




كلمة الرئيس

إنه لمن دواعي سروري والشرف أن أتولى منصب الرئاسة للجمعية . فهذا المنصب يمثل فرصة مهمة بالنسبة لي من أجل 

، والمساهمة في مشوار اإلنجازات المهنية على الصعيدين اإلقليمي  مواصلة العمل معًا على تحقيق أهداف الجمعية 

والمؤسسي . فما قامت به الجمعية حتى اآلن من نشر الوعي في مختلف القضايا المتعلقة بالمعلوماتية وكل ما طرأ من 

مستجدات تقنية متخصصة بالمكتبات والمعلومات ، يعتبر من أهم اإلنجازات التي سأسعى على الحفاظ عليها والعمل على 

توضيدها من أجل مستقبل المكتبات في الخليج . 

في المؤتمر السنوي 21 لجمعية المكتبات المتخصصة/فرع الخليج العربي سيحاول اإلجابة على العديد من األسئلة والبحث 

المؤتمر  ، من خالل جلسات  المكتبات والمعلومات  يمثله الختصاصي  الذي  التغيير  وآثار  اإلنترنت  به  الذي يقوم  الدور  في 

ومحاوره ، واألوراق المقدمة من قبل المتحدثين األساسيين ، وحلقات النقاش ، ومناقشات الطاوالت المستديرة التي يقدمها 

الناشرون والمجهزون المساهمون ضمن فعاليات المؤتمر ومعارضه . 

إن الدور الذي يقوم به اإلنترنت والتغيير اإليجابي الذي يمثله الختصاصي المكتبات والمعلومات يمثل أحد أهم المواضيع 

التي نهتم بها ونعطيها جل رعايتنا  . يعتبر أمناء المكتبات واختصاصي المعلومات المهنين بأن التحول التقني وجلب تطبيقات 

اإلنترنت إلى مؤسساتهم هو أمر حتمي . فبناء على  التوجهات التي يسلكها سوق العمل الحديث فإنهم ملزمون بالتغيير 

والتكيف ، وذلك من أجل البقاء وتلبية حاجة المستفيدين من الخدمات التي يقدموها . وهم بذلك يصبحون مواطنون رقميون 

. مّثل ذلك الواقع الدافع القوي لمعظم الشركات لتطوير وتحديث تطبيقات الهاتف المحمول أكثر مما تستثمره فعاًل حتى 

في الحواسيب المحمولة . ومما يشجع كثيرًا هو تطوير تكنولوجيا التخزين الشامل عبر الحوسبة السحابية . والمعلومات هي 

ليست أكثر من كونها اليوم محتويات رقمية تحلق في فضاء الحوسبة السحابية . لم يكتف الطموح بحدود التخزين بل تجاوز 

ذلك ليشمل وجود محركات بحث ذكية تمكن المستفيد من اصطياد المعلومات ذات المعنى وذات الصلة بالطلب . 

كوننا مكتبيين أو اختصاصي معلومات هناك أسئلة جوهرية يجب علينا السعي إلى التفكير بها : أين نحن ؟ وما هي أدوارنا 

العمل ؟ ما هي المؤهالت والمهارات  أداء مهامنا وخدماتنا ؟ وكيف سيكون مستقبلنا في سوق  الجديدة ؟ كيف سيتم 

الجديدة التي ينبغي علينا الحصول عليها وكيف نحصل عليها ومن سقدمها لنا ؟ 

آنية  ضرورة  يمثل  والذكية  الحديثة  المعلومات  تقنيات  بإستخدام  وتقييمها  بفاعلية  المعلومات  في  اإلبحار  على  القدرة 

الحتياجات  اإلستجابة  بغرض  لها  ال��وص��ول  وإمكانيات  الرقمية  المعلومات  من  مزيجًا  يمثل  الرقمي  فالوعي   . للجمعية 

المستفيدين أينما كانوا ، والوصول إليهم وجعلهم ينظرون للمهنين كمصدر للمعلومات وليسوا مجرد مسيرين لها فحسب 

. وسيسعى المؤتمر إلى التطرق إلى جميع هذه المواضيع ، باإلضافة إلى المحاور األساسية له .

في الختام أود أن أنتهز هذه الفرص ألشكر جميع القائمين على انتاج هذا العمل العلمي ، وجميع من كان لديه فكرة ومادة 

علمية من تحرير وإخراج . والشكر أيضًا إلى مجلس إدارة الجمعية . 
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البيان الختامي للمؤتمر العشرين لجمعية المكتبات 
المتخصصة 

اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض جمعية المكتبات 
المتخصصة –فرع الخليج العربي في الدوحة 

إفتتاح مكتبة الملك فهد العامة بجدة

تميز جناح المملكة في معرض الشارقة الدولي 
للكتاب

ثقافة حقوق الملكية الفكرية في المجتمعات العربية.

 

تتسابق دول الخليج الستقبال مؤتمر جمعيه المكتبات المتخصصة كضيف يحل في كل عام على مدينه من مدنها 

جمعيه  مؤتمر  باستضافة  قطر  دولة  قامت  الماضي  العام  .ففي  العام  ذلك  في  ثقافيه  قيمة  لتضيف  الجميله 

العربي  الخليج  فرع   - المتخصصة  المكتبات  لجمعية  العشرون  المؤتمر  الدوحة  مدينه  في  المتخصصة  المكتبات 

فيه  ليعرض  2014م.  مارس   27  -  25 في   كان  وال��ذي  المعرفة  لمجتمع  الحتياجات  الرقمية  المعرفة  »تعزيز   : حول 

اهم التطبيقات العمليه الخصائي المعلومات ، ومناقشة الموضوعات الساخنه بين التطبيقات التكنولوجيه وواقع 

الحال في بعض المكتبات العربية ، والسعي على تحسين اساليب وممارسات المهنة في ظل تطبيقات التكنولوجيا 

مع  البناء  والعمل  التعاون  بضرورة  المستمر  النداء  منها  التوصيات  من  بالعديد  المؤتمر  خ��رج  وق��د   . المتسارعه 

المؤسسات العربية لتبني مشروعات تعنى بتحليل االستشهادات المرجعيه للنتاج العربي المنشور باللغة العربية ، 

والعمل على تحسين صورة اختصاصي المعلومات بكل السبل الممكنة. بناء استراتيجيات عربيه للوعي المعلوماتي 

تراعي البعد االجتماعي والثقافي.   

مؤتمر  المتحدة  العربية  االم��ارات  دول��ة  في  ظبي  ابو  استضافة  عن  باالعالن  فعالياته  العشرون  المؤتمر  ويختتم 

الجمعيه للعام 2015م. وقد بدا بالفعل اعضاء الجمعيه لالستعداد لهذا الحدث القادم بعد فرز وتحليل ماتم التوصل 

االيجابي الختصاصي  »االنترنت والتغيير  الحادى والعشرون  المؤتمر  ليأتي عنوان  العشرون  المؤتمر  اليه من خالل 

العمليه  المعرفه  على  التركيز  المؤتمر  هذا  هدف  للمستقبل«  الحقيقي  التاثير  اح��داث   : والمعلومات  المكتبات 

. ونحن  التغيير والتطور عمليه مستمرة  للمساهمة كون عملية  المشاركين  امام  الفرصة  االفكار وتوفير  وتقاسم 

ننتظر فعاليات المؤتمر القادم ونرجوا من جميع المهنيين والباحثين في العالم العربي المساهمة والدلو بافكارهم 

وتجاربهم في مؤتمر الجمعية القادم لنثري معا ارض هذه المهنة المتجددة . 

رئيس تحرير النشرة
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ينظر أمناء املكتبات واختصاصيو املعلومات املهنيون بأن 

إجراء التغيير التقني وتطبيقات اإلنترنت في مؤسساتهم إمنا 

هو حتصيل حاصل للتطور البيئي من حو لهم.. وعليه فغالبا 

ما يعبرون عن تعاطفهم وتوجههم الفكري  له وفقا لس��وق 

املعلومات احلالي، فهم ملزمون بالتغيير إذا ما حصل تغيير 

في سوق املعلومات من أجل البقاء واستجابة الحتياجات 

املس��تفيدين من خدماته��م وهم يتحول��ون إلى مواطنني 

رقميني )يفضلون اإلنترنت ف��ي التواصل بينما يكمن بني 

أناملهم القوة املتحركة الصغيرة التي تتجاوب مع معطيات 

املعلومات –الهواتف الذكية(. هذا التفضيل كان دافعا ملعظم 

الش��ركات لتطوير وحتديث تطبيقات الهاتف احملمول أكثر 

مما تستثمره فعال حتى في احلواسيب احملمولة. ومما شجع 

كثيرا هو تطوير تكنولوجيا التخزين الشامل عبر احلوسبة 

الس��حابية.  فاملعلومات اليومية ليس��ت أكثر من كونها 

محتويات رقمية حتلق في فضاء احلوس��بة السحابية.  لم 

يكتف الطموح بحدود التخزين بل جتاوز ذلك ليشمل وجود 

محركات بحث ذكية متكن املستفيد من اصطياد املعلومات 

ذات الداللة وذات الصلة بالطلب 

وكوننا مكتبيني أو اختصاصي معلومات؟ فأين حنن؟ وما 

أدوارنا اجلديدة؟ وكيف س��يكون أداء مهامنا، خدماتنا؟  

وكيف سيغدو مستقبلنا في س��وق العمل؟  ما الكفايات 

أمناء المكتبات 

واختصاصيو المعلومات  

هم ملزمون بالتغيير 

إذا ما حصل تغيير في 

سوق المعلومات من 

أجل البقاء واستجابة 

الحتياجات المستفيدين 

من خدماتهم 

المؤتمر 21 لجمعية المكتبات 
المتخصصة )فرع الخليج( 

االنترنت والتغيير اإليجابي 
الختصاصي المكتبات والمعلومات: 
إحداث التأثير الحقيقي للمستقبل

ابو ظبي – خالل الفترة 
17-19/مارس/2015

26-28/جمادى الثاني/1436

م������ؤ ت����م����رات

واملهارات اجلديدة التي ينبغي علينا احلصول عليها وكيف 

حنصل عليها ومن سيقدمها لنا؟   

س��يجيب على هذه التساؤالت املؤمتر الس��نوي الواحد 

والعش��رين جلمعية املكتب��ات املتخصصة/فرع اخلليج 

العربي من خالل جلس��اته ومحاوره وم��ن خالل أوراق 

املش��اركني األساس��يني وحلقات النقاش ومناقش��ات 

الطاوالت املس��تديرة التي يقدمها الناش��رون والراعون 

املساهمون ضمن فعاليات املؤمتر ومعارضه.

محاو المؤتمر:
اله��دف الرئيس من هذا املؤمتر ه��و التركيز على املعرفة  

العملية وتقاسم األفكار بدال من مجرد تقدمي األوراق.  بناء 

عليه، يهدف التجمع إلى توفير الفرصة أمام املش��اركني 

للمساهمة  وفهم كون التغيير ليس النهاية بحد ذاته، بل هو 

عملية مستمرة، إال أن املشاركة املستمرة في التغيير هي 

القضية األكثر أهمية واألكثر احلاحا في اإلعداد املتواصل 

لها.  ينبغي أن نتعلم من كل الشركاء ممن لهم صلة لنكًون 

فريقا معرفي��ا متكامال مزيجه اختصاصي��و املعلومات، 

والتقنيون والناش��رون وعمال املعرفة في االختصاصات 

املختلفة.  بهذا التشارك والتكامل ميكننا من تطوير األدوار 

اجلديدة التي تلبي املتطلبات املتغيرة للمستفيدين النهائيني.  

علينا حنن املهنيني أن نتغي��ر لنكون جاهزين في مواجهة  

املستقبل ومطلوبني في بيئة متغيرة نستحق فيها االهتمام 

وإكسابنا مهارات جديدة للتحول حنو تقدمي اخلدمات احلديثة 

التي تؤثر بش��كل إيجابي حقا على وجودنا وقيمة مهنتنا.  

املواضيع التالية متثل مفاتيح  التقدم لألمام:

الوعي الرقمي لبناء عالقات مع المستفيدين
القدرة عل��ى اإلبحار في املعلوم��ات بفاعلية وتقييمها 

باس��تخدام تقني��ات املعلوم��ات احلديث��ة والذكي��ة.  

فالوع��ي الرقمي ميث��ل مزيجا من املعلوم��ات الرقمية 

وإمكانيات الوصول لها بغرض االستجابة الحتياجات 

املس��تفيدين أينم��ا يكون��وا، الذه��اب له��م وجعلهم 

ينظرون للمهنيني مصادر للمعلومات وليس��وا ميسرين 

لها فحس��ب. النظر فيما يلي:

1- التعام��ل املهني مع احملتوى الرقمي:  كفايات وأدوار 

جديدة

2- تقنية الهواتف الذكية واحلوس��بة الس��حابية – اخلادم 

الالمحدود
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3- العالقات التكاملية بني املهنيني والناشرين

4- نظم معلومات الويب الذكية وخدماتها 

5- تطبيقات الويب ومحركات البحث الذكية

6- مس��تقبل املكتب��ات الوطني��ة كمس��تودعات فكرية 

ومؤسسات عامة

الجلسات النقاشية المفتوحة:
اختصاصيو المعلومات وثقافة ريادة األعمال: 

 تعد ثقافة ريادة األعمال لدى اختصاصي املعلومات في 

عاملنا العربي محدودة مقارنة باملس��تويات التي وصلت 

لها في الدول املتقدمة، حيث ركزت كثير من الدراس��ات 

واملؤمت��رات العاملية عل��ى اهمية هذا املفه��وم وكيفية 

تعاطي اقسام دراس��ات املعلومات معه خالل السنوات 

القادم��ة،  حي��ث مت التركيز على اهمي��ة خلق جيل جديد 

من اختصاصي املعلومات امللمني بثقافة ريادة األعمال 

والقادرين على تأس��يس مشاريعهم املعلوماتية اخلاصة 

ذات القيمة املضافة التي يستطيعون من خاللها سد فجوة 

معلوماتية يحتاجها سوق العمل. 

