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كلمة رئيس الجمعية 

يعتبر•توثيق•السيرة•المهنية•لجمعية•المكتبات•المتخصصة•–•فرع•الخليج•العربي•احد•اهم•االعمال•
التي•نفتخر•ونسعد•بالقيام•بها••,•اننا•ندين•بالفضل•والعرفان••لمجموعة•من•امناء•المكتبات•الذين•
اجتمعوا•في•مملكة•البحرين••في•بداية•التسعينات•من•القرن•الماضي•واخذوا•على•عاتقهم•
تأسيس•فرع•في•منطقة•الخليج•لجمعية•المكتبات•المتخصصة•والتي•تعد•من•اهم•الجمعيات•
المهنية•في•العالم•والتي•تاسست•في•الواليات•المتحدة•االمريكية•عام•1910•وتضم•تحت•مظلتها•

عشرة•االف•عضو•من•75•دولة.

لقد•نجحت•المؤتمرات•السنوية•والفعاليات•التدريبية•المختلفة•للجمعية•ليس•فقط•في•تطوير•
في• ساهمت• بل• •, الخليج• منطقة• في• والمكتبيين• المعلومات• الخصائي• المهنية• المهارات•
نشر•اهمية•العمل•المهني•والمؤسسي•في•تنمية•المهارات•القيادية•والتعرف•على•افضل•
كبيرة• تحديات• تواجه• والتي• المكتبات• بمهنة• واالرتقاء• الخبرات• وتبادل• • العالمية• الممارسات•

ومتسارعة•في•عصر•المعلوماتية•و•االقتصاد•القائم•على•المعرفة•وتحديات•سوق•العمل.

•كما•ساهم•البعد•الجغرافي•والعالقات•التاريخية•الممتدة••بين•ابناء•دول•الخليج•العربية•على•نجاح•
مسيرة•الفرع•,•حيث•نجحت•المؤتمرات•السنوية•والفعاليات•التدريبية••منذ•عام•1992•الى•يومنا•الكثير•
في•تقوية•العالقات•المهنية•بين•المكتبين•واخصائي•المعلومات•والتشجيع•على•بناءعالقات•عمل•
وشراكة•متميزة,•والمساعدة•في•خلق•جيل•جديد•من•المهنيين•واصحاب•الخبرة•والذين•ساهموا•

باالرتقاء•بمؤسساتهم•المهنية.

من• نشاتها•من•مجموعة• منذ• ورعاية• كبير• بدعم• الجمعية•حضيت• ان• اليه• االشارة• يجب• ومما•
الشركات•الوطنية•المتخصصة•في•صناعة•المعلومات•وعدد•من•المؤسسات•االكاديمية•والبحثية•
والتي•ساهمت•في•نجاح•الجمعية•واالرتقاء•بها•مهنيا•,•حيث•اصبح•الموتمر•السنوي•احد•اهم•
الفعاليات•المهنية•التي•يحرص•على•حضورها•الناشرين•ومزودي•خدمات•المعلومات•في•مختلف•

دول•العالم•,•فلهم•منا•جزيل•الشكر•والعرفان.

في•الختام•اتقدم•بالشكر•الجزيل•لالخ•الفاضل•نجيب•بن•محمد•الخطيب•,•نائب•رئيس•الجمعية•ومحرر•
النشرة•على•مجهوده•المتميز•في•توثيق•هذا•العمل•الهام•واصداره•في•نسخه•جديدة•ومحدثة,•
والشكر•موصول•لرؤساء•الجمعية••ومجالس•االدراة•السابقين•الذين•ساهموا•بقدر•كبير•في•ما•

وصلت•اليه•الجمعية•من•تطورونماء•,•والسالم•ختام.

محمد•غالي•راشد
رئيس•الجمعية

2013••الدوحة•,•قطر•
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مقدمة العمل

يغطى•هذا•الكتاب•مؤتمرات•جمعية•المكتبات•المتخصصة•SLA/AGC•)فرع•الخليج•العربي(•

من•المؤتمر•األول•الذي•نظم•في•المنامة•بمملكة•البحرين•عام•1993م•إلى•المؤتمر•التاسع•
عشر•والذي•نظم•في•أبوظبي•–•االمارات•العربية•المتحدة•2013م•،•مشتملة•البيانات•على•)عنوان•
المؤتمر-•مكان•انعقاده•-•محاوره•-•ورقات•العمل•التي•قدمت•فيه•والتوصيات(،•باإلضافة•إلى•رصد•
بأسماء•رؤساء•الجمعية•السابقين•وعناوين•الدورات•التدريبية•التي•نظمها•الفرع•وأماكن•انعقادها•
وأسماء•المحاضرين،•مع•مالحظة•بأن•هنالك•بعض•األوراق•والمحاور•والتوصيات•التي•لم•اتمكن•من•

الحصول•عليها•ولم•تدرج•فليعذرني•القارئ•الكريم•

وقد•بذلت•قصارى•جهدي•بأن•يكون•العمل•شامال•بقدر•اإلمكان،•مع•العلم•بأن•هنالك•الكثير•من•
الصعوبات•التي•واجهتني•في•الحصول•على•المعلومات،•حاولت•جاهدا•أن•أضع•جميع•ورقات•

العمل•التي•قدمت•باللغة•العربية•فقط

وأخيرا•أتقدم•بالشكر•الجزيل•لكل•من•قدم•لي•يد•المساعدة•

•أسال•الله•أن•أكون•قد•وفقت•في•عملي•هذا•

نجيب•بن•محمد•الخطيب
الرياض•1434هـ•/•2013م
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التعريف بجمعية المكتبات المتخصصة 

المتخصصين  ابتكارات  تتبنى  دولية  جمعية  المتخصصة  المكتبات  جمعية 
والمساهمين في مجال علوم المعلومات والمكتبات. تخدم الجمعية أكثر من 9000 
العاملين  المكتبات والمعلومات في 75 دولة مختلفة بما فيهم  عضوا في مجال 
في القطاعات الخاصة والحكومية، وتقوم الجمعية بتقوية وتعزيز أعضائها من خالل 

المبادرات التعليمية والتحفيزية. 
أعضاء جمعية المكتبات المتخصصة مهنيون من العاملين في المنشآت االقتصادية 
إلى  باإلضافة  العلمية  والمعاهد  والمراكز  الحكومية  والدوائر  الخاصة  والشركات 
تطوير  الجمعية  االستشارية.ومهمة  والهيئات  الطبية  الخدمات  ومراكز  المتاحف 
مفهوم القيادة المحترفة لمتخصصي المكتبات ومراكز المعلومات بإخضاع المعرفة 

للعمل لفائدة المجتمع. 

فرع الخليج العربي 
تأسس فرع الخليج العربي عام 1992م بمبادرة من القائمين على مكتبة شركة ارامكو 
وانظم لهذا الفرع عدد من المهنيين في منطقة الخليج العربي وقامت وزارة اإلعالم 
البحرينية بتبنى الفرع الذي أصبح مركزه الرئيسي دولة البحرين، ويعقد مؤتمرا سنويا 
العربي ويشرف على برامجه مجموعة متخصصة في مجاالت  الخليج  في إحدى دول 
متعددة )مجلس اإلدارة( يصدر الفرع نشرة إعالمية كل ثالثة شهور توزع على األعضاء، 
كما يعقد الفرع ورشتي عمل سنويا باإلضافة إلى تنظيم معرض إلى جانب المؤتمر 
مجال  خدمة  في  العالمية  التقنية  إليه  توصلت  ما  آخر  فيه  يعرض  حيث  السنوي 

المكتبات ومراكز المعلومات. 

أهداف الجمعية 
• تأسيس عالقة مهنية بين أخصائي المعلومات والمكتبات في المنطقة 	
• رفع مستوى المكتبات ومراكز المعلومات لمواجهة تحديات المهنة 	
• االستجابة لمتطلبات المهنة بالنسبة ألخصائي المكتبات والمعلومات. 	
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• تنظيم اجتماعات ومؤتمرات ألخصائي المكتبات والمعلومات. 	
• التحضير والتخطيط لبرامج تعليمية مثل ورش العمل، محاضرات ولقاءات ومؤتمرات.	

المؤتمرات والمعارض 
التعاون  دولة من دول مجلس  السنوي في كل  مؤتمره  العربي  الخليج  فرع  ينظم 
الخليجي بشكل دوري ويتيح لجميع المتخصصين في المكتبات والمعلومات بااللتقاء 
بزمالئهم من دول المجلس لتبادل المعلومات واألفكار التي تتعلق بشكل مباشر 
بمجال تخصصاتهم العلمية، ويقام على هامش المؤتمر المعرض السنوي يعرض فيه 
احدث المنتجات والخدمات المتعلقة بالمعلومات تشارك فيه مجموعة من الشركات 

العالمية الرائدة في هذا المجال. 

الدورات التدريبية 
هذه  وتتطرق  والعلمية  األكاديمية  المؤسسات  ترعاها  تدريب  ورش  الفرع  ينظم 
تحسين  على  وتركز  والمعلومات  المكتبات  حقل  في  الراهنة  للمواضيع  الدورات 

وتقوية مهارات العاملين فيها. 
 

المطبوعات 
 يقوم الفرع بإصدار نشرة دورية لتغطية مواضيع تحظى باهتمام خاص في المنطقة، 
أنشطة  وتقارير عن  وندوات وورش عمل  القادمة من مؤتمرات  الفعاليات  بينها  من 

الفرع ومقاالت عن قضايا المهنة. 

العضوية 
لألفراد  المتخصصة  المكتبات  لجمعية  العربي  الخليج  فرع  عضوية  تعطى 
)المملكة  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  الجغرافية  الحدود  ضمن  والمؤسسات 
دولة  المتحدة،  العربية  االمارات  قطر،  دولة  البحرين،  مملكة  السعودية،  العربية 
العربية واألجنبية. الدول  األعضاء من  إلى عضوية  باإلضافة  الكويت، سلطنة عمان( 
كما يحصل األعضاء على نسخ مجانية من النشرة اإلخبارية باإلضافة إلى تخفيضات 

خاصة للمؤتمرات والمعارض والدورات التدريبية ومطبوعات الجمعية. 
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 لوائح وأنظمة الجمعية

القوانين الداخلية 

المادة )1(:  االسم واألهداف 
البند األول 	 

يكون اسم المنظمة:  جمعية المكتبات المتخصصة – فرع الخليج العربي 
البند الثاني 	 

أهداف الفرع هو:  تقديم جمعية من األشخاص والمنظمات لديهم االهتمام المهني 
تلك  مثل  الخصوص  وعلى  والمعلومات،  المكتبات  علم  في  والفني  والعلمي 
المطبقة في تسجيل واستعادة ونشر المعرفة والمعلومات في مجاالت مثل العلوم 
االتصاالت  وتطوير  ورفع  واإلنسانية،  واالجتماعية  والفنية  والبيولوجية  الطبيعية 
والنشر، واستخدام المعرفة والمعلومات لصالح المكتبات أو منظماتهم التعليمية. 

المادة )2(:  العضوية 
البند األول 	 

نطاق  في  يعملون  أو  يسكنون  الذين  الجمعية  أعضاء  من  الفرع  عضوية  تكون 
البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة  الجغرافية للفرع محددة في  الحدود 
الجمعية  أحرين من  وأعضاء  المتحدة،  العربية  اإلمارات  السعودية، ودولة  العربية 
اإلدارة  مجلس  قبل  من  عضويتهم  على  والموافق  للفرع  لالنضمام  المختارون 

 . للجمعية
البند الثاني 	 

لألعضاء واألعضاء المشاركين وأعضاء الجمعية المتقاعدين والذين يكونون أعضاء 
في الفرع، الحق في التصويت وشغل مكتب انتخابي أو تعيين في الفرع. 

البند الثالث 	 
االنتخاب  في  الحق  لهم  الفرع،  في  أعضاء  هم  الذين  الجمعية  في  األعضاء  الطلبة 

وشغل أي مكتب تعييني وليس انتخابي في الفرع. 
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البند الرابع 	 
تحدد حقوق ومزايا األعضاء الدائمين واألعضاء الفخريين من قبل مجلس اإلدارة في 

الجمعية. 
البند الخامس 	 

لجميع األعضاء الحق في استالم نشرة الفرع الرسمية بدون مقابل.
 

المادة )3(:  المجلس التنفيذي
البند األول 	 

يكون هناك مجلس تنفيذي يتمتع بالقوة والصالحية تمكنه من إدارة ممتلكات الفرع 
وتنظيم وتسيير شؤونه. ويقوم المجلس بالتالي:  

- تقرير السياسات والتغييرات في حدود أنظمة الجمعية والفرع. 
- اتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق أهداف الجمعية. 

- إنجاز مهمات أخرى وفقًا لتوجيهات األعضاء. 
البند الثاني 	 

يتألف المجلس من تسعة )9( أعضاء على األقل يتم انتخابهم من قبل األعضاء:  
- الرئيس 

- الرئيس - منتخب 
- الرئيس السابق 

- نائب الرئيس / سكرتير 
- أمين صندوق

- عضو / مسئول عالقات عامة 
- ثالثة )3( مدراء 

من الممكن أن يضم المجلس أعضاء معينين أو منتخبين من رؤساء اللجان مثل:  
- رئيس التطوير المهني 

- رئيس التخطيط االستراتيجي 
- محرر النشرة 
- محرر الموقع 

في  المنطقة  دول  من  دولة  لكل  تمثيل  هناك  يكون  أن  الفرع  اهتمامات  من  إن   
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أو  مشاركين،  أعضاء  أعضاء،  المجلس  أعضاء  جميع  يكون  أن  وينبغي  المجلس. 
أعضاء جمعية المكتبات المتخصصة المتقاعدين. 

البند الثالث 	 
إضافية  اجتماعات  عقد  الممكن  اجتماعين سنويًا ومن  األقل  المجلس على  يعقد   
المجلس.  أعضاء  من  أثنين  عضوين  أي  من  خطي  طلب  أو  الرئيس  لطلب  وفقًا 

ويكون نصاب عقد االجتماعات أربعة أعضاء منتخبين 
البند الرابع 	 

باستثناء مكتب الرئيس، فإن شواغر العضوية في المجلس يتم شغلها من خالل 
في  المتنخبون  األعضاء  هؤالء  ويبقى  الباقيين.  المجلس  أعضاء  غالبية  تصويت 

الخدمة حتى االنتخاب التالي. 
البند الخامس 	 

الرئيس  المنتخب،  الرئيس  الرئيس،  مكتب  المصطلحات  الستخدام  القاعدة  تكون 
السابق، خالل الفترة الزمنية التي تكون بين المؤتمرات، عادٍة عام واحد. والمصطلحات 
مكتب المدراء، األعضاء / مسئول العالقات العامة، نائب الرئيس / السكرتير، أمين 
شغلوا  مكتبين  وأخر  عامين.  عادٍة  مؤتمرين،  تشمل  التي  الفترة  خالل  الصندوق 
المجلس يعملوا حتى خلفائهم ينتخبوا ويباشروا  بسنوات متناوبة. جميع أعضاء 
المرتبط  المجلس  أعمال  اجتماع  ينفض  عندما  مكتب  مصطلح  يبدأ  أعمالهم. 
واجتماعات  المؤتمرات  انعقاد  جدولة  فإن  عادية،  الغير  الظروف  باستثناء  بالمؤتمر. 

