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دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تنمية مكتبات جامعة المستقبل
في بلدان المغرب العربي
د .محمد الهادى الدرهوبى

*

مقدمة:
تشكل المعرفة اليوم أساس القوة للمجتمعات وأساس النجاح والتقدم  ،في الوقت الذي يتجه فيه
العالم المتقدم إلى ما يسمى بمجتمع المعرفة ،والذي يتميز بإنتاج المعرفة التي تعتبر أهم عوامل

اإلنتاج وتفوق رأس المال والجهد الذي يبذل في العمل  ،والتي تهدف إلى إيجاد بيئات تعلم مناسبة
مبنية على توظيف إدارة المعرفة  ،كما يعتبر إنتاج المعرفة ونشرها بين أفراد المجتمع من أهم
األدوار التي تتميز بها الجامعات عن غيرها من المؤسسات التربوية المنتشرة في المجتمعات،

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الجامعات تضم في أكنافها عددًا ال بأس فيه من الباحثين ومنتجي

المعرفة والثقافة .

عرفت المكتبات الجامعية فى السنوات األخيرة تحوالت عميقة نتيجة لالنفجار المعرفي الذى
تزايد يوما بعد يوم وكذلك التكنولوجيا المرافقة هذان العامالن احدثا ضغوطات كبيرة جعلت
المكتبات الجامعية تبحث عن أنجع الطرق للتكيف مع هذه المعطيات الجديدة ولمواجهة التحديات

التكنولوجية أو االجتماعية أو السياسية  ...كما عليها االستجابة لمتطلبات الجامعة من اجل بلوغ
األهداف المرجوة (لخضر.)87-46 ،2002،
ان العالقة التي تربط التعليم العالي والتنمية اإلنسانية هى اكتشاف مجتمع المستقبل وهو
يتطلب التنبؤ بحاجات المستقبل ومتطلباته ثم تشكيله والتأثير فى مجراه وليس قبول وتبنى الواقع
واالحتماء بالماضي والتغني بأمجاده  .عليه يجب أن يخضع التعليم العالي لنقد ذاتي لرؤية
مستقبلية أفضل ومن ثم تطويره وتجويده وجعله أكثر مرونة وحيوية وديناميكية الن األلفية الثالثة

تعتمد على العلم والمعلومات والتربية والتثكل االقتصادي والسياسي (الحوات-262 ،2008 ،
.)261
وجامعة المستقبل هي التي تعكس النموذج التربوي الجديد لتكوين المجتمع المتطور الذى

يعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة واالهتمام بالمكتبات الجامعية وتنميتها لتصبح
مكتبات رقمية في الفضاء االلكتروني.
*

أستاذ مساعد ،كلية اآلداب والعلوم ترهونه ،جامعة الزيتونة -ليبيا.
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مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في كيفية تنمية مكتبات جامعة المستقبل في بلدان المغرب العربي وتقديم
تصور مقترح لبناء مجتمع المعرفة بها والتوجه المعلوماتى نحو التقنية واختيار أوفق االختيارات
والبدائل وانجاز ارقي ما يمكن من تكنولوجيا المعلومات في أشكالها المتعددة من البرمجيات

واالتصاالت .

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 -2التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تنمية مكتبات جامعة المستقبل من
خالل التحول إلى مجتمع المعرفة و تحديد أسسه ومكوناته الجوهرية من خالل قيام الجامعات

المغاربية ومكتباتها الجامعية بتشجيع البحث العلمي وتوظيف تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت لخدمتها.
 -2تأهيل وتدريب القوى العاملة  ،واستخدام الوسائط الثقافية واالنترنت .

 -1نشر الوعي المعلوماتى بين المجتمع الجامعي لتخريج الكفاءات الالزمة فى المعارف المختلفة
التي تفي متطلبات سوق العمل.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من حيث انها:

 -2تحديد أسس ومكونات بناء مجتمع المعرفة فى المكتبات الجامعية المغاربية من خالل تقديم
إطار نظري لالنطالق نحو بناء مجتمع المعرفة فى هذه الجامعات والتحول الى المكتبات
الرقمية.
-2 -2تقديم مقترح ومخطط يشتمل على خطوات وأسس ومكونات بناء مجتمع المعرفة فى
المكتبات الجامعية المغاربية.

تساؤالت الدراسة:
 -ما أسس ومكونات مجتمع المعرفة ؟

 ما دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تنمية مكتبات جامعة المستقبل ( المكتباتالرقمية )؟

 -ما البرامج التأهيلية والتدريبية للقوى العاملة التي تضاهى احتياجات جامعة المستقبل ؟

 ما البرامج المقدمة في بعض الدول المتقدمة والتي يمكن االستفادة منها فى المكتبات الجامعيةببلدان المغرب العربي ؟
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منهج الدراسة:
تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك باستقراء أدبيات اإلنتاج الفكري المتعلق بالموضوع

وكيفية وأسس بناء مجتمع المعرفة والتفاعل معه لتحديد أسسه ومكوناته  ،وتقديم التصور المقترح
لتنمية مكتبات جامعة المستقبل في بلدان المغرب العربي .
حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية :دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تنمية مكتبات جامعة المستقبلببلدان المغرب العربي.
 الحدود الزمنية :فترة إعداد الدراسة .2026 الحدود المكانية :بلدان المغرب العربي (ليبيا -تونس -الجزائر -المغرب – موريتانيا)أدوات جمع البيانات :تم تتبع أدبيات اإلنتاج الفكري المنشور فى الدوريات العلمية ذات العالقة
وبعض أوراق المؤتم ارت العلمية والمواقع االلكترونية.
مصطلحات الدراسة:
 مكتبة جامعة المستقبل  :يقصد بها المكتبات الجامعية المتطورة التى تستخدم فى خدماتهاتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وصوال للمكتبات الرقمية.
 -مكتبة المستقبل :تعرف بأنها " المكتبة االفتراضية التى تختفي فيها المجاميع التقليدية لمصادر

المعلومات وتشغل حي از مكانيا محدودا (مبنى ذكيا) وال تضم سوى الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات
األخرى الالزمة لربط المستفيد بقواعد المعلومات وشبكاتها وتحقق للمستفيد الوصول عن بعد