ان اهمي��ة تطوير ثقاف��ة املبادرة وحل املش��كالت عن 

طري��ق تبن��ي مش��روعات معلوماتي��ة خت��دم قطاعات 

املجتمع املختلف��ة وتقدم حلوال تقنية على ش��كل منتج 

جتاري منافس هي اهم ما تهدف له هذه احللقة النقاشية، 

حيث سيناقش املتحدثون افضل التجارب واملمارسات 

العاملية في مجال ريادة األعم��ال املعلوماتية , وكيفية 

تأهي��ل جيل م��ن املتخصصني مم��ن يل��م باملهارات 

التنافس��ية الت��ي متكنهم  م��ن مواجهة املنافس��ني في 

س��وق املعلوماتية، فقد غيرت ث��ورة غوغل وابل طريقة 

صناعة املعلوم��ة وتنظيمها وطرق البحث عنها، إضافة 

إلى ظهور العديد من مراكز البحث واالستش��ارات التي 

تق��دم مختل��ف أنواع املعلوم��ات ملن يدف��ع لها، ولكي 

يصبح اجليل الق��ادم من اختصاصيني ف��ي املعلومات 

قادرين على مواجهة هذه التحديات البد ان يتمتعوا بروح 

االبتكار واملبادرة واملخاطرة وتكوين فرق العمل وإدارة 

املش��اريع املعلوماتية، إضافة إلى املقدرة على مواكبة 

التغير املس��تمر في بيئة املعلوم��ات من حيث احملتوى 

والتكنولوجيا املصاحبة لها. 

العائ���د م���ن االس���تثمار ف���ي المكتب���ات: تعان��ي 
املكتب��ات ومراكز املعلومات  من ضغ��وط كبيرة لتبرير 

فاعليتها وجدوى وجودها في املؤسس��ة وقيمة خدماتها 

املس��اهمة في العملية التطويرية.  كيف ميكن للمكتبيني 

واختصاص��ي املعلومات من عرض قيمتهم كمهنيني من 

خالل نظرة إلى مس��تقبل مهنتهم؟  يس��تخدم العائد من 

االس��تثمار في املكتبات اليوم مقياس��ا لكلفة االستثمار 

ف��ي املهنة واملخرجات التي يحصل عليها املس��تفيدون 

أو املؤسس��ة األم أو املساهمون؟  وعليه فإن العائد من 

اخلدم��ة ميكن أن يكون جزء من العملية التقييمية خلدمات 

املكتبات واالنفاق في تكوين مجموعاتها الرقمية.

مؤش���رات األداء األساسية للمكتبات:  تهدف هذه 
املؤشرات تزويد املهنيني مبجموعة قياسية من املؤشرات 

الت��ي تعمل مصفوفة في قياس اخلدمات وجودة املصادر 

ولقياس مدى النجاح الذي حتققه تلك املكتبات في العصر 

الرقمي من خالل التركيز على األهداف النوعية في حتقيق 

األداء االستراتيجي لها.

العالقة بين الناشرين واختصاصي المعلومات: 
من��ذ زم��ن طوي��ل والباحث��ون يدرس��ون العالقة بني 

اختصاصي املعلومات والناش��رين معتقدين أن حتسني 

قنوات التواصل بينهما وتكاملها سيساعد وبشكل أفضل 

في البقاء في الطليعة مع رياح التغيير املستمرة

ال���دور الب���ارز للتقنيات ف���ي المكتب���ات: واجهت 
املكتبات ومؤسس��ات املعلومات في الس��نوات األخيرة 

العديد من التغيي��رات التحويلية  في بيئة املس��تفيدين، 

وتقنيات املعلومات، وس��لوكيات البحث عن املعلومات. 

ولع��ل املكتب��ات األكادميي��ة كانت من بني مؤسس��ات 

املعلومات  األوائل التي تبنت التقدم التقني وسخرته لتلبية 

االحتياج��ات البحثية والتعليمية  واملعلوماتية.  ومن هنا 

ينبثق الهدف األساس��ي من احللقة النقاشية هذه أواّل في 

شرح الكيفية التي ميكن بها للباحثني واملكتبيني وأخصائي 

املعلومات في تكوين شراكات تعاونية هدفها تعزيز البحث 

والتعليم في ظل بيئة رقمية معقدة، وثانيا كيف للمكتبات 

ومؤسسات املعلومات هي األخرى من حتديث طرق تقدمي 

خدماتها من خالل اعتمادها ألس��اليب ابتكارية في تقدمي 

اخلدمات ومساندة البحث والتعليم،وتبنيا لتغيرالتقني في 

ظل البيئة الرقمية

الهدف الرئيس من هذا 

المؤتمر هو التركيز 

على المعرفة  العملية 

وتقاسم األفكار بدال من 

مجرد تقديم األوراق

هذا التشارك والتكامل 

يمكننا من تطوير األدوار 

الجديدة التي تلبي 

المتطلبات المتغيرة 

للمستفيدين النهائيين
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اخلليج  فرع   – املتخصصة  املكتبات  جمعية  نظمت 

عنوان  حتت  العشرون  مؤمترها    SLA-AGC العربي 

الرقمي للمعلومات«  »تعزيز احتياجات مجتمع املعرفة 

خالل الفترة من 25 – 27 مارس 2014م املوافق 24 – 

بدولة  الدوحة  مدينة  في  1435ه�  األولى  جمادى   26

قطر بالتعاون مع جامعة قطر.  

وقد شارك في املؤمتر ما يزيد على )280 ( مشارك من 

الباحثني واملتخصصني من دول اخلليج العربي والدول 

العربية واألجنبية باإلضافة إلى ) 200 ( عارض على مدار 

ثالثة أيام ، حيث قدم املشاركون بحوثهم ودراساتهم . 

 )23( املؤمتر  في  املقدمة  العلمية  األوراق  عدد  بلغ  وقد 

حلقات   6 إلى  باإلضافة  جلسات،   6 على  وزعت  ورقة 

نقاش، كما سبق املؤمتر 6 ورش عمل شارك فيها )100( 

متدربا ومتدربة من مؤسسات خليجية وعربية.

احلديثة في  تقني لألنظمة  املؤمتر معرض  كما صاحب 

عربية  شركة   )57( فيه  شاركت  واملعلومات  املكتبات 

وأجنبية توزعت على )82( جناحا ، في مجال املعلومات 

منها  املتخصصة،  املؤسسات  من  وعددا   ، وتقنياتها 

الفهرس العربي املوحد ، ودار املنظومة ونسيج. 

وقد افتتح املؤمتر معالي الدكتورة / شيخه بنت عبداهلل 

الدكتور  معالي  وبحضور  قطر،  جامعة  رئيس  املسند 

حمد بن عبدالعزيز الكواري  وزير الثقافة والفنون، وقد 

ألقى كل من االستاذ محمد غالي رئيس جمعية املكتبات 

املتخصصة، واألستاذة أمساء البوعينني  رئيس اللجنة 

املنظمة للمؤمتر كلمتني في بداية احلفل، كما ألقت معالي 

رئيس جامعة قطر كلمة بهذه املناسبة.

الى  املؤمتر  نهاية  في  املشاركون  توصل  وق��د 

التالية: التوصيات 

البيان الختامي للمؤتمر العشرين لجمعية 
المكتبات المتخصصة 

شارك في المؤتمر 

ما يزيد على )280 ( 

مشارك من الباحثين 

والمتخصصين من دول 

الخليج العربي والدول 

العربية واألجنبية
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lمن توصيات المؤتمر 

االرتقاء بمهارات 

المكتبيين المعلوماتية 

والتقنية حتى تتناسب 

مع ما يحدث من 

تطورات تكنولوجية في 

التخصص 

تم اختيار األستاذ )راشد 

عبدالرحمن البيك( 

من المكتبة الوطنية 

بابوظبي رئيسا منتخبا 

للجمعية ، كما تم إعادة 

تشكيل مجلس االدارة 

الجديد 

تشجيع مبادرات االنفتاح املعلوماتي في البرمجيات . 8

واملصادر للتغلب على املعيقات االقتصادية وحتقيق 

الوصول للمعلومات في املنطقة العربية

الرقمية . 9 املستودعات  بناء  في  التعاون  تعزيز 

والتوجه حنو النظم املفتوحة

تراعي . 10 املعلومات  للوعي  عربية  إستراتيجية  بناء 

البعد االجتماعي والثقافي

املصادر . 11 رقمنة  في  التعاونية  املشاريع  تشجيع 

العربية املعلوماتية 

االهتمام مبوضوع التوصيف الوظيفي ملهنة اختصاصي . 12

التي  احلديثة  املهنية  الكفايات  خالل  من  املعلومات 

اعدتها جمعية املكتبات املتخصصة وترجمتها جمعية 

املكتبات املتخصصة/فرع اخلليج العربي

القادم  إقامة املؤمتر  للمؤمتر  العمومية  وقررت اجلمعية 

العربية  االمارات  بدولة  ابوظبي  مدينة  في  اهلل  بإذن 

عبدالرحمن  )راشد  األستاذ  اختيار  مت  كما  املتحدة، 

منتخبا  رئيسا  بابوظبي  الوطنية  املكتبة  من  البيك( 

اجلديد  االدارة  إعادة تشكيل مجلس  ، كما مت  للجمعية 

على النحو التالي:

أ.أمساء البوعينني )الرئيس - دولة قطر (	 

املنتخب-دولة 	  )الرئيس  البيك  عبدالرحمن  أ.راشد 

االمارات العربية املتحدة ( 

أ.محمد غالي مبارك )الرئيس السابق-مملكة البحرين( 	 

الرئيس-سكرتير- 	  نائب   ( احلفيتي  عبداهلل  الدكتور 

االمارات العربية املتحدة(

الدكتور سيف اجلابري )أمني املال - سلطنة عمان(	 

العلمية 	  اللجنة  )مسؤول  جبر  حسن  أ.د.نعيمة 

واملؤمترات  – سلطنة عمان( 

د.ماجده عزت غريب )رئيس حترير النشرة - اململكة 	 

السعودية(  العربية 

املهني 	  التطوير  )مسؤول  الشامسي  سعيد  أ.عفراء 

والتدريب - سلطنة عمان ( 

 	 - إدارة  مجلس  )عضو  اخلطيب  محمد  بن  جنيب  أ. 

اململكة العربية السعودية(    

العامة 	  العالقات  )مسؤول  العلوي  مجيد  أ.ع��ذراء 

والعضوية - مملكة البحرين( 

أ. مساح كاظم األستاذ )عضو مجلس إدارة-دولة الكويت(  	 

  

  

االرتقاء مبهارات املكتبيني املعلوماتية والتقنية حتى . 1

في  تكنولوجية  تطورات  من  يحدث  ما  مع  تتناسب 

التخصص وخصوصا بعد أن حتول دور املتخصص 

من ميسر للمعلومات إلى مصدر للمعرفة.

من . 2 العربية  واملصادر  باملعرفة  التشارك  تعزيز 

خالل مؤسسات املعرفة العربية

صورة . 3 حتسني  على  املمكنة  السبل  بكل  العمل 

اختصاصي املعلومات واملعرفة العربي

تشجيع إنشاء قواعد بيانات النصوص العربية الكاملة. 4

5 . Impact factor إيجاد وسائل لتناول معامل التأثير

للدوريات العلمية العربية

العربية . 6 املؤسسات  مع  البناء  والعمل  التعاون 

االستشهادات  بتحليل  تعني  مشروعات  تبني  في 

باللغة  املنشور  العربي  الفكري  للنتاج  املرجعية 

العربية على غرار مشروع شركة ثومسون

البيانات  . 7 ملعاجلة  األساسية  البنية  بتوفير  االهتمام 

لتحليلها والتنقيب عنها ضمن أنشطة خدمات املعلومات
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بحض���ور س���عادة الدكت���ور  حمد ب���ن عبدالعزيز 
والت���راث  والفن���ون  الثقاف���ة  وزي���ر  الك���واري، 
افتتح���ت س���عادة الدكت���ورة ش���يخة بن���ت عب���د 
بفن���دق  قط���ر  جامع���ة  رئي���س  المس���ند  الل���ه 
الريت���ز كارلت���ون  المؤتمر والمعرض الس���نوي 
العش���رين  لجمعية المكتبات المتخصصة–فرع 
الخلي���ج العربي الذي رعته مكتبة جامعة قطر 
وتضم���ن المؤتم���ر ال���ذي اس���تمر لم���دة ثالثة 
ايام مناقش���ة العدي���د من القضاي���ا المتعلقة 
بالبحث عن المعلومات وطرق االس���تفادة من 

المحتوى الرقمي،

كما شارك في هذ املعرض كبريات دور النشر العاملية.

