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هل تعاني من كثرة مصادر البحث املتاحة وتتمنى لو مت عرضها جميعا في بوتقة واحدة؟؟
أال تبحث عن وسيلة لالتصال باملستفيدين بطريقة مميزة و سهلة؟؟
أال يطلب املستفيدون احلصول على ما يناسب اختصاصهم فقط وليس أي معلومات أخرى؟؟
هل تتمنى لو أن لكل مستفيد القدرة على حتديد تنبيهات دورية عبر جميع مصادر املعرفة؟؟
هل تريد أكثر من ذلك؟؟؟

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

بحث موحد شامل
Federated Search
and Discovery

نشر الكتروني
Electronic Publishing

التحكم بصالحيات املستفيدين

ملفات سمات للمستخدمني
Users profiling

إحاطة جارية وتنبيهات مجدولة
Personalized Current
Awareness and SDI

Users Management

صفحة خاصة بكل مستخدم
Personalized user Page

خدمة املعرفة األكادميية تعطيك املزيد...
راحة البال حيث ال حتتاج إال خدمة اإلنترنت في مكتبك.
كفاءة في األداء حيث تقدم النظم لك هذه اخلدمات بناء على خبرة راسخة تقنية و معلوماتية.
رضى املستفيدين حيث تتمكن مكتبتك من تلبية احتياجاتهم بسهولة و يسر.

تقدم النظم العربية املتطورة خدمة املعرفة األكادميية للمكتبات األكادميية و الطبية
التي تطمح الى مستوى عاملي من اخلدمة املعرفية ...اتصل بنا للمزيد من املعلومات
www.aas.com.sa
info@aas.com.sa

ك��ل��م��ة ال��رئ��ي��س

ا�ستجابة للتطور املعريف والتقني الدائم يف جمال علوم املكتبات واملعلومات و�أي�ضا مبنا�سبة االحتفال مبئوية ت�أ�سي�س اجلمعية
الأم ،فقد مت هذا العام وخالل م�ؤمتر اجلمعية يف وا�شنطن ويف �شهر يونيو اطالق م�شروع املوائمة  ، Alignmentهذا
امل�شروع الذي ا�ستغرق �أكرث من عامان من اجلهود البحثية العميقة والتي ا�ستخدم فيها الكثري من الأدوات مثل املقابالت
ال�شخ�صية وور�ش العمل وجمموعات املناق�شة والطاوالت امل�ستديرة واال�ستبانات ،الخ ،.وبهدف اختبار معرفة كيف ميكن لدور
�أخ�صائي املعلومات واملكتبات ودور اجلمعية �أن يواكب احلاجات يف عامل متغري ،ويحقق و�ضع �أف�ضل لدورهم ودور اجلمعيه يف
امل�ستقبل ،ولعل من �أهم الفوائد التي �سيحققها امل�شروع; متكني الأع�ضاء من فهم �أف�ضل بقيمتهم والدور الذي ميكن �أن يلعبوه
يف م�ؤ�س�ساتهم  ،وحتفيزهم على االت�صال بفعالية حول دورهم املحوري وقيمتهم املميزة يف م�ؤ�س�ساتهم ،وبناء و�ضع مميز
لأخ�صائي املعلومات يف �سوق العمل  ،و�أي�ضا ا�ستقطاب �أع�ضاء جدد للجمعية من تخ�ص�صات خمتلفة يف جمال املعلومات.
امل�شروع �سيقدم جمموعة من االدوات الب�سيطة والعملية للأع�ضاء والتي �ستمكنهم من ابراز وا�ستعرا�ض هذا الدور املحوري
يف م�ؤ�س�ساتهم من خالل تقدمي ا�سرتاتيجيات للمخاطبة واالت�صال الفعال ميكن اال�ستعانة بها عند التخاطب مع املدراء يف
م�ؤ�س�ساتهم ومتكنهم من بيان �أهمية دورهم احلا�سم يف دعم عمليات اتخاذ القرار ،و�أي�ضا �ستوفر جمموعه من التعريفات
وامل�صطلحات التي ميكن ا�ستخدامها �أو �أي�ضا عدم ا�ستخدامها عند كتابة التو�صيف الوظيفي لأخ�صائي املعلومات ،كذلك
�سيتم تقدمي جمموعة من النماذج والأ�ساليب والأفكار املمكن ا�ستخدامها عند االت�صال واحلاجة لبيان دور �أخ�صائي
املعلومات ملجتمع امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها مثل عرو�ض تقدميية ممكن تقدميها خالل اجتماعات العمل يف امل�ؤ�س�سة ،وجمموعه
من خطط االت�صال الدوري الفعال مع جمتمع امل�ؤ�س�سة.
ونود �أن ن�شري هنا اىل �أن �أهم املبادرات التي يحويها امل�شروع هي مبادرة تغيري ا�سم اجلمعية ليوائم التطورات واملتغريات
املختلفة وي�ضع اجلمعية يف موقع �أف�ضل خلدمة التخ�ص�ص والأع�ضاء ،ولعل هذه املبادرة مازالت ت�ستقطب الكثري من النقا�ش
ولكن الدرا�سات التي قامت بها اجلمعية �أثبتت احلاجة لهذا التغيري لعدم مطابقة اال�سم للخ�صائ�ص االيجابية التي يقدرها
�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات و الأعمال  ،فب�شكل عام فامل�شروع مازال ي�ستقطب الكثري من اجلهود وهذه دعوة للجميع للم�شاركة بالتغيري
وامل�ستقبل الأف�ضل للتخ�ص�ص واجلمعية مع .Alignment 09

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

أعضاء مجلس إدارة جمعية المكتبات المتخصصة-فرع الخليج 2010/2009م
د .سلطان محيا الديحاني
الرئيس

أ .عفراء سعيد راشد الشامسي
مسئولة التطوير المستمر

�ص.ب 5969 .ال�صفاة ،الكويت
ت - 009654984711 /ف009654840718 /
الربيد االلكرتوينs_aldaihani@ hotmail.com :

�ص .ب 1331 .املكتبة الطبية-امل�ست�شفى ال�سلطاين
م�سقط � 111سلطنة عمان
ت - 0096824599685 /ف0096824599307 /
الربيد االلكرتوينaffralshamsi@yahoo.com :

�ص .ب 1441 .العني ،االمارات العربية املتحدة
ت - 00971503386868 /ف0097137666975 /
الربيد االلكرتوينa.khalifa@uaeu. ac.ae :

أ .نجيب بن محمد الخطيب
رئيس تحرير النشرة

أ .عبداهلل خليفة الحفيتي
الرئيس المنتخب

أ .فهد بن علي الدرهم
الرئيس السابق

�ص .ب 2713 .الدوحة ،قطر
ت - 009745858747 /ف009744931430 /
الربيد االلكرتوينfahad.ali@qu.edu.qa :
أ .ديفيد هرش
نائب الرئيس  /سكرتير

هيئة ابو ظبي للثقافة والرتاث �ص ب 2380
ابو ظبي -االمارات العربية املتحدة
ت 00971504451968 :فاك�س0097126217472 :
الربيد الإلكرتوينdavid.hirsch@adach.ae :
د .نعيمة حسن جبر
مسئولة موقع الجمعية

�ص.ب 42 .اخلو�ص  123م�سقط� ،سلطنة عمان
ت - 0096899320584 /ف0096824543194 /
الربيد االلكرتوينmnjaburh@hotmail.com :
أ .تهاني كلندر
مسئولة التخطيط اإلستراتيجي

ت 00965 24843908 /ف00965 24816595 /
�ص.ب 17140 .الرمز الربيدي 72452 :الكويت
الربيد اللألكرتوينkuw20022002@ yahoo.com :

�ص.ب 52870 .الريا�ض  11573اململكة العربية ال�سعودية
ت - 0096614882473 /ف0096614828506 /
الربيد االلكرتوينnajeeb2299@yahoo. com :
أ.محمد غالي راشد
منسق العالقات العامة

اخت�صا�صي املجموعات العلميه
مكتبة جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنيه ,ثول .اململكه
العربيه ال�سعوديه
ت0096628083605 :
الربيد الكرتوين Mohamed.mubarak@kaust.edu.sa :
د .حسين األنصاري
عضو مجلس إدارة

ت -00965 24988881 /ف00965 24844120 /

الربيد الإلكرتوينh_ansari82@hotmail.com :
أ .راشد عبد الرحمن علي
عضو مجلس إدارة

جامعة الإمارات �ص.ب  1441العني
ت - 97137131182 /ف0097137666975 /
الربيد الإلكرتوينrashed@uaeu.ac.ae :

ال������م������ق������دم������ة

يعمل القائمون على جمعية املكتبات املتخ�ص�صة (فرع اخلليج العربي) على مالحقة التطورات املهنية املت�سارعة يف جمال
التخ�ص�ص ومواكبتها قدر الإمكان ،وذلك من خالل عقد امل�ؤمترات وحلقات البحوث وور�ش العمل و�إ�صدار ن�شرة متخ�ص�صة
حتمل بني طياتها �أعماال حديثة من درا�سات ومقاالت وعرو�ض كتب و�أطروحات علمية وتقارير باللغتني العربية واالجنليزية .
وي�أتي �صدور هذا العدد من ن�شرة جمعية املكتبات املتخ�ص�صة ،والقائمني على اجلمعية من �إداريني ومنظمني يف �أوج ن�شاطهم
للتح�ضري للم�ؤمتر ال�سنوي ال�ساد�س ع�شر املزمع عقده يف مدينة ابوظبي بالإمارات العربية املتحدة خالل الفرتة من 4 -2
مار�س  2010املوافق  18-16ربيع الأول 1431م حتت عنوان «املعرفة االفرتا�ضية يف م�ؤ�س�سات املعلومات :اجتاهات وق�ضايا».
وي�سرين �أن �أنوه �إىل اجلهود احلثيثة واملخل�صة التي ت�سعى لإجناح امللتقى و�إبرازه بال�صورة املر�ضية املطلوبة من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة واللجنة املنظمة وال يفوتني ونقال للحقيقة وتقديرا للجهد املبذول �أن �أخ�ص بالذكر وال�شكر الأ�ستاذ
عبداهلل بن خليفة احلفيتي الرئي�س املنتخب للجمعية والأ�ستاذ الدكتور جا�سم جرجي�س .
وال يفوتني وبهذه املنا�سبة التي �أجدها فر�صة �سانحة �أن �أوجه الدعوة للباحثني والباحثات يف جمال التخ�ص�ص ب�أن
ي�شاركوا ب�أعمالهم يف امل�ؤمتر والتى ودون �أدنى �شك من �ش�أنها �أن ت�شكل �إ�ضافة علمية للتخ�ص�ص يف دول اخلليج العربي.

نشرة دورية تصدر عن جمعية المكتبات

• المؤتمر  : 16المعرفة االفتراضية في مؤسسات

المتخصصة -فرع الخليج العربي

�أ.جنيب بن حممد اخلطيب

4

المعلومات :اتجاهات وقضايا

المجلد الرابع عشر  -العدد الثالث
شوال  1430هـ  -أكتوبر 2009م

• جمعية المكتبات المتخصصة

6

تختتم مؤتمرها الخامس عشر في الكويت

المشرف العام
د .سلطان محيا الديحاني

• االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

saldaihani@gmail.com

8

ينظم مؤتمره العشرون في المغرب
رئيس التحرير

• تسويق نظم المعلومات وقواعد البيانات

أ .نجيب بن محمد الخطيب

االلكترونية للمكتبات السعودية

najeeb2299@yahoo.com

جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي
صب  26154المنامة  -مملكة البحرين
www.sla.org/chapter/cag

8

10

16

22

مؤتمرات ونـدوات

املؤمتر السادس عشر جلمعية املكتبات املتخصصة فرع اخلليج العربي 2010

املعرف ـ ـ ــة االفـ ـ ـ ــتراضية فـ ـ ـ ــي مؤسسـ ـ ـ ـ ـ ــات
املعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ــات :اجت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهات وقض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا
ابو ظبي  -إالمارات العربية المتحدة 4-2 -مارس 2010م

تنظم جمعية المكتبات المتخصصة (فرع الخليج
ال��ع��رب��ي) م��ؤت��م��ره��ا ال��س��ادس ع��ش��ر ت��ح��ت ع��ن��وان
“المعرفة االفتراضية ف��ي مؤسسات المعلومات

• التوجه نحو امل�ستفيد والوعي املعلوماتي يف البيئة الرقمية
• خدمات املعلومات ملجتمع ذوي االحتياجات اخلا�صة
• دور مراكز م�صادر التعلم يف م�ساندة التعليم

:اتجاهات وقضايا “ وذلك في مدينة ابوظبي باإلمارات
العربية المتحدة خالل الفترة من  4 – 2مارس 2010م
الموافق في  18-16ربيع األول 1431م

تقدم الجوائز
بهدف تشجيع
الباحثين الشباب
ممن يتم اختيار
أوراقهم للجوائز
من قبل اللجنة
العلمية للمؤتمر

 -1المجموعات الرقمية:

• �إدارة املحتوى الرقمي
• التكتالت املكتبية :التخطيط ،التفاو�ض ،والرتاخي�ص
• املكتبات الرقمية التبادلية
• رقمنة املحتوى العربي (جتارب عربية)

 -4المهنة والمهنيين:

• املجتمع الرقمي ومهنة املكتبات
• دور م�ؤ�س�سات امل�ع�ل��وم��ات يف االع �ت �م��اد والرتتيب
الأكادميي
• �إعداد مدراء وم�ست�شاري املعلومات يف البيئة الرقمية
• التفكري اال�سرتاتيجي ودور املهنيني يف ظ��ل الأزم��ة
االقت�صادية
البرنامج الزمني لتقديم األوراق

 -2الخدمات:

• اخلدمة املرجعية االفرتا�ضية
• اال�ست�شارات البحثية
• خدمات املعلومات متعددة الو�سائط
• مقايي�س تقييم وحتليل املحتوى الرقمي

• اخر موعد لتقدمي م�شروعات الأوراق  1نوفمرب 2009
• الإخطار بقبول او رف�ض امل�شروعات املقدمة  15نوفمرب
2009
• اخر موعد لتقدمي ورقة امل�ؤمتر  15دي�سمرب 2010
• الإخطار بقبول او رف�ض الورقة النهائية للم�ؤمتر 15
يناير 2010

 -3المستفيدون:

• املجتمع الرقمي (التعليم الرقمي ،البحث الرقمي
�إدارة الأعمال الرقمية ،احلياة االفرتا�ضية)

4

ن�شرة جمعية املكتبات املتخ�ص�صة(فرع اخلليج) العدد (2009 )3م

ضوابط تقديم أوراق المؤتمر

 .1تكون الأوراق املقدمة يف حدود � 4-3آالف كلمة تقريب ًا.