للمعلومات عبر الفضاء االفتراضي ) )virtual spaceوعلى نحو فورى وسريع وتستثمر إمكانات
النظم الخبيرة والذكاء االصطناعي والشبكات العصبية وغيرها (همشرى .)200 ،2007 ،
 تكنولوجيا المعلومات :تعرف " بأنها التطبيق النظامي للمعرفة العلمية أو أية معرفة أخرى ألجلتحقيق مهام علمية" (الكلوب.)157 ،2991،
المكتبة الجامعية :تعرف بأنها المكتبة التي تنطلق رسالتها في تحقيق أهداف الجامعة والتيتسعي إلى التعليم واعداد الكفاءات البشرية القادرة على تحمل المسؤوليات العلمية وتشجيع البحث
العلمي واإلسهام في عملية النشر وخلق القيادات الفكرية وخدمة المجتمع وحماية التراث الفكري

اإلنساني والحفاظ على النتاج الفكري وتعميمه ونشره( ".عليوى. )12 ،2004 ،
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 المعرفة " :هى حصيلة االمتزاج الخفي بين المعلومات والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على الحكمحيث يتلقى الفرد المعلومات ويمثلها في عقله ويبدأ يستنبط ويستقرى منها فعن طريق االستنباط
يستخلص معرف ة ضمنية كامنة واالستقراء لتوليد معرفة صغيرة جديدة انطالقا منها " (لملكاوى ،
.) 21 :2004
 -مجتمع المعرفة " :يقصد بمجتمع المعرفة ذلك المجتمع الذي لديه القدرة على إنتاج المعرفة

وصناعتها والتحول نحو المجتمع المعرفي واثراء الحركة المعرفية من خالل توظيف المعلومات

لصالح المجتمع ولتنفيذ برامج التنمية إضافة إلى القدرة على التعامل مع تقنية المعلومات

واستخدامها فى مجاالت الحياة كافة واعتبار المعرفة إحدى دعائم االقتصاد الوطني" (السالم،
.)22 ،2020

 خدمات المعلومات " :تعتبر خدمات المعلومات همزة الوصل بين المستفيد من المعلومات منجهة والمعلومات التي يمكن أن يفيد منها أو تلبى احتياجاته من جهة أخرى ،وهى االستثمار األمثل
لثروة المعلومات ويتوقف سالمة وصالحية القرار على فاعلية اإلفادة من المعلومات" (السيد
.)200 ،2998،
الدراسات السابقة:أوال :الدراسات العربية:
 دراسة احمد الكسيبى )2006( :بعنوان "مجتمع المعلومات والمعرفة " تناول الباحث الخلفياتالنظرية والسمات االجتماعية التي ترسم معالم المجتمع المعرفى الجديد ومناقشة التطورات
المعاصرة في تقنية الحواسيب واالتصاالت والشبكات التي ساهمت في تداول المعرفة على النطاق
الدولي  ،وفرضت على الدول النامية بعض التحديات التي تتطلب الجهد لتحديث معارفها ونظم

المعلومات فيها وتوظيف التقنية الستنتاج المعلومات التي تساعد على اتخاذ الق اررات السليمة(
السالم.)22 ،2020 ،

 دراسة :عبد اإلله عبد القادر بعنوان "الواقع االنتقالي ألنظمة المكتبات والمعلومات في الجزائرعناصر إشكالية االنتقال على ضوء التحوالت التكنولوجية " ركزت الدراسة حول إمكانيات االنتقال
من األنظمة التقليدية إلى األنظمة اآللية وتحديد أهمية االنترنت باعتبارها من أهم عناصر التحول
والصعوبات التي تواجه التجربة الجزائرية في مجال شبكة االنترنت وضرورة وجود رؤية الستخدام

التكنولوجيا" ( عبد القادر.)101 - 96،2998،
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 دراسة على محمد رحومه :بعنوان "مجتمع المعرفة في بلدان المغرب العربي  :دراسة مقارنة فيالمنجزات والتوجهات المعلوماتية " ،هدفت إلى تقديم مساهمة علمية بحثية في المسيرة المغاربية
التكنولوجية على صعيد المشروع المعرفي المعلوماتى  .وقسمت الدراسة إلى تسع فصول في
قسمين الباب األول شمل ا لبنية التحتية البشرية من حيث المعرفة ومجتمع المعرفة والمنطلقات

والطموحات التي يسعى إليها االتحاد المغاربى الكبير والتوجه نحو بناء مجتمع المعرفة واعداد

القدرات البشرية المؤهلة .وتناول الباب الثاني البنية التحتية التكنولوجية واشتمل على التقنين
والتنظيم وبنية االتصاالت كما تضمن االنترنت التي تعتبر صلب الحركة المعلوماتية الرقمية ثم
رؤية تكنولوجية لنموذج مجتمع المعرفة المغاربى وصوال للغايات المنشودة بالمستويات الحقيقية

لمجتمع المعرفة (رحومه.)81-11 ،2008،

ثانيا :الدراسات األجنبية:

-دراسة( :أرد تشفيل وآخرون) ( )2005كشفت عن استراتيجيات تبادل المعرفة في مجتمعات

المعرفة االفتراضية في ثالث مكاتب في الب ارزيل ،والصين ،روسيا ،وأشارت النتائج إلى أن العمل
الجماعي والقدرة على التنافس ،واالحتياجات الثقافية ،واالهتمام ،وامكانيات وسائل االتصال
المتاحة ،هي أكثر العوامل التي تؤثر على إنتاج المعرفة لهذه المجتمعات (االغا.)6،2000 ،
 دراسة كالفن وآخرون ( )2006هدفت إلي توضيح دور تطوير وصيانة واستخدام المعرفة لزيادةاالرتياح نحو المعارف المكتسبة في المقررات الجامعية ،وأشارت النتائج إلي أن ازدياد نسبة التفاعل
والتعاون والتنظيم في المقررات الجامعية بين األساتذة والطلبة أنفسهم يساعد في فهم هذه المقررات،

كما أن مجتمعات المعرفة االلكترونية تعمل علي تعزيز التعلم المستمر وتعزز الممارسة وتحسن
األداء (االغا)6 ،2000 ،
المالمح الرئيسة لجامعة المستقبل( :الحوات: )145-144 ،2008 ،-2تأكيد الهوية العربية اإلسالمية للطالب مع بناء القدرة على التواصل والتعامل مع الحضارات
األخرى باالعتزاز بالذات والثقة بالنفس واإليمان العميق بما ساهمت وال تزال تسهم به الحضارة
اإلنسانية.