التي عرضت أهم منجزاتها في عالم املعلومات، باالضافة 

خصصت  للمعرض  املصاحبة  الندوات  من  العديد  إلى 

ملناقشة قضايا مثل : مواكبة البرامج األكادميية  في مجال 

العربية الحتياجات  اجلامعات  في  واملعلومات  املكتبات 

مفهومها  حيث  من  املعرفة  وإدارة  الرقمي،  املجتمع 

وأهميتها وواقع تطبيقها في املكتبات األكادميية.. ودور 

املعرفة،  على  القائم  االقتصاد  في  املعلومات  أخصائي 

الفئات  إلى  للوصول  املكتبات  تواجه  التي  والتحديات 

اجلديدة من املستفيدين، وتعزيز محو األمية الرقمية من 

خالل أدوات الويب.. وغيرها من القضايا الهامة.

بنت  شيخة  الدكتورة  أشادت  باملناسبة  كلمتها   وفي 

عبداهلل املسند  باستضافة دولة قطر لهذ املؤمتر العلمي 

الهام، وقالت إن هذ احلدث األكادميي املميز يعتبر  ركنا 

أساسيا من أركان املجتمع املبني على املعرفة، ويعرف 

في  املتخصصة  املكتبات  تلعبه  الذي  احملوري  بالدور 

اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض جمعية المكتبات 
المتخصصة –فرع الخليج العربي في الدوحة  

 المؤتمر 
والمعرض السنوي 

العشرين ناقش  
القضايا المتعلقة 

بالبحث عن المعلومات 
وطرق االستفادة من 

المحتوى الرقمي
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شارك في المعرض 

كبريات دور النشر 

العالمية.التي تعرض 

أهم منجزاتها في 

عالم المعلومات

له  سيكون  ما   - وواسعة  نوعية  وعاملية  خليجية 

مؤسساتنا  في  املكتبية  اخلدمات  اثراء  في  أكيد  أثر 

عام. بشكل  ومنطقتنا  املختلفة 

للتنمية  الوطنية  قطر  رؤية  ان  اجلامعة،  رئيس   وأكدت 

البشرية و اقتصاد  مبني على املعرفة، ركزت على التعليم 

النوعي والبحث العلمي كسبل أساسية لبلوغ أهدافنا. ومن 

ثقافية وعلمية وبحثية  الدولة مببادرات  اهتمام  هنا جاء 

عديدة ستتعرفون الى بعض منها خالل املؤمتر.

واملشاركة  النوعي  والتعليم  العلمي  البحث  عجلة  دعم 

املجتمعية الالزمة لتحقيق التقدم والرفاه.

وأضافت أنه ما من شك  في أن شكل املكتبات ودورها 

السابق،  في  عليه  كان  عما  جذريًا  اختلف  قد  اليوم 

وذلك في ظل الثورة الرقمية واالمكانيات الهائلة إلنتاج 

املعرفة وتبادل املعلومات، وقد جعلت التطورات التقنية 

املتخصصة  احلوارات  واجراء  اخلبرات  تباُدل  السريعة 

ضرورة ال بد منها، ومن هنا يسرني أن أرى مشاركة 
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لدعم  كبيرًا  اهتمامًا  قطر  جامعة  اولت  فقد   وكذلك 

توفير  طريق  عن  االوسع  واملجتمع  والطالب  الباحثني 

املكتبات.  مجال  في  متميزة  وخدمات  عاملية  مصادر 

ويأتي هذا املؤمتر في سياق هذا الدعم واالهتمام. وفي 

السيدة  املسند،  شيخة   الدكتورة  هنأت  كلمتها   ختام 

في  التقنية  اخلدمات  قسم  رئيس  البوعينني،  أمساء 

جامعة قطر، بتسلم رئاسة اجلمعية ملدة عامني ومتنت 

لها دوام النجاح والتقدم.

رئيس قسم  البوعينني،  السيدة أمساء   وبدورها حتدثت 

املنظمة  اللجنة  قطرورئيس  جامعة  في  التقنية  اخلدمات 

إن  وقالت  املؤمتر  هذ  استضافة  أهمية  فأكدت  للمؤمتر 

الذي  الهام  املؤمتر  هذ  باستضافة  فخورة  قطر  جامعة 

التقنية  القضايا  من  العديد  فيه  املشاركون  سيناقش 

املرتبطة بعالم املعرفة الرقمية، واشادت بجودة التنظيم 

يظهر  ان  أجل  من  جهود  من  املنظمة  اجلهات  ومابذلته 

املؤمتر واملعرض بالصورة املطلوبة.

 وحتدث في االفتتاح الرئيس التنفيذي لشركة كيوساينس 

حيث تناول اهم اخلدمات التي تقدمها مؤسسته وماحققته 

من جناحات في املجال التقني كما أكد للمشاركني التطور 

الكبير الذي تشهده دولة قطر ووعدهم بقضاء أيام جميلة 

في قطر حيث سيزورون املعالم الهامة في الدوحة على 

هامش هذ املؤمتر واملعرض.

شركة  رئيس  االفتتاحية  اجللسة  في  حتدث   كما 

عالم  في  احلاصل  التطور  عن  حتدث  الذي  ريدر   برس 

التي  التطبيقات  تتيحها  التي  اآلفاق  وتناول  املعلومات 

حيث  الصحفي  املجال  في  وخاصة  مؤسسته  طورتها 

تستقي معلوماتها من أكثر املصادر الصحفية مصداقية 

وهي متاحة جلمهور واسع عبر العالم.

 وبعد ذلك استمع املشاركون  للمتحدث الرئيس في اجللسة 

األولى د سيد شودري من جامعة جون هوبكنز.

وبعد اجللسة االفتتاحية قامت رئيس اجلامعة ووزير الثقافة 

صاحبه  الذي  للمؤمتر  املصاحب  املعرض  داخل  بجولة 

العديد من الفعاليات املرتبطة بعالم الكتب الرقمية.

أشادت الدكتورة 
شيخة بنت عبد الله 
المسند  باستضافة 

دولة قطر لهذ 
المؤتمر، وقالت إن 

هذ الحدث يعتبر  ركنا 
أساسيا من أركان 

المجتمع المبني على 
المعرفة

م������ؤ ت����م����رات
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جائزة  يتسلم  عبدالله  ب��ن  متعب  األم��ي��ر 
الشيخ زايد للكتاب

جامعة الملك خالد  تربط 
باألنجلو أمريكية مكتباتها 

نيابة عن خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 

– حفظه اهلل – تسلم صاحب السمو امللكي األمير متعب بن عبداهلل بن 

عبدالعزيز وزير احلرس الوطني جائزة الشيخ زايد للكتاب التي أعلنت 

الثقافية  العام  أيده اهلل – شخصية  اختيار خادم احلرمني الشريفني – 

في  الكبرى  إلسهاماته  تقديًرا  للجائزة   2014  –  2013 الثامنة  للدورة 

املجاالت الثقافية والفكرية واإلنسانية والعلمية وجلهوده احلثيثة في نشر 

الثقافة وخدمة التراث على املستوى العربي واإلسالمي والعالم أجمع.

وتسلم مسوه اجلائزة خالل احلفل الذي أقيم مبعرض أبوظبي الدولي 

للكتاب بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفكرية العربية والدولية 

ورجال اإلعالم.

وكان صاحب السمو امللكي األمير متعب بن عبداهلل بن عبد العزيز قد 

وصل قبيل احلفل إلى أبوظبي قادًما من جدة.

وكان في استقبال مسوه باملطار األميري في أبو ظبي مسو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة وسفير خادم احلرمني الشريفني لدى دولة اإلمارات الدكتور 

محمد بن عبدالرحمن البشر والقائم بأعمال سفارة اململكة باإلمارات 

عبدالرحمن اخللف وعدد من كبار املسؤولني من مدنيني وعسكريني.

مكتباتها  خالد  امللك  بجامعة  املكتبات  شؤون  عمادة  ربطت 

ميكنة  بنظام  عسير(،  مبنطقة  احملافظات  مختلف  في  )املنتشرة 

االستفادة  في  تتمثل  ومتطّورة  حديثة  خدمات  لتوفير  اآللي،  املكتبة 

ملجتمع  وتقدم  اجلامعة،  متتلكها  التي  املعلوماتية  املصادر  من 

بشكل  املعلومة  إلى  الوصول  من  لتمكينهم  والدارسني،  الباحثني 

واالتصاالت. اآللي  احلاسب  تقنيات  أحدث  على  باالعتماد   دقيق، 

أوضح ذلك عميد شؤون املكتبات بجامعة امللك خالد الدكتور سعيد 

بإدارة  يتميز  سيمفوني(  )نظام  اآللي  البحث  أن  مضيفًا  اخلالدي، 

والتصنيف  والتسجيل  التزويد  على  ويحتوي  املتكاملة  املكتبات 

مع  يكتمل  الذي  اآللي  والبحث  الدوريات  وضبط  واإلعارة  والفهرسة 

بيانات  قراءة  يستطيع  متطّور  جهاز  خالل  من  الذاتية  اإلعارة  نظام 

بطاقة املستعير وظهور معلومات طالب اإلعارة والباركود 

عن  والبحث  الطريقة،  بنفس  وإعادته  بالكتاب  اخلاص 

باألنظمة  واالرتباط  التوسع  على  والقدرة  اإلنترنت،  طريق 

األخرى من خالل أي شبكة آلية، وترقية املكتبات الفرعية 

وفًقا  الفروع  مجموعات  ومعاجلة  سيمفوني  نظام  إلى 

في  العاملني  وتأهيل  وتدريب  النظام،  إلى  العاملية وحتميلها  للمعايير 

مع  توافقه  إلى  باإلضافة  اجلديدة،  العمل  بيئة  على  الفرعية  املكتبات 

صيغة )مارك( التي تتالءم مع قواعد الفهرسة اإلجنلو األمريكية. )التي 

النظام(. هذا  خالل  من  وفهرستها  الكتب  تسجيل  في  اجلامعة   بدأت 

وأضاف اخلالدي أن فهرسة املجموعات تشمل قواعد الفهرسة األجنلو 

آلًيا، وخطة تصنيف  املقروءة  والفهرسة  الثانية(،  )اإلصدارة  أمريكية 

وحتميل  املوحد،  العربي  الفهرس  رؤوس  وقائمة  العشري،  ديوي 

التسجيالت املفهرسة إلى نظام سيمفوني، وخلق معلومات الوعاء في النظام، 

وطباعة وسيمات كعب الكتاب، وتأمني إضافة وسيمة الترميز العامودي، 

وتأمني إضافة وسيمة البث اإلذاعي، وتأمني إضافة الشريط املمغنط للكتب 

اخلاصة باملكتبة املركزية، باإلضافة إلى ترفيف الكتب في الكليات. 

أخ�����ب�����ار
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جدة - حسين العبادي:
افتت���ح صاح���ب الس���مو الملكي األمير مش���عل 
اب���ن عبدالله ب���ن عبدالعزي���ز أمي���ر منطقة مكة 
المكرمة مكتبة الملك فهد العامة بجدة وذلك 
مساء يوم األربعاء 1435/6/2ه�� بحضور معالي 
وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عبدالعزيز خوجه 
ومعالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور أسامة 
اب���ن ص���ادق طي���ب ووكالء الجامع���ة وعم���داء 

الكليات وجمع من المثقفين والمسؤولين .

وفور وصول مسوه مقر احلفل عزف السالم امللكي ثم قص 

مسوه شريط االفتتاح وقام بجولة ميدانية في مرافق مكتبة 

امللك فهد العامة وبعد ذلك توجه إلى قاعة احلفل حيث بدئ 

احلفل بالقران الكرمي تاله عرض فيلم وثائقي عن الوقف 

 تعد مكتبة الملك 
فهد العامة بجدة

أول مكتبة بالمملكة 
تخصص أقساما 

مستقلة للشباب 
واألطفال والمرأة

إفتتاح مكتبة الملك فهد 
العامة بجدة

أخ�����ب�����ار

العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز ومكتبة امللك فهد العامة.

مجلس  ورئيس  اجلامعة  مدير  معالي  عبر  جهته  ومن 

نظارة الوقف العلمي األستاذ الدكتور أسامة بن صادق 

طيب في كلمته عن سعادته بالوقوف في مناسبة متميزة 

الهتمامها بالثقافة والعلم لكل أطياف املجتمع مستعيدا 

معاليه الذاكرة قبل أربعني عاما حينما بدأت جامعة امللك 

وأيدها  دعمها  املنطقة  أهالي  فكرة  من خالل  عبدالعزيز 

من  الكثير  األهالي  لها  وأوقف  اهلل  يرحمه  فيصل  امللك 

املال واجلهد إلى أن حتولت فيما بعد في كنف الدولة إلى 

جامعة عاملية متميزة اليوم تبدأ مكتبة امللك فهد العامة 

في أحضان الوقف العلمي للجامعة من خالل التبرعات 

اعتمدها  منهم  نشأت  لفكرة  الداعمني  األهالي  وأوقاف 

وأيدها  ودعمها  اهلل  يرحمه  عبدالعزيز  بن  فهد  امللك 

أصحاب السمو األمراء ماجد بن عبدالعزيز وعبداملجيد 

الفيصل بن عبدالعزيز ومشعل بن  بن عبدالعزيز وخالد 
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ماجد بن عبدالعزيز ويشرف افتتاحها للمجتمع صاحب 

السمو امللكي األمير مشعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز.