 . 2تعد الأوراق با�ستخدام برنامج مايكرو�سوفت ورد � ٦أو
�أحدث منه
 .3ترتك م�سافة مزدوجة بني ال�سطور ،مع اعتماد الهوام�ش
االفرتا�ضية لربنامج مايكرو�سوفت ورد (بو�صة واحدة
يف الهام�ش العلوي ،و  ١٫٢٥بو�صة يف الهام�ش ال�سفلي)
 .4يعتمد �أ�سلوب �إي��ه بي �إي��ه ( )APA Styleيف كتابة
امل�صادر ،واحلوا�شي التي تراجع جيد ًا  ،وترتب هجائي ًا.
 .5يقدم م�ستخل�ص للورقة املقدمة يف حدود ٢٠٠كلمة.
 .6تت�ضمن الأوراق البحثية مقدمة ومعلومات حول خلفية
امل�شكلة �أو الهدف ،وفرو�ض البحث ،منهج وخطوات
البحث ،النتائج ،واملناق�شة واخلامتة.
 .7تت�ضمن �أوراق وجهات النظر واملواقف العنا�صر التالية:
خلفية املو�ضوع ،بيان املو�ضوع �أو الق�ضية حتت الدرا�سة،
الأدلة ،املناق�شة ،النتائج.
توزيع األوراق المقدمة

�سوف يتم اختزان جميع الأوراق املقدمة على قر�ص ليزر
مدمج يتم توزيعه على امل�شاركني يف �أعمال امل�ؤمتر.
نشر األوراق العلمية

يوافق الباحثون امل�شاركون على ن�شر �أوراقهم بالعربية
واالجنليزية �إذا ما وقع عليها اختيار اللجنة العلمية يف
عدد خا�ص
الجوائز المقدمة للباحثين

حتكيم �أوراقهم �ضمن الأوراق املر�شحة للجوائز.
معايير تحكيم األوراق لنيل الجوائز

 .1ترابط البناء املنطقي ال�سليم للمفاهيم والنظريات
واملحتويات التي ت�ضمنتها الورقة
 .2و�ضوح امل�شكلة �أو الهدف من الدرا�سة.
� .3أهمية الدرا�سة ومدى االبتكار فيها.
 .4ارتباطها مبحاور امل�ؤمتر.
 .5تغطية الأدبيات املهنية يف املو�ضوع.
 .6املدخل واملنهج املتبع يف الدرا�سة.
.7النتائج.
 .8مناق�شة وحتليل النتائج.
 .9الأ�سلوب والعبارات وال�صياغة.
 .10التوثيق والأمانة العلمية .حتكم كل ورقة من قبل ثالثة
حمكمني ،وتر�صد النتيجة الرتاكمية لتحكيمهم التخاذ
احلكم النهائي على الورقة املر�شحة لنيل اجلائزة.

يتم اختزان جميع
األوراق المقدمة
على قرص ليزر
مدمج يتم توزيعه
على المشاركين

المراسالت

تر�سل جميع املرا�سالت واال�ستف�سارات املتعلقة بامل�ؤمتر
على العنوان التايل:
رئي�س اللجنة العلمية الدكتور :جا�سم جرجي�س
بريد الكرتوينjjirjees@ncdr.ae :
من م�ؤمتر �سابق للجمعية

تقدم اجلوائز بهدف ت�شجيع الباحثني ال�شباب ممن يتم
اختيار �أوراقهم للجوائز من قبل اللجنة العلمية للم�ؤمتر
ح�سب ال�ضوابط التالية:
 .1ال تدخل الأوراق املقدمة من الأكادمييني بدرجة �أ�ستاذ
�ضمن الأوراق املر�شحة للجوائز.
 .2ال تدخل الأوراق املقدمة ممن نالوا جوائز يف م�ؤمترات
اجلمعية خ�لال ال�سنتني املا�ضيتني �ضمن الأوراق
املر�شحة للجوائز.
 .3ال تدخل الأوراق املقدمة ممن مل يقدموا موافقتهم على
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مؤتمرات ونـدوات

جمعية املكتبات املتخصصة ( فرع اخلليج العربي )

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

هذا المؤتمر
يأتي استكمال
للجهود السابقة
التي بذلتها
الجامعة وفرع
الخليج العربي
لجمعية المكتبات
المتخصصة

6

هذا وقد كانت فعاليات امل�ؤمتر قد ب��د�أت �صباح يوم
الثالثاء  7ابريل املوافق  11ربيع الثاين عند ال�ساعة التا�سعة
�صباحا بالقران الكرمي بح�ضور نخبة من ال�سفراء و�أ�ساتذة
جامعة الكويت ورئي�س جمعية املكتبات املتخ�ص�صة جلوريا
زام��ورا  ،و�أع�ضاء اجلمعية  ،وجمموعة من املتخ�ص�صني
من دول جمل�س التعاون .بعد ذلك القى نائب مدير جامعة
الكويت ملركز العلوم الطبية الدكتور عبداهلل بهبهائي كلمة
قال فيها “ �إن هذا امل�ؤمتر ي�أتي ا�ستكمال للجهود ال�سابقة
التي بذلتها اجلامعة وفرع اخلليج العربي جلمعية املكتبات
املتخ�ص�صة ،ال �سيما �أن حم��اور م�ؤمتر هذا العام جت�سد
ق�ضايا مهمة تتمثل يف الإب��داع بالقيادة و�إدارة املعلومات
والتوا�صل والتعاون املعلوماتي امل�شرتك وتو�ضيف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال ملواجهة التحديات وا�ست�شراق �آفاق
امل�ستقبل وامل�ضي قدما بعملية التطوير والتنمية وحت�سني
اخلدمات املعلوماتية للم�ستفيدين “
بعد ذلك القى عميد كلية العلوم االجتماعية الدكتور
عبدالر�ضا ا�سريي كلمة قال فيها “ ان امل�ؤمتر هو احد
ال�سبل التي حتاول اجلامعة من خالله �أن حتقق ر�سالتها
و�أهدافها التعليمية واملجتمعية  ،وان الكويت اليوم ت�شهد
نه�ضة كربى على جميع ال�صعد تتوجها عملية اال�ستفادة

ن�شرة جمعية املكتبات املتخ�ص�صة(فرع اخلليج) العدد (2009 )3م

م��ن تكنولوجيا املعلومات واالت �� �ص��االت لتقدمي �أف�ضل
اخلدمات الهادفة �إىل تنمية املجتمع الكويتي وتقدمه “
بعد ذل��ك القى رئي�س جمعية املكتبات املتخ�ص�صة
الأ�ستاذ فهد الدرهم كلمة �أو�ضح فيها �أن على املعنيني
مبجال تكنولوجيا املعلومات عليهم النظر �إىل املتغريات
التقنية واملعرفية التي ي�شهدها العامل ،م�شريا �إىل �أن هذه
التطورات تدعو �إىل التجديد دائما كي ال تقف دول املنطقة
يف حالة جمود ،بينما ي�ستمر العامل يف تطوره  ،و�أ�ضاف �أن
هذا الأمر يتطلب تغريا يف وظائف �أمني مكتبة املعلومات من
الوظيفة التقليدية �إىل مهام ا�ست�شاري ومدير للمعلومات .
بعد ذلك القى الدكتور �سلطان الديحاين الرئي�س املنتخب
جلمعية املكتبات املتخ�ص�صة ورئي�س اللجنة التنظيمية للم�ؤمتر
كلمة قال فيها “ ان اللجنة التنظيمية اختارت العنوان ليمثل
انطالقا لدعوة التغيري واالب ��داع يف اف��ق املعلومات ،حيث
ا�صبحت املعلومات فيه ال�سلعة االكرب قيمة والعن�صر اال�سا�سي
يف اهم اقت�صاد وهو اقت�صاد املعرفة” ،كما او�ضح ان اللجنة
العلمية اختارت ع�شرين ورقة عمل من االوراق العلمية املقدمة
وفقا ملعايري مو�ضوعة للعر�ض �ضمن جل�سات امل�ؤمتر تتناول
مو�ضوعات تتعلق ببوابات املعرفة وتقنية الال�سلكي وال�شبكات
االجتماعية املعلوماتية و�إدارة املعرفة والتطوير املهني
والأكادميي لأخ�صائي املعلومات واملكتبات واالرا�شيف الرقمية.
بعد ذلك تف�ضل الدكتور عبداهلل بهبهائي والدكتور
عبدالر�ضا ا��س�يري ترافقهم رئي�سة جمعية املكتبات
املتح�ص�صة ج�ل��وري��ا زام���ورا ورئ�ي����س جمعية املكتبات
املتخ�ص�صة ( فرع اخلليج ) بافتتاح املعر�ض امل�صاحب
للم�ؤمتر  ،وبعد ا�سرتاحة ق�صرية بد�أت فعاليات امل�ؤمتر
بجل�ساته العلمية
وك��ان��ت �شركة ادي�ت��وك ق��د �أق��ام��ت حفل ع�شاء على
�شرف �ضيوف امل�ؤمتر م�ساء يوم االثنني /6ابريل مبطعم

مي�سه الغامن.
ويف م�ساء يوم الثالثاء � 7أبريل �أقامت جامعة الكويت
حفل ع�شاء على �شرف امل�شاركني وذلك بفندق ال�شاطىء
وبح�ضور رئي�س جمعية املكتبات املتخ�ص�صة جلوريا زامورا،
حيث �ألقت كلمة �شكرت فيها اجلمعية لدعوتها للم�ؤمتر .
وبعد ظهر يوم الأربعاء  8ابريل مت اجتماع اجلمعية
العمومية لالنتخابات للمجل�س اجلديد والذي �شكل على
النحو التايل :
• د�.سلطان الديحاين (الرئي�س – الكويت)
• �أـ.عبداهلل احلفيتي (الرئي�س املنتخب – االمارات العربية
املتحدة)
• �أ.فهد الدرهم (الرئي�س ال�سابق – دولة قطر)
• �أ.ديفيد هر�ش (�سكرتري  /نائب الرئي�س – االم��ارات
العربية املتحدة)
• �أ.تهاين كلندر (رئي�س التخطيط اال�سرتاتيجي – الكويت)
• د�.سيف اجلابري (م�سئول الع�ضوية – �سلطنة عمان)
• �أ.عفراء ال�شام�سي ( رئي�س التدريب والتطوير املهني –
�سلطنة عمان )
• �أ.حممد غايل را�شد (م�سئول العالقات العامة – مملكة
البحرين)
• �أ.جنيب اخلطيب (رئي�س حترير الن�شرة – اململكة -
العربية ال�سعودية)
• د.نعيمة جرب ( ع�ضو جمل�س �إدارة – �سلطنة عمان )
• د.ح�سني االن�صاري (ع�ضو جمل�س �إدارة – دولة الكويت)
• �أ.را��ش��د علي (ع�ضو جمل�س �إدارة – االم��ارات العربية
املتحدة)
كما اعنت التو�صيات النهائية للم�ؤمتر التي تالها اال�ستاذ
الدكتور �سجاد الرحمن .
م��ن ج��ان��ب �أخ��ر �أق��ام��ت �شركة النظم العربية احلفل
اخلتامي للم�ؤمتر م�ساء ي��وم الأرب �ع��اء  8اب��ري��ل ،وذل��ك
بقاعة الها�شمي يف فندق رادي�سون �سا�س الكويت ووزعت
جوائزها على املتفوقني من الطلبة واحلا�صلني على منحة
النظم لعام 2009م وهم :
• موزة را�شد �سعيد ( جامعة ال�شارقة )
• ثريا بنت �سعيد بن حممد ( جامعة ال�سلطان قابو�س )
• راكان بن عبداهلل املالكي ( جامعة امللك عبدالعزيز )

• �أحمد بن �صالح الغامدي ( �أم القرى )
• حوراء بدر العامري ( الكويت )
• �سمري القحطاين ( جامعة الكويت )
هذا وقد ح�صل على جائزة �أف�ضل ورقة عمل قدمت
للم�ؤمتر كل من :
• هدى بنت �سامل العي�سائي
• ب�شرى بنت �سيف احل�ضرمي
على ورق��ة العمل امل�شرتكة املقدمة والتي كانت بعنوان
“واقع ا�ستخدام امل�صادر الرقمية من قبل هيئة تدري�س
العلوم االجتماعية بجامعة ال�سلطان قابو�س ب�سلطنة
عمان :تطبيق على كلية الآداب والعلوم االجتماعية:
درا�سة حتليلية ”.
كما قدمت �شركة النظم العربية املتطورة درع��ا
تذكاريا ملدير جامعة الكويت الراعي الر�سمي للم�ؤمتر
للجهود التي بذلتها اجلامعة لإجناح امل�ؤمتر  ،كما قدمت
ال�شركة دروعا تذكارية لل�شركات التي متثلها يف املنطقة
تقديرا لتعاونها  ،ودرعا لال�ستاذ عبداهلل الطريفي نائب
رئي�س �شركة النظم العربية ،.كما قدمت اجلمعية درعا
تذكاريا للدكتور را�شد الزهراين الرئي�س ال�سابق للجمعية
والذي انتهت مدة ع�ضويته يف اجلمعية .
من جانب �آخر التقى �أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية
بعد ظهر يوم الأرب�ع��اء  8ابريل برئي�س جمعية املكتبات
املتخ�ص�صة ال�سيدة ج��ول��وري��ا زام� ��ورا ،تناق�ش معها
الأع�ضاء يف العديد من �أم��ور الفرع  .ه��ذا وق��د نظمت
اجلمعية ور�شتي عمل .

محاور مؤتمر هذا
العام تجسد
قضايا مهمة
تتمثل في اإلبداع
بالقيادة وإدارة
المعلومات
والتواصل
والتعاون
المعلوماتي
المشترك

جانب من حفل افتتاح امل�ؤمتر
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مؤتمرات ونـدوات
•

االحت�������اد ال���ع���رب���ي ل��ل��م��ك��ت��ب��ات وامل���ع���ل���وم���ات
ي���ن���ظ���م م������ؤمت������ره ال�����ع�����ش�����رون ف������ي امل����غ����رب

أ.د.ح������س ال��س��ري��ح��ي

ينظم االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
(اعلم) بالتعاون مع وزارة الثقافة المغربية و
مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات
اإلسالمية والعلوم اإلنسانية مؤتمره العشرون
ب��ال��دار البيضاء –المغرب خ�لال الفترة من 9
  11ديسمبر  2009الموافق  24 – 22ذوالحجة1430هـ نحت عنوان « نحو جيل جديد من نظم
المعلومات والمتخصصين  :رؤية مستقبلية .

املوزعة – متثيل املحتوى  ،طرق التقييم– البحث املجمع –
دور القيا�سات الببليوجرافية ( الوراقية) يف نظم ا�سرتجاع
املعلومات – حتليل ال�شبكات االجتماعية – التنقيب عن
البيانات – نظم ا�سرتجاع الويب – الويب الداليل – النظم
التفاعلية – نظم ا�سرتجاع الو�سائط املتعددة – النظم
اخلبرية  ...الخ )
• ال��ت��ج��ارب العربية الس��ت��خ��دام النظم الحديثة
السترجاع المعلومات

رئي�س االحتاد العربي للمكتبات
واملعلومات

تبادل الخبرات
بين المتخصصين
عبر شبكة
اإلنترنت :أساليبه
وفعاليته.

المحاور الرئيسة :

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

خدم��ات المعلوم��ات ونظ��م اس��ترجاعها في

وتطبيقاتها

بيئ��ة الجي��ل الثاني من اإلنترن��ت (اإلنترنت ) 2

• التحليل املو�ضوعي للمعلومات :قوامي�س البيانات وخرائط
املعرفة ...
• املعايري احلديثة لو�صف البيانات :معيار و�صف املوارد
والو�صول �إليها . RDA
• معايري امليتاديتا املختلفة وكفاءة �أدائها يف اجليل اجلديد
من املكتبات والويب.

