  ترتك م�س�فة مزدوجة بني ال�سطور، مع اعتم�د الهوام�س 
االفرتا�سية لربن�مج م�يكرو�سوفت ورد )بو�سة واحدة 
يف اله�م�س العلوي، و 1٫25 بو�سة يف اله�م�س ال�سفلي(

كت�بة  يف   )APA Style( اإي��ه  بي  اإي��ه  اأ�سلوب  يعتمد   .4
امل�س�در، واحلوا�سي التي تراجع جيدًا ، وترتب هج�ئيً�.

5. يقدم م�ستخل�س للورقة املقدمة يف حدود200 كلمة.
6. تت�سمن االأوراق البحثية مقدمة ومعلوم�ت حول خلفية 
وخطوات  منهج  البحث،  وفرو�س  الهدف،  اأو  امل�سكلة 

البحث، النت�ئج، واملن�ق�سة واخل�متة. 
7. تت�سمن اأوراق وجه�ت النظر واملواقف العن��سر الت�لية: 
خلفية املو�سوع، بي�ن املو�سوع اأو الق�سية حتت الدرا�سة، 

االأدلة، املن�ق�سة، النت�ئج.

توزيع األوراق المقدمة 
�سوف يتم اختزان جميع االأوراق املقدمة على قر�س ليزر 

مدمج يتم توزيعه على امل�س�ركني يف اأعم�ل املوؤمتر.

نشر األوراق العلمية 
ب�لعربية  اأوراقهم  ن�سر  على  امل�س�ركون  الب�حثون  يوافق 
يف  العلمية  اللجنة  اختي�ر  عليه�  وقع  م�  اإذا  واالجنليزية 

عدد خ��س

الجوائز المقدمة للباحثين 
يتم  ال�سب�ب ممن  الب�حثني  ت�سجيع  تقدم اجلوائز بهدف 
اختي�ر اأوراقهم للجوائز من قبل اللجنة العلمية للموؤمتر 

ح�سب ال�سوابط الت�لية:
1. ال تدخل االأوراق املقدمة من االأك�دمييني بدرجة اأ�ست�ذ 

�سمن االأوراق املر�سحة للجوائز. 
2. ال تدخل االأوراق املقدمة ممن ن�لوا جوائز يف موؤمترات 
االأوراق  �سمن  امل��سيتني  ال�سنتني  خ��الل  اجلمعية 

املر�سحة للجوائز. 
3.  ال تدخل االأوراق املقدمة ممن مل يقدموا موافقتهم على 

من موؤمتر �س�بق للجمعية
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تحت رعاية معالي وزيرة التربية والتعليم الكويتي 
الكويت  ف��ي  اختتمت   ، الصبيح  ن��وري��ه  األس��ت��اذة 
فعاليات المؤتمر الخامس عشر لجمعية المكتبات 
“ ما  وال��ذي كان بعنوان  الخليج(  )فرع  المتخصصة 
: اإلبداع في بوابات المعرفة” وذلك  بعد المكتبات 
بعد ظهر يوم الخميس 9 ابريل 2009م الموافق 13 
ربيع الثاني 1430ه�  بقاعة الهاشمي بفندق راديسون 

ساس الكويت برعاية كريمة من جامعة الكويت .  

يوم  �سب�ح  ب��داأت  قد  املوؤمتر  فع�لي�ت  ك�نت  وقد  هذا 
الثالث�ء 7 ابريل املوافق 11 ربيع الث�ين عند ال�س�عة الت��سعة 
�سب�ح� ب�لقران الكرمي بح�سور نخبة من ال�سفراء واأ�س�تذة 
ج�معة الكويت ورئي�س جمعية املكتب�ت املتخ�س�سة جلوري� 
املتخ�س�سني  من  ، وجمموعة  واأع�س�ء اجلمعية   ، زام��ورا 
من دول جمل�س التع�ون. بعد ذلك القى ن�ئب مدير ج�معة 
الكويت ملركز العلوم الطبية الدكتور عبداهلل بهبه�ئي كلمة 
ق�ل فيه� “ اإن هذا املوؤمتر ي�أتي ا�ستكم�ل للجهود ال�س�بقة 
التي بذلته� اجل�معة وفرع اخلليج العربي جلمعية املكتب�ت 
الع�م جت�سد  هذا  موؤمتر  اأن حم���ور  �سيم�  ال  املتخ�س�سة، 
املعلوم�ت  واإدارة  ب�لقي�دة  االإب��داع  يف  تتمثل  مهمة  ق�س�ي� 
والتوا�سل والتع�ون املعلوم�تي امل�سرتك وتو�سيف تكنولوجي� 
اآف�ق  وا�ست�سراق  التحدي�ت   ملواجهة  واالت�س�ل  املعلوم�ت 
وحت�سني  والتنمية  التطوير  بعملية  قدم�  وامل�سي  امل�ستقبل 

اخلدم�ت املعلوم�تية للم�ستفيدين “ 
بعد ذلك القى عميد كلية العلوم االجتم�عية الدكتور 
احد  هو  املوؤمتر  “ ان  فيه�  ق�ل  كلمة  ا�سريي  عبدالر�س� 
اأن حتقق ر�س�لته�  ال�سبل التي حت�ول اجل�معة من خالله 
ت�سهد  اليوم  الكويت  وان   ، واملجتمعية  التعليمية  واأهدافه� 
اال�ستف�دة  تتوجه� عملية  ال�سعد  نه�سة كربى على جميع 

اأف�سل  لتقدمي  واالت�����س���الت  املعلوم�ت  تكنولوجي�  م��ن 
اخلدم�ت اله�دفة اإىل تنمية املجتمع الكويتي وتقدمه “ 

املتخ�س�سة  املكتب�ت  جمعية  رئي�س  القى  ذل��ك  بعد 
املعنيني  على  اأن  فيه�  اأو�سح  كلمة  الدرهم  فهد  االأ�ست�ذ 
املتغريات  اإىل  النظر  عليهم  املعلوم�ت  تكنولوجي�  مبج�ل 
التقنية واملعرفية التي ي�سهده� الع�مل ،م�سريا اإىل اأن هذه 
التطورات تدعو اإىل التجديد دائم� كي ال تقف دول املنطقة 
يف ح�لة جمود ،بينم� ي�ستمر الع�مل يف تطوره ، واأ�س�ف اأن 
هذا االأمر يتطلب تغريا يف وظ�ئف اأمني مكتبة املعلوم�ت من 

الوظيفة التقليدية اإىل مه�م ا�ست�س�ري ومدير للمعلوم�ت .
بعد ذلك القى الدكتور �سلط�ن الديح�ين الرئي�س املنتخب 
جلمعية املكتب�ت املتخ�س�سة ورئي�س اللجنة التنظيمية للموؤمتر 
كلمة ق�ل فيه� “ ان اللجنة التنظيمية اخت�رت العنوان ليمثل 
،حيث  املعلوم�ت  اف��ق  يف  واالب����داع   التغيري  لدعوة  انطالق� 
ا�سبحت املعلوم�ت فيه ال�سلعة االكرب قيمة والعن�سر اال�س��سي 
يف اهم اقت�س�د وهو اقت�س�د املعرفة” ،كم� او�سح ان اللجنة 
العلمية اخت�رت ع�سرين ورقة عمل من االوراق العلمية  املقدمة 
تتن�ول  املوؤمتر  جل�س�ت  �سمن  للعر�س  مو�سوعة  ملع�يري  وفق� 
مو�سوع�ت تتعلق ببواب�ت املعرفة وتقنية الال�سلكي وال�سبك�ت 
املهني  والتطوير  املعرفة  واإدارة  املعلوم�تية  االجتم�عية 
واالأك�دميي الأخ�س�ئي املعلوم�ت واملكتب�ت واالرا�سيف الرقمية.

والدكتور  بهبه�ئي   الدكتور عبداهلل  تف�سل  بعد ذلك 
املكتب�ت  جمعية  رئي�سة  ترافقهم  ا���س��ريي  عبدالر�س� 
املكتب�ت  جمعية  ورئ��ي�����س  زام����ورا  ج��ل��وري���  املتح�س�سة 
امل�س�حب  املعر�س  ب�فتت�ح   ) اخلليج  فرع   ( املتخ�س�سة 
املوؤمتر  فع�لي�ت  بداأت  ق�سرية  ا�سرتاحة  وبعد   ، للموؤمتر 

بجل�س�ته العلمية 
على  ع�س�ء  حفل  اأق���م��ت  ق��د  ادي��ت��وك  �سركة  وك���ن��ت 
يوم االثنني 6/ابريل مبطعم  املوؤمتر م�س�ء  �سرف �سيوف 

جمعية املكتبات املتخصصة ) فرع اخلليج العربي  ( 

تختتم مؤمترها اخلامس عشر في الكويت

هذا المؤتمر 

يأتي استكمال 

للجهود السابقة 

التي بذلتها 

الجامعة وفرع 

الخليج العربي 

لجمعية المكتبات 

المتخصصة

مؤتمرات ون�دوات
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مي�سه الغ�من. 
ويف م�س�ء يوم الثالث�ء 7 اأبريل  اأق�مت ج�معة الكويت 
ال�س�طىء  بفندق  وذلك  امل�س�ركني  �سرف  على  ع�س�ء  حفل 
وبح�سور رئي�س جمعية املكتب�ت املتخ�س�سة جلوري� زامورا، 

حيث األقت كلمة �سكرت فيه� اجلمعية لدعوته� للموؤمتر . 
اجلمعية  اجتم�ع  ابريل مت   8 االأربع�ء  يوم  وبعد ظهر 
على  �سكل  والذي  اجلديد  للمجل�س  لالنتخ�ب�ت  العمومية 

النحو الت�يل : 
•  د.�سلط�ن الديح�ين )الرئي�س – الكويت(

•  اأ�.عبداهلل احلفيتي )الرئي�س املنتخب – االم�رات العربية 
املتحدة( 

•   اأ.فهد الدرهم )الرئي�س ال�س�بق – دولة قطر(
– االم���رات   الرئي�س  ن�ئب   / اأ.ديفيد هر�س )�سكرتري    •

العربية املتحدة(
•  اأ.ته�ين كلندر )رئي�س التخطيط اال�سرتاتيجي – الكويت(

•  د.�سيف اجل�بري )م�سئول الع�سوية – �سلطنة عم�ن(
•  اأ.عفراء ال�س�م�سي ) رئي�س التدريب والتطوير املهني – 

�سلطنة عم�ن ( 
•  اأ.حممد غ�يل را�سد )م�سئول العالق�ت الع�مة – مملكة 

البحرين( 
 - – اململكة  الن�سرة  حترير  )رئي�س  اخلطيب  اأ.جنيب    •

العربية ال�سعودية( 
•  د.نعيمة جرب ) ع�سو جمل�س اإدارة – �سلطنة عم�ن (

•  د.ح�سني االن�س�ري )ع�سو جمل�س اإدارة – دولة الكويت(
العربية  – االم���رات  اإدارة  اأ.را���س��د علي )ع�سو جمل�س   •

املتحدة(
كم� اعنت التو�سي�ت النه�ئية للموؤمتر التي تاله� اال�ست�ذ 

الدكتور �سج�د الرحمن . 
احلفل  العربية  النظم  �سركة  اأق���م��ت  اأخ���ر  ج���ن��ب  م��ن 
وذل��ك  اب��ري��ل،   8 االأرب��ع���ء  ي��وم  م�س�ء  للموؤمتر  اخلت�مي 
بق�عة اله��سمي يف فندق رادي�سون �س��س الكويت ووزعت 
جوائزه� على املتفوقني من الطلبة واحل��سلني على منحة 

النظم لع�م 2009م وهم :
•  موزة را�سد �سعيد ) ج�معة ال�س�رقة (

•  ثري� بنت �سعيد بن حممد ) ج�معة ال�سلط�ن ق�بو�س (
•  راك�ن بن عبداهلل امل�لكي ) ج�معة امللك عبدالعزيز (

•  اأحمد بن �س�لح الغ�مدي ) اأم القرى (
•  حوراء بدر الع�مري ) الكويت (

•  �سمري القحط�ين ) ج�معة الكويت (
اأف�سل ورقة عمل قدمت  هذا وقد ح�سل على ج�ئزة 

للموؤمتر كل من :
•  هدى بنت �س�مل العي�س�ئي 

•  ب�سرى بنت �سيف احل�سرمي 
بعنوان  ك�نت  والتي  املقدمة  امل�سرتكة  العمل  ورق��ة  على 
قبل هيئة تدري�س  من  الرقمية  امل�س�در  ا�ستخدام  “واقع 
ب�سلطنة  ق�بو�س  ال�سلط�ن  بج�معة  االجتم�عية  العلوم 
االجتم�عية:  والعلوم  االآداب  كلية  على  تطبيق  عم�ن: 

 .” درا�سة حتليلية 
درع���  املتطورة  العربية  النظم  �سركة  قدمت  كم�   
للموؤمتر  الر�سمي  الراعي  الكويت  ج�معة  ملدير  تذك�ري� 
للجهود التي بذلته� اجل�معة الإجن�ح املوؤمتر ، كم� قدمت 
املنطقة  التي متثله� يف  لل�سرك�ت  تذك�رية  دروع�  ال�سركة 
تقديرا لتع�ونه� ، ودرع� لال�ست�ذ عبداهلل الطريفي ن�ئب 
درع�  اجلمعية  قدمت  .،كم�  العربية  النظم  �سركة  رئي�س 
تذك�ري� للدكتور را�سد الزهراين الرئي�س ال�س�بق للجمعية 

والذي انتهت مدة ع�سويته يف اجلمعية .
اجلمعية  اإدارة  اأع�س�ء جمل�س  التقى  اآخر  من ج�نب 
املكتب�ت  جمعية  برئي�س  ابريل   8 االأرب��ع���ء  يوم  ظهر  بعد 
معه�  تن�ق�س  زام����ورا،  ج��ول��وري���  ال�سيدة  املتخ�س�سة 
نظمت  وق��د  ه��ذا   . الفرع  اأم��ور  من  العديد  يف  االأع�س�ء 

اجلمعية ور�ستي عمل .   

محاور مؤتمر هذا 

العام تجسد 

قضايا مهمة 

تتمثل في اإلبداع 

بالقيادة وإدارة 

المعلومات 

والتواصل 

والتعاون 

المعلوماتي 

المشترك

ج�نب من حفل افتت�ح املوؤمتر
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  •

والمعلومات  للمكتبات  العربي  االتحاد  ينظم 
و  المغربية  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  )اعلم( 
مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات 
اإلسالمية والعلوم اإلنسانية مؤتمره العشرون 
 9 من  الفترة  خ��الل  –المغرب   البيضاء  ب��ال��دار 
– 24 ذوالحجة  - 11  ديسمبر 2009  الموافق 22 
1430ه� نحت عنوان » نحو جيل جديد من نظم 
المعلومات والمتخصصين : رؤية مستقبلية . 