ومثن معاليه اهتمام صاحب السمو امللكي األمير سلمان 

ابن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

العامة  فهد  امللك  واهتمام مكتبة  بدعم  الدفاع وتوجيهه 

برئاسة  جلنه  مسوه  كلف  حيث  املكتبة  بهذه  بالرياض 

معالي وزير التعليم العالي ومدير مكتبة امللك فهد العامة 

آليات  العهد  ولي  واعتمد مسو  اجلامعة  ومدير  بالرياض 

الدعم واملشاركة في مابني هذين الصرحني املتميزين

وقدم معالي الدكتور طيب شكره اجلزيل ألمير منطقة مكة 

املكرمة على تشريفه ورعايته لهذا احلفل وجلميع الداعمني 

واملتبرعني وجلميع أعضاء مجلس النظارة وإلدارة الوقف 

العلمي على هذا اجلهد الذي أمثر هذه املكتبة الفريدة آمال أن 

يكون هذا الصرح العلمي منارة ألهل جدة وأن تكون املكتبة 

منبعا للعلم واملعرفة والثقافة والتوعية لكل األبناء والبنات.

الشخصيات  كبار  احلفل  راعي  كرم  احلفل  ختام  وفي 

واملسئولني الذين ساهموا في تأسيس املكتبة وهم الشيخ 

والشيخ  جميل  عبداللطيف  والشيخ  داوود  أبو  إمساعيل 

خالد بن محفوظ يرحمهم اهلل والشيخ بكر بن محمد بن 

والدكتورة  األحمدي  عوض  بن  يوسف  والشيخ  الدن 

رفاء بنت محمد بن الدن ومن كبار املسئولني والقيادات 

العاملني في املكتبة مت تكرمي معالي األستاذ الدكتور غازي 

بن ياسني  نور  الدكتور محمد  ابن عبيد مدني واألستاذ 

فطاني واألستاذ الدكتور أسامة بن أحمد أبو النجا والشيخ 

أبو  أحمد  رنا بنت  والدكتورة  السبيعي  سعد بن محسن 

بنت هشام حسنني واألستاذ خالد  زيد واألستاذة هناء 

ابن محمد باوزير كما مت تكرمي املتطوعني وأهم اجلهات 

ومكتبة  علما  زدني  وفريق  إبصار  جمعية  وهم  الداعمة 

امللك فهد الوطنية ومكتبة جامعة امللك عبدالعزيز.

يذكر أن مكتبة امللك فهد العلمية تعد أول مكتبة باململكة 

ختصص أقساما مستقلة للشباب واألطفال واملرأة وتقدم 

مجموعة منتقاة من الكتب واملجالت والبرامج التي توافق 

وأنشطة  برامج  إلى  باإلضافة  الشباب  واهتمامات  ميول 

عصري  قالب  في  للقراء  املعرفة  لتقدمي  ومبتكرة  متجددة 

وإبداعي وإنشاء مكتبة متخصصة للمرأة عباراة عن ملتقى 

ثقافي للسيدات يقدم مجموعة كتب ومجالت وبرامج تناسب 

اهتمامات املرأة وتثري فكرها وتنمي مهاراتها وقدراتها وتعد 

املكتبة صرحا معماريا عصريا أنشئ على مساحة 1700 

متر داخل احلرم اجلامعي ومت بناء املكتبة بتصميم يواكب 

واملكتبات  الكتاب  عالم  التي يشهدها  العصرية  التحوالت 

ومبنى مكون من ثالث أجزاء يحتوي كل جزء على املجموعات 

الرئيسية من الكتب واملراجع املتنوعة التي يعتمد عليها في 

عمليات البحث واإلطالع وهي مجموعة متنوعة وثرية تناسب 

مختلف ميول القراء من جميع الفئات العمرية.

تم بناء المكتبة على 

مساحة 1700 متر داخل 

حرم جامعة الملك 

عبدالعزيز بتصميم 

يواكب التحوالت 

العصرية التي 

يشهدها عالم الكتاب 

والمكتبات 
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اس���تطاع جن���اح المملك���ة العربي���ة الس���عودية 

المشارك في معرض الش���ارقة الدولي للكتاب 

ف���ي دورت���ه الثالث���ة والثالثين بمركز »إكس���بو« 

الش���ارقة، من خالل تصميمه »ريشة القلم« أن 

يرس���م إبداع���ات المملك���ة الثقافي���ة والفكرية 

واألدبية، وأن يشكل لوحة جمالية أبهرت الزوار 

وعبرت عما تكتنزه المملكة من إبداعات ثقافية 

وفكرية وأدبية مميزة.

دور  اجلناح  في  الثقافي«  »الصالون  لركن  كان  كما 

الكتب  في  قراءات  من  املشرقة  اجلوانب  إبراز  في  مهم 

باملشاهد  والتنويه  التعريف  بهدف  األدباء  بحضور 

املثقفني  الصالون  يجمع  حيث  السعودية،  الثقافية 

الثقافية  جتاربهم  لينقلوا  والعرب  واخلليجيني  السعوديني 

جمع ركن »الصالون 
الثقافي« المثقفين 

السعوديين 
والخليجيين والعرب 

لينقلوا تجاربهم 
الثقافية والفكرية 

واألدبية ومد جسور 
التعاون الثقافي 

والفكري

تميز جناح المملكة في 
معرض الشارقة الدولي للكتاب

أخ�����ب�����ار

والفكري. الثقافي  التعاون  جسور  ومد  واألدبية   والفكرية 

واملثقفني  األدباء  كبار  من  احلاضرين  جميع  أشاد  وقد 

الثقافي السعودي من حكومة  بالدعم الذي يجده املشهد 

خادم احلرمني الشريفني -حفظه اهلل- مما أسهم في رسم 

صورة مشرقة للمملكة. أما املعرض الفوتوغرافي »املشاعر 

املقدسة.. الروعة والرعاية« الذي يتوسط اجلناح يعد األول 

من نوعه ويرصد أحدث الصور احلية التي تعكس اخلدمات 

التي تقدمها حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 

واملسلمني  لإلسالم  خدمة  اهلل-  -حفظه  عبدالعزيز  ابن 

في  احلرام  اهلل  بيت  ضيوف  خدمة  في  اجلهود  مستهدًفا 

مواسم رمضان واحلج باإلضافة إلى مشاهد حالية لتطوير 

احلرمني الشريفني واملصحف الشريف ومساجد اململكة 

في  اململكة  تعيشها  التي  األخرى  احلضارية  واملجاالت 

هذا العهد الزاهر، باإلضافة إلى تدشني قسم يضم صوًرا 
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 تدشين الموقع اإللكتروني 
لمكتبة قطر الرقمية 

ملساجد العالم اإلسالمي التي دعمتها اململكة. وفي »ركن 

احلكواتي« و»ركن الطفل« استطاع اجلناح من خاللهما إبراز 

ما ميتلكون األطفال حتى سن 12 من مواهب وثقافات من 

يعمالن  أعمارهم، حيث  تناسب  ثقافية  خالل ورش عمل 

على تنمية املهارات الفنية واإلبداعية والعقلية لديهم بتنمية 

مهارة العمل مع الفريق اجلماعي وتعريف اجلمهور بأنشطة 

وفعاليات املعرض التي يستمتع بها األطفال في ظل وجود 

أخصائيات يساعدن األطفال على اإلبداع واحلركة والتفكير. 

السعودي  الثقافي  امللحق  أوضح  اململكة  جناح  وحول 

التنوع  أن  السحيباني  حمد  بن  صاحل  الدكتور  باإلمارات 

الثقافي والتطور العلمي الذي تشهده الساحة السعودية بدعم 

حكومة خادم احلرمني الشريفني، هو أبرز عوامل استمرار 

جناحاتها في املعارض الدولية، مبيًنا أن التحوالت الكبيرة 

واملعلومة  الكتاب  على  احلصول  وسهولة  النشر  بوسائل 

املقروءة منها واملصورة من خالل التطور التقني املتسارع 

أدت إلى حتول العالم إلى تواصل دائم عبر جسور مترابطة 

يصل بعضها البعض في غضون ثواٍن، واالطالع على كل 

ما هو جديد في عالم الثقافة، ومن هنا تأتي مشاركة اململكة 

الدكتور  العالم. ولفت  إلى  للوصول  أهم وسائلها  كإحدى 

السحيباني االنتباه إلى العالقة التوافقية بني حرص اململكة 

ممثلة بوزارة التعليم العالي وتضافر جهود جامعات اململكة 

ومؤسساتها األكادميية وهيئاتها الرمسية إلجناح مشاركتها 

في معرض الشارقة الدولي للكتاب من جهة وحرص الناشر 

منوًها  املناسبات،  هذه  مثل  في  التواجد  على  السعودي 

محمد  بن  خالد  الدكتور  العالي  التعليم  وزير  بتوجيهات 

العنقري ودعمه وتشجيعه الدائم وكذا املتابعة املستمرة من 

نائبه الدكتور أحمد بن محمد السيف، التي تهدف إلى إبراز 

التطور الثقافي والنمو املعرفي الذي يعيشه املشهد الثقافي 

في اململكة وتوثيق الروابط الفكرية وأسس التعاون الثقافي 

بني اململكة واإلمارات، وذلك في ظل أسس الشراكة الثقافية 

تنفيذها. إلى  اإلمارات  في  الثقافية  امللحقية  تسعى   التي 

واألدباء  املثقفني  باهتمام  حظي،  اململكة  جناح  أن  يذكر 

والروائيني والشعار كونه يجمع 26 جهة حكومية سعودية 

واملكتبات  والتقني  العالي  التعليم  مؤسسات  في  ممثلة 

احلكومية ووفر أكثر من 45000 كتاب وأكثر من 7000 عنوان

15

دشن يوم األربعاء ، 22 أكتوبر 2014، بشكل رمسي املوقع اإللكتروني »مكتبة قطر الرقمية«. 

ويأتي تدشني هذا املوقع اإللكتروني كإجناز ضمن الشراكة بني مؤسسة قطر ومكتبة قطر 

الوطنية من جهة واملكتبة البريطانية من جهة أخرى، والتي مت توقيعها في يوليو 2012 بهدف 

رقمنة أكثر من نصف مليون صفحة من املواد األرشيفية التاريخية املتعلقة بتاريخ دولة قطر 

ومنطقة اخلليج وبعض مخطوطات التراث العربي واإلسالمي في املكتبة البريطانية. وقد مت 

إتاحة املواد التي مت رقمنتها عبر املوقع اإللكتروني احلديث الذي مت تدشينه اليوم.

وُتوفر هذه املواد ثروة هائلة من املعلومات عن األوضاع السياسية واالجتماعية والتجارية 

والثقافية والعادات والتقاليد اخلاصة بأبناء منطقة اخلليج، كما ُتبرز اإلسهامات اجلليلة للعلماء 

العرب واملسلمني في مسيرة التطور والنهضة اإلنسانية في مجاالت الفكر والعلوم املختلفة.