• تطبيقات الويب  ( 02امل��دون��ات  -Blogsالت�أليف
احلر  -Wikisامللخ�ص ال��وايف للموقع  -RSSال�شبكات
االج�ت�م��اع�ي��ة  -Social Networksو� �ص��ف املحتوى
)Content Tagging
• تطبيقات الويب  02يف املكتبات ومرافق املعلومات
(املكتبات ( )02الر�سائل املتزامنة – املدونات – الت�أليف
احلر -ال�شبكات االجتماعية  ...الخ)

أخصائي��و المعلوم��ات ودوره��م ف��ي الجي��ل

• التجارب العربية لتطبيقات الويب  02والمكتبات 02

الجديد من نظم المعلومات

خدمات املعلومات يف العامل االفرتا�ضي Virtual World

• ت�أهيل �أخ�صائيي املعلومات للتفاعل مع اجليل اجلديد من
نظم املعلومات.
• تطوير الربامج الأكادميية لإعداد الكفايات اجلديدة من
اخت�صا�صياملعلومات
• واقع برامج التعليم امل�ستمر ومالءمتها للجيل اجلديد من
نظم املعلومات.
• تبادل اخلربات بني املتخ�ص�صني عرب �شبكة الإنرتنت:
�أ�ساليبهوفعاليته.

(املكتبات يف العامل الثاين  – Second Worldاالحتياجات
املعلوماتية لقاطني العامل الثاين  – Avatarsم�صادر
املعلومات يف العامل الثاين )

• التوجهات الحديثة لنظم استرجاع المعلومات:

الأ�س�س والتقنيات والتطبيقات ( من��اذج نظم ا�سرتجاع
املعلومات اللغوية واملنطقية واالجتماعية – لغات اال�ستف�سار
 التك�شيف ومتثيل املحتوى  -الهياكل البنائية – النظم8
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•

تو�صيف الوظائف لأخ�صائيي املعلومات يف ظل بيئة
تقنية حديثة.

التوجهات الحديثة في إدارة المعلومات والمعرفة
•
•
•
•

مفاهيم �إدارة املعلومات واملعرفة و�أدوات تطويرها.
التطبيقات احل��دي�ث��ة لإدارة امل�ع�ل��وم��ات وامل�ع��رف��ة يف
امل�ؤ�س�سات.
قواعد املعرفة وم�ستودعات املعلومات يف بيئة حديثة.
تقنيات وبرامج �إدارة املعلومات واملعرفة.

التطورات الحديثة في األرشيف واألرشفة:

• الأر�شيف يف العقد الثاين من الألفية الثالثة  :التطورات
والأهمية
• الربجميات امل�ستخدمة يف ت�سيري الأر�شيف
• الت�سيري الإلكرتوين للوثيقة الأر�شيفية
• التقنينات الدولية و الأر�شيف الإلكرتوين
• تقنيات الرقمنة للر�صيد الأر�شيفي
• الأر�شفة االلكرتونية ودورة العمل يف امل�ؤ�س�سات
للمشاركة واالستفسار :

حماية أمن المعلومات في بيئة حديثة لنظم
المعلومات:

• حماية حقوق امللكية الفكرية يف اجليل اجلديد من نظم
املعلومات.
• الت�شريعات والقوانني احلديثة حلماية حقوق الن�شر.
• تقنيات �إدارة احلقوق الرقمية وتطبيقاتها.
• م���ش�ك�لات ا مل �� �ش��رو ع��ات ا ل��ر ق�م�ي��ة يف ظ��ل ح�م��ا ي��ة
احلقوق الفكرية.

تر�سل جميع املرا�سالت اخلا�صة بامل�شاركة يف امل�ؤمتر
�إىل �سعادة رئي�سة اللجنة العلمية �أ.د .فاتن بامفلح  .بريد
الكرتوين  afliconference@yahoo.com :ون�سخة
ل�سعادة رئي�س االحت��اد �أ.د .ح�سن ع��واد ال�سريحي  .بريد
الكرتوين  alsereihy@yahoo.com :للإحاطة.
وملزيد من اال�ستف�سارات واالطالع على اجلوائز املعلنة
ميكن الإط�ل�اع على موقع االحت ��اد على �شبكة االنرتنت

مشكالت
المشروعات
الرقمية في ظل
حماية الحقوق
الفكرية

http:// www. afli. info

من م�ؤمتر �سابق
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م�����������ق�����������االت

ت���ن���م���ي���ة م�������ه�������ارات ال��������ق��������راءة اإلب�����داع�����ي�����ة
ل�������دى ال����ط����ف����ل ف�����ي امل����رح����ل����ة االب����ت����دائ����ي����ة
سوسن فهد آل خزيم

تعد القراءة من أهم الركائز األساسية لتنمية ثقافة

ـجامعة امللك �سعود ـ مكتبة �أق�سام

الطفل واكسابة العديد من المعلومات والمهارات

العلوم والدرا�سات الطبية بامللز.

المتنوعة  ،إض��اف��ة إل��ى زي���ادة حصيلته اللغوية.
وسنتناول ف��ي ه��ذا الموضوع التعريف بمعنى

•

�إجابات لتلك الأ�سئلة تو�ضح املادة املقروءة.
�أن ي�ك��ون ق���ادرا ع�ل��ى تف�سري الأ� �ش �ك��ال التو�ضيحية
(ك��اجل��داول ،واخل��رائ��ط ،والر�سوم البيانية ،وال�صور
واملخططات).

ال��ق��راءة اإلبداعية .وصفات ال��ق��ارئ المبدع  ،وأيضًا
مهارات القراءة اإلبداعية.
تعريف القراءة اإلبداعية*

القراءة اإلبداعية
هي التي تحقق
لدى القارئ
الحافز الذي
يدفعه للبحث
عن المعلومات
واألفكار الجديدة
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هي التي حتقق لدى القارئ احلافز الذي يدفعه للبحث عن
املعلومات والأفكار اجلديدة التي مييل �إليها وذلك من خالل
م�صادر التعلم املختلفة املطبوعة وغري املطبوعة.
صفات القارئ المبدع*

• هو الذي ميتلك مهارات وقدرات عالية يف القراءة متيزه
عن غريه ،وي�ستفيد مما يقر�أ.
• �أن يكون لديه القدرة على فهم الن�صو�ص واملادة املقروءة
فهما جيدا  ،ورب��ط الن�صو�ص التي يقر�أها بالقراءات
ال�سابقة ،و�أن ميتاز بالقدرة على و�ضع �أ�سئلة ترتبط
باملادة املقروءة ،وذلك بو�ضع �إجابات لتلك الأ�سئلة تو�ضح
املادة املقروءة .
• �أن يكون قادرا على ا�ستنتاج الأفكار واحلقائق اجلديدة،
و�أن ي�ستفيد م��ن تلك الأف �ك��ار واحلقائق يف ممار�سة
الأن�شطة التعليمية داخل املدر�سة وخارجها.
• �أن يكون قادرا على تغيري �أحداث ا املادة املقروءة وتغيري
�أدوارها و�شخ�صياتها وتعديل بداياتها ونهاياتها� .إ�ضافة
�إىل ذلك فهو يرف�ض الأفكار التقليدية التي الت�ساعده يف
تنمية االبتكار يف الأفكار.
• �أن يكون قادرا على نقد املادة املقروءة من حيث �إيجابياتها
و�سلبياتها ،وو�ضع �أ�سئلة ترتبط باملادة املقروءة وو�ضع
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المهارات األساسية في القراءة اإلبداعية*

ميكن تق�سيم املهارات الأ�سا�سية يف القراءة الإبداعية �إىل
ثالثة �أق�سام رئي�سية وهي كما يلي:
(الأهداف املعرفية ،الأهداف الوجدانية ،الأهداف النف�سية
واحلركية وت�سمى باملهارات والقدرات ):
او ًال :األهداف المعرفية:

ويف ه��ذا امل�ج��ال يجب على املعلم �أن يركز على حتقيق
املعلومات التالية:
مهارات مستوى الفهم:

ويف هذه املهارة يجب على التلميذ �أن يكون قادرا على فهم
وا�ستنتاج كل مايقر�أ والتعليق عليه ،و�أن يكت�سب مما يقر�أ
خربات جديدة ،كما يجب عليه �أن يكون قادرا على فهم
الألفاظ واجلمل والعبارات واملق�صود من �صيغ الأ�سئلة التي
توجه �إليه مثل( �أين  ،متى ،كيف ،كم ،ملاذا) ،كما يجب
عليه فهم معنى الكلمة يف �سياق اجلمل ،و�أن يدرك العالقة
بني ال�صورة والأل�ف��اظ وال��دالل��ة عليها والربط بينهما،
�إ�ضافة �إىل �إدراكه ب�أهمية القراءة والربط بني ماي�سمع
وي�شاهد ويقر�أ ،و�أن تكون لديه القدرة على التفريق بني
احل��رك��ة الق�صرية( ال�ضمة ،الفتحة ،الك�سرة) ،وبني
احلركة الطويلة( املد بالواو ،واملد بالألف ،واملد بالياء)،
و�أن يدرك داللة اللفظ واجلن�س( املذكر وامل�ؤنث).
مهارات في مستوى التركيز:

ويف ذل��ك يكون التلميذ ق ��ادرا على معرفة �أ��ش�ك��ال احل��روف

واحل��رك��ات املختلفة يف امل��د الق�صري( كال�ضمة ،والفتحة،
والك�سرة) ،واملد الطويل ( كاملد بالألف ،وال��واو ،والياء) ،و�أن
يتذكر �أدوات اال�ستفهام املت�صلة بالزمان واملكان وال�سبب( متى،
�أين ،مل��اذا) ،و�أن يكون قادرا على �سرد الق�ص�ص التي ي�سمعها
وي�شاهدها دون اال�ستعانة بال�صورة ،و�أن مييز بني �أوجه ال�شبه
واالختالف بني احل��روف وكيفية و�ضع احل��رف يف �أ ول الكلمة
و�أو�سطها �أو �أخرها وان يتذكر ماهو.مت�صل بذاته مثل �أ�سماء
الأقارب  ،وا�سم مدينته...الخ ،و�أن يتذكر الأزمنة مثل ال�صبح،
والظهر ،والع�صر ،واملغرب ،والع�شاء ،والليل ،والنهار ،واليوم،
والأ�سبوع ،وال�شهر ،وال�سنة ،و�أن يتذكر كذلك �أ�سماء الأجهزة

امل�ستعملة يف املنزل كالتلفاز ،والهاتف ،وامل��ذي��اع...ال��خ ،و�أن
يتذكر بع�ض املعلومات حول الدول العربية ،وعن بيئته كاملدر�سة،
وامللعب ،وامل�ست�شفى ....الخ ،وغريها من املهارات.
مهارات في مستوى التحليل:

ويجب على املعلم �أن يك�سب الطفل املهارات التالية:
حتليل اجلملة �إىل �ألفاظ  ،والفقرة �إىل جمل ،واملو�ضوع
�إىل فقرات ،وان يتعرف على جمموعة ال�صيغ مثل( الأمر،
والنهي ،واال�ستفهام) ،وان يحلل بع�ض اجلمل بهدف التعرف
على �صيغ( املفرد ،واجلمع ،والتذكري ،والت�أنيث ،و�أ�سماء
الإ� �ش��ارة) ،وحتليل مايقر�أ من حيث العلل ،والأ�سباب،

يجب على التلميذ
أن يكون قادرا
على فهم األلفاظ
والجمل والعبارات
والمقصود من
صيغ األسئلة التي
توجه إليه
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على التلميذ أن
يفهم كل الكلمات
التي تتكون منها
الجملة،و الربط
بين الجمل التي
تتكون منها الفقرة
ليكون قادرًا على
استيعاب المضمون

يتطلب من المعلم
أن يكسب التلميذ
فهم الموضوع
القصير في
سرعة معقولة،
والتمييز بين الخطأ
والصواب فيما
يكتبه

والنتائج ،والأفكار املت�ضمنة املادة املقروءة ،وكذلك حتليل
مو�ضوع ق�صري يف فقرات حمددة �إىل عنا�صر متعددة ويحلل
الفكرة الكلية �إل جزئية ،و�أن يحلل الق�صة �إىل مواقف
�إيجابية ي�ستفيد منها يف حياته.
مهارات في مستوى التقويم:

ويتطلب من املعلم �أن يك�سب التلميذ املهارات التالية:
فهم املو�ضوع الق�صري يف �سرعة معقولة ،والتمييز بني
اخلط�أ وال�صواب فيما يكتبه ،و�أن ينقد التلميذ فكره وعمله
يف �ضوء فكر الآخرين ،و يعلق على ر�أي غريه ،و�أ ن ي�ستطيع
و�صف مايقر�أ.
مهارات في مستوى التركيب والبناء:

ميكن الرتكيز يف �إك�ساب التلميذ العديد من املهارات
ك�أن يركب من الألفاظ جملة ،ومن اجلمل فقرة ،و يركب
من الفقرات مو�ضوعا ،ومن املواقف ق�صة يحكيها� ،أو
خرب يلقيه� ،أو رحلة ي�صفها ،و�أن يكتب عدة �أ�سطر يف
و�صف م�شهد  ،والتعبري عن ر�أي �أو رغبة �أو هواية �أو
ر�سالة ،و�أن ي�ضع احللول لبع�ض امل�شكالت املحيطة به
كم�شكلة تلوث البيئة ،و�أن يطبق مفهوم املذكر وامل�ؤنث،
وا��س�ت�خ��دام الكلمة يف ح�صيلته ال�ل�غ��وي��ة ا�ستخداما
�صحيح ًا يف القراءة والكتابة  ،واحلوار ،واحلديث.
ثانيا  :األهداف الوجدانية:

وفيها ينبغي على املعلم �إك�ساب التلميذ القيم واالجتاهات
التالية:
مهارات في مستوى األداء:

بحيث يبدي التلميذ اهتماما مبوقف ما �أو خرب �أو ق�صة
يقر�أها ،و�أن يبدي �إعجاب ًا بظاهرة معينة �أو فكرة يقر�أها،
و�أن يبدي القبول وعدم الرف�ض مبا ُيكلف بقراءته ،و�أن يتابع
قراءة الق�ص�ص واملو�ضوعات التي مييل �إليها ،و�أن يرغب يف
معرفة املزيد مما يقر�أ يف مو�ضوع معني.
مهارات في مستوى االستجابة:

�أن يتطوع التلميذ لقراءة ق�صة� ،أو مقال� ،أو مو�ضوع ما على
زمالئه داخل ال�صف � ،أو داخل مكتبة مدر�سته ب�صوت
م�سموع ووا�ضح ،و يتفاعل تفاعل �إيجابي مع موقف معني
ك�أن ي�شارك يف التعليق و�إبداء الر�أي  ،واحلوار ،واملناق�شة،
والنقد والتلخي�ص ،و�أن ي�شارك يف ن�شاط لغوي� ،أو ن�شاط
12
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قرائي ك��إع��داد �صحيفة حائط� ،أو �إع��داد مقال لإذاع��ة
املدر�سة ،و�أن يظهر ��س��روره عندما يتعاون مع زمالئه
يف �أي ن�شاط ق��رائ��ي ،ويبدي تفاع ًال يف �أل��وان الن�شاط
الفكري فيما يتعلق بالقراءة كاحلوار واملحادثة والتعليق،
والت�سا�ؤل ،واال�ستفهام  ،واملقارنة بني مو�ضوعني متماثلني،
وااللتزام مبا �أكت�سبه من القراءة مثل الأمانة ،وال�صدق ،
والإخال�ص ،ويقدر قيمة القراءة يف حياته.
مهارات في مستوى التنظيم والتمييز:

وفيها ينبغي على التلميذ االل �ت��زام بالتفكري العلمي
واملنطقي ،و�أن ي�شرتك مع الآخرين يف تفكريهم ،و�أن
مييل �إىل التفكري الإب�ت�ك��اري والإب��داع��ي ،كما ينبغي
عليه �أن يعتز بر�أيه بعيد ًا عن التع�صب ،والهوى ،وامليول
ال�شخ�صية ،و�أن يحرتم تفكري الآخرين و�إن كان خمالف ًا
لر�أيه ،و�أن مييز بني قيمه و�أخ��رى ،وي��درك الفرق بني
ال�صادق و الكاذب ،وبني الأم�ين واخل��ائ��ن .....الخ  ،و
يكون لديه �إ�ستجابه تامة للقيم الإيجابية يف القراءة من
خالل مايوجهه به املعلم �أو �أمني مكتبة املدر�سة.
ثالثًا :األه��داف النفسية والحركية (المهارات
والقدرات):

بحيث يتعرف التلميذ على الكلمة مع �ضرورة �إدراك
املعنى ومن ثم فهمها فهما دقيق ًا ،و�أن يفهم كل الكلمات
التي تتكون منها اجلملة،و الربط بني اجلمل التي تتكون
منها الفقرة ليكون قادر ًا على ا�ستيعاب امل�ضمون الذي
يهدف �إليه الكاتب ،و�أن يزود التلميذ بكلمات جديدة يف
حدود م�ستواه مع �شرح املعاين �شرح ًا مب�سط ًا  ،وان يتعلم
التلميذ كيف يكتب مو�ضوع ًا يف ثالث فقرات مت�سل�سلة
ومن�سجمة مع بع�ضها البع�ض ،كما ينبغي على املعلم
�أن يجعل التلميذ ق��ادر ًا على ال�سيطرة على التنوين،
وال�شدة ،وبع�ض م�شكالت الكتابة املتعلقة بالنطق ،وان
ي�ستطيع �إخراج معنى الكلمة من �صياغ اجلملة ،وتدريبه
على القراءة ال�صامتة ال�سريعة وفهم مايقر�أ ،و�أي� ًضا
تعليمه على كيفية ا�ستخال�ص الأف �ك��ار الرئي�سية من
الن�ص امل�ق��روء ،وكيفية ال�ق��راءة الناقدة بحيث يقييم
مايقرا ،بالإ�ضافة �إىل تعويده على كيفية ا�ستخال�ص
النتائج وربط الأفكار مع بع�ضها البع�ض.

 / 4يطلب املعلم من التلميذ �أن ي�ضع حروف اجلر يف جمل مفيدة:

نموذج قياس اختبار مهارات القراءة*

هناك عدة �أ�سئلة يف هذا النموذج ونذكر منها على �سبيل املثال:

 /1يطلب املعلم من التلميذ �أن يحول الكلمة �إىل �صيغة م�ؤنث
طاهرة

طاهر
�صادق
ديك
ولد
�صادق

يف

�إىل

عن

على

من

ل

ب

ك

مع

مثال  :الكتب يف احلقيبة
 / 5يطلب املعلم من التلميذ �أن ي�ضع خط �أو دائرة على مكان
الهمزة يف الكلمة:

 / 2يطلب املعلم من التلميذ �أن يحول الفعل امل�ضارع �إىل فعل �أمر:
قم

يقوم
ي�صوم
ي�أكل

الهمزة يف �أول الكلمة

الهمزة يف و�سط الكلمة

الهمزة يف �أخر الكلمة

�أ�سد

�س�أل

�سماء

�أحمد

ر�أى

حمراء

�أم

ف�أ�س

قر�أ

�أدب

ر�أ�س

ملأ

يكتب
يدع

 /3يطلب املعلم من التلميذ �أن ي�ضع �أ�سماء الإ�شارة يف جملة مفيدة:
هذا

هذه

هذان

هاتان

مثال على ا�سم الإ�شارة هذا  -هذا طفل كبري

ه�ؤالء

المــــراجع

 عبدالوهاب� ،سمري؛ الكردي� ،أحمد .تعليم القراء والكتابةيف املرحلة االبتدائية2002،م.
 م�صطفى  ،فهيم  .مهارات القراءة قيا�س وتقومي مع مناذجاختبار القراءة لتالميذ املدار�س االبتدائية 1419 ،هـ.
 -م�صطفى ،فهيم .الطفل ومهارات القراءة الإبداعية1429،هـ.
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م�����������ق�����������االت
•

ت�������خ�������ص�������ص امل��������ك��������ت��������ب��������ات وامل��������ع��������ل��������وم��������ات
��������������دي ُ
وامل������������������ع������������������ت َ
������������������دى ع������ل������ي������ه
امل��������������ع��������������ت ِ
أ.د .فاتن سعيد بامفلح

جامعة امللك عبدالعزيز بجده

تطبيقات الحاسب
اآللي أصبحت
جزء ال يتجزأ من
تخصص المكتبات
والمعلومات

14

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

وبني �أولئك وه�ؤالء ،جند الو�سطيني الذين يرون �ضرورة
توظيف التقنية خلدمة جمال املكتبات واملعلومات دون
�إ�ضاعة هوية التخ�ص�ص ال��ذي يركز يف الأ�سا�س على
معاجلة املعلومات و�إتاحتها للم�ستفيدين من خالل خدمات
املعلومات املختلفة.
ً
ً
�إن قطاع املعلومات كان وال يزال قطاعا وا�سعا ي�ضم حتت
مظلته تخ�ص�صات علمية عديدة يهتم كل منها بنطاق
حمدد ،فهناك تخ�ص�صات يرتكز اهتمامها على مرحلة
�إنتاج املعلومات ،و�أخرى تهتم بتطوير الربامج �أو الأجهزة
الالزمة لها ،وهناك املهتمون بن�شر املعلومات وقنوات
توزيعها ،يف حني يتمحور اهتمام �آخ��رون حول تنظيمها
ومعاجلتها و�إدارت �ه��ا ،و�إتاحتها ...وق��د و�صف الدكتور
�سعد الهجر�سي يف مقدمة �أحد كتبه تخ�ص�ص املكتبات
وامل�ع�ل��وم��ات بقطعة �أر� ��ض مل يح�سن �أ�صحابها القيام
ب��أم��ره��ا ،مم��ا جعل ك�ث�يرون م��ن التخ�ص�صات الأخ��رى
امل �ج��اورة والبعيدة ينطلقون �إىل تلك الأر� ��ض ويدعون
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ملكيتها بالباطل ،يف الوقت ال��ذي عجز فيه �أ�صحابها
ال�شرعيون عن �إثبات ملكيتهم لها.
وق��د ت��ذك��رت ه��ذا ال��و� �ص��ف ال�ب�ل�ي��غ ال �ي��وم ،يف ال��وق��ت
الذي �أ�شعر فيه ب�أن الو�ضع ازداد �سوء ًا وتفاقم نتيجة
ال�ستمرارية املتخ�ص�صني يف عدم القيام ب�أمر تخ�ص�ص
املكتبات واملعلومات ،وعدم و�ضع حدود تو�ضح �أبعاد هذا
التخ�ص�ص التي تف�صله عن التخ�ص�صات الأخرى ،فقد
ظل هناك من يقتحم �أر�ضنا وي�سطو على �أجزاء منها،
ويف املقابل �أ�صبح بع�ض املتخ�ص�صني يف جمال املكتبات
واملعلومات يحاولون �إذابة التخ�ص�ص �ضمن تخ�ص�صات
�أخرى ،و�إقحام املجال يف نطاق لي�س له ،والنتيجة �أننا
�أ�صبحنا مهددين بفقدان هويتنا.
�إننا يف حاجة ما�سة لأن ن�ؤمن بقيمة تخ�ص�صنا و�أهميته
للمجتمع وللتخ�ص�صات الأخ��رى كافة ،ثم نحتاج �إىل �أن
نعمل جاهدين على حتديد هويتنا ،وو�ضع حدود وا�ضحة
املعامل لتخ�ص�صنا ،وذل��ك بعقد حلقات نقا�ش للخرباء
يف امل�ج��ال ،والعمل على تو�صيف وظ��ائ��ف التخ�ص�ص،
وحتديد مكان خمرجاته من �سوق العمل .فال �شك �أن
ذل��ك �سيجعلنا نقف على �أر���ض �صلبة ،ونحمي هويتنا،
ونذود عن تخ�ص�صنا �سواء �أطلقنا عليه تخ�ص�ص املكتبات
واملعلومات� ،أم علم املعلومات� ،أم درا�سات املعلومات...
فالعربة لي�ست بامل�سميات ولكن بامل�ضمون .وكما �أنه من
املهم �أ ّال ندع الغري يقتحم �أر�ضنا ،ف��إن علينا �أال نقحم
�أنف�سنا يف تخ�ص�صات �أخ ��رى و�ضعت لنف�سها ح��دود
وا�ضحة املعامل  ...فكليات احلا�سب الآيل يف اجلامعات
املختلفة ت�ضم �أق�سام �أكادميية متعددة ،وكل منها يتناول
ج��ان��ب حم��دد ال�ن�ط��اق والأه � ��داف ،الأم ��ر ال ��ذي يجعل
ملخرجات تلك الأق�سام �ش�أنها يف املجتمع ،ومكانها يف

�سوق العمل؛ فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ت�ضم بع�ض
كليات احلا�سب �أق�سام نظم املعلومات ،وتقنية املعلومات،
وهند�سة احلا�سب ،وعلوم احلا�سب ،وبرجمة احلا�سب،
وغري ذلك من الأق�سام ذات الأه��داف والأبعاد املحددة
كما �أ�سلفت .وت�شرتك تلك الأق�سام يف تقدمي مقررات
درا�سية م�شرتكة؛ متثل متطلبات للكلية  ،وتتمحور عادة
يف الريا�ضيات واجلرب والإح�صاء ،وغريها من املواد ذات
ال�صبغة العلمية.
وال �شك �أن تطبيقات احلا�سب الآيل �أ�صبحت جزء ال يتجز�أ
من تخ�ص�ص املكتبات واملعلومات� -ش�أنه يف ذلك �ش�أن
التخ�ص�صات العلمية الأخرى كالطب ،والهند�سة ،وعلوم
الف�ضاء وغريها ، -ولكن للتخ�ص�ص جم��االت اهتمامه
وحم��اوره الرئي�سة التي ينبغي الرتكيز عليها ،وتوظيف

تطبيقات احل��ا��س��ب الآيل لتطويرها؛ وم��ن ذل��ك على
�سبيل املثال ال احل�صر :متثيل املعرفة وتنظيم املعلومات
ومعاجلتها ،وا�ستخدام م�صادر املعلومات ودرا� �س��ات
امل�ستفيدين منها ،واقت�صاديات املعلومات ،وال�سيا�سات
املنظمة للمعلومات ،و�إدارة املعلومات وتقييمها ،ف�ض ًال
عن نظم املعلومات املختلفة .وكل حمور من تلك املحاور
ينطوي على حماور فرعية عديدة ،ينبغي الرتكيز عليها،
واحلر�ص على توظيف تقنية املعلومات يف تطبيقاتها.
الق�ضية جدلية كما �أ�شرت يف البداية ،ومن غري املمكن
معاجلتها من خالل مقالة ق�صرية  ..ولكن هذه ال�سطور
هي مبثابة ن��داء �إىل اخل�براء واملتخ�ص�صني لالهتمام
بق�ضيتهم الأوىل � ..أال وه ��ي امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى هوية
التخ�ص�ص ...فلنعمل مع ًا من �أجل تخ�ص�صنا ..

قطاع المعلومات
كان وال يزال قطاعًا
واسعًا يضم تحت
مظلته تخصصات
علمية عديدة
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م�����������ق�����������االت

األرش�������������ـ�������������ي�������������ـ�������������ف اإلل���������ـ���������ك���������ـ���������ت���������ـ���������رون���������ي

ُ
�����������ى واع�����������ـ�����������ـ�����������دة
ن���������ح���������ـ���������و خ�����������ـ�����������ط�����������ـ ً
ســوزان أحـمـد األفـغـانـي

ـا�ضـ َرة بقـ�سم علم املعلومات
محُ َ ِ
ك ّلية الآداب و العلوم الإن�سانية
جامعة امللك عبد العزيز بجدّة

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

()1

ويق�صد بالأر�شيف الإلكرتوين ب�شكل خمت�صر � :أنه حتويل
للوثائق والأر�شيف الورقي �إىل �شكل �إلكرتوين يتم االعتماد
()2
يف قراءته على احلا�سب الآيل .
مزايا األرشيف اإللكتروني :

ال تشغل النسخ
اإللكترونية
في األرشيف
اإللكتروني سوى
حيزًا بسيطًا
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يرى املخت�صون عدة فوائد يف اعتماد مراكز املعلومات
على الأر�شيف الإلكرتوين  ،نوجزها فيما يلي :
•• امل�ساعدة يف احلفاظ على الوثائق النادرة وال�سريعة العطب
من دون حجب الو�صول �إليها من الراغبني يف درا�ستها .

فمث ًال  :حتتفظ املكتبة الربيطانية يف لندن بالن�سخة
الوحيدة ملخطوطة (بيوولف  )Beowulfالتي تعود �إىل
القرون الو�سطى  ،ومل يكن م�سموح ًا بر�ؤيتها �إال لقلة
من الباحثني املخت�صني حتى قام كرينان من جامعة
كنتاكي الأمريكية بت�صويرها .
•• �إظ �ه��ار ت�ف��ا��ص�ي��ل ال مي�ك��ن ر�ؤي �ت �ه��ا م�ب��ا��ش��رة على
الوثيقة بالعني املج ّردة ب�سهولة  ،فمث ًال �إذا عدنا �إىل
مثال خمطوطة (بيوولف) نرى �أن ال�سيد كرينان قام
بت�صوير هذه املخطوطة بوا�سطة املا�سح ال�ضوئي مبين ًا
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تفا�صيل ال ترى بالعني املجردة ب�سهولة .
•• �سهولة اال�سرتجاع للوثائق �سوا ًء من خالل املو�ضوع �أو املنطقة
اجلغرافية �أو ال�شخ�صية �أو الت�سل�سل الزمني �أو اجلهة التي
�صدرت عنها الوثيقة  ...الخ  ،وبالتايل تتوافر �إمكانات ل�سهولة
اال�سرتجاع ال تتوافر يف الأر�شيف العادي �أو التقليدي .