 -2اإلسهام فى بناء مجتمع القرن الحادي والعشرين وتوعية الطالب بأهميته.
-1تنظيم الجامعة لتكون مركز للتفكير والتأمل والعمل العلمي ومتفاعلة مع المشكالت الوطنية

والقومية والعالمية .
-6التعامل مع عصر المعلومات واالتصاالت عن طريق الحاسوب واالنترنت والوسائل الحديثة

األخرى لتشجيع التفكير الحر والتفكير التحليلي والتركيبي للطالب .
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تربية الطالب على بناء المهارات والقدرات العلمية والمهنية واالجتماعية والثقافية التى

يحتاجها مجتمع المستقبل واعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب وطبيعة جامعة المستقبل
وبرامجها المتنوعة وارت باطها بالحياة والتنمية المستمرة في المجتمع .
أما الصعوبات التي تواجه جامعة المستقبل( :الحوات:) 144-143 ،2008 ،
 -2الطلب االجتماعي على التعليم إذ أن بعض األسر العربية تنظر للدراسة في الجامعة كقيمة
اجتماعية في ذاتها بغض النظر عن الشهادة الجامعية وما تعنيه اليوم في الحياة وسوق العمل .
 -2تتطلب هذه الجامعة اإلمكانيات المادية والبشرية.
 -1تعتمد هذه الجامعة على تداخل التخصصات والشمول والمرونة والبرامج المتنوعة والمتداخلة
في آن واحد.

المكتبة الرقمية(:Digital library )d - lib
هناك العديد من التعريفات المتداولة من بينها  :توفر المكتبة الرقمية الفصل بين المحتوى(

المعلومات والوعاء وتغيير العالقات بين المكتبة والمستفيد.

"المكتبات الرقمية هي مجموعة من المصادر االلكترونية واإلمكانيات الفنية ذات العالقة
بإنتاج ال معلومات والبحت عنها واستخدامها والمكتبات الرقمية هي امتداد ودعم لنظم تخزين
واسترجاع لمعلومات التي تدير المعلومات الرقمية بغض النظر عن الوعاء سواء كان نصا أو

صوتا أو صو ار ثابتة أو متحركة وتكون متاحة على شبكة موزعة (بسيونى.)22 ،2009،

أسباب إنشاء المكتبات الرقمية:
 -2الحاجة إلى تطوير الخدمات وتقديمها بشكل أسرع وأفضل.
 -2وجود تقنية مناسبة وبتكاليف بسيطة.

 -1وجود العديد من أوعية المعلومات بشكل رقمي ومتاح تجاريا.
 – -6انتشار االنترنت وتوفرها لدي العديد من المستفيدين.
أسس إنشاء المكتبات الرقمية:
توصي شركة " جين مايكرو سيستيز" وهي من الشركات الرائدة في إنشاء المكتبات الرقمية
في الواليات المتحدة بأخذ النقاط التالية بعين االعتبار عند إنشاء المكتبات الرقمية (عباس،
.) 215-216 ،2006
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 اعتماد نسق موحد للمعلومات . أسلوب النفاد إلي المكتبة الرقمية . األمان و التحقق من هوية المستخدمين . -برمجيات حماية حقوق الملكية الفكرية .

 البنية التحتية للمشروع من برمجيات وقواعد بيانات ومدى قدرتها على التوسعواستيعاب األعداد المتزايدة من المستخدمين .
 -محرك البحت المستخدم .

 وسائط التخزين وحفظ البيانات وقدرتها على التوسع وأساليب التخزين االحتياطي التيتعتمدها .
 العمالة العاملة في مجال المكتبات الرقمية .أهمية المكتبات الرقمية ( ) http/knoll .google .com/k/dr.zain abd_elhady/3
 -2توفير النصوص الكاملة للوثائق باإلضافة إلى البيانات الببليوغرافية والمستخلصات .
 -2المكتبة الرقمية ليست وحدة قائمة بذاتها وانما يمكن أن تشكل هدفا عالميا لتكوين مكتبة رقمية
واحدة يمكن لكل اإلنسانية الوصول إليها كحالة ويكيبيديا ،وحالة المكتبة الرقمية العالمية وحالة

منظمة جوتنبرج على شبكة اإلنترنت على سبيل المثال .
 -1تعدد النسخ من النسخة الواحدة إلى ماال نهاية .
 -6سهولة الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت .
 -5تتعامل المكتبة الرقمية مع كل أشكال المعلومات .

 -4التكامل مع المكتبات الرقمية يعطى الفرصة لتطبيق مفهوم الجيل الثاني من المكتبات 2.0
 ، Libraryأو الموجة.
السمات المميزة لمشروعات المكتبات الرقمية على المستوى العالمي(:محمد،2007 ،

)47-42

من أهم مالمح هذه المبادرات والمشروعات ما يلي:
 -2التنظيم الوطني الواضح لمشروعات المكتبات الرقمية وتبني الهيئات والمنظمات الوطنية لهذه
المبادرات وتوفير الدعم المالي لها باعتبارها مشروعات قومية .

 -2اضطالع المكتبات الوطنية بدور ريادي مثل مكتبة الكونجرس ومشروع المكتبة الكندية
وقيامها بمبادرات خاصة أو اإلنض مام لمشروعات وتنظيمات على المستوى الوطني .
 -1مشاركة المؤسسات التجارية وتعاونها الواضح .
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 -6بدأت مشروعات المكتبة الرقمية في أحضان تخصص الحاسوب وتمركزت حول تطوير نظم
وبرمجيات واتصاالت .
 -5اعتماد مشروع المكتبة الرقمية على الجهود البحثية والدراسات العلمية التي تم تمويلها.

 -4جاءت تلك المشروعات بعد نمو ونضج عدد من الشبكات على المستوى المحلي وهي تمثل
عنص ار مهما في البنية األساسية للمكتبات الرقمية .
 -8دعم العملية التعليمية والتربوية والبحث العلمي .
 -7بدأت معظم المشروعات كمشروعات رقمية تهتم بالمعلومات التراثية .

اإلمكانيات المادية والبشرية:
 -2اإلمكانيات المادية لبناء المكتبات الرقمية وتتمثل في الخوادم ذات السعة العالية وشبكة
اتصاالت قوية وحديثة وسرعات في خدمات االتصال (بنية تحتية عالية الجودة واالتصاالت)
وأجهزة حاسوب حديثة وعالية السعة باإلضافة إلى شبكات وأجهزة ماسح ضوئي وغيرها.