المحاور الرئيسة :
خدم��ات المعلوم��ات ونظ��م اس��ترجاعها في 
بيئ��ة الجي��ل الثاني من اإلنترن��ت )اإلنترنت 2 (
الت�أليف   -Blogs امل��دون���ت    (  02 الويب  تطبيقات    •
ال�سبك�ت   -RSS للموقع   ال��وايف  امللخ�س   -Wikis احلر  
املحتوى   و���س��ف   -Social Networks االج��ت��م���ع��ي��ة 

)Content Tagging
املعلوم�ت  ومرافق  املكتب�ت  يف   02 الويب  تطبيقات    •
)املكتب�ت 02( )الر�س�ئل املتزامنة – املدون�ت – الت�أليف 

احلر- ال�سبك�ت االجتم�عية ... الخ( 
•  التجارب العربية لتطبيقات الويب 02  والمكتبات 02 
 Virtual World خدم�ت املعلوم�ت يف الع�مل االفرتا�سي
)املكتب�ت يف الع�مل الث�ين Second World – االحتي�ج�ت 
م�س�در   –  Avatars الث�ين  الع�مل  لق�طني  املعلوم�تية 

املعلوم�ت يف الع�مل الث�ين ( 
المعلومات:  استرجاع  لنظم  الحديثة  التوجهات   •
ا�سرتج�ع  نظم  من���ذج    ( والتطبيق�ت  والتقني�ت  االأ�س�س 
املعلوم�ت اللغوية واملنطقية واالجتم�عية – لغ�ت اال�ستف�س�ر  
– النظم  - التك�سيف ومتثيل املحتوى  - الهي�كل البن�ئية 

املوزعة – متثيل املحتوى ، طرق التقييم– البحث املجمع – 
دور القي��س�ت الببليوجرافية ) الوراقية(  يف نظم ا�سرتج�ع 
عن  – التنقيب  االجتم�عية  ال�سبك�ت  – حتليل  املعلوم�ت 
البي�ن�ت – نظم ا�سرتج�ع الويب – الويب الداليل – النظم 
النظم   – املتعددة  الو�س�ئط  ا�سرتج�ع  نظم   – التف�علية 

اخلبرية ... الخ ( 
الحديثة  النظم  الس��ت��خ��دام  العربية  ال��ت��ج��ارب   •

السترجاع المعلومات 

المعايي��ر  تطوي��ر  بي��ن  المعلوم��ات  تنظي��م 
وتطبيقاتها

 •  التحليل املو�سوعي للمعلوم�ت: قوامي�س البي�ن�ت وخرائط 
املعرفة ...

املوارد  البي�ن�ت: معي�ر و�سف  لو�سف  املع�يري احلديثة    •
. RDA �والو�سول اإليه

•  مع�يري امليت�ديت� املختلفة وكف�ءة اأدائه� يف اجليل اجلديد 
من املكتب�ت والويب.

أخصائي��و المعلوم��ات ودوره��م ف��ي الجي��ل 
الجديد من نظم المعلومات

•  ت�أهيل اأخ�س�ئيي املعلوم�ت للتف�عل مع اجليل اجلديد من 
نظم املعلوم�ت.

•  تطوير الربامج االأك�دميية الإعداد الكف�ي�ت اجلديدة من 
اخت�س��سي املعلوم�ت

•  واقع برامج التعليم امل�ستمر ومالءمته� للجيل اجلديد من 
نظم املعلوم�ت.

تب�دل اخلربات بني املتخ�س�سني عرب �سبكة االإنرتنت:    •
اأ�س�ليبه وفع�ليته.

االحتـــــــاد الـــعـــربـــي لــلــمــكــتــبــات واملـــعـــلـــومـــات 
يـــنـــظـــم مــــــؤمتــــــره الـــــعـــــشـــــرون فــــــي املــــغــــرب 

مؤتمرات ون�دوات

 تبادل الخبرات 

بين المتخصصين 

عبر شبكة 

اإلنترنت: أساليبه 

وفعاليته.

 أ.د.ح������س ال��س��ري��ح��ي
رئي�س االحت�د العربي للمكتب�ت 

واملعلوم�ت
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  •

بيئة  ظل  يف  املعلوم�ت  الأخ�س�ئيي  الوظ�ئف  تو�سيف    •
تقنية حديثة.

التوجهات الحديثة في إدارة المعلومات والمعرفة
•  مف�هيم اإدارة املعلوم�ت واملعرفة واأدوات تطويره�.

يف  وامل��ع��رف��ة  امل��ع��ل��وم���ت  الإدارة  احل��دي��ث��ة  التطبيق�ت    •
املوؤ�س�س�ت. 

•  قواعد املعرفة وم�ستودع�ت املعلوم�ت يف بيئة حديثة.
•  تقني�ت وبرامج اإدارة املعلوم�ت واملعرفة.

حماية أمن المعلومات في بيئة حديثة لنظم 
المعلومات:

•  حم�ية حقوق امللكية الفكرية يف اجليل اجلديد من نظم 
املعلوم�ت.

•  الت�سريع�ت والقوانني احلديثة حلم�ية حقوق الن�سر.
•  تقني�ت اإدارة احلقوق الرقمية وتطبيق�ته�.

ح��م���ي��ة  ظ��ل  ال��رق��م��ي��ة يف  امل�����س��روع���ت  م�����س��ك��الت   •
الفكرية. احلقوق 

التطورات الحديثة في األرشيف واألرشفة:
•  االأر�سيف يف العقد الث�ين من االألفية الث�لثة : التطورات 

واالأهمية
•  الربجمي�ت امل�ستخدمة يف ت�سيري االأر�سيف

•  الت�سيري االإلكرتوين للوثيقة االأر�سيفية
•  التقنين�ت الدولية و االأر�سيف االإلكرتوين

•  تقني�ت الرقمنة للر�سيد االأر�سيفي
•  االأر�سفة االلكرتونية ودورة العمل يف املوؤ�س�س�ت

للمشاركة واالستفسار :
تر�سل جميع املرا�سالت اخل��سة ب�مل�س�ركة يف املوؤمتر 
اإىل �سع�دة رئي�سة اللجنة العلمية اأ.د. ف�تن ب�مفلح . بريد 
ون�سخة     afliconference@yahoo.com  : الكرتوين 
بريد   . ال�سريحي  ع��واد  اأ.د. ح�سن  االحت���د  رئي�س  ل�سع�دة 

الكرتوين : alsereihy@yahoo.com لالإح�طة.
وملزيد من اال�ستف�س�رات واالطالع على اجلوائز املعلنة 
االنرتنت  �سبكة  على  االحت����د  موقع  على  االإط���الع  ميكن 

http:// www. afli. info

مشكالت 

المشروعات 

الرقمية في ظل 

حماية الحقوق 

الفكرية

من موؤمتر �س�بق
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تعد القراءة من أهم الركائز األساسية لتنمية ثقافة 
الطفل  واكسابة العديد من المعلومات والمهارات 
اللغوية.  حصيلته  زي���ادة  إل��ى  إض��اف��ة   ، المتنوعة 
بمعنى  التعريف  الموضوع  ه��ذا  ف��ي  وسنتناول 
وأيضًا   ، المبدع  ال��ق��ارئ  وصفات  اإلبداعية.  ال��ق��راءة 

مهارات القراءة اإلبداعية.

تعريف القراءة اإلبداعية*
هي التي حتقق لدى الق�رئ احل�فز الذي يدفعه للبحث عن 
املعلوم�ت واالأفك�ر اجلديدة التي مييل اإليه� وذلك من خالل 

م�س�در التعلم املختلفة املطبوعة وغري املطبوعة.

صفات القارئ المبدع*
•  هو الذي ميتلك مه�رات وقدرات ع�لية يف القراءة متيزه 

عن غريه، وي�ستفيد مم� يقراأ.
•  اأن يكون لديه القدرة على فهم الن�سو�س وامل�دة املقروءة 
ب�لقراءات  يقراأه�  التي  الن�سو�س  ورب��ط   ، جيدا  فهم� 
ترتبط  اأ�سئلة  و�سع  على  ب�لقدرة  ميت�ز  واأن  ال�س�بقة، 
ب�مل�دة املقروءة، وذلك  بو�سع اإج�ب�ت لتلك االأ�سئلة تو�سح 

امل�دة املقروءة .
•  اأن يكون ق�درا على ا�ستنت�ج  االأفك�ر واحلق�ئق اجلديدة، 
مم�ر�سة  يف  واحلق�ئق  االأف��ك���ر  تلك  م��ن  ي�ستفيد  واأن 

االأن�سطة التعليمية داخل  املدر�سة وخ�رجه�.
 •  اأن يكون ق�درا على تغيري اأحداث ا امل�دة املقروءة وتغيري 
اأدواره� و�سخ�سي�ته� وتعديل بداي�ته� ونه�ي�ته�. اإ�س�فة 
اإىل ذلك فهو يرف�س االأفك�ر التقليدية التي الت�س�عده يف 

تنمية االبتك�ر يف االأفك�ر.
•  اأن يكون ق�درا على نقد امل�دة املقروءة من حيث اإيج�بي�ته� 
وو�سع  املقروءة  ب�مل�دة  ترتبط  اأ�سئلة  وو�سع  و�سلبي�ته�، 

اإج�ب�ت لتلك االأ�سئلة تو�سح امل�دة املقروءة.
التو�سيحية  االأ���س��ك���ل  تف�سري  ع��ل��ى  ق�����درا  ي��ك��ون  اأن    •
وال�سور  البي�نية،  والر�سوم  واخل��رائ��ط،  )ك���جل��داول، 

واملخطط�ت(.

المهارات األساسية في القراءة اإلبداعية*
ميكن تق�سيم امله�رات االأ�س��سية يف القراءة االإبداعية اإىل 

ثالثة اأق�س�م رئي�سية وهي كم� يلي:
)االأهداف املعرفية، االأهداف الوجدانية، االأهداف النف�سية 

واحلركية وت�سمى ب�مله�رات والقدرات (:

اواًل: األهداف المعرفية:
حتقيق  على  يركز  اأن  املعلم  على  يجب  امل��ج���ل  ه��ذا  ويف 

املعلوم�ت الت�لية:
مهارات مستوى الفهم:

ويف هذه امله�رة يجب على التلميذ اأن يكون ق�درا على فهم 
وا�ستنت�ج كل م�يقراأ والتعليق عليه، واأن  يكت�سب مم� يقراأ 
خربات جديدة، كم� يجب  عليه اأن يكون ق�درا على فهم 
االألف�ظ واجلمل والعب�رات واملق�سود من �سيغ االأ�سئلة التي 
، متى، كيف، كم، مل�ذا(، كم� يجب  اأين  اإليه مثل)  توجه 
عليه فهم معنى الكلمة يف �سي�ق اجلمل، واأن يدرك العالقة 
بينهم�،  والربط  عليه�   وال��دالل��ة  واالأل��ف���ظ  ال�سورة  بني 
م�ي�سمع   بني  والربط  القراءة   ب�أهمية  اإدراكه  اإىل  اإ�س�فة 
بني  التفريق  على  القدرة  لديه  تكون  واأن  ويقراأ،  وي�س�هد 
وبني  الك�سرة(،  الفتحة،  ال�سمة،  الق�سرية)  احل��رك��ة 
احلركة الطويلة) املد ب�لواو، واملد ب�الألف، واملد ب�لي�ء(، 

واأن يدرك داللة اللفظ واجلن�س) املذكر واملوؤنث(.
مهارات في مستوى التركيز:

احل��روف  اأ���س��ك���ل  معرفة  على  ق����درا  التلميذ  يكون  ذل��ك  ويف 

تـــنـــمـــيـــة مـــــــهـــــــارات الــــــــقــــــــراءة اإلبـــــداعـــــيـــــة
لـــــــدى الــــطــــفــــل فـــــي املــــرحــــلــــة االبــــتــــدائــــيــــة

 القراءة اإلبداعية 

هي التي تحقق 

لدى القارئ 

الحافز الذي 

يدفعه للبحث 

عن المعلومات 

واألفكار الجديدة

م�����������ق�����������االت

خزيم  آل  فهد  سوسن 
�ج�معة امللك �سعود �  مكتبة اأق�س�م 
ب�مللز. الطبية  والدرا�س�ت  العلوم 
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والفتحة،  ك�ل�سمة،  الق�سري)  امل��د  يف  املختلفة  واحل��رك���ت 
واأن  والي�ء(،  وال��واو،  ب�الألف،  ك�ملد   ( الطويل  واملد  والك�سرة(، 
يتذكر اأدوات اال�ستفه�م املت�سلة ب�لزم�ن واملك�ن وال�سبب) متى، 
اأين، مل���ذا(، واأن يكون ق�درا على �سرد الق�س�س التي ي�سمعه� 
ال�سبه  اأوجه  وي�س�هده� دون اال�ستع�نة ب�ل�سورة، واأن مييز بني 
الكلمة  اأ ول  واالختالف بني احل��روف وكيفية و�سع احل��رف يف 
اأ�سم�ء  مثل  بذاته  م�هو.مت�سل  يتذكر  وان  اأخره�  اأو  واأو�سطه� 
االأق�رب ، وا�سم مدينته...الخ، واأن يتذكر االأزمنة مثل ال�سبح، 
واليوم،  والنه�ر،  والليل،  والع�س�ء،  واملغرب،  والع�سر،  والظهر، 
االأجهزة  اأ�سم�ء  كذلك  يتذكر  واأن  وال�سنة،  وال�سهر،  واالأ�سبوع، 

واأن  وامل��ذي���ع...ال��خ،  واله�تف،  ك�لتلف�ز،  املنزل  يف  امل�ستعملة 
يتذكر بع�س املعلوم�ت حول الدول العربية، وعن بيئته ك�ملدر�سة، 

وامللعب، وامل�ست�سفى ....الخ، وغريه� من امله�رات.
مهارات في مستوى التحليل:

ويجب على املعلم اأن يك�سب الطفل امله�رات الت�لية:
واملو�سوع  جمل،  اإىل  والفقرة   ، األف�ظ  اإىل  اجلملة  حتليل 
اإىل فقرات، وان يتعرف على جمموعة ال�سيغ مثل) االأمر، 
والنهي، واال�ستفه�م(، وان يحلل بع�س اجلمل بهدف التعرف 
واأ�سم�ء  والت�أنيث،  والتذكري،  واجلمع،  املفرد،  �سيغ)  على 
واالأ�سب�ب،  العلل،  حيث  من  م�يقراأ  وحتليل  االإ���س���رة(،  

 يجب على التلميذ 

أن يكون قادرا 

على فهم األلفاظ 

والجمل والعبارات 

والمقصود من 

صيغ األسئلة التي 

توجه إليه
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والنت�ئج، واالأفك�ر املت�سمنة امل�دة املقروءة، وكذلك حتليل 
مو�سوع ق�سري يف فقرات حمددة اإىل عن��سر متعددة ويحلل 
مواقف  اإىل  الق�سة  يحلل  واأن  جزئية،  اإل  الكلية  الفكرة 

اإيج�بية ي�ستفيد منه� يف حي�ته.
مهارات في مستوى التقويم:

  ويتطلب من املعلم اأن يك�سب التلميذ امله�رات الت�لية:
بني  والتمييز  معقولة،  �سرعة  يف  الق�سري  املو�سوع  فهم 
اخلط�أ وال�سواب فيم� يكتبه، واأن ينقد التلميذ فكره وعمله 
يف �سوء فكر االآخرين، و يعلق على راأي غريه، واأ ن ي�ستطيع 

و�سف م�يقراأ.
مهارات في مستوى التركيب والبناء:

امله�رات  من  العديد  التلميذ  اإك�س�ب  يف  الرتكيز  ميكن 
ك�أن يركب من االألف�ظ جملة، ومن اجلمل فقرة، و يركب 
اأو  يحكيه�،  ق�سة  املواقف  ومن  مو�سوع�،  الفقرات  من 
يف  اأ�سطر  عدة  يكتب  واأن  ي�سفه�،   رحلة  اأو  يلقيه،  خرب 
اأو  هواية  اأو  رغبة  اأو  راأي  عن  والتعبري   ، م�سهد  و�سف 
به  املحيطة  امل�سكالت  لبع�س  احللول  ي�سع  واأن  ر�س�لة، 
واملوؤنث،  املذكر  مفهوم  يطبق  واأن  البيئة،  تلوث  كم�سكلة 
ا�ستخدام�  ال��ل��غ��وي��ة  ح�سيلته  يف  الكلمة  وا���س��ت��خ��دام 

�سحيحً� يف القراءة والكت�بة ، واحلوار، واحلديث.