•• �سرعة اال�سرتجاع و�سهولة اال�ستخدام  ،فعند التحول
�إىل الأر�شيف الإلكرتوين ميكن ا�سرتجاع الوثائق يف ثواين
بد ًال من عدة دقائق  ،كما ميكن لعدد من الأ�شخا�ص قراءة
الوثيقة نف�سها يف الوقت نف�سه  ،كما �أن القائمني على حفظ
الوثائق �سي�سرتيحون م��ن عملية جلب و�إع ��ادة الوثائق،
و�سيتفرغون لعملية ت�صنيف الوثائق وفهر�ستها بدقة ت�سمح
با�سرتجاعها ب�سهولة  ،كما �أن وجود الن�سخ الرقمية للوثائق
م��ن خ�لال الأر��ش�ي��ف الإل �ك�تروين �سي�سمح للم�ستفيدين
والباحثني باالطالع عليها عرب الإن�ترن��ت دون �أن يكونوا
م�ضطرين للح�ضور �شخ�صي ًا �إىل مقر دار الوثائق .
•• التوفري يف مكان التخزين  ،حيث ال ت�شغل الن�سخ
الإلكرتونية يف الأر�شيف الإلكرتوين �سوى حيز ًا ب�سيط ًا ،
فت�ستطيع ملليمرتات ب�سيطة من قر�ص التخزين �أن حتفظ
()3
�أمتار ًا من الرفوف .
•• خف�ض كلفة التخزين  ،حيث ميكن حفظ الوثائق الورقية
يف مكان بعيد �آم��ن وتتاح الن�سخ الإلكرتونية يف الأر�شيف
الإلكرتوين للم�ستفيدين والباحثني  ،ذلك �أن تكلفة تو�سيع
�أبنية مراكز املعلومات والوثائق يف ازدياد م�ستمر .
•• الإقالل يف ا�ستعمال وا�ستهالك الورق  ،و من ثم �إيقاف
()4
الق�ضاء على الغابات .
•• التخفي�ض ال�شديد ل�لازدواج �ي��ة يف حفظ الأوراق
()5
والوثائق ،بالإ�ضافة �إىل اخت�صار عددها .
•• حت�سني �إنتاجية املوظفني عن طريق ت�أمني �سهولة
احل�صول على املعلومات عند ال�ضرورة .

•• رفع كفاءة وفاعلية خمتلف الإدارات وذلك بوا�سطة
()6
تخفي�ض الوقت الالزم ال�سرتجاع املعلومات املطلوبة .
()7
• تقليل الكادر الوظيفي املخ�ص�ص للتعامل مع الوثائق .
• تقدمي عدد من اخلدمات الإلكرتونية للعاملني يف مركز
املعلومات مبا ي�سمح لهم باحلوار واملناق�شة والتعليم الذاتي
()8
والرتا�سل الإلكرتوين .
• امل��رون��ة الفائقة يف التعامل م��ع املعلومات والتحديث
الدوري لها  ،و هو ما يعرف بان�سيابية املعلومات والعمل
()9
الذي ي�ضمن التحكم بالدورة امل�ستندية لأي وثيقة .
• تقليل املرا�سالت الربيدية وتكلفة و�سائل نقل البيانات
بني املقار .
• تقليل تكلفة ت�صوير امل�ستندات الورقية .
• نظام حماية و �سرية كامل  ،ي�ؤمن حقوق الت�شغيل وتداول
()10
البيانات .
• توحيد املعايري يف التعامل مع الوثائق .
• الربط الإلكرتوين بني فروع امل�ؤ�س�سة �أو مركز املعلومات
التي تقع يف �أكرث من نطاق جغرايف  ،بالإ�ضافة �إىل الربط
بني املعلومات يف �أك�ثر من قاعدة معلومات �سوا ًء داخل
()11
امل�ؤ�س�سة الأم �أو خارجها.
• توفري نظام االت�صاالت املرئية وال�صوتية الذي ي�سهل
عمليات االت �� �ص��االت ب�ين الأ��ش�خ��ا���ص وامل��وظ�ف�ين �أث�ن��اء
()12
وجودهم يف �أماكن خمتلفة .
• �إمكانية تقدمي اخلدمة الأر�شيفية الإلكرتونية لنطاق
عري�ض م��ن امل�ستفيدين  ،مب��ا فيهم ذوي الإحتياجات
اخلا�صة  ،و ذلك بالإعتماد على تقنية الو�سائط املتعددة .
• �إمكانية تقدمي خدمة �أو�سع و ذلك من خالل ترجمة

الوثائق �إىل عدة لغات بالإعتماد على برامج الرتجمة
الإلكرتونية الفورية .
• الأر�شيف الإلكرتوين وح��دة ُمربحة للمنظمة التي
تعتمده ،على �سبيل املثال  :ت�ستطيع املنظمة فر�ض
ر� �س��وم ع�ل��ى امل�ستفيدين ال��ذي��ن ل��دي�ه��م ال��رغ�ب��ة يف
الإ�ستفادة من موقع و خدمات الأر�شيف الإلكرتوين .
مشكالت في طريق األرشيف اإللكتروني

الأر�شيف الإلكرتوين حاله كحال �أي نظام �أو م�شروع
البد �أن تواجهه بع�ض امل�شكالت �أو العوائق  ،و التي
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حتم ًا لن تق ّلل من �ش�أنه  ،و من ذلك :

• �أنظمة حفظ ال�سجالت الإلكرتونية عر�ضة للتغيري والتعديل .

أنظمة حفظ
السجالت
اإللكترونية
عرضة للتغيير
والتعديل

• �إمكانية �ضياع وفقدان ال�سجالت الإلكرتونية .
• م�شكلة الدخول غري امل�سموح به لل�سجالت الإلكرتونية .
• ق�صر فرتة خدمة الأجهزة والو�سائط الإلكرتونية .
• بع�ض امل�شكالت يف القوانني والت�شريعات .
• م�شكالت �إدارية ومالية .
• م�شكلة امل�صادر الب�شرية  ،حيث �أن العن�صر الب�شري
يلعب ال��دور الأ��س��ا��س��ي يف تطبيق ب��رن��ام��ج الأر��ش�ي��ف
الإلكرتوين  ،و�إذا كانت هنالك معار�ضة �أو عدم ر�ضا
وعدم تعاون من قبل املوظفني ف�إن ذلك �سي�شكل حتدي ًا
كبري ًا �أمام تطبيق الربنامج .

الهوامش:
)1

)2

األرشيف
اإللكتروني وحدة

)3

ُمربحة للمنظمة
التي تعتمده،

)4

)5

ال�ق��اري  ،عبد الغفور  – .معجم م�صطلحات املكتبات
واملعلومات� :إجنليزي  :عربي  – .الريا�ض  :مكتبة امللك
فهد الوطنية � – .2000 ،ص . 108
ا ل�ط�ي��ار  ،م�ساعد  " – .ا لأر ��ش�ف��ة ا لإ ل�ك�ترو ن�ي��ة "
)2004:26sep( . www.delta-sw.com/arabic
" �إجن��از م�شروع �أر�شفة كامل حمتويات ق�سم امللفات
�إلكرتوني ًا " www.dubailand.gov.ae/arabic/news
(. )2004 : sep 27
عبا�س  ،ب�شار � " – .أر�شيف الألفية الثالثة و التوجه نحو
النظم الرقمية " – .عامل املعلومات و املكتبات و الن�شر.
– مج  ، 1ع ( 2يناير � – .)2000 :ص �ص .187 – 186
امل�ساوي  ،م�صطفى  ،عبد اهلل ال�سعيدي  " – .م�شاريع و
تطبيقات الأر�شفة الإلكرتونية يف دائ��رة بلدية �أب��و ظبي و
تخطيط املدن" يف م�ؤمتر الأر�شيف و الأر�شفة الإلكرتونية
 – .تون�س  } :د ن { � – .2003 ،ص .5

 )6امل�ساوي  ،م�صطفى  ،عبد اهلل ال�سعيدي "– .امل�صدر ال�سابق"�– .ص.7

 )7ح�سني  ،خليل علي " – .جتربة بلدية دبي يف جمال الأر�شفة
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• ومن الق�ضايا الهامة التي يجب �أخذها بعني االعتبار �أي� ًضا
م�شكلة �أمن املعلومات  ،حيث تتطلب توفري برامج �إلكرتونية
()13
مط ّورة و ف ّعالة حلماية الأجهزة وال�سجالت .
• وه�ن��اك م�شكلة �أخ��رى قائمة وه��ي متعلقة ب�ضبط
اللغة وتوحيد امل�صطلحات وما ي�صاحبها من حتقيق
()14
طلبات امل�ستفيد .
و رغ��م ذل��ك ك�ل��ه ف��إن�ن��ا ن ��ؤك��د ع�ل��ى �أه�م�ي��ة الأر��ش�ي��ف
الإل �ك�تروين حيث �أن��ه �أ�صبح ��ض��رورة ع�صرية ملواكبة
املتغريات املتالحقة يف هذا الع�صر املعلوماتي  ،و لي�س
مظهر ًا من مظاهر الرفاهية ....
و يبقى ال�س�ؤال قائم ًا � ....أين نحن يف خارطة الأر�شيف
الإلكرتوين ؟؟؟!!!

الإلكرتونية" يف م�ؤمتر الأر�شيف و الأر�شفة الإلكرتونية – .
تون�س  } :د ن{ � – . 2003 ،ص . 2
" )8اخل�صائ�ص العامة لنظام الأر��ش�ي��ف الإلكرتوين"
. )2004 : sep 29( . www.delta-sw.com/arabic
 )9ر�ضوان ،ر�أفت "– .الإدارة الإلكرتونية لإدارة �أف�ضل ملوارد
امل�ؤ�س�سة" .)2004 : sep 2( . www.idsc.gov.eg
 )10ر�ضوان  ،ر�أفت  " – .امل�صدر ال�سابق " .
 )11الطيار  ،م�ساعد  " – .م�صدر �سابق " .
 )12يازجي  ،منذر " – .العنا�صر امل�ؤثرة حلكومة �إلكرتونية
فعالة " يف  :امل ��ؤمت��ر ال�ث��اين للحكومة الإل�ك�ترون�ي��ة –.
الكويت } :د ن {� – .2002 ،ص . 163
� )13أبو حرب  ،قا�سم �"– .إ�شكاليات احلفظ الدائم لل�سجالت
الأر�شيفية الإلكرتونية " يف  :الندوة ال�سنوية للفرع العربي
الإقليمي للمجل�س الدويل للأر�شيف  – .القد�س  } :د ن { ،
� – . 2003ص �ص . 9-8
� )14أحمد  ،ناهد حمدي  " – .ا�سرتاتيجية الإدارة العلمية
للأر�شيف بني الأداء التقليدي وتكنولوجيا املعلومات
" – .العربية � – . 3000س  ، 3ع � – . )2002( 1ص
�ص . 116-114

أخ��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ار

إميان احلميدان حتصل على
جائزةاالمانةالعامةلالوقاف
قالت نائب الأم�ي�ن ال�ع��ام ل �ل��إدارة واخل��دم��ات امل�ساندة
ب�الأم��ان��ة العامة ل�ل�أوق��اف �إمي ��ان احل�م�ي��دان «ان النقلة
املعلوماتية الرقمية ال�ت��ي تعي�شها دول اخلليج العربي
ب�شكل عام والكويت ب�شكل خا�ص ،ت�ؤكد حر�ص تلك الدول
على ال��ري��ادة لتكون دوم��ا يف م�صاف ال��دول املتقدمة» .
و�أ�ضافت احلميدان يف ت�صريح لل�صحافيني عقب و�صولها
من مملكة البحرين ،وح�صولها على جائزة الأمانة العامة
للأوقاف «ان فوز موقع مكتبة علوم الوقف التابع للأمانة
باملركز الأول وح�صولها على جائزة املحتوى الألكرتوين
العاملية ،كان ثمرة جهود د�ؤوب��ة ا�ستمرت ل�سنوات لتحقيق
الو�صول �إىل منظومة معلوماتية متكاملة تخدم جمال الوقف،
وتعزز من توجهاته وتربط بينه وب�ين املعارف الأخ��رى».
وع��ن م�شاركة الأم��ان��ة العامة ل�ل�أوق��اف يف حفل التكرمي
ال��ذى �أقيم يف مملكة البحرين وجهت احلميدان �شكرها
وتقديرها للمملكة البحرينية ممثلة يف نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء رئي�س اللجنة العليا لتقنية املعلومات واالت�صاالت
ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة ،ال�ست�ضافتهم الكرمية
لهذا احلفل وال��ذي احت�ضن اجل��ائ��زة العربية للمحتوى
الألكرتوين  ،حيث كان على م�ستوى التطلعات  ،وهو لي�س

ب�الأم��ر امل�ستغرب على مملكة البحرين حكومة و�شعبا.
وب �ي �ن��ت احل �م �ي��دان �أن «م ��وق ��ع م�ك�ت�ب��ة ع �ل��وم ال��وق��ف،
ك� ��رم حل��ي��ازت��ه ج ��ائ ��زة ال �ت �م �ي��ز ال �ع��رب �ي��ة ل�ل�م�ح�ت��وى
االل � � �ك� �ت��روين ع� ��ن ف� �ئ ��ة احل� �ك ��وم ��ة الأل � �ك �ت�رون � �ي� ��ة».
و�أ� �ش��ارت احلميدان اىل �أن اجل�ن��اح املخ�ص�ص للأمانة
العامة ل�ل�أوق��اف حظي بعناية و�إ� �ش��ادة ال��زوار حيث قام
املهند�س �شاكر الفودري مراقب مراقبة الت�شغيل مبركز
نظم املعلومات بتعريف الزوار على حمتويات املوقع الفائز،
و�ألقى ال�ضوء على ما يقدمه من خدمات معلوماتية متكاملة
 ،تتمثل يف التعريف مبدلول الوقف وجماالته ،وما يت�ضمنه
املوقع من روابط مل�شروعات حيوية نفذتها الأمانة ،بالإ�ضافة
�إىل خ��دم��ة الفهر�س الآيل امل�ت��اح مل�ستخدمي ال�شبكة .
و�أه ��دت احلميدان ه��ذا ال�ف��وز الثمني اىل مقام �صاحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،و�سمو ويل عهده
الأم�ين ال�شيخ ن��واف الأحمد و�سمو رئي�س جمل�س ال��وزراء
ال�شيخ نا�صر املحمد ،وال�شعب
ال�ك��وي�ت��ي ال �ك��رمي ،مهنئة يف
ال��وق��ت ذات ��ه جميع ال� ��وزراء
الذين حظوا بالثقة الأمريية
ال�سامية و�سمو رئي�س جمل�س
ال� ��وزراء ،متمنية لهم العمل
على االرت �ق��اء بالكويت �إىل
م�صاف الدول املتقدمة.