 -2اإلمكانيات البشرية :تتمثل في وجود الكوادر المؤهلة في مجال علوم المكتبات والمعلومات
قادرة على التعامل مع المكتبات الرقمية باإلضافة إلى متخصصين في نظم المعلومات.

دور تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في تنمية مكتبات جامعة المستقبل:
لقد أدى توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المكتبات وم ار كز المعلومات إلي
تحقيق جملة من المنجزات متمثل في النقاط التالية (الزهرى:)82 ،2009 ،
 وصول أفضل لمجموعات مصادر المعلومات المتاحة من خالل الفهارس . توافر كم كبير للمعلومات عما كان متاحًا للمشاركة في شبكات المعلومات . -استخدام نطاق أوسع لقنوات االتصال المتاحة .

 -إدارة أفضل واستجابة فورية الحتياجات المستفيدين .

 تعزيز قدرات ومهارات المستخدمين لإلفادة من تكنولوجيا المعلومات في أي مكان يتواجدون فيه. إدخال خدمات المعلومات الجديدة مثل اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي للمعلومات S.D.Iوانتاج تقارير المعلومات المختلفة .

 -بزوغ كثير من الخدمات الجديدة التي تجعل المكتبة أو مرفق المعلومات المستقبلي الذي يقدم

النصائح والق اررات التي تتسم بالذكاء .
 ا العتماد المتنامي على ملكات االبتكار واإلبداع لخلق محتوى معلوماتي جديد. -خلق مجتمع مبنى على المعلومات والمعرفة والمساهمة في تطوير البنيات األساسية الفعلية

والثقافية والعلمية ....
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البرامج التأهيلية والتدريبية للكوادر البشرية بالمكتبات الرقمية:
إن التأهيل والتدريب المنتظم يلعب األدوار لتهيئة أمناء المكتبات للتعامل مع البيئة الرقمية والتكيف
مع متطلباتها  ،على أن يتم صياغة البرامج التأهيلية والتدريبية بشكل يضمن تحقيق االستفادة
الفعلية من البرامج واألنشطة التي يتحصل عليها المستفيدون من هذه الدورات  ،إضافة إلى التأني
في اختيار المدربين والمتدربين لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي باالستعانة بالخبرات في علوم

المكتبات والمعلومات وخبرات المؤسسات والمنظمات التي لها عالقة بالمكتبات الرقمية واالستفادة
من تجاربها في تفعيل المكتبة الرقمية لتقديم خدماتها للمجتمع المعلوماتى .
البرامج المقدمة في بعض الدول المتقدمة بالمكتبات الرقمية( :محمد.)47-42،2007،
الواليات المتحدة األمريكية:
انقسمت الجهود المبذولة لبناء وتطوير مشروعات المكتبات الرقمية بالواليات المتحدة األمريكية
إلى مجموعتين:
 المجموعة األولى :بحوث وتطوير مشروعات المكتبات الرقمية األكاديمية التي تبنتها مؤسسةالعلوم الوطنية ( ) N.S.Fوأطلقت عليها مبادرات المكتبة الرقمية وخصص لها أكثر من 90
مليون دوالر أو تبني للبحوث في مجال علوم الحاسوب وينقسم هذا المشروع بدوره إلى مرحلتين :

 المرحلة األولى 2997-996 :حيث فتحت كل من مؤسسة العلوم الوطنية ووكالة الفضاء(ناسا)  NASAووكالة البحوث المتقدمة بو ازرة الدفاع تمويالت قدرها  26مليون دوالر لبعض
مشروعات الجامعات األمريكية :جامعة ميتشيجن _ قارينجي ميلون _ سانتا باربا ار _ ستانفورد

_كالفورنيا بيد كلي.

 المرحلة الثانية  2999 :وتعتبر هذه المرحلة امتداد للمرحلة األولى مع التركيز على البحوثالتي تتعلق بدراسة تفاعل المستفيدين مع المكتبات الرقمية وقد أنظم كل من مكتبة الكونجرس
والمكتبة القومية الطبية والمؤسسة القومية لإلنسانيات كرعاة لتلك المرحلة .

 المجموعة لثانية :ت شمل المشروعات التي ظهرت أساسا إلنتاج مجموعات رقميه ومن أبرزمشاريعها الذاكرة األمريكية الذي تبنته مكتبة الكونجرس  ،أما بقية المشروعات فهي بالتنسيق مع
إتحاد المكتبات الرقمية التابع لمجلس المكتبات ومصادر المعلومات ويضم اإلتحاد  21مكتبة

بحثية جامعية باإلضافة إلى مؤسسات أخرى ساهمت في تطوير مشروعات أخرى من بينها مكتبة
الكونجرس واألرشيف الوطني ومكتبة كاليفورنيا الرقمية .ونظ ار لتعدد المشروعات الرقمية بالواليات
المتحدة األمريكية وصعوبة استعراضها في هذه الدراسة نكتفي باستعراض ما يلي:
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 مشروع جامعة ستانفورد STANFORD UNIVERSITYحيث أعتمد هذا المشروع إلى تطوير نظام ( ) Info busله عشر وظائف أساسية:
 -2تلخيص الوثيقة.
 -2التحويل الببليوغرافي .
 -1استكشاف المصادر.

 -6السداد على الخط المباشر .
 -5إدارة الوثائق.
 -4البث االنتقائي للمعلومات .

 -8تحليل مجموعة النتائج .
 -7ترجمة االستفسار .
 -9شروح الوثيقة .

 -20إدارة الميتاداتا .
كندا :مع حلول عام  2998قامت المكتبة الوطنية الكندية ( )NLCبإجراء د ارسات مسحية لتطوير
مصادر المكتبات الكندية الرقمية وحدد الهدف الرئيسي من المبادرة في زيادة االتصال التقني

للممارسات بين المكتبات الكندية للحد من تكرار الجهد وزيادة إتاحة المجموعات الرقمية وتبادلها
ومن أهم األهداف التفصيلية التي حددتها المبادرة:
 التعريف ونشر معايير المكتبات الرقمية وأفضل الممارسات . -استكشاف قضايا اتفاقيات الترخيص .

 استكشاف أفضل الطرق لتنس يق الجهود بين المؤسسات لتجنب التكرار بالنسبة لتطوير المصادرالرقمية .