أعمال المجلس تكون على وجه العموم سنوية. 
البند السادس 	 

تم  والذين  التنفيذي  المجلس  أعضاء  انتخاب  إعادة  الممكن  من  االنتخاب:   إعادة 
انتخابهم لمدة سنتان )المدراء، أمين الصندوق، نائب الرئيس / السكرتير، األعضاء / 

رئيس العالقات العامة( لفترات متتابعة على أن ال تتجاوز ثالثة.
 

المادة )4( المسئولون 
البند األول	 

ويمارس  التنفيذي.  للمجلس  ويخضع  للفرع،  التنفيذي  المدير  هو  الرئيس  يكون 
المهام التالية:  
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• اإلشراف العام وضبط شؤون الفرع. 	
• اإلشراف على جميع اجتماعات الفرع والمجلس التنفيذي. 	
• التوصية للمجلس بالمقاييس التي يرى مناسبتها إلنجاح األهداف وزيادة فاعلية الفرع.	

• توقيع جميع العقود والوثائق القانونية مع نائب الرئيس / السكرتير.	
• التوقيع مع أمين الصندوق لجميع شيكات الفرع، إال إذا قرر المجلس التنفيذي خالف ذلك. 	

• يكون عضوًا وبحكم الوظيفة في جميع اللجان ماعدا اللجان بالترشيح 	
• تمثيل الفرع وباالشتراك مع الرئيس المنتخب في كل اجتماعات الفرع التي تنعقد 	

خالل العام ما داما في منصبيهما، وفي حالة عدم تمكنه، يفوض عضو أو عضو 
مشارك أو عضو متقاعد في الفرع للتمثيل نيابة عنه. 

• إعداد التقارير المطلوبة من قبل الجمعية. 	
• يكون مسئوالً عن اإلشراف على التقارير التي قد تطلب من مسئولي الفرع اآلخرين 	

من قبل الجمعية. 
البند الثاني 	 

الرئيس المنتخب يقوم بــ:  
• مساعدة الرئيس في إنجاز مهام الرئاسة.	
• تنعقد 	 التي  الفرع  اجتماعات  كل  في  الرئيس  مع  وباالشتراك  الفرع  تمثيل 

العام خالل 
• تولي جميع مهام والتزامات الرئيس عند غيابه أو انسحابه من الرئاسة. 	
• ترأس لجنة الترتيبات الداخلية وتخطيط المؤتمر خالل العام الذي يسبق توليه الرئاسة. 	

• في حالة إشعار الرئيس المنتخب للمجلس بعدم مقدرته / مقدرتها على القيام 	
بمهام الرئاسة خالل العام التالي ُتشغل هذه الوظيفة من خالل اإلجراءات التالية 

إذا كان من الممكن تطبيقها:  
• إذا تم استالم اإلشعار قبل إقفال الترشيح للعام التالي، يتم توجيه لجنة الترشيح 	

بتقديم أسماء أثنين من المرشحين لمكتب الرئيس. 
• التالي 	 الرئيس  فإن  التالي،  للعام  الترشيح  إقفال  بعد  اإلشعار  استالم  تم  إذا 

المنتخب، عند االنتخاب، يقوم بعمل الرئيس ويبقى في المكتب لمدة سنتين. 
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البند الثالث 	 
نائب الرئيس / السكرتير 

يقوم بـــ:  
• المساعدة في إعداد ميزانية الفرع. 	
• يقوم بمهام الرئيس المنتخب، في حالة غيابه أو انسحابه، للفترة المتبقية من 	

العام في الفرع. 
• االحتفاظ بسجالت جميع اجتماعات الفرع والمجلس التنفيذي. 	
• التوقيع مع الرئيس جميع العقود والوثائق القانونية األخرى. 	
• مساعدة أعضاء المجلس التنفيذي في المراسالت الرسمية.	
• القيام بالواجبات المتعلقة التي قد يسندها الرئيس له. 	
البند الخامس 	 

أمين الصندوق 
يقوم بـــ:  

• االهتمام باعتمادات الفرع المالية. 	
• يقرر 	 لم  ما  الفرع،  اعتمادات  من  السحب  شيكات  لجميع  الرئيس  مع  التوقيع 

المجلس التنفيذي خالف ذلك. 
• تقديم التقارير المالية عند الطلب من قبل المجلس والرئيس والجمعية 	
البند السادس 	 

العضو / مسئول العالقات العامة 
يقوم بـــ:  

توظيف أعضاء جدد في الجمعية. 
إنشاء واالحتفاظ بقاعدة معلومات األعضاء. 

االتصال بانتظام مع أعضاء الجمعية الحاليين. 
إنشاء وبث الدعاية حول أنشطة الجمعية. 

البند السابع 	 
ويقوموا  التنفيذي  للمجلس  أعضاء  اللجان  ومدراء  والمدراء  السابق  الرئيس  يكون 

بأداء المهام التي قد تسند لهم من قبل الرئيس أو المجلس. 
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المادة )5(:  االجتماعات 
البند األول 	 

ينعقد  الذي  االجتماع  األقل.  على  العام  في  واحدة  مرة  لألعضاء  عام  اجتماع  ينعقد 
والمرتبط بمؤتمر الجمعية السنوي هو اجتماع أعمال الفرع السنوي. 

البند الثاني 	 
تعقد اجتماعات خاصة باستدعاء من المجلس التنفيذي أو بطلب من أربعة )4( من 
أعضاء الفرع. ويجب أن يحدد إشعار االجتماع الخاص العمل الذي سيتم إجراءه وفيما 

عدا ذلك العمل المتضمن له اإلشعار فال يلتفت إليه. 
البند الثالث 	 

الرسمية على  الفرع  المطبوع في نشرة  أو  المكتوب  االجتماعات  إشعار  إرسال  يجب 
األقل بأربعة عشر )14( يومًا قبل االجتماع. 

البند الرابع 	 
يكون نصاب العمل عشرة )10( أعضاء. 

البند الخامس 	 
إذا لم تتعارض مع هذه القوانين، فإن أنظمة روبرتس )Roberts( المعدلة حديثًا )آخر 

اصدار( هي التي تحكم جميع المداوالت. 

المادة )6(:  اللجان
البند األول 	 

القوة  تفويض  لغرض  التنفيذي  المجلس  قبل  من  والخاصة  الدائمة  اللجان  تنشأ 
وتكون  الفرع.  أهداف  ولتحقيق  األعمال  إلنجاز  مناسبة  المجلس  يراها  التي  واألعمال 

هذه اللجان مسئولة أمام المجلس. 
البند الثاني 	 

يعين الرئيس األعضاء ويحدد مدير جميع اللجان. التعيين في اللجان الدائمة يكون 
لسنة واحدة إال إذا تم تقرير خالف ذلك من قبل المجلس التنفيذي. ال يعمل أي عضو 

في أي لجنة بصفة متوالية لمدة تتجاوز الست سنوات. 
البند الثالث 	 

يشارك مدراء اللجان في اجتماعات المجلس التنفيذي ولكن ليس لهم األحقية في التصويت 
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البند الرابع 	 
تقدم كل لجنة تقرير سنوي مكتوب عن أنشطتها إلى اللجنة التنفيذية، مصاحب له 
أي توصيات يعتقد بأهميتها أو النصح بها. وقد تقدم تقارير إضافية من قبل اللجنة 

أو مطلوبة من قبل المجلس أو الرئيس. 
البند الخامس 	 

تعتمد مصاريف اللجنة من قبل المجلس التنفيذي. 

المادة )7( المجموعات 
البند األول 	 

مصاريف  الفرع  من  المجموعات  وتستلم  فيه.  لمجموعات  الفرع  إنشاء  الممكن  من 
تشغيلها وتقدم إلى الفرع تقرير سنوي يتضمن تقرير مالي. وعند حل المجموعة فإن 

أصولها تعود للفرع. يتم إشعار مسئولو الفرع عند تكوين أو حل مجموعة. 
 

المادة )8(:  اإلعتمادات والعقود والملكية 
البند األول 	 

تستمد االعتمادات المخصصة لمصروفات الفرع من الجمعية كمساهمة مخصصة من 
المستحقات السنوية المدفوعة من قبل األعضاء. تعتمد األهلية لهذه المخصصات 
الماضية وعلى قبوله. ومن  المالي للسنة  الفرع  تقرير  للجمعية  الفرع  تقديم  على 
الممكن تقديم طلبات اعتمادات أو قروض إضافية تحال إلى مسئولي الفرع لعرضها 
االعتمادات  جميع  تستخدم  االعتبار.  في  ذلك  ألخذ  للجمعية  المدراء  مجلس  على 
المستلمة من قبل الفرع ألغراض تحقيق أهداف الفرع. وعند ضرورة حل الفرع، ترجع 

أصولها إلى الجمعية. 
البند الثاني	 

أو  أو عقد  اتفاقية  أي  المسبقة على  التنفيذي  المجلس  الحصول على موافقة  يجب 
التزام يتم من قبل الفرع مشتملة المشتريات مثل األجهزة المكتبية ودواليب الملفات 
دوالر   )500( خمسمائة  عن  االلتزام  أو  التكلفة  زيادة  عند  الخ.  اآللي....  الحاسب  وأجهزة 
أمريكي فإنه يلزم الحصول على موافقة أعضاء الفرع المسبقة. عند زيادة التكلفة أو 
االلتزام عن ألفين )2000( دوالر أمريكي فإنه يجب مراجعتها وتوقيعها من قبل المدير 
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التنفيذي للجمعية. في حالة تجاوز ذلك لمخصصات الفرع المتاحة أو المعتمدة فإنه 
يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس المدراء للجمعية. 

البند الثالث 	 
يجب توجيه جميع العالقات والعقود المتبناة لصالح الفرع والجمعية ولحماية هوية 

وملكية الفرع والجمعية. 

المادة )9(:  الترشيحات واالنتخابات 
البند األول 	 

اللجنة المرشحة ومديرها في كل انتخاب أعضاء للمجلس التنفيذي، يعينوا من قبل 
المجلس قبل أربعة )4( أشهر من اجتماع أعمال الفرع السنوي كأقصى حد. وتشكل 
هذه اللجنة من أربعة )4( أعضاء، وفي العادة يرأسها الرئيس السابق. وُيحث أعضاء 

الفرع لتقديم مرشحين مقترحين إلى لجنة الترشيح. 
البند الثاني 	 

تقدم لجنة الترشيحات مرشح واحد على األقل قبل كل مؤتمر )في العادة كل عام( 
إلى الرئيس المنتخب وقبل المؤتمرات المتعاقبة )سنوات(، على األقل مرشح واحد 
لكل واحد من وظائف االنتخاب المتبقية. وتتكفل لجنة الترشيحات أن يمثل على األقل 
مرشح واحد من كل دولة ضمن قائمة المرشحين. وفي حالة إشعار الرئيس المنتخب 
للعمل كرئيس خالل  المقدرة  الترشيحات عن عدم  إقفال  التنفيذي قبل  للمجلس 
العام التالي، فإن لجنة الترشيحات باإلضافة، تقدم مرشحين أثنين للرئاسة. ويجب أن 

تتحصل اللجنة على قبول مكتوب من كل مرشح قبل تقديم تقريرها.  
البند الثالث	 

يجب قراءة تقرير لجنة الترشيحات في اجتماع أعمال الفرع السنوي. من الممكن إجراء ترشيحات 

إضافية في اجتماع األعمال السنوي حيث تتم الموافقة على المرشح الذي تم تقديمه مسبقًا. 

البند الرابع 	 
السنوية.  الفرع  أعمال  اجتماعات  اليدين في  برفع  التصويت  بطريقة  االنتخاب  يكون 
في  ترشيحه.  يتم  مكتب  ألي  التصويت  من  رقم  أكبر  على  يتحصل  الذي  والمرشح 
حالة التعادل، يكون الترشيح من خالل تصويت أغلبية األعضاء الحاضرين في اجتماع 

أعمال الفرع السنوي. 
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المادة )10(:  المنشورات 
البند األول 	 

يخول المجلس التنفيذي بضبط جميع منشورات الفرع. 
البند الثاني 	 

إن الفرع غير مسئول عن تصريحات أو أراء مسبقة في منشوراتها أو خالل اجتماعات 
الفرع أو تصريحات من قبل أي من أعضاءها ما عدا التي تتم إجازتها من قبل المجلس 

التنفيذي للفرع أو التي تعكس كما ينبغي سياسات الجمعية أو الفرع الموضوعة. 

المادة )11(:  تمثيل الفرع والدمج 
البند األول	 

يعين الرئيس ممثلي الفرع في اللجان واالجتماعات المشتركة للمجتمعات األخرى التي 
تكون لها أهداف متحدة مع أهداف الفرع والجمعية. ويقدم الممثلون تقريرًا مكتوبًا إلى 

المجلس التنفيذي مرة واحدة على األقل خالل العام. 
البند الثاني 	 

عند إجازة غالبية أعضاء الفرع من خالل التصويت، فإن من الممكن اتحاد أو انفصال 
الفرع مع أو من منظمات داخلية لها نفس االهتمام المشترك وتكون:  

أهداف المنظمة منسجم مع أهداف الفرع والجمعية. 
أنشطة المنظمة ال تتعارض مع األجزاء 5، 4، 3 من المادة األولى من القوانين الداخلية للجمعية. 

 أي اتحاد أخر، بما فيها مع منظمة وطنية أو دولية، يجب أن يجاز من مجلس الجمعية للمدراء. 

إشعارات االتحاد أو االنفصال يجب أن تبلغ لمسئولي الفرع ولمدير مكتب الجمعية 

المادة )12(:  التعديالت 
البند األول 	 

من الممكن تعديل هذه القوانين الداخلية من خالل تصويت ثلثي األعضاء الحاضرين 
ويصوتوا في أي اجتماع للفرع قدم إشعار مكتوب يحتوي على نص التعديل المقترح 
وتم إرساله لكل عضو قبل االجتماع بثالثين )30( يومًا على األقل ليؤخذ في االعتبار. 

