كلمة الرئيس

في كل عام يكون جلمعية املكتبات املتخصصة  -فرع اخلليج الشرف بااللتقاء مع خنبة من املتخصصني واملتخصصات في علم املكتبات
واملعلومات من دول اخلليج والدول العربية واألجنبية ،باإلضافة الى مجموعة من العارضني من دول اخلليج والدول العربية واألجنبية،
ويكون اجتماعنا كما جرت العادة في دولة من دول خليجنا العربي لننظم مؤمترنا السنوي للجمعية .وجنتمع هذا العام في مؤمترنا احلادي
والعشرين ،والذي ينظم هذا العام حتت عنوان « :االنترنت والتغير االيجابي الختصاصي املكتبات واملعلومات :احداث التأثير احلقيقي
للمستقبل «خالل الفترة من  ١٧الى  ١٩مارس  ٢٠١٥في العاصمة أبوظبي باإلمارات العربية املتحدة ،وذلك بالتعاون مع دار الكتب ،وكلنا
أمل في أن يكون النجاح حليف مؤمتر هذه السنة كبقية املؤمترات السابقة إن شاء اهلل ،ونتمنى ان نكون قد وفقنا في تقدمي كل ما هو جيد
لضيوفنا الكرام ،وأن تكون اجللسات العلمية وورقات عملها ما يهدف إليه املتخصص .
كما أشير بأن املؤمتر قد سبقه  6ورش عمل شارك فيها عدد من املتدربني واملتدربات من دول اخلليج العربي ،وقد حاضر فيها خنبة من
األساتذة املتخصصني  .وهذه الورشات كانت:
وسائط التواصل اإلجتماعي وإستخدامها في الترويج خلدمات املكتبة – باللغة العربية .
 – Habits of Highly Effective Librariansباللغة اإلجنليزية.
 – Understanding E-Resourcesباللغة اإلجنليزية.
 – Patron-Driven Acquisitionباللغة اإلجنليزية.
 – RDA (Resource Description and Access) Catalogingباللغة اإلجنليزية.
 – Entrepreneurial Librarianباللغة اإلجنليزية.
وأخيرا ،اشكر اللجنة التنظيمية برئاسة األستاذ راشد عبد الرحمن ،الرئيس املنتخب للجمعية ،ورئيسة حترير نشرة اجلمعية ،الدكتورة ماجدة
غريب .وكذلك الشكر موصول ألعضاء مجلس االدارة وجلميع اللجان وجميع العاملني فيها ،باإلضافة الى الباحثني والباحثات الذين أثروا
مؤمترنا هذا بعلمهم وخبراتهم.
مرحبًا بكم في بلدكم الثاني االمارات العربية املتحدة ،وحتديدًا في العاصمة أبوظبي.
أ .أسماء البوعينين
رئيس جمعية المكتبات المتخصصة  -فرع الخليج

م2015/2014  فرع الخليج- أعضاء مجلس إدارة جمعية المكتبات المتخصصة

 نجيب بن محمد الخطيب.أ
عضو مجلس إدارة

 .O. Box: 52870, Riyadh, Zip code: 11573
P
Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966 505418143     Fax: +966 1 482 8506
Email: najeeb2299@yahoo.com

 أسماء صالح البوعينين.أ
الرئيس

Qatar university library.
Tel: 009744061-4403Email: Asma.roomi@qu.edu.qa

 سيف عبداهلل الجابري.د

 راشد عبدالرحمن على.أ

أمين المال

الرئيس المنتخب

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

Mob: +971504495443"
+971506232377"
Dir.+97126516321   
Email: e. rashed.albaeek@tcaabudhabi.ae

 نعيمة حسن جبر.د.أ

 محمد غالي راشد مبارك.أ

مسؤول اللجنة العلمية والمؤتمرات

الرئيس السابق

 .O. Box: 42, Al-Khoud 123, Muscat
P
Sultanate Oman
Tel.: +968 993 20 584     Fax.: +968 245 43 194
Email: mnjaburh@hotmail.com

P.O. Box: 34110 Doha Qatar
Tel.: +9743352959
Email: momubarak@qfns.edu.qa

 عذراء مجيد العلوي.أ

 عبداهلل خليفه الحفيتي.د

مسؤول العالقات العامة والعضوية

نائب الرئيس – سكرتير

Bahrain P.O. Box:26671
Tel.: +97317239846    Fax.: +97317239665
Email: athrasmaa@agu.edu.bh

 سهام كاظم عبدالرحمن األستاذ.أ
عضو مجلس ادارة

Mob.: +96597907915
Tel.: +96525240675 Fax.:+96525240675
Email: s_alostad@yahoo.com

Library Director Masdar institute
PO Box 54224, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel.: +971 2 810 9052
aalhefeiti@masdan.ac.ae

 عفراء سعيد الشامسي.أ
مسؤول التطوير والتدريب

 .O. Box: 1331 Sultanate Oman 111
P
Tel.:+96824599685     Fax.: 0096824599307
Email: affralshamsi@gmail.com

 ماجدة عزت غريب.د
رئيس تحرير النشرة

 .O. Box: 42803, Jeddah 21551
P
Kingdom of Saudi Arabia
Email: mgharieb2005@yahoo.co.uk

افتتاحية العدد
يسعدني أن أقدم ألعضاء اجلمعية والقراء واملهنيني املهتمني بتخصص املعلومات وادارة املعرفة وتاثير عالم التقنيه وشبكات
التواصل االجتماعي وتطبيقات الويب هذا العدد اخلاص من النشرة الذي يشمل اهم املستخلصات للدراسات العربية واالجنليزيه
التي ستقدم في املؤمتر احلادي والعشرين جلمعية املكتبات املتخصصة – فرع اخلليج  ،والذي سيكون بعنوان « االنترنت والتغير
االيجابي الختصاصي املكتبات واملعلومات  :إحداث التأثير احلقيقي للمستقبل «خالل الفترة من  17إلى  19مارس  2015م املوافق
 26إلى  28جمادى األولى 1436هـ في مدينة ابوظبي باالمارات العربية املتحدة  ،والذي ينظم بالتعاون مع دار الكتب  .و هدف
هذا املؤمتر التركيز على املعرفه العمليه وتقاسم االفكار وتوفير الفرصة امام املشاركني للمساهمة كون عملية التغيير والتطور
عمليه مستمرة.
وعادة تسعى اجلمعيه مبالحقة كل ماهو جديد وطرحه في املؤمتر في كل عام من خالل ورش العمل وجمع الناشرين لقواعد
البيانات والعارضني لنظم املعلومات املتكاملة الدوليني الثراء املنطقة العربية واخلليجية مبستجدات عالم املعلومات وتغطيه
اهتمامات املهنيني وعرض بعض االفكار واملناقشات التي تثري فكر الباحثني للدراسات والتجارب العمليه وتطبيقها ومن ثم
نشرها والتعرف على تاثيرها على بيئة العمل.
كما يحتوي العدد على مجموعة من األخبار املتنوعة التي حدثت في بعض دول اخلليج العربي.
وسنتابع من خالل فعاليات املؤمتر اجلديد الذي يجعل من استمرارية هذه املؤمترات املدروسة واملمنهجة القيمه املهنيه املتميزة
 ،واختتم كلمة رئيس التحرير بالشكر اجلزيل العضاء اللجنة التنظيمية القائمة على التجهيزات واالعمال التنظيمية لنحصد في
كل مؤمتر مامت التخطيط واالعداد له على مدار العام  .واسأل اهلل العلي القدير ان يسخر للجمعيه اعضاء فاعلني يحفظوا لها
االستمراريه والتميز في العطاء
رئيس التحرير د .ماجدة عزت غريب .
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موقع المؤتمر الحادي والعشرين

البيان الختامي وتوصيات المؤتمر الخامس والعشرون
لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
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األمير عبدالعزيز بن عبداهلل يدشن بوابة المكتبة
الرقمية العربية لرصد المحتوى الرقمي العربي
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تدشين مكتبة قطر الرقمية
تحتوي على نصف مليون وثيقة حول تاريخ دولة قطر
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مكتبة جامعة الخليج العربي تستضيف ندوة إقليمية
لتقييم مستوى خدمات مكتبات الجامعات عبر «»+LibQUAL

14

ندوة مكتبات بال كتب
في معرض الدوحة الدولي للكتاب  2015بمشاركة
الدكتور شريف شاهين

Design
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م������ؤ ت����م����رات

البيان الختامي وتوصيات
المؤتمر الخامس والعشرون لالتحاد العربي
للمكتبات والمعلومات
كتب :محمد مهدي احمد

أطلق على المؤتمر
اسم الراحل األستاذ
الدكتور عبد اللطيف
الصوفي تقدير ًا بما
بذله من عمل و جهد
وعطاء لالتحاد .

تحت رعاية س���عادة الدكتور مراد الصكلى وزير

احللبي رئيس االحتاد االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات

الثقافة بالجمهورية التونس���ية وبالتعاون مع

كلمة رحب فيها بسعادة الدكتور مراد الصكلى وزير

المكتب���ة الوطنية «دار الكتب» التونس���ية ،عقد

الثقافة باجلمهورية التونسية وشكره على رعايته للمؤمتر

االتحاد العربي للمكتب���ات والمعلومات (اعلم)

وافتتاحه ألعماله ،ونوه على أن هذا املؤمتر أطلق عليه

مؤتم���ره الخام���س و العش���رين تح���ت عن���وان

أسم الراحل الكبير األستاذ الدكتور عبد اللطيف الصوفي

«معايي���ر ج���ودة األداء ف���ي المكتب���ات ومراكز

تقديرًا وعرفانًا مبا بذله الدكتور الراحل من عمل و جهد

المعلوم���ات واألرش���يفات» وذلك خ�ل�ال الفترة

وعطاء لالحتاد منذ عام  1986نشأة االحتاد حتى حل

م���ن  28إلى  30أكتوب���ر 2014م .الموافق الرابع

قضاء اهلل على الراحل الكبير عام .2014

م���ن ش���هر مح���رم للع���ام  1436للهج���رة ،ف���ي

ألقت السيدة  /سعاد العتيقى من الكويت كلة الوفود

مدينة الحمامات بالجمهورية التونسية.

املشاركة شكرت فيها تونس على استضافتها للمؤمتر
وشكرت وزير الثقافة كما شكرت املكتبة الوطنية بتونس

ويأتي هذا املؤمتر في اجلمهورية التونسية احتفاال
باليوبيل الفضي ملؤمترات االحتاد ،وقد بدأت فعاليات
املؤمتر بآيات من القرآن الكرمي ثم ألقى الدكتور خالد
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باسم الوفود واملشاركة على رعايتها للمؤمتر .
ثم القى سعادة الدكتور مراد الصكلى وزير الثقافة
باجلمهورية التونسية كلمته التي رحب فيها باملشاركني
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في املؤمتر و أكد على دعم وزرة الثقافة التونسية ألنشطة

– مصر – اليمن – و شارك من الدول غير العربية كل من

املكتبات و املعلومات و ترحيب الوزارة الدائم بأي تعاون

بريطانيا – فرنسا – سويسرا – كما شاركت في املؤمتر

مع االحتاد العربي للمكتبات و املعلومات.

عدة مؤسسات دولية و اقليمية ابرزها االفال و جامعة

و بعد ذلك جرت مراسم التكرمي على النحو التالي:

الدول العربية

 -تكرمي الراحل الكبير األستاذ الدكتور عبد اللطيف

وقد اقيم علي هامش املؤمتر ورشتي عمل على مدي
اليومني السابقني  ٢٧و ٢٨أكتوبر  ٢٠١٤وكانت ورشة

صوفي حيث مت تقدمي درع االحتاد لزوجته.
 -تقدمي جائزة شخصية العام لعام  2014للسيد  /جمعة

العمل االولي بعنوان «امناط جديدة من خدمات املكتبات

املاجد مدير مركز جمعة املاجد للثقافة و التراث بدبي

في القرن »٢١

بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

آما ورشة العمل الثانية فكانت بعنوان «التحول من

 -تقدمي جائزة الرواد التي تقدمها شركة نسيج لعام 2014

تسجيالت مارك الي تسجيالت االطار الببليوغرافي
 BIBFRAMEفي فهارس املكتبات»

لألستاذ الدكتور حسني السريحي .
 -تقدمي جائزة افضل مشروع لعام  2014لدائرة معارف

وقد مت تقدمي و مناقشة  ٨٥بحثا على ثالثة ايام موزعة

الكتب و املكتبات و املعلومات التي توفر عليها األستاذ

على  ١٨جلسة عمل باإلضافة الى جلستني عامتني

الدكتور شعبان خليفة و نشرتها الدار املصرية اللبنانية .

االولى لرئيس جلنة املعايير باالفال و خصصت اجللسة

 -تقدمي جائزة افضل رسالة علمية لعام  2014للباحث

الثانية ألربع مؤسسات عاملة في مجال املعلومات

أوصى المشاركون في
المؤتمر بدعوة االتحاد
إلى اصدار دليل موحد
لمصطلحات الجودة
في ميادين المكتبات و
التوثيق و األرشيف

إبراهيم كريتو من اجلزائر.
 تقدمي جائزة أفضل بحث في املؤمتر جائزة لألستاذالدكتور على النملة للبحث املقدم من الدكتورة أمانى
جمال مجاهد.

وقد أوصى املشاركون في املؤمتر بالتالي :
  دعوة االحتاد إلى اصدار دليل موحد ملصطلحات اجلودةفي ميادين املكتبات و التوثيق و األرشيف.

 -جائزة السريحي جليل أعلم عن افضل مشروع للشباب

  -دعوة االحتاد إلى إعداد دليل إرشادي مرجعي إلرساء

و حصل عليها مشروع دليل املكتبات علي الهواتف

نظام اجل��ودة باملؤسسات و مراكز املعلومات و

الذكية قدمها مصطفي شاكر و اسالم زهران

األرشيفات العربية.

 -تكرمي االحتاد الدولي للمكتبات و املعلومات لألستاذ

  يدعم افراد املؤمتر االجتاه الذى يقوم به االحتاد منذ لعاماملاضي بإعداد و اصدار سلسلة معايير ملختلف أنواع

الدكتور خالد احللبي رئيس االحتاد
وقد شارك في اعمال املؤمتر حوالي  ٣٤٠مشاركا من

املكتبات و مراكز املعلومات و يطالب بتطبيق مؤسسات

كل من :االردن – اإلمارات العربية املتحدة – البحرين

املعلومات العربية لهذه املعايير .

– تونس – اجلزائر – السودان – السعودية – سوريا –

  -يوصى أعضاء املؤمتر بضرورة اعداد معيار عربي

العراق – سلطنة عمان – فلسطني – قطر – لبنان – ليبيا

موحد لتعليم املكتبات و املعلومات يراعى الظروف البيئية

تم تقديم و مناقشة
بالمؤتمر  ٨٥بحثا علي
مدى ثالثة ايام موزعة
علي  ١٨جلسة عمل

في املنطقة العربية.
   يوصى األعضاء باستمرار اجلهد املبذول حنو تعريفمعايير األداء الدولي للمكتبات و املعلومات .
  يدعم اجلهد الذى يقوم به االحتاد في تنظيم ورش عملفي مجال أساليب و معايير االع��داد الفني و يصىب
باستمرارها و عقدها في كل الدول العربية كلما امكن.
  يوصى بتخصيص جائزة ألفضل مكتبة ومركز معلوماتعربي كل عام بعد أن تتقدم اجلهات الراغبة في املشاركة
مبلف كامل عن أنشطتها و خدماتها خالل هذا العام
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األمير عبدالعزيز بن عبدالله
يدشن بوابة المكتبة الرقمية العربية
لرصد المحتوى الرقمي العربي

واس(ضوء) :دشن صاحب السمو الملكي األمير

وخدمة البحث العلمي،في مختلف املجاالت وحرصه الكبير

عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير

على تطوير إمكانات املكتبة مبا يتناسب مع معطيات عصر

الخارجي���ة رئيس مجلس إدارة مكتبة الملك عبد

املعرفة وتقنية املعلومات ومبا يعزز من قدرتها على أداء

اطلع سمو األمير

العزي���ز العامة بوابة المكتب���ة الرقمية العربية

رسالتها في خدمة املجتمع.

عبد العزيز بن عبدالله

لرص���د المحتوى الرقمي العرب���ي  ,وذلك خالل

واطلع مسو األمير عبد العزيز بن عبداهلل وأعضاء املجلس

وأعضاء المجلس خالل

ت���رؤس س���موه اجتم���اع مجل���س إدارة المكتبة

خالل االجتماع على عدد من التقارير عن أنشطة املكتبة

االجتماع على عدد من

بمقر المكتبة في الرياض .

وبرامجها ومشاريعها العلمية وما حتقق من إجنازات،كما
استعرض املجلس خطة عمل املكتبة وكذلك سير العمل

التقارير عن أنشطة
المكتبة وبرامجها

ورفع مسوه بامسه واسم أعضاء مجلس إدارة املكتبة في

ومشاريعها العلمية

بداية أعمال االجتماع خالص الشكر واالمتنان والتقدير

وما تحقق من إنجازات

خلادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل
سعود -حفظه اهلل  -ملا يقدمه من دعم سخي ورعاية كرمية
جلميع أنشطة املكتبة ومشروعاتها لنشر الثقافة واملعرفة
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في املشروعات الثقافية الكبرى التي تُ شرف مكتبة امللك
عبد العزيز العامة على تنفيذها.
ووجه املجلس بضرورة اختاذ كل اإلج��راءات لتطوير
اخلدمات املقدمة عبر تطبيقات املكتبة الرقمية وبحث سبل
االستفادة املثلى من اإلمكانات واملوارد املتاحة في إثراء
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مقتنيات املكتبة باإلصدارات احلديثة في كل فروع املعرفة.

ختدم جميع القراء والباحثني عن املعرفة في أحناء العالم

وأوضح معالي مستشار خادم احلرمني الشريفني،املشرف

من خالل شبكة اإلنترنت ،وسوف تسهم املكتبة الرقمية

العام على مكتبة امللك عبد العزيز العامة األستاذ فيصل بن

العربية في رفع وتعزيز احملتوى الرقمي العربي على شبكة

عبد الرحمن بن معمر أن اجتماع مجلس اإلدارة ناقش سبل

اإلنترنت من خالل إضافة ماليني الصفحات التي تغطي

استعرض المجلس

مواصلة مسيرة النجاح الكبير الذي حتقق لهذا الصرح الثقافي

الكتب واملخطوطات والرسائل واألبحاث العلمية و أوعية

تقرير ًا عن ما حققته

واحلضاري الكبير والتي استفاد منها ماليني املواطنني

املعلومات األخرى .

جائزة خادم الحرمين

واملقيمني باململكة على مدى أكثر من  28عامًا،ووسائل

وقال معاليه :إن الوطن العربي مير مبرحلة انتقال إلى

الشريفين عبدالله بن

تطوير منظومة اخلدمات التي تقدمها املكتبة لروادها من

مجتمع املعرفة حيث أصبح االقتصاد والتنمية والتعليم

عبدالعزيز العالمية

الرجال والنساء واألطفال وذوي االحتياجات اخلاصة مبا

والثقافة تعتمد على املعرفة ،ورغم أن هناك مبادرات عديدة

للترجمة من دعم

يلبي كافة االحتياجات املعرفية ويتناسب مع تنوع واختالف

على املستوى احمللي واإلقليمي والعربي للنهوض بصناعة

وتطوير ادواتها

اهتمامات القراء وجهود التحول حنو مجتمع املعرفة.