 وضع الحلول لمشكالت المكتبات الرقمية المرتبطة بالبيئة الكندية مثل ثنائية اللغة المستخدمة . إعداد األدلة وقوانين حقوق النشر والملكية الفكرية . -توطيد العالقات بين مؤسسات المعلومات منذ إنشائها حتى اختزانها أرشيفيا .

-المكتبات الرقمية األوربية ( )http://WWW.alriyadh.com/2008/11/29/article391352.html

أطلق (جوزيه مانويل باروزو) رئيس المفوضية األوربية يوم العشرين من شهر نوفمبر
2009

مشروع المكتبة الرقمية األوربية في بروكسل مقر المفوضي ة جهاز اإلتحاد األوربي

التنفيذي .وقد كان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وراء فكرة إطالق هذا المشروع في شهر
مارس عام2008م ،وكان يريد من وراء ذلك منافسة مشروع " غوغل بوك سيرتش " الذي توصل
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بموجبه محرك غوغل بسرعة إلى وضع قرابة سبعة ماليين كتاب من تلك التي توج د أساسا في
المكتبات األمريكية على شبكة اإلنترنت ،وسعى الفرنسيون في مرحلة أولى إلى التعاون مع
البرتغاليين والبلغاريين على تجسيد الفكرة .ولكنهم توصلوا شيئا فشيئا إلى إقناع مختلف بلدان
االتحاد األوربي األخرى باالنخراط في هذا المشروع العمالق الذي يهدف إلى وضع ماليين الكنوز

الثقافية األوربية على اإلنترنت بإحدى وعشرين لغة حتى يستفيد منها األوربيون وغير األوربيين في
المستقبل  ،وتأتي هذه الكنوز من محفوظات المكتبات الوطنية والمتاحف ومراكز حفظ المعلومات
بمختلف أنواعها  ،وقد وضع في هذه المكتبة الرقمية الجديدة ما يقارب مليوني أثر .وهذا الرقم ال

يمثل في الحقيقة إال واحد بالمائة من مجمل الكنوز الثقافية الموجودة في مكتبات أوربا ومتاحفها

ومراكز األرشيف فيها .وثمة أمل عند المشرفين على المكتبة التي اتخذت من المكتبة الملكية
الهولندية مق ار لها في أن يتم التوصل إلى أرشفة ما يقارب عشرة ماليين أثر.
وباعتبار أن فرنسا هي صاحبة المشروع كما ولد في بداياته فإنها بذلت جهدا ألرشفة جزء من
محفوظات المكتبة الوطنية الفرنسية ومحفوظات عدد من المتاحف ووضعها في خزانة المكتبة

الرقمية األوربية وأنفقت قرابة عشرة ماليين يورو في المشروع .وتبرعت المفوضية األوربية بمبلغ
قدره مائة وعشرون مليون يورو للمساعدة على تطوير المشروع.
كما تبرعت المفوضية بمبلغ أخر قدره أربعون مليون يورو خصص لترجمة عدد من اآلثار
والكتب ووضعها في محفوظات المكتبة الجديدة وصياغة برامج للترجمة بعدة لغات تسهل على
مستفيدى المكت بة اإلفادة منها وطلبت المفوضية األوربية من كل بلد من بلدان االتحاد األوربي
إيجاد صيغة تعاون بين القطاعين العام والخاص لتيسير وضع كنوزه في المكتبة الجديدة التي
يسعى بعض األوروبيين إلى تشبيهها بمكتبة اإلسكندرية القديمة التي كانت ذاكرة العالم كله  ،ولكن

البعض األخر يعتبر أن األزمة االقتصادية والمالية التي تردت فيها أوربا ستنعكس سلبا على
االستثمار الذى كان ينبغي أن يخصص لتطوير المكتبة الرقمية األوربية.
أفريقيا :من مشروعات المكتبات الرقمية األفريقية والتي تجري بدعم من بعض الدول المتقدمة
لصالح القارة األفريقية مشروع جامعة أيوا  Iowaوفي عام  2999قام مركز التعليم مدى الحياة
بجنوب أفريقيا بافتتاح وتشغيل المكتبة الرقمية األفريقية والتي تشتمل ما يقارب على  1000كتاب

إلكتروني تغطي  52قطاعًا موضوعيًا وهي متاحة بالمجان للمواطنين والمؤسسات األفريقية

التعليمية والتجارية واألكاديمية للوصول الحر إلى مصادر المعلومات والنصوص الكاملة للمتعلمين
في أفريقيا من خالل شبكة اإلنترنت.
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مشروعات المكتبات الرقمية فى بلدان المغرب العربي( :المكتب الوطنى للبحث والتطوير،
) 2-1،2005
هناك بعض المحاوالت إلنشاء المكتبات الرقمية فى بلدان المغرب العربي ومن بينها ما قام به
المكتب الوطني للبحث والتطوير (الهيئة القومية للبحث العلمي) فى ليبيا بإنشاء المكتبة اإللكترونية

(الرقمية) يتوفر بها العديد من مصادر المعلومات اإللكترونية في أغلب التخصصات العلمية وهى
تتميز من خالل ربطها بالمكتبة البريطانية إلتاحة الفرصة للباحثين والمستفيدين الحصول على
المعلومات التي يريدونها ويتمتع المكتب برصيد وافر من الخبرة العلمية والعملية المتراكمة عبر
سنوات عمل المراكز البحثية التابعة له ،باإلضافة إلى المراكز العلمية األخرى والتي يوجد بينها
وبينه تنسيق متكامل ووشائج حميمة تهدف إلى خدمة الصالح العام والبد لألمم لكي تحدث نهضتها

الحضارية .
أن تعتمد استراتيجيات عمل مؤسسة على البحث العلمي والتطوير التقني في جميع مجاالت

الحياة (التنموية واإلنتاجية الخدمية والتخطيطية) ،تضمن لمسيرتها التقدم والرقي واالزدهار وهو ما
تعتمد علي ه ليبيا في بناء مستقبلها الزاهر  ،وكلفت المكتب الوطني للبحث والتطوير باعتباره
المؤسسة التي يمكن من خاللها إحداث التقدم العلمي والتطوير التقني وتستجيب لالحتياجات الفعلية

للمجتمع.

