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  نعم  نعم  نعم  ھل ھناك موقع الكتروني للمكتبة الوطنیة؟
  ال  نعم  ال  ھل ھناك تعریف واضح ألھداف الموقع؟
  ال  نعم  نعم  ھل یوجد في الموقع ما یمیزه عن غیره؟

  نعم  نعم  نعم  ھل تالئم محتویات الموقع جمھور المكتبة؟
1









 





                                                
(1) King, D. (2003). The mom-and-pop-shop approach to usability studies. 

Computers in Libraries, 23(1), 16-21. 
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  ال  ال  ال  ین عن الموقع؟مسؤولھل یتم توفیر معلومات كافیة عن ال
  نعم  نعم  ال  عن الموقع من ناحیة التصمیم؟ مسؤولھل تم تحدید ال
  ال  ال  ال  الموقع؟ إدارةعن  مسؤولھل تم تحدید ال

  نعم  نعم  ال  الموقع؟ إنشاءھل تم عرض أسماء للمساھمین في 
  ال  ال  ال  ین عن الموقع؟مسؤولھل ھناك دالئل على الدرجة العلمیة لل
  نعم  نعم  نعم  ھل یمكن التواصل مع إدارة الموقع؟

 

URL 
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د و )1( ة بن زی ة، إبراھیمربیع ص  ،2013 ،13مجلة الباحث، ع بختي. تقییم جودة الموقع اإللكتروني لجامعة ورقل

7.  

3URL     

  نعم  نعم  نعم  ھل عنوان الموقع منطقي، ویتناسب مع اسم المكتبة؟
على أسماء مركبة مما تمثل صعوبة  URLكون عنوان الموقع ھل یت

  في معرفة عنوان الموقع؟
  ال  ال  ال
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ال  )1( اني لتكنولوجیجم نوي الث ت. المؤتمر الس اءة مواقع االنترن دین محمد علي. تقییم كف ات والتنمیة ال ا المعلوم

تقبل).طاع الحكومي والخاص على االنترنتمواقع الخدمات اإللكترونیة للقاإلداریة (  المنظمة العربیة : رؤیة للمس
  .161، ص 2003ة اإلداریة، اإلمارات، دبي: المنظمة العربیة للتنمی -للتنمیة اإلداریة 

4    

م  تخدام اس ھولة في البحث عن موقع المكتبة باس ھل ھناك س
  الھیئة المؤسسة؟ أوالمكتبة 

  نعم  نعم  نعم

  نعم  نعم  نعم  ھل توجد إمكانیة للبحث داخل الموقع؟
ص الموقع  إذا كان ھناك إمكانیة للبحث داخل الموقع ھل یخص

  قدم؟خاصیة البحث المت
  ال  ال  ال

ة البحث داخل الموقع ھل ھي مفیدة وتعمل  ی إذا وجدت خاص
  بفاعلیة؟

  نعم  اإلنجلیزیة فقطب  نعم
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  إلى حد ما  نعم  نعم  ھل یتم تحدیث ومراجعة المعلومات بشكل دوري؟
  نعم  نعم  نعم  ھل یوجد تاریخ أخر تحدیث للموقع؟

  نعم  نعم  نعم  ھل یمكن الوصول للموقع عبر أدلة ومحركات البحث المتنوعة؟
  نعم  ال  نعم  ھل یوفر الموقع استطالع رأي؟

5
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(1) Spivey, Mark A.(2000)."The vocabulary of library home pages: An Influence 

on Diverse and Remote End-users." Information Technology and Libraries, 
vol. 19,No.3.pp.151-156 
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  حد ما إلى  نعم  نعم  ھل یحتوي الموقع على معلومات مرتبطة بأھدافھ؟
  ال  نعم  نعم  وشروط استخدام واضحة للموقع؟ ھل ھناك سیاسات

  ال  إلى حد ما  ال  ھل ھناك معلومات كافیة عن نشأة الموقع؟
ة و ات مبوب ل المعلوم ة بوھ ل مرتب ا من قب ث یمكن فھمھ وح بحی ض

  إلى حد ما  نعم  نعم  المستخدم؟
تناسب مع مختلف مستخدمي مصطلحات مناسبة تھل تم استخدام كلمات و

  نعم  نعم  نعم  ؟المواقع
بة الروابط ب مع أھداف المكتبات  ھل تتناس المتاحة على المواقع تتناس

  نعم  نعم  نعم  الوطنیة؟
جیل مقترحات وت أن الموقع ھل ھناك إمكانیة تس تخدمین بش علیقات المس

  ال  نعم  ال  مما یزید من فاعلیة الموقع؟

  نعم  نعم  ال  ھل یوفر الموقع أكثر من لغة؟
  نعم  نعم  -  إذا كانت اإلجابة نعم ھل یتم تغییر اللغة بشكل سھل وسلس؟