املعرفة وأدواتها ومواردها ،إال أن حجم املعلومات الرقمية

كوسيلة للتبادل

وأشار معاليه إلى أن جدول أعمال االجتماع شمل جميع

باللغة العربية ال يزيد عن %3من املعرفة الكلية املتاحة

والتفاهم المعرفي

املشروعات والبرامج العلمية والثقافية التي تشرف املكتبة

في شبكة اإلنترنت ،لذا فإن إنشاء مكتبة رقمية عربية

والحضاري بين دول

على تنفيذها مثل جائزة خادم احلرمني الشريفني امللك

ترصد احملتوى الرقمي العربي في أماكن وجوده وتتيح

العالم

عبد اهلل بن عبد العزيز العاملية للترجمة وإنشاء فرع مكتبة

للمستفيدين الوصول إليه من مكان واحد بات ضرورة

امللك عبدالعزيز العامة في جامعة بكني واملشروع الثقافي

في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى ،ويعتمد مشروع

الوطني لتجديد الصلة بالكتاب ومشروع الفهرس العربي

املكتبة الرقمية العربية بشكل أساس على بناء مكتبة

املوحد ومشروع املكتبة الرقمية ،باإلضافة إلى مناقشة

رقمية عربية تغطي أكبر قدر من املقتنيات اإللكترونية

اخلطط املستقبلية ملضاعفة مستوى اإلف��ادة من هذه

بأشكالها املختلفة كتب رقمية ،نصوص ،صور ،ملفات

تهدف المكتبة الرقمية

صوتية ،فيديو ،ملفات ( )fوإتاحة املعلومات ليتمكن أي

إلى نشر الثقافة

تعالى وذلك على ضوء ما توصلت إليه دراسات تطوير

باحث من الوصول إلى احملتوى الذي يبحث عنه بسهولة

المعلوماتية بين أفراد

خدمات املكتبة وما يرد من مقترحات من قبل األكادمييني
واملختصني في مجال املكتبات واالستفادة في ذلك من

سواء بشكل مباشر أم من خالل برامج يستخدمها
ويسر،
ً

المجتمع السعودي

لالستفادة من هذا احملتوى ،كما تهدف املكتبة الرقمية

والعربي بكافة فئاته

جتارب وخبرات املكتبات العاملية.

إلى نشر الثقافة املعلوماتية بني أفراد املجتمع السعودي

و تجميع المحتوى

وأشار بن معمر إلى أن املجلس استعرض تقريرًا عن ما

والعربي بكافة فئاته و جتميع احملتوى الرقمي العربي من

الرقمي العربي من

حققته جائزة خادم احلرمني الشريفني عبداهلل بن عبدالعزيز

املكتبات العربية ،خاصة املقتنيات العربية الفريدة في

المكتبات العربية،

العاملية للترجمة منذ انطالقتها قبل مثان سنوات من دعم

املكتبات العاملية وإتاحتها للمستفيدين.

املشروعات واخلدمات خالل السنوات املقبلة مبشيئة اهلل

للترجمة وتطوير ادواتها كوسيلة للتبادل والتفاهم املعرفي
واحلضاري بني دول العالم ومن تلك االدوات تكرميها
للمبدعني في مجال الترجمة كما استطاعت اجلائزة أن
تقدم مئات األعمال العلمية والفكرية املترجمة في كافة
فروع املعرفة إلى املكتبة العاملية ،مبينا أن مكتبة امللك
عبدالعزيز العامة قد أجنزت املكتبة الرقمية العربية ضمن
مشاريع اخلطة الوطنية لالتصاالت وتقنية املعلومات والتي
تعتبر املصدر العربي األكثر موثوقية ملصادر املعلومات
وفق أفضل املعايير التقنية والفنية  ،وتهدف املكتبة الرقمية
العربية إلى حتويل املعرفة إلى صيغ إلكترونية تفاعلية
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تدشين مكتبة قطر الرقمية
تحتوي على نصف مليون وثيقة حول تاريخ دولة قطر
ومنطقة الخليج العربي والعلوم العربية اإلسالمية

أثمرت جهود الشراكة بين مؤسسة قطر للتربية

وتدعم مكتبة قطرالرقمية  -التي ميكن زيارتها على املوقع

مع المكتبة البريطانية ،التي بدأت في عام ،2012

على تراث األمة وتأكيد الهوية والقيم العربية واإلسالمية،

والعلوم وتنمية المجتمع ومكتبة قطر الوطنية
ع��ن ت��دش��ي��ن ال��م��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي لمكتبة قطر

توفر مكتبة قطر

الرقمية التي تضم أكثر من نصف مليون وثيقة

الرقمية وصف ًا

تاريخية مرتبطة بتاريخ دولة قطر الحديث ومنطقة

للمواد المرقمنة

الخليج والعلوم العربية اإلسالمية.

واإلنجليزية،فض ً
ال عن

وتتيح امل���واد املرقمنة ال��ت��ي مت وضعها على

باللغتين العربية
قيامها بدور حيوي

املوقع اإللكتروني املتطور ملكتبة قطر الرقمية

في زيادة الوعي

ثروةمعرفيةق ِّيمةمن الوثائق واملخطوطات التاريخية،

منطقة الخليج،

على اإلنترنت مجانًا لكافة املستخدمني ألغراض املعرفة

والمعرفة بتاريخ

وغيرها من املراجع املهمةالتي يتم توفيرها ألول مرة

العامة والتعليم والبحوث ،وكذلك لالطالع الشخصي.
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 - www.qdl.qaرؤية قطر الوطنية  2030الساعية للحفاظ
كما تتفق مع الرسالة الرئيسية ملؤسسة قطر في إطالق
قدرات اإلنسان ،ورؤية مكتبة قطر الوطنيةاملتمثلة في مد
جسور املعرفة بني تراث قطر ومستقبلها.
وخالل التدشني ،ص ّرح املهندس سعد املهندي،رئيس
مؤسسة قطر ،قائال« :حتفل مكتبة قطر الرقمية بكنوز
املعارف والعلوم والتاريخ التي تسهم في إطالق قدرات
اإلنسان ونشر املعرفةودعم التعليم والبحوث في سبيل
تعزيز الوعيبتراث وتاريخ املنطقة ،كما تُ برز مكتبة
قطر الرقمية املساعي التي تبذلها مؤسسة قطر لتبادل
املعرفة في دولة قطر ومنطقة اخلليج والدول املجاورة».
وتابع قائال« :تدعم مكتبة قطر الوطنية ومؤسسة
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قطر رحلة الدولة في التحول من االقتصاد القائم على

تاريخية تشبع رغبتهم في املعرفة واالطالع».

النفط والغاز إلى االقتصاد القائم على املعرفة .وهذه

وعلق رولي كيتينغ ،الرئيس التنفيذي للمكتبة البريطانية ،على إطالق مكتبة قطر

املكتبةالرقمية ،مبا تقدمه من وثائق تاريخية نادرة،

الرقمية ،بقوله« :كان بعد املسافة وصعوبة السفر من أكبر العوائق املادية أمام

تتيح موادًا تعليمية ال غنى عنها للمؤرخني والباحثني.

تعزيز أبحاث التراث الثقافي العربي والتاريخ البريطاني في اخلليج .ففي السابق،

وتفخر مؤسسة قطر بالدور الذي ستسهم به مكتبة

كان ينبغي أن تذهب إلى املكتبة البريطانية للحصول على أي وثيقة من األرشيف.

قطر الرقمية في خدمة العديد من التخصصات املعرفية

أما اآلن ،فبنقرة زر ،تالشى هذا العائق ،وستزدهر األبحاث العاملية حول التراث

وتشجيع االبتكار واإلبداع».

العربي والتاريخ البريطاني مبعدالت متالحقة أسرع من ذي قبل .يستطيع اجلميع

من جانبها ،ص ّرحت الدكتورة كلوديا لوكس ،مدير

اآلن احلصولع لى نسخة رقمية فائقة اجلودة من مئات اآلالف من املخطوطات

مشروع مكتبة قطر الوطنية ،بقولها« :جتسد مكتبة قطر
الرقمية رؤية مكتبة قطر الوطنية في مد جسور املعرفة

واألرشيفات واخلرائط والتسجيالت الصوتية والصور الفوتوغرافية حوالملنطقة.
لقد استطاعت التكنولوجيا حتويل املعرفة احلبيسة بينجدران املكتبات إلى معرفة

بني تراث قطر ومستقبلها ،وتمُ ثل املكتبة الرقمية واحدًا

مشتركة بني كل شعوب العالم».

من أهم املصادر العامليةالتي ميكن استخدامها في

وتضم مكتبة قطر الرقمية أكثر من  475ألف صفحة من السجالت التاريخية ملكتب

القيام باملزيد من الدراسات والبحوث حول تاريخ دولة

حكومة اململكة املتحدة في الهند ،التي تغطي الفترة التاريخية من منتصف القرن

قطر ومنطقة اخلليج والعلوم العربية واإلسالمية».

الثامن عشر إلى العام  ،1951وتتعلق باألحداث التاريخية في منطقة اخلليج والشرق

من جهته،قال السيد سعدي السعيد،املديراملشارك

األوسط ،كما حتتوي على  25ألف صفحة من املخطوطات العربية التي ترجع

للشؤون اإلداري��ة والتخطيط مبكتبة قطر الوطنية:

إلى العصر اإلسالمي الذهبي ،باإلضافة إلى خرائط تاريخية وصور فوتوغرافية

«حتتوي مكتبة قطر الرقمية على ثروة هائلةمن املواد

وتسجيالت صوتية.

الهامةالتيتهماجلمهور من جميع األعمار في دولة قطر،

هذا وتوفر مكتبة قطر الرقمية وصفًا للمواد املرقمنة باللغتني العربية واإلجنليزية،فضال

بدءًا من مخطوطات العلوم العربية واإلسالمية إلى وثائق

عن قيامها بدور حيوي في زيادة الوعي واملعرفة بتاريخ منطقة اخلليج ،وتسلط

حول التاريخ احلديث للدولة .كما سيجد اجلميع معلومات

الضوء على قرونٍ طويلة من التاريخ اإلسالمي والثقافة العربية والتأثير الكبير
للعلماء املسلمني في مجاالت العلوم والطب والرياضيات والهندسة.
ومن أبرز ما تعرضه مكتبة قطر الرقمية ملف يحتوي على وصف لألعالم العديدة
املستخدمة في املنطقة بني عامي  1929و ،1938وع ِّينة لقطعة قماش توضح لون
العلم الذي رفعه الشيخ عبد اهلل بن جاسم آل ثاني ،الذي تولى حكم قطر خال الفترة

منعام  1913إلى عام .1949
وتتعرض الوثائق املرقمنة لبعض اللحظات التاريخية الفارقة في تاريخ دولة قطر
مثل أقدم وثيقة تاريخية يعود تاريخيها إلى العام  1782ويرد فيها ذكرى اسم
مدينة الزيارة التاريخية ،التي كانت من أهم املدن التجارية في ذلك الوقت في
املنطقة .كما حتتوي بعض الوثائق املرقمنة ضمن مكتبة قطر الرقمية تفاصيل أول
مسح أجري لسواحل قطر في عام  1823باستخدام طرق املسح املثلثي احلديثة.
ومن بني آالف مخطوطات العلوم العربية واإلسالمية املرقمنة التي ساهم بها
العلماء املسلمون في احلضارة اإلنسانية النسخة العربية من كتاب املعطيات
إلقليدس ،الرياضي الشهير الذي عاش في اإلسكندرية قبل امليالد ،وهو الكتاب
الذي ترجمه إسحاق بن حنني في القرن العاشر امليالدي وراجعه ثابت بن قرة،
والنسخة املعروضة من هذا الكتابعلى مكتبة قطر الرقمية هي النسخة التي
ح َّررها نصير الدين الطوسي.
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم
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مؤسسة قطر للتربية والعلوم
وتنمية المجتمع

إلطالق قدرات اإلنسان

األساسية .وتسهم املؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع
متط ّور وتعزيز احلياة الثقافية واحلفاظ على التراث وتلبية
االحتياجات املباشرة للمجتمع.

دولة قطر في مسيرة حتول اقتصادها املعتمد على
الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات
اإلنسان ،مبا يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة
ّ
قطر سنة 1995
كريمة من
بمبادرة
ٍ
ٍ
صاحب السمو األمير
الوالدالشيخ حمد بن
خليفة آل ثاني

للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها،

يرجى زيارة املوقع اإللكترونيhttp://www.qf.org.qa :

مكتبة قطر الوطنية هي منظمة غير ربحية تأسست

ٍ
مببادرة كرمي ٍة من
تأسست مؤسسة قطر سنة 1995
ّ
صاحب السمو األمير الوالدالشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني ،وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر
رئاسة مجلس إدارتها.
تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية
الشاملة للتعليم ،والبحوث والعلوم ،وتنمية املجتمع
من خالل إنشاء قطاع للتعليم يجذب ويستقطب أرقى
اجلامعات العاملية إلى دولة قطر لتمكني الشباب من

ٍ
القتصاد
اكتساب املهارات والسلوكيات الضرورية
مبني على املعرفة .كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن
ٍّ
طريق استخالص احللول املبتكرة من املجاالت العلمية
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مكتبة قطر الوطنية
مد جسور المعرفة بين تراث دولة
قطر ومستقبلها
حتت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
املجتمع .وتدعم مكتبة قطر الوطنية دولة قطر في

املكتبة اجلامعية والبحثية فتتجلى في دعم التعليم
والبحث على جميع املستويات من خالل توفير املواد

مسيرة حتولها من االقتصاد القائم على الكربون إلى

املطبوعة والرقمية املتط ّورة للطالب والباحثني.

املصادر الالزمة للطالب والباحثني وأفراد املجتمع

املكتبية واملعرفية للجميع بهدف نشر املعلومات

االقتصاد القائم على املعرفة ،وذلك من خالل إتاحة
القطري على ح ٍد سواء .وقد تفضلت صاحبة السمو
الشيخة موزا بنت ناصر ،رئيس مجلس إدارة مؤسسة
قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع ،باإلعالن عن
مشروع مكتبة قطر الوطنية في  ۱٩نوفمبر .٢٠۱٢
تضطلع مكتبة قطر الوطنية برسالتها من خالل
ثالث وظائف :املكتبة الوطنية ،واملكتبة اجلامعية
والبحثية ،واملكتبة العامة .وتتمثل وظيفة املكتبة
الوطنية في جمع وتسهيل الوصول إلى مصادر
املعرفة العاملية ذات الصلة بدولة قطر واملنطقة.
كما تقوم املكتبة الوطنية كذلك بجمع املنشورات
والوثائق التراثية التي تتناول دولة قطر واملنطقة
أما وظيفة
وحفظها وإتاحتها للمهتمني مبطالعتهاّ .

وتبرز وظيفة املكتبة العامة في توفير اخلدمات

وتزويد اجلميع باملعارف الالزمة.
تقوما ملكتبة بعقد شراكات دولية رفيعة املستوى
تعزز ال��دور الهام ال��ذي تقوم به لتوفير وتباد

رسالة مكتبة قطر
الوطنية خالل ثالث
وظائف :المكتبة الوطنية،
والمكتبة الجامعية
والبحثية ،والمكتبة
العامة.

ملصادر معرفية ومعلوماتية ق ّيمة تتعلق بثقافة

وتاريخ دولة قطر والعالم العربي والعالم اإلسالمي،

مبايتفق مع رؤيتها املتمثلة في مد جسور املعرفة
بينتراثقطرومستقبلها.
وتتيح مكتبة قطر الوطنية حاليًا إمكانية الوصول
املجاني ملجموعة ضخمة من املراجع وامل��وارد
املعرفية الرقمية تشمل أفضل الكتب مبيعًا واألعمال
الكالسيكية واحلفالت وكبرى الدوريات األكادميية
واألف�لام الوثائقية .وجدير بالذكر أنه يحق لكل
م��ن يعيش ف��ي دول��ة قطر ويحمل بطاقة هوية
ساريةالتسجيل واالشتراك مجانًا في املكتبة ومن ثم
الوصول إلى قواعد البيانات اإللكترونية التي توفرها
املكتبة مجانًا عبر موقعها على اإلنترنت.
يرجى من الراغبني في تصفح قواعد البيانات
اإللكترونية التي توفرها املكتبة مجانًا التسجيل عبر

تعقد المكتبة شراكات
دولية رفيعة المستوى
تعزز الدور الهام
الذي تقوم به لتوفير
وتباد لمصادر معرفية
ومعلوماتية ق ّيمة

موقعها على اإلنترنت من خالل الرابط اإللكتروني:

 .https://library.qnl.qa/selfreg*araوميكن االطالع
على القائمة الكاملة لقواعد البيانات اإللكترونية على

http://www.qnl.qa/find-answers-ar/online-

.resources-ar/qf-library-databases-ar
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مكتبة كلية البنات بجامعة األمير سلطان ...
بيئة تقنية عالية الكفاءة والجودة

استطاعات مكتبة كلية البنات بجامعة األمير
سلطان التحول إلى بيئة تقنية عالية الكفاءة
وال����ج����ودة ،وذل����ك م���ن خ�ل�ال إدخ�����ال ع���دد من
التقنيات المكتبية ،وتقديم الخدمات اإللكترونية
المختلفة ،مما أدى إلى تطور كبير في أداء

سريع و من ثم ختزينها في أجهزة ( الذاكرة ) أو (القرص
الصلب )أو إرساله عن طريق البريد اإللكتروني و مراعاة
حلقوق امللكية الفكرية فيسمح للمستفيدات بتصوير %30

العمل ،وتسريع تلبية حاجات المستفيدات داخل
ال��ت��ف��اع��ل��ي ،وق���ن���وات ال��ت��واص��ل اإلل��ك��ت��رون��ي��ة

االحتياجات البصرية ،وهي خدمات متميزة لروادها من

اإلجتماعية المتنوعة @. pscwlibrary

جهاز ( )TOPAZلخدمة

كذلك مت توفير جهاز ( )TOPAZخلدمة الطالبات من ذوي
ذوي االحتياجات البصرية ،فقد مت إضافة تقنية حديثة
لتيسير فرص وصول الطالبات من ذوات االحتياجات

الطالبات من ذوي

وحيث تعد املكتبات من أهم مراكز اخلدمات اجلامعية فقد

االحتياجات البصرية،

انتهجت مكتبة كلية البنات خالل السنوات املاضية حتويل

البصرية إلى مصادر املعلومات املقروءة واملطبوعة

وهي خدمات متميزة

معظم خدماتها التقليدية إلى خدمات الكترونية متطورة

يسهل
واملسموعة من خالل اجلهاز ( )TOPAZحيث
ّ

لروادها من ذوي

بدءا بقواعد البيانات اإللكترونية ،ومرورًا بنظام إدارة
ً
املكتبات نظام (سيمفوني).

املكبر املكتبي توباز قراءة املراجع أو الدوريات أو

الصحف احمللية أوالكتابة اليدوية .

هذا إضافة إلى توفير أحدث جهاز للتصوير الرقمي

الفرصة ملرتادي املكتبة للتعرف على هذه التقنيات

االحتياجات البصرية

للكتب « »Book2Netوجهاز املاسح الضوئي للكتب
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الورقية إلى صيغ رقمية مخصصة ذات جودة عالية و أداء

فقط من محتوي املادة العلمية.