ثانيا : األهداف الوجدانية:
وفيه� ينبغي على املعلم  اإك�س�ب التلميذ القيم واالجت�ه�ت 

الت�لية:
مهارات في مستوى األداء:

ق�سة  اأو  خرب  اأو  م�  مبوقف  اهتم�م�  التلميذ  يبدي  بحيث 
يقراأه�، واأن يبدي اإعج�بً� بظ�هرة معينة  اأو فكرة يقراأه�، 
واأن يبدي القبول وعدم الرف�س مب� ُيكلف بقراءته، واأن يت�بع 
قراءة الق�س�س واملو�سوع�ت التي مييل اإليه�، واأن يرغب يف 

معرفة املزيد مم� يقراأ يف مو�سوع معني.
مهارات في مستوى االستجابة:

اأن يتطوع التلميذ لقراءة ق�سة، اأو مق�ل، اأو مو�سوع م� على 
ب�سوت  مدر�سته  مكتبة  داخل  اأو   ، ال�سف  داخل  زمالئه 
م�سموع ووا�سح، و يتف�عل  تف�عل اإيج�بي مع موقف معني 
ك�أن ي�س�رك يف التعليق واإبداء الراأي ، واحلوار، واملن�ق�سة، 
والنقد والتلخي�س، واأن ي�س�رك يف ن�س�ط لغوي، اأو ن�س�ط 

الإذاع��ة  مق�ل  اإع��داد  اأو  ح�ئط،  �سحيفة  ك���إع��داد  قرائي 
زمالئه  مع  يتع�ون  عندم�  ���س��روره  يظهر  واأن  املدر�سة، 
الن�س�ط  األ���وان  يف  تف�عاًل  ويبدي  ق��رائ��ي،  ن�س�ط  اأي  يف 
ب�لقراءة ك�حلوار واملح�دثة والتعليق،  يتعلق  الفكري فيم� 
والت�س�وؤل، واال�ستفه�م ، واملق�رنة بني مو�سوعني متم�ثلني، 
وااللتزام مب� اأكت�سبه من القراءة مثل االأم�نة، وال�سدق ، 

واالإخال�س، ويقدر قيمة القراءة يف حي�ته.
مهارات في مستوى التنظيم والتمييز:

العلمي  ب�لتفكري  االل��ت��زام  التلميذ  على  ينبغي  وفيه� 
واأن  تفكريهم،   يف  االآخرين  مع  ي�سرتك  واأن  واملنطقي، 
ينبغي  كم�  واالإب���داع���ي،   االإب��ت��ك���ري  التفكري  اإىل  مييل 
اأن يعتز براأيه بعيدًا عن التع�سب، والهوى، وامليول  عليه 
ال�سخ�سية، واأن يحرتم تفكري االآخرين واإن ك�ن خم�لفً� 
بني  الفرق  وي��درك  واأخ��رى،  قيمه  بني  مييز  واأن  لراأيه، 
و   ، الخ  واخل���ئ��ن.....  االأم��ني  وبني  الك�ذب،  و  ال�س�دق 
يكون لديه اإ�ستج�به ت�مة للقيم االإيج�بية يف القراءة من 

خالل م�يوجهه به املعلم اأو اأمني مكتبة املدر�سة.

)المهارات  والحركية  النفسية  األه��داف  ثالثًا: 
والقدرات(:

اإدراك  �سرورة  مع  الكلمة  على  التلميذ  يتعرف  بحيث 
املعنى ومن ثم فهمه� فهم� دقيقً�، واأن يفهم كل الكلم�ت 
التي تتكون منه� اجلملة،و الربط بني اجلمل التي تتكون 
الذي  امل�سمون  ا�ستيع�ب  على  ق�درًا  ليكون  الفقرة  منه� 
يهدف اإليه الك�تب، واأن يزود التلميذ بكلم�ت جديدة يف 
حدود م�ستواه مع �سرح املع�ين �سرحً� مب�سطً� ، وان يتعلم 
مت�سل�سلة  فقرات  ثالث  يف  مو�سوعً�  يكتب  كيف  التلميذ 
املعلم  على  ينبغي  كم�  البع�س،  بع�سه�  مع  ومن�سجمة 
التنوين،  على  ال�سيطرة  على  ق����درًا  التلميذ  يجعل  اأن 
وان  ب�لنطق،  املتعلقة  الكت�بة  م�سكالت  وبع�س  وال�سدة، 
اإخراج معنى الكلمة من �سي�غ اجلملة، وتدريبه  ي�ستطيع 
واأي�سً�  م�يقراأ،  وفهم  ال�سريعة  ال�س�متة  القراءة   على 
من  الرئي�سية  االأف��ك���ر  ا�ستخال�س  كيفية  على  تعليمه 
يقييم  بحيث  الن�قدة  ال��ق��راءة  وكيفية  امل��ق��روء،  الن�س 
ا�ستخال�س  كيفية  على  تعويده  اإىل  ب�الإ�س�فة  م�يقرا، 

النت�ئج وربط االأفك�ر مع بع�سه� البع�س.

على التلميذ أن 

يفهم كل الكلمات 

التي تتكون منها 

الجملة،و الربط 

بين الجمل التي 

تتكون منها الفقرة 

ليكون قادرًا على 

استيعاب المضمون

يتطلب من المعلم 

أن يكسب التلميذ 

فهم الموضوع 

القصير في 

سرعة معقولة، 

والتمييز بين الخطأ 

والصواب فيما 

يكتبه
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نموذج قياس اختبار مهارات القراءة*
هن�ك عدة اأ�سئلة يف هذا النموذج ونذكر منه� على �سبيل املث�ل:

1/ يطلب املعلم من التلميذ اأن يحول الكلمة  اإىل �سيغة موؤنث

ط�هرةط�هر
�س�دق

ديك
ولد

�س�دق

2 / يطلب املعلم من التلميذ اأن يحول الفعل امل�س�رع اإىل فعل اأمر:

قميقوم

ي�سوم

ي�أكل

يكتب

يدع

3/  يطلب املعلم من التلميذ اأن ي�سع اأ�سم�ء االإ�س�رة يف جملة مفيدة:

هوؤالءه�ت�نهذانهذههذا

مث�ل على ا�سم االإ�س�رة هذا - هذا طفل كبري

4 / يطلب املعلم من التلميذ اأن ي�سع حروف اجلر يف جمل مفيدة:

معكبلمنعلىعناإىليف

مث�ل : الكتب يف احلقيبة

5 / يطلب املعلم من التلميذ اأن ي�سع خط اأو دائرة على مك�ن 
الهمزة يف الكلمة:

الهمزة يف اأخر الكلمةالهمزة يف و�سط الكلمةالهمزة يف اأول الكلمة

�سم�ء�س�ألاأ�سد
حمراءراأىاأحمد

قراأف�أ�ساأم
مالأراأ�ساأدب

الم����راجع
-  عبدالوه�ب، �سمري؛ الكردي،  اأحمد .تعليم القراء والكت�بة 

يف املرحلة االبتدائية،2002م.
-  م�سطفى ، فهيم . مه�رات القراءة قي��س وتقومي مع من�ذج 

اختب�ر القراءة لتالميذ املدار�س االبتدائية ، 1419ه�.
-  م�سطفى، فهيم .الطفل ومه�رات القراءة االإبداعية،1429ه�.
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والمعلومات جدالً  المكتبات  يشهد تخصص 
حول جوانب متعلقة بهويته  وانتمائه، نتج عنه 
تفاوت في وجهات النظر بين المتخصصين؛ 
فهناك متطلعون للزحف نحو كليات الحاسب 
م��ج��االت  ف���ي  متخصصين  وت��ع��ي��ي��ن  اآلل�����ي، 
ال��ت��دري��س في  اآلل���ي ض��م��ن هيئة  ال��ح��اس��ب 
مقابل  وفي  والمعلومات،  المكتبات  أقسام 
بالتقليدية  متمسكون  آخ��رون  هناك  ه��ؤالء 
الحاسب  استخدام  بعضهم  رفض  درجة  إلى 
اآللي سواء ضمن تطبيقات التخصص أو على 

المستوى الشخصي.

 وبني اأولئك وهوؤالء، جند الو�سطيني الذين يرون �سرورة 
دون  واملعلوم�ت  املكتب�ت  جم�ل  خلدمة  التقنية  توظيف 
على  االأ�س��س  يف  يركز  ال��ذي  التخ�س�س  هوية  اإ�س�عة 
مع�جلة املعلوم�ت واإت�حته� للم�ستفيدين من خالل خدم�ت 

املعلوم�ت املختلفة.
  اإن قط�ع املعلوم�ت ك�ن وال يزال قط�عً� وا�سعً� ي�سم حتت 
بنط�ق  منه�  كل  يهتم  عديدة  علمية  تخ�س�س�ت  مظلته 
مرحلة  على  اهتم�مه�  يرتكز  تخ�س�س�ت  فهن�ك  حمدد، 
اإنت�ج املعلوم�ت، واأخرى تهتم بتطوير الربامج اأو االأجهزة 
وقنوات  املعلوم�ت  بن�سر  املهتمون  وهن�ك  له�،  الالزمة 
تنظيمه�  حول  اآخ��رون  اهتم�م  يتمحور  حني  يف  توزيعه�، 
الدكتور  و�سف  وق��د  واإت�حته�...  واإدارت��ه���،  ومع�جلته� 
املكتب�ت  تخ�س�س  كتبه  اأحد  مقدمة  يف  الهجر�سي  �سعد 
القي�م  اأ�سح�به�  يح�سن  مل  اأر����س  بقطعة  وامل��ع��ل��وم���ت 
االأخ��رى  التخ�س�س�ت  م��ن  ك��ث��ريون  جعل  مم���  ب���أم��ره���، 
ويدعون  االأر����س  تلك  اإىل  ينطلقون  والبعيدة  امل��ج���ورة 

اأ�سح�به�  فيه  عجز  ال��ذي  الوقت  يف  ب�لب�طل،  ملكيته� 
ال�سرعيون عن اإثب�ت ملكيتهم له�.

وق���د ت��ذك��رت ه���ذا ال��و���س��ف ال��ب��ل��ي��غ ال��ي��وم، يف ال��وق��ت 
نتيجة  وتف�قم  �سوءًا  ازداد  الو�سع  ب�أن  فيه  اأ�سعر  الذي 
ب�أمر تخ�س�س  القي�م  ال�ستمرارية املتخ�س�سني يف عدم 
املكتب�ت واملعلوم�ت، وعدم و�سع حدود تو�سح اأبع�د هذا 
فقد  االأخرى،  التخ�س�س�ت  تف�سله عن  التي  التخ�س�س 
منه�،  اأجزاء  على  وي�سطو  اأر�سن�  يقتحم  من  هن�ك  ظل 
اأ�سبح بع�س املتخ�س�سني يف جم�ل املكتب�ت  املق�بل  ويف 
اإذابة التخ�س�س �سمن تخ�س�س�ت  واملعلوم�ت يح�ولون 
اأنن�  والنتيجة  له،  لي�س  نط�ق  يف  املج�ل  واإقح�م  اأخرى، 

اأ�سبحن� مهددين بفقدان هويتن�.
واأهميته  بقيمة تخ�س�سن�  نوؤمن  الأن  م��سة  اإنن� يف ح�جة 
اأن  اإىل  نحت�ج  ثم  ك�فة،  االأخ��رى  وللتخ�س�س�ت  للمجتمع 
وا�سحة  وو�سع حدود  نعمل ج�هدين على حتديد هويتن�، 
للخرباء  نق��س  حلق�ت  بعقد  وذل��ك  لتخ�س�سن�،  املع�مل 
التخ�س�س،  وظ���ئ��ف  تو�سيف  على  والعمل  امل��ج���ل،  يف 
اأن  �سك  فال  العمل.  �سوق  من  خمرج�ته  مك�ن  وحتديد 
هويتن�،  ونحمي  �سلبة،  اأر���س  على  نقف  �سيجعلن�  ذل��ك 
ونذود عن تخ�س�سن� �سواء اأطلقن� عليه تخ�س�س املكتب�ت 
املعلوم�ت...  درا�س�ت  اأم  املعلوم�ت،  علم  اأم  واملعلوم�ت، 
اأنه من  ب�مل�سمون.  وكم�  ولكن  ب�مل�سمي�ت  لي�ست  ف�لعربة 
نقحم  اأال  علين�  ف���إن  اأر�سن�،  يقتحم  الغري  ندع  اأاّل  املهم 
ح��دود  لنف�سه�  و�سعت  اأخ���رى  تخ�س�س�ت  يف  اأنف�سن� 
اجل�مع�ت  يف  االآيل  احل��سب  فكلي�ت   ... املع�مل  وا�سحة 
يتن�ول  اأك�دميية متعددة، وكل منه�  اأق�س�م  املختلفة ت�سم 
ج���ن��ب حم���دد ال��ن��ط���ق واالأه������داف، االأم����ر ال���ذي يجعل 
يف  ومك�نه�  املجتمع،  يف  �س�أنه�  االأق�س�م  تلك  ملخرج�ت 

تـــــــخـــــــصـــــــص املــــــــكــــــــتــــــــبــــــــات واملــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات 
املــــــــــــــعــــــــــــــتــــــــــــــِدي وامُلــــــــــــــــــعــــــــــــــــــتــــــــــــــــــَدى عــــــلــــــيــــــه

م�����������ق�����������االت

 تطبيقات الحاسب 

اآللي أصبحت 

جزء ال يتجزأ من 

تخصص المكتبات 

والمعلومات

أ.د. فاتن سعيد بامفلح
ج�معة امللك عبدالعزيز بجده 
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بع�س  ت�سم  احل�سر  ال  املث�ل  �سبيل  فعلى  العمل؛  �سوق 
كلي�ت احل��سب اأق�س�م نظم املعلوم�ت، وتقنية املعلوم�ت، 
احل��سب،   وبرجمة  احل��سب،  وعلوم  احل��سب،  وهند�سة 
املحددة  واالأبع�د  االأه��داف  ذات  االأق�س�م  من  ذلك  وغري 
مقررات  تقدمي  يف  االأق�س�م  تلك  وت�سرتك  اأ�سلفت.  كم� 
ع�دة  وتتمحور   ، للكلية  متطلب�ت  متثل  م�سرتكة؛  درا�سية 
يف الري��سي�ت واجلرب واالإح�س�ء، وغريه� من املواد ذات 

ال�سبغة العلمية.
وال �سك اأن تطبيق�ت احل��سب االآيل اأ�سبحت جزء ال يتجزاأ 
�س�أن  ذلك  يف  �س�أنه  واملعلوم�ت-  املكتب�ت  تخ�س�س  من 
وعلوم  والهند�سة،  ك�لطب،  االأخرى  العلمية  التخ�س�س�ت 
اهتم�مه  جم���الت  للتخ�س�س  ولكن   ، وغريه�-  الف�س�ء 
وتوظيف  عليه�،  الرتكيز  ينبغي  التي  الرئي�سة  وحم���وره 

على  ذل��ك  وم��ن  لتطويره�؛  االآيل  احل������س��ب  تطبيق�ت 
املعلوم�ت  وتنظيم  املعرفة  متثيل  احل�سر:  ال  املث�ل  �سبيل 
ودرا���س���ت  املعلوم�ت  م�س�در  وا�ستخدام  ومع�جلته�، 
وال�سي��س�ت  املعلوم�ت،  واقت�س�دي�ت  منه�،  امل�ستفيدين 
ف�ساًل  وتقييمه�،  املعلوم�ت  واإدارة  للمعلوم�ت،  املنظمة 
املح�ور  تلك  من  وكل حمور  املختلفة.  املعلوم�ت  نظم  عن 
ينطوي على حم�ور فرعية عديدة، ينبغي الرتكيز عليه�، 

واحلر�س على توظيف تقنية املعلوم�ت يف تطبيق�ته�.
املمكن  البداية، ومن غري  اأ�سرت يف  كم�  الق�سية جدلية  
ال�سطور  .. ولكن هذه  مع�جلته� من خالل مق�لة ق�سرية 
لالهتم�م  واملتخ�س�سني  اخل��رباء  اإىل  ن��داء  مبث�بة  هي 
هوية  ع��ل��ى  امل��ح���ف��ظ��ة  وه���ي  اأال   .. االأوىل  بق�سيتهم 

التخ�س�س... فلنعمل معً� من اأجل تخ�س�سن� ..