إن األهداف الرصينة للمكتب الوطني للبحث والتطوير ال تتجلى إال بماا يمكان أن يانعكس علاى
الفرد والمجتمع من تطور ،وال يمكان أن يكاون لهاا الصادى الماؤثر وال بلاوغ ذلاك إال بتحرياك المجتماع
نحااو األخ ااذ بزم ااام المب ااادرة الفعلي ااة واكتم ااال حلقاته ااا بع ااد أن تا اربط واح اادة ب اااألخرى ،وعب اار الخط ااوط

المتوفرة

()8

وله عدة أهداف :

 -8الاتاعارياف بأناشطة المكتب الوطني للبحث والتطوير والمراكز التابعة له .
 -2تاساليط الضوء على أهم القضايا المعاصرة للبحث العلمي والتطوير التقني .

 -3مناقشة سياسات واستراتيجيات البحث العلمي والنظرة المستقبلية الهادفة إلى تأمين القاعدة
العلمية والتقنية لمستقبل ليبيا.
 -4تاقاديار الابااحاثاين والعاملين بالقطاع والمؤسسات والمراكز البحثية .
المكتبة الرقمية باألكاديمية الليبية)http://www.alacademia.edu.ly ( :
افتتحاات المكتبااة المركزيااة بأكاديميااة الد ارسااات العليااا ساانة  2002م بعااد أن تاام نقاال محتوي ااات
المكتب ااة القديم ااة الت ااي كان اات بإح اادى المب اااني الد ارس ااية وه ااي تض اام ع اادد كبي اار م اان الكت ااب والم ارج ااع
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والق اواميس فااي مختلااف التخصصااات وباااللغتين العربيااة واإلنجليزيااة وتتبااع المكتبااة عمليااة التصاانيف
العشااري المتعااارف عليااه لاادى أخصااائي المكتبااات والمعلومااات وهااو (تصاانيف دوي العشااري) الااذي
َيعمل عليه أكبر المكتبات العالمية مثل مكتباة الكاونجرس ومكتباة اإلساكندرية وغيرهاا وتعمال المكتباة
علااى تيسااير اإلطااالع علااي اإلنتاااج الفكااري وتعماايم الخاادمات المكتبيااة بكافااة أشااكالها وأنواعهااا وفق ااً

للمواصفات العالمية.

 وت اادعم المكتب ااة مه ااام األكاديمي ااة وتس اااعدها عل ااى تحقي ااق أه اادافها وتنمي ااة المعرف ااة وبثه ااا وه اايالشريك األساس والحيوي للمؤسسة األكاديمية ،وتعمال علاى تاوفير مصاادر المعلوماات المختلفاة

والحديثااة للمجتمااع األكاااديمي علااى اخااتالف اهتماماتااه الموضااوعية ،وتقاادم خاادمات معلوماتيااة
مباشر بالعملية التعليمية والبحثية واحتياجات مجتمع المعرفة .
ًا
متطورة ترتبط ارتباطا
 تتك ااون مقتني ااات المكتب ااة م اان كت ااب وم ارج ااع ودوري ااات ورس ااائل علمي ااة وكاف ااة أوعي ااة المعلوم اااتالمختلفة ،وتتولى إدارة المكتباة القياام بكافاة اإلجاراءات المتعلقاة بكال ماايرد الاى المكتباة واحالتهاا

إلي القسم المختص.
 وتضم المكتبة أكثر من مائة وعشرون ألف نسخة مان الكتاب العربياة فاي مختلاف التخصصاات.

 وأكثر من خمسه وسبعين ألف نسخة من الكتب اإلنجليزية في مختلف التخصصات . وتض اام أيض ااا أع ااداد كبيا ارة م اان الرس ااائل العلمي ااة م اان ماجس ااتير ودكت ااوراه م اان داخ اال و خ ااارجاألكاديمية .

 -8الرساائل العلميااة المجااازة ماان األكاديميااة مااا يقااارب  4332رسااالة مرتبااة ترتيااب رقميااً حسااب
تاريخ تسليمها للمكتبة.

 -2الرسااائل العلمي ااة ماان خ ااارج األكاديميااة ت اام ش ارائها م ااا يقااارب 100رس ااالة وتوجااد به ااا قا اوائم
الستخدامها من قبل المستفيدين ,الرسائل العلمية المهداة الي المكتبة ما يقارب  20رسالة.
وكاذلك عادد ماان الادوريات العربيااة واألجنبياة والنادوات والتقاارير ومجموعاة ماان الخارائط المدنيااة
تضم كافة مخططات المدن الليبية.
دار الكتب الوطنية بنغازي وخدمات المكتبة االلكتروني
إن انط ااالق المكتب ااة اإللكتروني ااة ب اادار الكت ااب الوطني ااة ببنغ ااازي 2083 /3 / 21م برعاي ااة و ازرة
الثقافة هو بمثابة ثورة معرفية للبالد ونقلة نوعية نحو بناء مجتمع المعرفة واضاافة جديادة للمثقفاين فاي
عصاار التقنيااة والتكنولوجيااا ،وأنااه يمثاال خطااوة كبيارة نحااو تفعياال التعاااون العلمااي والبحثااي والثقااافي بااين

المؤسسااات التعليميا اة والثقافي ااة ف ااي جمي ااع أنح اااء ليبيااا ،حي ااث ت ااوفر المكتب ااة الجدي اادة إمكان ااات للبح ااث
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والتصافح عباار االنترناات باااللغتين العربيااة واإلنجليزيااة ،كماا تحتااوي علااى موضااوعات ومحتويااات بحثيااة
حديثة ومتنوعة وكذلك الكثير من الكنوز الثقافية المتنوعة التي يمكن االطالع عليهاا مان خاالل موقاع
دار الكتب الوطنية .
وتعتبر المكتبة اإللكترونية مكسب كبير للبااحثين فاي جمياع أنحااء ليبياا ،نظا اًر لماا تاوفره مان قادرة

ال عن إمكانية التحميال والنساخ منهاا مباشارة ،فماا مان
على الوصول لمصادر المعلومات بسهولة ،فض ً

شااك أن كاال مكتبااة جدياادة ه اي إضااافة قيمااة للباااحثين والمثقفااين ،ساايما إذا أصاابحت المعرفااة تاااريخ
اإلتاحة  http://www.pm.gov.ly/news . 2084/88/81فى متناول الجميع.
أما عن دار الكتب الوطنية التونسية:
فاي زمان تكنولوجياات المعلوماات واالتصاال ،تعمال المكتباة الوطنياة التونساية علاى إنجااز مكتباة