المكتبة وخارجها من خالل موقعها اإللكتروني
تم توفير بالمكتبة

( )Zetaلتمكني الطالبات و الباحثات من حتويل املواد

إضافة إلى توفير أجهزة اآليباد  Ipadوذلك إلتاحة

وتوعيتهم مبجاالت االستفادة منها في عملية التعلم
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والتعليم ،حيث مت توفير التطبيق لتصفح الكتب واملجالت

التالفه ،أوغير الصاحله لالستخدام،إضافة إلى حملة الكتاب اجلامعي وهي حملة

االلكترونية (العربية واإلجنليزية)،كما مت استخدام اجلهاز

لتوعية الطالبات بتسليم الكتب اجلامعية التى انتهت حاجة الطالبة لها بدل التخلص

في اجلوالت اإلرشادية داخل املكتبة من خالل عرض

منها بعد شرائها بثمن مرتفع ملكتبة كلية البنات،

التعليمات واإلرش��ادات املرئية  ،وذلك بهدف تعريف

واخيرًا افتتحت املكتبة ركن “ قهوة املعرفة “ داخل مقهى “يوم القهوة “في بهو كلية

وتوعية مرتادات املكتبة حول اخلدمات املقدمة داخل

البنات وذلك سعيًا من املكتبة للمساهمة في نشر ثقافة القراءة و لوصول للرواد

املكتبة بطريقة تفاعلية أكثر لشد انتباههن.

وتعريفهن باملكتبة واهميته القراءة احلرة في أي مكان و زمان ويهدف الركن أن يكون

كم مت توفير شاشة تفاعلية لقواعد البيانات اإللكترونية

الكتاب وجبة ثقافية تقدم إلى جانب القهوة أما حملة بصمة إبداع وفهي فعالية تهدف

للمستفيدات داخل املكتبة توفر قائمة بقواعد البيانات

منها إلى تنمية إبداع ومواهب منسوبات كلية البنات أن يشمل عدة مجاالت ،هي

اإللكترونية في إطار رسالة املكتبة لتسهيل ومساعدة

الكتابة والشعر واخلاطرة والقصة القصيرة واملسرحية وذلك ضمن لغات ثالث وهي

الباحثات والطالبات للحصول على األوعية املعلوماتية

العربية واالجنليزية والفرنسية إضافة إلى التصوير الفوتوغرافي والرسم

بأقصر وقت وأقل جهد.

وتوفر املكتبة بالتعاون مع متجر بوكتشينو الذي يسهم في نشر ثقافة القراءة

وه���ذا ل��م تغفل املكتبة ع��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي تهم

في املجتمع خدمة حديثة ملنسوباتها من الطالبات وأعضاء الهيئة األكادميية

باملستفيدات بشكل مباشر حيث أسهمت هذه اخلدمات

واإلدارية الستقبال طلبات الكتب العربية واألجنبية املعروضة لديهم بنسبة خصم

سواء من منزلها
في الوصول إلى املستفيده أينما كانت
ً

 %15مع خدمة التوصيل واالستالم من مكتبة كلية البنات .

أو مكتبها ،أو في أي موقع وذلك من خالل إنشاء موقع

وهذا حترص املكتبة على املشاركة في بعض الفعاليات العاملية ،ومنها :

إلكتروني للمكتبة اشتمل على العديد من اخلدمات املتطورة
واملتميزة مت من خالله إتاحة كافة النماذج الكترونيًا

اليوم العالمي للكتاب :

تسهيلًا واختصارًا جلهد ووقت املستفيد .

تقوم املكتبة سنويًا بإقامة احتفالية ضخمة مبناسة اليوم العاملي للكتاب ،وحقوق

كما تقوم املكتبة سنويًا ( في بداية العام اجلامعي )

املؤلف ،وذلك مبشاركة عدد من اجلامعات واملكتبات ،وجلمعيات ودور النشر

بإصدار أجندة لألنشطة الثقافية التى تقدمها املكتبة

والسفارات وعدد من الكاتبات خللق تواصل بني الطالبات واجلهات التي تعني بالكتب

ملشاركة املجتمع في املناسبات احمللية والعاملية،

والبحث واستخدام التعاون بني املكتبات اجلامعية ،إضافة إلى التواصل املباشر مع

وذلك حتقيقًا لتفاعل املكتبة مع املجتمع اجلامعي،

الكاتبات إلتاحة الفرصة للطالبات للقائهن وسؤالهن حول التأليف وحقوق املؤلف،

وبهدف تكامل اخلدمة املكتبية واإلسهام في جذب أكبر

وأهم الصعوبات التي تواجه املؤلفني .

عدد من املستفيدات في األنشطة والفعاليات وامللتقيات
العلمية والثقافية ملا في ذلك من فرصه لتوسيع آفاقهم

االحتفال باليوم العالمي للبيئة :

وتنمية قدراتهن ورعاية مواهبهن وميولهن ،حيث أطلقت

أطلقت املكتبة مشروع بنك الكتب وهي مبادرة للطالبات تهدف للحفاظ على

املكتبة نادي القراءة الذي يهدف إلى نشر ثقافة القراءة

البيئة وذلك من خالل وضع صندوق»بنك الكتب « بشكل مالئم من حيث

بني منسوبات اجلامعة واالرتقاء بهن إلى مستوى عالٍ ٍ

التصميم بجانب املكتبة ليتم منه جمع الكتب واملراجع الثقافية باللغة العربية

من الفكر ة والثقافة إذ ينظم النادي لقاءات أسبوعية

أو اإلجنليزية التي ال حتتاجها الطالبة في رفوف املكتبة اخلاصة بها بدل التخلص

ملناقشة الكتب التى يتم التصويت عليها من قبل أعضائه

منها ،وإعادة احيائها من خالل املشاركة بها ،ونشرها حملبي القراءة في كلية

مع مشاركة عدد من اندية الكتاب بجامعات الرياض،

البنات حيث تقوم املكتبة بإعادة فرزها وجتهيزها في رفوف خاصة و فكرة

وذلك لبث روح التنافس في القراءة بني األندية ،وحتقق

هذا املشروع هو جتسيد حقيقي للرقي البيئي والتبادل املعرفي الثقافي بني

الهدف الرئيسي من الفعالية وهو تفعيل دور األندية

الطالبات باإلضافة إلى توعية الطالبات بدورهن الفاعل في هذا املجتمع اجلامعي

الثقافية وبناء عالقات بني نادي الكتاب جلامعة األمير
سلطان وأندية الكتاب للجامعات وايضًا تقدم سلسلة من

واحملافظه على البيئة ،فهي فرصة رائعة لنشر مفهوم العمل التطوعي للطالبات
وتنمية ثقافة إعادة التدوير  .وأيض ُا اليوم العاملي للقضاء على العنف ،اليوم

احملاضرات والندوات التى تهتم بالقراءة وأهميتها وكيفية

العاملي ألطفال السرطان،اليوم العاملي حلقوق اإلنسان،اليوم العاملي لألم.،

االستفادة من القراءه لتطوير النفس وإثراء املعرفة،

اليوم العاملي لداء السكر ،اليوم العاملي للمعلم ،يوم الصحة العاملي ،اليوم

و تقوم املكتبة سنويًا بإعادة تدوير الكتب والدوريات

العاملي للغة العربية ،يوم الطفل العاملي ،اإلحتفال السنوي باليوم الوطني .

نشرة جمعية المكتبات المتخصصة (فرع الخليج) المجلد العشرين – العدد األول –  محرم 1436هـ  /يناير 2015م

13

أخ�����ب�����ار

مكتبة جامعة الخليج العربي
تستضيف ندوة إقليمية لتقييم مستوى
خدمات مكتبات الجامعات عبر «»+LibQUAL

افتتحت مكتبة جامعة الخليج العربي في وقت
الح��ق ن���دوة (ق��ي��اس ج���ودة خ��دم��ات المكتبات
باستخدام استبيان  ..+LibQUALومستقبل
دور المكتبات في إنتاج المعلومات) بمشاركة
تهدف الندوة إلى

لجنة عمداء ومسئولي شئون المكتبات في

تبادل الخبرات بين

الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول

المكتبات األكاديمية

مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية ،وبدعم

األعضاء في اللجنة

من شركتي  ProQuestو .Pan world education

في مجال قياس
جودة خدمات المكتبات
األكاديمية

وقالت أمينة جلنة عمداء ومسئولي شئون املكتبات في
اجلامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون
لدول اخلليج العربية ،مديرة مكتبة جامعة اخلليج العربي الشيخة
سعاد بنت علي آل خليفة إن الندوة تهدف إلى تبادل اخلبرات
بني املكتبات األكادميية األعضاء في اللجنة في مجال قياس
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جودة خدمات املكتبات األكادميية ،والتي قامت باستخدام
برنامج  ،+LibQUALكما تعاجل الندوة مستقبل دور املكتبات
األكادميية في حتويل وإنتاج املعلومات .وأكدت على أن هذا
اللقاء يتيح الفرصة للمكتبات اخلليجية ملقارنة مستويات األداء
فيما بينها ،وبالتالي يعطيها احلافز املستمر للتطور.
من جانبه ،بني األستاذ هادي طالبي عضو جلنة عمداء
ومسئولي شئون املكتبات في اجلامعات ومؤسسات
التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية،
ومدير املكتبات وخدمات املعلومات في جامعة البحرين أن
استبيان  +LibQUALالتي تسعى األمانة العامة للجامعات
اخلليجية لتطبيقه بالتعاون مع اجلامعات األمريكية يسعى
لقياس جودة خدمات املكتبات في دول اخلليج العربي.
مبينًا انه ومن خالل االرتكاز على وظيفة املكتبات في تقدمي
خدمات املعلومات لألكادمييني والباحثني فإننا نسعى
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من خالل هذه التقنية لقياس جودة اخلدمة التي نقدمها
للمستفيدين من خدمات املكتبات في اجلامعات.
وأضاف «أن تقنية  +LibQUALهي عبارة عن استمارة
تقوم بقياس جودة اخلدمات من حيث مصادر املعلومات
التي توفرها املكتبة في اجلامعة لألكادمييني والباحثني ،وما
إذ كانت مفيدة وتلبي االحتياجات األكادميية والبحثية ،ثم
تقيس االستمارة وضع املكتبة من حيث كونها مكان مشجع
ويحتوي على قاعات مالئمة للدراسة الفردية واجلماعية.
ثم تقيس االستمارة رضا املستخدمني للمكتبات من حيث
تـق ّيم مستوى
احتوائها على مختلف مصادر التعلم ،ثم ُ
اجلهد الذي يبذله العاملون في املكتبات األكادميية ملساعدة
مستخدمي املكتبة في احلصول على املعلومات ،وإذ ما

كانت املكتبة توفر مصادر معلومات أخرى عبر « اإلعارة
بني املكتبات» كما تبحث االستمارة رضا املستخدمني
عن ساعات عمل املكتبات .وأخيرًا تقيس بشكل مفتوح
انطباعات مستخدمي املكتبات حول مكتبتهم اجلامعية».
وقال طالبي إن املكتبات تقوم في نهاية املطاف بتقييم
االستبيان للوقوف على مكامن القوة والضعف ،بهدف
تطوير اخلدمات التي تقدمها اجلامعات ملستخدميها ،وهو
ما يساعدها بشكل كبير على تطوير خدماتها واحلصول
على االعتماد األكادميي واملؤسسي.
ومن جانبه ،قال الدكتور األستاذ الدكتور جاسم محمد
جرجيس ،مدير برنامج املاجستير في علم املكتبات
واملعلومات في اجلامعة األمريكية في اإلمارات إن املكتبات
مثل أي مؤسسة تشهد تطورًا نتيجة للتأثر بتقنية املعلومات
واالتصاالت ،موضحا أن املكتبات لكي تواكب هذا التطور
يجب أن تؤمن القوى العاملة املؤهلة التي تتمتع باملهارات
املطلوبة الستخدامات هذه التقنيات في خدمة املستخدمني من

هذه املؤسسات األكادميية ،الفتا إلى أن الكتاب في صورته
املطبوعة التقليدية التي اخترعت قبل مئات السنيني بدأ يتراجع
لصاحل مصادر التعلم االلكترونية ،والتعامل مع هذه النوعية
من مصادر التعلم يفرض على كل العاملني في مجال املكتبات
أن يكون لديهم الكفاءة لالستخدام الفعال لتلك املوارد.
وق��ال« :من املهام املفترضة على املكتبات ملواكبة
هذا التطور ،العمل والتنسيق مع برامج علوم املكتبات

هادي طالبي :استبيان

واملعلومات في مختلف اجلامعات العربية لكي تقوم هذه

 +LibQUALيسعى

البرامج برفد سوق العمل بالقوى العاملة الالزمة لتنمية

لقياس جودة خدمات

هذا القطاع ،واكتساب املهارات املطلوبة الستخدام تقنيات

المكتبات في دول

املعلومات واالتصاالت».

الخليج العربي.

هذا ،وشملت اجللسة األولى للندوة عرضًا لقياس جودة

خدمات املكتبات :تطبيقات عملية لبرنامج +LibQUAL

حيث ترأس اجللسة الدكتور صاحل البريدي .وفي اجللسة
الثانية التي ترأسها الدكتور عماد بشير قدم األستاذ الدكتور
جاسم محمد جرجيس مدير برنامج املاجستير في علم
املكتبات واملعلومات في اجلامعة األمريكية في اإلمارات
الورقة الرئيسية في الندوة والتي جاءت بعنوان (االجتاهات
احلديثة في املكتبات اجلامعية).
إلى ذلك ،شارك في الندوة مكتبات كل من جامعة امللك
فهد للبترول واملعادن ،مكتبة جامعة امللك فيصل ،مكتبة

جاسم محمد جرجيس:
على المكتبات
لمواكبة التطور،
العمل والتنسيق مع
برامج علوم المكتبات
والمعلومات في
مختلف الجامعات
العربية

جامعة الدمام ،مكتبة جامعة طيبة ،مكتبة جامعة الباحة،
مكتبة جامعة امللك خالد ،مكتبة جامعة املجمعة ،مكتبة
جامعة قطر ،مكتبة جامعة بوليتكنك البحرين ،مكتبة
جامعة البحرين ،مكتبة الكلية امللكية للجراحني في ايرلندا
ـ البحرين ،مكتبة اجلامعة امللكية للبنات ،مكتبة جامعة
اخلليج العربي ،مكتبة مستشفى قوة دفاع البحرين ،مكتبة
أكادميية الشرطة في البحرين.
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م������ؤ ت����م����رات

أن الكتاب املسموع أحدث طفرة كبيرة في عالم
املعرفة واالنترنت خاصة لفاقدي البصر

ندوة مكتبات بال كتب
في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2015
بمشاركة الدكتور شريف شاهين

اعتبر عزب ،أن صناعة
الكتاب هي صناعة
«معقدة» تحتاج إلى
الكثير من المجهودات
التي يفتقرها الوطن
العربي

اقيمت ضم���ن الفعاليات الثقافي���ة المصاحبة

العربي في عصرنا هذا نظرا القتحام الثورة اإللكترونية

لمعرض الدوحة الدولي الخامس والعش���رين

التي تهدد مستقبل الكتاب ،باإلضافة إلى قلة دور النشر

للكتاب ندوة فكرية تحت عنوان « هل انتهى

االحترافية املعنية بصناعة الكتاب .واعتبر عزب ،أن

عص���ر الكت���ب والمكتب���ات ف���ي ظ���ل الص���راع

صناعة الكتاب هي صناعة «معقدة» حتتاج إلى الكثير

الورق���ياإللكترون���ي».

من املجهودات التي يفتقرها الوطن العربي بشكل عام،
الفتا إلى أن التفكير واالبداع في يومنا هذا أصبح على

وشارك في هذه الندوة كل من الدكتور خالد عزب رئيس
قطاع املشروعات واخلدمات املركزية مبكتبة االسكندرية
وخبير املخطوطات العربية ،والدكتور شريف كامل
شاهني وكيل كلية اآلداب بجامعة القاهرة ومدير مكتبة
جامعة القاهرة سابقا ،واالستاذ أحمد محمد رشاد
املدير التنفيذي لدار النشر اللبنانية املصرية.وفي بداية
الندوة ،أعرب الدكتور خالد عزب عن أسفه الشديد ملا
يتعرض له الكتاب في ظل األزمة التي يعيشها الكتاب

16

الهامش بالنسبة للمؤلف ،بدال من أن يكون الهدف
الرئيسي واألساسي له.وأضاف أن أزمة الكتاب في
الوطن العربي كذلك تشهد فقر الصحف العربية للنقد
األدبي لكتب املؤلفني والكتاب ،حيث تكتفي الصحف
بنشر عرضا للكتاب وتهمل متاما القراءة النقدية ،منوها
بأن البرامج التلفزيونية هي أيضا بدورها تفتقر لوجود
برامج مخصصة لنقد الكتب ،األمر الذي اعتبره يشكل
عامال أساسيا في أزمة الكتاب العربي.
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وأعرب رئيس قطاع املشروعات واخلدمات املركزية

املرئي ثم املقروء ثم اإللكتروني ومن ثم كتاب الهواتف

مبكتبة االسكندرية وخبير املخطوطات العربية عن

الذكية وأخيرا الكتاب املسموع.

اعتقاده بأن العصر القادم هو عصر املكتبات الرقمية

وأضاف في هذا الشأن أن الكتاب املسموع أحدث طفرة

بال منازع ،الفتا إلى أن مستقبل املعرفة سيكون من

كبيرة في عالم املعرفة واالنترنت خاصة لفاقدي البصر،

خالل االنترنت ووسائل التكنولوجيا احلديثة.وأضاف

حيث أصبح املكفوفني اليوم باستطاعتهم قراءة وتصفح

في هذا الصدد أن املكتبات الرقمية أصبحت متاحة

الكتب كاملة من خالل مساعها على االنترنت باستخدام

اآلن في كل بيت والتي تساهم بدورها في حيوية

برنامج «إبصار» ،األمر الذي اعتبره يسلط الضوء بشكل

نوه الدكتور شريف في

املعرفة وانتشارها على أكبر نطاق ممكن ،مشيرا إلى

بارز على تطور املعرفة وتقدم وسائلها وطرقها املتنوعة.

ورقته التي قدمها أن

أن « األدب الرقمي» على سبيل املثال ينتشر بصورة

ولفت شاهني إلى ،أن هذا العصر هو عصر اإلنترنت

الكتاب المسموع أحدث

أكبر ويتيح كذلك التفاعل املباشر بني الروائي والقارئ

بامتياز ،حيث يشاهد العالم في الدقيقة الواحدة30 ،

طفرة كبيرة في عالم

أوال بأول من خالل الشبكة العنكبوتية.ودعا عزب إلى

فيديو يتم نشرها على االنترنت ،و  6ماليني صفحة يتم

المعرفة واالنترنت خاصة

ضرورة اجتاه الدول العربية إلى املكتبات الرقمية بدال

تصفحها على الفيس بوك في الدقيقة الواحدة و  100ألف

لفاقدي البصر

من املكتبات التقليدية ،مرجعا ذلك إلى أن املستقبل

تغريدة على موقع تويتر ،كما يتم حتميل  3آالف صورة

أصبح للكتاب الرقمي وليس للكتاب الورقي ،إال أنه أكد

على موقع فليكر في نفس الدقيقة ،باإلضافة إلى أن حجم

في الوقت نفسه على أن الكتاب الورقي سيبقى موجودا

مبيعات املوقع واملتجر اإللكتروني األمريكي «أمازون»

ولن يختفي ،ولكن قد يكتفي مؤلفه بتقدميه كإهداءات

يبلغ  83ألف دوالر في  60ثانية.

شخصية لألفراد أو املؤسسات.