قطاع المعلومات 

كان وال يزال قطاعًا 

واسعًا يضم تحت 

مظلته تخصصات 

علمية عديدة 
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األرشيف اإللكتروني Electronic Archive هو قاعدة 
األرش��ف��ة  ن��ظ��ام  بمهام  ت��ق��وم  إلكترونية  ب��ي��ان��ات 
لتحل  المعلومات  من  مختلفة  ألوعية  اإللكترونية 
بدأ  اإللكتروني  واألرشيف   . اليدوي  األرشيف  محل 
الميالدية  التسعينات  منتصف  ف��ي  ُي��س��ت��خ��دم 
والمعلومات  ال��ح��واس��ي��ب  تقنية  تمكنت  عندما 
النصية  المعلومات  تحويل  خ��دم��ات  تقديم  م��ن 
جهاز  يميزها  رقمية  تشفيرات  إل��ى  والتصويرية 
ال��ح��اس��وب م��ن خ��الل إدخ��ال��ه��ا ص���ورة طبق األص��ل 
عن طريق الماسح الضوئي إلى جهاز الحاسوب . )1( 

ويق�سد ب�الأر�سيف االإلكرتوين ب�سكل خمت�سر : اأنه حتويل 
للوث�ئق واالأر�سيف الورقي اإىل �سكل اإلكرتوين يتم االعتم�د 

يف قراءته على احل��سب االآيل . )2(

مزايا األرشيف اإللكتروني :
املعلوم�ت  مراكز  اعتم�د  يف  فوائد  عدة  املخت�سون  يرى 

على االأر�سيف االإلكرتوين ، نوجزه� فيم� يلي : 
••  امل�س�عدة يف احلف�ظ على الوث�ئق الن�درة وال�سريعة العطب 

من دون حجب الو�سول اإليه� من الراغبني يف درا�سته� . 
ب�لن�سخة  لندن  يف  الربيط�نية  املكتبة  حتتفظ   : فمثاًل 
اإىل  تعود  التي   )Beowulf )بيوولف  ملخطوطة  الوحيدة 
لقلة  اإال  بروؤيته�  م�سموحً�  يكن  ومل   ، الو�سطى  القرون 
ج�معة  من  كرين�ن  ق�م  حتى  املخت�سني  الب�حثني  من 

 . بت�سويره�  االأمريكية  كنت�كي 
على  م��ب������س��رة  روؤي��ت��ه���  ال مي��ك��ن  ت��ف������س��ي��ل  •• اإظ��ه���ر 
اإىل  عدن�  اإذا  فمثاًل   ، ب�سهولة  املجّردة  ب�لعني  الوثيقة 
ق�م  كرين�ن  ال�سيد  اأن  نرى  )بيوولف(  خمطوطة  مث�ل 
مبينً�  ال�سوئي  امل��سح  بوا�سطة  املخطوطة  هذه  بت�سوير 

 . ب�سهولة  املجردة  ب�لعني  ترى  ال  تف��سيل 
••  �سهولة اال�سرتج�ع للوث�ئق �سواًء من خالل املو�سوع اأو املنطقة 
التي  اجلهة  اأو  الزمني  الت�سل�سل  اأو  ال�سخ�سية  اأو  اجلغرافية 
�سدرت عنه� الوثيقة ... الخ ، وب�لت�يل تتوافر اإمك�ن�ت ل�سهولة 

اال�سرتج�ع ال تتوافر يف االأر�سيف الع�دي اأو التقليدي . 
التحول  فعند   ، اال�ستخدام  و�سهولة  اال�سرتج�ع  �سرعة    ••
اإىل االأر�سيف االإلكرتوين ميكن ا�سرتج�ع الوث�ئق يف ثواين 
بداًل من عدة دق�ئق ، كم� ميكن لعدد من االأ�سخ��س قراءة 
الوثيقة نف�سه� يف الوقت نف�سه ، كم� اأن الق�ئمني على حفظ 
الوث�ئق،  واإع����دة  جلب  عملية  م��ن  �سي�سرتيحون  الوث�ئق 
و�سيتفرغون لعملية ت�سنيف الوث�ئق وفهر�سته� بدقة ت�سمح 
ب��سرتج�عه� ب�سهولة ، كم� اأن وجود الن�سخ الرقمية للوث�ئق 
للم�ستفيدين  �سي�سمح  االإل��ك��رتوين  االأر���س��ي��ف  خ��الل  م��ن 
يكونوا  اأن  دون  االإن��رتن��ت  عرب  عليه�  ب�الطالع  والب�حثني 

م�سطرين للح�سور �سخ�سيً� اإىل مقر دار الوث�ئق . 
الن�سخ  ت�سغل  ال  حيث   ، التخزين  مك�ن  يف  التوفري   ••
 ، ب�سيطً�  حيزًا  �سوى  االإلكرتوين  االأر�سيف  يف  االإلكرتونية 
فت�ستطيع ملليمرتات ب�سيطة من قر�س التخزين اأن حتفظ 

اأمت�رًا من الرفوف . )3( 
••  خف�س كلفة التخزين ، حيث ميكن حفظ الوث�ئق الورقية 
االأر�سيف  يف  االإلكرتونية  الن�سخ  وتت�ح  اآم��ن  بعيد  مك�ن  يف 
اأن تكلفة تو�سيع  االإلكرتوين للم�ستفيدين والب�حثني ، ذلك 

اأبنية مراكز املعلوم�ت والوث�ئق يف ازدي�د م�ستمر . 
••  االإقالل يف ا�ستعم�ل وا�ستهالك الورق ، و من ثم اإيق�ف 

الق�س�ء على الغ�ب�ت . )4( 
االأوراق  حفظ  يف  ل��الزدواج��ي��ة  ال�سديد  التخفي�س    ••

والوث�ئق، ب�الإ�س�فة اإىل اخت�س�ر عدده� .)5( 
�سهولة  ت�أمني  طريق  عن  املوظفني  اإنت�جية  حت�سني    ••

احل�سول على املعلوم�ت عند ال�سرورة . 

ـــــــــرونـــــــــي ـــــــــتــــــــــ ـــــــــكــــــــــ ـــــــــــــف اإللــــــــــ ـــــــــــــيــــــــــــــ األرشــــــــــــــ
ـــــــــو ُخـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــًى واعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة نـــــــــحــــــــــ

ال تشغل النسخ 

اإللكترونية 

في األرشيف 

اإللكتروني سوى 

حيزًا بسيطًا

م�����������ق�����������االت

س��وزان أح�م�د األف�غ�ان�ي
�َرة بق��سم علم املعلوم�ت ���سِ حُمَ
االإن�س�نية العلوم  و  االآداب  كّلية 
بجّدة العزيز  عبد  امللك  ج�معة 
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بوا�سطة  وذلك  االإدارات  خمتلف  وف�علية  كف�ءة  رفع    ••
تخفي�س الوقت الالزم ال�سرتج�ع املعلوم�ت املطلوبة . )6( 

•  تقليل الك�در الوظيفي املخ�س�س للتع�مل مع الوث�ئق . )7( 
•  تقدمي عدد من اخلدم�ت االإلكرتونية للع�ملني يف مركز 
املعلوم�ت مب� ي�سمح لهم ب�حلوار واملن�ق�سة والتعليم الذاتي 

والرتا�سل االإلكرتوين . )8( 
والتحديث  املعلوم�ت  م��ع  التع�مل  يف  الف�ئقة  امل��رون��ة   •
والعمل  املعلوم�ت  ب�ن�سي�بية  يعرف  م�  هو  و   ، له�  الدوري 

الذي ي�سمن التحكم ب�لدورة امل�ستندية الأي وثيقة .  )9( 
البي�ن�ت  •  تقليل املرا�سالت الربيدية وتكلفة و�س�ئل نقل 

بني املق�ر . 
•  تقليل تكلفة ت�سوير امل�ستندات الورقية . 

•  نظ�م حم�ية و �سرية ك�مل ، يوؤمن حقوق الت�سغيل وتداول 
البي�ن�ت . )10(

•  توحيد املع�يري يف التع�مل مع الوث�ئق . 
•  الربط االإلكرتوين بني فروع املوؤ�س�سة اأو مركز املعلوم�ت 
التي تقع يف اأكرث من نط�ق جغرايف ، ب�الإ�س�فة اإىل الربط 
داخل  �سواًء  معلوم�ت  ق�عدة  من  اأك��رث  يف  املعلوم�ت  بني 

املوؤ�س�سة االأم اأو خ�رجه�. )11(
ي�سهل  الذي  وال�سوتية  املرئية  االت�س�الت  نظ�م  توفري    •
اأث��ن���ء  وامل��وظ��ف��ني  االأ���س��خ������س  ب��ني  االت�����س���الت  عملي�ت 

وجودهم يف اأم�كن خمتلفة . )12( 
لنط�ق  االإلكرتونية  االأر�سيفية  اخلدمة  تقدمي  اإمك�نية    •
االإحتي�ج�ت  ذوي  فيهم  مب���   ، امل�ستفيدين  م��ن  عري�س 
اخل��سة ، و ذلك ب�الإعتم�د على تقنية الو�س�ئط املتعددة .

•  اإمك�نية تقدمي خدمة اأو�سع و ذلك من خالل ترجمة 

الرتجمة  برامج  على  ب�الإعتم�د  لغ�ت  عدة  اإىل  الوث�ئق 
. الفورية  االإلكرتونية 

التي  للمنظمة  ُمربحة  وح��دة  االإلكرتوين  االأر�سيف    •
فر�س  املنظمة  ت�ستطيع   : املث�ل  �سبيل  على  تعتمده، 
يف  ال��رغ��ب��ة  ل��دي��ه��م  ال��ذي��ن  امل�ستفيدين  ع��ل��ى  ر���س��وم 

. االإلكرتوين  االأر�سيف  و خدم�ت  موقع  من  االإ�ستف�دة 

اإللكتروني األرشيف  مشكالت في طريق 
م�سروع  اأو  نظ�م  اأي  كح�ل  ح�له  االإلكرتوين  االأر�سيف 
التي  و   ، العوائق  اأو  امل�سكالت  بع�س  تواجهه  اأن  البد 
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: و من ذلك   ، �س�أنه  تقّلل من  حتمً� لن 
• اأنظمة حفظ ال�سجالت االإلكرتونية عر�سة للتغيري والتعديل . 

•  اإمك�نية �سي�ع وفقدان ال�سجالت االإلكرتونية . 
•  م�سكلة الدخول غري امل�سموح به لل�سجالت االإلكرتونية . 

•  ق�سر فرتة خدمة االأجهزة والو�س�ئط االإلكرتونية . 
•  بع�س امل�سكالت يف القوانني والت�سريع�ت . 

•  م�سكالت اإدارية وم�لية . 
•  م�سكلة امل�س�در الب�سرية ، حيث اأن العن�سر الب�سري 
االأر���س��ي��ف  ب��رن���م��ج  تطبيق  يف  االأ���س������س��ي  ال���دور  يلعب 
ر�س�  عدم  اأو  مع�ر�سة  هن�لك  ك�نت  واإذا   ، االإلكرتوين 
وعدم تع�ون من قبل املوظفني ف�إن ذلك �سي�سكل حتديً� 

 . الربن�مج  تطبيق  اأم�م  كبريًا 

•  ومن الق�س�ي� اله�مة التي يجب اأخذه� بعني االعتب�ر اأي�سً� 
م�سكلة اأمن املعلوم�ت ، حيث تتطلب توفري برامج اإلكرتونية 

مطّورة و فّع�لة حلم�ية االأجهزة وال�سجالت . )13( 
ب�سبط  متعلقة  وه��ي  ق�ئمة  اأخ��رى  م�سكلة  وه��ن���ك    •
حتقيق  من  ي�س�حبه�  وم�  امل�سطلح�ت  وتوحيد  اللغة 

 )14(  . امل�ستفيد  طلب�ت 
و رغ���م ذل���ك ك��ل��ه ف���إن��ن��� ن��وؤك��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة االأر���س��ي��ف 
ملواكبة  ع�سرية  ���س��رورة  اأ�سبح  اأن��ه  حيث  االإل��ك��رتوين 
لي�س  و   ، املعلوم�تي  الع�سر  هذا  يف  املتالحقة  املتغريات 

مظهرًا من مظ�هر الرف�هية ....
االأر�سيف  نحن يف خ�رطة  اأين   .... ق�ئمً�  ال�سوؤال  يبقى  و 

االإلكرتوين ؟؟؟!!!
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عرضة للتغيير 

والتعديل 
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أخ��ب��������������������������ار

امل�س�ندة  واخل��دم���ت  ل����الإدارة  ال��ع���م  االأم���ني  ن�ئب  ق�لت 
النقلة  »ان  احل��م��ي��دان  اإمي����ن  ل��الأوق���ف  الع�مة  ب���الأم���ن��ة 
العربي  اخلليج  دول  تعي�سه�  ال��ت��ي  الرقمية  املعلوم�تية 
ب�سكل ع�م والكويت ب�سكل خ��س، توؤكد حر�س تلك الدول 
. املتقدمة«  ال���دول  م�س�ف  يف  دوم���  لتكون  ال��ري���دة   على 

واأ�س�فت احلميدان يف ت�سريح لل�سح�فيني عقب و�سوله� 
من مملكة البحرين، وح�سوله� على ج�ئزة االأم�نة الع�مة 
لالأم�نة  الت�بع  الوقف  علوم  مكتبة  موقع  فوز  »ان  لالأوق�ف 
االألكرتوين  املحتوى  ج�ئزة  على  وح�سوله�  االأول  ب�ملركز 
ل�سنوات لتحقيق  ا�ستمرت  الع�ملية، ك�ن ثمرة جهود دوؤوب��ة 
الو�سول اإىل منظومة معلوم�تية متك�ملة تخدم جم�ل الوقف، 
االأخ��رى«. املع�رف  وب��ني  بينه  وتربط  توجه�ته  من   وتعزز 
التكرمي  حفل  يف  ل��الأوق���ف  الع�مة  االأم���ن��ة  م�س�ركة  وع��ن 
�سكره�  احلميدان  وجهت  البحرين  مملكة  يف  اأقيم  ال��ذى 
وتقديره� للمملكة البحرينية ممثلة يف ن�ئب رئي�س جمل�س 
واالت�س�الت  املعلوم�ت  لتقنية  العلي�  اللجنة  رئي�س  ال��وزراء 
اآل خليفة، ال�ست�س�فتهم الكرمية  ال�سيخ حممد بن مب�رك 
للمحتوى  العربية  اجل���ئ��زة  احت�سن  وال���ذي  احلفل  لهذا 
لي�س  ، وهو  التطلع�ت  ، حيث ك�ن على م�ستوى  االألكرتوين 

و�سعب�. حكومة  البحرين  مملكة  على  امل�ستغرب   ب���الأم��ر 
وب��ي��ن��ت احل���م���ي���دان اأن »م���وق���ع م��ك��ت��ب��ة ع��ل��وم ال��وق��ف، 
ك����رم حل���ي����زت���ه ج����ئ���زة ال��ت��م��ي��ز ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��م��ح��ت��وى 
 االل������ك������رتوين ع����ن ف���ئ���ة احل����ك����وم����ة االأل����ك����رتون����ي����ة«.
لالأم�نة  املخ�س�س  اجل��ن���ح  اأن  اىل  احلميدان  واأ���س���رت 
ق�م  حيث  ال���زوار  واإ���س���دة  بعن�ية  حظي  ل��الأوق���ف  الع�مة 
مبركز  الت�سغيل  مراقبة  مراقب  الفودري  �س�كر  املهند�س 
نظم املعلوم�ت بتعريف الزوار على حمتوي�ت املوقع الف�ئز، 
واألقى ال�سوء على م� يقدمه من خدم�ت معلوم�تية متك�ملة 
، تتمثل يف التعريف مبدلول الوقف وجم�الته، وم� يت�سمنه 
املوقع من روابط مل�سروع�ت حيوية نفذته� االأم�نة، ب�الإ�س�فة 
. ال�سبكة  مل�ستخدمي  امل��ت���ح  االآيل  الفهر�س  خ��دم��ة   اإىل 
�س�حب  مق�م  اىل  الثمني  ال��ف��وز  ه��ذا  احلميدان  واأه���دت 
ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سب�ح االأحمد، و�سمو ويل عهده 
ال��وزراء  رئي�س جمل�س  و�سمو  االأحمد  ن��واف  ال�سيخ  االأم��ني 

ال�سيخ ن��سر املحمد، وال�سعب 
يف  مهنئة  ال��ك��رمي،  ال��ك��وي��ت��ي 
ال����وزراء  ذات���ه جميع  ال��وق��ت 
االأمريية  ب�لثقة  حظوا  الذين 
جمل�س  رئي�س  و�سمو  ال�س�مية 
العمل  لهم  متمنية  ال����وزراء، 
اإىل  ب�لكويت  االرت���ق����ء  على 

م�س�ف الدول املتقدمة.