ش���وق���ي س���ال���م ي��ح��ص��ل ع���ل���ى امل���ي���دال���ي���ة ال��ذه��ب��ي��ة
ح�صل الأ�ستاذ الدكتور �شوقي �سامل على امليدالية ال�شرفية الذهبية لالحتاد الدويل
للمكتبات (�إفال) حيث قام الإحتاد الدويل جلمعيات وم�ؤ�س�سات املكتبات (�إفال) مبنح
الأ�ستاذ الدكتور �شوقي �سامل امليدالية الذهبية ال�شرفية التي جتعل ا�سمه م�سجال
ب�شكل دائم علي موقع االحتاد �ضمن احلا�صلني علي املنا�صب ال�شرفية يف العامل من
االحتاد املذكور .وقد مت ذلك يف اجلل�سة اخلتامية لالحتاد يوم اخلمي�س املوافق 27
�أغ�سط�س  2009يف مدينة ميالنو – �إيطاليا �أثناء امل�ؤمتر اخلام�س وال�سبعون لالحتاد
الذي ُعقد يف الفرتة من � 27-23أغ�سط�س .2009
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امل����ك����ت����ب����ـ����ة األك������ادمي������ي������ـ������ة االف������ـ������ت������راض������ي������ة ف�������ي امل����م����ـ����ل����ك����ة ال�����ع�����رب�����ي�����ـ�����ة ال�����س�����ـ�����ع�����ودي�����ة:

دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة إســتكشـ ـ ـ ــافيـة

د�.سعد الزهري

تتعرض هذه
الدراسة إلى
مفهوم المكتبة
االفتراضية في
ضوء التطورات
الكبيرة التي
حدثت في هذا
المجال خالل
األربعين سنة
الماضية
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منح ال�سيد �ســـــعد بـن �ســــعيد الــزهــري درجة الدكتوراه
يف علم املعلومات وذلك يف ق�سم املعلومات بكلية الآداب
والعلوم الإن�سانية يف جامعة امللك عبدالعزيز وذلك
�إثر مناق�شة ر�سالة الدكتوراه والتي كانت حول «املكتبـة
الأكادمييـة االفـرتا�ضية يف املمـلكة العربيـة ال�سـعودية:
درا�سـة ا�ســتك�شـافيـة» .وتكونت جلنة املناق�شة واحلكم
من الأ�ستاذ الدكتور ح�سن ال�سريحي م�شرفا ومقررا،
وال��دك�ت��ور م�ب��ارك �آل �سليمان م��ن ق�سم علوم املكتبات
وامل �ع �ل��وم��ات ب�ج��ام�ع��ة امل �ل��ك ��س�ع��ود ممتحنا خ��ارج�ي��ا،
والدكتور حممد جعفر عارف ممتحنا داخليا .وقد قررت
اللجنة منح الدرجة بامتياز ودون تعديالت .والدكتور
الزهري معروف يف الأو�ساط العلمية واملهنية والأكادميية
لي�س يف اخلليج فح�سب ،و�إمن ��ا على امل�ستوى العربي
وال��دويل ،فهو ع�ضو م�ؤ�س�س لهذا الفرع ،وح�ضر جميع
م�ؤمتراته وتر�أ�س الفرع وكان ع�ضوا مبجل�س الإدارة لهذا
الفرع خالل الفرتة .2002-1998
مستخلص الدراسة

تتعر�ض هذه الدرا�سة �إىل مفهوم املكتبة االفرتا�ضية يف �ضوء
التطورات الكبرية التي حدثت يف هذا املجال خالل الأربعني
�سنة املا�ضية ،وبخا�صة بعد ظهور االنرتنت التي تعترب العمود
الفقري للبنية التحتية الالزمة للمكتبة االفرتا�ضية احلديثة.
وتهدف هذه الدرا�سة �إىل ر�صد االجتاهات احلديثة ملا كتب عن
املكتبات الرقمية ب�شكل عام ،وما كتب عن املكتبات االفرتا�ضية
ب�شكل خا�ص ،بغية اخلروج بت�صور وا�ضح لأهم معامل املكتبة
االفرتا�ضية احلديثة .كما حتاول الدرا�سة �أي�ضا جتلية الفروق
يف امل�صطلحات التي �أ�شكلت معانيها لي�س فقط على الكتاب
والباحثني واملتخ�ص�صني العرب ،و�إمن��ا على قرنائهم يف
البلدان املتقدمة .كما عمد الباحث �إىل حماولة الربط بني
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ما كتب يف هذه املجاالت عربيا وبني العديد من امل�شروعات التي
�أُقيمت يف البالد املتقدمة� ،إمعانا يف تقدمي ت�صور وا�ضح للمكتبة
االفرتا�ضية يف امل�ؤ�س�سة الأكادميية العربية ال�سعودية .وقد تطرق
الباحث يف اجلزء الثاين من هذه الدرا�سة – م�ستخدما منهج
البحث الو�صفي -لو�ضعية املكتبات الأكادميية ال�سعودية من
حيث ت�أهيلها للم�شاركة يف م�شروع املكتبة االفرتا�ضية ال�سعودية
ومن حيث الإمكانيات املادية والتقنية واللوج�ستية والب�شرية .كما
ا�ستطلع الباحث �آراء امل�س�ؤولني عن املكتبات الأكادميية ال�سعودية
حول مقومات وم�ؤهالت م�شروع املكتبة الأكادميية االفرتا�ضية
املقرتح وا�ستعداد مكتباتهم للم�شاركة فيه .ويف اجلزء الثالث
من البحث ،ا�ستخدم الباحث طريقة جممـوعــة الرتكيز Focus
 Groupكونها تعمد �إىل البحث عن �إجماع اخلرباء يف جمال
معني (حيث �ضمت جمموعة اخلرباء هذه عددا من م�س�ؤويل
املكتبات الأكادميية ذوي التوجه التقني ومن �أ�ساتذة علوم املكتبات
واملعلومات باجلامعات ال�سعودية ومن وك�لاء الأنظمة الفنية
وموردي التقنية للمكتبات) حول ت�صوراتهم لبناء م�شروع املكتبة
الأكادميية االفرتا�ضية يف اجلامعات ال�سعودية .وقد قام الباحث
ب�إعداد وتقدمي عر�ض خمت�صر جلوانب الدرا�سة املختلفة ،وقدم
حو�صلة لنتائج الدرا�سة امل�سحية -التي ا�ستطلع فيها املقومات
احلالية للمكتبات الأكادميية -لأولئك اخلرباء الذين تناق�شوا
للو�صول لإجماع حول ال�شكل املقرتح لأمنوذج املكتبة االفرتا�ضية
الأكادميية باململكة العربية ال�سعودية .وقد خل�صت الدرا�سة
�إىل �إمكانية حتقيق �إن�شاء مكتبة �أكادميية افرتا�ضية يف اململكة
العربية ال�سعودية لت�سهم يف التنمية التعليمية الأكادميية ب�شكل
�أف�ضل ،ولت�سهم يف ال�سيطرة على التكاليف ،ولتقدم خدمات
معلوماتية �أك�ثر �سهولة وج��ودة .كما قدمت الدرا�سة �أمنوذجا
للمكتبة املقرتحة روعيت يف ت�صميمه اجلوانب الإدارية واملالية
واللوج�ستية ،بخالف التنوع العلمي واملعريف الذي تتطلبه املكتبات
الأكادميية تبعا لتوجهات و�أهداف اجلامعات التي تتبعها.

Dissertations

Academic Virtual Library in Saudi Arabia

An Exploratory Study By
Saad Azzahri

Abstract
This research in its first part aims at
providing a state-of-the-art review
on the virtual library (Digital and
electronic are used synonymously).
It starts by defining the concept of
virtual library with a bit of historical
assessment on the terminologies used
throughout the past forty years. Then,
the research tries to draw a distinction
line between the terminologies heavily
used, digital, electronic and virtual
library. Although these terms can be
used interchangeably in this study as
it has been in many different studies,
this study uses «virtual library»
concept as a collection of current and
future «digital libraries and electronic
libraries».
Secondly, the research
examined the situation of Academic
Libraries in the Kingdom of Saudi
Arabia (infrastructure & capabilities),
surveyed the opinion of their deans
about the proposed project of the
Academic Virtual Library, and explored
their willingness to participate in such
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a project. The researcher, in the third
part of the study, targeted a number
of experts in the field, (professors
teaching at Saudi library & information
sciences Departments.; library staff
oriented towards technology; and
library IT vendors), and asked for
their opinions regarding project at
hand using Focus Group method in a
lengthy session in which the researcher
presented a summary of his survey
and he solicited the opinions and
conceptions of experts towards building
a model for the Academic Virtual Library
in Saudi Arabia. The study found
many shortcomings in the number and
competencies of manpower and other
essential requirements. The study
concluded that, in spite of shortcomings,
an academic virtual library in Saudi
Arabia could be established to bridge
gaps between Academic Libraries in the
Kingdom, manage the cost better, and
provide better services for Academic
communities in Saudi Arabia using the
proposed model proscribed in the study.

رســائل جـــامعية

ت���س���وي���ق ن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات وق����واع����د ال���ب���ي���ان���ات االل���ك���ت���رون���ي���ة ل��ل��م��ك��ت��ب��ات ال���س���ع���ودي���ة:

دراس�������������ة ل�����ل�����واق�����ع ون�������ظ�������رة ل���ل���م���س���ت���ق���ب���ل
اململكة العربية ال�سعودية
وزارة التعليم العايل
جامعة الأمرية نوره بنت
عبدالرحمن
عمادة الدرا�سات العليا والبحث
العلمي
كلية الآداب
ق�سم املكتبات واملعلومات
ر�سالة مقدمة لق�سم املكتبات
للح�صول على درجة دكتوراه
الفل�سفة يف الآداب  :املكتبات
واملعلومات
تخ�ص�ص  :املكتبات واملعلومات
كلية الآداب
�إعداد الطالبة :
عالية بنت مذكر بن هيف الهيف
حما�ضر بكلية الآداب
�إ�شراف
ا.د ح�سن بن عواد ال�سريحي
�أ�ستاذ املكتبات واملعلومات
بجامعة امللك عبد العزيز بجدة
1430هـ 2009-م
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ملخص الدراسة

تقوم ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال ت�سويق نظم
املعلومات وخدمات املعلومات الإلكرتونية بتقدمي الدعم
التقني واملعلوماتي والتدريب وتوريد الأجهزة وتركيبها
و�صيانتها ،ويف �سبيل ذلك تقوم ب�إجراءات كثرية للو�صول
ملجتمع مرافق املعلومات من املكتبات ومراكز املعلومات،
وال��وح��دات العاملة يف جم��ال املعلومات ،وذل��ك بغر�ض
ال��و��ص��ول لها  ،وتعريفها مبنتجاتها ،وت��وف�ير احللول
للم�شاكل التي قد تواجه هذه املرافق ،وعر�ض خدماتها
عليهم .وه��ذه اخلطوات ت�شمل �أ�ساليب وا�سرتاتيجيات
ت�سويقية متنوعة تختلف هذه ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف
ا�ستخدامها للو�صول للم�ستفيدين املقرتحني.
وال��درا��س��ة احلالية قامت ببحث الكيفية التي ت�صل
فيها ه��ذه ال���ش��رك��ات وامل��ؤ��س���س��ات العاملة يف جمال
نظم وخدمات املعلومات الآلية �إىل مرافق املعلومات
يف اململكة العربية ال�سعودية ،والأ��س��ال�ي��ب وال�ط��رق
ال �ت��ي ت �ل �ج ��أ ل �ه��ا لإي �� �ص��ال م��ا ت��ري��ده ل �ه��ذه امل��راف��ق،
وت�سويق منتجاتها ل�ه��ا .كما تبحث يف كيفية تقييم
مرافق املعلومات لأ�ساليب وطرق وا�سرتاتيجيات هذه
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف ت�سويق منتجاتها وخدماتها
وتوا�صلها مع هذه املرافق مثل املكتبات.
ولدرا�سة ذلك جل�أت الباحثة �إىل ا�ستخدام املنهج امل�سحي
و�أداة اال�ستبانة جلمع البيانات حيث مت توزيع ا�ستبانة على
عينة من ال�شركات العاملة يف املجال وا�ستبانة �أخرى على
عينة من املكتبات ومراكز املعلومات وذلك جلمع البيانات
الالزمة من كافة االجتاهات.
وقد احتوت هذه الدرا�سة على ثالث ف�صول بالإ�ضافة
�إىل املراجع واملالحق .وتناولت املقدمة كمدخل للدرا�سة
م�شكلة الدرا�سة و�أهميتها و�أهدافها ،والت�سا�ؤالت التي
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جت�ي��ب ع�ن�ه��ا ،و�أه ��م امل�صطلحات ال �ت��ي ا�ستخدمتها
الباحثة يف درا�ستها.والف�صل الأول ع�� ّرف مفاهيم
الدرا�سة� .أما الف�صل الثاين فقد ناق�ش الإطار النظري
للدرا�سة و�أ�شتمل على الدرا�سات ال�سابقة للدرا�سة .يف
حني تناول الف�صل الثالث منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها
ثم مت عر�ض وحتليل نتائج الدرا�سة متناو ًال الإجابة على
�أ�سئلتها ،ومناق�شة نتائجها ،وربطها مع نتائج الدرا�سات
ال�سابقة .و�أخ�ي�را قامت الباحثة بتلخي�ص الدرا�سة،
وعر�ض �أهم نتائجها ،واقرتاح �أبرز تو�صياتها .ومن �أبرز
النتائج التي خرجت بها الدرا�سة:
تتبع ال�شركات العاملة يف جمال نظم وخدمات املعلومات
يف اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ال�ع��دي��د م��ن الأ��س��ال�ي��ب
واال�سرتاتيجيات الت�سويقية لتو�صيل خدمات املعلومات التي
تقوم بها �إىل مرافق املعلومات ومن �أبرز هذه الأ�ساليب :
توفري معلومات حديثة عن منتجاتها عرب مواقع على �شبكة
الإنرتنت وامل�شاركة يف الندوات وامل�ؤمترات املتخ�ص�صة.
�أن ال�شركات العاملة يف جمال النظم ترى �أن تعاون
مرافق املعلومات مع جهودها الت�سويقية وتقبلها لها
�ضعيف لكن التفاعل اجليد يكمن مع �ستة من جهودها
الت�سويقية �أب��رزه��ا يتمثل يف :ال��زي��ارات واالت���ص��ال
الدائم ملندوبي ال�شركة والتواجد يف امل�ؤمترات و�إ�صدار
الن�شرات� .أما �أبرز التو�صيات فكانت العمل على كل ما
من �ش�أنه تفعيل ت�سويق نظم املعلومات وقواعد البيانات
الإلكرتونية للمكتبات ال�سعودية والعمل على تطبيق
مفاهيم الت�سويق ب�شكل مهني لي�صلوا للم�ستفيدين
ب�شكل دائ��م وتفاعلي ودع��م ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�شركات
وم��راف��ق املعلومات وو��ض��ع ال�سبل املنا�سبة للحد من
املعوقات التي حتد من فعالية ت�سويق نظم املعلومات
وقواعد البيانات الإلكرتونية للمكتبات ال�سعودية.