وعرض الدكتور شريف شاهني خالل الندوة فيديو

وطرح احملاضر في نهاية حديثه تساؤال حول ما إذا كان

تسجيليا يعرض لتجربة أول مكتبة عامة رقمية بدون

عصر املكتبات سينتهي أو انتهى بالفعل؟ ،مضيفا« :لن

كتب في الواليات املتحدة األمريكية والتي أعلن عنها في

ينتهي عصر املكتبة ولكن قد تغير دورها ،حيث أصبحت

يناير  2014في مدينة تكساس ،داعيا إلى ضرورة االقتداء

املكتبات اآلن ،حتتوي على أجهزة حديثة تعرض خاللها

بهذه التجارب الناجحة ابتداء من تطور وظيفة املكتبة

الكتب الرقمية ،ضاربا مثال ملكتبة االسكندرية التي

املدرسية ،معتبرا أن املكتبة املدرسية هي من تستطيع

حتتوي على  15مركز بحثي يتيح املعرفة للجمهور بشكل

أن حتدث هذا الفارق الكبير وتسد الفجوة بني مكتباتنا

أكبر ،حتى أصبح املوقع االلكتروني ملكتبة االسكندرية

التقليدية وبني املكتبات العاملية احلديثة واملتقدمة.

يستقبل مليارا و 100مليون زائر سنويا.

أما األستاذ أحمد رشاد ،املدير التنفيذي للدار اللبنانية

بدوره ،تناول الدكتور شريف شاهني وكيل كلية اآلداب

املصرية للنشر  ،فتحدث خالل ورقته عن اجلانب اخلاص

بجامعة القاهرة مدير مكتبة جامعة القاهرة سابقا ،في

بالناشر وليس االكادميي ،الفتا إلى أن عملية النشر

ورقته التي قدمها خالل ندوة «هل انتهى عصر الكتب

مثلها مثل غيرها قد شهدت هي أيضا تطورا سريعا

واملكتبات في ظل الصراع الورقي اإللكتروني» تاريخ

خالل السنوات القليلة املاضية.وضرب في هذا الصدد

وسائل االعالم ،موضحا أن عمر وسائل االعالم املكتوبة

مثاال مبوقع أم��ازون اخلاص بالتسوق عبر االنترنت

واملسموعة واملرئية يرجع إلى  150عاما.

وال��ذي أنشأ في التسعينيات ،حيث بدأت املكتبات

وي��رى شاهني أن وسائل االع�لام هذه انهارت في

االمريكية منذ ذلك الوقت التفكير في طرق جديدة

عصرنا هذا أمام إعالم االنترنت والذي يسمى «باإلعالم

للتعامل مع ختزين الكتب ،مشيرا إلى أن األلفينيات،

الالمحدود» ،معتبرا أن هذا العصر هو عصر التكنولوجيا

بالتحديد إبتداء من  2007وحتى يومنا هذا غزت الهواتف

التي اقتحمت كل مظاهر احلياة وتربعت على عرشها

الذكية ونظم  IOSو  Androidاألس��واق العاملية

بامتياز.ونوه إلى ،أن الكتاب شهد تطورا ملحوظا بطبيعة

والعربية أيضا ،والتي ساهمت بشكل كبير في تطور

احلال خالل السنوات املاضية ،فمن الكتاب املطبوع ثم

عملية النشر االلكتروني الذي حل محل النشر الورقي.

عرض الدكتور شريف
شاهين خالل الندوة
فيديو تسجيليا يعرض
لتجربة أول مكتبة
عامة رقمية بدون كتب
في الواليات المتحدة
األمريكية
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رس������ائ������ل ج���ام���ع���ي���ة

خطة مقترحة الستخدام تطبيقات
الويب 2.0
في مجال تسويق خدمات مكتبة الملك فهد العامة بجدة

اعداد

رنا بنت عمر سالم باحميدان
إشراف الدكتورة :منى بنت داخل السريحي

امللك فهد العامة و أخيرًا وضع خطة مقترحة لالستفادة من تطبيقات
الويب  2.0لتسويق خدمات مكتبة امللك فهد العامة مبحافظة جدة.
استخدمت الدراسة منهج دراسة احلالة و هو أحد املناهج الوصفية
لدراسة مكتبة امللك فهد العامة و التعرف على احلالة من كافة

مشروع بحثي مقدم لنيل درجة الماجستير في كلية اآلداب

اجلوانب املرتبطة بالدراسة ،كما اعتمدت الدراسة املقابلة

و العلوم االنسانية

الشخصية في جمع البيانات اخلاصة مبوضوع الدراسة  ،و استخدام

( قسم علم المعلومات  -برنامج ادارة المعلومات )

أسلوب مجموعة التركيز  Focus Groupوذلك عبر طرح اخلطة

تمت المناقشة في 1434هـ 2013 -م

املقترحة ملكتبة امللك فهد العامة مبحافظة جدة على املتخصصات

المستخلص:

واملتخصصني في املجال ومنهم سعادة األستاذ الدكتور حسن

تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم تطبيقات الويب  2.0املستخدمة في مجال

عواد السريحي و د .محمد جعفر عارف و أمينة مكتبة.

املكتبات العامة ،و مدى إمكانية االستفادة منها في تسويق خدمات مكتبة
امللك فهد العامة  ،و التعرف على برامج و خطط التسويق املستقبلية في مكتبة

وخرجت الدراسة بإعداد خطة مقترحة لتسويق خدمات املعلومات
مبكتبة امللك فهد العامة عبر استخدام تطبيقات الويب .2.0

الوصول الحر للمعلومات
دراسة التجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز
لنشر إنتاجهن الفكري عبر شبكة االنترنت :دراسة حالة

اعداد

راني���ةمحم���دعم���رالعم���ودي
بإش���راف الدكتورة :ريم علي الرابغي

إليها مجانً ا ،أو أن يقوم الناشر بإيداع املعلومات في مستودع مفتوح
الوصول ومتاح على نطاق واسع .والوصول احلر يعد ً
منطا جدي ًدا
للنشر العلمي نشأ لتحرير الباحثني في مؤسسات املعلومات من

القيود املفروضة عليهم ،حيث يسهم الوصول احلر للمعلومات في
بح���ثمق���دمكج���زءم���نمتطلب���اتالحص���ول

إثراء املعرفة اإلنسانية في جميع مجاالتها وموضوعاتها مما يزيد

على درجة الماجس���تير ضمن مقرر مش���روع التخرج ()698

من أهمية نتائج البحوث ويدعم اإلنتاجية العلمية لدى الباحثات

تمت المناقش���ة في 1434-1433هـ

وطالبات  -املرحلة اجلامعية األولى والدراسات العليا  -ويعزز

االمس���تخلص

الروابط بني الباحثات في مجتمع البحث العلمي ويسهم في تبادل

يزخر اإلنتاج الفكري مبفهوم الوصول احلر للمعلومات ,والذي ينص

أفكارهن وآراءهن التي تضيف إلى العلم والتكنولوجيا.

ومتاحا عامل ًيا عبر االنترنت.
على جعل احملتوى املعلوماتي حرًا
ً
حيث أن الناشر يحفظ أرشيفاته على اخلط املباشر ليتيح الوصول

18

ركزت الدراسة على نشأة الوصول احلر للمعلومات والعوامل التي
أدت إلى ظهوره واألهداف التي تسعى إلى حتقيقها وتعرفت الدراسة
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على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك عبدالعزيز -بشطر

هيئة التدريس  -قسم علم املعلومات -جامعة امللك عبد العزيز.

الطالبات  -حنو نشر وإتاحة أبحاثهن لإلطالع احلر عبر االنترنت لكل

وخرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها من أبرز دوافع إتاحة أعضاء

من تريد الوصول له دون قيود وكشفت عن العوامل التي تساعد

هيئة التدريس إلنتاجهن الفكري بأسلوب الوصول احلر هو سرعة

الباحثات على نشر إنتاجهن الفكري عبر االنترنت واملعوقات لنشر

وصول املعلومات للمستفيدين ،أما املعوقات تتمثل في عدم ضمان

إنتاجهن الفكري عبر االنترنت ،وقد استعانت الباحثة في جمع

حق املؤلف ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها إيجاد

املعلومات باإلطالع على اإلنتاج الفكري املرتبط مبوضوع الدراسة

قانون يضمن حق املؤلف ،وحماية أبحاثه من السرقات العلمية

باإلضافة إلى االستبانة املوجهة إلى عينة الدراسة وهي أعضاء

لتشجيع اإلتاحة بأسلوب الوصول احلر للمعلومات.

نظام األرشفة والمعامالت
بعمادة تقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز
دراسة تقويمية

إعداد

وأخيرًا بناء قائمة معيارية مقترحة لتقييم نظم األرشفة واملعامالت،

رهام عمر سالم باحميدان

للخروج مبجموعة من النتائج والتوصيات التي تسهم في حتسني

إشراف الدكتور :عماد عيسى صالح

وتطوير النظام بعمادة تقنية املعلومات.

أستاذ مشارك بقسم علم المعـلومات

اعتمدت الدراسة على منهج دراسة احلالة كأحد أنواع املناهج
الوصفية ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن نظام Open

بحث مقدم كجزء من متطلبات الحصول على درجة

 Textساعد على رفع كفاءة العمل بني املوظفني بصورة أفضل ،كما

الماجستير من قسم علم المعلومات

يتيح إمكانية التعامل مع مختلف أنواع املاسحات الضوئية ألرشفة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

املعامالت ،ومن ايجابيات النظام التي أظهرتها الدراسة أن النظام

الفصل الدراسي األول 1434هـ 2013 -م

يعمل على تقليل اجلهد على املراسالت إليصال املعامالت للقطاعات

المستخلص:

املختلفة ،كما يعمل على حفظ حقوق املوظفني في املدة املستغرقة

تهدف الدراسة إلى التعريف بنظم األرشفة االلكترونية من حيث

للعمل على املعامالت ،باإلضافة إلى التقليل من كثرة طباعة املعاملة

الوظائف واخلدمات ،وتقييم نظام األرشفة واملعامالت بعمادة
تقنية املعلومات بجامعة امللك عبد العزيز باملقارنة باملعايير
واملواصفات املعمول بها دوليًا كونها تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق
التقدم والتطوير في إجراء املعامالت وأرشفتها باإلضافة إلى ارتقاء
مستوى اجلامعة بني اجلامعات األخرى ،ومن ثم رصد مواطن القوة
والضعف في نظام األرشفة واملعامالت بعمادة تقنية املعلومات،

على الورق ،ومن السلبيات التي أظهرتها الدراسة على النظام بطئ
حتميل بيانات املعاملة أوقات الذروة مما يسبب تأخير العمل وخاصة
في حالة وجود معامالت كثيرة وعاجلة ،فضلًا عن صعوبة إضافة
املرفقات ذات احلجم الكبير ،كذلك أظهرت النتائج أن النظام في
بعض املعامالت ذات االحاالت املتعددة يقف البحث عند عدد معني
من اإلحاالت وال تظهر باقي اإلحاالت.

–  محرم 1436هـ  /يناير 2015م
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العالقات التكاملية بين اختصاصي المكتبات
والمعلومات والناشرين :مصر نموذجا
أ.د .محمد فتحي عبد الهادي
المستخلص:
تسعى الدراسة الى وصف وحتليل العالقة التكاملية والتبادلية بني
مجتمع النشر ومجتمع املكتبات واملعلومات في مصر من أجل
تقدمي مقترحات لتطوير هذه العالقة مبا يخدم كال الطرفني
تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وتستخدم قائمة

تكن خدمات غريبة للمكتبات واملكتبيني بل كانت تلك املكتبات قريبة
جدًا من تلك التطورات التكنولوجية وتأثرت بها كاملكتبة الرئيسية
بجامعة السلطان قابوس والتي تعتبر املكتبة األم احلاضنة التي
ينهل منها مجتمع اجلامعة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفني.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام خدمات احلوسبة
السحابية باملكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس والتعرف على
نوع اخلدمات التي تشترك فيها املكتبة الرئيسية والصعوبات التي
تواجهها عند استخدامها لهذه اخلدمات .انتمت هذه الدراسة إلى
الدراسات االستطالعية واستخدمت املنهج النوعي .فيما يتعلق
بنتائج الدراسة فخرجت مبجموعة مهمة من النتائج من أهمها أن

مراجعة جلمع البيانات واملعلومات الالزمة فضال عن مقابالت

املكتبة الرئيسية باجلامعة تطبق خدمة احلوسبة السحابية من نوع

وتتناول الدراسة النشر واملكتبات في دورة حياة املعلومات،

مصادر املعلومات اإللكترونية .وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة

ومراسالت مع أبرز الناشرين واملكتبيني في مصر
والتحوالت في العالقة بني املكتبة والناشر ،ودور املكتبة الوطنية
في االيداع القانوني وعمل الرقم الدولي املوحد للكتاب والفهرسة
أثناء النشر والضبط الببليوغرافي إلنتاج الناشرين وحماية
حقوق امللكية الفكرية ،ودور املكتبات في النشر وختلص الدراسة
الى ضرورة أن تعمل املكتبات على دعم سوق النشر باعتبارها
املنفذ األول والرئيسي للحصول على منتجات الناشرين وضرورة
االهتمام بنشرة االيداع ،وضرورة تطبيق املكتبات ملبدأ االستخدام
العادل وتشجيع املكتبات على اخلول في جتمعات من أجل تعاقد
أفضل مع ناشري قواعد البيانات والتفكير في احلفظ طويل املدى

 SaaSوهي تطبقها في قسم واحد فقط من أقسام املكتبة هوقسم

مبجموعة من التوصيات املهمة منها يفضل أن تشترك املكتبة
الرئيسية في خدمة البنية التحتية ( )IaaSوذلك حتى تتمكن من
حماية أجهزنها وأمن قواعدها.

دور مؤسسات المعلومات في عصر
المعرفة لتعزيز االنتماء وتحقيق الوحدة
الوطنية لدى الشباب في دول مجلس
التعاون الخليجي

للمصادر االلكترونية بالتنسيق بني الطرفني ،وتشجيع املكتبات على
املشاركة في النشر اإللكتروني وانشاء مستودعات رقمية محلية

أ .د .جبريل حسن العريشي
د .فوزية صالح الغامدي

واقع استخدام خدمات الحوسبة السحابية:
دراسة حالة على المكتبة الرئيسية بجامعة
السلطان قابوس بسلطنة عمان
د .نايفة عيد سليم
رياء محمد العامري
المستخلص:
تعتبر خدمات احلوسبة السحابية من أحدث التقنيات التابعة للجيل
الثاني من الويب ( )web2التي حولت العديد من اخلدمات والبرامج
إلى خدمات سحابية أكثر فاعلية ومما ال شك فيه أن هذه اخلدمات لم
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المستخلص:
لعبت مؤسسات املعلومات دورًا مهمًا في نقل التراث املعرفي
والربط بني الشعوب ،كما أنها تربط بني األجيال فهي تلعب دور
حلقة الوصل بني مختلف األزمنة واألمكنة ،حيث تربط بني األجيال
املتعاقبة على مر العقود والقرون من خالل إتاحة املشاركة في
االنتفاع باملعلومات املختلفة كالتراث األدبي والثقافي والعلمي
لألمة ،وهي تعد ذاكرة األمة وهي اجلهة االبداعية املخولة باحملافظة
على االرث الثقافي وحفظه وإدامته لألجيال القادمة ،ملا يحققه ذلك
من فوائد عديدة من أهمها التماسك بني أفراد املجتمع وتعزيز
الوحدة الوطنية واالنتماء لدى أفراد الوطن الواحد ،كما أنها متد
اجلسور بني الشعوب عبر احلدود واألقاليم ،وقد تعاظم دور هذه
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املؤسسات في اآلونة األخيرة نظرا لتزايد احتياجات املنتفعني من

للمصادر االلكترونية من مختلف األجهزة املستخدمة بني مكتبات

حيث حجمها وتعقدها وإحلاحها وألن التغيرات احلديثة والتكنولوجية

جامعة السلطان قابوس.

جعلت احلاجة للمعايير وللتنسيق أكبر منها في أي وقت مضى.

وذلك عن طريق االجابة على مجموعة التساؤالت التالية:

ومن ناحية أخرى فقد شهدت العقود األخيرة من القرن املاضي

•ما إمكانيات التشارك في املصادر االلكترونية عن طريق

أحداثًا متالحقة وتطورات سريعة جعلت عملية التغيير أمرًا حتميًا

احلوسبة السحابية؟

في معظم دول العالم ،وقد انتاب القلق بعض املجتمعات من هذا

•ما صعوبات التشارك بني مكتبات جامعة السلطان قابوس؟

التغير السريع ،ومنها العربية واإلسالمية التي ختشى أن تؤدي هذه

•ما فوائد التشارك بني مكتبات جامعة السلطان قابوس؟

التحوالت االجتماعية املتسارعة واملرتبطة بالتطور العلمي السريع

•ماهي أهم التطبيقات السحابية املتوفرة للمشاركة بني مكتبات

إلى التأثير على قيمها ومبادئها وعاداتها وتقاليدها بفعل الهالة

جامعة السلطان قابوس ؟

اإلعالمية الغربية.

•هل وجدت جتارب سابقة في استخدام احلوسبة السحابية بني

ومن هنا ظهرت أهمية تعزيز االنتماء والوحدة الوطنية لدى الشباب

املكتبات؟

في دول مجلس التعاون اخلليجي ،ولقد بذلت دول اخلليج العربي

وستعتمد الدراسة على املنهج املسحي الوصفي ،وذلك من خالل

العديد من اجلهود ،ملواكبة هذ التطورات احلديثة ،واإلسهام بوضع

إجراء املقابالت مع مسؤولي قسم املصادر االلكترونية في مكتبات

خطط علمية وعملية لبناء اإلنسان اخلليجي ،وذلك من خالل التعاون

جامعة السلطان قابوس ،وستغطي الدراسة كل من :املكتبة

بني املؤسسات التربوية واملعلوماتية واملعنية بتنشئة الفرد في كل

الرئيسية ،ومكتبة كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،واملكتبة الطبية،

دولة ،ومن أمثلتها (املؤسسات التعليمية كاملدارس واجلامعات

ومركز املعلومات في كلية االقتصاد والدراسات السياسية.

واملكتبات الوطنية والعامة) والتي تعد املالذ الفكري للشباب ملا
حتويه من تراث وطني زاخر .ولذلك تسعى الدراسة احلالية للتعرف
على دور هذه املؤسسات في عصر املعرفة لتعزيز االنتماء وحتقيق
الوحدة الوطنية لدى شباب دول مجلس التعاون اخلليجي

قياس مدى الوعي بخدمات الحوسبة
السحابية وتطبيقها في المكتبات

مدى االستفادة من خصائص محركات البحث
في المجال العلمي :محرك البحث جوجل
كنموذج
غيثا عبد الله العمري
د .جمال مطر السالمي

د .ناهد سالم بسيوني
المستخلص:

رؤيا سليمان الخروصي

هدف الورقة :الورقة تسعى للتعريف باخلصائص واملزايا التي
المستخلص:

يقدمها محرك البحث جوجل بشكل عام وفي اجلانب العلمي بشكل

شكلت احلوسبة السحابية منطا جديدا يتم فيه توفير موارد قابلة

خاص .كذلك ستناقش الورقة مدى االستفادة من اخلصائص

للتطوير بشكل حيوي مما مكنها من تشكيل اجتاه تقني هام لتخزين

املتوفرة في محركات البحث في اجلانب العلمي ،ومدى االستفادة

املعلومات بصورة آمنة ومشاركتها مع اآلخرين بسهولة ويسر

من محرك البحث العلمي من قبل طلبة جامعة السلطان قابوس،

وذلك بتوفير مساحات ختزينية من قبل املزودين ومنصات تطوير

ختصص دراسات املعلومات.

للتطبيقات عبر االنترنت ،باإلضافة إلى إمكانية استخدامها مع

أسلوب الدراسة :اتبع الباحثان األسلوب الوصفي من خالل

مختلف األجهزة كاحلواسيب املكتبية ،احلواسيب احملمولة ،الهواتف

استعراض اخلصائص املوجودة في محرك البحث جوجل

الذكية ،وأجهزة املساعدة الرقمية.