  إلى حد ما  نعم  -  ھل ھناك توحید لشكل وكم المعلومات مع اختالف اللغات في الموقع؟
  نعم  نعم  نعم  علومات ولغة الموقع خالیة من األخطاء اإلمالئیة واللغویة والنحویة؟ھل م

 

















)1(7 
 

                                                
 .25سابق، ص البدویة بسیوني، المرجع  )1(
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  نعم  نعم  نعم  ھل یحظى الموقع بمظھر مالئم یتناسب مع مفھوم المكتبات الوطنیة؟
  نعم  نعم  نعم  ھل ھناك توحید لتصمیم الموقع عبر جمیع الصفحات؟

المستخدم إلى الكثیر من األیقونات ھل تم تصمیم الموقع معقدا بحیث یحتاج 
  عن المعلومة المطلوبة؟

  ال  ال  ال

  نعم  نعم  نعم  ھل تم استخدام عنوان رئیس لكل صفحة من صفحات الموقع؟
  نعم  نعم  نعم  ؟ھل تم استخدام عناوین فرعیة

  نعم  نعم  نعم  ھل یمكن التنقل بین صفحات الموقع بسھولة؟
تخدمون في الموقع عندیتعثر ھل  فح أخرى، بحیث ال  المس فتح نافذة متص

  یمكن للزائر الخروج من الصفحة الجدیدة أو العودة للصفحة السابقة؟
  ال  ال  ال

العودة إلى  زرھل یتسم الموقع بالمخادعة (بمعنى إذا ما ضغط الزائر على 
  )؟الصفحة السابقة فیتم توجیھھ إلى موقع آخر بدال من العودة

  ال  ال  ال

فحة ع في  ھل أیقونة "الص یة" في الموقع موجودة في نفس الوض الرئیس
  كافة الصفحات؟

  نعم  نعم  نعم

  إلى حد ما  نعم   إلى حد ما  ھل تم استخدام صور ووسائط متعددة في الموقع؟
حھل ت بة الرموز و وض ود منھا بالنس تخدمة الھدف المقص األیقونات المس

  للمستخدم؟
  نعم  نعم  نعم

ور و تخدام الص ائط اھل تم اس كل مالئم باعتباره موقع الوس لمتعددة بش
  مكتبة وطنیة؟

  نعم  نعم  نعم

عوبة  إفراطھل ھناك  ائط المتعددة مما یؤدي إلى ص تخدام الوس في اس
  التحمیل؟

  ال  ال  ال

  نعم  نعم  نعم  ھل تم توزیع األلوان بشكل منطقي؟
  نعم  نعم  نعم  لون الخط؟ھل ھناك تناسق بین لون الخلفیة و

  نعم  نعم  نعم  جاذبة لالنتباه؟ن مناسبة ومریحة للعین وام ألواھل تم استخد
الزخرفة حتى ال تؤدي خلفیات بسیطة بعیدة عن النقوش و ھل تم استخدام

  إلى تشتت المستخدم؟
  نعم  نعم  نعم

إلى حد   إلى حد ما  غیر مجھدة للعین؟ابناط وأنواع خطوط واضحة وھل تم استخدام 
  ما

  إلى حد ما

تخدام الخط ال  التي تمثللتمییز بعض الكلمات داخل النص و مائلھل تم اس
  الھدف الذي تتحدث عنھ الصفحة؟

  ال  ال  ال

  نعم  نعم  نعم  ھل تم استخدام شعار یعبر بوضوح عن مواقع المكتبات الوطنیة؟
  ال  ال  ال  ھل ھناك أي خاصیة للمعاقین او ذوي صعوبات التعلم متوفرة في الموقع؟

ات الموقع اج بعض محتوی ل تحت ل ھ  Acrobatلبرامج للقراءة مث
reader؟  

  نعم  نعم  نعم
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. تقییم مواقع االنترنت التي تقدم التربیة الخاصة من وجھة نظر اللھ أحمد حسین ، وعبدأبو شعیرة إسماعیل محمد )1(

ص-.العزیز تبعا لعدد من المتغیرات طالب التربیة الخاصة في جامعة الملك عبد  ،ةالمجلة الدولیة التربویة المتخص
  .345، ص )2012ز تمو( 6ع ،1مج 
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  إلى حد ما  نعم  نعم  ھل یعطي الموقع معلومات كافیھ عن الموضوعات؟
  إلى حد ما  نعم  نعم  الموقع معلومات كافیھ عن الخدمات؟ھل یعطي 

  ال  نعم  ال  ؟ التسجیل بالھویة الوطنیة إمكانیةھل یتیح الموقع 
ل وھل تعرض معلومات الخدمات ب لس كل متس ل منطقي بحیث یصش

خر مما دون الحاجة لالنتقال إلى مكان آالمستخدم إلى ما یرید بسھولة و
  لجھد؟اقد یسبب لھ إضاعة الوقت و