علمًا بأن هذه هي املرة األولى التي تتاح فيها هذه املواد على اإلنترنت لعامة املستخدمني 

والباحثني في دولة قطر واملنطقة العربية والعالم بأكمله، كما أن املوقع اإللكتروني يتيح وصفًا 

للمواد املتوفرة عليه باللغتني العربية واإلجنليزية.

http://www.qdl.qa :لتصفح املوقع اإللكتروني ملكتبة قطر الرقمية، ُيرجى زيارة الرابط التالي
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حيادية اإلنترنت
أ.د جبريل بن حسن العريشي

استاذ علم المعلومات-جامعة الملك سعود

عضو مجلس الشورى

م����ق����ال
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اإلنترنت  مستخدمو  يقوم  اإلنترنت،  حيادية  ظل  وفي 

بدفع رسوم استخدام النطاق العريض حسب السرعة 

بينهم  االتصال  متثل سرعة  وهي  فيها،  يرغبون  التي 

الوحيد  األمر  هو  وهذا  نفسه،  اخلدمة  مزود  وبني 

ويقوم  لإلنترنت،  استخدامهم  سرعة  في  يتحكم  الذي 

سرعة  ذات  مسارات  بإتاحة  ذلك  اخلدمةبعد  مزود 

إليه.  الوصول  يختارون  أي موقع  إلى  متساوية 

مبدأ  يتوفر  لم  لو  يحدث  أن  ما ميكن  نتصور  أن  ولنا 

احملتوى. لشركات  اإلنترنت  حيادية 

سبيل  -على  اإلنترنت  أللعاب  شركة  كانت  فلو 

من  لعمالئها  سريع  مسار  توفير  تستطيع  ال   – املثال 

تفقد  أن  فهذا يعني  اإلنترنت،  ألعابها على  مستخدمي 

أخرى  شركة  حنو  سيتوجهون  الذين  العمالء  هؤالء 

في  ولكنهم  أللعابها،  سريعا  مسارا  توفر  منافسة 

سرعة  مقابل  أكبر  رسوما  سيدفعون  الوقت  نفس 

عليها. حصلوا  التي  االستخدام 

العمالقة  احملتوى  شركات  فإن  ذلك،  وبانتشار 

حيث  اإلنترنت،  على  النهاية  في  ستسيطر  التي  هي 

سيؤدي  مما  أسرع،  مسارات  شراء  على  ستتنافس 

الشركات  األصغر، ومينع  الشركات  القضاء على  إلى 

ويرفع  البزوغ،  من  االبتكارية  األعمال  ذات  الناشئة 

هذه  املستخدمني.ولوال  أمام  احملتوى  أسعار 

تويتر  أو  بوك  فيس  مثل  لشركات  كان  ملا  احليادية 

اإلنترنت. فضاء  في  بدايتها  عند  لتظهر 

إن هذا يشبه طريقا مزدحما بالسيارات، فتقوم شركة 

لسياراتها  خصيصا  الطريق  من  حارة  باستئجار  ما 

في  فائقة،  بسرعة  فيها  تنطلق  أن  ميكنها  بحيث 

على  ازدحاما  الطريق  فيه  يزداد  الذي  الوقت  نفس 

وكلما  احلارة.  هذه  اقتطاع  نتيجة  السيارات،  باقي 

االزدحام،  ازداد  كلما  حارة  باقتطاع  شركة  قامت 

أو  األفراد  ختص  التي  السيارات  باقي  تتوقف  حتى 

توفير  تستطيع  ال  ألنها  تكاد،  أو  الصغيرة  الشركات 

بها. حارة خاصة  نفقات 

حماية  هو  اإلنترنت  حيادية  يضمن  نظام  وجود  إن 

للمستخدمني، الذين ما وجدت اإلنترنت إال لصاحلهم،كما 

أنه حماية لألفكار اإلبداعية والشركات الصغيرة من أن 

يتم خنقها بواسطة الكبار.

حيادية اإلنترنت تعني 
أن يوفر مزودو 
الخدمة معاملة 
متساوية ألي محتوى 
يتحرك جيئة وذهابا 
عبر اإلنترنت

شركات المحتوى 
العمالقة هي التي 
ستسيطر في النهاية 
على اإلنترنت

لق���د ظلت معضل���ة حيادي���ة اإلنترن���ت خاضعة 
الماض���ي،  العق���د  ط���وال  والج���دل  للنق���اش 
ويبدو أنها س���تظل مطروح���ة للنقاش لفترة 
أخرى قادمة بالرغم من س���ن القوانين التي 
تف���رض حيادي���ة اإلنترنت ف���ي كل م���ن أمريكا 
وأوروب���ا. فق���د أعي���د ط���رح ه���ذا األم���ر في 
وس���ائل اإلع���الم بش���دة، وذل���ك م���ع ظه���ور 
تس���ريبات تتح���دث عن قرب اتف���اق جوجل مع 
ش���ركة فري���زون االميركية لالتص���االت يهدف 
إل���ى زي���ادة س���رعة المحتوى ال���ذي تقدمه 
جوج���ل مقاب���ل رس���وم يت���م دفعه���ا. صحيح 
أن���ه ق���د تم نف���ي وج���ود ه���ذا االتف���اق من 
كال الش���ركتين، إال أن���ه يض���ع معضل���ة حيادية 

اإلنترن���ت ف���ي دائ���رة الضوءم���رة ثاني���ة.

اخلدمة  مزودو  يوفر  أن  تعني  اإلنترنت  فحيادية 

وذهابا  جيئة  يتحرك  محتوى  ألي  متساوية  معاملة 

أو  احملتوى  هذا  ملصدر  النظر  دون  اإلنترنت،  عبر 

شركات  كل  أمام  متساوية  فرصا  يوفر  مما  نوعه، 

ملستخدمي  تنافسية  عروض  لتقدمي  احملتوى 

سرعة  وليس  احملتوى-  جودة  فيها  تكون  اإلنترنت، 

العروض، وهذا  تلك  املفاضلة بني  بثه-  هي أساس 

ميكن  حيث  مشروع  غير  محتوى  أي  بالطبع  يشمل  ال 

القانون. مبوجب  حجبه  حينئذ 
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ثقافة حقوق الملكية 
الفكرية في المجتمعات العربية.

م����ق����ال

د.شريف شاهين
مدير المكتبة المركزية 

بجامعة القاهرة
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ما  بكل  املعنية  هي  الوطنية  املكتبة  تكون  بأن  مؤخرا 

الفكرية. امللكية  بحقوق  يتعلق 

 سنة سجنًا للتغريدة
الدول  من  كانت  التي  الكويت  بدولة  شريف  وأشاد 

السباقة إلى اقرار قوانني حقوق امللكية الفكرية، وتعاقب 

من يخالفها بصرامة، مشيرا إلى أنه يعرف أن من يسرق 

تغريدة عقوبته في القانون الكويتي سنة سجنًا.

إنتاج  من  قصيرا  فيلما  احلضور  على  شريف  وعرض 

وجترمي  الفكرية  امللكية  بحقوق  التوعية  عن  السعودية 

كم  تساءل:  عندما  اجلمهور  أضحك  لكنه  النسخ، 

مقابل  في  يوتيوب  على  الفيلم  شاهد  عربيا  مواطنا 

لنانسي عجرم؟ التي تشاهد أغنية  املاليني 

 المشاع اإلبداعي
»املشاع  عليه  أطلق  مبا  محاضرته  شريف  وأنهي 

قوانني  صرامة  من  الرغم  على  انه  قائال:  اإلبداعي« 

امللكية الفكرية املعمول بها في دول العالم، فإن هناك 

القيود،  هذه  من  املعرفة  إلى حترير  يدعو  عامليًا  تيارًا 

إلى  مشيرا  أصحابه،  إلى  ونسبته  اإلبداع  احترام  مع 

ظهور منظمة املشاع اإلبداعي عام 2001، وهي منظمة 

غير ربحية، تعمل على زيادة ووفرة األعمال اإلبداعية 

باملجان للجمهور  وإتاحتها 

على الرغم من صرامة 
قوانين الملكية 
الفكرية المعمول 
بها في دول العالم، 
فإن هناك تيارًا عالميًا 
يدعو إلى تحرير 
المعرفة من هذه 
القيود

 ملكية الفكر هي 
أعلى مراتب الملكية 
اإلنسانية، التي نادت 
بها األديان السماوية

أكد استاذ ورئيس قسم املكتبات والوثائق واملعلومات 

هناك  أن  شاهني،  شريف  د.  القاهرة،  جامعة  في 

الفكرية  امللكية  حقوق  بثقافة  لالهتمام  ملحة  ضرورة 

خالل  جاء  شاهني  كالم  العربية.  املجتمعات  في 

ضمن  الوطنية،  الكويت  مبكتبة  ألقاها  التي  احملاضرة 

االمني  وأدارها   ،»9 ثقافي  »صيفي  مهرجان  فعاليات 

الوطني  املجلس  في  الثقافة  لقطاع  املساعد  العام 

للثقافة والفنون واآلداب د. بدر الدويش.

ملفهوم  املكونة  األساسية  املفاهيم  عن  شريف  حتدث 

هي  الفكر  ملكية  أن  مؤكدا  الفكرية،  امللكية  حقوق 

أعلى مراتب امللكية اإلنسانية، التي نادت بها األديان 

السماوية، وعلى رأسها اإلسالم.

وحدد شريف أقسام امللكية الفكرية الثالثة: امللكية األدبية 

التجارية،  وامللكية  الصناعية،  امللكية  والعلمية،  والفنية 

مشيرا إلى أن جوانب معاجلة حقوق امللكية الفكرية طالت 

الكثير من املجاالت كالقانون والتجارة والزراعة والهندسة 

الوراثية والترجمة، وحتى الطب البديل.

قرصنة الكتاب العربي
أنه  إلى  شريف  أشار  املؤلف،  بحق  يتعلق  ما  وفي 

واالفالم  احلاسوب  وبرامج  األدبية  املصنفات  يضم 

واللوحات  الرقصات  وتصميم  املوسيقية  واملقاطع 

العربي  الكاتب  أن  إلى  وأشار  والصور،  واخلرائط 

ويتم  حقوقه،  حتترم  ال  حيث  هائلة،  لقرصنة  يتعرض 

نسخ مصنفاته وترويجها من دون إذن منه، مما يكبده 

الكتاب  شريف  وطالب  اخلسائر،  من  الكثير  والناشر 

ألن  الوطنية،  املكتبة  في  مصنفاتهم  بتسجيل  العرب 

األدبية. التسجيل يحمي حقوقهم  هذا 

 التجارة أم اإلعالم؟
تنفيذ قوانني  وتساءل شريف عن اجلهة املسؤولة عن 

العربي،  العالم  في  الفكرية  امللكية  حقوق  حماية 

مقاال  عرض  حيث  اجلهات،  هذه  بتداخل  مثال  وضرب 

من الكويت يوضح أن اجلهة املعنية بتنفيذها هي وزارة 

اإلعالم،  وزارة  انها  آخر  مقال  يقول  بينما  التجارة، 

نهاية احملاضرة  في  الدويش  بدر  د.  عليه  رد  ما  وهو 

بأن اجلهة املخولة هي وزارة التجارة، لكن صدر قرار 
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أهمية 
التدريب 

في حياتنا 
المدرب: أنس بن محمد سبيتالمهنية

تكمن اهمية التعليم والتدريب المهني انه يؤثر في 
االس��ت��خ��دام والتشغيل  م��ج��االت: مثل س��ي��اس��ات  ع���دة 
واالجتماعية.  االقتصادية  التنمية  المعاصرة.وبرامج 
وكذلك أثر التدريب المباشر في تنمية القوى العاملة،  
ثم اثر التعليم المهني في التقليل من نسبة البطالة 
النقص  ظ��اه��رة  ان  ث��م  الشباب.  بين  المنتشرة  العالية 
الواضح لأليدي العاملة الماهرة والمالئمة، والمطابقة 
المستمرة للقوى العاملة مع المتطلبات الحديثة التي 
والمتطور،  الحديث  والعلمي  التقني  التقدم  يفرضها 
التعليم  اهمية  ع��ال عن  بصوت  نتحدث  ان  علينا  تفرض 
المهني، وهي دعوة في األس��اس إلى توجيه النظر 
لمزيد من االهتمام بقضايا التعليم والتدريب المهني 
اثر  المهني  للتدريب  ف��ان  وأه��داف��ا،  وبرامجا  تخطيطا 

واضح على عناصر المجتمع كافة.

م����ق����ال
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في  وأما  املهني.  لإلعداد  أولية  برامج  تقدمي  يتم  للعمل( 