وتقدمي موجز لها وخصوصا اخلصائص املتعلقة باجلانب العلمي

وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تطبيقات احلوسبة

واألكادميي .باإلضافة إلى ذلك مت استخدام استبانة جلمع بيانات

السحابية للنظر في إمكانية االستفادة منها في تشارك الوصول

كمية عن مدى استفادة الطلبة من خصائص محرك البحث جوجل،
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والعينة ستشمل طلبة ختصص دراسات املعلومات في كلية اآلداب

ويلعب اختصاصيواملعلومات اليوم دورهم كخبراء ووسطاء للمعرفة

والعلوم االجتماعية بجامعة السلطان قابوس.
األهمية :اإلحصائيات األخيرة توضح أن محرك البحث جوجل

في املؤسسات الصناعية ،حيث ُيعد اجلانب البشري جزءا مهما
إلدارة املعرفة ،كونه يعد العنصر األساسي والفاعل الذي تنتقل عبره

يحتل مركز الصدارة في نسبة االستخدام من قبل الباحثني على

املؤسسة الصناعية من املعرفة الفردية إلى املعرفة التنظيمية والتي

مستوى العالم ،ولكن رغم هذا الكم الهائل من االستخدام فإن

من خاللها تتبلور رؤية املؤسسة وتوجهها حنوالتشارك في املعرفة.

الكثيرين يجهلون اخلصائص التي يوفرها هذا احملرك وخصوصا

ونظرا لظهور أدوار جديدة في املؤسسات املختلفة بشكل

في املجال العلمي .ومن ضمن اخلصائص التي يجهلها الباحثون

عام ،وفي املؤسسات الصناعية بشكل خاص ،جاءت

هي عملية تقنني عملية البحث من خالل خيارات التضييق املوجودة،

هذه الدراسة الستطالع دور اختصاصي املعلومات كخبير

فمثال ميكن البحث عن الصور بأحجام معينة وألوان معينة وبصيغ

للمعرفة

عمان.

معينة وخالل فترة معينة .وأما اخلصائص املتعلقة باجلانب العلمي

وعليه سوف تتطرق الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتية:

فتشمل عملية التوثيق التلقائي للمقاالت املسترجعة واالستشهادات

 -ما األدوار اجلديدة الختصاصي املعلومات كخبير للمعرفة في

املرجعية .ونتيجة لذلك فإن توضيح خصائص محرك البحث

املؤسسات الصناعية في سلطنة عمان؟

جوجل التي ميكن االستفادة منها في املجال العلمي سيكون

 -ماهي اآلليات التي يراها اختصاصي املعلومات أنها تساهم في

لها دور كبير في احلصول على املعلومات املطلوبة بشكل أسرع

القيام بدورهم اجلديد؟

وأدق ،وكذلك تسعى الدراسة ملعرفة مدى استفادة الطلبة من هذه

اعتمدت الدراسة املنهج النوعي وذلك ملالءمته مع طبيعة وأهداف

اخلصائص وكيف ميكن أن نعزز هذه االستفادة ألكبر قدر ممكن.

الدراسة ،حيث سيتم استخدام أداة املقابلة جلمع البيانات.

دور اختصاصي المعلومات كخبير للمعرفة:
دراسة استطالعية للمؤسسات الصناعية في
سلطنة عمان

واقع توظيف تطبيقات التخزين السحابي من
قبل طلبة قسم دراسات المعلومات بكلية
اآلداب والعلوم االجتماعية في جامعة
السلطان قابوس :دراسة استطالعية»

في

املؤسسات

الصناعية

في

سلطنة

خالصة بنت عبدالله البراشدية
د .محمد بن ناصر الصقري

د .محمد ناصر الصقري
وليد علي البادي

المستخلص:

وليلى سيف المعمري

تتحدث الدول الغربية اليوم عن صناعة املعرفة Knowledge
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 ،Industryحيث أصبحت اليوم موضوع الساعة ملنظمات

المستخلص:

األعمال ،حيث أبدت الدول الغربية االعتماد الكبير على ما تقدمه

لقد فرض التطور احلاصل في مجال تكنولوجيا املعلومات

إدارة املعرفة من تقدم في مختلف الصناعات والتقنيات من خالل

واالتصاالت زيادة هائلة وسريعة في حجم وكميات املعلومات

اخلبرات املوجودة بها ومن خالل التراكم الهائل للمعلوماتية

املتناقلة ،وقد أدى هذه الوضع إلى البحث عن حلول وتطبيقات

والتي مت استخدامها في مجال املعرفة ،حيث زادت من براءات

خلزن الكمية الهائلة من املعلومات واالستفادة منها وقت احلاجة

االختراع واالعتماد على اإلنترنت لتقدم منظماتهم (البطاينة

لها؛ ومن هنا ظهرت احلاجة للحوسبة السحابية ولتطبيقاتها

واملشاقبة .)2010،فاملعرفة أصبحت بذلك وظيفة بشرية تقتضي

املختلفة التي متنح املستخدم كميات خزن هائلة ومتكنهم من

من القيادات العليا التركيز على طرق توظيف اآلليات احلديثة لدعم

استخدامها في أي مكان وزمان ،وليس ذلك فحسب فقد أضافات

عملية التشارك بها ،وتشجيع عملية التشارك في املعلومات

تطبيقات التخزين السحابي ميزة أمن املعلومات والبيانات

واخلبرات لالرتقاء باملؤسسات الصناعية حنواألفضل.

واحلفاظ عليها في مكان آمن ،بغض النظر عن اجلهاز املستخدم.
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تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى وعي طلبة قسم دراسات

معلوماتية رقمية متخصصة تناسب مجتمع املستفيدين منها.

املعلومات بتطبيقات التخزين السحابي ،والدوافع الكامنة وراء

من ذلك كله ،جاءت هذه الدراسة للتعرف على مختلف األساليب

التوجه لتوظيف خدمات التخزين السحابي من قبلهم ،وأكثر

والسلوكيات التي ينتهجها املستفيد (طلبة الدراسات العليا) من

التطبيقات استخداما ،واملعوقات التي قد تواجه الطلبة عند

مكتبة كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس

استخدامهم لتطبيقات التخزين السحابي.

في حتديد مصادر املعلومات الرقمية وكيفية الوصول إليها،

وعليه حتاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

ومن ثم الوقوف على تلك املصادر الرقمية التي يعتمد عليها هذا

 -ما مدى وعي طلبة قسم دراسات املعلومات باحلوسبة السحابية؟

املستفيد أكثر من غيرها ومدى أهمية توافرها في املكتبة وبشكل

 -ما دواعي توظيف تطبيقات احلوسبة السحابية من قبل طلبة قسم

دائم ومستمر .وتسعى هذه الدراسة كذلك إلى التعرف على تلك

استخداما؟
دراسات املعلومات؟ وما التطبيقات األكثر
ً

الصعوبات -إن وجدت -والتي قد تقف عائقا أمام املستفيد في

 -ما أسباب عدم توظيف تطبيقات احلوسبة السحابية من قبل طلبة

الوصول إلى مختلف مصادر املعلومات الرقمية واحلصول عليها

قسم دراسات املعلومات.
ستعتمد الدراسة على املنهج الكمي ،وسوف يتم استخدام
االستبانة كأداة جلمع البيانات يتم توزيعها على طلبة قسم دراسات
املعلومات ،وسيتم توظيف برنامج احلزمة االحصائية للعلوم
االجتماعية ( )SPSSلتحليل البيانات ،وصوال لتحقيق أهداف

دور الرقمنة في حفظ األرشيف السمعي
البصري :نموذج مقترح للمكتبة اإلخبارية في
قناة اليمن الفضائية

الدراسة.
محمد علي سعيد

سلوك البحث عن المعلومات في البيئة
الرقمية لطلبة الدراسات العليا بكلية
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة
السلطان قابوس :دراسة تحليلية

وسمير محمد عبد المجيد
المستخلص:
مثل األرشيف السمعي البصري الذاكرة الرئيسية لألمم ،إذ متثل
هذه األرشيفات تاريخًا وإرثًا حضاريًا ملا تتضمنه من أوجه متعددة
متثل مقياسًا لتطور ومناء هذه الشعوب وارتباطه بالعامل الزمني،

أصيلة سالم الهنائي

وفي السياق ذاته فإن املخزون السمعي البصري للمكتبة اإلخبارية
المستخلص:

في قناة اليمن الفضائية والذي يعكس عقود من التاريخ اليمني

هد القرن الواحد والعشرون تدفقا هائال للمعلومات الرقمية

واملقدر بعشرات اآلالف من الساعات التلفزيونية مهددة باالنقراض

ومبختلف أشكالها سواء كانت نصية أوصورية أومسعية أومسعية

التدريجي نظرًا لتقادم الوسائط املستخدمة في حفظ هذا املخزون.

مرئية؛ لذلك فقد أصبح ملؤسسات املعلومات دورا بارزا في اختيار

إضافة إلى ظهور مشكلة أخرى تتمثل في تناقص قيمة هذا احملتوى

املناسب من هذا الكم الهائل من مصادر املعلومات الرقمية ومن ثم

نظرًا لعجز الطرق التقليدية في إتاحته واستثماره ،واالستفادة

اتاحتها بشكل يالئم احتياجات مجتمع املستفيدين .ففي املؤسسات

منه من قبل املخرجني ومعدي البرامج واحملررين والصحفيني

االكادميية تسعى املكتبات إلى تقدمي خدمات مميزة تتناسب مع

والباحثني والدارسني.

احتياجات املستفيدين منها؛ وذلك من خالل تقصي سلوكيات هؤالء

وتعد الرقمنة احلل األمثل واحلتمي ملعاجلة هذه املشكالت ،حيث متكن

املستفيدين في كيفية البحث عن املعلومات الرقمية وطرق الوصول

تكنولوجيا الرقمنة من تأمني دميومة هذا املخزون من االندثار ،عالوة

إليها؛ والذي بال شك سيساعد كثيرا في حتسني مستوى اخلدمات

على تثمني مضامينها وسرعة النفاذ إليها ،إضافة إلى أن الرقمنة

التي تقدمها تلك املكتبات ملستفيديها .لقد دأبت مكتبة كلية االقتصاد

عملت على حتويل هذه املؤسسات من أماكن حفظ إلى مؤسسات

والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس إلى مواكبة مختلف

إتاحة ،ومن مؤسسات مستهلكة إلى مؤسسات منتجة وإيراديه

التطورات في البيئة الرقمية وذلك من خالل ما توفره من مصادر

وللحديث عن حتمية الرقمنة يؤكد عزالدين مهيوبي في مداخلة له
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خالل انعقاد الدورة العادية 42ملجلس وزراء اإلعالم العرب املنعقدة

البقية ختصصات مختلفة ،كعلوم احلاسبات ،واإلدارة ،والفلسفة،

بالقاهرة أن الرقمنة ليست اختيارًا وإمنا هي حتمية وذلك بالنظر

اخل ،...و( )16مكتبيا في املكتبة املركزية جلامعة البصرة من أصل

إلى القدرات الهائلة التي حتتوي عليها في مجال اإلرسال واإلنتاج

( )53من العاملني في املكتبة من حملة شهادات في ختصصات

السمعي البصري وحفظ هذا النتاج.

علمية مختلفة ،و( )25مكتبيا في املكتبة املركزية جلامعة املوصل،

وتكمن املشكلة الرئيسية لهذه الدراسة والتي متثل الدافع الرئيسي

من أصل ( )74من العاملني فيها من ذوي التخصصات املختلفة في

إلعدادها هوالضعف الكبير والقائم في استخدام التكنولوجيا احلديثة

غير حقل املكتبات ،وجلمع املعلومات املطلوبة من عينة البحث ،مت

في املكتبة اإلخبارية بقناة اليمن بشكل عام ،وغياب دور الرقمنة

إعداد استبانة ،تكون من اربعة محاور ،وزعت كاآلتي:

في حفظ وإتاحة هذا احملتوى الضخم والهام من املواد اإلخبارية

احملور األول :بيانات عامة عن املكتبيني العاملني في املكتبات

والوثائقية املعرضة للتآكل التدريجي الذي ينبأ بنتائج كارثية في

املركزية عينة البحث.

حال عدم تبني الرقمنة كاستراتيجية حتمية حلفظ هذا املخزون

احملور الثاني :العوامل املساهمة في تقبل العاملني وتفاعلهم مع

واستثمار إمكاناتها املتعددة في هذا الصدد

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات.

لذا فإننا نهدف من خالل هذه الدراسة تقدمي رؤية علمية ومنوذج

احملور الثالث :التدريب على استخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات.

يحتذى به من خالل إبراز اجلدوى من استخدام الرقمنة في املكتبة

احملور الرابع :ويشمل هذا احملور عددا من النقاط املتعلقة ،مبستوى

قيد الدراسة وتعميمه على كافة مراكز حفظ احملتوى السمعي

املهارات واملعارف ،املكتسبة خالل مدة التأهيل األكادميي،

البصري في اليمن،وإبرازًا لدور التكنولوجيا احلديثة في إحداث

للمكتبيني العاملني ،في املكتبات عينة البحث في مجال تطبيقات

التغيير الفعال في مجاالت العمل املكتبي واملعلوماتي واألرشيفي

تكنولوجيا املعلومات ،وقد توصل البحث الى عدد من النتائج منها:
 -1توزيع العاملني في املكتبات املركزية للجامعات عينة البحث

المهارات التكنولوجية للمكتبيين العاملين
في المكتبات الجامعية العراقية ومدى
مالئمتها لسوق العمل في القرن الحادي
والعشرين

بنسبة تتراوح ما بني ( )%44-33على األقسام التي تعتمد الوظائف
املكتبية التقليدية مثل (الفهرسة ،التصنيف ،التزويد ،االعارة) في
كل من جامعتي املستنصرية ،والبصرة ،بينما مثلت اقل النسب
( )12.0لعمل املكتبيني ضمن اقسام (البحث االلي ،واملكتبات
الرقمية ،واستخدام تطبيقات وموارد االنترنت املختلفة(

أ .د .فيصل علوان الطائي
ود .أميمة حميد العدلي

ادارة التغيير التكنولوجي في المكتبات
الجامعية العراقية :دراسة مسحية

المستخلص:
يهدف البحث الى التعريف باملهارات التكنولوجية التي ميتلكها

أ .د .فيصل علوان الطائي

املكتبيني العاملني في املكتبات اجلامعية العراقية ومدى مالئمتها
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لسوق العمل في القرن احلادي والعشرين ،اعتمد البحث املنهج

المستخلص:

املسحي ومتثل مجتمع البحث ،باختيار ثالث جامعات عراقية

هدف البحث الى دراسة ادارة التغيير التكنولوجي في املكتبات

لكل من مناطق (الشمال ،والوسط ،واجلنوب) ،اختيرت منها عينة

اجلامعية العراقية ،مع االشارة الى ابرز االسس املوجهة لهذا

قصدية لتمثيل مجتمع البحث من العاملني في املكتبات اجلامعية

التغيير ،وتسليط الضوء على العقبات التي تواجه ادارات املكتبات

حيث مت اختيار املكتبيني من حملة املؤهالت املكتبية املتخصصة

في هذا املجال ،اعتمد البحث املنهج املسحي واستخدمت االستبانة

باعتبارهم االساس في تقدمي خدمات املعلومات للمستفيدين ضمت

املكونة من مثانية محاور كأداة جلمع البيانات من العينة القصدية

العينة ( )59مكتبيا بواقع ( )18مكتبيا في املكتبة املركزية للجامعة

للبحث والتي شملت امناء املكتبات املركزية للجامعات احلكومية

املستنصرية من أصل ( )56من العاملني في املكتبة ،حيث مثل

العراقية باستثناء مكتبات اقليم كوردستان ،كما استخدم كال من
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النسب املئوية ،والوسط احلسابي ،والوزن املئوي مع مقياس

على منوها املتسارع ،وتعكس احلوسبة السحابية منوذجًا جديدًا

ليكرت اخلماسي كأساليب احصائية في حتليل البيانات.

الستهالك خدمات تكنولوجيا املعلومات وعرضها وسبل توصيلها.

شمل البحث اربعة مباحث ،تناول االول منها االطار العام للبحث

كما تتيح قوة معاجلة احلوسبة والتخزين ومعدل نقل البيانات

من حيث بيان املشكلة واهميتها ،فضال عن حتديد منهج البحث

واستخدام البرمجيات وتطويرها واالختبار واألمن والهوية كخدمات

وادوات جمع البيانات والعينة ،واختتم املبحث باستعراض

عبر االنترنت .تهدف الدراسة إلى التعرف على احلوسبة السحابية

للدراسات السابقة ،مع بيان مكانة البحث احلالي بني الدراسات

كتقنية حديثة في مجال تقنيات املعلومات ،التعرف على مدى اإلفادة

السابقة ،ثم يأتي املبحث الثاني ليناقش االطار النظري للبحث من

من تقنية احلوسبة السحابية في مجال املكتبات ،التعرف على آليات

حيث بيان مفهوم التغيير التكنولوجي وانواعه ،ومفهوم ادارة التغيير

ومناذج تطبيق تقنية احلوسبة السحابية في مجال املكتبات .وتأتي

التكنولوجي واستراتيجياته ،مع االشارة الى ابرز املعوقات التي

أهمية الدراسة من حداثة وأهمية تقنية احلوسبة السحابية كنموذج

تواجه ادارات املكتبات قبل ،واثناء ،وبعد اجراء التغيير التكنولوجي،

جديد الستهالك خدمات تكنولوجيا املعلومات والدور املتوقع منها

وبانتهاء هذا املبحث يأتي املبحث الثالث املعني باجلانب امليداني

في مجال املكتبات ،والتحديات التي ميكن أن تقف عائقًا أمام

ليتناول بالدراسة ادارة التغيير التكنولوجي في املكتبات اجلامعية

تطبيقها .وحتاول الدراسة اإلجابة على عدة تساؤالت تتمثل في:

العراقية عن طريق حتليل بيانات البحث امليداني التي مت جمعها

ما هي احلوسبة السحابية وما هي أنواعها؟ كيف ميكن أن تساعد

بواسطة (االستبانة) ،من املكتبات اجلامعية العراقية ،واخيرا

احلوسبة السحابية املكتبات؟ كيف ميكن اإلفادة من تقنية احلوسبة

شمل املبحث الرابع كال من استنتاجات وتوصيات البحث التي مت

السحابية في مجال املكتبات لتحويل املكتبات من مالكة ملوارد

التوصل اليها ،ويختتم البحث بقائمة املصادر التي مت ترتيبها بشكل

التكنولوجيا إلى مستخدمة لها عبر الشبكات؟ ما هي التحديات

متسلسل وفقا ملواضع ورودها في املنت ،شمل البحث ( )16جدول

التي تواجه تطبيق تقنية احلوسبة السحابية في املكتبات؟ ولتحقيق
أهداف الدراسة واإلجابة على األسئلة املطروحة ستستخدم

اإلفادة من تطبيقات الحوسبة السحابية في
مجال المكتبات

الدراسة املنهج الوصفي التحليلي متناولة مفهوم مصطلح احلوسبة
السحابية وأشكال االستخدام واإلفادة في مجال املكتبات اعتمادًا
على االنتاج الفكري املوجود على ندرته .وستتوصل الدراسة لنتائج
وتوصيات.