رقميااة للتعريااف بمااا تزخاار بااه ماان ثااروة وثائقيااة ولتااوفير آليااات بديلااة تمكاان ماان مزيااد المحافظااة علااى
الوثائق األصلية وتيسير تداولها وتوفر دار الكتب حاليا رصيدا مرقمنا يتكون من:
 مخطوطاااات :حفظااا لرصاايدها الهااام ماان ن اوادر المخطوطااات ونفائسااها تعماال دار الكتااب الوطنيااةعلى رقمنة كل العناوين .إضافة إلى تحويال مجموعاة مان المخطوطاات مان الميكاروفيلم إلاى النساخة

الرقمية

 كتب :تعمل المكتبة على رقمنة الكتب النادرة وكتب التراث واإلنتاج الفكري التونسي. دورياااات :ش اارعت دار الكت ااب الوطني ااة ف ااي رقمن ااة مخت ااارات ن ااادرة وثمين ااة م اان رص اايد ال اادوريات،وتااوفر المكتبااة للق اراء العديااد ماان العناااوين المرقمنااة ماان ج ارئااد ومجااالت .ولعاال أباارز العناااوين التااي
تفتخاار بهااا الاادار فااي نسااختها الرقميااة المجموعااة الكاملااة لل ارئااد الرساامي التونسااي ()2954-2740
متاح على الرابط ).)www.bibliothegue.nat.tn/

وحول مشروع المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر بالجزائر:
تنبه اات مكتب ااة جامع ااة األمي اار عب ااد الق ااادر للعل ااوم اإلس ااالمية إل ااى م ااا يمك اان أن تحقق ااه م اان
مكاسااب وانجااازات إذا مااا سااارعت بخطااى ثابتااة لمالحقااة تطااورات عصاار المعلومااات واإلمساااك
بمقوماتااه حيااث قاماات بأتمتااة عملياتهااا الفنيااة فااي فت ارة مبك ارة وأدخلاات الاانظم اآلليااة وطبقتهااا فااى

تقديم خدماتها للمستفيدين منذ 2992م وكانت باذلك مان المكتباات الجامعياة ال ارئادة فاي الج ازئار،
وبعد ثالث سنوات قامت مكتبة احمد عروة الجامعية بتشغيل الشبكة المحلياة بهاا وشاملت عملياة
الرقمن ااة المرحل ااة الموالي ااة لعملي ااة الفهرس ااة مباشا ارة حي ااث يمك اان إجا اراء عملي ااة التكش اايف وكتاب ااة

فهارس المحتويات مباشرة بعاد الفهرساة وادخالهاا فاى قاعادة البياناات باإلضاافة للمعالجاة وضاغط
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الملفااات والمراقبااة وتقاادم حاليااا خاادماتها فااى الشااكل االلكترونااي عباار الشاابكة المحليااة للجامعااة
واتاحة محتوياتها فى المستقبل عبر الشبكة العالمية ( عليان .)2020 ،
مشروع المكتبة الرقمية في المغرب:
أض ااحت الرقمن ااة مش ااروعا اس ااتراتيجيا للمكتب ااة الوطني ااة للمملك ااة المغربي ااة ،وذل ااك به اادف إع ااادة

االعتب ا ااار لرص ا اايدها الوث ا ااائقي والمحافظ ا ااة علي ا ااه وتس ا ااهيل االط ا ااالع عل ا ااى محتويات ا ااه عب ا اار الش ا اابكة
العنكبوتيااة ،خاص ااة إذا علمن ااا أن رصاايد المكتب ااة الوطني ااة يتميااز بمض ااامين ن ااادرة باال وفري اادة ورائع ااة
وبعضااها معرضااا لإلتااالف فااي أي وقاات ،ثاام إن هااذا الرصاايد أصاابح اإلقبااال عليااه ملحااا وكبي ا ار ماان
طرف القراء والباحثين.
وفااي هااذا الصاادد وقعاات المكتبااة الوطنيااة ساانة  2009معاهاادة اتفاااق مااع كاال ماان جمعيااة تخليااد
ذك اارى  2200س اانة عل ااى تأس اايس مدين ااة ف ااأس ومايكروس ااوفت المغ اارب ،إلنش اااء مكتب ااة رقمي ااة تت اايح
لروادها مختلف مكونات التراث الذي يمثل الجانب المادي المشرق من الثقافة المغربية.
م اان جه ااة أخ اارى تمكن اات المكتب ااة الوطني ااة ف ااي ش ااهر أبري اال  2020بفض اال مس اااهمة مجموع ااة
المكتااب الش اريف للفوساافاط ماان تجهيااز مختب ا ار للرقمنااة يعتباار ال ارئااد علااى الصااعيد الااوطني ،وهااذا مااا
ساااعدها علااى إطااالق عمليااة واسااعة لرقمنااة رصاايدها الوثااائقي وبالتااالي تنميااة رصاايدها الرقمااي عباار

بوابتها اإللكترونية .مما يسمح للمكتبة الرقمية المغربياة بمانح مساتعمليها بكال حرياة وبالمجاان ،قاعادة

بياناات متنوعاة وغنياة تشاتمل علاى حوامال مختلفاة كالمخطوطاات والمطبوعاات والكتاب الناادرة (متاااح
على الرابط (. )bnm.bnrm.ma:86/arabe
إن الها اادف ما اان إنشا اااء المكتبا ااات الرقميا ااة فا ااي دول المغا اارب العربا ااي "أن تكا ااون فيا ااه م ا اوارد
المعلوم ااات

مت ااوفرة ف ااي ش ااكل يع ااالج بواس ااطة الحاس ااوب وفي ااه جمي ااع وظ ااائف االقتن اااء واالختا ازان

واالسترجاع واإلتاحة تستند على تكنولوجيا الرقمنة" (قدوره.)207 ،2002 ،

التوصيات والمقترحات:
لتحقيق التوجه إلى مكتبات المستقبل ببلدان المغرب العربي ينبغي :
 -2التعاون المشترك والدعم المادي للمكتبات الجامعية .
 -2إجراء الدراسات المعمقة حول المكتبات الرقمية.