  نعم  نعم  نعم

م یعرض قائمة بكل المحتویات الجدیدة على  من الموقع قس ھل یتض
  نعم  نعم  نعم  الموقع؟

افة للموقع  ھل یوفر الموقع خدمة اإلعالن عن آخر التحدیثات المض
  نعم  نعم  نعم  بواسطة البرید االلكتروني؟

ل  ة الموقع االلكتروني بمواقع التواص ارك ة مش ی اص اك خ ھل ھن
  نعم  نعم  نعم  اعي؟االجتم

  نعم  ال  ال  ھل یمكن التصویت على الموقع؟
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) تقییم مواقع االنترنت التي تقدم 2012(.اللھ احمد حسین وعبد إسماعیلرة، محمد أبو شعی )1

ة في جامعة الملك عبد ة من وجھة نظر طالب التربیة الخاص العزیز تبعا لعدد  التربیة الخاص
  .359 – 342. ص ص  6، ع1، مج المجلة الدولیة التربویة المتخصصة -.من المتغیرات

) تقییم مواقع مؤسسات التعلیم العالي السودانیة على االنترنت. 2003أحمد، نادیة مصطفى ( )2
ر لالتح ة المعرفة في الوطن المؤتمر الرابع عش دس ات (ھن ات والمعلوم اد العربي للمكتب

ات العلیا واالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،  -) العربي لیبیا، طرابلس: أكادیمیة الدراس
  .748 – 722ص ص 

) مواقع أقسام المكتبات والمعلومات العربیة على اإلنترنت: دراسة 2007(البسیوني، بدویة. )3
-63ص ص  ،1، ع 12مج  ،دراسات عربیة فى المكتبات وعلم المعلوماتوصفیة تحلیلیة. 

.14.  
ید بن عبد عب حافظ، )4 عودیة 2004العزیز. (د الرش ). "تقویم مواقع المكتبات الجامعیة الس

-یونیو/یولیو-ھـ/مایو1435الجمادیان-(الربیعان 6-5،ع25مج ،عالم الكتب .على االنترنت"
 409م). ص. 2004اغسطس

). " واقع المكتبات الجامعیة السعودیة على شبكة االنترنت : 2003السریحي،  حسن عواد ( )5
 الریاض : مكتبة الملك عبد -.. الواقع والتطلعات.ندوة المكتبات الرقمیةدراسة تقویمیة" في :

  .219-183ص. العزیز العامة. ص 
طفى عبد الرحمن ( )6 ید، مص ) المعاییر التربویة لتقویم جودة المواقع التعلیمیة و 2004الس

ا التعلیم ا على بعض مواقع تكنولوجی ة كلیة التربیة، جامعة األزھرتطبیقھ ، ج 143، ع .مجل
  .379 - 364، ص ص 4

مري، مرزة حمزة و )7 ري، محمد خلفالش ت العربیة على ) تقییم مواقع المكتبا2012(.الیاس
ة حالة.  بكة العنكبوتیة: دراس انیة،الش . ص ص 4، ع 20  مجلة جامعة بابل العلوم اإلنس

1150 – 1159.  
د یونس. ( )8 ادي، محم الة المكتبة الوطنیة دورھا في حفظ الثقافة الوطنیة.  )2007العب رس

  .61 -  51، ص ص 3-4، ع 92، مج المكتبة
ي، جبریل  و الغانم، منى )9 عودیة المتاحة على 2001(.العریش )  تقییم بوابات الجامعات الس

  .84 - 9ص ص  ،11، ع مجلة دراسات المعلوماتاالنترنت في ضوء المعاییر الدولیة. 
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حیة مع 2013العمر، ھیفاء علي. ( )10 ة مس ة بالطفل العربي، دراس ) بوابات االنترنت الخاص
الة جامعیة، جامعة میم. رس ة بالتص ور مقترح للمعاییر الخاص عود  تص اإلمام محمد بن س

 .165 -1اإلسالمیة، ص ص 
ة 2010الرحمن.( المعثم، نبیل عبد )11 عودیة: دراس ) المكتبات الرقمیة في المملكة العربیة الس

  .394 – 1تقویمیة على مكتبة الملك فھد، رسالة دكتوراه، جامعة ام درمان اإلسالمیة،  
د، موالي و احمد، بن دحو.( )12 بكة  ) مواقع المكتبات2001امحم الجامعیة الجزائریة على ش

  .123 - 95ص ص  ،1، ع 46س  ،رسالة المكتبةاالنترنت: دراسة تقویمیة. 
ة المكتبات الرقمیة العربیة على االنترنت:  )2010لزرق، ھواري. (موالي و امحمد، )13 دراس