 إميان احلميدان حتصل على
 جائزة االمانة العامة لالوقاف

شـــوقـــي ســـالـــم يــحــصــل عـــلـــى املـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة

الدويل  لالحت�د  الذهبية  ال�سرفية  امليدالية  على  �س�مل  �سوقي  الدكتور  االأ�ست�ذ  ح�سل 
للمكتب�ت )اإفال( حيث ق�م االإحت�د الدويل جلمعي�ت وموؤ�س�س�ت املكتب�ت )اإفال( مبنح 
م�سجال  ا�سمه  جتعل  التي  ال�سرفية  الذهبية  امليدالية  �س�مل  �سوقي  الدكتور  االأ�ست�ذ 
من  الع�مل  ال�سرفية يف  املن��سب  علي  احل��سلني  �سمن  االحت�د  موقع  علي  دائم  ب�سكل 
 27 املوافق  يوم اخلمي�س  وقد مت ذلك يف اجلل�سة اخلت�مية لالحت�د  املذكور.   االحت�د 
اأثن�ء املوؤمتر اخل�م�س وال�سبعون لالحت�د  – اإيط�لي�  اأغ�سط�س 2009 يف مدينة ميالنو 

الذي ُعقد يف الفرتة من 23-27 اأغ�سط�س 2009.  
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رس��ائل ج���امعية

ال��زه��ري درجة الدكتوراه  منح ال�سيد �س�����عد ب�ن �س����عيد 
االآداب  بكلية  املعلوم�ت  ق�سم  يف  وذلك  املعلوم�ت  علم  يف 
وذلك  عبدالعزيز  امللك  ج�معة  يف  االإن�س�نية   والعلوم 
»املكتب�ة  حول  ك�نت  والتي  الدكتوراه  ر�س�لة  من�ق�سة  اإثر 
ال�س�عودية:  العربي�ة  املم�لكة  يف  االف�رتا�سية  االأك�دميي�ة 
واحلكم  املن�ق�سة  جلنة  وتكونت  ا�س��تك�س��في�ة«.  درا�س�ة 
ومقررا،  م�سرف�  ال�سريحي  ح�سن  الدكتور  االأ�ست�ذ  من 
املكتب�ت  علوم  ق�سم  م��ن  �سليم�ن  اآل  م��ب���رك  وال��دك��ت��ور 
خ���رج��ي���،  ممتحن�  ���س��ع��ود  امل��ل��ك  ب��ج���م��ع��ة  وامل��ع��ل��وم���ت 
والدكتور حممد جعفر ع�رف ممتحن� داخلي�. وقد قررت 
والدكتور  تعديالت.  ودون  ب�متي�ز  الدرجة  منح  اللجنة 
الزهري معروف يف االأو�س�ط العلمية واملهنية واالأك�دميية 
العربي  امل�ستوى  على  واإمن����  فح�سب،  اخلليج  يف  لي�س 
جميع  وح�سر  الفرع،  لهذا  موؤ�س�س  ع�سو  فهو  وال��دويل، 
موؤمتراته وتراأ�س الفرع وك�ن ع�سوا مبجل�س االإدارة لهذا 

الفرع خالل الفرتة 2002-1998.

مستخلص الدراسة
تتعر�س هذه الدرا�سة اإىل مفهوم املكتبة االفرتا�سية يف �سوء 
التطورات الكبرية التي حدثت يف هذا املج�ل خالل االأربعني 
�سنة امل��سية، وبخ��سة بعد ظهور االنرتنت التي تعترب العمود 
الفقري للبنية التحتية الالزمة للمكتبة االفرتا�سية احلديثة. 
وتهدف هذه الدرا�سة اإىل ر�سد االجت�ه�ت احلديثة مل� كتب عن 
املكتب�ت الرقمية ب�سكل ع�م، وم� كتب عن املكتب�ت االفرتا�سية 
ب�سكل خ��س، بغية اخلروج بت�سور وا�سح الأهم مع�مل املكتبة 
االفرتا�سية احلديثة. كم� حت�ول الدرا�سة اأي�س� جتلية الفروق 
يف امل�سطلح�ت التي اأ�سكلت مع�نيه� لي�س فقط على الكت�ب 
يف  قرن�ئهم  على  واإمن���  العرب،  واملتخ�س�سني  والب�حثني 
البلدان املتقدمة. كم� عمد الب�حث اإىل حم�ولة الربط بني 

م� كتب يف هذه املج�الت عربي� وبني العديد من امل�سروع�ت التي 
اأُقيمت يف البالد املتقدمة، اإمع�ن� يف تقدمي ت�سور وا�سح للمكتبة 
االفرتا�سية يف املوؤ�س�سة االأك�دميية العربية ال�سعودية. وقد تطرق 
الب�حث يف اجلزء الث�ين من هذه الدرا�سة – م�ستخدم� منهج 
من  ال�سعودية  االأك�دميية  املكتب�ت  لو�سعية  الو�سفي-   البحث 
حيث ت�أهيله� للم�س�ركة يف م�سروع املكتبة االفرتا�سية ال�سعودية 
ومن حيث االإمك�ني�ت امل�دية والتقنية واللوج�ستية والب�سرية. كم� 
ا�ستطلع الب�حث اآراء امل�سوؤولني عن املكتب�ت االأك�دميية ال�سعودية 
حول مقوم�ت وموؤهالت م�سروع املكتبة االأك�دميية االفرتا�سية 
الث�لث  املقرتح وا�ستعداد مكتب�تهم للم�س�ركة فيه. ويف اجلزء 
 Focus من البحث، ا�ستخدم الب�حث طريقة جمم�وع��ة الرتكيز
Group كونه� تعمد اإىل البحث عن اإجم�ع اخلرباء يف جم�ل 
معني )حيث �سمت جمموعة اخلرباء هذه عددا من م�سوؤويل 
املكتب�ت االأك�دميية ذوي التوجه التقني ومن اأ�س�تذة علوم املكتب�ت 
الفنية  االأنظمة  وك��الء  ومن  ال�سعودية  ب�جل�مع�ت  واملعلوم�ت 
وموردي التقنية للمكتب�ت( حول ت�سوراتهم لبن�ء م�سروع املكتبة 
االأك�دميية االفرتا�سية يف اجل�مع�ت ال�سعودية. وقد ق�م الب�حث 
ب�إعداد وتقدمي عر�س خمت�سر جلوانب الدرا�سة املختلفة، وقدم 
حو�سلة لنت�ئج الدرا�سة امل�سحية -التي ا�ستطلع فيه� املقوم�ت 
تن�ق�سوا  الذين  الأولئك اخلرباء  االأك�دميية-  للمكتب�ت  احل�لية 
للو�سول الإجم�ع حول ال�سكل املقرتح الأمنوذج املكتبة االفرتا�سية 
الدرا�سة  خل�ست  وقد  ال�سعودية.  العربية  ب�ململكة  االأك�دميية 
اإىل اإمك�نية حتقيق اإن�س�ء مكتبة اأك�دميية افرتا�سية يف اململكة 
العربية ال�سعودية لت�سهم يف التنمية التعليمية االأك�دميية ب�سكل 
خدم�ت  ولتقدم  التك�ليف،  على  ال�سيطرة  يف  ولت�سهم  اأف�سل، 
اأمنوذج�  الدرا�سة  قدمت  كم�  وج��ودة.  �سهولة  اأك��رث  معلوم�تية 
للمكتبة املقرتحة روعيت يف ت�سميمه اجلوانب االإدارية وامل�لية 
واللوج�ستية، بخالف التنوع العلمي واملعريف الذي تتطلبه املكتب�ت 

االأك�دميية تبع� لتوجه�ت واأهداف اجل�مع�ت التي تتبعه�.

د.�سعد الزهري
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Academic Virtual Library in Saudi Arabia
 An Exploratory Study By

Saad Azzahri

a project. The researcher, in the third 
part of the study, targeted a number 
of experts in the field, (professors 
teaching at Saudi library & information 
sciences Departments.; library staff 
oriented towards technology; and 
library IT vendors), and asked for 
their opinions regarding project at 
hand using Focus Group method in a 
lengthy session in which the researcher 
presented a summary of his survey 
and he solicited the opinions and 
conceptions of experts towards building 
a model for the Academic Virtual Library 
in Saudi Arabia. The study found 
many shortcomings in the number and 
competencies of manpower and other 
essential requirements. The study 
concluded that, in spite of shortcomings,  
an academic virtual library in Saudi 
Arabia could be established to bridge 
gaps between Academic Libraries in the 
Kingdom, manage the cost better, and 
provide better services for Academic 
communities in Saudi Arabia using the 
proposed model proscribed in the study. 

Abstract
This research in its first part aims at 
providing a state-of-the-art review 
on the virtual library (Digital and 
electronic are used synonymously). 
It starts by defining the concept of 
virtual library with a bit of historical 
assessment on the terminologies used 
throughout the past forty years. Then, 
the research tries to draw a distinction 
line between the terminologies heavily 
used, digital, electronic and virtual 
library. Although these terms can be 
used interchangeably in this study as 
it has been in many different studies, 
this study uses «virtual library» 
concept as a collection of current and 
future «digital libraries and electronic 
libraries».  Secondly, the research 
examined the situation of Academic 
Libraries in the Kingdom of Saudi 
Arabia (infrastructure & capabilities), 
surveyed the opinion of their deans 
about the proposed project of the 
Academic Virtual Library, and explored 
their willingness to participate in such 
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ملخص الدراسة 
تقوم ال�سرك�ت واملوؤ�س�س�ت الع�ملة يف جم�ل ت�سويق نظم 
الدعم  بتقدمي  االإلكرتونية  املعلوم�ت  وخدم�ت  املعلوم�ت 
وتركيبه�  االأجهزة  وتوريد  والتدريب  واملعلوم�تي  التقني 
و�سي�نته�، ويف �سبيل ذلك تقوم ب�إجراءات كثرية للو�سول 
املعلوم�ت،  ومراكز  املكتب�ت  من  املعلوم�ت  مرافق  ملجتمع 
بغر�س  وذل��ك  املعلوم�ت،  جم���ل  يف  الع�ملة  وال��وح��دات 
احللول  وت��وف��ري  مبنتج�ته�،  وتعريفه�   ، له�  ال��و���س��ول 
خدم�ته�  وعر�س  املرافق،  هذه  تواجه  قد  التي  للم�س�كل 
وا�سرتاتيجي�ت  اأ�س�ليب  ت�سمل  اخلطوات  وه��ذه  عليهم. 
يف  واملوؤ�س�س�ت  ال�سرك�ت  هذه  تختلف  متنوعة  ت�سويقية 

ا�ستخدامه� للو�سول للم�ستفيدين املقرتحني.
ت�سل  التي  الكيفية  ببحث  ق�مت  احل�لية  وال��درا���س��ة 
جم�ل  يف  الع�ملة  وامل��وؤ���س�����س���ت  ال�����س��رك���ت  ه��ذه  فيه� 
املعلوم�ت  مرافق  اإىل  االآلية  املعلوم�ت  وخدم�ت  نظم 
وال��ط��رق  واالأ���س���ل��ي��ب  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 
ال��ت��ي ت��ل��ج���أ ل��ه��� الإي�����س���ل م��� ت��ري��ده ل��ه��ذه امل��راف��ق، 
تقييم  كيفية  يف  تبحث  كم�  ل��ه���.  منتج�ته�  وت�سويق 
هذه  وا�سرتاتيجي�ت  وطرق  الأ�س�ليب  املعلوم�ت  مرافق 
وخدم�ته�  منتج�ته�  ت�سويق  يف  واملوؤ�س�س�ت  ال�سرك�ت 

املكتب�ت. مثل  املرافق  هذه  مع  وتوا�سله� 
ولدرا�سة ذلك جل�أت الب�حثة اإىل ا�ستخدام املنهج امل�سحي 
واأداة اال�ستب�نة جلمع البي�ن�ت حيث مت توزيع ا�ستب�نة على 
عينة من ال�سرك�ت الع�ملة يف املج�ل وا�ستب�نة اأخرى على 
عينة من املكتب�ت ومراكز املعلوم�ت وذلك جلمع البي�ن�ت 

الالزمة من ك�فة االجت�ه�ت. 
ب�الإ�س�فة  ف�سول  ثالث  على  الدرا�سة  هذه  احتوت  وقد 
اإىل املراجع واملالحق. وتن�ولت املقدمة كمدخل للدرا�سة 
التي  والت�س�وؤالت  واأهدافه�،  واأهميته�  الدرا�سة  م�سكلة 

ا�ستخدمته�  ال��ت��ي  امل�سطلح�ت  واأه����م  ع��ن��ه���،  جت��ي��ب 
مف�هيم  ع���ّرف  االأول  درا�سته�.والف�سل  يف  الب�حثة 
النظري  االإط�ر  ن�ق�س  فقد  الث�ين  الف�سل  اأم�  الدرا�سة. 
يف  للدرا�سة.  ال�س�بقة  الدرا�س�ت  على  واأ�ستمل  للدرا�سة 
واإجراءاته�  الدرا�سة  منهجية  الث�لث  الف�سل  تن�ول  حني 
ثم مت عر�س وحتليل نت�ئج الدرا�سة متن�واًل االإج�بة على 
نت�ئج الدرا�س�ت  نت�ئجه�، وربطه� مع  اأ�سئلته�، ومن�ق�سة 
الدرا�سة،  بتلخي�س  الب�حثة  ق�مت  واأخ���ريا  ال�س�بقة. 
وعر�س اأهم نت�ئجه�، واقرتاح اأبرز تو�سي�ته�. ومن اأبرز 

النت�ئج التي خرجت به� الدرا�سة:
املعلوم�ت  الع�ملة يف جم�ل نظم وخدم�ت  ال�سرك�ت  تتبع 
االأ���س���ل��ي��ب  م��ن  ال��ع��دي��د  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف 
واال�سرتاتيجي�ت الت�سويقية لتو�سيل خدم�ت املعلوم�ت التي 
تقوم به� اإىل مرافق املعلوم�ت ومن اأبرز هذه االأ�س�ليب : 
توفري معلوم�ت حديثة عن منتج�ته� عرب مواقع على �سبكة 

االإنرتنت وامل�س�ركة يف الندوات واملوؤمترات املتخ�س�سة.
تع�ون  اأن  ترى  النظم  جم�ل  يف  الع�ملة  ال�سرك�ت  اأن 
له�  وتقبله�  الت�سويقية  جهوده�  مع  املعلوم�ت  مرافق 
جهوده�  من  �ستة  مع  يكمن  اجليد  التف�عل  لكن  �سعيف 
واالت�����س���ل  ال��زي���رات  يف:  يتمثل  اأب��رزه���  الت�سويقية 
الدائم ملندوبي ال�سركة والتواجد يف املوؤمترات واإ�سدار 
العمل على كل م�  التو�سي�ت فك�نت  اأبرز  اأم�  الن�سرات. 
من �س�أنه تفعيل ت�سويق نظم املعلوم�ت وقواعد البي�ن�ت 
تطبيق  على  والعمل  ال�سعودية  للمكتب�ت  االإلكرتونية 
للم�ستفيدين  لي�سلوا  مهني  ب�سكل  الت�سويق  مف�هيم 
ال�سرك�ت  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ودع���م  وتف�علي  دائ���م  ب�سكل 
من  للحد  املن��سبة  ال�سبل  وو���س��ع  املعلوم�ت  وم��راف��ق 
املعلوم�ت  نظم  ت�سويق  فع�لية  من  حتد  التي  املعوق�ت 