البند الثاني 	 
من الممكن اقتراح التعديالت من قبل المجلس التنفيذي، لجنة القوانين الداخلية أو 
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عشرة )10( أعضاء من الفرع. المقترحات الناشئة في المجلس التنفيذي أو في لجنة 
إلى  تقديمها  قبل  المجلس  تصويت  بثلثي  ُتعتمد  الداخلية،  القوانين  حول  الفرع 
التنفيذي  المجلس  إلى  التماس  الناشئة من خالل  المقترحات  األعضاء. يجب تقديم 

كما يجب عرضها على األعضاء مع توصيات المجلس. 
البند الثالث 	 

الجمعية  لجنة  إلى  للفرع  الداخلية  القوانين  على  تعديل  أو  تنقيح  أي  تقديم  يجب 
للقوانين الداخلية للمراجعة وذلك قبل عرضها على أعضاء الفرع 

جمعية   – الداخلية  القوانين  لجنة  قبل  من  الداخلية  القوانين  هذه  اعتماد  تم 
المتخصصة.  المكتبات 
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المؤتمرات

المؤتمر التاسع عشر 

مستقبل المهنة:  كسر الحواجز التقليديه لمهنة المكتبات والتحول نحو البيئة المهنية 

الرقمية :  ابوظبي:  23- 25 ابريل 2013 الموافق 13 -15 جمادى اآلخرة 1434هـ

محاور المؤتمر

• واإلتاحة 	 المحمول  الهاتف  وتقنيات  االجتماعي  التواصل  ومهارات  المعلوماتي  الوعي 

المفتوحة 

• عمال المعرفة أمناء المكتبات في المستقبل	

• جاهزية برامج المكتبات والمعلومات في تهيئة خريجيها ليكونوا عمال معلومات في 	

المستقبل

• الكتب الرقمية ومستقبل رفوف المكتبة وفهارسها	

• الميتاداتا ومستقبل الفهرسة والمفهرسين	

• الناشرون والموردون للمعلومات باعتبارهم مديري المصادر اإللكترونية والمحتوى الرقمي	

• مناقشة القضايا التي تتعلق بتكلفة االشتراك بالدوريات والترخيص والقضايا القانونية 	

المتعلقة بالملكية الفكرية والخصوصية وكيفية تعامل المكتبات معها.

• مهمة محركات البحث مثل جوجل تنظيم المعرفة العالمية وأتاحتها لالستفادة منها، 	

ما دور منتجي المعلومات ومورديها؟

• إلتاحتها 	 رقمية  إلى  المطبوعة  المعلومات  تحول  وراء  يكمن  كبيرا  تحديا  هنالك  هل 

والوصول إليها؟

ورقات العمل المقدمة 

• تاثير فاعلية التعلم االلكتروني عبر مشاريع الشراكة األرو- أمريكية في إثراء المحتوى 	

الرقمي وانتاج المعرفة بمؤسسات التعليم العالي :  دراسة تجارب الجامعات الجزائرية 
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/  أ.د. عبدالمالك بن السبتي ،  د. كمال بوكرزازة 
• تواجه 	 التي  والتحديات  والمفاهيم  األسس   RDA وإتاحتها  المصادر  وصف  قواعد 

الفهارس العربية / ثروت العليمي المرسي  

• مشاريع إتاحة األطروحات الجامعية الكترونيا :  واقع تطبيق هذه المشاريع في الجامعات 	

الخليجية / جمال بن مطر السالمي 

• قدرة العاملين في المكتبات المحوسبة على مواكبة التطورات التقنية / جهاد سليم 	

نصار، مدنا عادل جميل 

• :  دراسة تقيمية لبرنامج 	 مدى جاهزية برامج علوم المعلومات لتخريج عمال المعرفة 

قسم دراسات المعلومات في ليبيا / د. حنان الصادق بيزان 

• للمهن:  	 والدولية  واإلقليمية  المحلية  التصانيف  في  والمعلومات  المكتبات  مهنة 

دراسة تحليلية مقارنة / د.ضياء الدين عبدالواحد  

• مع 	 والتفاعل  المشاركة  تحديات  العراق:   في  والمعلومات  المكتبات  اختصاصيو 

المجتمع الرقمي /أ.م.د. فائزة أديب البياتي 

• تاثير أصالحات نظام L M D على برامج التكوين باقسام المكتبات الجامعية في انتاج 	

 / 2 المعرفة وتخريج عمالها:  تجربة معهد المكتبات والتوثسق بجامعة قسنطينة 

أ.د. عبدالمالك السبتي د. كمال بوكرزازة، 

•  تطبيق الميتاداتا في مواقع المكتبات الجامعية بسلطنة عمان :  دراسة تحليلية / 	

محمد بن خميس البوسعيدي، عبداهلل بن سالم الهنائي 

• دور أخصائي المعلومات في التسويق االلكتروني لخدمات المعلومات بمكتبة حصن 	

الشوخ / محمد بن عبداهلل الحسيني، د.مهدي الطيب عبدالرحمن 

•  الميتاداتا ومستقبل تنظيم المعلومات : مدخل جديد / أ.د. محمد فتحي عبدالهادي 	

• تحليل محتوى صفحات المكتبات األكاديمية الخليجية على شبكة التواصل االجتماعي 	

“الفيس بوك “ / نهاد بنت الهادي، عبداهلل بن ناصر الشيادي 

• دراسة 	 المعرفة:   اقتصاد  عصر  في  والواجبات  المهام  على  نظرة  المعرفة:   عمال 

األكاديمية بسلطنة عمان / عبداهلل  المكتبات  المعلومات في  مسحيةعلى اخصائي 

بن ناصر الشيادي، وليد بن علي البادي 
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• 	  : الرقمية بمراكز مصادر التعلم  البيئة المهنية   دور المدونات االلكترونية في تهيئة 

مراكز مصادر التعلم بسلطنة عمان نموذجا / يعقوب بن موسى العبدلي، محمد بن 

خلف الحراصي 

• دراسات 	 قسم  طلبة  نظر  وجهة  من  وايجابياتها  سلبياتها    : االلكترونية  المدونات 

المعلومات بجامعة السلطان قابوس / أحمد بن خلفان العيسائي 

• الحياة 	 :  تطبيقات قرائية وخبرات تعلمية في  االفتراضية  البيئة  المعرفة في  مجتمع 

للكتاب   Book Lsland الكتب  جزيرة  لتجربة  وتقييم  رصد   Second Life الثانية 

والناشرين في الحياة الثانية Second Life / أ.هيام الحايك

• تحديات 	 بين    : الجزائر  في  والمعلومات  المكتبات  علوم  بأقسام  الجامعي  التكوين 

البيئة المهنية الرقمية ومتطلبات سوق الشغل / أ.د.كمال بطوش، أ. نجمة عاللوش 

• تعليم المكتبات والمعلومات ومستقبل المهنة :  هل أقسام المكتبات والمعلومات 	

جاهزة لتخرج عمال المعرفة ؟/ ليلى بنت سيف الكيومية / فاطمة عبداهلل الجابرية 

• سعيد 	 د.أحمد   / وتطبيقية  نظرية  دراسة    : األكاديمية  المكتبات  في  اإلبداعية  اإلدارة 

سالم / د.أحمد سعيد سالم 

• معايير الخدمة المرجعية الرقمية بمكتبات جامعة السلطان قابوس وعمادة وجامعة 	

د.   ، المحرقي  مسلم  بن  سليم   / استطالعية  دراسة    : المتحدة  العربية  األمارات 

خلفان بن زهران الحجي
• جمعية 	 حالة:   دراسة  المعرفة:   إتاحة  في  ودورها  والمعرفة  المعلومات  مؤسسات 

المكتبات العمانية ودورها في خدمة أخصائيي المعلومات بسلطنة عمان / د.نايفه 

بنت عيد سليم، د.محمد بن ناصر الصقري 

• المخطوطات 	 فهارس  خالل  من  المعرفة  إدارة  تعزيز  في  التراث  حفظ  مؤسسات  دور 

السعيد  سلوى  د.   / تحليلية  وصفية  دراسة  المباشر:   الخط  على  المتاحة  العربية 

عبدالكريم 

• التأهيل األكاديمي في أقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات اإلماراتية والعراقية 	

واليمنية في عصر المعرفة : الواقع ورؤية للتطوير / د. خالد عتيق عبداهلل ، أ.د. جاسم 

محمد جرجيس 
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• دور النشر االلكتروني في تحسين جودة المعلومات المحاسبية الرقمية وأثره على أداء 	

اإلدارة االلكترونية / د. صالح إبراهيم الشعباني ، أ. عبدالواحد غازي النعيمي 

•  انعكاس التوثيق االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية : دراسة استطالعية لشعب 	

أ. نور   ، الحيالي  الموصل / د. سندبة مروان  البشرية في عينة كليات جامعة  الموارد 

علي عبود
• والحلول« 	 التحديات  المجهر:  تحت  الطبية  »المعلومات  الصحية:  المعلومات  ندوة 

مسقط : من 13-14 فبراير 2013 

• الندوة الدولية للمعلومات الصحية :«سد الفجوة بين المتخصصين في الرعاية الصحية 	

والمعرفة: دور أمين المكتبة الطبية غير معلن« مسقط : من 18 إلى 19 يناير 2012 

• 	 16 المؤتمر  هامش   على  اإللكترونية«  للمصادر  المكتبة  »إدارة  االلكترونية  المجالت   

 28 الفترة من  في  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  المتخصصة في  المكتبات  لجمعية 

مارس إلى 1 إبريل 2010

• »المكتبات 2.0 التطبيقات واالستراتيجيات. المتحدثين هم: كارن جوك من جامعة زايد 	

 : .الكويت  الخمس في بوستون  الجامعات  باالمارات و ستيفاني شميت من مجموعة 

خالل الفترة من 4 – 6 ابريل 2009 على هامش مؤتمر الجمعية الخامس عشر 

• »بناء المكتبات الرقمية باستخدام برمجيات المصدر المفتوح«. المتحدثة هي: اليزابيث 	

.الكويت : خالل الفترة  4-6 ابريل 2009 على هامش  بيدوين من جامعة يال األمريكية 

مؤتمر الجمعية الخامس عشر

• بناء اتحادات والتفاوض في التراخيص لقواعد البيانات والموارد الرقمية العين : دولة 	

تيري  هم  المتحدثين   ،  2008 نوفمبر   25-23 من  الفترة  خالل  المتحدة  العربية  االمارات 

بنكل من المملكة المتحدة، وكيمبرلي باركر.

• اتجاهات استخدام طالب أم القرى لموقع التواصل االجتماعي: دراسة تحليلية/ د. خالد 	

بن سليمان معتوق.
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المؤتمر الثامن عشر

االتجاهات الحديثة لمجتمع المعلوماتية في البيئة العربية .المنامة 12 – 14 
مارس 2012م الموافق 19-21 ربيع اآلخر 1433هـ 

محاور المؤتمر 
يرحب المؤتمر بالمشاركات في محاور المؤتمر أدناه وغيرها من الموضوعات ذات العالقة

• قياس جودة المعلومات ما وراء حدود الدراسات الببليومترية 	
• الدور الجدير الختصاص المعلومات في بيئة التواصل االجتماعي .	
• الفاعل 	 الدور  المجموعات:   تنمية  في  الحر  والوصول  الرقمنة  بين  التوازن 

الختصاصي المعلومات.
• دور أقسام المكتبات والمعلومات في تأهيل مهنيين يستجيبون لالحتياجات 	

التقنية المتغيرة.
• الدور المتغير لمؤسسات المعلومات في تقديم خدماتها للمستفيد الرقمي 	

والزائر الرقمي.
• تأثير األزمة االقتصادية على تنمية المجموعات في مؤسسات المعلومات بدول 	

مجلس التعاون .

ورقات العمل المقدمة

• استخدام شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك Facebook في المكتبات األكاديمية 	

:  دراسة تقيمية لموقع المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس / أ.حمد بن محمد 

العزري، أ.وليد بن علي البادي 

• تقنية 	 بيئة  في  المحاسبية  المعلومات  اختصاصي  أداء  تواجه  التي  المشاكل 

أ.خليل   / التقني  التعليم  وهيئة  الموصل  جامعة  في  تطبيقية  دراسة  المعلومات:  

إبراهيم الحمداني، أ.هالل إدريس الحيالي 

• :  دراسة 	 التقنيات الحديثة في برامجها  دور أقسام المكتبات والمعلومات في إدخال 
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تحليلية لوضع برنامج لتدريس تقنين ADA في مقررات تنظيم المعلومات / د.دينا 

محمد فتحي عبدالهادي 

• أهمية التخطيط لتجمع وطني لمرافق المعلومات في العلوم والتكنولوجيا لمواجهة 	

تأثير األزمات االقتصادية على تنمية المجموعات / أ.سهير إبراهيم حسن صالح 

• آلفاق 	 استكشافية  دراسة    : الرقمية  بالمشروعات   crowdsourcingالجمعي التعهيد 

التطبيق وضوابطه في البيئة العربية / د.عماد عيسى صالح محمد 

• التسويق االلكتروني للدوريات االلكترونية ذات الوصول الحر ومعايير الجودة العلمية 	

الشاملة في تطويرها / أ.د.صباح محمد كلو 

• التكوين وتأهيل المكتبي لمهن المعلومات الحديثة :  برامج التدريس في تكنولوجيات 	

المعلومات بالمعهد العالي للتوثيق بتونس / د.طارق الورفلي 

• دور أقسام المعلومات والمكتبات في تأهيل الطلبة لمواكبة المتطلبات والتغيرات 	

التقنية الحديثة :  أقسام المعلومات والمكتبات العراقية نموذجا / أ.د. محمود صالح 

إسماعيل، أ.اياس يونس إسماعيل 

• الدور المتغير الجديد ألقسام المكتبات والمعلومات في ظل البيئة التقنية المتغيرة:  	

ناصر  بن  د.محمد   / قابوس  السلطان  بجامعة  المعلومات  دراسات  دراسة حالة قسم 

الصقري، د.نايفة بنت عيد آل سليم 

• قراءة في المكتبات الرقمية / أ.د. حسن رضا النجار 	

• ودور 	 المعلومات  مؤسسات  في  تسويقية  كأدوات  االجتماعي  التواصل  شبكات 

المستفيد في العملية التسويقية / أ.سالم بن سعيد الكندي 

• لمواكبة 	 منسوبيها  تأهيل  في  السودان  في  والمعلومات  المكتبات  أقسام  دور 

التطورات التقنية المتغيرة / أ.شاكر محمد جمعة، أ.لمياء محمد عثمان 

• اختصاصي المعلومات ودوره في دعم الزائر الرقمي في ظل بيئة المعلومات الرقمية / 	

أ.عبداهلل بن سالم بن سعيد الهنائي، أ.مريم بنت عيسى بن خميس البلوشي 

• تدريب الموارد البشرية في قطاع المكتبات في البيئة االلكترونية :  دراسة حالة مكتبة 	

جامعة الخرطوم / د.عفاف محمد الحسن إبراهيم 

• 	 Facebook واقع استخدام طلبة قسم علم المكتبات والمعلومات للموقع االجتماعي

:  دراسة مقارنة بين جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان وكلية التربية األساسية 

بدولة الكويت / أ.علوية بنت علوي بن عبداهلل آل حفيظ 
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• دور اختصاصي المعلومات في تنمية مجموعات المكتبات الطبية بسلطنة عمان بالوصول 	

الحر للمعلومات:  دراسة تحليلية / أ.محمد بن خميس البوسعيدي، فاطمة البلوشي 

• تكنولوجيا االتصاالت الحديثة وتأثيرها على المكتبات األكاديمية والعاملين فيها ودور 	

أقسام المكتبات والمعلومات في مواجهتها / م.د.عمار عبداللطيف عبدالعالي 

• د.محمد 	  / تحليلية  دراسة  العربي:   العالم  في  وتحدياته  المعلومات  مجتمع  قياس 

فتحي عبدالهادي 

التوصيات
• أن ترعي الجمعية لقاءا متخصصا بين أقسام المكتبات والمعلومات في دول الخليج 	

العربي بغرض مناقشة برامجها والكفاءات المتوفرة لديها من اجل التنمية الشاملة 

للتخصص وتحقيق التبادل والتعاون المعرفي في المجال بما في ذلك تبادل الخبرات 

والزيارات وتدريب الطلبة 

• الجمعية 	 أنشطة  يواكبون  الذين  من  المجهزين  تشجيع  في  الجمعية  تساهم  أن 

الموحد  العربي  الفهرس  تبني  في  ومساهماتهم  معارضهم  خالل  من  ومؤتمراتها 

كقاعدة عربية ومبادرة من شانها أن تعزز المحتوى العربي المرقمن 

• يتعلق 	 ما  الخصوص  وجه  وعلى  المتخصصة  البشرية  الموارد  تطوير  أنشطة  توسيع 

على  تنفذ  تدريبية  لبرامج  بالتخطيط  وذلك  الرقمية  البيئة  ضمن  الجديدة  بالخدمات 

مستوى الدول األعضاء في الجمعية وتفتح أبواب المشاركة لبقية األعضاء كمشاركين

• اإلعداد لورشة متخصصة من شأنها تجسير الفجوة الرقمية للمتخصصين من الذين 	

يطلق عليهم مصطلح “ الزائر الرقمي “ بغرض انضمامهم إلى المجتمع المعلوماتي 

كأعضاء فاعلين ومتفاعلين مع الموجة الرقمية الحالية 

• موقع 	 في  االجتماعي  التواصل  مواقع  خالل  من  البناء  المعرفي  التشارك  تفعيل 

الجمعية لتكون على مقربة من المتخصصين وتقريبهم من بعضهم البعض لمتابعة 

الموضوعات المهنية المتخصصة والتطورات التقنية في مجال المكتبات والمعلومات . 