اململكة املتحدة فإن اهمية التعليم والتدريب املهني ارتبطت 

مقارنة  عظمى  كدولة  وتراجعها  بريطانيا  احندار  بقصة 

بالواليات املتحدة واليابان. لقد اتضح ألصحاب القرار في 

اململكة املتحدة أن من بني أسباب تراجع بريطانيا كقوة 

اقتصادية صناعية عدم اهتمامها بالتدريب املهني، األمر 

الذي حدا بأصحاب القرار هناك إلى التأكيد على ضرورة 

تنشيط وحتفيز هذا النوع من التعليم والتدريب على املستوى 

احمللي. وحنن في اململكة العربية السعودية احوج ما نكون 

لزيادة االهتمام في التعليم والتدريب املهني وتوجيه الشباب 

حنوه من خالل تعاون القطاع العام واخلاص وجهات اخرى 

التي تسبق  املرحلة  في  والتربية بشكل خاص  كاإلعالم 

مرحلة اختاذ قرار التوجه الدراسي، فحبذا توجيه االهالي 

للدراسة  وبناتهم  ابنائهم  لتحفيز  املهني  التعليم  ألهمية 

والتفوق،  لإلبداع  تدفعهم  ورغبة،  واعتزاز  بفخر  املهنية 

لنتمكن من التغلب على التحديات واملعوقات التي تواجه 

اهمها نظرة املجتمع  والتي من  املهني  والتدريب  التعليم 

السلبية إلى التعليم والعمل املهني اليدوي الفني، ومتجيد 

التعليم االكادميي العام الذى يؤدى إلى أعمال ذوى الياقة 

البيضاء، وحتط من قيمة العمل اليدوي واملهني، وينبغي 

ان ال تقدم السياسات التعليمية الكم على حساب الكيف، 

السوق. ومن  احتياجات  توائم بني مخرجاتها وبني  وان 

املعيقات االخرى تفشى ظاهرة حب املنصب العام التي 

أورثها احلكم التركي ملجتمعات الدول العربية حيث كان 

للموظف العام التركي هيبة وسلطة افتنت بها العرب كثيرا 

واصبح هم كل واحد متعلم هو او ابناءه ان يصبح )باش 

والدراسة  العمل  بأهمية  الوعي  ضعف  وكذلك  كاتب(، 

وأطراف  واحلكومة  املجتمع  يتحمله  وزر  وهو  املهنية، 

اإلنتاج الثالثة. وان الهوة السحيقة بني احتياجات التنمية 

والصناعة وبني البرامج واملناهج التدريبية وضآلة حجم 

اإلنفاق على التدريب املهني تعتبر ايضا معيقات بحاجة 

تعطى  فهل  املهني.  والعمل  الصناعة  تقدم  امام  إلذابة 

قضايا  إلى  اهتماماتها  في  واألفضلية  األولوية  احلكومة 

التدريب املهني، و تعمل على تصحيح أوضاعه وإعطائه 

مكانته اجلديرة في برامج وخطط وسياسات التشغيل، وهل 

تعمل احلكومة على دعم مراكز ومؤسسات التدريب املهني 

في أرجاء اململكة وصوال إلى سد النقص الكبير في العمالة 

فإنه  بوجه خاص  والعمال  األفراد  في  أثره  ناحية  فمن   

الوسيلة احلامسة لتنمية قدراتهم، وإتقانهم للعمل، ومنحهم 

فرص التوظيف او العمل اخلاص ضمن مشروعات صناعية 

صغيرة ومتوسطة تسهم في زيادة الدخل الفردي وارتفاع 

تنوء  التي  احلكومية  الوظيفة  عن  بعيدا  التشغيل،   نسب 

باحلمولة الزائدة من املوظفني، ومن ناحية عائد التدريب 

والعمل املهني على االقتصاد الوطني فإنه وسيلة مؤكدة 

لزيادة الدخل القومي الناجت عن ارتفاع مستوى الصناعة 

وقدراتها، كما أنه ييسر احلصول على السلع واخلدمات في 

املعقولة  واألسعار  املطلوبة  وباجلودة  املناسبة  األوقات 

نتيجة الوفرة االقتصادية التي يحققها التدريب املهني في 

تكاليف اإلنتاج عدا عن العائد االقتصادي الكلي الذي يسهم 

في التقدم والرقى والرفاه االجتماعي، فان اساس تقدم الدول 

العظمى هو التطور والتقدم الصناعي، واهتمامها بالتعليم 

والتدريب املهني، فكثير من الدول املتقدمة أولت التعليم 

املهني جل اهتمامها فانعكس ذلك على تقدمها مثل املانيا 

التي اهتمت به حتى اصبح أحد األسباب الرئيسة التي قادت 

إلى نهوض أملانيا من أنقاض احلرب العاملية الثانية. ففي 

هذه الدولة ينظر إلى التعليم املهني والتدريب كجزء أساس 

مكمل للحياة، بل ينظر إليه باعتباره وسيلة رئيسة لتحسني 

املجتمع ورفع مستواه. إن هناك العديد من طالب املدارس 

بلدان  معظم  في  الثانوية  توازي  التي  أملانيا  في  العليا 

العاملهني. ون املدرسة عند هذا املستوى التعليمي وفي 

سن التاسعة عشرة ليلتحقوا مبؤسسات التعليم املهني أو 

االجتاه حنو تعلم بعض املهن على نظام الدراسة املزدوج. 

التعليم  )مبدارس  تعرف  التي  املهنية  املدارس  هذه  في 

اساس تقدم الدول 

العظمى هو التطور 

والتقدم الصناعي، 

واهتمامها بالتعليم 

والتدريب المهني

المملكة المتحدة 

فإن اهمية التعليم 

والتدريب المهني 

ارتبطت بقصة انحدار 

بريطانيا وتراجعها 

كدولة عظمى مقارنة 

بالواليات المتحدة 

واليابان
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املاهرة واملتوسطة والفنية، وهل تضع البرامج واملناهج 

التي تساير التطورات التكنولوجية العاملية وتلبى احتياجات 

سوق العمل وخطط التنمية الشاملة؟؟، ينبغي أن نعمل 

جميعا وبوجه خاص على نشر وتنمية الوعى الصناعي بني 

األجيال الناشئة الصاعدة .

املستمر  املهني  والتدريب  التعليم  مراحل  تقسيم  ميكن 

خالل فترة االستخدام إلى ما يلي:

أ. مرحلة التعليم والتدريب املهني األولي:

يلتحق املعني اجلديد في املؤسسة في دورة التعليم األولي 

عند تعيينه بهدف تزويده باملعلومات واملهارات العامة 

التي لها عالقة بطبيعة العمل باملؤسسة ولم تعط له خالل 

الدراسة وتكون الدورة نظرية وعملية ويعتبر الرسوب فيها 

مسببًا لعدم متابعة العمل باملؤسسة بسبب عدم الكفاءة.

ب. مرحلة التعليم والتدريب املهني األساسي:

في هذه املرحلة يعطى العامل عدة وحدات تعليمية صغيرة 

عن طريق دورات قصيرة وندوات متكنه من التمرس بالعمل 

املناط به في القسم بهدف إجنازه بالكفاءة املطلوبة .

ج. مرحلة التعليم والتدريب املهني املتقدمة:

قادرًا  يصبح  السابقة،  املرحلة  من  العامل  انتهاء  بعد 

تواجهه  التي  املشاكل  وأهمية  بطبيعة  التمييز  على 

وندوات  قصيرة  دورات  إلى  احتياجاته  حتديد  وعلى 

احلاصلة  التغيرات  ملواكبة  تؤهله  متقدمة  ومحاضرات 

وتنوع املسؤوليات التي يكلف بها أفقيًا وعموديًا.

والتدريب  التعليم  مؤسسات  منها  تعاني  التي  املشاكل 

املهني ما يلي:

التعليم . 1 لبرامج  واملنفذة  املشرفة  اجلهات  تعدد 

والتدريب املهني .

عدم مالءمة البرامج التعليمية الحتياجات سوق العمل . 2

وعدم  فاعليتها .

التسرب في كافة مراحل التعليم .. 3

والتدريب . 4 التعليم  مؤسسات  بني  التعاون  ضعف 

املهني ومؤسسات سوق العمل

عدم كفاية أمناط التعليم احلالية وتنوعها. 5

ضعف عملية  التمويل.. 6

اإلدارة.. 7

تتطلبها  عملية  هو  املهني  والتدريب  التعليم  حتديث  إن 

احلاجات امللحة اآلتية:

على  مبني  مهني  وتدريب  تعليم  وجود  إلى  -  احلاجة 

على  ومبنية  بها  معترف  وطنية،  تأهيل  مواصفات 

مواصفات وطنية للمهن واألعمال .

املهني  والتدريب  التعليم  عمليات  لتصبح  احلاجة   -

مرتبطة باحتياجات الصناعة واخلدمات.

-  احلاجة إلى تبّني سياسة تعليمية تضمن نشر التعليم 

املستمر في املؤسسات ملواجهة التبدالت احلاصلة في 

املهارات والتقنيات.

-  إن عملية التحديث والتطوير في مجال التعليم والتدريب 

املهني مرتبطة بشكل رئيسي بالتبعات التنظيمية املترتبة 

وهذا  البرامج.  تطوير  ارتباطها مبوضوع  من  أكثر  عليها 

يتطلب وضع سياسات واستراتيجيات للتعليم والتدريب 

التحديث  مبشاريع  البداية  قبل  محددة  وأهداف  املهني 

ونسعى مبوجب هذه السياسات إلى إيجاد البنية التنظيمية 

ناجح  نظام  لتأسيس  التحديث  مشروع  لقيادة  املناسبة 

للتعليم والتدريب املهني قادر على حتقيق ما يلي:

ومستوياتها . 1 األولوية  ذات  واألعمال  املهن  حتديد 

حسب القطاعات االقتصادية .

حتديد الكفاءات ومعاييرها للمهن واألعمال احملددة.. 2

إلى برامج ومعايير . 3 الكفاءات ومعاييرها  حتويل هذه 

قابلة للقياس.

نقل البرامج التعليمية اجلديدة من املستوى التجريبي . 4

إلى املستوى الوطني.

بإفساح . 5 للمتدربني  اخلاصة  احلاجات  على  التركيز 

شروط  وحتسني  الالحق  للتحصيل  أمامهم  املجال 

العمل للمدربني.

تأمني التغذية الراجعة حول التقييم واملراقبة وضبط . 6

اجلودة واملتابعة.   

م����ق����ال

اهتمام المانيا 
بالتعليم والتدريب 

المهني من أسباب 
نهوضها من   أنقاض 

الحرب  العالمية 
الثانية

نحن في المملكة 
العربية السعودية 

احوج ما نكون لزيادة 
االهتمام في التعليم 

والتدريب المهني 
وتوجيه الشباب 

نحوه من خالل تعاون 
القطاع العام والخاص
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هدفت الدراسة 
في المقام األول 
إلى الخروج برؤية 
لمشروع وطني لدعم 
إنشاء وإدارة وتطوير 
المستودعات الرقمية 
المؤسسية في 
الجامعات السعودية

المستودعات الرقميةالمؤسسية في 

الجامعات السعودية: نحو رؤية لمشروع وطني 

لدعم مبادرات إنشائهاوإدارتها

رس������ائ������ل ج���ام���ع���ي���ة

استخدم الباحث كذلك 
المنهج الوصفي 
بأسلوبه المسحي 
في التعرف على 
توجهات أعضاء هيئة 
التدريس في تلك 
الجامعات

إع���داد
فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الضويحي

إشراف
أ.د. حسن بن عواد السريحي

رسالة مقدمة استكمااَل لمتطلبات الحصول 
على درجة دكتوراه الفلسفة في علم 

المعلومات
متت املناقشة في رمضان1435ه� – يوليو 2014 م

المستخلص
املؤسسية  املستودعات  موضوع  الدراسة  هذه  تتناول 

املستودعات  قلة  كانت  حيث  السعودية،  اجلامعات  في 

اجلامعات  في  إنشاؤها  وتباطؤ  املؤسسية  الرقمية 

السعودية هما الدافع وراء قيام هذه الدراسة. وقد هدفت 

ملشروع  برؤية  اخلروج  إلى  األول  املقام  في  الدراسة 

وطني لدعم إنشاء وإدارة وتطوير املستودعات الرقمية 

خالل  من  وذلك  السعودية،  اجلامعات  في  املؤسسية 

التعرف على واقع جتارب اجلامعات السعودية في إنشاء 

اجلامعات  وتوجهات  املؤسسية،  املستودعات  وإدارة 

السعودية حنو إنشاء املستودعات املؤسسية، وتوجهات 

جامعاتهم  في  إنشائها  حنو  التدريس  هيئة  أعضاء 

التعرف  إلى  فيها، إضافة  العلمي  بإنتاجهم  واملساهمة 

على األدوار التي ميكن لعمادات شؤون املكتبات القيام 

بها والعوامل املؤثرة في إنشاء املستودعات املؤسسية 

من  كل  على  الباحث  واعتمد  السعودية.  اجلامعات  في 

 »Multi-case studies أسلوب »دراسة احلاالت املتعددة

للتعرف على واقع جتارب اجلامعات السعودية في إنشا 

وإدارة املستودعات املؤسسية من خالل إجراء عدد من 

املؤسسية،  املستودعات  تلك  مسؤولي  مع  املقابالت 

واملنهج الوصفي بأسلوبه املسحي للتعرف على توجهات 

اجلامعات السعودية حنو إنشاء املستودعات املؤسسية 

من خالل استبانة مت توزيعها على عمداء شؤون املكتبات 

بأسلوبه  الوصفي  املنهج  كذلك  الباحث  واستخدم  بها، 

املسحي في التعرف على توجهات أعضاء هيئة التدريس 

صممت  أخرى  استبانة  خالل  من  اجلامعات  تلك  في 

أبرزها  من  النتائج  بعض  عن  الدراسة  وكشفت  لذلك. 

قصور، وغياب أحيانا، لدور املكتبات وأخصائييها في 

تولي مهام املستودعات املؤسسية القائمة في اجلامعات 

حراك  هناك  بأن  كذلك  الدراسة  وكشفت  السعودية، 

مبادرات  تبني  حنو  السعودية  اجلامعات  في  إيجابي 

بالتخطيط  وقيامها  املؤسسية  املستودعات  إنشاء 

الفعلي لذلك. وكان هناك تأييد باألغلبية العظمى لدى 

أعضاء هيئة التدريس إلنشاء املستودعات املؤسسية 

في  باملساهمة  كبير  اهتماما  وأبدوا  جامعاتهم  في 

أبرز  ومن  انشائها.  حال  فيها  العلمي  إنتاجهم  إيداع 

املستودعات  تطوير  ضرورة  الدراسة  توصيات 

السعودية. وضرورة  اجلامعات  القائمة في  املؤسسية 

قيام عمادات شؤون املكتبات بتطوير قدراتها وكفاءات 

مبادرة  تنفيذ  مسؤولية  لتولي  والتقنية  الفنية  موظفيها 

ضرورة  على  والتأكيد  املؤسسي.  املستودع  إنشاء 

بالوصول  أو مؤسسية خاصة  وطنية  توافر سياسات 

وبأهدافه  به  التعريف  في  تسهم  للمعلومات،  احلر 

ومزاياه وحتفز على تطبيقه.
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بناء أنطولوجيا عربية في مجال 
المكتبات والمعلومات )دراسة إستشرافية( 

رس������ائ������ل ج���ام���ع���ي���ة

إع���داد
علي بن ذيب الجنيبي األكلبي 

إشراف
أ.د. محمد بن جعفر عارف

رسالة مقدمة استكمااَل لمتطلبات الحصول 
على درجة دكتوراه آداب في علم 

المعلومات.