عبد الله عواد كريم حاج أحمد
لمياء محمد عثمان علي
المستخلص:
احلوسبة السحابية ( )Cloud Computingهي تكنولوجيا

االستراتيجية التسويقية في ظل مستجدات
الثورة التكنولوجية :المكتبة الوطنية
الجزائرية بين الجاهزية واالستعداد

تعتمد على نقل املعاجلة ومساحة التخزين اخلاصة باحلاسوب إلى
ما يسمى السحابة وهي جهاز خادم يتم الوصول إليه عن طريق

أ.د .كمال بطوش

االنترنت .بهذا تتحول برامج تكنولوجيا املعلومات من منتجات

نجمة عاللوش

إلى خدمات ،وتعتمد البنية التحتية للحوسبة السحابية على مراكز
البيانات املتطورة والتي تقدم مساحات ختزين كبيرة للمستخدمني

المستخلص:

كما أنها توفر بعض البرامج كخدمات للمستخدمني .وهي تعتمد

ارتبط التسويق في بدايته باملؤسسات الربحية ،ثم توسع استخدامه

في ذلك على اإلمكانيات التي وفرتها تقنيات ويب  .2.0وتعتبر

للمؤسسات غير الربحية ،غير أن تبنيه من طرف املكتبات بقي

احلوسبة السحابية التي تساعد مختلف املنظمات والكيانات على

رهن املبادرات الفردية ،وال يخفى على عارف ما للسياسات

توفير أعلى مستوى من فعالية تكنولوجيا املعلومات مما ميكن هذه

واالستراتيجيات من أهمية في حتقيق األهداف والوصول إليها ،غير

املنظمات من حفظ املعلومات وإدارتها وحتليلها حول العالم اعتمادًا

أن ذلك يتطلب جاهزية املؤسسة لتبنى هذا النهج.
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تعد االستراتيجية التسويقية من أهم عوامل جناح أي مؤسسة سواء

في تكاليف إنشاء وصيانة امللفات االستنادية من خالل توصيل

أكانت ربحية أم ال تهدف للربح ،فمعلوم أن التسويق طبق أول ما طبق

أكبر عدد من األشكال املختلفة لالسم الواحد وميكن القول بعبارة

على السلع ليتعداها إلى اخلدمات ،فتجاوز بذلك املجال الصناعي

أخرى إن فكرة هذا املشروع تتمثل في أن تكون كل دولة مسئولة عن

والتجاري ليصل إلى املجال االجتماعي والثقافي ،وشمل املكتبات

مداخلها االستنادية اخلاصة باملؤلفني سواء كانوا أفرادًا أوهيئات،

مبا في ذلك املكتبات الوطنية ،غير أن تطبيقه ومفهومه عرف تطورا من

وإتاحة هذه التسجيالت لكل املستخدمني في العالم والذي سيتطلب

عقد إلى آخر؛ فبعد أن كان مجرد أساليب وتقنيات ترويجية بالدرجة

توحيد شكل وبنية هذه التسجيالت على املستوى العاملي .ومن ثم

األولى انتقل اآلن ليصبح عبارة عن خطط وإستراتيجيات تسويقية.

تقوم هذه الدراسة بالكشف عن إمكانات هذا املشروع وحتليل مناذج

وإذا نظرنا للمكتبة الوطنية اجلزائرية ،واملهام امللقاة على عاتقها،

من األمساء العربية التي يتضمنها وتوضيح منهجه في الضبط

واألدوار املطلوب منها أداؤها ،واملسؤولية التي تتحملها باعتبارها

والتوحيد لألمساء العربية ومدى تأثيره على الضبط االستنادي

املكتبة األم في البالد؛ فكثيرا ما ينظر إليها على أنها املكتبة

العربي ألمساء األشخاص

النموذجية ،فال بد لها أن تهتم بجودة خدماتها ،وحسن خدمة
مستعمليها ،من خالل إجراء بحوث ودراسات قصد معرفة حاجات
وميول جماهيرها ،والعمل على تلبية طلباتهم ،وتوفير الظروف التي
تريحهم ،وبالتالي يتحقق الرضا الذي يضمن والءهم ووفاءهم.

دراسة استشرافية لمستقبل دار الكتب
الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

غير أن ذلك يقتضي جاهزية تامة من طرف املكتبة الوطنية على
مستوى العديد من اجلوانب؛ لعل من أهمها العنصر البشري الذي

د .بدر الدين محمد الشيخ حيدر

يلعب دورا فعاال في وجود هذه االستراتيجية من عدمه ،كما أن

د .نصر الدين بابكر النجيب

لألسلوب املتبع في التسيير أوالنمط اإلداري السائد تأثيرا إيجابيا
أوسلبيا على التوجه حنوتبني هذا النوع من االستراتيجيات ،في

المستخلص:

حني يعتبر توفر املوارد املالية واإلمكانيات املادية من العوامل

وظيفة املكتبة الوطنية هي رصد وجتميع النشاط الفكري في كل

املساعدة على إجناح التوجه حنوذلك.

أشكال وأنواع مصادر املعلومات اخلاصة بالدولة ،وتنظيمها

وفي هذا اإلطار يأتي بحثنا مساهمة في دفع عجلة اإلجراءات

وإتاحتها لإلفادة منها ،ولهذا النوع من املكتبات وسائل للحصول

بالنسبة للمكتبات الوطنية التي لم تنل حظها من البحث في هذا

على اإلنتاج الفكري اخلاص بالدولة ،حيث حتصل عليه عن طريق

املجال ،عسى أن نساهم في خدمة هذا الصرح الهام حلفظ ذاكرة

اإليداع اإللزامي أوالقانوني ،أومبساهمة الناشرين االختيارية.

األجيال ،ومثة فالسؤال املركزي في إشكالية بحثنا هوكالتالي :ما

وهي باإلضافة إلى ذلك متتلك في الغلب على مجموعة قوية من

مدى جاهزية املكتبة الوطنية لتبني استراتيجية تسويقية

املخطوطات واملؤلفات النادرة التي صدرت في الدولة أوعنها.
وفي عصر ثورة املعلومات الذي يتسم بالسرعة واحلداثة بسبب

دور الملف االستنادي الدولي االفتراضي
في الضبط االستنادي لملفات أسماء
األشخاص العربية :دراسة تقييمية

التطورات الهائلة في تكنولوجيا املعلومات وظهور التقنيات
احلديثة التي أثرت كثيرا على املكتبات واملكتبيني وفرضت واقعًا
جديدًا يتطلب مهارات حديثة وخدمات تواكب احلداثة .حيث أن
الهدف األساس من وجود املكتبات الوطنية هوجتميع وحفظ
وصيانة اإلنتاج الفكري الوطني مبختلف أشكال أوعية املعلومات،

ثروت العليمي المرسي

لذلك يتوجب على املكتبات الوطنية مواجهة التحديات التي
فرضتها التقنيات احلديثة حتى تقوم بوظيفتها على الوجه االكمل.

المستخلص:
إن نظرية امللف االستنادي الدولي االفتراضي  VIAFالتي بدأت

في االنتشار بدعم من قبل اإلفال  IFLAهي عبارة عن التشارك
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تهدف الدراسة إلى استشراف مستقبل املكتبات الوطنية في
العالم العربي بالتطبيق على دار الكتب الوطنية لدولة اإلمارات،
ومن أجل حتقيق هدف الدراسة سعى الباحثان إلى اإلفادة من
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أسلوب دلفي للتوقعات املستقبلية ،باعتبار هذا األسلوب من

تقدمي أفضل اخلدمات للمستفيدين ثانيا ،ومنذ عام 2004م بدأت

األساليب الناجحة في استطالع توقعات املستقبل ويتكون هذا

إجراءات حتويل أجزاء من الوثائق ومصادر املعلومات االخرى

األسلوب من عدة جوالت متتابعة من االستبانات ففي اجلولة

على اقراص مكتنزة ،ومن ثم اتاحة انواع اخرى على املوقع

األولى يسال اخلبراء عن آرائهم حول قائمة من النقاط التي

االلكتروني للدار ،ومنها بعض اصداراتها من الدوريات .من نتائج

ختص املوضوع وعليهم إضافة ما يرونه مناسبا للقائمة تفرغ

البحث ضعف االمكانات املالية املخصصة ادى الى ضعف البنى

بعدها اآلراء الواردة من اخلبراء في قائمة أخرى وتعاد لهم مرة

التحتية ،قدم بعض التشريعات ومن التوصيات ضرورة وجود

أخرى في اجلولة الثانية ويطلب منهم ترتيبها حسب أهميتها

ميزانية كافية للقيام مبهام احلفاظ على النتاج الفكري وكذلك تقدمي

من وجهة نظرهم .وعلى ضوء ذلك الترتيب يتم إعداد قائمة

افضل اخلدمات على املستويني الدولي والوطني الى املستفيدين،

جديدة توزع عليهم مرة ثالثة ويطلب منهم ترتيبها على ضوء

الشروع بإصدار تشريعات تلزم جميع املؤسسات والناشرين

أراء اآلخرين وبالتالي يتم وضع قائمة نهائية مرتبة حسب أهمية

واملؤلفني بالتقيد بتقدمي مؤلفاتهم ألجل ايداعها وبكل االشكال

النقاط والتوقعات في معاجلة موضوع الدراسة وبهذه الطريقة

ومبختلف الوسائط.

يتم اإلجماع على معظم النقاط الواردة في الدراسة على ضوء
التعديالت التي حصلت في اجلوالت األولى والثانية والثالثة

المكتبات الوطنية من الورق الى الرقمنة:
دار الكتب والوثائق العراقية أنموذجا

دور اخصائي المكتبات في المكتبات ومرافق
المعلومات المتوافرة للمعاقين بصريًّا
في ليبيا
رجاء حسين الحاسي

أ.د .عبد الستار شاكر سلمان
المستخلص:
متر دار الكتب والوثائق العراقية بتفردها بجمع وتنظيم وحفظ النتاج

بصريا في جميع أحناء العالم في حاجة إلى
إن املعاقني
ًّ
اخصائي مكتبات ومعلومات ذوخبرة في الوسائل تقنية احلديثة،

الفكري العراقي مبختلف أنواعه ،حيث أنها أملؤسسة أملسؤولة عن

التي تلعب دورها كوسيط للتواصل بني املعلومات والكفيف

أداء هذه املهام ،هي تضم في ثناياها املكتبة الوطنية أوال واملركز

أوضعيف البصر ،لذا فإن هدف البحث يتمثل في التعرف على

الوطني للوثائق ثانيا.

اخصائي املكتبات في املؤسسات املتوافرة للمعاقني بصريا في

يهدف البحث الى دراسة واقع الدار مع التركيز على التحول

ليبيا ،وتقصي أراء املستفيدين عن دور اخصائي املكتبات في

حنوالرقمنة ،حيث أن الدار تضم كم كبير من مصادر املعلومات

تلك املؤسسات لتذليل العقبات السيما انهم ذوى اعاقة بصرية،

وبأنواع مختلفة ولفترات وحقب عدة من تاريخ العراق ،بدأت

ولتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن تساؤالته مت استخدام

الدار منذ عام 1920م وتغيرت مسمياتها حتى استقرت بهذا

املنهج ( الوصفي املسحي) ؛ لكونه أنسب املناهج لتحقيق تلك

أملسمى ،لتكتسب التفرد بكونها املؤسسة الوطنية املسؤولة عن

األهداف ،واعتمد البحث في جمع البيانات واملعلومات على إعداد
االستبانة ألخصائي املكتباتُ ،
وأخرى للمستفيدين من املعاقني

الببليوغرافية ألوطنية ألعراقية ،تعرضت الدار الى نكبات افقدها

بصريا ،ثم املالحظة املباشرة .وتوصل البحث إلى ضرورة
ًّ
االهتمام بإحلاق اخصائي املكتبات ببرامج التدريب املستمر في

2003م حيث الكارثة الكبرى ،بعد هذه الكارثة سعت ادارة الدار

مجال املكتبات واملعلومات سواء في الداخل أواخلارج ،واحلرص

الى التحول حنوالرقمنة واجتهت في طلب مساعدة جهات وطنية

على تقدمي دورات متخصصة لألخصائي في مهارات استخدام

حكومية وغير حكومية واخرى دولية ،من اجل تقدمي املساعدة

التقنيات احلديثة ،بحيث يتم تأهيلهم مبا يتفق مع التطورات

واملشورة في سبيل احملافظة على موجودات الدار اوال ومن ثم

املستخدمة في مجال املكتبات واملعلومات

المستخلص:

اإليداع للنتاج الفكري العراقي بكل أنواعه ،ولها مهمة إصدار
كم كبير من موجوداتها وأخرها االحتالل األمريكي للعراق عام
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استخدام أدوات البحث الذكية المتاحة
على الويب في البحث العلمي :دراسة
استكشافية مقارنة لطالبالدراسات العليا

5 .5الى أي مدى تؤثر طبيعة الدراسة على استخدام طالب
الدراسات العليا لألدوات البحثية الذكية في بيئةالويب؟
فروض الدراسة:
-1 ينزع طالب الدراسات العليا في الكليات النظرية والعملية

د .امجد عبد الهادي الجوهري

الستخدام محركات البحث التقليدية أكثر من استخدامهم لألدوات
البحثية الذكية ألغراض البحث العلمي

المستخلص:
تزايد مصادر املعلومات املتاحة في بيئة الويب الى التفكير في إنشاء
العديد من التطبيقات واخلدمات التي من شأنها تيسير وصول املستفيد
للمعلومات .ومن بني هذه التطبيقات محركات البحث املتعددة،
باإلضافة الى محركات البحث الذكية والبرامج الوكيلة الذكية .من
ثم ،تهدف الدراسة للتعرفعلى مدى استخدام أحد الفئات الهامة من
الباحثني املتمثلة في فئة طالب الدراسات العليا لهذه األدواتألغراض
البحث العلمي .ونظرًا لطبيعتها االستكشافية ،تقتصر الدراسة على
طالب الدراسات العليا بالكلياتالنظرية والعملية بجامعة املنيا.
أهداف الدراسة :تهدف الدراسة احلالية للتعرف على النقاط التالية:
1 .1مدى استخدام طالب الدراسات العليا حملركات البحث
املتعددة ألغراض البحث العلمي
2 .2مدى استخدام طالب الدراسات العليا حملركات البحث الذكية
ألغراض البحث العلمي
3 .3درجة استخدام طالب الدراسات العليا للبرامج الوكيلة الذكية
ألغراض البحث العلمي
4 .4أبرز املعوقات التي حتول دون استخدام طالب الدراسات
العليا ألدوات البحث الذكية املتاحة في بيئةالويب
5 .5أبرز أدوات البحث الذكية املستخدمة من قبل طالب الدراسات
العليا ألغراض البحث العلمي
6 .6تأثير طبيعة دراسة طالب الدراسات العليا على استخدامه
لألنواع املختلفة من األدوات البحثية الذكيةاملتاحة على الويب.
تساؤالت الدراسة:
1 .1ما مدى استخدام طالب الدراسات العليا حملركات البحث
املتعددة لغرض البحث العلمي؟
2 .2ما مدى استخدام طالب الدراسات العليا حملركات البحث
الذكية لغرض البحث العلمي؟
3 .3ما مدى استخدام طالب الدراسات العليا للبرامج الوكيلة
الذكية لغرض البحث العلمي؟
4 .4ما أبرز املعوقات التي حتول دون استخدام طالب الدراسات
العليا ألدوات البحث الذكية املتاحة فيبيئة الويب؟
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ادارة عالقات المستفيدين ودورها في
تحقيق التنافسية بمؤسسات المعلومات:
دراسة مقارنة بين المكتبات الجامعية
السعودية والمصرية
د .نهال فؤاد اسماعيل
أ.د .نجاح القبالن
المستخلص:
اصبح السباق والتنافس اليوم في العالم االفتراضي في مجال
اتاحة املعلومات وخدماتها على تلبية الطلب املتوقع أكثر من
التنافس على تلبية احلاجات الظاهرة والكامنة ومن هذا املنطلق
تقف املكتبات اليوم في موقف صعب يتطلب منها بذل اجلهد
إلثبات قدراتها التنافسية جلذب املستفيدين وارضائهم في بيئة
افتراضية تتعدد بها مصادر احلصول على املعلومات .فهناك
عديد من التحديات التي تواجه املكتبات وتهدد بهجرها مالم يتم
إعادة النظر بإدارتها وفق أهدافها كأحد القطاعات اخلدمية املهمة
التي تلعب دورا هامًا في عملية التنمية وترسيخ دعائم مجتمع
املعرفة .السيما مع ازدياد االهتمام بفلسفة التوجه حنواملستفيد
والبحث عن افضل املمارسات التي تدعم التوجهات حنوه من قبل
مختلف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية .والتي تتطلب من مؤسسات
املعلومات ضرورة االهتمام بترقية إدارة عالقاتها مع املستفيدين
لنجاح خططها واستراتيجياتها لتحقيق أهدافها التنموية املعرفية
وسط الظروف التنافسية احلالية لصناعة مستقبل أفضل لقطاعات
املعلومات يكون محورها الرئيس هورضا املستفيد من خدماتها.
وعلية فالدراسة الراهنة تهدف إلى استقصاء مدى تطبيق نظم إدارة
عالقات املستفيدين في مؤسسات املعلومات من خالل التعرف
على مفهوم إدارة عالقات املستفيدين في املكتبات اجلامعية؛
وانواع نظمها؛ وآليات تطبيقها؛ وكذلك مستوى التوجه الذي تتبناه
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املكتبات حنوادارة عالقات املستفيدين؛ إضافة إلى معوقات إدارة

املكتبيني القائمني عليها بهذه التقنية ،لتقييم األداء ،وضمان جودة

عالقات املستفيدين في كل من املكتبات اجلامعية في مصر واململكة

اخلدمات املقدمة للمستفيدين واملجتمع األكادميي بشكل عام.

العربية السعودية .ولتحقيق أهداف الدراسة سيتم اتباع املنهج
الوصفي املسحي من خالل توزيع استبانة واعتمادها بوصفها أداة
توزع على مكتبات جامعية في كل من مصر والسعودية .ويتوقع
أن تفسر نتائج الدراسة عن توصيات تعزز من العائد االستثماري
ملؤسسات املعلومات باقتراح خطة تربط جميع األجزاء الداخلية

استخدام أدوات البحث الذكية المتاحة:
دور أخصائي المعلومات في تعزيز الوعي
المعلوماتي لدي طلبة الدراسات العليا

لتلك املؤسسات باحتياجات املستفيدين احلالية واملستقبلية
للحفاظ على املستفيد بوصفه عميل دائم وكذلك حتقيق االستثمار

د .فادي عبد الله الحولي

االمثل جلميع املوارد والتقنيات التي توجد باملكتبات
المستخلص:

قياس األداء من خالل تقنية القياس المقارن
«  :»Benchmarkingدراسة ميدانية بمكتبات
جامعة قسنطينة 2

يعتبر املبرر األساسي لوجود املكتبات ومراكز املعلومات ،هوتوفير
احتياجات املستفيدين من أوعية املعلومات؛ وكان ال بد من القيام
بذلك في شكل منظومة متكاملة ومتنوعة من اخلدمات.
حيث يهدف هذا البحث إلى معرفة الدور الذي يقوم به أخصائي
املعلومات لتعزيز الوعي املعلوماتي عن طريق اكتسابهم مهارات
الوصول للمعلومات والقدرة على حتديد مكانها والتعامل مع أدوات

سعاد بوعناقة

البحث باملصادر االلكترونية للوصول ألقصي إفادة من املقتنيات
المستخلص:

املتاحة في املكتبات ومراكز املعلومات.