ورقات العمل المقدمة )25( ورقة 
الحضور )200( مشارك 



28

المؤتمر السابع عشر

الدور المتغير الختصاصي المعلومات في اقتصاد المعرفة :  التحديات والفرص 
)مسقط( 8 – 10 مارس 2011م الموافق 5 ربيع اآلخر 1432هـ 

محاور المؤتمر
• اختصاصي المعلومات عمالة ال غنى عنها في اقتصاد المعرفة 	

• جاهزية اختصاصي المعلومات لممارسة دور مدراء المعرفة 	

• دول 	 في  والمعلومات  للمكتبات  التعليم  وبرامج  المعرفة  اقتصاد  بيئة  تحديات 

العربي  الخليج 

• تحسين نظرة المجتمع نحو اختصاصي المعلومات في العصر الرقمي 	

• مهنة المعلومات حلقة وصل اجتماعية واقتصادية في المجتمع 	

• دور المكتبات ومراكز المعلومات في تجسير الفجوة المعرفية في العصر الرقمي 	

• المعلومات كمصدر اقتصادي إستراتيجي 	

• المعرفة كرأس مال فكري ومسؤولية اختصاصي المعلومات 	

ورقات العمل المقدمة 
• االتجاهات المحاسبية لقياس الملكية الفكرية واإلفصاح عنها :  نموذج مقترح / خليل 	

إبراهيم الحمدني 
• المعلومات 	 أخصائي  ودور  العربية  البلدان  في  المعرفة  وتوطين  نقل  إشكالية 

والمؤسسات التربوية / الخنساء مكاده الزغيدي 
• االحتراف الوظيفي ألخصائي المكتبات والمعلومات في ظل مجتمع المعرفة:  التحديات 	

والتطلعات / ثروة العليمي المرسي 
• الدور المتغير الختصاصي المعلومات المحاسبية في ظل إدارة المعرفة وبيئة التقنيات 	

الحديثة / د. زياد هاشم السقا 
• الديوانية 	 داخل  المتداولة  المعلومات  طبيعة  في  والكبار  الشباب  بين  الفرق 

الكويتي  المجتمع  الرسمية في  المعلومات غير  أحد مصادر  الكويتية بحكم كونها 

/ د. يعقوب يوسف الكندري
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• محمد 	 د.   / الرقمي  العصر  في  المعلومات  اختصاصي  نحو  المجتمع  نظرة  تحسين 

فتحي عبدالهادي 

• دراسة للمواءمة بين اإلعداد العلمي الختصاصي المعلومات والحاجات المتغيرة لسوق 	

العمل في سلطنة ُعمان:  دراسة تقيمية الختصاصي المعلومات والحاجات المتغيرة 

لسوق العمل في سلطنة عمان / وليد علي البادي / يونس بن خميس الفليتي 

• بحث 	 التسويقي:   المزيج  قرارات  صنع  في  اإلستراتيجية  المعلومات  خصائص  دور 

 – المعدنية  المياد  إنتاج  في  مختارة  صناعية  منظمات  في  المدراء  ألراء  استطالعية 

إقليم كردستان العراق / د.درمان سليمان صادق 

• إدارة المكتبات الجامعية بفكر االقتصاد القائم على المعرفة :  مكتبة جامعة القاهرة 	

نموذجا / أ.د.شريف كامل شاهين 

• أهمية أرشفة المعرفة المحاسبية وانعكاسها على صنع القرارات اإلستراتيجية في ظل 	

االقتصاد الرقمي / أ. صالح إبراهيم الشعباني 

• للعاملين في مكتبات 	 المستقبل  الالزمة الختصاصيي فهرسة  التدريبية  االحتياجات 

مجمع المعرفة العماني / د.عمر سليمان فضل اهلل 

• الذاكرة الرقمية وتفعيلها بالجامعة األمريكية بالقاهرة :  تجربة دار / زكية عبدالمنعم 	

الميمي، نرمين محمود رفعت 

• المعلومات ثروة اقتصادية )البنى والركائز( / أ.م.د.عبدالستار شاكر سلمان 	

• تطبيقات النظم اآللية مفتوحة المصدر في الكتبات والمنظمات غير الهادفة للربح / 	

إبراهيم أحمد الدوي 

• دور المكتبات ومراكز المعلومات في تجسير الفجوة المعرفية في العصر الرقمي / أ.د. 	

حسانة محي الدين 

• دور مكتبات مؤسسات التعليم العالي الخاص في تنمية ونشر المعرفة الرقمية في 	

المجتمع الجامعي:  مكتبة جامعة نزوى نموذجا / أ. يعقوب بن موسى العبدلي

• عمان:  	 سلطنة  في  االلكترونية  الحكومة  منظومة  في  المعلومات  تدفق  معيقات 

اليحمدي، أشراف د.نعيمه حسن  أ.محمد بن سالم   / الواحدة نموذجا  المحطة  مشروع 

جبر رزوقي، د.عبدالمجيد صالح بوعزة 
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التوصيات 
• توصية تتعلق بأقسام المكتبات والمعلومات:  	

مع  للتوالف  األخرى  التخصصات  مع  واالندماج  المعرفي  التكامل  نحو  الدعوة 
بين  التعاون  نحو  التوجه  يستدعي  وهذا  الحالي،  العصر  في  المهنة  طبيعة 
الدراسية  والحلقات  البحوث  وتشجيع  المعرفة  بإدارة  العالقة  ذات  األقسام 

المشتركة بقصد تأسيس مجتمع معرفي معاصر 
المكتبات  مجال  في  المتخصصة  واالتحادات  بالجمعيات  تتعلق  توصية 

والمعلومات :  
أن تخذ دورها الفاعل في تأمين رؤية صحيحة نحو المهنة والمبادرة بالتواصل 
مع أرباب العمل وأصحاب القرار للتعرف على احتياجاتهم وصوال لتهيئة الدورات 

التدريبية واألنشطة المهنية التي ترقى بالمهنة والمهنيين 
•  توصية خاصة باالختصاصيين :  	

عامل  يكون  أن  يستحق  الذي  المهني  صورة  لتحقيق  الجاد  العمل  عليه 
وتطوير  تحسين  اآلخرين  من  ينتظر  ال  وأن  التغيير،  مع  والتعايش  معرفة 
المستمر  والتواصل  خبراتهم  وتبادل  مهاراتهم  صقل  وعليهم  الصورة، 
كحلقة وصل بين المعرفة والمستفيد، وهنا يتطلب تفعيل الدور الحقيقي 

لهم كعمال معرفة 
• توصية خاصة بالمجتمع المعرفي :  	

المجتمع ككل بحاجة إلى توعية معلوماتية وثقافية معرفية، وأن يكون هناك 
توازن بين المعلومة كسلعة تشترى وتتعرض للطلب والعرض وبين كونها 
وأساليب  المعلومة  أهمية  وتحقيق  الشاملة،  التنمية  في  أساسية  ركيزة 
تدفقها والتشارك بها يتوقف على تقدير المجتمع ألهمية تخزينها وتنظيمها 

وإيصالها والتشارك بها  

ورقات العمل المقدمة )32( ورقة 
الحضور )570( مشارك
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المؤتمر السادس عشر

المعرفة االفتراضية في مؤسسات المعلومات:  اتجاهات وقضايا )ابوظبي( 2 – 
4 مارس 2010م الموافق 16 – 18 ربيع األول 1431هـ 

محاور المؤتمر 

- المجموعات الرقمية

• إدارة المحتوى الرقمي 	

• التكتالت المكتبية :  التخطيط، التفاوض، والتراخيص 	

• المكتبات الرقمية التبادلية 	

• رقمنة المحتوى )تجارب عربية( 	

- الخدمات

• الخدمات المرجعية االفتراضية 	

• االستشارات البحثية 	

• خدمات المعلومات متعددة الوسائط 	

• مقاييس تقييم وتحليل المحتوى الرقمي 	

- المستفيدون 

• المجتمع الرقمي )التعليم الرقمي، البحث الرقمي، إدارة األعمال الرقمية، الحياة 	
االفتراضية( 

• التوجه نحو المستفيد والوعي المعلوماتي في البيئة الرقمية 	

• خدمات المعلومات لمجتمع ذوي االحتياجات الخاصة 	

• دور مراكز مصادر التعلم في مساندة التعليم 	

• المهنة والمهنيين 	

• المجتمع الرقمي ومهنة المكتبات 	

• دور مؤسسات المعلومات في االعتماد والترتيب األكاديمي 	
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• إعداد مدراء ومستشاري المعلومات في البيئة الرقمية 	

• التفكير االستراتيجي ودور المهنيين في ظل األزمة االقتصادية 	

ورقات العمل المقدمة 
• :  دراسة تحليلية لمشروع رقمنة الدوريات بدار الكتب 	 رقمنة الدوريات العربية 

المصرية / د. محمد فتحي عبدالهادي .
• د.عبدالستار 	  / المعلومات  مجتمع  لبناء  حتمية  للمعلومات  الفوقية  البنى 

شاكر سلمان 
• الحياة الثانية :  فرصة ثانية ألمناء المكتبات / هيام محمد الحايك . 	
• كونسورتيوم المكتبات، مفهومه وأهميته، مركز التميز في الخدمات المكتبية 	

للجامعات األردنية الرسمية :  حالة دراسية / صالح محمود القاسم.
• تأثير تنقية االنترنت في الحصول على المعلومات / عبداهلل بن محمد الشائع .	
• دور المكتبات في تنمية الوعي المعلوماتي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة:  	

د.الجوهرة   / بالرياض  الخاصة  االحتياجات  ذوي  معاهد  المكتبات  دراسة 
العبدالجبار 

• توظيف خدمات الويب 0و2 بالمكتبات األكاديمية بمصر :  دراسة وصفية تحليلية 	
/ د.متولي النقيب 

• العليا في جامعة اإلمام محمد 	 الدراسات  السلوكيات المعلوماتية لدى طالب 
بن سعود اإلسالمية / د.حمد بن إبراهيم العمران 

• النانو تكنولوجي :  أفاق مستقبلية لبناء المكتبات / د.طالل ناظم الزهيري 	
• مشروع الذاكرة اللبنانية :  إسهامها في بناء ذاكرة العالم العربي / د.حسانة 	

محي الدين 
• المدارس 	 في  التعلم  مصادر  مراكز  في  لالنترنت  المعلوماتية  االستخدامات 

/.د.مسفرة  الرياض  بمدينة  والتعليم  التربية  إلدارة  التابعة  )بنين(  الحكومية 
الخثعمي

• الشبكة العنكوبتيه الداللية هوية جديدة تبحث عن الوجود :  دراسة تأصيلية 	
تحليلية / مؤمن سيد النشرتي 
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التوصيات 
• اإلنترنت وذلك من 	 لدى مستخدمي  الذاتية  والمراقبة  الوعي  رفع  العمل على 

خالل التنسيق والتعاون بين الجهات المسؤولة وإيجاد برامج توعوية وتثقيفية 
لترشيد استخدام الشبكة.

• العالقة 	 ذات  العملية  بالجوانب  والمعلومات  المكتبات  اختصاصي  برامج  أثراء 
بالتقنيات الحديثة للمعلومات وتوظيف هذه التقنيات بمؤسسات المعلومات.

• العربية 	 المعلومات  مؤسسات  بين  التعاونية  التجمعات  أو  التحالف  تشجيع 
)Consortium( لتسهيل الحصول على الموارد االلكترونية .

• االنتفاع منها على نطاق 	 أجل  العربية من  الدوريات  رقمنة  تشجيع مشروعات 
في  الرقمنة  مشروعات  لتسجيل  بوابة  أو  موقع  إنشاء  على  والعمل  واسع 

المنطقة العربية منعا للتكرار وتشجيعا للتكامل والتنسيق .
• الوعي 	 تنمية  المكتبات في  به  تقوم  أن  يمكن  الذي  الدور  أهمية  إلى  التنبيه 

المعلوماتي لذوي االحتياجات الخاصة .
• تشجيع مبادرات المحتوى العربي على االنترنت .	
• وإنشاء 	 العربية  العلمية  المؤسسات  في  للمعلومات  الحر  الوصول  تشجيع 

مستودعات تتاح على نطاق واسع .
• التأكيد على دور مؤسسات المعلومات في التطور التقني حتى تكون نظم 	

المعلومات ممثلة لحاجاتها ومتطلباتها . 
• تشجيع تطوير واجهات عربية لخدمة المراجع االفتراضية لتسهيل استخدامها 	

من قبل المستفيدين . 

ورقات العمل المقدمة بلغت )21( ورقة 
الحضور)434( مشارك 
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 المؤتمر الخامس عشر

ما بعد المكتبات ..اإلبداع في بوابات المعرفة )الكويت( خالل الفترة من 7 – 9 
ابريل 2009م .