املوافق  1435/4/13ه�  اخلميس  يوم  في  املناقشة  متت 

2014/2/13م

جلنة املناقشة مكونة من:

أ.د. محمد بن جعفر عارف مقررًا ومشرفًا على الرسالة.

أ.د.حسن بن عواد السريحي مناقشًا داخليًا.

د. مساعد بن صاحل الطيار مناقشًا خارجيا.

المستخلص 
أنطولوجيا عربية  بناء منوذج  إلى  الدراسة  تهدف هذه 

الفرعي  املجال  في  واملعلومات،  املكتبات  مجال  في 

مساندة  في  املساهمة  بهدف  املرجعية(  )اخلدمات 

عربية  أنطولوجيات  بناء  إلى  الرامية  العلمية  اجلهود 

الدراسة  منهج  انطلق  وقد  التخصصات،  كافة  ختدم 

اإلنتاج  مراجعة  نظري من خالل  أحدهما  من منطلقني 

واالستفادة  للموضوع  الوثائقية  والدراسات  الفكري 

واملنطلق  النظري؛  اإلطار  وإعداد  تغطية  في  منها 

استخدام  في  يتمثل  تطبيقي  عملي  منطلق  الثاني 

من  وذلك  تطبيقيًا،  منهجًا  باعتباره  دلفاي  منهج 

املصطلحات  قائمة  حول  اخلبراء  آراء  استطالع  أجل 

مت  كما  املكانز،  بناء  أسلوب  وفق  بنائها  مت  التي 

فعالية  اختبار  بغرض  التجريبي  املنهج  استخدام 

حترير  أداة  مخرجات  تقييم  عبر  األنطولوجيا  منوذج 

وبناء األنطولوجيا Hozo في موقع متخصص باختبار 

ثم مت  RDF Validator، ومن  RDF وهو  وتقييم صيغ 

أدرجت  داللي  بحث  محرك  في  األنطولوجيا  جتريب 

من  وثيقة   )28( لعدد  الببليوغرافية  التسجيالت  فيه 

املكتبات  مجال  في  العربية  باللغة  املعلومات  مصادر 

لتلك  الكاملة  النصوص  إلى  باإلضافة  واملعلومات 

املصادر بهدف التأكد من فعالية األنطولوجيا وحتقيق 

الدراسة  نتائج  أهم  فعال.وكانت  بشكل  االسترجاع 

منوذج  بناء  في   Hozo األنطولوجيا  حترير  أداة  جناح 

املكتبات  مجال  في  متخصصة  عربية  أنطولوجيا 

محرك  جناح  الدراسة  نتائج  أظهرت  كما  واملعلومات، 

وجتريب  اختبار  في  اختياره  مت  الذي  الداللي  البحث 

وكانت  الدراسة  أنتجته  الذي  األنطولوجيا  منوذج 

وأوصت  وفعالة  دقيقة  واالسترجاع  البحث  عمليات 

الدراسة بعدد من التوصيات التي كان أبرزها التوصية 

بناء  في  املتخصصة  الدراسات  من  املزيد  بإجراء 

موضوعات  عدة  في  متنوعة  عربية  أنطولوجيا  مناذج 

بتطوير  الدراسة  أوصت  كما  أخرى،  وختصصات 

محركات بحث داللية تدعم األنطولوجيات العربية.

 انطلق منهج الدراسة 
من منطلق نظري من 

خالل مراجعة اإلنتاج 
الفكري والدراسات 

الوثائقية للموضوع 
والثاني منطلق 
عملي تطبيقي 

يتمثل في استخدام 
منهج دلفاي

نشرة جمعية المكتبات المتخصصة )فرع الخليج( المجلد التاسع عشر – العدد الثاني –  شوال 1435ه� / أغسطس 2014 م
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Abstract
This study tackles the institutional reposi-
tory (IR) subject within the Saudi Univer-
sities. The lack of the digital institutional 
repositories and lack of its spread are the 
motive behind conducting this study in the 
first place. This study aims to visualize a 
vision to come up with a national project 
for supporting establishing, managing and 
developing  digital institutional repositories 
within the Saudi Universities, this aim will be 
achieved through recognizing the fact and 
reality of existing institutional repositories, 
the Saudi Universities tendency considering 
establishing institutional repositories and 
the faculty members tendency for establish-
ing these repositories in their Universities 
besides their contribution regarding their 
scientific productions in this repositories. 
Furthermore this study aims to recognize the 
roles that the deanship library affairs may 
perform and the effecting factors regard-
ing establishing institutional repositories in 

Saudi Universities. The researcher used the 
multi case studies method in order to rec-
ognize the previous experiments dealing 
with establishing and managing institutional 
repositories by conducting a number of in-
terviews with those who are responsible for 
these institutional repositories, Moreover, 
the researcher used the descriptive sur-
vey method in order to recognize the Saudi 
Universities tendencies on establishing IR 
through a questionnaire that has been dis-
tributed to deanship library affairs. Likewise 
the researcher used the descriptive survey 
method to recognize faculty member’s ten-
dency through a questionnaire that was de-
signed for that purpose. The study revealed 
some results such as existence of defects 
and sometimes absence of the libraries role 
along with its specialties regarding being in 
charge of the existing IRs in Saudi Universi-
ties, also the study reveals that there are a 
positive moves towards adopting initials for 
establishing IR besides making an actual 
planning for that purpose. Most of the fac-
ulty members support establishing IRs in the 
Universities and they are interested in con-
tributing by depositing their scientific pro-
ductions in IRs if they were established. One 
of the most recommendations of this study 
is the necessity for developing the existing 
IRs in the Saudi Universities along with the 
necessity regarding library affairs deanships 
for developing their efficiencies and capaci-
ties whether technically or technologically 
in order to be responsible for implement-
ing institutional repository Initiatives. Finally 
these recommendations call for assuring on 
the necessity of providing national or institu-
tional policies regarding open access (OA), 
for supporting its ideas besides motivate to 
implement and achieve its objectives.

Institutional digital repositories 
in Saudi Universities:

Towards a National
Project Vision to support 

the initiatives of its
establishment and its 

management

Theses Abstrcts

Fahad Abdullah Aldhuwaihy
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relevance to conference, contributions, and readability

Selected submission paper will be recommended to publish into 
one of the journals below:
Journal of Industrial and Intelligent Information (JIII,  ISSN: 
2301-3745; DOI: 10.12720/jiii)
Lecture Notes on Information Theory (LNIT,  ISSN: 2301-
3788; DOI: 10.12720/lnit)
Journal of Computers (JCP,  ISSN: 1796-203X)
 To see more information: http://www.icfit.org/

The International Conference on Postgraduate 
Research 2014 (ICPR2014)

it offers researchers not only postgraduate students but 
also researchers who are interested to present papers on 
the system, curriculum and management of postgraduate 
school. This conference basically focuses on the area of 
postgraduate development and social sciences realizing the 
demand on this field and to explore the global issues.The 
researchers will be able to get feedback on their own work. 
It also enhances academic exchanges among researchers 

and also among students all over the world. The research 
activities of researchers and postgraduate students are 
geared towards achieving excellence in research and 
development. It is essential to provide a platform for the 
researchers and postgraduate students to present, question 
and exchange knowledge in the field of postgraduate 
research and social sciences.

Objectives: 
1. To provide a platform for the researchers and students 

to seek further opinions, comments and suggestions 
towards the improvement of  the conducted research.  
2. To contribute knowledge in the field of 
postgraduate research and social sciences.  
3. To provide wider opportunities to academicians and 
post graduate students to interact and create networking. 

Theme:
1. Research on postgraduate system, curriculum & 

management.
2. Enhancing postgraduate research on social sciences: 

development, action, policy & planning

Areas:

Date:December 1-2, 2014 / Safar 8-9, 1436H (Monday - Tuesday)
Venue:Grand Seasons Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
Organizer:Centre of Post Graduate Studies, 
International Islamic University College Selangor (KUIS), 
Bandar Seri Putra, Kajang, Selangor, MALAYSIA.

http://www.kuis.edu.my/icpr2014/about.html

Theses abstracts 

1. Economics 
2. Political Sciences 
3. Anthropology 
4. Sociology

5. History 
6. Law 
7. Linguistic 
8. Business

9. Management 
10. Finance 
11. Accounting 
12. Marketing

13. Education 
14. Islamic Studies 
15. Information 
Technology 
16. E-Commerce
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Upcoming conferences:
Internet Librarian International 2014:21-22 October 
Conference and sponsor showcase : Olympia conference centre, 
London ,uk
Attracting hundreds of library and information professionals from 
around the world each year, Internet Librarian International’s focus 
is on practical knowledge and ideas-sharing. At Internet Librarian 
International you’ll learn how the services and products you need to 
do your jobs are evolving, and which new technologies and business 
models you should be watching now and next.

2014 Theme - Positive Change: Creating Real Impact

•	 UNDERSTAND the changes you can make to ensure your 
communities thrive

•	 LEARN about emerging models and roles that meet the changing 
demands of end-users

•	 HEAR how libraries - and librarians - must change to be future 
ready 

•	 TAKE HOME new skills and ideas for transformative new 
services to impact positively on your organization.

Keynotes:1) Michael Edson , Smithsonian Institution; Open 
Knowledge Foundation; USA. He will be speaking about harnessing 
the internet’s dark matter for the future prosperity of our libraries 
and information environments.
2) Rachel Neaman, Newly appointed CEO of Go ON UK, discussing 
the digital inclusion charity, and explores how digital skills are 
empowering people, businesses and countries.
http://conferences.infotoday.com/documents/212/ILI2014_
Programme.pdf

2014 5th International Conference on Future Information 
Technology 
Bangkok,Thailand Oct.10-12,2014

The 2014 5th International Conference on Future Information 
Technology, ICFIT 2014, will be held during October 10-
12,2014, in Bangkok, Thailand. ICFIT 2014, aims to bring 
together researchers, scientists, engineers, and scholar students 
to exchange and share their experiences, new ideas, and research 
results about all aspects of Information Technology, and discuss 
the practical challenges encountered and the solutions adopted. 
The conference will be held every year to make it an ideal platform for people 
to share views and experiences in Information Technology and related areas. 
All full paper submissions will be peer reviewed and evaluated based 
on originality, technical and/or research content/depth, correctness, 

References:
1. boyd, danah; Ellison, Nicole (2008). “Social Network Sites: 

Definition, History, and Scholarship”. Journal of Computer-
Mediated Communication13: 210-230.

2. Journal of Computer-Mediated Communication Volume 13, 
Issue 1, pages 210–230, October 2007

3. “Nexopia stats on”. Alexa.com. Retrieved 2011-03-13.
4. Elevator Pitch: Why Badoo wants to be the next word in social 

networking, Mark Sweney, The Guardian, December 24, 
2007. Retrieved March 2008.

5. Bebo - most popular of its kind in UK,(August 2007): 
TechCrunch website. Retrieved January 15, 2008.

6. German Xing Plans Invasion of LinkedIn Turf: article from 
the MarketingVox website.

7. Hi5 popular in Europe: article from the PBSMediaShift 
website. Retrieved January 18, 2008.

8. “Why Users Love Orkut” - 55% of users are Brazilian. 
Retrieved January 15, 2008

9. Kucera, Von Gregor (August 9, 2012). “Wundersame Welt der 
Netzwerke”. Wiener Zeitung.

10. “India records highest social networking growth Rate: Study”. news.
biharprabha.com. IANS. 26 July 2014. Retrieved 26 July 2014.

11. The Network Nation 2 by S. Roxanne Hiltz and Murray Turoff 
(Addison-Wesley, 1978, 1993).

12. bboyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: 
Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-
Mediated Communication, 13(1), article 11. Retrieved 2012-01-30.

13. Byrne, Ciara (23 August 2012). “What you read is not what 
you share”. VentureBeat. Retrieved 10 September 2012.

14. Search for “e-commerce, social networking”. Google Trends. 
Retrieved 26 October 2009.

15. Sarah Kessler2011-02-14 13:17:47 UTC (2011-02-14). 
“ACTUAL ARTICLE TITLE BELONGS HERE!”.mashable.
com. Retrieved 2013-08-07.

16. Pinterest is Now the No. 3 Social Network in the U.S via 
Mashable.com

17. MG Siegler Jan 15, 2010 (2010-01-15). “Yelp Enables Check-
Ins On Its iPhone App; Foursquare, Gowalla Ousted As 
Mayors”. Techcrunch.com. Retrieved 2011-03-13.

18. Nimetz, Jody. “Jody Nimetz on Emerging Trends in B2B 
Social Networking”. Marketing Jive, November 18, 2007. 
Retrieved 26 October 2009.

19. Liebeskind, Julia Porter, et al. “Social Networks, Learning, 
and Flexibility: Sourcing Scientific Knowledge in New 
Biotechnology Firms”. Organization Science, Vol. 7, No. 4 
(July–August 1996), pp. 428–443.