تتغير قيمة األداء األفضل باستمرار في أداء املكتبة ،نظرا للتطورات

ومت استخدام املنهج الوصفي التحليلي عن طريق استبانة مت

التكنولوجية السريعة ،وسرعة تقادم منتجاتها وخدماتها ،وكذا

توجيهها للطلبة ومعرفة آراءهم في اخلدمات املقدمة لهم واملشكالت

تغير حاجات املستفيدين باستمرار ،لذلك فهي تسعى حثيثة

التي تواجههم ودور أخصائي املعلومات في تنمية وتعزيز الوعي

لتلبية هذه الرغبات ورصد األداء املتميز وأفضل املمارسات لدى

املعلوماتي واملقترحات واملالحظات على ذلك

نظرائها ،وتكييف جوانبها اإليجابية وتنفيذها لتقدمي منتجات
وخدمات أفضل ،ليس من أجل املنافسة أوالتسابق ،بل من أجل
الوصول بأدائها إلى درجة التميز والريادة.
يتوجب على املكتبة التواصل والتشارك مع نظرائها وحتى
منافسيها من أجل احملافظة على مستويات اخلدمات واملنتجات

الحوسبة السحابية :مفهومها وتطبيقاتها
في مجال المكتبات ومراكز المعلومات

والوفاء بتوقعات املستفيدين وتلبيتها .ويعتبر القياس املقارن
« »Benchmarkingمن ضرورات التواصل التنموي للمكتبة مع

د .صباح محمد عبد الكريم

من حولها ،وهوأسلوب قياس يعتمد بالدرجة األولى على ما يعرف
باملمارسة األفضل ،مع عدم تقليد أفكار اآلخرين ،وإمنا دراستها

المستخلص:

وتقييمها واالستفادة منها .وتلجأ املكتبات  -كونها نظام مفتوح

مع تطور التقنيات املتاحة من خالل شبكة الويب بظهور الويب

ينموويتطور باستمرار  -إلى هذا األسلوب من أجل تقييم موقفها

 2,0والويب  3,0والزيادة املطردة في سرعات االنترنت املتاحة

مقارنة بأفضل التطبيقات واملمارسات في مجالها.

للمستخدمني اجتهت العديد من املؤسسات إلي إتاحة تطبيقاتها

حتاول هذه الدراسة التعرف على مدى تطبيق تقنية القياس املقارن

لالستخدام من خالل شبكة االنترنت فيما يعرف باسم احلوسبة

« »Benchmarkingمبكتبات جامعة قسنطينة  2ومدى وعي

السحابية (  ،) Cloud computingحيث أتاحت هذه التقنية
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ملستخدميها مميزات أفضل منها :توفير النفقات وإتاحة

والتطوير في إنتاج املعلومات واخلدمات وذلك من خالل قيامه

اخلدمات املعلوماتية لقطاع اكبر من املستفيدين ,كما انها توفر

بالتحليل والتركيب حملتويات املعلومات هذا باإلضافة إلى الدور

للمستفيد ومؤسسات املعلومات امكانية ختزين املعلومات

التوجيهي واإلرشادي إلى املستخدمني للمعلومات.

ومعاجلتها وتناقلها والتشارك بها من اي مكان وفي اي وقت دون

وبناء على أدوار املكتبات املستقبلية ومهام املكتبني املستقبلية

االلتزام باستخدام احلاسب الشخصي وامنا يتم اجناز جميع هذه

فإن واحدة من التحديات التكنولوجية الكبيرة التي تواجهها مهنة

االجراءات ( التخزين  ,املعاجلة  ,التناقل واملشاركة) في سيرفرات

املكتبات في احلاضر ،هي كيفية إعداد أخصائي املكتبات الستخدام

خارجية متاحة على سحابة االنترنت مع ضمان امن هذه املعلومات

التكنولوجيات احلديثة ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في (التعامل

واحلفاظ عليها من جتاوزات الهاكرز اوالفيروسات.

املهني مع احملتوى الرقمي :كفايات وأدوار جديدة (وسأتناول في هذا

ولم تكن املكتبات ومراكز املعلومات في منأى عن االستفادة من

البحث بداية التعريف باملكتبات الشاملة واحملتوى الرقمي ومميزاته،

تلك التقنيات فاجتهت العديد من املكتبات إلي االشتراك في مشاريع

والطرق املستخدمة في نقل احملتوى التقليدي إلى محتوى رقمي ؟

احلوسبة التي أتيحت من خالل بعض املؤسسات التي ختصص

ومن ثم سنتعرف على الكفايات واملتطلبات التي يجب أن يتسم

خدماتها للمكتبات مثل مشروع  Dura Cloudخفاجة2010,

بها أخصائيواملكتبات ملواكبة التطور والنموللمحتوى الرقمي.

تتناول هذه الدراسة مفهوم احلوسبة السحابية واهدافها ومكوناتها,

واألدوار اجلديدة املتحتم عليهم اكتسابها والعمل بها خلدمة مجتمع

كما تتناول عددا من تطبيقاها في مجال املكتبات ومراكز املعلومات

املستفيدين ؟وكيف ميكنهم اكتساب هذه الكفايات واألدوار .ومن ثم

وبيان املؤسسات املعلوماتية العاملية التي توفر خدمات احلوسبة

ما هي املهارات املهنية والتدريبية التي يحتاجها أخصائيواملكتبات

السحابية وطبيعة اخلدمات التي تقدمها هذه املؤسسات

ومراكز مصادر التعلم في التعامل مع احملتوى الرقمي ؟
وختاما ما هودور املؤسسات في تأهيل األخصائيني مهنيا واالضطالع

التعامل المهني مع المحتوى الرقمي:
كفايات وأدوار جديدة

بأدوارهم في التعامل مع احملتوى الرقمي .وما هي احتياجاتهم
التدريبية ملواكبة املتغيرات ،مع عرض لتجربة اللقاءات الدورية
ألخصائي مصادر التعلم ودورها في تأهيل األخصائيني مهنية للتعامل
مع احملتوى الرقمي ومن ثم اخلروج بالتوصيات واملقترحات

سليمة اليعربي
المستخلص:
إن التطور الواقع في املجتمعات البشرية أوجب أن تكون تلك

مستقبل المكتبات الرقمية كمستودعات
فكرية :تجربة دولة قطر في رقمنة التراث

املجتمعات دائمة التغير في مختلف اجلوانب ،وهذا التغير سببه تقدم
معطيات العصر التقنية والعلمية ،مما جعل اإلنسان دائم التطلع

د .محمد عبد الله محمد

والتقدم .والشك أن هذه التطورات تلقى بظاللها وتأثيراتها على

30

املكتبات ومؤسسات املعلومات األمر الذي حتم عليها القيام مبهام

المستخلص:

وأدوار جديدة ،وكفاءات بشرية مؤهلة.

رمي هذه الدراسة إلى حتليل وتقييم جتربة دولة قطر في رقمنة التراث

فإن املكتبة الشاملة وأدوارها املستقبلية حتتاج إلى مؤهلني

والثقافة كالكتب النادرة واملخطوطات واخلرائط وكافة مصادر

ميتلكون كفايات ومهارات متعددة ،ابتداء من مهارات تنظيم مصادر

املعلومات التقليدية التي تعتبر ذاكرة الوطن والتي يجب احملافظة

املعلومات إلى التعامل مع قواعد املعلومات ،ومن مهارات تتعلق

عليها من التلف أوالضياع بسبب العوامل الطبيعية أوعدم مواكبتها

بأساليب تقدمي خدمات املعلومات إلى مهارات في مجال تطويرها

للتطورات واالجتاهات التكنولوجية احلديثة .وتسعي دولة قطر إلي بناء

وتسويقها ومن كفايات في مجال املكتبات إلى كفايات في مجال

مجتمع املعرفة واملجتمع الرقمي الذي يزخر مبحتوى محلي بشكل

التربية وتقنيات التعلم.

مميز يعزز النمواالقتصادي واالجتماعي في دولة قطر كجزء من

حيث جند أن الدور اجلديد للمكتبيني أصبح يرتكز على التصميم

الرؤية الوطنية لعام 2030م .وذلك عبر بوابة إلكترونية عامة يستطيع
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كل فرد من أفراد املجتمع الولوج واإلعالن عن ما يريد من معلومات.

من كبوتها ،اعتمادا علي إجناز وترويج اخلدمات السياحية والفندقية

وبالنظر إلى الوضع الراهن للمحتوي الرقمي لدولة القطر فقد أطلقت

وعناصر اجلذب السياحي عبر مختلف الشبكات املفتوحة واملغلقة،

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عدة مبادرات لتعزيز احملتوي

لذلك أضحي لزامًا علينا أن نضع خططًا من أجل صيانة ودميومة هذا

بهدف توفير محتوى رقمي يعكس تاريخ الوطن ،وقيمه ،وتقاليده،

اإلرث احلضاري واحملافظة عليه والترويج له دوليًا واستغالله في التنمية

وتوفير حوافز لتطوير منظومة رقمية عربية تعزز ثقافة واقتصاد البالد

االقتصادية ،والبد من االعتماد علي نظم إدارة محتوي الويب الذكية

وفقًا لالستراتيجية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 2015م،

في احتوائها علي كافة املعلومات واملالحظات واملشاهدات الدورية

وفي ضوء ما جاء في رؤية قطر الوطنية  ،2030واستراتيجية التنمية

والتغيرات الطبيعية التي تطرأ علي جميع املواقع واملنتجات السياحية

الوطنية ( ،)2016-2011فضال عن متكني األجيال القادمة من االستفادة

واملباني األثرية والتاريخية واحلضارية مما يساعد في تطوير السياحة

من ماضيها ،وتعزيز حضور دولة قطر على الساحة العاملية .كما مت

املصرية والترويج لها .حيث متثل شبكة الويب املرحلة التفاعلية لكثير

عمل شراكات مع مكتبة قطر الوطنية ووزارة الثقافة والفنون والتراث

من اخلدمات ،أي مرحلة نشر اخلدمة وإتاحتها علي نطاق أوسع ،فال يعقل

ملشروعًا جتريب ًيا لرقمنة املواد التراثية لدى وزارة الثقافة والفنون
بصيغ رقمية
والتراث في إطار جهودها لرقمنة التراث القطري وإتاحته
ٍ

أن تبدأ املؤسسات السياحية املصرية في التواجد علي شبكة الويب ولم

متطورة على شبكة اإلنترنت متاش ًيا مع أحدث التوجهات العاملية.

تضع بنية تكنولوجية متطورة معتمدة علي نظم إدارة محتوي الويب
الذكية لكي تساعدها علي أن خترج ما لديها من إمكانيات بصورة رقمية.

مت جمع املعلومات للدراسة من خالل تصميم استمارة مقابلة

ولهذا حتاول هذه الدراسة أن تناقش نظم إدارة محتوي الويب الذكية بشكل

للمهتمني باحملتوي الرقمي في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا

عام كمدخل لتحقيق تطوير إداري وتنموي في قطاع السياحة املصرية،

املعلومات واملكتبات العامة والوطنية ملعرفة وتقييم وقياس مستقبل

ومظاهر تطبيق هذه النظم في املؤسسات السياحية والدور الذي تلعبه

رقمنة التراث واألرشفة اإللكترونية ملصادر املعلومات في دولة قطر

في حتقيق ميزة تنافسية لقطاع السياحة املصري ،كما حتاول الدراسة

حلفظ التراث القطري احمللي ،وتشجيع املختصني والباحثني بإجراء

تشخيص املشكالت التي تواجهه هذه املؤسسات في سبيل تطبيقها

املزيد من الدراسات واألبحاث في هذا املجال احليوي.

واعتمادها علي هذه النظم واملعوقات التي تعرقل نهضتنا االقتصادية
من خالل عدم متكننا من االستخدام األمثل لهذه النظم في مؤسساتنا

دور نظم إدارة محتوي الويب الذكية في
تطوير السياحة المصرية والترويج لها:
دراسة استطالعية
د .متولي محمد النقيب

السياحية ،وختلص الدراسة إلي مجموعة استنتاجات وتوصيا

كفايات ومواصفات اخصائي المعلومات
للتأقلم مع البيئة الرقمية دراسة ميدانية
بمكتبة د.أحمد عروة بجامعة األمير
عبدالقادر للعلوم اإلسالمية-قسنطينة

المستخلص:
جند أن مصر بحكم موقعها اجلغرافي املتميز ومبساعدة الظروف

أ.د .ناجية قموح

البيئية والطبيعية املتنوعة التي متتلكها فقد لعبت دورًا بارزًا في احتضان

أ.د .عز الدين بودربان

حضاراتمتعاقبةعليها،تركتخلفهاإرثًاإنسانيًامتنوعًاومتعددالروافد

د .خديجة بوخالفة

واألصول ،مما يغري ويحفز علي تطوير قطاع السياحة الذي أصبح له
حضور متميز كباقي القطاعات اخلدمية علي شبكة الويب .ونالحظ أن

المستخلص:

نصيب مصر من السياحة اإللكترونية مازال محدودا رغم انتشاره في

شهد العالم املعاصر تغيرات كبيرة في جميع ميادين احلياة ،ومنها

العالم اجمع بصورة كبيرة ،في ظل الدور امللموس لنظم إدارة محتوي

ميدان املكتبات واملعلومات الذي عرف خالل هذه السنوات األخيرة

الويب الذكية ،حيث تكتسب هذه النظم أهمية كبرى لدورها في فتح اسواق

حركية سريعة نتيجة التطور والتغيير اجلدري في املقاييس العاملية

جديدة واملساعدة على ترويج املنتج والنهوض بالسياحة املصرية

املعتمدة في التعامل مع املعلومات من حيث أساليب وطرق ،وتقنيات
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مستخلصات ورقات العمل المقدمة للمؤتمر 21
لجمعية المكتبات المتخصصة

معاجلتها ،وختزينها ،واسترجاعها ،وبثها في ظل التطورات التكنولوجية
احلديثة وما أفرزته من تطبيقات تقنية ،في مجتمع املعلومات املعاصر
الذي زاد فيه االهتمام بتطوير مهارات القوى العاملة في حقل املعلومات،
خاصة مع ظهور منهجية إدارة اجلودة الشاملة التي أصبحت تطبقها

تفعيل الوعي الرقمي واستخدام تقنيات
المعلومات الذكية
د .أبوبكر شيخ بن الشيخ أبوبكر

منظمات املعلومات والتي تقضي هي األخرى بضرورة قدرة اختصاصي
املعلومات على فهم وحتليل واقعه اجلديد ،من جهة واالستجابة

المستخلص:

االحتياجات املستفيدين من جهة أخرى .وهواألمر الذي يتطلب من

تقوم هذه الورقة بعرض دور تقنيات املعلومات الذكية في خدمة

هذا األخير وحتى ينجح في التصدي ملختلف الصعوبات التي تواجهه
مبناسبة أداءه لعمله ،ويتأقلم مع البيئة الرقمية اجلديدة أن يتحلى ببعض
املواصفات ،ويتوفر على بعض الكفايات للوقوف أما التحديات التي
أفرزها مجتمع املعرفة ويغذيها التطور التكنولوجي ،أين وجد املكتبي
نفسه أمام أدوار جديدة متعددة ،حتتاج إلى مهارات نوعية ملواجهة هذه
التغيرات ،ولرفع حتديات الواقع االفتراضي ،وإثبات وجودة وأدائه.
ويسعى هذا البحث إلى التعرف على أهم املواصفات واملهارات

املؤسسات ,واالستجابة الحتياجات املستفيدين  ,وينتهي الباحث بان
االستغالل األمثل لتقنيات املعلومات الذكية وحتقيق النتائج اإليجابية
واملطلوبة يقترن أساسا بالنشر واملعرفة الكافية والتقبل املناسب لهذه
التقنيات وذلك من خالل حتديد العوامل املؤثرة على قبول واستخدام
هذه التقنيات الذكية في املجتمع والتي ميكن أن تساعد على التعامل
املهني مع احملتوى الرقمي وتنمية القدرات واملهارات اإلبداعية

الرقمية التي يحتاجها اختصاصي املعلومات للتأقلم مع هذه البيئة
اجلديدة باعتبارها متطلبات أساسية ملمارسة املهنة املكتبية
املعاصرة من جهة ،ولتعزيز دوره في عالم اليوم املتغير الذي
متيزه املنافسة الشديدة بني مختلف األسواق واملنظمات مبا
فيها تلك العاملة في حق املكتبات واملعلومات نتيجة العوملة.
كما يحاول البحث التعرف على أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه

ثلوث المعلومات وتأثيرها على
النموالمعرفي والتنمية :دراسة لوجهات
نظر المجتمع للمشكلة
أد .نجاح قبالن القبالن

اختصاصي املعلومات في البيئة الرقمية من خالل دراسة ميدانية اعتمد
فيها االستبيان كأداة أساسية جلمع املعلومات

المستخلص:
أن االستمرار السريع الذي يشهده العالم لتطور املعلومات وزيادة حجمها

محركات البحث الذكية وأخطاء المستفيدين:
دراسة تطبيقية على محرك البحث جوجل
د .ضياء حافظ
المستخلص:
تشكل أخطاء املستفيدين أثناء عملية البحث -والتي ميكن إجمالها في
األخطاء الهجائية والداللية والنظمية واملنطقية  -نسبة ال يستهان بها
من جملة االستفسارات املقدمة حملركات البحث والتي تؤثر سلبا في
عملية االسترجاع .ومحركات البحث الذكية هي القادرة على التعامل
مع هذه األخطاء كشفا ومعاجلة .ومن هنا تأتي هذه الدراسة للتعرف
على تقنيات كشف ومعاجلة هذه األخطاء وقدرة محرك البحث جوجل
على التعامل معها بوصفه من أشهر محركات البحث على اإلطالع
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وسهولة الوصول لها بإيجابية ال يستطيع أحد أنكارها ،قد أفرز وجها سلبيا
أثر على سلوك استخدام األفراد للمعلومات؛ ظهر معه ما يسمى بتلوث
املعلومات مثلؿ صعوبة التحكـم في ضبط مصداقية املعدومات وأمنها
وأخالقياتها وتأثيرها على املستخدمني وغيرها من القضايا التي ناقشتها
الدراسة من خالل بناء إطار نظري مبني على مراجعة اإلنتاج الفكري املرتبط
باملوضوع ،وكذلك حتليل نتائج أداة الدراسة التي أثبتت أهم نتائجها اجتماع
معظـم املشاركني من مجتمع الدراسة على تلوث مصادر املعلومات؛
مع إميان الكثير منهم بكون الكتب ثم املكتبة من أكثر مصادر املعدومات
صدقًا ونقاء من تلوث املعلومات .كما إشارات النتائج بأن ابرز تأثير لتلوث
املعلومات يتمثل في سهولة حتريف املعلومات وتزويرها؛ في حني أن
ابرز املشاكل تتمثل في بناء ثقافة معلوماتية هشة غير حقيقية رغم وجود
تضخـم في حجم املعلومات .وعليه أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات
التي تصنع رؤية جديد ألدوار مؤسسات املعلومات ومجاالت وظيفية مختلفة
للعاملني فيها ستؤثر بالتأكيد على النمواملعرفي والتنمية بشكل عام.
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The Application of Key
Performance Indicators (KPIs) In
Measuring Library Services in the
United Arab Emirates (UAE)
Public Libraries: An Analytical Study

Dr. Emad Abu Eid and Prof
Jassim Jirjees
The purpose of the study is to identify the current application
and use of key performance indicators (KPIs) in measuring

emphasis on adopting best practices, benchmarks, automated
performance management systems, and conduct of training
programs for librarians

Library Staff (para-professional)
Needs for Capacity Building in
Library Human Capital Development
Dr. Judith Mavodza

library services in the United Arab Emirates (UAE) public

The effectiveness and efficiency of libraries

libraries. The study seeks to determine the importance of

in the UAE, like in many others across the world, partly

measuring the performance of library services in terms of; 1)

depends on the availability and presence of paraprofessionals

methods of data collection, 2) resources spent, 3) current KPI

who are also referred to as library officers, library assistants,

methods employed, 4) use of information resulting from KPI

associates, technicians, and technical assistants. Examples of

measurement, and 5) the types of participants involved in the

paraprofessional position titles include reference assistant/

KPI measurement process.

technicians, inter-library loan assistant, periodicals supervisor,

An analytical study conducted using questionnaire to collect

etc., depending on the type of library. They are not trained or

data from the population of the study. The population of the

have RECEIVED basic training in the profession but through

study was the federal and local governmental public library

understudy, they assist professionals to serve at the point of

in the United Arab Emirates (UAE). The libraries included in

service for users, but quite often they find themselves having

this study are: Dubai Public Library, Sharjah Public Library,

to function as the sole library employees. It is therefore

Abu Dhabi National Library and Ministry of Culture and

necessary to have professional development plans (PD) for

Community Development Public Libraries. Those public

them. Where there is no librarianship school tailored for them

libraries administer the access to information and the provision

as in the UAE, it is practical to provide internship opportunities

of library services through thirty (30) service library branches;
using (290) Full time employee (FTE) of staff and collection
exceeds six (6) million items. The study was conducted by
a self-administered survey distributed to Library Directors
yielded a 100% response rate. Respondents recorded current
application of KPIs practices, estimated resources expended
to conduct KPIs measurement, identified KPIs measurement
participants, and challenges facing them in KPIs measurement.
The results of the study indicate that 80% of public libraries in
the UAE are currently using and applying KPIs in measuring
library services and 20% don’t have KPIs at all. The study
results indicated the common reasons for the application of
performance indicators were to identify areas of strengths/
weaknesses; to improve performance and to increase level of
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users’ satisfaction. Recommendations of the study include:
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in well-established libraries, enable/encourage participation
in workshops and conferences, e.g. SLA, ILN, organize
specific skills training programs, and provide certification for
courses taken. These options are motivational to staff and the
enhancement of morale to perform library functions, and at the
same time they contribute towards the enhancement of national
human capital development. This presentation includes an
example of a strategy used to enable this essential category
of library officers to make a difference in several libraries. PD
opportunities are even more essential with the continuously
evolving role of library personnel. This evolution eventually
lands the experienced in places where they become more of
knowledge enablers and information providers than limited to
monotonously checking books in and out of the library.