محاور المؤتمر 
• يجب أن يرتبط مقترح الورقة المقدمة بواحد من المحاور الرئيسة أو الفرعية، أو 	

مجاالت مرتبطة بها .
• يجب أن يكون مقترح البحث مرتبطا بورقة بحثية أصلية لم يسبق نشرها أو 	

تقديمها لمؤتمر علمي. 
• يجب أن تقدم األوراق باللغات المعتمدة للمؤتمر :  العربية أو االنجليزية .	
• تكون المقترحات المقدمة بين 200 – 250 كلمة .	
• يجب أن تتضمن مشروعات األوراق البحثية العناصر التالية :  المشكلة، الهدف، 	

تساؤالت البحث، خطوات البحث متعلقا بأوراق وجهات نظر والمواقف من قضايا 
تخصصية فيجب أن يشتمل المقترح على العناصر 

• إذا كان مقترح البحث متعلقا بأوراق وجهات نظر والمواقف من قضايا تخصصية 	
الدراسة،  قيد  القضية  )بيان  التالية  العناصر  على  المقترح  يشتمل  أن  فيجب 

األدلة، المناقشة، النتائج( . 
• يجب أن يوضح مقترح الورقة لب الموضوع المطروحة للدراسة .	

التوصيات 
• في 	 المعلومات  موارد  ورقمنة  الرقميه  المكتبات  مبادرة  تشجيع  على  العمل 

دول مجلس التعاون الخليجي.
• توجيه المكتبات ومراكز المعلومات لألخذ بتطبيقات الجيل الثاني من الويب 	

في خدمات المكتبات والمعلومات.
• تحديث المناهج الدراسية في أقسام المكتبات والمعلومات لألخذ بالتطورات 	

والمتغيرات الجديدة في مجاالت التخصص.
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• العمل على تشجيع انشاء التكتالت المكتبيه من خالل لجان التعاون والشراء 	
المشترك.

• والتطوير 	 التدريب  خالل  من  والمعلومات  المكتبات  باختصاصي  االهتمام 
المستمر حتى يتمكنوا من مواكبة التغييرات المستمرة في مجال المكتبات 

والمعلومات.

ورقات العمل المقدمة )    ( 
الحضور )    (
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المؤتمر الرابع عشر

نحو تحقيق التميز في المكتبات وخدمات المعلومات )الدوحة( خالل الفترة من 
15 – 17 أبريل 2008 م الموافق 9 – 11 ربيع اآلخر 1429هـ 

محاور المؤتمر 
• تقييم األداء في المكتبات )المؤشرات والمعايير( 	
• قياس جودة خدمات المعلومات 	
• مؤشرات القياس في البيئة االلكترونية 	
• كفاءة برامج التنمية المهنية وتطوير مهارات اختصاصي المعلومات 	
• المداخل الجديدة للتعليم والبحث في مجال المكتبات والمعلومات وتأثيرها 	

على جودة الخدمات 
• تعزيز الدور الريادي الختصاصي المعلومات في البيئة الرقمية 	
• قياسات المكتبات المبنية على الدليل )البرهان( 	

ورقات العمل المقدمة 
• المرصد األمني بمكتبة األمير سلمان األمنية /المقدم محمد العمار	
• مدى تحقق الجودة في خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات السعودية:  	

دراسة حالة لمكتبة الملك فهد الوطنية /د.مسفرة بنت دخيل اهلل الخثعمي 
• خدمات المعلومات المحوسبة ودور اختصاصي المعلومات في مكتبة جامعة 	

قطر:  دراسة مسحية تقويمية /د.إيمان السامرائي 
• ومالءمتها 	 العربية  والمعلومات  المكتبات  أقسام  في  الدراسية  المناهج 

لمجتمع المعلومات :  دراسة تحليلية /أ.هيام الحايك 
• قياسات رأس المال الفكري/ د.محمد جالل غندور 	
• الملك عبدالعزيز 	 المكتبات والمعلومات بجامعة  برنامج للتواصل بين قسم 

وخريجاته :  أنموذج مقترح /د.سارة قشقري 
• الخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات الجامعية الخليجية :  دراسة تقويمية 	

/د.فاتن بامفلح 
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• مؤشرات تقييم وقياس رأس المال المعرفي للمكتبات االلكترونية / د.هانئ 	
محي الدين عطية 

• :  قياس 	 الرئيسة بجامعة السلطان قابوس  المكتبة  المعلومات في  خدمات 
جودة من وجهة نظر طلبة كلية اآلداب والعلوم االجتماعية بجامعة السلطان 

قابوس /أ.وليد علي البادي، خلود بنت خالد السالمي 
• المعايير الدولية في مجال تقييم أداء المكتبات المواصفات الدولية أيزو 11620 :  	

مؤشرات أداء المكتبات المجاالت والتطبيق /أ.عماد أبوعبيد 
• معايير خدمات المعلومات في عصر المكتبات الرقمية :  دراسة تطبيقية على 	

المكتبة الرقمية لجامعة أم القرى /د.خالد سليمان معتوق، د.سرفيناز أحمد حافظ 
• تأثير مقومات مشروع المكتبة الرقمية للجامعات المصرية على معدالت اإلفادة 	

من مصادر المعلومات االلكترونية /د.خالد عبدالفتاح محمد 

التوصيات 
• في 	 الجودة  لضمان  األداء  ومؤشرات  المعايير  وضع  في  الجمعية  مساهمة 

عمل  فريق  تشكيل  يقترح  االطار  هذا  .وفي  الخليجية  المتخصصة  المكتبات 
يعد مسودة بالمعايير المقترحة على أن تعرض في المؤتمر القادم للجمعية 

• األيزو 	 اعتماد منظمة  الخليجية للحصول على  المتخصصة  المكتبات  تشجيع 
ISO بشأن الجودة 

• للمكتبات 	 األكاديمية  لألقسام  والجودة  األكاديمي  باالعتماد  االهتمام 
والمعلومات الخليجية 

• المتخصصة 	 المكتبات  في  والجودة  األداء  لقياس  الحديثة  بالمعايير  األخذ 
)القياسات   EBL والتوقعات(،  اإلدراكات  )قياس   LIB GUAL مثل  الخليجية 
BSC )بطاقة األداء  E-metrics )القياسات االلكترونية(  المبنية على البرهان(، 

المتوازن( فيما يتعلق بتقديم خدمات المعلومات في البيئة االلكترونية .
• - تشجيع المكتبات المتخصصة على تخصيص وحدات لقياس األداء والتعاون 	

مع الجهات الخارجية في هذا الصدد، وأيضا تدريب اختصاصي المعلومات على 
تقدم  أن  ويقترح  األداء،  ومؤشرات  المعايير  وتطبيق  وتحليلها  البيانات  جمع 

الجمعية ورشة عمل للمساعدة في التدريب 
ورقات العمل المقدمة )28( 

الحضور )400( مشارك



38

المؤتمر الثالث عشر 

 إدارة المعلومات والمعرفة في مجتمع الخليج العربي )المنامة( خالل الفترة 
من 15 – 17 ربيع األول 1428هـ الموافق 3 – 5 أبريل 2007م 

محاور المؤتمر 

المحور األول:  المفاهيم 
• أسس ومفاهيم إدارة المعلومات )أدوات تطويرها وتطبيقاتها في المؤسسات 	

والمنظمات الحكومية واألهلية في منطقة الخليج العربي( 
• المؤسسات 	 في  وتطبيقاتها  تطويرها  )أدوات  المعرفة  إدارة  ومفاهيم  أسس 

والمنظمات الحكومية واألهلية في منطقة الخليج العربي( 
• الفرق بين مفهوم إدارة المعلومات ومفهوم إدارة المعرفة 	

المحور الثاني:  الدورة الحياتية للمعلومات والمعرفة 
• وإعادة 	 واقتراح معارف جديدة،  وإيجاد  اكتشاف  االكتشاف:  استراتيجيات وقضايا 

اكتشاف المعرفة 
• اإلبداع:  استراتيجيات وقضايا إبداع وإنشاء معارف جديدة وإعادة اكتشاف المعرفة 	
• التنظيم:  وتشتمل على جميع عناصر التنظيم وأدواته مثل التكشيف وتطبيقات 	

الميتاديتا وأنظمة التصنيف وخرائط تدفق المعلومات وخرائط المعرفة 
• الخدمات:  وتتضمن المعلومات المقدمة في المؤسسات والمنظمات الحكومية 	

واألهلية المتعلقة بإدارة المعلومات والمعرفة 

المحور الثالث:  التطبيقات 
• المسح 	 قضايا  االلكترونية،  أرشفة  واإلدارة،  التنظيم  والتسجيالت:   األرشيف 

الحياة  في  وتطبيقاتها  الموضوعية  قيمتها  الضوئي،  والتصوير  الضوئي 
التنظيمية، التخزين والحفظ 

• واالسترجاع، 	 البحث  محركات  اآللية،  األنظمة  والتنظيم،  التحليل  المحتوى:   إدارة 
التطبيقات االلكترونية المتخصصة 
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المحور الرابع:  تقنية المعلومات والمعرفة
• البيانات، تنظيم 	 المعلومات، قواعد  التحليل والتصميم:  تصميم وإدارة نظم 

النصوص وتطبيقات تدفق المعلومات، الشبكات الداخلية والبوابات. 
• البناء المعلوماتي: :  الوسائط المتعددة، الصور والرسومات، تنظيم النصوص، 	

المعلومات  بمؤسسات  العالقة  ذات  والبوابات  المواقع  تصميم  االنترنت،  لغات 
والمعرفة. 

• المكتبات الرقمية:   رقمنة المواد المكتبية، التنظيم من خالل التكشيف وبناء قواعد 	
الرقمية،  المكتبات  معلومات  تنظيم  المعرفية،  للمواد  الضوئي  التصوير  البيانات، 

التطبيقات االلكترونية المستخدمة في بوابات االنترنت، الخدمات واالستخدام.

المحور الخامس:  الموضوعات ذات العالقة 
• في 	 بالمشاركة  الخاصة  العناصر  التنظيمية،  البنية  المعرفة:   في  المشاركة 

المعلومات  إدارة  في  المتاحة  والفرص  االستراتيجيات،  المعوقات،  المعرفة، 
والمعرفة والمشاركة في المصادر في هيئات ومؤسسات الخليج العربي. 

• إدارة المعرفة والرعاية الصحية والطبية في المجتمع الخليجي. 	
• الكفايات 	 وتطوير  والمعرفة  المعلومات  إدارة  في  المعلومات  اختصاصي  دور 

البشرية والتواصل بين المؤسسات المعلوماتية والمعرفية. 
• وتبادل 	 المحلية،  الحاجات  مع  ينسجم  بما  والتكنولوجيا  المعرفة  بين  الربط 

الخبرات في المجال. 

ورقات العمل المقدمة
• نظام التسجيل االلكتروني في جامعة السلطان قابوس:  :  دراسة تقيمية من 	

وجهة نظر الطلبة / سعيد بن فاضل الهنائي، سامي بن سليمان الحوسني 
• مفهوم إدارة المعرفة / فاطمة عبدالحميد 	
• إدارة المعرفة في البيئة االلكترونية العربية:  المفاهيم –األسس- التطبيقات / 	

عماد عبدالعزيز جاب اهلل 
• معيار Z39.50 أداة أساسية السترجاع المعلومات عبر بوابات المكتبات /د.أحمد 	

فرج 
• المكتبات العامة ودورها في خدمة المجتمع الكويتي / د.نهالء الحمود 	
• الدوريات 	 نحو  تونس  وجامعة  قابوس  السلطان  بجامعة  الباحثين  اتجاهات 
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بالمكتبات  الدوريات  إدارة  على  وتأثيرها  المفتوح  النظام  خالل  من  المتاحة 
الجامعية:  دراسة مقارنة / د.وحيد قدورة، د.عبدالمجيد صالح بوعزة 

• إدارة مراكز المعلومات:  دراسة تطبيقية على إدارة وحدة معلومات مركز الخليج 	
للدراسات اإلستراتيجية / محمد محمود مكاوي 

• المكتبات الخليجية وأدوات تنظيم المعرفة في البيئة االلكترونية:  دراسة مقارنة 	
لكل من classification web و web dew / د.يونس أحمد الشوابكة 

• دور مراكز مصادر التعلم في إثراء الوعي المعرفي لدى الطلبة من خالل تقنية 	
األقراص المدمجة / خالصة عبداهلل الهنائي، خلود خالد السالمي 

• التعليم الجامعي في ظل إدارة المعرفة / د.هشام بن عبداهلل العباس 	
• النص 	 بيانات  قواعد  في  االلكترونية  للدوريات  المصريين  الباحثين  استخدام 

الكامل:  دراسة حالة على اإلفادة من مشروع المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى 
للجامعات بمصر / د.أمجد عبدالهادي الجوهري 

• بعض 	 لمواقع  مقارنة  دراسة  االنترنت:   الجامعية على شبكة  المكتبات  مواقع 
المكتبات العربية والغربية / ماجدة عزت غريب 

• تقييم دور المكتبات الجامعية في إدارة المعرفة في بيئتها التعليمية:  مكتبة 	
جامعة السلطان قابوس نموذجا / وليد بن علي البادي 

• إدارة المعلومات والمعرفة في مجتمع الخليج العربي / د.مطيران العازمي 	
• نشوء وتطور مجتمع المعلومات في دولة قطر / محمد عبداهلل محمد 	
• أسس إدارة المعرفة واستراتيجياتها التكنولوجية /أ.د. عامر إبراهيم قنديلجي 	
• تبني مبادئ إدارة المعرفة في القطاع الحكومي في دول الخليج العربي:  برنامج 	

دبي لألداء الحكومي المتميز نموذجا / عماد أبوعيد
• إدارة المعلومات:  نحو منهج للنظر في المفاهيم والمصطلحات /د.حشمت قاسم 	
• مشروع رقمنة الدوريات العربية / محمد السرايرة 	

التوصيات
• تفعيل دور الجمعية في الوصول إلى رؤية مستقبلية لبرنامج علم المكتبات 	

الجمعيات  قبل  من  للبرنامج  الدولي  االعتراف  على  والحصول  والمعلومات، 
العالمية المهنية، ومن ثم توسيع قاعدة تطبيقية 

• التأكيد على المحاور الموضوعية ذات العالقة بعنوان المؤتمر القادم، ويتم اختيار 	
أفضل ورقتين للعرض في كل محور، ثم يساهم الباحثون اآلخرون في المناقشة 
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المحورية، على أن تربط المحاور بطاوالت عمل 
• التأكيد على ثقافة المجتمع المعلوماتي الخليجي من خالل:  	

- ثقافة الطفل 
- أخالقيات المعلومات 

- حقوق الملكية الفكرية 
الربط بين المعرفة والتكنولوجيا بما ينسجم مع الحاجات المحلية وتبادل   -

الخبرات في المجال 

ورقات العمل المقدمة)33( ورقة 

الحضور )320( مشارك 
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المؤتمر الثاني عشر

الوعي المعلوماتي في مجتمعات دول الخليج العربي )مسقط( خالل الفترة 
من 11- 13 ابريل 2006م الموافق 13 – 15 ربيع األول 1427هـ 