ال�سعودية. للمكتب�ت  االإلكرتونية  البي�ن�ت  وقواعد 

تـــســـويـــق نـــظـــم املـــعـــلـــومـــات وقــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات االلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــمــكــتــبــات الـــســـعـــوديـــة: 

 دراســـــــــــــة لـــــلـــــواقـــــع ونـــــــظـــــــرة لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل
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Summary
Companies and institutions Working in the field of 
information services offer technical and information 
support, training and supply of equipments and 
its implementations and maintenance in their 
marketing efforts. For that, they apply different 
marketing methods and procedures to reach target 
community of information institutions, which include 
libraries, information centers, and working units in 
field of information. This is to reach them , market 
their products, and offer solutions for problems that 
face those institutions, and present their services 
to them. Those companies and institutions differ in 
using these steps that include various styles and 
strategies of marketing, to reach to potential users.
Current study searched how these companies 
and institutions working in field of automated 
information systems and services reach libraries 
and information centers in the Kingdom of Saudi 
Arabia, and styles and methods that apply to 
know what these institutions need and to promote 
their products and services. The study searches 
how information institutions assess methods 
and strategies applied  by these companies and 
institutions. The study concentrates on libraries 
and information centers as target group by 
companies and try to find how they have been 
targeted and how they evaluate the cooperation 
they get from libraries. On the other hand, the 
study seeks how libraries and information centers 
evaluate the marketing efforts by the companies. 
To study used survey methodology and a 
questionnaire to collect the needed  data from 
sample of working companies in the field. In addition, 
the researcher designed another questionnaire for 
a sample of libraries and information centers and 
collected data from them.
The study includes three chapters in addition to 

references and appendices. The introduction 
was the methodological framework of the which 
includes study problem, its importance, aims, and 
research questions and the study terms. First 
chapter defined study concepts. Second chapter 
discussed theoretical framework of the study, 
includes previous studies. The third chapter dealt 
with study methodology and its procedures, then 
the study presented and analyzed the results. 
At last, the researched summarized the study, 
and presented main results, and suggested 
recommendations. Main results were:
Working companies in the field of information 
systems and services in the Kingdom of Saudi 
Arabia, follow many marketing styles and 
strategies to reach information services that offer 
to information institutions. From main styles: 
availability of recent information about their 
products through websites, and participation in 
specialized seminars and conferences.
The working companies in the field of systems see 
that cooperation between their marketing efforts 
and information institutions as weak, but good 
interaction stays in six of their marketing efforts. 
Main efforts represents in : visits, permanent 
communication of company representatives, 
and presence in conferences and publishing 
pamphlets. Main recommendations were: work on 
activating marketing of information systems, and 
electronic databases for Saudi libraries, and work 
on applying marketing concepts in professional 
method to reach users permanently, interactive  
and support relations between companies and 
information institutions, and establish suitable 
ways to reduce restrictions that limit activation 
of information systems marketing, and electronic 
databases for Saudi libraries.

Dis ser t a t i ons

Marketing of Information Services and 
Electronic databases

for Saudi Libraries
A Study of Reality and Look to the Future

Prepared by Alia Muzkar Haif Al-Haif



ن�سرة جمعية املكتب�ت املتخ�س�سة)فرع اخلليج( العدد )3( 2009م  24

فعاليات  في  عمل  بورقة  يشارك  اجلمعية  رئيس 
املـــلـــتـــقـــى الـــعـــلـــمـــي ملـــكـــافـــحـــة جــــرائــــم املــعــلــومــاتــيــة

أخ�������������ب�������������ار

�س�رك �سع�دة الدكتور �سلط�ن بن حمي� الديح�ين رئي�س جمعية 
يف  عمل  بورقة   ) العربي  اخلليج  ف��رع   ( املتخ�س�سة  املكتب�ت 
»امللتقى العلمي ملك�فحة جرائم املعلوم�تية« والذي نظمته هيئة 
ب�لتع�ون مع  ال�سعودية  العربية  الع�م ب�ململكة  التحقيق واالدع�ء 
ج�معة ن�يف العربية للعلوم االأمنية والذي نظم خالل الفرتة من 
23 – 25 �سوال 1430ه� ، املوافق من 12 – 14 اأكتوبر 2009م  
مبدينة الري��س بدعم من الن�ئب الث�ين لرئي�س جمل�س الوزراء 
ووزير الداخلية �س�حب ال�سمو امللكي االأمري ن�يف بن عبدالعزيز 
جمل�س  ب��دول  والق�س�ئية  العدلية  اجله�ت  ممثلي  ومب�س�ركة 
التع�ون اخلليجي ، وا�ستعر�س امللتقى خالل ت�سع جل�س�ت ا�ستمرت 
داخل  من  وب�حثون  وخ��رباء  م�سوؤولون  فيه�  �س�رك  اأي���م   3 ملدة 
اأربعة  واأوروب��� والع�مل العربي وا�ستعر�سوا فيه�  اململكة واأمريك� 
حم�ور رئي�سية: خ�س�ئ�س اجلرائم املعلوم�تية واأنواعه� و�سف�ت 
مرتكبيه� وكيفية التحقق من وقوعه�، كم� مت عر�س لتطبيق�ت 
ومن�ذج من اجلرائم املعلوم�تية عربيً� وع�مليً� ، مع الرتكيز على 

طبيعة اجلرائم املعلوم�تية بدول جمل�س التع�ون اخلليجي.
  Web  0.  2 »ال���  بعنوان  ك�نت  التي  ورق��ت��ه  يف  الدكتور  وق��دم   
والتحدي�ت اجلديدة يف جم�ل اجلرائم املعلوم�تية :درا�سة ح�لة 
جم�ل  يف  اجلديدة  للتحدي�ت  دقيقً�  ر�سدًا    »Second Life ل� 
عرب  االإجرامية  التنظيم�ت  ظهور  ومنه�  املعلوم�تية  اجلرائم 

للتطور  تبعً�  اجلرائم  من  منتهية  غري  �سل�سلة  ووج��ود  االنرتنت 
الكبري يف تقني�ت املعلوم�ت واالت�س�الت وتطبيق�ته� يف كثري من 
املج�الت ، وقد هدف البحث كم� اأ�س�ر الدكتور يف حم��سرته اإىل 
التعرف على مفهوم الويب 2٫0  والتطبيق�ت املتعلقة به ، كذلك 
على  والتعرف   ، العالقة  ذات  واملخ�طر  التهديدات  يف  البحث 
اجليل  اأن  كذلك  واأ�س�ر   ، االفرتا�سية  وال�سرطة  االأمن  خدم�ت 
املعلوم�تية  اجلرائم  يف  متزايدا  دورا  يلعب  الويب  من  الث�ين 
االهتم�م  زاد  لقد  ،وق���ل  ب�النرتنت  منه�  املتعلقة  وخ�سو�س� 
ب�ل�سنوات االخريه  مب� ي�سمى ب�الويب 2٫0 وب�لذات فيم� يتعلق 
م�ي�سبي�س،  ب��وك،  الفي�س  مثل:  االجتم�عية  امل�س�بكة  مب��واق��ع 
واليوتيوب، وكذلك مواقع احلي�ة االفرتا�سية مثل احلي�ة الث�نية، 
امل�ستخدمني،  م��ن  الكثري  ت��زال  وم���  امل��واق��ع  ه��ذه  جذبت  ولقد 
املعلوم�ت  ب�أمن  املتعلقة  والتهديدات  املخ�طر  لزي�دة  ادى  مم� 
اأجهزة  اأم�م  والتحدي�ت  امل�سئولية  زي�دة  وب�لت�يل  وامل�ستخدمني 
االأمني  التعليم  موؤ�س�س�ت  واأي�س�  اجلن�ئية  والتحري�ت  االأم��ن 

والق�نوين . واأخريا قدم الدكتور جمموعة من التو�سي�ت هي :
لدرا�س�ت اجلرائم  اقليمي  اإن�س�ء مركز  العمل على مب�درة    .1

املعلوم�تية. 
2.  اإن�س�ء مركز تدريب اإقليمي متخ�س�س يف هذا املج�ل ويتم من 

خالله عقد ور�س عمل تدريبيه.
املعلوم�تية  ب�جلرائم  تعنى  حمكمة  علمية  جملة  اإ���س��دار    .3

واملج�الت الفنية. 
االأمنية  االأج��ه��زة  م��ع  وال��ت��دري��ب  ال��ت��ع���ون  ات��ف���ق���ت  4.  عمل 

املتخ�س�سة ب�لدول املتقدمة. 
5.  عمل اللق�ءات العلمية واملوؤمترات ب�سكل دوري م�ستمر بهدف 
االإح�طة والثق�فة املعلوم�تية  والق�نونية حول اجلديد يف جم�ل 

اجلرائم املعلوم�تية. 
6. اإدخ�ل موا�سيع اجلرائم املعلوم�تية واملج�الت الفنية املرتبطة 
به� �سمن من�هج التعليم والتدريب االأمني كمو�سوع�ت م�ستقلة .  

رئي�س اجلمعية يلغي حم��سرته

تم بالملتقى 

عرض لتطبيقات 

ونماذج من 

الجرائم 

المعلوماتية 

عربيًا وعالميًا 



1.  Library and information organizations in this 
region must initiate developing systems and 
facilitate for the digitization of:
a. Intellectual heritage
b. Archives
c. Rare books
d. Rare books
e. Manuscripts
f. Imaging
g. Metadata
2. Library and information organizations must 
initiative programs and services to adopt the 
library 2.0 applications and digital libraries.
3. in order to develop scholarly gateways in the 
Arabic language we must initiative 
a. Arabic  search engines

 Recommendations
15th Annual SLA-AGC Conf.  & EXPO

 Sorbonne University
 acquires the latest
libraries technology

News

b. Semantic web for Arabic content
4. There is a need to adopt consortium 
information systems of a bibliographic nature. 
We need to have a prototype of an Arabic 
OCLC in the region.
5. Keeping in view the diverse needs of our 
profession we need to
a. Initiate discussions for adopting names and 
symbols that reflect new roles and identities
b. Develop new standards for LIS education for 
accreditation and quality assurance
6. Our professional bodies must approach civil 
services commissions to create appropriate 
cadres and salary structures to improve 
the status of librarians and information 
professionals.

Riyadh / The Arabian Advanced Systems (AAS) has successfully 
supplied and implemented an integrated information resources 
management system for the library of Sorbonne University, Abu Dhabi 
Branch. The  system is utilizing the Radio Frequency Identification 
technology (RFID), that facilitates library management, tracking of 
books and protect them from loss and leakage. It also helps to manage inventory automatically and efficiently, allowing 
librarians and officials a full-time of providing effective assistance to faculty and students. 
AAS also supplied the library with the latest specialized furniture system that being adopted by the world major university 
libraries. It provides an environment with a stylish design that reflects the beauty and simplicity of the furniture, helps 
smooth operation and management and also creates a comfortable and inspirational environment for library visitors to 
enjoy learning and studying. 
The Sorbonne University, Abu Dhabi is considered the only French-speaking higher education institution in the region, 
and the only Middle East branch of the prestigious Parisian University founded in 1253. It is  excepted to attract not only 
students from the UAE, but also students from all over the Middle East and the world.
AAS solutions were chosen by Abu Dhabi Sorbonne University because of their advanced features of high efficiency, in 
addition to vast experience in library solutions that AAS acquired through more than twenty years of great achievements 
and successes as an Arab world leading company in the field of IT and knowledge management, beside the credibility 
and professionalism that characterized the company. 16

Abduljabbar Al-Abduljabbar
President, Arabian Advanced Systems
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Reports

The students at the Universal American 
School, with guidance from their teachers 
have published the first book of student 
writings.  Titled, “Personally Ours: A Book of 
Student Writings”, the book contains some 
of the best pieces of writing produced by 
students from Grades two through twelve.  It 
was an endeavor taken upon by the Library 
and teachers from all levels.  The book signing 
ceremony will be held at Virgin Megastore on 
Monday June 15, 2009 at 6 P.M.
“This book is the pride and joy of UAS” stated 
Ms. Nora Al-Ghanim, owner of the Universal 
American School.  “It contains poetry, fiction 
and anecdotes written by some of the brightest 
and most creative students at UAS.” 
Students were given the freedom to write 
whatever their heart guided them to write. Ali 
Al-Tuama, a senior who has since graduated 
from UAS, wrote a wonderful piece on the 
dynamics of leadership.  Titled “Sheep or 
Shepherd?” Ali questioned whether leaders 
are born or is leadership taught.  Lilian Al Ali, a 
young and beautiful Grade five student, wrote 
about a little gray mouse.  She wrote:
“Little Gray mouse
Where is your house?
Has the cat chopped it off?
Or did you get a new house?
My house is across the road
Near a shop,
Where you buy meat”.
Abdul Kareem Al-Fuwaires, a Grade eight 
student wrote a delightfully creative story 
about a magical playstation game.  He writes, 
“Jasim grabbed the controllers of the game, 
his hands shivering with anticipation and his 
mind thrilled with pleasure.  As he pressed the 
Start button, something odd happened.  The 
TV room suddenly became dark and the lights 
began to flicker.  He turned around, bt before 
he could call our for help, he found himself 

suddently behind the wheel of a Porsche.”  
In addition to the English writings, the book 
also features essays in Arabic, French and 
Spanish.  Fadi Abdulla, a 17 year old Grade 
twelve student, wrote a short essay in Arabic 
on peace.  He stated that world peace was not 
only achievable but a must and that human 
life developed because God allowed us to live 
on this earth.
With over 25 pieces of writings, “Personally 
Ours: A Book of Student Writings” will appeal 
to the many different genres of writings.  
Ms. Mae Al Hajjaj, the Head Librarian at the 
Universal American School, who spearheaded 
this project, stated that the creativity s 
imagination of the students allowed the book 
to be such a success.  The School, along with 
his management and staff, Ms. Al-Hajjaj, said, 
showed their dedication to the development of 
the students by supporting this project whole 
heartedly.  
Under the auspices of the Assistant 
Undersecretary for Private Education, Mr. 
Fahad Al Ghais and with sponsorship from 
Virgin Megastore, a book signing ceremony 
was held to promote young writers. In 
attendance, were the young authors, their 
parents, families and friends who had gathered 
to celebrate this major accomplishment.
“Personally Ours: A Book of Student Writings” 
is available for sale at Virgin Megastore in 
Marina Mall in Kuwait and at the Universal 
American School in Kuwait.