Linking Library Profession and
the Market Place:
Finding Connections for the Library Digital
Environment.
Dr. Behdja Boumarafi
The fast-paced changing information environment calls
for continual development of libraries and information
institutions to cope with the changes of the digital
environment. To ensure this, there is a need to

selected and are grouped in four categories these are:
* Technology-based positions with 48.71% of the
advertisements.
* Public/information services skills listed by 22.87% of the
openings.
* Technical services skills scored 18.64% of the available
jobs
* Personal attributes are mentioned in 9.74% positions.
Most positions are available in Academic libraries.

Engaging the Skill Set of the Millennials: Librarians, Content and
Technology in the Mobile Age

understand the current employment trends to identify
the competencies and skills required of professionals.
The advent of ICT has created a real paradigm shift in
Library operations so information professionals are
working at the leading edge of the internet and the web
technology; i.e.: web2.0, web3.0, leading to more webbased services. Moreover, the digital environment is
reshaping the whole context within which information
is being generated, processed, and delivered through
online networks. This has strategic significance for
library professionals in facing the challenges of this
ever-changing information environment in which ICT
is the major source for survival and development. This
is having a direct impact on library development; a
development which is reflected in the literature as required
by the market place. The inevitable consequences for
professionals are to be equipped with the necessary skills
and competencies applicable to the cyber environment
to meet the demands of the ever changing job market.
The paper identifies the characteristics required of LIS
workers to serve the expanding and changing information
market as reflected in job announcements posted on the
listserv of the IFLA from January to August 2014 to
create a synergy between the profession and the current
employment trends. A sample set of 259 job advertisements

Jill Hawthorne
Dr. Mohammed Hassan bin Shalhoub
The Millennial Generation student consumes and interacts
with information in a multiplicity of ways, at any time, in
any location. Where Generation X took computer skills
from study to employment, Millennials have grown up with
an array of devices - from games consoles to computers
to smartphones to e-readers to tablets. They read,
message, watch video, chat, blog, photograph and tweet,
interrogating and assimilating data across diverse formats.
The speed and flow of information alters expectations and
provides opportunities to research, share and learn faster
and more effectively. This paper reviews library science
and educational literature on the Millennials in the last ten
years. It outlines how Millennials have been characterized
and how academic libraries have responded to their needs,
with special reference to mobile services. It provides
examples of the functionality and services that currently
typify university library apps and mobile-optimized sites
in the UK and USA. The generational lens, it concludes,
provides a useful perspective on key developments in
academic libraries in recent times.

posted by academic, public and special libraries are
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The Role of the Modern Library in
Research Evaluation
Philip James Purnell
Research evaluation has taken on new significance in
recent years due to two main developments. The first is
the enormity of data and metadata concerning research
outputs making it impractical for large scale subjective
peer evaluation of multinational outputs spanning research
fields, linguistic barriers and varying geographies.
The second is the advent of the digital age in which the
medium of communicating, storing and analyzing these
data seems to be continuously evolving challenging even
the most high tech librarians to keep pace. New electronic
resources have led to the development of new analytical
and visualization tools from both the public and private
sectors and library and information professionals are
increasingly required to use state-of-the-art systems to
inform decision making at various levels of university and
research institutions. In this paper, we present a series of
integrated analytical and information management tools
that support large and medium sized research institutions
in developed countries and that are systematically being
rolled out across developing regions that are embracing the
shift towards the knowledge based economy and in which
libraries are expected to play an important part. Examples
from the Gulf region will be demonstrated and compared
with other regions and recommendations for development
will conclude the session.

Adoption of Web 2.0 applications in Omani academic
libraries
Rahma Suliman Al-kharousi
Prof. Dr. Naeema H. jabur
Dr. Nabhan Al-Kharosi
Prof. Dr. Prof. Dr. Abdelmajid Bouazza
This paper aims to identify the Web 2.0 applications adopted
in Omani academic libraries (OAL), and to examine the role
of Omani librarians in implementing Web 2.0 technologies.
Besides, it aims to explore the importance of using Web
2.0 applications in academic libraries. Qualitative methods
based on interviews were used for approaching the use of
Web 2.0 applications in Omani Academic Libraries. 24
interviews with directors and library staff of four Omani
academic libraries were conducted for the purpose of
collecting data for this study. It was found that two out
of four libraries use Facebook, and only one library uses
Twitter. Currently, the library of Sultan Qaboos University
in its Beta web site is starting to apply the YouTube channel
and Instagram. Also, the findings of the study acknowledge
Web 2.0 applications could enhance academic libraries in
such fields as: giving the library an identity, promoting
library information services, marketing library services,
providing current awareness services, providing new
acquisitions and communicating with library users and other
libraries. Therefore, it was concluded that academic libraries
should educate librarians and users regarding the use of Web
2.0 applications in library services, as well as formulate a
policy and laws to use these applications in Omani academic
libraries. This paper is useful in providing baseline data
for studies on Web 2.0 applications in information science
and could contribute to integrating these applications in
academic libraries in general and in OAL specifically.
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yielded a 100% response rate. Respondents recorded current
application of KPIs practices, estimated resources expended
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participants, and challenges facing them in KPIs measurement.
The results of the study indicate that 80% of public libraries in
the UAE are currently using and applying KPIs in measuring
library services and 20% don’t have KPIs at all. The study
results indicated the common reasons for the application of
performance indicators were to identify areas of strengths/
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in well-established libraries, enable/encourage participation
in workshops and conferences, e.g. SLA, ILN, organize
specific skills training programs, and provide certification for
courses taken. These options are motivational to staff and the
enhancement of morale to perform library functions, and at the
same time they contribute towards the enhancement of national
human capital development. This presentation includes an
example of a strategy used to enable this essential category
of library officers to make a difference in several libraries. PD
opportunities are even more essential with the continuously
evolving role of library personnel. This evolution eventually
lands the experienced in places where they become more of
knowledge enablers and information providers than limited to
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Library operations so information professionals are
working at the leading edge of the internet and the web
technology; i.e.: web2.0, web3.0, leading to more webbased services. Moreover, the digital environment is
reshaping the whole context within which information
is being generated, processed, and delivered through
online networks. This has strategic significance for
library professionals in facing the challenges of this
ever-changing information environment in which ICT
is the major source for survival and development. This
is having a direct impact on library development; a
development which is reflected in the literature as required
by the market place. The inevitable consequences for
professionals are to be equipped with the necessary skills
and competencies applicable to the cyber environment
to meet the demands of the ever changing job market.
The paper identifies the characteristics required of LIS
workers to serve the expanding and changing information
market as reflected in job announcements posted on the
listserv of the IFLA from January to August 2014 to
create a synergy between the profession and the current
employment trends. A sample set of 259 job advertisements

Jill Hawthorne
Dr. Mohammed Hassan bin Shalhoub
The Millennial Generation student consumes and interacts
with information in a multiplicity of ways, at any time, in
any location. Where Generation X took computer skills
from study to employment, Millennials have grown up with
an array of devices - from games consoles to computers
to smartphones to e-readers to tablets. They read,
message, watch video, chat, blog, photograph and tweet,
interrogating and assimilating data across diverse formats.
The speed and flow of information alters expectations and
provides opportunities to research, share and learn faster
and more effectively. This paper reviews library science
and educational literature on the Millennials in the last ten
years. It outlines how Millennials have been characterized
and how academic libraries have responded to their needs,
with special reference to mobile services. It provides
examples of the functionality and services that currently
typify university library apps and mobile-optimized sites
in the UK and USA. The generational lens, it concludes,
provides a useful perspective on key developments in
academic libraries in recent times.

posted by academic, public and special libraries are
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The Role of the Modern Library in
Research Evaluation
Philip James Purnell
Research evaluation has taken on new significance in
recent years due to two main developments. The first is
the enormity of data and metadata concerning research
outputs making it impractical for large scale subjective
peer evaluation of multinational outputs spanning research
fields, linguistic barriers and varying geographies.
The second is the advent of the digital age in which the
medium of communicating, storing and analyzing these
data seems to be continuously evolving challenging even
the most high tech librarians to keep pace. New electronic
resources have led to the development of new analytical
and visualization tools from both the public and private
sectors and library and information professionals are
increasingly required to use state-of-the-art systems to
inform decision making at various levels of university and
research institutions. In this paper, we present a series of
integrated analytical and information management tools
that support large and medium sized research institutions
in developed countries and that are systematically being
rolled out across developing regions that are embracing the
shift towards the knowledge based economy and in which
libraries are expected to play an important part. Examples
from the Gulf region will be demonstrated and compared
with other regions and recommendations for development
will conclude the session.

Adoption of Web 2.0 applications in Omani academic
libraries
Rahma Suliman Al-kharousi
Prof. Dr. Naeema H. jabur
Dr. Nabhan Al-Kharosi
Prof. Dr. Prof. Dr. Abdelmajid Bouazza
This paper aims to identify the Web 2.0 applications adopted
in Omani academic libraries (OAL), and to examine the role
of Omani librarians in implementing Web 2.0 technologies.
Besides, it aims to explore the importance of using Web
2.0 applications in academic libraries. Qualitative methods
based on interviews were used for approaching the use of
Web 2.0 applications in Omani Academic Libraries. 24
interviews with directors and library staff of four Omani
academic libraries were conducted for the purpose of
collecting data for this study. It was found that two out
of four libraries use Facebook, and only one library uses
Twitter. Currently, the library of Sultan Qaboos University
in its Beta web site is starting to apply the YouTube channel
and Instagram. Also, the findings of the study acknowledge
Web 2.0 applications could enhance academic libraries in
such fields as: giving the library an identity, promoting
library information services, marketing library services,
providing current awareness services, providing new
acquisitions and communicating with library users and other
libraries. Therefore, it was concluded that academic libraries
should educate librarians and users regarding the use of Web
2.0 applications in library services, as well as formulate a
policy and laws to use these applications in Omani academic
libraries. This paper is useful in providing baseline data
for studies on Web 2.0 applications in information science
and could contribute to integrating these applications in
academic libraries in general and in OAL specifically.
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Qatar National Library
Bridging with knowledge
Qatar’s Heritage and Future
Qatar National Library (QNL) is a non-profit organisation
under the umbrella of Qatar Foundation for Education,
Science and Community Development (QF). QNL is
supporting Qatar on its journey from a carbon-based
economy to knowledge-based economy by providing
resources to students, researchers, and the community in
Qatar. It was announced in November 2012 by Her Highness
Sheikha Moza bint Nasser, Chairperson of Qatar Foundation
for Education, Science and Community Development.
QNL carries out its mission through three functions:
National Library, University and Research Library, and a
Metropolitan Public Library of the digital age. The National
Library function collects and provides access to global
knowledge relevant to Qatar and the region. It also collects,
preserves, and provides access to heritage content and
materials about Qatar and the region. The University and
Research Library function supports education and research
at all levels by providing printed and digital library materials
for students and researchers. Metropolitan Public Library
delivers library services and information for everyone to
enjoy reading, meet people, and become information literate.

The British Library

The British Library is the national library of the United
Kingdom and one of the world’s greatest research libraries.
It provides world class information services to the academic,
business, research and scientific communities and offers
unparalleled access to the World’s largest and most
comprehensive research collection.
The Library’s collection has developed over 250 years
and exceeds 150 million separate items representing every
age of written civilisation and includes books, journals,
manuscripts, maps, stamps, music, patents, photographs,
newspapers and sound recordings in all written and spoken
languages.
Up to 10 million people visit the British Library website www.bl.uk - every year where they can view up to 4 million
digitised collection items and over 40 million pages.
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Qatar Foundation
Unlocking Human
Potential
Qatar Foundation for Education, Science and Community
Development is a private, non-profit organisation that is
supporting Qatar on its journey from carbon economy to
knowledge economy by unlocking human potential for the
benefit of not only Qatar, but the world. Founded in 1995
by His Highness Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, the
Father Emir, Qatar Foundation is chaired by Her Highness
Sheikha Moza bint Nasser.
In pursuance of the objectives of the Qatar National Vision
2030, Qatar Foundation has become a key engine that is
transforming the state of Qatar from a hydrocarbon economy
to one based on knowledge.Qatar Foundation carries
out its mission through three strategic pillars: education,
science and research, and community development. Qatar
Foundation’s education pillar brings world-class universities
to Qatar to help create an education sector in which young
people can develop the attitudes and skills required for a
knowledge economy. Meanwhile, its science and research
pillar builds Qatar’s innovation and technology capacity

4

SLA-AGC Newsletter - Issue (1) January 2015

by developing and commercialising solutions through key
sciences. Finally, its community development pillar helps
foster a progressive society while also enhancing cultural
life, protecting Qatar’s heritage and addressing immediate
social needs in the community.

and can be accessed for personal and research use from
anywhere free of charge.
Illuminating centuries of fascinating Arab history and
culture and the significant influence of Islamic scholars in
the fields of science, medicine, mathematics and geometry,
the Qatar Digital Library will play a crucial role in raising
awareness and knowledge about the modern history of Qatar
and the Gulf region, as well as Arab Islamic heritage.
Highlights of the Qatar Digital Library include a file
regarding descriptions and sketches of various flags in the
region between 1929 and 1938, including a specimen of
fabric demonstrating the colour of the flag flown by the
Sheikh of Qatar, Abdullāh bin JāsimĀlThāni, who ruled
Qatar from 1913 to 1949.
The digitised pages also depict other key moments in Qatar’s
history including the earliest recorded mention in 1782 of
the historic walled coastal town of Al-Zubarah which was
the most important trading hub in the region at that time.
Elsewhere in the collection, there are records detailing the
first survey of Qatar’s coastline which was undertaken in
1823 using modern surveying methods.
Amongst the 25,000 pages of Arab Islamic science
manuscripts contributed by Muslim scholars, is an Arabic
version of the Data, Kitaab-ul-mu’Tayat, by Euclid,

the famous mathematician of Alexandria. The text was
translated by Isḥāq ibn Ḥunayn in the 10th century A.D,
revised by Thābit ibn Qurrah and is presented on the portal
in the edition of Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī.
About the launch, QF President, Engineer Saad Al
Muhannadi,said: “The Qatar Digital Library is a valuable
resource that unlocks human potential and assists learning
and development by promoting a better understanding
of heritage. It is a shining example of Qatar Foundation’s
dedication to sharing knowledge with people across Qatar,
the Gulf region and beyondto benefit all our futures.”
He continued: “Qatar Foundation and Qatar National
Library are supporting Qatar on its journey from a carbonbased to a knowledge-based economy. In line with the goals
of the Qatar National Vision 2030, QF is proud that this
partnership with the British Library will benefit learningand
research across many different disciplines, and encourage
innovation and creativity.”
Dr Claudia Lux, Project Director of Qatar National Library,
said: “The Qatar Digital Library embodies QNL’s vision of
bridging with knowledge Qatar’s heritage and future. QNL
is proud to partner with QF and the British Library, and the
outcome of this joint project will inspire future generations
by creating one of the world’s most significant and easily
accessible resources for studies into Gulf History and
ArabIslamic Sciences.”
Mr Saadi Al Said, Associate Director of Qatar National
Library, said: “The Qatar Digital Library has a wealth of
fascinating material that will be of interest to people of all
ages in Qatar. From manuscripts of Arab Islamic sciences
to new insights into our nation’s history, there really is
something for everyone.”
Roly Keating, Chief Executive of the British Library, said:
“One of the greatest barriers to furthering research of Arabic
cultural heritage and British history in the Gulf has been
physical. Previously, you had to go to the British Library
to retrieve an archive item. Now, in one click of a button,
that barrier has been lifted and global research on the topic
will progress with greater urgency than ever before. We
now have free and open access to hundreds of thousands
of manuscripts, archives, maps, sound recordings and
photographs from the region – all digitised in the highest
quality. It converts stored knowledge at the Library to shared
knowledge, globally.”
To access the Qatar Digital Library, users should visit:
www.qdl.qa
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New Qatar Digital Library Offers Readers
Unrivalled Collection of Precious Heritage
Material
Delivery of prestigious Qatar Foundation–Qatar National
Library–British Library online project provides incredible,
free collection about the history of the Gulf Region and
ArabIslamic Sciences
Doha, Qatar: The Qatar Digital Library which provides new
public access to over half a million pages of precious historic
archive and manuscript material has been launched today thanks
to the British Library-Qatar Foundation Partnership project.
This incredible resource makes documents and other items
relating to the modern history of Qatar, the Gulf region and
beyond, fully accessible and free ofcharge to researchers and
the general public through a state-of-the-art online portal.
In line with the principles of the Qatar National Vision 2030,
which aims to preserve the nation’s heritage and enhance
Arab and Islamic values and identity, the launch of the Qatar
Digital Library supports QF’s aim of unlocking human
potential for the benefit of Qatar and the world.
Qatar National Library, a member of Qatar Foundation,
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has a firm commitment to preserving and showcasing
Qatar’sheritage and promoting education and community
development by sharing knowledge and providing resources
to students, researchers, and the wider community.
With Qatar Foundation’s support, an expert, technical team
has been preserving and digitising materials fromthe UK’s
India Office Records archives over the past two years in
order to be shared publicly on the portal owned and managed
by Qatar National Library.
The Qatar Digital Libraryprovides online access to over
475,000 pages from the India Office Records that date from
the mid-18th century to 1951, and relate to modern historic
events in Qatar, the Gulf and the Middle East region.
In addition, the Qatar Digital Library shares 25,000 pages of
medieval ArabIslamic sciences manuscripts, historical maps,
photographs and sound recordings.
These precious materials are being made available online
for the first time. The Qatar Digital Libraryprovides clear
descriptions of the digitised materials in Arabic and English,
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