محاور المؤتمر 
• ثقافة المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي )األهداف والمقاصد واألثر( 	
• دور المؤسسات التعليمية واألكاديمية في تطوير ثقافة المعلومات 	
• الدور الذي تلعبه مهارات إدارة المعلومات في التنمية االقتصادية واالجتماعية 	
• ثقافة المعلومات وعصر المعلومات:  مهارات حياتية 	
• دور المكتبات ومراكز المعلومات في تنمية ثقافة المعلومات 	
• دور المكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعلم وبناء ثقافة المعلومات	
• دور االنترنت واإلعالم ووسائل االتصال والمصادر االلكترونية في ثقافة المعلومات 	
• ثقافة المعلومات:  الدراسات اإلبداعية والثورة التقنية:  توجيهات تربوية 	
• التفاعل بين مجتمعات الخليج العربي وثقافة المعلومات 	
• ثقافة المعلومات واألعمال 	

ورقات العمل المقدمة 
• ثقافة المعلومات العلمية في وسائل اإلعالم العربية المنشورة على االنترنت / 	

د.أروى عيسى حسن الياسري 
• تجربة مراكز مصادر التعلم في المملكة العربية السعودية ودورها في تنمية 	

وثقافة المجتمع المتعلم / حمد بن إبراهيم العمران 
• مجتمع المعلومات:  المفهوم والبناء ودور المكتبات في تطويره / د.محمد الرابحي 	
• دور المكتبات العامة بدبي في تنمية الوعي المعلوماتي ألفراد المجتمع المحلي 	

في دولة اإلمارات العربية المتحدة / عماد أبوعيد، محمد جاسم العريدي 
• أمن المكتبات السعودية /د.نجاح بنت قبالن القبالن، أ.د.حسن بن عواد السريحي 	
• مراكز مصادر التعلم ودورها في بناء الوعي المعلوماتي:  دراسة حالة / شيماء 	

الزبيدي، كاملة الكثيري 
• سبيس 	 دي  نظام  المصدر:   مفتوحة  الرقمية  المكتبات  وإدارة  تشغيل  نظم 

DSPACE إلدارة المجموعات الرقمية / د.محمد مبارك اللهيبي 
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• برنامج 	 نحو  المتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة  في  األولى  السنة  طلبة  اتجاهات 
الثقافة المعلوماتية في مكتبات الجامعة / د.يونس أحمد الشوابكة، ساعد في 

جمع البيانات وليد حاج علي 
• الوعي 	 في  قابوس  السلطان  بجامعة  والمعلومات  المكتبات  علم  قسم  دور 

المعلوماتي لدى الطلبة / شبيبة بنت حمد البوسعيدي 
• الثقافة المعلوماتية ودورها في تنمية الوعي المعلوماتي:  مقاربة ألنموذج “المهارات 	

الست الكبرى” مع عمليات البحث عن المعلومات / د.مساعد بن صالح الطيار 
• تقنيات المعلومات في خطط الماجستير ألقسام المكتبات والمعلومات بدول الخليج 	

العربي والواليات المتحدة األمريكية:  دراسة مقارنة / د.علي بن شويش الشويش
• نظام 	 إنشاء  مشروع  والتحديات:   ..الطموح  الخليجية  المعلوماتية  الوحدة 

معلوماتي خليجي / أنيسة محمد الشحي، عائشة محمد الشحي 
• دور المكتبات ومراكز المعلومات في تنمية ثقافة المعلومات / د.أحمد ميرغني 	

محمد أحمد 
• البيئة المدرسية:  منشأ الوعي المعلوماتي / رية عبداهلل النيري 	

 التوصيات 
• تبني معايير مهارات الوعي المعلوماتي في دول مجلس التعاون 	
• تعزيزالتنسيق والتعاون بين جمعية المكتبات المتخصصة )فرع الخليج العربي( 	

والجمعيات المهنية المتخصصة في مجال المكتبات واألرشيف والمعلومات 
• العربي 	 المحتوى  االلكتروني ونشر  التأهيل والتدريب والتعليم  برامج  تشجيع 

على شبكة االنترنت 
• دعم مشروع الفهرس العربي الموحد الذي بدأته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 	

في الرياض 
• دعوة أقسام علوم المكتبات والمعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي 	

لعقد لقاء سنوي بهدف تعزيز التعاون والتبادل والمشاركة المعرفية 
• االحتياجات 	 بما في ذلك ذوي  المجتمع  المعلوماتي وبرامجه لجميع فئات  الوعي  دعم 

الخاصة واألطفال من خالل وسائل االتصال المسموعة والمرئية والمقروءة 
• االهتمام بالوعي المعلوماتي في كافة الحلقات 	

ورقات العمل المقدمة)21( ورقة 

الحضور)434( مشارك 
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المؤتمر الحادي عشر

 الخليج تربط المكتبات )العين( خالل الفترة من 29 -31 مارس 2005م الموافق 
19-21 صفر 1426م

 
محاور المؤتمر 

• سد الفجوة المعلوماتية بين الدول الغنية والدول الفقيرة معلوماتيا 	
• خلق فرص للتعاون بين دول الخليج العربي 	
• تطوير فرص مشاركة مصادر المعلومات بين دول الخليج العربي وباقي دول 	

العالم 

ورقات العمل المقدمة 
• د.شاهين 	  / والثقافة  اإلعالم  لوزارة  التابعة  العامة  المكتبات  منظومة  تحديث 

عبداهلل الحوسني، أحمد الحافظ إبراهيم 
• واقع استخدام طلبة كليتي العلوم والهندسة في جامعة بغداد لوحدة االنترنت 	

في المكتبة المركزية / د.حسن رضا النجار، عائدة مصطفى سلمان 
• تسويق خدمات المعلومات في المكتبات:  عرض تجربة مكتبات جامعة / بهجة 	

مكي بومعرافي 
• التأهيل العلمي والمهارات المهنية لخريجي أقسام المكتبات والمعلومات من 	

منظور قطاع التوظيف في السعودية / د.فالح عبداهلل الضرمان 
• دور المكتبات ومراكز المعلومات في تفعيل مجتمع المعلومات في دولة االمارات 	

العربية المتحدة / د.مجدي زيادة 
• الشبكة العربية للمعلومات:  المنجز والمأمول / د.جاسم جرجيس 	
• أهمية توفير ودمج مصادر المعلومات في قطاع التعليم األساسي والثانوي في 	

منطقة الخليج / إسماعيل قحطان 
• منحى المهارات الست لحل المشكالت المعلوماتية / محمد أبولبدة، عبدالرحمن 	

الشوشي، خضر محمود مطرية 
 

ورقات العمل المقدمة بلغت )21( ورقة 

الحضور)434( مشارك 
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المؤتمر العاشر

المصادر والخدمات االلكترونية في المجتمع المعرفي )الكويت( خالل الفترة من 
30 مارس إلى 1 أبريل 2004م 

محاور المؤتمر
• تطوير المصادر االلكترونية )السياسات – األدوات – اإلدارة واالتجاهات( 	
• النصية، 	 المعلومات  مصادر  المعلومات،  )قواعد  العربية  االلكترونية  المصادر 

اإلدارة والتسويق(
• الخدمات االلكترونية العربية )البحث واالسترجاع، اإلتاحة، التقييم( 	
• النظم العربية لتنظيم واسترجاع البيانات 	
• نظم األتمتة المتعددة اللغات ذات القدرات العربية 	
• الشبكات ومشاركة المصادر 	
• تكنولوجيا االتصال والمعلومات 	
• التعليم والتطوير المهني للبيئة االلكترونية 	
• تعليم وتدريب المستخدمين 	
• دور المعلومات في الحكومة االلكترونية 	

ورقات العمل المقدمة 
• البيانات 	 مخازن  تقنية  استخدام  العمل،  سوق  معلومات  مشروع  حالة:  دراسة 

WAREGOUSE DATA وذكاء األعمال BUSINESS NTELLIGENCE / مها 
حسين المنديل 

• تدريب المستخدمين لمصادر المعلومات االلكترونية في مركز مصادر التعليم 	
بعبري / أمل عوض العلوي 

• استخدام مصادر المعلومات االلكترونية لدى طالبات الدراسات العليا في جامعة 	
الملك عبدالعزيز / أ.د حسن عواد السريحي، وفاء بامحيمود، شادن عبدالعزيز 

• استخدام نظام آلي متكامل للمكتبة:  تجربة كلية عفت / فاتن عبدالبديع اليافي 	
• تأليف قصص وتطوير وسائل تعليمية باللغة العربية لطالب المرحلة االبتدائية 	

الدنيا باستخدام الحاسب اآللي / منى ياسر خماش 
• الشبكة العربية للمعلومات:  واقع وتحديات البيئة االلكترونية / د.حسانة محي الدين 	
• اإلتاحة المعلوماتية لمصادر المعلومات االلكترونية:  مكتبات جامعة أم القرى 	
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بين الواقع والمأمول / د.محمد بن مبارك اللهيبي، د.علي بن سعد العلي 
• لدعم 	 عالمية  خبرات  االلكترونية:   الحكومة  بناء  المعلوماتي في  التدريب  دور 

التجربة الكويتية / د.محمد ماجد خشبة، بخيته مسيطير العجمي 
• النشر االلكتروني على األقراص المدمجة CD-ROM في السعودية / د.محمد 	

بن صالح الخليفي 
• صافوال 	 شركات  لمجموعة  العامة  اإلدارة  في  للعاملين  المعلومات  مصادر 

السعودية:  دراسة حالة / مروان مدهر، عثمان زغري، أ.د.حسن عواد السريحي 
 

توصيات المؤتمر 
• لمحو 	 القرار  أصحاب  قبل  من  واالستراتيجيات  الخطط  ورسم  بوضع  االهتمام 

مجتمع  وتوجهات  مبادئ  إعالن  وتفعيل  الخليجي  بالمجتمع  المعلومات  أمية 
المعلومات 

• العربي 	 المحتوى  ذات  المعلومات  قواعد  ونظم  البرمجيات  صناعة  تشجيع 
وإتاحتها للمستفيدين من خالل االنترنت 

• ضرورة توجيه الجهود نحو إنشاء وتطوير شبكة معلومات تربط المكتبات ومراكز 	
المعلومات المتخصصة والمراكز البحثية لتقديم خدمات معلوماتية فاعلة 

• العمل على وضع توحيد المعايير والتقنيات في مجال فهرسة وتصنيف مصادر 	
المعلومات االلكترونية العربية 

• تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة 	
في مجال تكنولوجيا المعلومات تحقيقا لمشروع الحكومة االلكترونية 

• تفعيل وتحديث القوانين والتشريعات وخاصة ذات العالقة بالمعلومات االلكترونية 	
• تشجيع وزيادة برامج وورش العمل التدريبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا 	

وشبكات المعلومات لتطوير الموارد البشرية في مجال المكتبات والمعلومات 
• تشجيع النشر االلكتروني لمصادر المعلومات العربية الموجهة لمختلف فئات 	

المستفيدين 
• المراحل 	 لمختلف  الدراسية  والمناهج  الخطط  تطوير  على  المسئولين  حث 

الخاصة بإضافة مقررات حديثة مثل  المكتبات والمعلومات  التعليمية ألقسام 
النشر االلكتروني وحقوق الملكية الفكرية وتصميم المواقع على االنترنت 

•  العمل على إنشاء جمعية مكتبات ومراكز المعلومات لالختصاصيين في دول الخليج 	

ورقات العمل المقدمة )22( ورقة 

الحضور)302( مشارك 
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المؤتمر التاسع

المكتبات االلكترونية الخليجية وتحديات التغيير)الدوحة( خالل الفترة من
 2-ـ4 أبريل2002م الموافق 19- 21 محرم1423هـ

محاور المؤتمر 
• وخدماتها 	 المكتبات  ووظائف  عمليات  إدارة  في  المعلومات  تقنية  تطبيقات 

والمقاييس والمعايير 
• إدارة الموارد البشرية في المكتبات االلكترونية 	
• إدارة المجموعات والمصادر االلكترونية 	
• التعليم والتدريب إلدارة المكتبات االلكترونية 	

ورقات العمل المقدمة 
• ألهدافها 	 تحليلية  دراسة  الرقمية:   للمكتبات  نموذج  العامة  االنترنت  مكتبة 

ووظائفها وخدماتها /د.محمد جعفر عارف، د.محسن السيد العريني 
• مصادر وكتب التراث االلكترونية:  دراسة لالتجاهات النوعية والعددية /د.مساعد 	

بن صالح الطيار 
• قواعد المعلومات الببليوجرافية على الخط المباشر أو على األقراص المدمجة 	

والكمية  الموضوعية  التجاهاتها  دراسة  الرياض:   مدينة  مكتبات  في  المتاحة 
واالستخدامية / د.علي بن شويش الشويش 

• الشبكية 	 القياسية  الفهرسة  لتسجيالت  مصدرا   metadata البيانات  واصفات 
العربية / دراسة استكشافية تجريبية / د.شريف كامل شاهين 

• خدمة اإلحاطة الجارية االلكترونية / ليلى عبدالواحد الفرحان 	
• المعلومات التقنية بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب الفني والتدريب 	

أ.صالح  الشالش،  سليمان  بن  د.خالد   / السعودية  العربية  بالمملكة  المهني 
عبدالرحمن المونس 

• واقع مكتبات كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية:  دراسة حالة 	
حول تدريب وتعليم العاملين /أ.علي بن ذيب االكلبي 

• 	 / المكتبات وخدماتها  إدارة عمليات ووظائف  المعلومات في  تقنية  تطبيقات 
أ.ثامر محمد ابوالخير 

• منظومة برمجيات الفهرسة التعاونية عبر االنترنت / أ.فارس الطويل 	



48

• معايير مقترحة لتقييم اآللية المتكاملة للمكتبات الخليجية:  دراسة حالة على 	
مكتبة جامعة قطر /د.أسامة السيد محمود علي 

• محركات البحث على شبكة االنترنت:  دراسة تجريبية مقارنة / د.زين عبدالهادي 	
• والمعلومات 	 المكتبات  أقسام  في  االنترنت  شبكة  لتناول  مقترح  منهاج  نحو 

بالجامعات / د.هشام محمد عزمي 
• الموسع 	 للمكنز  حالة  دراسة  مكتنزة:   اسطوانات  على  العربية  المكانز  إتاحة 

/د.جاسم محمد جرجيس، أ.عاطف محمد عبيد 
• شبكات المكتبات الشخصية الخليجية على االنترنت / أ.عاطف محمد عبيد	
• د.ربحي 	  / وثائقية  دراسة  االلكترونية:   المكتبات  في  البشرية  التنمية  إدارة 

مصطفى عليان 
• مدى استعداد العاملين في مكتبات كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 	

والتدريب في التعامل مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة للمكتبة االلكترونية 
وتحديد مدى االستفادة من شبكة االنترنت إلعداد مصادر المعلومات بالمكتبة:  

دراسة ميدانية /د.فاخر الخباز 
• زيدان 	 أ.هدى   / المعلومات  المكتبات ومراكز  الخدمة في  أثناء  العاملين  تدريب 

سعد عباس
• / د.محمد فتحي 	 الكترونية  بيئة  والمعلومات في  المكتبات  اختصاصي  إعداد 