 Universal American School
Publishes Book of Student Writings
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archives, industrial sectors, data centres, 
media centres, public relations offices, 
and cultural associations. 
Selection, processing, organization, 
dissemination and evaluation are the 
main functions of an information centre. 
The main task is to create a knowledge 
hub with a variety of resources available. 
There are some important aspects to be 
emphasized here to improve the reach 
and influence of information centres. 
The first and foremost is that centers 
are to be interlinked with set goals and 
specified strategies. Everybody involved 
in the unit should be aware of their 
respective policies and procedures and 
the above strategies are to be derived 
from this awareness. Then the centre 
can work smoothly with a common 

strategy which can be easily abided 
by all.  The second important aspect 
is to make strong mutual co-operation 
which is termed as “inter-centre co-
operation” among different centres. This 
will boost the process of information 
transfer and exchange.  They can easily 
work together in selection, acquisition, 
propagation, decision making and 
evaluation activities. This will assist the 
management to conserve their precious 
time, money and energy which could be 
utilized in other productive areas. The 
centers can work as a “consortium” in the 
field of information and knowledge. The 
process of dissemination of knowledge 
becomes easy by forming a number of 
subject specialist groups among the 
consortium. The specialized group can 
share their proficiency with those who 
require information consultancy and 
who will act as a valuable source of 
knowledge. The centres can stand as 
a “specialized centres” with immense 
knowledge materials and resources 
related to their business. A centre in the 
energy sector could act as a specialized 
centre for the oil and gas field while a 
centre in the field of language learning 
can be a linguistic information centre. 
Thus, we can easily reach towards the 
“global knowledge village”, a miniature of 
all knowledge materials and resources. 
Many countries in the world have been 
giving more attention and making huge 
investments in the field of research 
and education with a wider outlook and 
perspectives. This underlined the role 
and importance of information centers. 
The existence of a well equipped and 
enriched knowledge centre will be a 
balsam to emerging problems and it will 
enhance not only the productivity of the 
people, but also of the nation as well. 
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is closely related to the society and its 
information needs. An information centre 
is a social platform that serves people of 
various levels with relevant information 
for their advancement and to quenches 
their thirst for knowledge.
 In the changing world, the expansion 
of technology paved the way for 
making info-centers reachable to 
everyone It acts as a centre which is 
responsible for assembling, engineering 
and disseminating clear information.  
Information centres act as agents for 
information transfer, streamlining the 
available right information to the required 
users.
The audiences for the information 
centers are the people and the focus is 
accurate knowledge. The main objective 
is to serve as a resource centre for 
information seekers, researchers or 
those who wish to explore the world of 
dynamic knowledge. In other words, an 
information centre is not a cost centre 
but it is completely a resource centre. 
It should be filled with sophisticated 
knowledge materials and other web 
based information resources. The 
present era doesn’t confine to the 
boundaries of diffusing and sharing 
productive knowledge through several 
web based technologies. Through 
these activities, the world became a 
“global knowledge village”. It will help 
to enhance the unification of minds 
and will foster the bilateral relations of 
the countries. Above all, every citizen 
can enjoy accessing knowledge and 
savoring the delight of mingling with 
different civilizations.  
The acquisition, storage and utilization 
of information have become a major 
business activity. The duties and 
responsibilities of the information 

professionals become crucial and 
complex. The national growth of a 
country is denoted by the totality of 
the contributions of each sector of the 
state. The contribution of the information 
centers for the national growth is a 
very important aspect. The centre will 
play its role by providing and assisting 
the governmental bodies with accurate 
data and relevant information to make 
strategies in policy making. 
The traditional modes of information 
resources tress pass to new “e” realm 
and people are moving to an “e-mind 
set”.  The digitization of data and web-
based facilities accelerated the process 
of information transfer.  However, 
the number of information sources is 
drastically increasing. The traditional 
concept of an information centre is a 
library but in this technology explosion 
world, the concept has been totally 
reformed. Today, any place, institution, 
organization or firm which acquires, 
organizes and disseminates information 
to its users in large or small quantities is 
termed as an information centre. Thus, 
an information centre is an “organization 
of people, materials and machines that 
serves to facilitate the possession, 
evaluation and transfer of information”. 
Libraries are one among the above 
mentioned information centers. There 
are a number of institutions apart from 
the individuals who are involved in the 
information transmitting process which 
can be termed as knowledge centers or 
information centers such as government 
and non-governmental organizations, 
research and development institutions, 
research organizations, e-learning 
institutions, web browsing groups (blogs), 
online databases, web based online 
training centres, academic institutions, 
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The explosion and revolution of 
information technology has led to the 
emergence of the electronic information 
era and the modern world has 
witnessed tremendous developments 
in the electronic delivery of information. 
We live today with information and 
knowledge as a commodity which is 
increasingly playing a vital role in our 
daily life. The digital revolution has 
fuelled the human advancement and 
altered every span of our society. Rapid 
technological development has opened 
new horizons to the world especially in 
the field of information and knowledge. 
Meanwhile, it has also created 
complexity in acquiring, selecting, 
organizing and transferring the useful 
and authoritative information from vast 
available information sources. 
It is not easy to define the term information 
accurately. When an individual begins 
to think, a number of images and 
sensations explore his mind. This causes 
some information to amass in his mind 
and his memory retains some pieces of 
knowledge. Information is the product 
of the human brain in action and it may 
be conceptual or tangible.  “Information 
is the recognition of patterns in the 
flow of matter and energy reaching an 
individual or organization. All flows of 
matter and energy have the capability of 
carrying patterned signals. Information is 
present only when a person recognizes 
the pattern. Each person then develops 
a set of recognized patterns and not 

 The role of an information
centre in the changing world

Articles

everyone recognizes the same patterns 
or necessarily interprets a given 
pattern in the same way”. (Reference 
- Technological Future of Library and 
Information Science – By Krishnan 
Gopal). 
Information is quite different from data. 
Information is organized or processed 
data which conveys significant or specific 
meaning about something. In other 
words, information is the knowledge 
obtained by processing the data or the 
meaning derived from data. One can 
easily access information by analyzing 
the data around him. Information is data 
which can be disseminated between 
individuals, organizations or groups. 
Information is a social process in which 
a variety of elements are involved 
and are closely related to each other. 
The dynamic world of knowledge and 
information requires diverse and reliable 
authorities or bodies to acquire and 
transfer the correct information. In this 
discussion, the existence of information 
centres is worth mentioning. 
In the realm of cyber advancement, 
Information centers have their own 
importance as they are associated with 
the knowledge consultancy. Without 
the proper and authentic information, 
no body can proceed further. Modern 
society is bound by numerous data. 
There a need to get correct information 
from the available data and for it to be 
disseminated among the people. Thus, 
an information centre’s role is vital. It 

Prepared by: 
Abdu Nasir 
Panakkad

Library Assistant 

Doha – Qatar

Binumarali@yahoo.com
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with social bookmarking, and tagging, 
and concluding with communication 
tools and practical applications. This 
workshop aimed at introducing the 
concepts and applications of Library 
2.0 with hands-on exercises designed 
to provide practical skills for attendants 
in the applications of the web second 
generation. The experienced experts 
in both workshops gave lectures, 
presentations, held group discussions 
and gave practical exercises and 
applications.
Our programs for both of the workshops 
started in full force in a practical based 
environment. The programs were 
well-attended and the discussions 
were lively. Forty-four participants in 
each workshop including librarians, 
technical services directors, system 
librarians, and other information 
technology professionals from Oman, 
UAE, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, 
Kuwait, Syria, Lebanon and Qatar 
participated and had a group discussion 
and exchanged their experiences with 
regard to progress in learning. 
The workshops’ theme was the 
promotion and integration of information 
and specifically to outline the current 

needs of Arabic information centers and 
AGC library communities and keeping 
up with the quick growth in information 
technology.
All attendees were satisfied with the 
learning objectives of the workshops: 
enlarging the scope of the application 
of new technologies using Library 
2.0, digital libraries, and open source 
software to improve information 
and knowledge flow; facilitating an 
understanding of digitization and 
practical knowledge of the digitization 
process; and developing capabilities 
for using and applying Library 2.0 
and develop skills in marketing 
information services and building 
social virtual networks based on the 
web second generation applications. 
The workshops links knowledge 
sources with researchers and creates 
knowledge networks.
Acknowledgement and appreciation 
are extended to TechKnowledge 
LLC, Science (AAAS), Integrated 
Information Network (IIN) and Virtus 
Publishing Group for their sponsorship 
and support.   

From Digital Library Workshop

From Digital Library Workshop
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Workshops

Special Libraries Association, the Arab 
Gulf Chapter SLA/AGC 15th Annual 
Pre-conference Workshop concludes 
its workshop “Building Digital Libraries 
Using Open Source Software” 
and “Library 2.0: Applications and 
Strategies”
SLA/AGC organized two pre-
conference workshops, which were 
held at the Kuwait (Radisson SAS 
Hotel), April 4-6, 2009, with the themes 
“Building digital Libraries using open 
Source Software” and “Library 2.0: 
Applications and Strategies”
On Saturday, April 4th, 2009 the Arab 
Gulf Chapter of SLA was pleased to 
host “Building Digital Libraries Using 
Open Source Software” workshop 
presented by Elizabeth Beaudin, 
Manager of International Digital 
Special Projects at Yale University 
Library, and “Library 2.0: Applications 
and Strategies” workshop presented 
by Stephanie Schmitt, Alpha Manager 
of Five Colleges Inc. and Karen Joc, 
Assistant Dean, Dubai Library, Zayed 
University. The workshops were held 
in the Kuwait (Radisson SAS Hotel). 
 Elizabeth began her workshop with 

an introduction to digital libraries.  
Then, along with planning and defining 
projects using Green Stone software 
followed by a brief discussion on 
the print-to-digital conversion which 
included the tools and processes 
as well as the different file formats 
involved.  She ended her workshop 
with a discussion on search and 
retrieval exercises in a digital library. 
The workshop is aimed at developing 
competencies among professionals 
for building digital libraries and 
strategies these professionals can use 
to capitalize on their own resources. 
The software used in the workshop 
provided detailed knowledge about 
Greenstone Digital Library (GSDL) an 
open source digital library software 
which provides extensive hands-on 
practice to ensure that participants can 
develop prototypical digital libraries in 
their organizations. 
Both Stephanie and Karen covered 
wide range of topics under Library 2.0 
introducing the concepts and the different 
kinds of social networking programs 
moving through wikis, blogs, RSS 
feeds and applications, and followed 

Affra S. Al 
Shamsi

Professional Development 

Chair. SLA/AGC

SLA-Arabian Gulf Chapter 
concludes its Annual 

pre-conference Workshops
4-6 April 2009, Radisson SAS Hotel, Kuwait
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Articles

 ProQuest and the National Centre for  
 Documentation and Research hosted a
 pioneering Symposium, ‘National Provision
 of Electronic Resources and Research
 Collections: Challenges and Benefits’ on the
 20th and 21st of April 2009 in the impressive
 National Centre for Documentation venue in
 Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE).  The
 symposium examined issues surrounding
 digitising national collections, national
 licensing and national procurement of
   .electronic content
This symposium attracted a number of 
distinguished keynote speakers including 
Deb de Bruijn, the Executive Director 
of the Canadian Research Knowledge 
Network, Sylvia Weber, the Director of 
HEBIS Consortiums, at DFG, Germany, 
Kjell Tjensvoll, the Consortium Manager 
for Norwegian Centre for Health Services, 
and Simon Ross, the Director of Journals 
at Cambridge University Press, United 
Kingdom.  
Subjects explored include how to identify 
resources, selecting subject areas for 
national projects, the importance of state, 
regional or central government policy and 
priorities, private versus public funded 
educational institutions, digitising national 
resources, preserving cultural identity and 
assets, and making collections accessible to 
academic, public and private audiences.
Delegates at this event were particularly 
interested in digitizing national resources 
with questions from the audience covering 
issues such as preservation, the challenges 
of Optimal Character Recognition and the 

Arabic script, copyright, the selection criteria 
for digitization projects, and the digitization of 
maps.
Dr. Abdullah A.K El Reyes, Director-General 
of the National Center for Documentation and 
Research said, “We are pleased to provide a 
forum for leaders in digital publishing to discuss 
key challenges in this field.  Safeguarding 
historical documents for future generations 
is a state responsibility, and as such it is one 
of our major tasks as the national archival 
institution.”
“ProQuest has extensive experience 
in fostering access to rare and delicate 
materials, including national collections,” said 
Terry Robinson, vice president, international 
sales for ProQuest.  “We’re pleased to partner 
with the NCDR to explore common issues and 
challenges in the preservation and delivery of 
these collections, which offer vital insight into 
national history and culture.”
The Symposium featured a 3-D film history 
from the National Center for Documentation 
and Research, a presentation from Joan 
de Beer, Associate Director of Collection 
Management at the Qatar Foundation and 
senior ProQuest executives, including Rod 
Gauvin and Austin McLean who discussed 
digitising national resources and preserving 
cultural identity and assets. 
If you are interested in hearing more about 
this event, please contact Emma Beer at 
emma.beer@proquest.co.uk.
The National Center for Documentation and 
Research website: http://www.cdr.gov.ae/
ncdr/English/index.aspx
About ProQuest LLC

Proquest/NCDR Digitization symposium: 
National and Regional experience

20-21April Abu Dhabe, UAE 

Emma Beer
Media Relations

ProQuest
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do you think that SLA will should start 
planning to send a board member to 
attend our chapter meeting.
It is very important for SLA to continue to 
encourage membership and participation 
in SLA by information professionals in 
the Arabian Gulf.  It is also important for 
Board members of the SLA Arabian Gulf 
chapter to attend both the Leadership 
Summit in January as well as the annual 
meeting in June.  The Leadership Summit 
provides an opportunity to network with 
other leaders of the association.  It is a 
working meeting for the leadership and 
many issues important to the business 
of running chapters is discussed.  
Also issues relevant to information 
professionals’ careers are discussed at a 
more in depth level.  
For example, this year in 2009 we have 
been discussing SLA’s alignment initiative.  
The alignment research provides all of us 
the words and ideas to better describe 
what information professionals do and 
why they are vital to the organizations that 
employ them.  At our Leadership Summit, 
members were able to give input to the 
language studies and they discussed the 
proposed mission and vision statements.  
This information was used to further 
refine the research that had already been 
done.  Our members were able to take an 
active role in the research and discussion 
because they attended the two meetings.  I 
believe much of the alignment information 
is relevant to information professionals in 
the Arabian Gulf and I would encourage 
all information professionals in the region 
to review the alignment project research.  
I would like to see your members take part 
in these discussions, but we at SLA in the 
United States must explore other ways to 
allow and encourage your participation.  
Question seven : Finally, What the 

message that you would like to send it to 
the information professionals in the Gulf 
region. And what will be the best way to 
make our chapter part of this global trip 
organization.
We must also find a way to have a Board 
member or a staff member from SLA 
attend your conference each year.  That is 
the only way we can continue to engage 
information professionals in the region.   I 
am contacting potential sponsors and 
would encourage the chapter there to do 
the same.  I am committed to increasing 
participation from both sides.  Even though 
I will not be President in 2010, I would like 
to find a way to attend the 16th annual 
Arabian Gulf Chapter meeting.  We must 
see if that can be arranged.  I believe the 
Arabian Gulf Chapter could be the largest 
chapter in the Association if additional effort 
is spent by the Board and Headquarters 
staff in working with the Arabian Gulf 
Chapter Board and members.