Dissertations

Marketing of Information Services and
Electronic databases
for Saudi Libraries
A Study of Reality and Look to the Future
Prepared by Alia Muzkar Haif Al-Haif
Summary
Companies and institutions Working in the field of
information services offer technical and information
support, training and supply of equipments and
its implementations and maintenance in their
marketing efforts. For that, they apply different
marketing methods and procedures to reach target
community of information institutions, which include
libraries, information centers, and working units in
field of information. This is to reach them , market
their products, and offer solutions for problems that
face those institutions, and present their services
to them. Those companies and institutions differ in
using these steps that include various styles and
strategies of marketing, to reach to potential users.
Current study searched how these companies
and institutions working in field of automated
information systems and services reach libraries
and information centers in the Kingdom of Saudi
Arabia, and styles and methods that apply to
know what these institutions need and to promote
their products and services. The study searches
how information institutions assess methods
and strategies applied by these companies and
institutions. The study concentrates on libraries
and information centers as target group by
companies and try to find how they have been
targeted and how they evaluate the cooperation
they get from libraries. On the other hand, the
study seeks how libraries and information centers
evaluate the marketing efforts by the companies.
To study used survey methodology and a
questionnaire to collect the needed data from
sample of working companies in the field. In addition,
the researcher designed another questionnaire for
a sample of libraries and information centers and
collected data from them.
The study includes three chapters in addition to
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references and appendices. The introduction
was the methodological framework of the which
includes study problem, its importance, aims, and
research questions and the study terms. First
chapter defined study concepts. Second chapter
discussed theoretical framework of the study,
includes previous studies. The third chapter dealt
with study methodology and its procedures, then
the study presented and analyzed the results.
At last, the researched summarized the study,
and presented main results, and suggested
recommendations. Main results were:
Working companies in the field of information
systems and services in the Kingdom of Saudi
Arabia, follow many marketing styles and
strategies to reach information services that offer
to information institutions. From main styles:
availability of recent information about their
products through websites, and participation in
specialized seminars and conferences.
The working companies in the field of systems see
that cooperation between their marketing efforts
and information institutions as weak, but good
interaction stays in six of their marketing efforts.
Main efforts represents in : visits, permanent
communication of company representatives,
and presence in conferences and publishing
pamphlets. Main recommendations were: work on
activating marketing of information systems, and
electronic databases for Saudi libraries, and work
on applying marketing concepts in professional
method to reach users permanently, interactive
and support relations between companies and
information institutions, and establish suitable
ways to reduce restrictions that limit activation
of information systems marketing, and electronic
databases for Saudi libraries.

أخ�������������ب�������������ار

رئيس اجلمعية يشارك بورقة عمل في فعاليات
امل���ل���ت���ق���ى ال���ع���ل���م���ي مل���ك���اف���ح���ة ج����رائ����م امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة

رئي�س اجلمعية يلغي حما�ضرته

تم بالملتقى
عرض لتطبيقات
ونماذج من
الجرائم
المعلوماتية
عربيًا وعالميًا
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�شارك �سعادة الدكتور �سلطان بن حميا الديحاين رئي�س جمعية
املكتبات املتخ�ص�صة ( ف��رع اخلليج العربي ) بورقة عمل يف
«امللتقى العلمي ملكافحة جرائم املعلوماتية» والذي نظمته هيئة
التحقيق واالدعاء العام باململكة العربية ال�سعودية بالتعاون مع
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والذي نظم خالل الفرتة من
� 25 – 23شوال 1430هـ  ،املوافق من � 14 – 12أكتوبر 2009م
مبدينة الريا�ض بدعم من النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
ووزير الداخلية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز
ومب�شاركة ممثلي اجلهات العدلية والق�ضائية ب��دول جمل�س
التعاون اخلليجي  ،وا�ستعر�ض امللتقى خالل ت�سع جل�سات ا�ستمرت
ملدة � 3أي��ام �شارك فيها م�س�ؤولون وخ�براء وباحثون من داخل
اململكة و�أمريكا و�أوروب��ا والعامل العربي وا�ستعر�ضوا فيها �أربعة
حماور رئي�سية :خ�صائ�ص اجلرائم املعلوماتية و�أنواعها و�صفات
مرتكبيها وكيفية التحقق من وقوعها ،كما مت عر�ض لتطبيقات
ومناذج من اجلرائم املعلوماتية عربي ًا وعاملي ًا  ،مع الرتكيز على
طبيعة اجلرائم املعلوماتية بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
وق��دم الدكتور يف ورق�ت��ه التي كانت بعنوان «ال �ـ Web 0. 2
والتحديات اجلديدة يف جمال اجلرائم املعلوماتية :درا�سة حالة
لـ  »Second Lifeر�صد ًا دقيق ًا للتحديات اجلديدة يف جمال
اجلرائم املعلوماتية ومنها ظهور التنظيمات الإجرامية عرب
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االنرتنت ووج��ود �سل�سلة غري منتهية من اجلرائم تبع ًا للتطور
الكبري يف تقنيات املعلومات واالت�صاالت وتطبيقاتها يف كثري من
املجاالت  ،وقد هدف البحث كما �أ�شار الدكتور يف حما�ضرته �إىل
التعرف على مفهوم الويب  2.0والتطبيقات املتعلقة به  ،كذلك
البحث يف التهديدات واملخاطر ذات العالقة  ،والتعرف على
خدمات الأمن وال�شرطة االفرتا�ضية  ،و�أ�شار كذلك �أن اجليل
الثاين من الويب يلعب دورا متزايدا يف اجلرائم املعلوماتية
وخ�صو�صا املتعلقة منها باالنرتنت ،وق��ال لقد زاد االهتمام
بال�سنوات االخريه مبا ي�سمى باالويب  2.0وبالذات فيما يتعلق
مب��واق��ع امل�شابكة االجتماعية مثل :الفي�س ب��وك ،ماي�سبي�س،
واليوتيوب ،وكذلك مواقع احلياة االفرتا�ضية مثل احلياة الثانية،
ولقد جذبت ه��ذه امل��واق��ع وم��ا ت��زال الكثري م��ن امل�ستخدمني،
مما ادى لزيادة املخاطر والتهديدات املتعلقة ب�أمن املعلومات
وامل�ستخدمني وبالتايل زيادة امل�سئولية والتحديات �أمام �أجهزة
الأم��ن والتحريات اجلنائية و�أي�ضا م�ؤ�س�سات التعليم الأمني
والقانوين  .و�أخريا قدم الدكتور جمموعة من التو�صيات هي :
 .1العمل على مبادرة �إن�شاء مركز اقليمي لدرا�سات اجلرائم
املعلوماتية.
� .2إن�شاء مركز تدريب �إقليمي متخ�ص�ص يف هذا املجال ويتم من
خالله عقد ور�ش عمل تدريبيه.
� .3إ� �ص��دار جملة علمية حمكمة تعنى باجلرائم املعلوماتية
واملجاالت الفنية.
 .4عمل ات�ف��اق��ات ال�ت�ع��اون وال �ت��دري��ب م��ع الأج �ه��زة الأمنية
املتخ�ص�صة بالدول املتقدمة.
 .5عمل اللقاءات العلمية وامل�ؤمترات ب�شكل دوري م�ستمر بهدف
الإحاطة والثقافة املعلوماتية والقانونية حول اجلديد يف جمال
اجلرائم املعلوماتية.
� .6إدخال موا�ضيع اجلرائم املعلوماتية واملجاالت الفنية املرتبطة
بها �ضمن مناهج التعليم والتدريب الأمني كمو�ضوعات م�ستقلة .

News

Recommendations

15th Annual SLA-AGC Conf. & EXPO
1. Library and information organizations in this
region must initiate developing systems and
facilitate for the digitization of:
a. Intellectual heritage
b. Archives
c. Rare books
d. Rare books
e. Manuscripts
f. Imaging
g. Metadata
2. Library and information organizations must
initiative programs and services to adopt the
library 2.0 applications and digital libraries.
3. in order to develop scholarly gateways in the
Arabic language we must initiative
a. Arabic search engines

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

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

Reports

Universal American School
Publishes Book of Student Writings

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

suddently behind the wheel of a Porsche.”
In addition to the English writings, the book
also features essays in Arabic, French and
Spanish. Fadi Abdulla, a 17 year old Grade
twelve student, wrote a short essay in Arabic
on peace. He stated that world peace was not
only achievable but a must and that human
life developed because God allowed us to live
on this earth.
With over 25 pieces of writings, “Personally
Ours: A Book of Student Writings” will appeal
to the many different genres of writings.
Ms. Mae Al Hajjaj, the Head Librarian at the
Universal American School, who spearheaded
this project, stated that the creativity s
imagination of the students allowed the book
to be such a success. The School, along with
his management and staff, Ms. Al-Hajjaj, said,
showed their dedication to the development of
the students by supporting this project whole
heartedly.
Under the auspices of the Assistant
Undersecretary for Private Education, Mr.
Fahad Al Ghais and with sponsorship from
Virgin Megastore, a book signing ceremony
was held to promote young writers. In
attendance, were the young authors, their
parents, families and friends who had gathered
to celebrate this major accomplishment.
“Personally Ours: A Book of Student Writings”
is available for sale at Virgin Megastore in
Marina Mall in Kuwait and at the Universal
American School in Kuwait.
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archives, industrial sectors, data centres,
media centres, public relations offices,
and cultural associations.
Selection, processing, organization,
dissemination and evaluation are the
main functions of an information centre.
The main task is to create a knowledge
hub with a variety of resources available.
There are some important aspects to be
emphasized here to improve the reach
and influence of information centres.
The first and foremost is that centers
are to be interlinked with set goals and
specified strategies. Everybody involved
in the unit should be aware of their
respective policies and procedures and
the above strategies are to be derived
from this awareness. Then the centre
can work smoothly with a common

14

SLA - AGC Newsletter, Issue (3) October 2009

strategy which can be easily abided
by all. The second important aspect
is to make strong mutual co-operation
which is termed as “inter-centre cooperation” among different centres. This
will boost the process of information
transfer and exchange. They can easily
work together in selection, acquisition,
propagation, decision making and
evaluation activities. This will assist the
management to conserve their precious
time, money and energy which could be
utilized in other productive areas. The
centers can work as a “consortium” in the
field of information and knowledge. The
process of dissemination of knowledge
becomes easy by forming a number of
subject specialist groups among the
consortium. The specialized group can
share their proficiency with those who
require information consultancy and
who will act as a valuable source of
knowledge. The centres can stand as
a “specialized centres” with immense
knowledge materials and resources
related to their business. A centre in the
energy sector could act as a specialized
centre for the oil and gas field while a
centre in the field of language learning
can be a linguistic information centre.
Thus, we can easily reach towards the
“global knowledge village”, a miniature of
all knowledge materials and resources.
Many countries in the world have been
giving more attention and making huge
investments in the field of research
and education with a wider outlook and
perspectives. This underlined the role
and importance of information centers.
The existence of a well equipped and
enriched knowledge centre will be a
balsam to emerging problems and it will
enhance not only the productivity of the
people, but also of the nation as well.

is closely related to the society and its
information needs. An information centre
is a social platform that serves people of
various levels with relevant information
for their advancement and to quenches
their thirst for knowledge.
In the changing world, the expansion
of technology paved the way for
making info-centers reachable to
everyone It acts as a centre which is
responsible for assembling, engineering
and disseminating clear information.
Information centres act as agents for
information transfer, streamlining the
available right information to the required
users.
The audiences for the information
centers are the people and the focus is
accurate knowledge. The main objective
is to serve as a resource centre for
information seekers, researchers or
those who wish to explore the world of
dynamic knowledge. In other words, an
information centre is not a cost centre
but it is completely a resource centre.
It should be filled with sophisticated
knowledge materials and other web
based information resources. The
present era doesn’t confine to the
boundaries of diffusing and sharing
productive knowledge through several
web based technologies. Through
these activities, the world became a
“global knowledge village”. It will help
to enhance the unification of minds
and will foster the bilateral relations of
the countries. Above all, every citizen
can enjoy accessing knowledge and
savoring the delight of mingling with
different civilizations.
The acquisition, storage and utilization
of information have become a major
business activity. The duties and
responsibilities of the information

professionals become crucial and
complex. The national growth of a
country is denoted by the totality of
the contributions of each sector of the
state. The contribution of the information
centers for the national growth is a
very important aspect. The centre will
play its role by providing and assisting
the governmental bodies with accurate
data and relevant information to make
strategies in policy making.
The traditional modes of information
resources tress pass to new “e” realm
and people are moving to an “e-mind
set”. The digitization of data and webbased facilities accelerated the process
of information transfer.
However,
the number of information sources is
drastically increasing. The traditional
concept of an information centre is a
library but in this technology explosion
world, the concept has been totally
reformed. Today, any place, institution,
organization or firm which acquires,
organizes and disseminates information
to its users in large or small quantities is
termed as an information centre. Thus,
an information centre is an “organization
of people, materials and machines that
serves to facilitate the possession,
evaluation and transfer of information”.
Libraries are one among the above
mentioned information centers. There
are a number of institutions apart from
the individuals who are involved in the
information transmitting process which
can be termed as knowledge centers or
information centers such as government
and non-governmental organizations,
research and development institutions,
research
organizations,
e-learning
institutions, web browsing groups (blogs),
online databases, web based online
training centres, academic institutions,
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The role of an information
centre in the changing world

Prepared by:
Abdu Nasir
Panakkad
Library Assistant
Doha – Qatar
Binumarali@yahoo.com
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The explosion and revolution of
information technology has led to the
emergence of the electronic information
era and the modern world has
witnessed tremendous developments
in the electronic delivery of information.
We live today with information and
knowledge as a commodity which is
increasingly playing a vital role in our
daily life. The digital revolution has
fuelled the human advancement and
altered every span of our society. Rapid
technological development has opened
new horizons to the world especially in
the field of information and knowledge.
Meanwhile, it has also created
complexity in acquiring, selecting,
organizing and transferring the useful
and authoritative information from vast
available information sources.
It is not easy to define the term information
accurately. When an individual begins
to think, a number of images and
sensations explore his mind. This causes
some information to amass in his mind
and his memory retains some pieces of
knowledge. Information is the product
of the human brain in action and it may
be conceptual or tangible. “Information
is the recognition of patterns in the
flow of matter and energy reaching an
individual or organization. All flows of
matter and energy have the capability of
carrying patterned signals. Information is
present only when a person recognizes
the pattern. Each person then develops
a set of recognized patterns and not
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everyone recognizes the same patterns
or necessarily interprets a given
pattern in the same way”. (Reference
- Technological Future of Library and
Information Science – By Krishnan
Gopal).
Information is quite different from data.
Information is organized or processed
data which conveys significant or specific
meaning about something. In other
words, information is the knowledge
obtained by processing the data or the
meaning derived from data. One can
easily access information by analyzing
the data around him. Information is data
which can be disseminated between
individuals, organizations or groups.
Information is a social process in which
a variety of elements are involved
and are closely related to each other.
The dynamic world of knowledge and
information requires diverse and reliable
authorities or bodies to acquire and
transfer the correct information. In this
discussion, the existence of information
centres is worth mentioning.
In the realm of cyber advancement,
Information centers have their own
importance as they are associated with
the knowledge consultancy. Without
the proper and authentic information,
no body can proceed further. Modern
society is bound by numerous data.
There a need to get correct information
from the available data and for it to be
disseminated among the people. Thus,
an information centre’s role is vital. It

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

From Digital Library Workshop

From Digital Library Workshop

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

SLA-Arabian Gulf Chapter
concludes its Annual
pre-conference Workshops
4-6 April 2009, Radisson SAS Hotel, Kuwait