عبدالهادي 
     

ورقات العمل المقدمة)28( ورقة 

الحضور)294( مشارك 



49

المؤتمر الثامن

التحديات والفرص المتاحة للمكتبات الخليجية في األلفية الجديدة ابوظبي:  
خالل الفترة من 24 – 26 أكتوبر 2000م الموافق 27 – 29 رجب 1421هـ 

محاور المؤتمر
• الفرص المتاحة في المشاركة في المصادر )الفهرسة التعاونية، التزويد التعاوني، 	

اإلعارة بين المكتبات( 
• المقاييس والمعايير في البيئة االلكترونية )معايير وبروتوكوالت التقنية، األدوات 	

الحديثة إلدارة المعرفة، المعايير المتطورة للخدمات االفتراضية( 
• برامج 	 خالل  من  العاملين  تطوير  الحديثة،  )المهارات  البشرية  الموارد  تطوير 

التطوير الرسمية، برامج التعليم المستمر، استراتيجيات إدارة الجودة 
• )الجوانب 	 االفتراضيين  للمستخدمين  المكتبات  تصميم  إعادة   / تصميم 

المعمارية، الجوانب المكانية، الجوانب المتعلقة بالمستخدمين والعاملين( 

ورقات العمل المقدمة 
• اإلعارة بين مكتبات مراكز كليات التربية بسلطنة عمان:  دراسة مقارنة / ليلى 	

مرزوق اليحيائي، أآلمل عوض العلوي 
• الكوادر 	 تطوير  في  والتكنولوجية  العلمية  للمعلومات  الوطني  المركز  دور 

البشرية في مجال المكتبة االفتراضية / فاطمة عبدالحميد 
• الحاجة إلى تطبيق األنظمة اآللية إلدارة المكتبة االلكترونية:  تجربة جامعة الملك 	

عبدالعزيز / نبيل بن عبداهلل قمصاني 
• دراسة 	 االلكترونية:   البيئة  في  المعلومات  قطاع  في  البشرية  الموارد  تطوير 

لالهتمام المؤسسي في المملكة العربية السعودية / د.سالم بن محمد السالم 
• التطبيقي 	 للتعليم  العامة  للهيئة  التابعة  والمعاهد  الكليات  مكتبات  واقع 

والتدريب في دولة الكويت واستعدادها لدخول األلفية الجديدة:  دراسة مسحية 
مع نقد وتقييم /د.علي فاخر الخباز 

توصيات المؤتمر 
• العمل على المشاركة في مصادر المعلومات وخدماتها وخبراتها 	
• التقنية 	 باستغالل  المكتبات  بين  اإلعارة  مجاالت  في  متخصص  تدريب  تقديم 
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المتطورة الحديثة 
• الفهرسة وتبادل 	 الدولية خاصة في مجاالت  المعايير  تشجيع تبني واستخدام 

المعلومات الببليوجرافية وملفات االستناد والتكشيف الموضوعي 
• تشجيع منتج قواعد المعلومات العالمية لتعريب واجهات قواعدهم وتضمينها 	

المواد التي تنشر في منطقة الخليج العربي 
• تشجيع المكتبات المتخصصة لبناء وتطوير صفحات لها على االنترنيت وعمل 	

الوصالت الالزمة إليصالها بصفحة الجمعية 
• العمل على إعداد حلقة نقاش على االنترنيت ألعضاء فرع الجمعية لتمكينهم 	

من طرح قضايا تهم الجميع 
• توعية المكتبات المتخصصة بفوائد تبادل الزيارات بين العاملين فيها وتقديم 	

االستشارات في الموضوعات المهمة مثل المكتبة االفتراضية 
• لتعليمهم 	 تدريبية  برامج  وتصميم  المستخدمين  تدريب  أهمية  على  لتركيز 

طرق البحث التي تعتمد على اسلب التدريب الشبكي مثل البحث على االنترنيت
 

ورقات العمل المقدمة )17( ورقة
 

الحضور)270( مشارك 
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المؤتمر السابع

 نحو شبكة مكتبات الكترونية:  رؤية خليجية )مسقط( خالل الفترة 27 – 29 أكتوبر 
1999م الموافق 18 – 20 رجب 1420هـ 

محاور المؤتمر 
• المكتبة الرقمية 	
• التطبيق واإلدارة واالستخدامات	
• آلية مناشط المكتبات وعملياتها 	
• تنظيم المعلومات 	
• نماذج نقل البيانات )MARC وتطبيقها للمخطوطات العربية( 	
• التراخيص وحقوق الطبع 	
• تأثيرات النشر االلكتروني 	
• خدمات المعلومات للمكتبات الرقمية 	
• نقل المعلومات ونشرها عبر الوسائل المتعددة 	
• تطوير قواعد بيانات متخصصة 	
• برامج تعليمية للمستخدم 	
• خدمات مرجعية متوفرة بموقع الشبكة 	
• إدارة شبكات المعلومات في العصر االلكتروني 	
• موارد عربية في العصر االلكتروني 	
• وسائل “ ILL “ محتملة والتسليم للمنطقة 	
• خدمات شبكة المعلومات العالمية 	
• االنترنت كمصدر للمعلومات 	
• إدارة شبكة المعلومات العالمية 	
• شبكة إقليمية للخليج العربي 	
• متطلبات الموارد البشرية في المكتبات الرقمية 	
• خصائص موظف المكتبة الرقمية 	
• تدريس تقنية المعلومات لموظفي المكتبات ومختصي المعلومات 	
• التطوير المهني للموظفين 	
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ورقات العمل المقدمة 
• والتقنين 	 الجدوى  قرار  والثانوية:   األولية  المعلومات  مصادر  وإدارة  التقنية 

التشريعي / محجوب محمد صالح بابا 
• الملك 	 مكتبة  على  حالة  دراسة  المؤتمته:   المكاتب  في  والسالمة  الصحة 

عبدالعزيز /د.حسن عواد السريحي، إنعام الطيب، رانيا ملياني 
• مبنى المكتبة االلكترونية:  دراسة نظرية / د.حسن عواد السريحي، أ .ناريمان حمبيشي 	
• تطبيق برنامج علمي جديد في قسم علوم المكتبات والمعلومات التابع لكلية 	

الكويت  بدول  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة  األساسية  التربية 
عشية االنتقال إلى القرن الحادي والعشرين:  دراسة حالة /د.علي فاخر الخباز

• برامج التطوير المهني المستمر للعاملين في المكتبات ومراكز المعلومات 	
/د.محمد مجاهد الهاللي 

• تأثير االنترنت في تعليم المكتبات والمعلومات / د.نعيمة حسن جبر 	
• نحو قالب إتصالي عربي لتبادل البيانات الببليوجرافية / أسامة لطفي محمد 	
• إدارة الموظفين الجدد المتحمسين / توني ماكشون 	
• األبعاد القانونية لتصميم قواعد البيانات وإنشائها / د.محمد الرابحي 	

توصيات المؤتمر 
• إلكسابهم 	 والمكتبيين  المهنيين  تطوير  برامج  وتحديث  تجديد  إلى  الحاجة 

المهارات الالزمة للتعامل مع المكتبة االلكترونية 
• لتحقيق 	 دوريا  والمعلومات  المكتبات  علوم  تعليم  برامج  بتقويم  التوصية 

مستوى متقدما من التقنين لمواجهة تحديات عصر المعلومات االلكترونية 
• في 	 أكبر  ريادي  بدور  يضطلعوا  أن  المعلومات  ومراكز  المكتبات  مديري  على 

المؤسسة في عصر المكتبة االلكترونية 
• شجيع أخصائي المعلومات لتطوير مهاراتهم في تنمية المجموعات، الخدمات 	

الفنية، في المكتبة االلكترونية/ الرقمية 
• االهتمام بإجراءات السالمة داخل المكتبات ومراكز المعلومات وعمل السياسات 	

الالزمة لضمان تطبيقها لمصلحة المؤسسة والعاملين فيها 
• على المكتبات ومراكز المعلومات فهم قضايا “حقوق النشر” فهما جيدا، وااللتزام بما 	

تنص عليه موادها تجنبا ألي مساءالت قد تنتج عند اختراق أو تجاوز ما تنص عليه 

ورقات العمل المقدمة )20( ورقة 

الحضور)354( مشارك 
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المؤتمر السادس

تحقيق مستوى االمتياز في تنظيم المعلومات وإتاحتها:  استراتيجيات 
للقرن 21:  المنامة خالل الفترة من 25 – 27 نوفمبر 1988م 

محاور المؤتمر
• تحليل وتنظيم وإتاحة المعلومات:  األدوات والمعايير ويشمل هذا المحور )نظم 	

وضبط  ونظمها،  العربية  اللغة  احتياجات  على  التركيز  مع  المعرفة  تنظيم 
المفردات، وخطط التكشيف، مع التركيز على احتياجات اللغة العربية وأدبياتها، 
وصيغ االتصال الخاصة بالبيانات » صيغة مارك وتعديالتها العربية« ومعايير تبادل 
البيانات ونقل حروف اللغة العربية إلى اللغات األخرى وأدوات اإلعارة بين المكتبات 
وإتاحة الوثائق وأنظمة التعامل مع االنترنت:  البريد االلكتروني، والجوفر، وإمكانات 

نقل الوثائق وغيرها مع تطبيقاتها في مجال تنظيم المعلومات وبثها( .
• حركة المعلومات في االنترنت ويشمل موضوعات، ، استخدام االنترنت كمصدر 	

لتبادل  الرسمية  والبروتوكوالت  المعلومات،  انتاج  ومعايير  للمعلومات، 
االلكتروني،  كالبريد  للمعلومات  الرسمي  غير  التبادل  وأدوات  المعلومات، 
وجماعات الحوار، وغيرها، وأنظمة تقنية المعلومات لتلبية االحتياجات المحلية 

في التكشيف وامكاناته، التعريب، دراسة التقويم وغيرها .
• )مصادر 	 موضوعات  ويشمل  والبث  الضبط  مشكالت  المحلية:   المعلومات 

المعلومات العامة واالرشيفية في العالم العربي:  التعامل مع الصور والتمثيالت 
األدوات  وتطوير  العربية  والصحف  والمجالت  للدوريات  واالسترجاع  والتكشيف 

الببليوجرافية المحلية وقواعد البيانات المتخصصة( 
• تطوير الموارد البشرية في مواجهة سياقها المتغير ويشمل هذا المحور:  إعادة توجيه 	

مستجدات  مواجهة  في  العربي  بالعالم  المعلومات  مجال  في  العاملين  إعداد  برامج 
العصر وتطوير برامج التدريب أثناء الخدمة للعاملين وبرامج التعليم المستمر . 

ورقات العمل المقدمة
• في 	 االنترنت  خدمة  عن  حالة  دراسة  العربي:   الخليج  جامعة  في  االنترنت  إدخال  تجربة 

المكتبة / مها حسين المنديل 
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• االحتياجات التدريبية للعاملين في المكتبات المتخصصة في القطاع الحكومي بدولة 	
الكويت:  دراسة ميدانية / د.علي فاخر الخباز 

توصيات المؤتمر 
• على 	 للمعلومات  عامة  واستراتيجيات  سياسات  وتطوير  إعداد  أهمية  على  التأكيد 

المستويات المؤسساتية والوطنية واإلقليمية لتسهم في وضوح الرؤية المستقبلية 
ونشر الوعي المعلوماتي وتقنين العمل والتعاون في مجال المعلومات على الساحتين 

الخليجية والعربية 
• تكثيف وتنسيق الجهود المبذولة من قبل المكتبات ومراكز المعلومات بدول مجلس 	

التعاون الخليجي للخروج بصيغة مقننة لسجالت الوثائق العربية من خالل تطوير صيغة 
عربية مقبولة لسجالت مارك على الساحة الخليجية والعربية 

• بناء 	 إلى  والعربية  الخليجية  المعلومات  ومراكز  بالمكتبات  اآللية  األنظمة  انتشار  أدى 
العديد من قواعد العربية في الفترة األخيرة مما يستوجب االلتفات إلى وضع الموجهات 

الضرورية لتقنينها وتطويرها ووضع اآلليات الفاعلة للتعاون المستمر بينها 
•  لما كانت الموارد البشرية المؤهلة والمدربة في مجال المعلومات هي العماد الحقيقي 	

والبيانات  المعلومات  المتسارع في  الهائل  التضخم  المهنة في مواجهة  لتطور هده 
وأشكال اختزانها لتحقيق السيطرة عليها وتسخيرها لتحقيق متطلبات المستفيدين 
من خدمات المعلومات، فان محور التعليم والتدريب في مجال المعلومات هو بال شك 
من المحاور التي ينبغي التركيز عليها في مستهل القرن الحادي والعشرين من خالل 
والدافعية  الفرص  وتوفير  والتدريب  المهني  التطوير  وبرامج  الدراسية  البرامج  تطوير 
لاللتحاق بها، لتلبي متطلبات سوق العمل بل وتدفعه إلى اإلمام بدال من أن تقتصر 

على مواكبة التطورات المستمرة فيه 
• تشجيع تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات الدراسية على فترات دورية في المجاالت 	

المتعلقة بتنظيم المعلومات وإتاحتها 
• بين 	 واللقاءات  والزيارات  الخبرات  وتبادل  التواصل  وضرورة  أهمية  على  التأكيد 

الى  باالضافة  العربي  الخليج  بدول  والمعلومات  المكتبات  مجال  في  المتخصصين 
االنترنت  شبكة  على  ونشرها  المشتركة  األعمال  وإنتاج  البحوث  مجال  في  التعاون 

لتعميم االستفادة منها 

ورقات العمل المقدمة)19( ورقة 

الحضور)326( مشارك 
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المؤتمر الخامس

 اإلتاحة االلكترونية للمعلومات:  التوقعات والتحديات في منطقة الخليج 
العربي )استضافة مركز جمعه الماجد للثقافة والتراث( دبي 1997م 

ورقات العمل المقدمة)7( أوراق
الحضور)313( مشارك 

 المؤتمر الرابع

تنمية الموارد البشرية في بيئة المكتبات االلكترونية )استضافته كل من جامعة 
الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي( الكويت 1996م 

ورقات العمل المقدمة 
• تدريب المستفيدين لبحث الوسائط االلكترونية:  دراسة حالة منظمة الخليج لالستشارات 	

الصناعية / محمد عبدالرشيد 
• إعداد المفهرسين لبيئة المكتبات االلكترونية، تحليل تدريس الفهرسة والمناهج ذات 	

العالقة في منطقة الخليج العربي / زهير الدين خورشيد 
• تنمية الموارد البشرية في المكتبات االلكترونية:  التجربة البريطانية / روك أديسون 	
• تحسين أداء دارسي الفهرسة من خالل برنامج تدريب الفهرسة المستند على الحاسب 	

اآللي / د.حسن السريحي 
• د.عبدالغفور 	  / عبدالعزيز  الملك  جامعة  في  المعلومات  تكنولوجيا  على  التدريب 

عبداللطيف 
• مصادر المكتبة في شبكة االنترنت / إيمان العوضي	

ورقات العمل المقدمة )12( ورقة 

الحضور )284( مشارك 
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المؤتمر الثالث

دعم المشاركة في المصادر بين المكتبات ومراكز المعلومات:  العين 
)استضافته جامعة اإلمارات العربية المتحدة( خالل الفترة 15 – 17 مارس 1995م

 

توصيات المؤتمر
• توصيات االتصاالت وتبادل المعلومات من خالل التوسع في استخدام شبكة المعلومات 	

تجميع  وسيلة  استحداث  إلى  إضافة  الوسائل،  من  وغيرها  الخليج  وشبكة  العالمية، 
البيانات  قاعدة  إلى  المؤدية  العبور  وسائل  وتبادل  العربي،  الخليج  لفرع  معلوماتية 

بالمنطقة عالوة على تبادل بيانات المطبوعات .
• االستمرار في تطوير المعايير الـ “ MARC “ العربي، يتعين على المكتبات التي تطبق 	

حاليا الكتلوجات اآللية أن تتبادل نماذج العمل والبيانات ذات الصلة .
• تشجيع الفروع المهنية من خالل الحصول على العضوية بفرع الخليج العربي أو جمعية 	

المكتبات الخاصة، يقوم الخليج العربي بإبالغ أعضائه عن مختلف األنشطة عبر النشرة 
اإلعالمية التي يصدرها فرع الخليج العربي 

• النهوض بمستوى التنمية واالستمرار في الفعاليات التعليمية للفرع .يتعين على األفراد 	
والمؤسسات رفع التوصيات عن االحتياجات التدريبية مع بذل مزيد من الجهد إليجاد فرصا 

تدريبية متخصصة بحسب ما يلزم .