On behalf of all members of Arabian Gulf 
Chapter, we would like to thank you for this 
interview, and we looking forward for more 
cooperation between SLA and Arabian 
Gulf Chapter.
It was an honor for me to travel to meet 
with your chapter members.  I think we 
made some progress in understanding 
the issues and challenges you face in 
being part of the larger SLA organization.  
I also made many friends and learned a 
great deal from all of you.  I look forward 
to continuing our relationship and will seek 
additional opportunities for cooperation.  
Thank you for the opportunity to visit 
with your members and tour so many 
wonderful institutions.  It was the highlight 
of my year as President of SLA
I wish you all the best personally and 
professionally.
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costs in providing access to information 
services.  These problems are universal.  
The challenge SLA has is in finding 
ways to meet the needs of our non-North 
American chapters in dealing with these 
issues.  I believe the Arabian Gulf Chapter 
was our second non North American 
chapter and you have done very well on 
your own in establishing the chapter, 
building membership and organizing a 
professional conference each year for not 
only your SLA colleagues but for other 
information professionals in the region.  
As I understand the SLA chapter there is 
one of the only professional information 
organizations.  The chapter is successful 
and with additional help from the SLA you 
will be able to increase membership and 
services.
Question four : during your last visit to 
SLA-AGC 15th Annual conference & 
exhibition in Kuwait, you had a meeting 
with SLA-Arabian Gulf Chapter board’s 
member, what do you think the main idea 
behind this meeting, and did you discussed 
with the boards any organizational and 
professional issues that can help them to 
develop their chapter.
I was also fortunate to be able to meet 
with the board of the Arabian Gulf 
Chapter and hear about the challenges 
you face not only in recruiting officers, 
but also in running the chapter according 
to the processes established by SLA.  It 
impressed me that you seek a member 
to be President from a country where 
your annual meeting will be held.  That 
is a very rigid process which appears to 
work very well for your chapter.   I would 
like to see if there are ways that we can 
help you provide additional meetings 
throughout the year that are targeted to 
one country or to one subject.  We may be 
able to work with you on providing Click 

University programs to your members.  
During the Board meeting I was also able 
to explain some of the SLA processes in 
regard to membership, officers, dues and 
governing documents.  I think we made 
some excellent progress in all of these 
areas.  In addition because of my meeting 
with the chapter and the Board I was able 
to get answers from SLA headquarters 
for some of the outstanding issues.  I 
also arranged a meeting with Arabian 
Gulf Chapter members who attended 
the annual meeting in Washington, DC 
and SLA headquarters staff, including 
our CEO Janice Lachance.  Those 
members were able to meet directly 
with the staff and raise chapter specific 
issues with them.  I believe that was a 
great opportunity for communication and 
cooperation.
Question five : what is the role that 
academic institution ( academic libraries & 
libraries schools) can play in supporting the 
information professionals in the gulf region, 
and who do you compare this experience 
with SLA international experience.
Within the last year, SLA created an 
academic division, because we found that 
we had many members from academic 
institutions and we wanted to target 
programming for their particular needs.  
Many of the people I met on my travels 
in the Arabian Gulf were associated with 
academic institutions.  I believe they can 
benefit by membership in this specific 
division, as many of the issues faced 
in your region are the same faced by 
academics in the United States.
Question six  : Arabian Gulf Chapter star 
before tow years to send a representative  
from the chapter  to attend the annual 
SLA conference in US, what do you think 
the impact of this on the relation between 
the chapter and the mother SLA, and 
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Question one : Mrs.Gloria Zamora, the 
president of Special Libraries Association 
, first of all , we would like to thank  you 
to giving  us the opportunity to make this 
interview with SLA-Arabian Gulf Chapter 
newsletter? Last April , SLA-Arabian Gulf 
Chapter was honored to have you as guest 
speaker for our 15ht Annual conference & 
exhibition, Who do you evaluate your visit 
to our conference , especially that you are 
the first SLA president to attend our annual 
conference.
It was a privilege to be the first SLA 
President to attend the annual SLA Arabian 
Gulf Chapter meeting.  I am just sorry that 
it has taken 15 years for a member of the 
Board to participate in this meeting.  I found 
it to be well organized and well attended.
Question tow :  during your last visit to gulf 
region, you get the chance to travel to four 
different cities like Muscat, Abu Dabi , Doha 
and Kuwait, what was the goals behind 
those visit ?, and what do you think the 
role that SLA mother can play with Arabian 
Gulf Chapter to attract more information 
professionals from the region to be part of 
this global network organization.
While the main purpose of my visit was 
to attend the annual meeting in Kuwait, 
I was able to take advantage of the fact 
that I was in the Arabian Gulf to meet with 
information professionals in several other 
locations.  The purpose of these visits was 
to visit libraries and information centers 
in the region and to understand the 
conditions and opportunities that exist in 
the region.  I believe that SLA has an even 

larger role to play in the Arabian Gulf and 
we must work through the chapter there to 
reach additional information professionals.  
But we must find more opportunities than 
just once a year to interact and cooperate.  
The SLA organization needs to find ways 
to meet additional needs of the members 
in the Gulf countries and provide targeted 
services there.  This was also part of the 
purpose for my visit.  I wanted to learn 
about the kinds of issues that may be 
different in the area and to understand 
what additional services SLA needs to 
provide to increase membership.
Question three : SLA has four international 
chapters ,every one of those chapters 
has its own cultural and professional 
challenges ,from your last experience with 
SLA-Arabian Gulf Chapter, what do you 
think are the most challenging thing that 
information professionals in gulf region 
face it during the  21st century. 
 And who do you compare the professional 
outcomes between our chapter and other 
international chapter.
SLA is an international organization, and 
we face challenges in providing targeted 
services to our international members.  
It is much easier to meet the needs of 
members who speak English.  The bigger 
challenge is in working with members that 
do not speak English as a first language.  
All information professionals are facing 
similar problems with the increasing 
technology opportunities and demands 
and in finding ways to keep up with the 
explosion in information and the rising 

SLA is Commeted 
to provide targeted 
services for its 
international 
chapters 

SLA-AGC Newsletter 
interviewed SLA president 

Gloria Zamora

Mrs.Gloria Zamora
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in the Information Field: SLA Setting a 
Course for the Future”.
Dr. Abdullah Bhbhaii Esiri and Dr. 
Abdulridha accompanied Ms.Gloria 
Zamora and the president of the SLA/
AGC graciously opened the exhibition of 
the Conference, and after a short break 
the Conference proceedings begun its 
scientific sessions.
On the evening of Tuesday, April 7th, 
Kuwait University, has set up a dinner 
in honor of the participants and in the 
presence of Ms. Gloria Zamora, who 
delivered a speech thanked the Chapter 
for its invitation to the conference
On the afternoon of Wednesday April 8 
the General Assembly of the SLA/AGC 
met for the election of the new board 
which was formed to include:
•  Sultan AlDehaini (President - Kuwait) 
•  Mr. Abdullah Al-Hafeti (President-elect 

- United Arab Emirates) 
•  Mr. Fahd Al-Dirham (Past President - 

State of Qatar) 
• Mr.  David Hersh (Secretary / Vice 

President - United Arab Emirates)  
•  Ms. Tahani Kelndar (Strategic Planning 

Officer - Kuwait) 
•  Dr. Saif Al-Jabri (Official membership - 

Sultanate of Oman) 
• Ms. Affra Al-Shamsi (professional 

development officer - Sultanate of 
Oman)

• Mr. Mohamed Ghali Rashid (public 
relations officer - Bahrain) 

•  Mr.  Najeeb AlKhateeb (the Newsletter 
editor - Saudi Arabia) 

•  Dr. Naeema Jabr (Member of the Board 
- Sultanate of Oman)

•  Dr. Hussein al-Ansari (Member of the 
Board - State of Kuwait) 

•  Mr.  Rashid Ali (Member of the Board - 
United Arab Emirates)

The election followed by Prof. Dr. 

Sajjad Rahman reading to the final 
recommendations and the dinner 
invitation of the Arabian Systems 
Company to close the final ceremony of 
the conference on Wednesday evening, 
April 8.   During the dinner assembly 
the Company announced its fellowships 
for the year 2009 to the following 
distinguished students:
• Moza Rashid Saeed (Sharijah 

University) 
• Thuraya Saeed Mohamad (Sultan 

Qaboos University)
• Rakan Abdullah Al-Maliki (King Abdul 

Aziz University)
•  Ahmed Salih Al-Ghamidi (Aum Al-Qura 

University)
• Hawraa Bader Al-Amree (Kuwait)
• Samer Al-Kahtani (Kuwait University)
The Distinguished paper presented at 
the Conference by both Huda Salim Al-
Esaee and Bushra Saif Al-Hadhrame 
was also publicized and the Conference 
Badges were awarded to the Director of 
Kuwait University; Mr. Abdullah Al-Terafi, 
vice president of the Arabian Systems 
Company; and Dr. Rashid Al-Zahrani, 
former President of the SLA/AGC.

From Kuwait Conferenc
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Under the patronage of her Excellency 
Ms Nouriya Al-Sabeehm, the Kuwaiti 
Minister of Education and Higher 
Education, the 15th Annual Conference 
of the Special Libraries Association 
- Arabian Gulf Chapter -which was 
entitled «Beyond Libraries: Innovation 
for knowledge Gateways» was sealed 
on Thursday, April 9, 2009.  More than 
350 participants from the Arabian Gulf 
and the Middle East have attended the 3 
days conference in Kuwait.  The opening 
ceremony included speeches by the 
deputy director of the Kuwait University 
Health Sciences Center, Dr. Abdullah 
Bhbhaii who welcomed the assembly 
by saying, «This conference provides 
an update of the previous efforts made 
by the University and the Arabian Gulf 
Chapter of the SLA.”  
Followed by the Dean of the Faculty 
of Social Sciences, Dr. Abdi;ridha Esiri 
speech, saying that the  «The conference 
is an approach for the University to 
achieve its educational and community 
mission and objectives, and that Kuwait 
today is experiencing an immense 
renaissance at all levels supported by 
the use of information technology and 
communications to provide the best 
services aimed at the development of 
the Kuwaiti society and progress « .  
Then the president of the SLA-AGC 
libraries, Fahd Al-Dirham gave his 
speech explaining that Information 
professionals should have to look into 
the technical and cognitive variables 

 SLA/AGC sealed the 15th
Annual Conference in Kuwait

Conferences

taking place in the world.  He pointed out 
that these technological developments 
demand a continuous updating so as 
not to always stand in the region at a 
standstill, while the world continues in its 
development, adding that this progress 
requires a functional transformation from 
traditional librarians to more advanced 
information specialists and consultants.
Following this the speech of Dr. Sultan 
Dihani, president-elect of the SLA/AGC  
and the President of the Conference 
Organizational Committee stressing on 
the importance of facing technological 
change and emphasizing that the 
Organizing Committee has chosen the 
Conference title «Beyond Libraries: 
Innovation for knowledge Gateways» 
to represent the invitation towards the 
innovation on the horizon of information, 
as information has become the largest 
commodity value and the key element 
in the most important economy, 
the knowledge economy.   He also 
announced that the Scientific Committee, 
based on previously set standards, 
selected twenty scientific papers to be 
represented in the conference sessions.  
These were dealing with topics related 
to gateways of knowledge, wireless 
and social networking, informatics and 
knowledge management, professional 
development and  digital libraries and 
archives. 
Finally, Ms. Gloria Zamora, President of 
SLA, ended the opening ceremony by 
giving her speech about the “Leadership 
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Conferences

16th Annual conference of SLA-Arabian 
Gulf Chapter

Virtual Knowledge in information institutions : Issues 
and prospective.

Abu Dhabi, UAE, March 2-4, 2010

1- E-Collection: 
• E-Content Management 
• Library Consortia: Planning, Negotiation, 

And Licensing.
• Digital Library Interoperability
• Digitization Of Arabic Contents And 

Experiences

2- Services: 
• Virtual Reference Service 
• Research Consultation (Online Search, 

Information Retrieval, Etc.) 
• Multimedia Information Services And 

Products 
• Measurements For Analyzing And Assessing 

E-Content (E-Metrics, Wibo- metrics, Info-metrics)

3- Users:
• E-Communities (E-Learning, E-Research, 

E-Business, Second Life, Etc.)
• User Orientation And E-Literacy In Digital 

Environment
• Information Services For Special Needs 

Community
• The Role Of Resource Learning Centers In 

Supporting The Learning Process 

4- Profession & Professionals
• E-Community And The Profession Of 

Librarians
• The Role Of Information Institutions In The 

Academic Accreditation And Ranking 
• Preparing Information Leaders And 

Consultants In The Digital Environment
• Strategic Thinking And The Role Of The 

Information Professionals Within The 
Economic Crisis 

Review of Proposals
The Scientific Committee shall propose a 
set of criteria for reviewing proposals. These 
criteria shall be applied blindly and objectively. 
Based on the review process, the Scientific 
Committee shall be competent to make the 
final judgment about a proposal of acceptance, 
non-acceptance, and revision

Paper Awards 
The purpose of the awards is to encourage 
young researchers and writers who 
demonstrate potential for research and 
writing. The winners will be given cash awards 
and a certificate of recognition. A transparent 
and blind review process shall be used for 
the selection of papers for the award. The 
following conditions shall apply:
1. Professors shall not be eligible.
2. Those who have received an award in the 
preceding two years shall not be eligible

From Manama Conferenc
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Affra Saied Rashid Al Shamsi
 Professional Development Chair
P.O. Box: 1331 Head, Central Medical 
Library, Royal Hospital, Oman City, Zip 
code: Muscat, 111 Sultanat of Oman 
Tel: 968 24599685,   Fax.: 968 24599307
Email: affralshamsi@ yahoo.com

Najeeb M.Al.Khateeb
Newsletter Editor
P O BOX: 52870 Riyadh 11573
Tel: 96614882473   Fax 96614828506
 Email: najeeb2299@yahoo. com

Mohamed Ghali Rashid Mubarak
Public Relations
Science Librarian
KAUST Library, King Abdullah University of 
Science and Technology 
Thuwal, Saudi Arabia
Tel: 96628082605
Mohamed.mubarak@kaust.edu.sa

Dr. huasin Aa-Ansari
Board Member
university of Kuwait
Tel: 00965 24988881  Fax: 00965 24844120
Email: h_ansari82@hotmail.com
Rashed Abdulrahman Ali
Bord Member
UAE University
Tel: 971 37131182  Fax: 0097137666975
Email: rashed@uaeu.ac.ae

Rashed Abdulrahman Ali
Board Member
UAE University
Tel: 97137131182 Fax: 0097137666975
Email: rashed@uaeu.ac.ae

SLA-Arabian Gulf Chapter Board Members 2009 - 2010 

Dr. Sultan M. Al-Daihani
President
P.O. Box: 5969 Safat-Zip code: 13060 
Kuwait-Tel: (+965) 498 4711 Fax.: (+965) 
484 0718-Email: s_aldaihani@ hotmail.com

Abdullah K. Alhefeiti
President-Elect
P.O. Box: 1441 City, Zip code: Alain
UAE
Tel.: +971503386868 Fax.: +97137666975
Email: a.khalifa@uaeu. ac.ae  

Fahad Al-Derhim
Past President
P.O. Box: 2713 City, Zip code: Doha
Tel: +974-5858747  Fax.:+974-4931430
Email: fahad.ali@qu.edu.qa

David Gerald Hirsch
Vice President
Chief Librarian, National Library
Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage
PO Box 2380
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: +971504451968
Fax: +97126217472
Email: david.hirsch@adach.ae

Dr. Naeema H. Jabr
Web Page Developer
Sultan Qaboos University
College of Arts and Social Sciences
Department of Library and Information 
Science
P.O.Box:  42 Al-Khud 123
Muscat/ Oman
Tel:  +968-99320584 Fax: +968-24543194
Email:  mnjaburh@hotmail. com

Tahani Kalander
Strategic Planning
Tel:  00965  24843908 Fax: 00965  24816595
P.O Box:  17140 Khaldiya
72452 Kuwait
Tel:  +9654843908   Fax:  +9654816595
E-mail:  kuw20022002@ yahoo.com
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In response to the rapid changes in the field of library and information science, 
the Special Libraries Association (SLA) launched the Alignment 09 project during 
its annual conference in Washington in June 2009, marking the centenary of the 
association. The project encompasses two years of in-depth research, using a 
variety of research methods including interviews, discussion groups, roundtables, 
and questionnaires. Further, it will examine how the role of information professionals, 
librarians, and the SLA as association must evolve to meet the needs of a changing 
world and a changing profession. The result will be a clear understanding of this role 
and the role of the association in the future.
The project will identify and assess a series of simple, practical tools that can be used 
by members to demonstrate the value of their contribution to their organizations. 
These tools include talking points and strategies to use when speaking with the 
managers of their organizations. These strategies will be designed to convince 
managers that that they need the best possible information to back their decisions 
and to demonstrate the role of the information professional in providing it. The tools 
will include the terms and concepts for information professionals to use – and to 
avoid – when writing job descriptions and describing their work. They will also help 
to develop outreach ideas, techniques and templates to use to raise the profile of the 
information profession among key audiences, for example, for presentations at staff 
meetings, and for meetings with local business and professional groups.
One of the important initiatives of the project is to change the name of the association. 
This proposal has generated a great deal of discussion and has revealed the need 
to explore alternative names that employers associate with positive values. The 
Alignment 09 project is still attracting much interest and our members and colleagues 
in the region are invited to contribute to the change and future of the profession 
through participation in Alignment 09.

The President Message

D.Sultan M. Al-Daihani