Affra S. Al
Shamsi
Professional Development
Chair. SLA/AGC

10

Special Libraries Association, the Arab
Gulf Chapter SLA/AGC 15th Annual
Pre-conference Workshop concludes
its workshop “Building Digital Libraries
Using
Open
Source
Software”
and “Library 2.0: Applications and
Strategies”
SLA/AGC
organized
two
preconference workshops, which were
held at the Kuwait (Radisson SAS
Hotel), April 4-6, 2009, with the themes
“Building digital Libraries using open
Source Software” and “Library 2.0:
Applications and Strategies”
On Saturday, April 4th, 2009 the Arab
Gulf Chapter of SLA was pleased to
host “Building Digital Libraries Using
Open Source Software” workshop
presented by Elizabeth Beaudin,
Manager of International Digital
Special Projects at Yale University
Library, and “Library 2.0: Applications
and Strategies” workshop presented
by Stephanie Schmitt, Alpha Manager
of Five Colleges Inc. and Karen Joc,
Assistant Dean, Dubai Library, Zayed
University. The workshops were held
in the Kuwait (Radisson SAS Hotel).
Elizabeth began her workshop with
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an introduction to digital libraries.
Then, along with planning and defining
projects using Green Stone software
followed by a brief discussion on
the print-to-digital conversion which
included the tools and processes
as well as the different file formats
involved. She ended her workshop
with a discussion on search and
retrieval exercises in a digital library.
The workshop is aimed at developing
competencies among professionals
for building digital libraries and
strategies these professionals can use
to capitalize on their own resources.
The software used in the workshop
provided detailed knowledge about
Greenstone Digital Library (GSDL) an
open source digital library software
which provides extensive hands-on
practice to ensure that participants can
develop prototypical digital libraries in
their organizations.
Both Stephanie and Karen covered
wide range of topics under Library 2.0
introducing the concepts and the different
kinds of social networking programs
moving through wikis, blogs, RSS
feeds and applications, and followed

Articles

Proquest/NCDR Digitization symposium:
National and Regional experience
20-21April Abu Dhabe, UAE

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

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

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

8
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message that you would like to send it to
the information professionals in the Gulf
region. And what will be the best way to
make our chapter part of this global trip
organization.
We must also find a way to have a Board
member or a staff member from SLA
attend your conference each year. That is
the only way we can continue to engage
information professionals in the region. I
am contacting potential sponsors and
would encourage the chapter there to do
the same. I am committed to increasing
participation from both sides. Even though
I will not be President in 2010, I would like
to find a way to attend the 16th annual
Arabian Gulf Chapter meeting. We must
see if that can be arranged. I believe the
Arabian Gulf Chapter could be the largest
chapter in the Association if additional effort
is spent by the Board and Headquarters
staff in working with the Arabian Gulf
Chapter Board and members.
On behalf of all members of Arabian Gulf
Chapter, we would like to thank you for this
interview, and we looking forward for more
cooperation between SLA and Arabian
Gulf Chapter.
It was an honor for me to travel to meet
with your chapter members. I think we
made some progress in understanding
the issues and challenges you face in
being part of the larger SLA organization.
I also made many friends and learned a
great deal from all of you. I look forward
to continuing our relationship and will seek
additional opportunities for cooperation.
Thank you for the opportunity to visit
with your members and tour so many
wonderful institutions. It was the highlight
of my year as President of SLA
I wish you all the best personally and
professionally.

costs in providing access to information
services. These problems are universal.
The challenge SLA has is in finding
ways to meet the needs of our non-North
American chapters in dealing with these
issues. I believe the Arabian Gulf Chapter
was our second non North American
chapter and you have done very well on
your own in establishing the chapter,
building membership and organizing a
professional conference each year for not
only your SLA colleagues but for other
information professionals in the region.
As I understand the SLA chapter there is
one of the only professional information
organizations. The chapter is successful
and with additional help from the SLA you
will be able to increase membership and
services.
Question four : during your last visit to
SLA-AGC 15th Annual conference &
exhibition in Kuwait, you had a meeting
with SLA-Arabian Gulf Chapter board’s
member, what do you think the main idea
behind this meeting, and did you discussed
with the boards any organizational and
professional issues that can help them to
develop their chapter.
I was also fortunate to be able to meet
with the board of the Arabian Gulf
Chapter and hear about the challenges
you face not only in recruiting officers,
but also in running the chapter according
to the processes established by SLA. It
impressed me that you seek a member
to be President from a country where
your annual meeting will be held. That
is a very rigid process which appears to
work very well for your chapter. I would
like to see if there are ways that we can
help you provide additional meetings
throughout the year that are targeted to
one country or to one subject. We may be
able to work with you on providing Click

University programs to your members.
During the Board meeting I was also able
to explain some of the SLA processes in
regard to membership, officers, dues and
governing documents. I think we made
some excellent progress in all of these
areas. In addition because of my meeting
with the chapter and the Board I was able
to get answers from SLA headquarters
for some of the outstanding issues. I
also arranged a meeting with Arabian
Gulf Chapter members who attended
the annual meeting in Washington, DC
and SLA headquarters staff, including
our CEO Janice Lachance.
Those
members were able to meet directly
with the staff and raise chapter specific
issues with them. I believe that was a
great opportunity for communication and
cooperation.
Question five : what is the role that
academic institution ( academic libraries &
libraries schools) can play in supporting the
information professionals in the gulf region,
and who do you compare this experience
with SLA international experience.
Within the last year, SLA created an
academic division, because we found that
we had many members from academic
institutions and we wanted to target
programming for their particular needs.
Many of the people I met on my travels
in the Arabian Gulf were associated with
academic institutions. I believe they can
benefit by membership in this specific
division, as many of the issues faced
in your region are the same faced by
academics in the United States.
Question six : Arabian Gulf Chapter star
before tow years to send a representative
from the chapter to attend the annual
SLA conference in US, what do you think
the impact of this on the relation between
the chapter and the mother SLA, and
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SLA-AGC Newsletter
interviewed SLA president
Gloria Zamora

Mrs.Gloria Zamora

SLA is Commeted
to provide targeted
services for its
international
chapters

6

Question one : Mrs.Gloria Zamora, the
president of Special Libraries Association
, first of all , we would like to thank you
to giving us the opportunity to make this
interview with SLA-Arabian Gulf Chapter
newsletter? Last April , SLA-Arabian Gulf
Chapter was honored to have you as guest
speaker for our 15ht Annual conference &
exhibition, Who do you evaluate your visit
to our conference , especially that you are
the first SLA president to attend our annual
conference.
It was a privilege to be the first SLA
President to attend the annual SLA Arabian
Gulf Chapter meeting. I am just sorry that
it has taken 15 years for a member of the
Board to participate in this meeting. I found
it to be well organized and well attended.
Question tow : during your last visit to gulf
region, you get the chance to travel to four
different cities like Muscat, Abu Dabi , Doha
and Kuwait, what was the goals behind
those visit ?, and what do you think the
role that SLA mother can play with Arabian
Gulf Chapter to attract more information
professionals from the region to be part of
this global network organization.
While the main purpose of my visit was
to attend the annual meeting in Kuwait,
I was able to take advantage of the fact
that I was in the Arabian Gulf to meet with
information professionals in several other
locations. The purpose of these visits was
to visit libraries and information centers
in the region and to understand the
conditions and opportunities that exist in
the region. I believe that SLA has an even

SLA - AGC Newsletter, Issue (3) October 2009

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

in the Information Field: SLA Setting a Sajjad Rahman reading to the final
recommendations and the dinner
Course for the Future”.
Dr. Abdullah Bhbhaii Esiri and Dr. invitation of the Arabian Systems
Abdulridha accompanied Ms.Gloria Company to close the final ceremony of
Zamora and the president of the SLA/ the conference on Wednesday evening,
During the dinner assembly
AGC graciously opened the exhibition of April 8.
the Conference, and after a short break the Company announced its fellowships
the Conference proceedings begun its for the year 2009 to the following
distinguished students:
scientific sessions.
On the evening of Tuesday, April 7th, • Moza Rashid Saeed (Sharijah
University)
Kuwait University, has set up a dinner
in honor of the participants and in the • Thuraya Saeed Mohamad (Sultan
Qaboos University)
presence of Ms. Gloria Zamora, who
delivered a speech thanked the Chapter • Rakan Abdullah Al-Maliki (King Abdul
Aziz University)
for its invitation to the conference
On the afternoon of Wednesday April 8 • Ahmed Salih Al-Ghamidi (Aum Al-Qura
University)
the General Assembly of the SLA/AGC
met for the election of the new board • Hawraa Bader Al-Amree (Kuwait)
• Samer Al-Kahtani (Kuwait University)
which was formed to include:
The Distinguished paper presented at
• Sultan AlDehaini (President - Kuwait)
• Mr. Abdullah Al-Hafeti (President-elect the Conference by both Huda Salim AlEsaee and Bushra Saif Al-Hadhrame
- United Arab Emirates)
• Mr. Fahd Al-Dirham (Past President - was also publicized and the Conference
Badges were awarded to the Director of
State of Qatar)
• Mr. David Hersh (Secretary / Vice Kuwait University; Mr. Abdullah Al-Terafi,
vice president of the Arabian Systems
President - United Arab Emirates)
• Ms. Tahani Kelndar (Strategic Planning Company; and Dr. Rashid Al-Zahrani,
former President of the SLA/AGC.
Officer - Kuwait)
• Dr. Saif Al-Jabri (Official membership Sultanate of Oman)
• Ms. Affra Al-Shamsi (professional
development officer - Sultanate of
Oman)
• Mr. Mohamed Ghali Rashid (public From Kuwait Conferenc
relations officer - Bahrain)
• Mr. Najeeb AlKhateeb (the Newsletter
editor - Saudi Arabia)
• Dr. Naeema Jabr (Member of the Board
- Sultanate of Oman)
• Dr. Hussein al-Ansari (Member of the
Board - State of Kuwait)
• Mr. Rashid Ali (Member of the Board United Arab Emirates)
The election followed by Prof. Dr.
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Conferences

SLA/AGC sealed the 15th
Annual Conference in Kuwait

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

4
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taking place in the world. He pointed out
that these technological developments
demand a continuous updating so as
not to always stand in the region at a
standstill, while the world continues in its
development, adding that this progress
requires a functional transformation from
traditional librarians to more advanced
information specialists and consultants.
Following this the speech of Dr. Sultan
Dihani, president-elect of the SLA/AGC
and the President of the Conference
Organizational Committee stressing on
the importance of facing technological
change and emphasizing that the
Organizing Committee has chosen the
Conference title «Beyond Libraries:
Innovation for knowledge Gateways»
to represent the invitation towards the
innovation on the horizon of information,
as information has become the largest
commodity value and the key element
in the most important economy,
the knowledge economy.
He also
announced that the Scientific Committee,
based on previously set standards,
selected twenty scientific papers to be
represented in the conference sessions.
These were dealing with topics related
to gateways of knowledge, wireless
and social networking, informatics and
knowledge management, professional
development and digital libraries and
archives.
Finally, Ms. Gloria Zamora, President of
SLA, ended the opening ceremony by
giving her speech about the “Leadership

Conferences

16th Annual conference of SLA-Arabian
Gulf Chapter
Virtual Knowledge in information institutions : Issues
and prospective.
Abu Dhabi, UAE, March 2-4, 2010

1- E-Collection:
• E-Content Management
• Library Consortia: Planning, Negotiation,
And Licensing.
• Digital Library Interoperability
• Digitization Of Arabic Contents And
Experiences
2- Services:
• Virtual Reference Service
• Research Consultation (Online Search,
Information Retrieval, Etc.)
• Multimedia Information Services And
Products
• Measurements For Analyzing And Assessing
E-Content (E-Metrics, Wibo- metrics, Info-metrics)

3- Users:
• E-Communities (E-Learning, E-Research,
E-Business, Second Life, Etc.)
• User Orientation And E-Literacy In Digital
Environment
• Information Services For Special Needs
Community
• The Role Of Resource Learning Centers In
Supporting The Learning Process

Review of Proposals
The Scientific Committee shall propose a
set of criteria for reviewing proposals. These
criteria shall be applied blindly and objectively.
Based on the review process, the Scientific
Committee shall be competent to make the
final judgment about a proposal of acceptance,
non-acceptance, and revision
Paper Awards
The purpose of the awards is to encourage
young researchers and writers who
demonstrate potential for research and
writing. The winners will be given cash awards
and a certificate of recognition. A transparent
and blind review process shall be used for
the selection of papers for the award. The
following conditions shall apply:
1. Professors shall not be eligible.
2. Those who have received an award in the
preceding two years shall not be eligible
From Manama Conferenc

4- Profession & Professionals
• E-Community And The Profession Of
Librarians
• The Role Of Information Institutions In The
Academic Accreditation And Ranking
• Preparing Information Leaders And
Consultants In The Digital Environment
• Strategic Thinking And The Role Of The
Information Professionals Within The
Economic Crisis
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SLA-Arabian Gulf Chapter Board Members 2009 - 2010

Dr. Sultan M. Al-Daihani
President
P.O. Box: 5969 Safat-Zip code: 13060
Kuwait-Tel: (+965) 498 4711 Fax.: (+965)
484 0718-Email: s_aldaihani@ hotmail.com
Abdullah K. Alhefeiti
President-Elect
P.O. Box: 1441 City, Zip code: Alain
UAE
Tel.: +971503386868 Fax.: +97137666975
Email: a.khalifa@uaeu. ac.ae
Fahad Al-Derhim
Past President
P.O. Box: 2713 City, Zip code: Doha
Tel: +974-5858747 Fax.:+974-4931430
Email: fahad.ali@qu.edu.qa
David Gerald Hirsch
Vice President
Chief Librarian, National Library
Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage
PO Box 2380
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: +971504451968
Fax: +97126217472
Email: david.hirsch@adach.ae
Dr. Naeema H. Jabr
Web Page Developer
Sultan Qaboos University
College of Arts and Social Sciences
Department of Library and Information
Science
P.O.Box: 42 Al-Khud 123
Muscat/ Oman
Tel: +968-99320584 Fax: +968-24543194
Email: mnjaburh@hotmail. com
Tahani Kalander
Strategic Planning
Tel: 00965 24843908 Fax: 00965 24816595
P.O Box: 17140 Khaldiya
72452 Kuwait
Tel: +9654843908   Fax: +9654816595
E-mail: kuw20022002@ yahoo.com
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Affra Saied Rashid Al Shamsi
Professional Development Chair
P.O. Box: 1331 Head, Central Medical
Library, Royal Hospital, Oman City, Zip
code: Muscat, 111 Sultanat of Oman
Tel: 968 24599685, Fax.: 968 24599307
Email: affralshamsi@ yahoo.com
Najeeb M.Al.Khateeb
Newsletter Editor
P O BOX: 52870 Riyadh 11573
Tel: 96614882473 Fax 96614828506
Email: najeeb2299@yahoo. com
Mohamed Ghali Rashid Mubarak
Public Relations
Science Librarian
KAUST Library, King Abdullah University of
Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Tel: 96628082605
Mohamed.mubarak@kaust.edu.sa
Dr. huasin Aa-Ansari
Board Member
university of Kuwait
Tel: 00965 24988881 Fax: 00965 24844120
Email: h_ansari82@hotmail.com
Rashed Abdulrahman Ali
Bord Member
UAE University
Tel: 971 37131182 Fax: 0097137666975
Email: rashed@uaeu.ac.ae
Rashed Abdulrahman Ali
Board Member
UAE University
Tel: 97137131182 Fax: 0097137666975
Email: rashed@uaeu.ac.ae

The President Message

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

D.Sultan M. Al-Daihani
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