ورقات العمل المقدمة )11( ورقة
الحضور)273( مشارك
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المؤتمر الثاني
استخدام التقنية في اإلدارة الفعالة للمعلومات في منطقة الخليج العربي 

المنامة خالل الفترة 12 – 14 يناير 1994م 

ورقات العمل المقدمة )13( ورقة 
الحضور)200( مشارك

المؤتمر األول
ميكنة المكتبات وتقنياتها:  المنامة 1993

ورقات العمل المقدمة للمؤتمر)10( أوراق
الحضور)150( مشارك
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النشرات

يصدر عن الجمعية نشرة فصلية منذ أن تأسست الجمعية حتى وصلت إلى 
المجلد الثامن عشر - العدد األول 2013م، حيث صدر العدد األول من النشرة في 

نوفمبر عام 1993م 
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جمعيةالمكتبات المتخصصة ال
فرع الخليج العربي  

العدد األول نوفمبر 1993م

العدد الثاني  ديسمبر 1993م
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إصدارات الجمعية

• نشرة الجمعية من عام 1993م – 2012م 	
• المكتبات 	 جمعية  محمد.  بن  نجيب  الخطيب، 

التأسيس  بين  العربي(  الخليج  )فرع  المتخصصة 
 -.  1 ط   -  . 2008م   –  1992 من  توثيقة  نظرة  واإلنجاز، 

المنامة:  الجمعية، 1429هـ / 2008 م . - 50 ص 

• للدراسات 	 توثيقي  رصد  محمد.  بن  نجيب  الخطيب، 
السادس  المؤتمر  فعاليات  ضمن  المقدمة  العلمية 
عشر:  المعرفة االفتراضية في مؤسسات المعلومات:  
اتجاهات وقضايا .- ابوظبي:  2 – 4 مارس 2010م / 16 
– 18 ربيع األول 1431هـ . – )باللغتين /متعدد الترقيم( 

• المكتبات 	 .جمعية  محمد  بن  نجيب  الخطيب،   
التأسيس  بين  العربي(  الخليج  )فرع  المتخصصة 
 -.  2 ط   -  . 2013م   –  1992 من  توثيقة  نظرة  واإلنجاز، 

المنامة:  الجمعية، 1434هـ / 2013 م . -64 ص 
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رؤساء الجمعية

مجال  في  المتخصصين  األكاديميين  واألخوات  اإلخوة  من  مجموعة  الجمعية  ترأس 
المكتبات والمعلومات وهم:  

• األستاذ محمد غالي مبارك )مملكة البحرين(	
 2012-2013م 

• الدكتور سيف الجابري )سلطنة عمان(	
 2011 - 2012م

• الدكتور عبداهلل الحفيتي )االمارات العربية المتحدة(	
 2010 – 2011م 

• الدكتور سلطان الديحاني )دولة الكويت(	
 2009 – 2010 م

• األستاذ فهد الدرهم )دولة قطر( 	
2008 – 2009 م 

• الدكتور راشد الزهراني ) المملكة العربية السعودية(	
 2007 – 2008م 

• الدكتور سيف الجابري )سلطنة عمان(	
2006 – 2007م

• الدكتور حسام العلماء )االمارات العربية المتحدة(	
 2005 – 2006م

• الدكتورة تغريد القدسي )دولة الكويت(	
2004 – 2005م
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• األستاذ عبدالرحمن الحميدي )المملكة العربية السعودية(	
 2003 – 2004 م

• الدكتور صالح البريدي ) المملكة العربية السعودية(	
2001 – 2003 م 

• الدكتور سعد الزهري )المملكة العربية السعودية(	
 2000 – 2001 م

• الشيخة سعاد الخليفة )مملكة البحرين(	
 1999 – 2000م 

• األستاذ عبدالرحمن الحميدي )المملكة العربية السعودية(	
 1997 – 1998م 

• الدكتور حسين األنصاري )دولة الكويت( 	
1996 – 1997م

• األستاذة باربرا أبوزيد )االمارات العربية المتحدة(	
1995– 1996م

• الدكتور محمدصالح عاشور )المملكة العربية السعودية(	
 1994 – 1995م 

• الدكتور هارولد يانغ )البحرين( 	
1993 – 1994م 

• تولى األستاذ عبدالرحمن الحميدي من المملكة العربية السعودية رئاسة فترتين 	
• تولى الدكتور صالح البريدي فترة واحدة لمدة سنتين نظرا العتذار الدكتور أحمد 	

القطان )رحمه اهلل( من قطر 
• تولى الدكتور سيف الجابري رئاسة فترتين 	
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الدورات التدريبية والندوات
• في 	 المنعقدة  والحلول  التحديات  المجهر:  تحت  الطبية  المعلومات  الصحية:  المعلومات  ندوة 

مسقط خالل الفترة من 13-14 فبراير 2013 .
• »مواضيع معاصرة في التراخيص واألتحادات« والتي اقيمت في أبوظبي خالل الفترة 8 – 10 ديسمبر، 	

2012  في فندق راديسون بلو. المتحدثين هم تيري  بنكل من المملكة المتحدة, وآن أوكيرسون من 
الواليات المتحدة.

• مواضيع متقدمة في التكتالت المكتبية وترخيص المحتويات الرقمية - المنامة 10 – 11 مارس 2012م، 	
حاضر فيها كل من:  آن اوكورسن، تيري بوكنل، كاثي بيري )فندق الخليج(

• استخدام تقنيات الهواتف المحمولة في المكتبات – المنامة 10 – 11 مارس 2012م، حاضر فيها جوزيف 	
مورفي )فندق الخليج( . 

• قواعد الفهرسة في القرن 21 مسقط 	
• الندوة الدولية للمعلومات الصحية : سد الفجوة بين المتخصصين في الرعاية الصحية والمعرفة: 	

دور أمين المكتبة الطبية غير معلن. مسقط  المنعقدة في الفترة من  18 الى 19 يناير 2012 .
• الورشة األولى » المجالت االلكترونية« والورشة الثانية » إدارة المكتبة للمصادر اإللكترونية« المنعقدة 	

كجزء من المؤتمر 16 لجمعية المكتبات المتخصصة في دولة االمارات العربية المتحدة في الفترة 
من 28 مارس إلى 1 إبريل 2010

• اإلدارة الفعالة لمدراء المكتبات، ابوظبي:  15 – 17 ديسمبر 2009م، حاضر فيها الدكتور أندرو سندرباك 	
• الورشة األولى » المكتبات 2.0 التطبيقات واالستراتيجيات. المتحدثين هم: كارن جوك من جامعة 	

زايد باالمارات و ستيفاني شميت من مجموعة الجامعات الخمس في بوستون أما الورشة الثانية 
فتتناول موضوع. »بناء المكتبات الرقمية باستخدام برمجيات المصدر المفتوح«. المتحدثة هي: 
اليزابيث بيدوين من جامعة يال االمريكية تم عقدها في الكويت بتاريخ 4-6 ابريل 2009 كجزء من 

مؤتمر الجمعية الخامس عشر
• مهارات البحث عن المعلومات .الرياض:  30 محرم 1430هـ الموافق 27 يناير 2009م بالتعاون مع المعهد 	

الدبلوماسي بوزارة الخارجية السعودية .
• ندوة المكتبات المتخصصة واالحتياج المعرفي للعاملين في الحقل الدبلوماسي بالتعاون مع 	

المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية السعودية .الرياض:  29 محرم – 2 صفر 1430 هـ / الموافق 26 
– 28 يناير 2009م 

• البيانات 	 بقواعد  الخاصة  الرخص  على  والتفاوض  المكتبات  بين  التعاون  لدعم  االتحادات  بناء 
والمصادر الرقمية، العين:  23 – 25 نوفمبر 2008م، حاضر في الورشة كل من السيدة آن أوكرسون، 

السيدة كيمبرلي باركر 
• »«بناء اتحادات والتفاوض في التراخيص لقواعد البيانات والموارد الرقمية« المنعقدة في الفترة )23-	

25( نوفمبر 2008 في العين- دولة االمارات العربية المتحدة، المتحدثين هم تيري بنكل من المملكة 
المتحدة، وكيمبرلي باركر.

• التراث:  الحفظ واإلتاحة:  الدوحة 12 – 14 ابريل 2008 م .جامعة قطر. 	
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• العين 	 بمدينة   Classification Web الويب  الكونجرس على  استخدام تصنيف مكتبة  مهارات 
باإلمارات العربية خالل الفترة من 23 – 25 يناير 2007م .حاضر في الدورة الدكتور يونس الشوابكة

• تطوير المصادر االلكترونية في المكتبات الطبية، المنامة:  31 مارس – 2 ابريل 2007م بالتعاون مع 	
الجمعية األمريكية للتقدم العلمي وشركة تكنولج، حاضر في الورشة السيدة دايان كوفاس 

• الوعي المعلوماتي لدى أخصائي مصادر التعلم:  مسقط من 10-12 ربيع األول 1427هـ الموافق 8 – 10 	
ابريل 2006م بفندق رمادا شارك في الورشة 22 متدربا ومتدربة، حاضر فيها الدكتورة تغريد القدسي 

عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت . 
• 	 28  –  26 من  الفترة  .خالل  .العين  المعلومات  ومراكز  المكتبات  في  االلكترونية  المصادر  إدارة 

مارس 2005م .حاضر في الورشة الدكتور شاهين الحوسني خبير ومتخصص في علم المكتبات 
والمعلومات . 

• مهارات الفهرسة الحديثة.دبي:  خالل الفترة من 16 – 20 ابريل 2005م، حاضر فيها األستاذ محمد صابر 	
• فهرسة مصادر المعلومات االلكترونية على االنترنت:  الكويت:  فندق راديسون ساس الكويت خالل 	

الفترة من 27 – 29 مارس 2004م الموافق 6-8 صفر1425 هـ حاضر فيها األستاذة سميرة الخياط . 
• الخدمات المرجعية الرقمية:  الواقع وتطلعات المستقبل:  دبي خالل الفترة من 2 – 4 ذي الحجة 	

1423هـ الموافق 3 – 5 فبراير 2003م، بفندق قصر متروبوليتان، حاضر فيها األستاذ سعد الزهري .
• الدور المتغير ألخصائي الخدمات المرجعية في البيئة االلكترونية :  الدوحة خالل الفترة من 16 – 	

18 1423/1هـ الموافق 1-2002/4/3م بمنظمة الخليج لالستشارات الصناعية.، حاضر فيها الدكتور 
راشد الزهراني . 

• إدارة وتنمية المجموعات في المكتبات الحديثة:  المنامة من 4 – 6 ربيع األول 1422هـ الموافق من 25- 	
27 /2001/6م .شارك فيها 36 متدرب، حاضر فيها كل من األستاذ سعد الزهري األمين العام لالتحاد 
العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( ورئيس جمعية المكتبات المتخصصة )خالل تلك القترة(، 
هادي طالبه مدير مكتبة جامعة البحرين، دان بلوكر )مدير المكتبة الطبية بارامكو السعودية – 

الظهران(.
• االتجاهات الحديثة في اإلدارة لمديري المكتبات ومراكز المعلومات:  دبي خالل الفترة من 18 – 19 	

شعبان 1422هـ الموافق 3-4 نوفمبر 2001م حاضر فيها األستاذ صالح الغامدي خبير ومتخصص في 
تقديم الدورات التدريبية .

• مدخل عملي إلى الفهرسة والتصنيف، مسقط:  خالل الفترة من 5 – 7 ابريل 1999م 	
• تطبيقات االنترنت في المكتبات ومراكز المعلومات، الرياض:  خالل الفترة من 16 – 17 ذوالقعدة 1418هـ 	

الموافق 14 – 15 مارس 1998م، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
• تحقيق مستوى االمتياز في تنظيم المعلومات وإتاحتها:  استراتيجيات للقرن الحادي والعشرين:  	

المنامة خالل الفترة من 25 – 27 نوفمبر 1998م 
• استخدام المصادر والخدمات االلكترونية لتنظيم المعرفة:  المنامة 22-24 نوفمبر 1998م	
• تطبيقات االنترنت في المكتبات وخدمات المعلومات:  دبي خالل الفترة من 7 – 9 سبتمبر 1997م 	
• االمتياز في خدمات المعلومات من خالل إدارة الجودة:  الكويت خالل الفترة من 13 – 15 ابريل 1996م 	
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اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة
تعقد الجمعية اجتماع عام لألعضاء مرة في العام على األقل كما نصت عليه الالئحة 

الداخلية للجمعية . 

المراجع
- الجابري، سيف عبد اهلل. دور جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي في 
تطور ودعم المكتبات والمعلومات في منطقة الخليج. - مكة المكرمة: بحث مقدم 

لندوة أخصائي المكتبات والمعلومات بجامعة أم القرى 1428هـ / 2007م.
- الخطيب، نجيب بن محمد. جمعية المكتبات المتخصصة )فرع الخليج العربي( بين 
التأسيس واإلنجاز، نظرة توثيقة من 1992 – 2008م . - ط 1 .- المنامة:  الجمعية، 1429هـ 

/ 2008 م . - 50 ص. 
- الخطيب، نجيب بن محمد. رصد توثيقي للدراسات العلمية المقدمة ضمن فعاليات 
اتجاهات  المعلومات:   االفتراضية في مؤسسات  المعرفة  المؤتمر السادس عشر:  
– )باللغتين /  . – 18 ربيع األول 1431هـ  2010م / 16  – 4 مارس  وقضايا .- ابوظبي:  2 

متعدد الترقيم(.
- لوائح وأنظمة الجمعية.

- نشرات الجمعية من عام 1993 - 2012م.
 