20. Bianchini, Laurence (May 14, 2012). “Social Networks for 
Scientists”. MyScienceWork. Retrieved 22 April 2014.

21. Ferri F., Grifoni P., Guzzo T. (2012). “New forms of social and 
professional digital relationships: the case of Facebook”. Social 
Network Analysis and Mining Journal, Vol. 2, pp. 121-137

 Upcoming conferences
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StudiVZ (mostly in Germany), Tagged, Tuenti (mostly in 
Spain), Myspace, Xanga and XING[6] in parts of Europe;[7] 
Hi5 and Orkut in South America and Central America;[8] 
Mxit in Africa;[9] Cyworld, Mixi, Orkut, Renren, Friendster, 
SinaWeibo and Wretch in Asia and the Pacific Islands.
There have been attempts to standardize these services 
to avoid the need to duplicate entries of friends and 
interests (see the FOAF standard and the Open Source 
Initiative[clarification needed]). A study reveals that India 
has recorded world›s largest growth in terms of Social 
Media users in 2013.[10] A 2013 survey found that 73% of 
U.S adults use social networking sites.[11]

Typical features
According to Boyd and Ellison’s (2007) article, “Why 
Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked 
Publics in Teenage Social Life”, social networking sites 
share a variety of technical features that allow individuals 
to: construct a public/semi-public profile, articulate a list 
of other users that they share a connection with, and view 
their list of connections within the system. The most basic 
of these are visible profiles with a list of “friends” who are 
also users of the site. In an article entitled “Social Network 
Sites: Definition, History, and Scholarship,” Boyd and Ellison 
adopt Sunden’s (2003) description of profiles as unique 
pages where one can “type oneself into being.”12 A profile is 
generated from answers to questions, such as age, location, 
interests, etc. Some sites allow users to upload pictures, add 
multimedia content or modify the look and feel of the profile. 
Others, e.g., Facebook, allow users to enhance their profile by 

adding modules or “Applications.”12 Many sites allow users 
to post blog entries, search for others with similar interests 
and compile and share lists of contacts. User profiles often 
have a section dedicated to comments from friends and other 
users. To protect user privacy, social networks typically have 
controls that allow users to choose who can view their profile, 
contact them, add them to their list of contacts, and so on.

Additional features
Some social networks have additional features, such as 
the ability to create groups that share common interests 
or affiliations, upload or stream live videos, and hold 
discussions in forums. Geosocial networking co-opts 
Internet mapping services to organize user participation 
around geographic features and their attributes.

There is a trend towards more interoperability between 
social networks led by technologies such as OpenID and 
OpenSocial. In most mobile communities, mobile phone 
users can now create their own profiles, make friends, 
participate in chat rooms, create chat rooms, hold private 
conversations, share photos and videos, and share blogs by 
using their mobile phone. Some companies provide wireless 
services that allow their customers to build their own mobile 
community and brand it; one of the most popular wireless 
services for social networking in North America and Nepal 
is Facebook Mobile

Access to information
Many social networking services, such as Facebook, provide 
the user with a choice of who can view their profile. This 
is supposed to prevent unauthorized users from accessing 
their information. Parents who want to access their child’s 
MySpace or Facebook account have become a big problem 
for teenagers who do not want their profile seen by their 
parents. By making their profile private, teens can select who 
may see their page, allowing only people added as “friends” 
to view their profile and preventing unwanted viewing of the 
profile by parents. Most teens are constantly trying to create a 
structural barrier between their private life and their parents.

To edit information on a certain social networking service 
account, the social networking sites require you to login or 
provide a password. This is deigned to prevent unauthorized 
users from adding, changing, or removing personal 
information, pictures, or other data.
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The Social
Networking Service

The main types of social networking services are those 
that contain category places (such as former school year or 
classmates), means to connect with friends (usually with 
self-description pages), and a recommendation system 
linked to trust. Popular methods now combine many of 
these, with American-based services such as Facebook, 
Google+, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Tumblr 
and Twitter widely used worldwide; Nexopia in Canada;[3] 
Badoo,[4] Bebo,[5] Vkontakte (Russia), Delphi, Draugiem.
lv (mostly in Latvia), Hyves (mostly in The Netherlands), 
iWiW (mostly in Hungary), Nasza-Klasa, Soup (mostly 
in Poland), Glocals in Switzerland, Skyrock, The Sphere, 

A social networking service is a platform to build social 
networks or social relations among people who share 
interests, activities, backgrounds or real-life connections. A 
social network service consists of a representation of each 
user (often a profile), his or her social links, and a variety 
of additional services. Social networks are web-based 
services that allow individuals to create a public profile, to 
create a list of users with whom to share connections, and 
view and cross the connections within the system.[1] Most 
social network services are web-based and provide means 
for users to interact over the Internet, such as e-mail and 
instant messaging. Social network sites are varied and they 
incorporate new information and communication tools such 
as mobile connectivity, photo/video/sharing and blogging.
[2] Online community services are sometimes considered as 
a social network service, though in a broader sense, social 
network service usually means an individual-centered service 
whereas online community services are group-centered. 
Social networking sites allow users to share ideas, pictures, 
posts, activities, events, interests with people in their network.
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and meaning of the query, and not dependent upon 
preset keyword groupings or inbound link measurement 
algorithms, which make the more traditional search engines 
easier to game, thus including more spam oriented results.”
Plenary Sessions:

1- The Entrepreneurial Librarian : There’s no committee 
that says, ‘This is the type of person who can change 
the world – and you can’t.’  Realizing that anyone can 
do it is the first step. The next step is figuring out how 
you’re going to do it. ~ AdoraSvitak

Social entrepreneurship provides an excellent model for 
libraries that are invested in the future. People know that 
we no longer need access to an expensive encyclopedia to 
look up for specific information; we can simply type it into 
Google to find our answer in “0.25 seconds.” Some would 
argue that advent of the internet marked the decline of 
libraries; they have forgotten that libraries are so much more 
than books and static repositories of knowledge.
Today’s librarians are innovators who explore new 
technologies and novel ideas in the relentless pursuit of 
excellence; these librarians are embracing the entrepreneurial 
spirit. Indeed, librarians and entrepreneurs share certain 
characteristics, including creativity, persistence, and 
passion. (Stephanie Prato, 2013.  What is Entrepreneurial 
Librarianship?  http://infospace.ischool.syr.edu/2013/06/05/
what-is-entrepreneurial-librarianship/)
Should information professionals who graduated from  
library school work in a library? Or they  can establishtheir 
own information company and become an independent 
information professional who can deliver their knowledge 
and experience to any stakeholder world worldwide, like the 
international consultant!
 
2- Return of investment-ROI in Libraries :  Libraries are 

under mounting pressure to show their effectiveness and 
quantify their values. Then, How can they demonstrate 
their values by looking to the future? Return on 
investment (ROI) is how much you get back for what 
you put into something. ROI in libraries can be used to 
measure the costs (investment) and the outcomes (the 
return on investment) from the perspective of library 
users, the parent organization, or from the perspective 
of the library itself. Thus, ROI can be an integral 
part of the process for evaluating a library’s services, 
collections, staffing levels, planning for new services 

and resources, or measuring how valuable a library is to 
its community and stakeholders. (Lown, C and Davis, 
H, 2009. Are you worth it? What Return on Investment 
can and can’t tell you about your library.  http://www.
inthelibrarywiththeleadpipe.org/2009/are-you-worth-
it-what-return-on-investment/
there is a very famous study done by Elsevier 
and university of Illinois regarding this issue,  
(University Investment in the Library: What’s the 
Return? A Case Study at the University of Illinois at 
Urbana–Champaign, 2008.  http://libraryconnect.
e l sevier.com/univers i ty- inves tment - l ibrary-
what%E2%80%99s-return-case-study-university-
illinois-urbana%E2%80%93champaign)

 
Key Performance Indicators For Libraries -KPI:
the main objective for KPI is to measure 
our libraries collections and services 
and  to provide libraries with a concrete 
set of metrics that can be used to measure 
success in a digital age as well as to quantify 
objectives to reflect strategic performance.
 
Publisher Information Professionals relationship
Libraries and professional publishers have long had a 
complicated relationship, many researchers believe that 
through improved communication channels between 
publishers and librarian can better help our constituencies 
stay at the leading edge of changes in our industry. 
Suggested Chair-ship:  chair of the Publisher Vendor Library 
Relations group at  American Library Association.

Emerging Technologies in Libraries 
In recent years, libraries have faced transformational changes 
in user environments, technologies, and information seeking 
behaviors. Academic libraries have been the early adopters 
of technological innovations to meet research, instruction, 
and digital information needs. The objective of this plenary 
session  is to demonstrate how researchers, librarians 
and information professionals can create collaborative 
partnerships to enhance research and education in this 
complex digital environment. how Libraries modernized its 
service model by implementing creative service provision, 
supporting collaborative research and instruction, and 
embracing technological change in the digital era.
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Librarians and Information professionals undertake the 
technological change and the Internet applications as by 
product.  They are sympathized and intellectually oriented 
according to current information markets, if things change 
they are obliged to change too for survival.  Their users are 
becoming new internet citizens preferring to communicate 
through their tiny computer that becomes their urgent part to 
possess and to use,that is the mobile power.  Currently most 
companies are shifting toward developing and upgrading the 
mobile applications more than what they are really invest in 
computers and laptops.  This is encouraged with the mass storage 
technology of cloud computing.  Basically, information are not 
more than digital contents flying within the cloud technology 
all over the global, accessed by smart search engines to hunt the 
meaningful, relevant and most demanded information through 
smart mobile medium to their targeted users.

As librarians and information professionals?  Where we 
are?  What is our new roles? How will our job be done, our 
services be introduced, and our future be in the job market?  
What new competencies and skills should be developed and 
how they should be acquired and introduced by whom?

It is though the purpose of the 21st annual conference of the 
SLA/AGC to respond to the above questions through its 
keynote speaking, plenary sessions, papers presentations, 
round table discussions, publishers and venders 
demonstrations, and the widely involved exhibition.  As 
usual, the SLA/AGC intends to arrange for international 
gathering and knowledge-based-festival.

Conference Main Themes
The main purpose of the conference is tofocus on more 
practical knowledge and ideas-sharing rather than merely 
presenting papers.  The gathering, so far, intends to offer all 
participants the opportunity toUNDERSTAND that the change 
by itself is not end, but the continuous involvement in change is 
the most critical issue to be always prepared for.  To do so, each 
should LEARN from relevant partner as an integrated team, 
information professionals, technologist, publishers, educators, 
…etc. to develop new roles that meet the changing demands 
of end-users.  Team members should LISTEN and HEAR in 
regards to change requirements to be ready for the future, to 
acquire new skills for transforming to new services that truly 
and positively impact their customers and organization.  The 
following themes are the keys to go forward:

digital literacy for building user- 
relationships
“The ability to effectively and critically navigate, 
evaluate and create information using a range of digital 
technologies.”Digital literacy is a combination of digital 
information and the ability to access that information  
(literacy) to respond to users wherever they are, go to them 
and let them appreciate you as a source of information not 
just information facilitator.
1. Digital contents and smart librarians:  new competencies 

and  roles 
2. Mobile technology and cloud computing- the unlimited 

server
3. Integrated relationships between publishers and libraries
4. Semantic web-based information systems and services
5. Semantic web applications and search engines
6. The future of the national libraries as intellectual 

repositories and public institutions
“The Semantic Web and the Web service paradigm are 
currently the most important trends on the way to the next 
generation of the Web. They promise new opportunities for 
content and service provision, enabling manifold and flexible 
new applications and improved support for individual and 
cooperative tasks. “
“The ideal search engine would be able to match the search 
queries to the exact context and return results within that 
context. While Google, Yahoo and Live continue to hold 
sway in search, here are the engines that take a semantics 
(meaning) based approach, the end result being more 
relevant search results which are based on the semantics 

The Intenet
and the positive 

Chage to
Librarians and

Information
Professionals:

 Creating Real Future Impact
2015/03/19-17

Conference
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Professinol Development chair 
P.O. Box: 1331 Sultanate Oman 111 
 Tel.:+0096824599685     Fax.: 0096824599307
Email: affralshamsi@gmail.com

 Dr. Majda Gharieb
Newsletter Editor
P.O. Box: 42803, Jeddah 21551 

 Kingdom of Saudi Arabia
 Email: mgharieb2005@yahoo.co.uk 

Mr. Najeeb M. Al-Khateeb
Board Member 

 P.O. Box: 52870, Riyadh, Zip code: 11573 
 Kingdom of Saudi Arabia 
Tel.: +966 1 488 2473     Fax: +966 1 482 8506 
 Email: najeeb2299@yahoo.com

Dr. Saif Al-Jabri
Treasurer
P.O. Box: 20 Al-Khoud 123 
 Muscat Sultanate Oman 
Tel.: +968 241 41 844     Fax.: +968 244 13 571 
Email: saljabri@squ.edu.om

Dr. Naeema H. Jabr
Chairman of Scientfic Commiiee
P.O. Box: 42, Al-Khoud 123, Muscat 
Sultanate Oman
Tel.: +968 993 20 584     Fax.: +968 245 43 194 
Email: mnjaburh@hotmail.com

Mrs. Athraa Majeed Al Alaw
Public Relation chair and Membership
 P.O. Box:26671  Bahrain
Tel.: +97317239846    Fax.: +97317239665 
Email: athrasmaa@agu.edu.bh

Mrs. Seham K A Alostath
Board Member 
 Kuwait .Ministry of Education. Libraries
Administratio
Mob.: +96597907915
Tel.: +96525240675      Fax.:+96525240675 
Email: s_alostad@yahoo.com
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