 -1تطوير البنية التحتية للمكتبات الجامعية سواء الشبكات أو الخادمات أو أجهزة الحواسيب.
 -6ربط المكتبات الجامعية باالنترنت بسعة اتصال عالية.
 -5توفر قواعد البيانات العالمية من خالل أنظمة بحث متطور.
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 -4توفير قسم في كل مكتبة جامعية يتولى المسؤولية الكاملة للمكتبة الرقمية.
 -8االستثمار في تطوير قدرات العاملين فى المكتبات الجامعية بالتأهيل والتدريب للتعامل مع
احدث التقنيات في البيئة الرقمية.

 -7بث الوعي المعلوماتى في األوساط العلمية لحاجتها للبحوث والدراسات العلمية.
 -9تنظيم مصادر المعلومات االلكترونية المتاحة على شبكة االنترنت بما يتالءم مع طبيعتها
وخصائصها لخدمة البحث العلمي .
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قائمة المراجع :
 -1األغا ،صهيب كماال ،سامر سالمان أباو شاعبان ( ".)2020تصاور مقتارح لبنااء مجتماع المعرفاة
فااي الجامعااات الفلسااطينية " فااى وقااائع المااؤتمر الاادولي الثالااث لمركااز زياان للااتعلم االلكترونااي حااول
"دور التعلم االلكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفة في الفترة من  22 – 9مارس.
 -2بسا اايوني ،عبا ااد الحميا ااد)  .)2007المكتبا ااات الرقميا ااة  –.القا اااهرة :دار الكتا ااب العلميا ااة للنشا اار
والتوزيع.
 -3الحا اوات ،عل ااى اله ااادى ( .) 2008التعل اايم والمعرف ااة والتنمي ااة  :د ارس ااات ف ااي المجتم ااع العرب ااى
طرابلس :الجامعة المغاربية.
 -4رحومه  ،على محمد ( .) 2008مجتماع المعرفاة فاي بلادان المغارب العرباي :د ارساة مقارناة فاى
المنجزات والتوجهات المعلوماتية " -.طرابلس  :الجامعة المغاربية.
 -5الزهري ،سعد بن سعيد ( .)2009المكتبة األكاديمياة االفت ارضاية فاى المملكاة العربياة الساعودية
 :دراسة استكشافية  -.الرياض  :مكتبة الملك فهد الوطنية  ،ص  72؛ السلسلة األول .
 -6الس ااالم  ،ساااالم ب اان محماااد(  .)2020ص ااناعة المعلوماااات ف ااى المملك ا اة العربي ااة السا ااعودية -.
ط -.2الرياض  :مكتبة الملك فهد الوطنية  ،ص 22؛ السلسة األولى (.)61
 -7السا اايد  ،اما ااانى محما ااد ( " .)2998خا اادمات المعلوما ااات بالمكتبا ااة الرئيسا ااية لشا ااركة "المقا اااولون
العا اارب"إش ا اراف؛ ماجا اادة عما ااار -فا ااى وقا ااائع الما ااؤتمر العربا ااي الثا ااامن للمعلوما ااات حا ااول تكنولوجيا ااا
المعلومات في المكتباات وم اركاز المعلوماات العربياة -اعلام بالتعااون ماع الجمعياة المصارية للمكتباات
وقسم المكتبات والوثائق والمعلومات كلية اآلداب :جامعة القاهرة من .2998 /2 /6 -2
 -8عباااس ،طااارق محمااود ( .)2006الماانهج الرقم ااي وتااأثيره علااى مجتمااع المكتبااات والمعلوم ااات؛
تقديم أحمد عبد اهلل العلى – .القاهرة :المركز األصيل للطبع والنشر والتوزيع.
 -9عبااد القااادر ،عب ااد اإللااه(" .)2998الواقااع االنتق ااالي ألنظمااة المكتبااات والمعلوم ااات فااي الج ازئ اار
عناصاار إشااكالية علااى ضااوء التح اوالت التكنولوجيااة" فااي وقااائع المااؤتمر العربااي الثااامن للمعلومااات
حاول تكنولوجيااا المعلومااات فااي المكتباات وم اركااز المعلومااات العربيااة باين الواقااع والمسااتقبل -القاااهرة:

الدار المصرية اللبنانية؛ إعداد وتحرير محمد فتحاي عباد الهاادي ؛ تقاديم شاعبان عباد العزياز خليفاه-
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االتح ا اااد العرب ا ااي للمكتب ا ااات والمعلوم ا ااات بالتع ا اااون م ا ااع الجمعي ا ااة المصا ا ارية للمكتب ا ااات والمعلوم ا ااات
واألرشيف وقسم المكتبات والوثائق بكلية اآلداب جامعة القاهرة .2998 /2/6-2
 -10عبد الهادي ،زين ,مشروعات المكتبات الرقمية العربياة  :د ارساة حالاة المكتباة الرقمياة للمنظماة
العربية للتنمية اإلدارية متاح على http/knoll .google .com/k/dr.zain abd_elhady/3
 -11علياوي ،محمااود عااودة ،مجياال الزم الماالكي(  .)2004المكتبااات النوعيااة :الوطنيااة ،الجامعيااة،
المتخصصة ،العامة -المدرسية -عمان :مؤسسة الوراق.
 -12قادوره  ،وحيااد( .)2002المكتبااة الرقمياة والاانص االلكترونااي :اى تغييار واى تااأثير -.العربيااة
لألرشيف والتوثيق والمعلومات ،ع  ،22-22س.4
 -13لخضاار  ،فااردى ( " .) 2002المكتبااات الجامعيااة فااي ظاال مجتمااع المعرفااة  :نحااو التكيااف
مااع التحااديات"  -مجلااة المكتبااات والمعلومااات ،قس اام المكتبااات والمعلومااات –كليااة العلااوم اإلنس ااانية
واالجتماعية جامعة منتورى قسنطينة ،ع 2-2ديسمبر . 2002
 -14محما ااد ،عم ا اااد عيسا ااى ص ا ااالح(  .) 2007المكتبا ااات الرقمي ا ااة األسا ااس النظري ا ااة والتطبيق ا ااات
العملية؛ تقديم محمد فتحي عبد الهادي -القاهرة :الدار المصرية اللبنانية.
 -15همش اارى ،عم اار احم ااد (  .) 2007م اادخل لعل اام المكتب ااات والمعلوم ااات -عم ااان  :دار ص اافاء
للنشر والتوزيع .ص 200
 -16الكل ااوب  ،بش ااير عب ااد ال اارحيم (  .) 2991التكنولوجي ااا ف ااى عملي ااة ال ااتعلم والتعل اايم  -.ط-.2
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