رون العربي للمكتبات و المعلومات، المكتبة الرقمیة: عربي تقویمیة. المؤتمر الحادي والعش
  .2088-2044، ص ص أكتوبر ،2لبنان، مج -التحدیات)الفرص، و ،أنا: الضرورة

جلة م ) تقییم جودة الموقع اإللكتروني لجامعة ورقلة.2013.(إبراھیمبختي، بن زید، ربیعة و )14
  .16 -1، ص ص 13، ع الباحث

 ، عمجلة دراساتالمعلومات عبر االنترنت". )." تقییم المواقع و2013.(حافظ، احمد یوسف )15
  .76 - 45، ص ص 34

ید بن عبد العزیز. ( )16 ة تطبیقیة 2004حافظ، عبد الرش ) معاییر تقویم مواقع اإلنترنت : دراس
ة. ات العربی ات والمعلوم ات المكتب الم الكتب على مواقع جمعی ، ص ص 6-5، ع 25مج  ،ع

407-418.  
یات2009. (عبد الھادي، محمد فتحي وجمعة، نبیلة خلیفة )17 اس یة و المكتبات الوطن ) أس

  الدار المصریة اللبنانیة. المكتبات الوطنیة._القاھرة:المعلومات و
). تقییم كفاءة مواقع االنترنت. المؤتمر السنوي الثاني لتكنولوجیا 2003علي، جمال الدین. ( )18

ة (ا ة اإلداری ات والتنمی اص على لمعلوم اع الحكومي والخ ة للقط ات اإللكترونی دم مواقع الخ
تق ة للمس ت : رؤی ل)االنترن ة .ب ة اإلداری ة للتنمی ة العربی اإلمارات، دبي: المنظمة  -المنظم

  169 –ص ص  156العربیة للتنمیة اإلداریة، 
ت، س  )  المكتبات الوطنیة.2011علي، منى فاروق.( )19 - 167ص ص  ،34، ع 9الفھرس

173.  
یة لتقییم المواقع اإللكترونیة الخاص2012فلمبان، غدیر زین الدین.( )20 اس ة ) المعاییر األس

اء ھیئة  ر، ع  -) التدریس. التربیة (جامعة األزھربأعض  - 283ص ص   ،2، ج 150مص
336.  

ر، فردي و )21 طفى، مزرش.(لخض رات األداء في المكتبات الوطنیة: 2014مص تعمال مؤش ) اس
ن ،تقییم ل. المؤتمرأحس یر أفض رون لالتحاد العربي للمكتبات الالخامس و ، تیس عش

یفوفي المكتبات ومراكز المعلومات  األداءة عاییر جودالمعلومات بعنوان مو ، تونس األرش
  .86 – 77، ص ص أكتوبر

الح احمد. ( )22 امح، ص بكة اإلنترنت. 2001مس ). تقییم المواقع التعلیمیة العربیة على ش
ر لالتحاد العر تراتیجیةنحو بي للمكتبات والمعلومات (المؤتمر الحادي عش  لدخول النتاج اس

اء االلكترونيغة الفكري المكتوب بالل ر، القاھرة: مكتبة الملك عبد -) العربیة في الفض   مص
  307 - 288العزیز العامة واالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ص ص 

طفان. )23 م، مود اص بكة العالمیة 1999( ھاش ) منھجیة ومقاییس تقییم المواقع على الش
ع لالتح تراتیجیةبات والمعلومات (اد العربي للمكتالعنكبوتیة " وب ". المؤتمر التاس  االس

سوریا، تونس: المنظمة  -) ات في عصر االنترنت ودراسات أخرىالعربیة الموحدة للمعلوم
ات، ص ص  ات والمعلوم اد العربي للمكتب ة والعلوم واالتح اف ة والثق ة للتربی  - 435العربی

451 . 
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 http://www.qnl.qa/home-ar:2015-8-27تم الدخول بتاریخ.  

  
 

  قد یكون بھ عطل فني. أول یوجد رابط فقط لمركز عیسى الثقافي وھو غیر مفعّ 
  .2015-8-27تم الدخول بتاریخ: 

  
 

  . اإلنشاءقد یكون قید  أوع المكتبة االلكتروني موق إلىال یوجد رابط یحیل 
  .2015-8-27 تم الدخول بتاریخ:
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  الكویت  قطر  السعودیة  :األھداف / عناصر التقییم
  نعم  نعم  نعم  ھل ھناك موقع الكتروني للمكتبة الوطنیة؟

  ال  نعم  ال  ھل ھناك تعریف واضح ألھداف الموقع؟
  ال  نعم  نعم  ھل یوجد في الموقع ما یمیزه عن غیره؟

اء الموقع أنھ موجھ إلى الجمھور بحیث  ع في االعتبار عند إنش ھل وض
  نعم  نعم  نعم  یستخدم الحوار المناسب والمصطلحات الشائعة بالنسبة لھم؟

  الكویت  قطر  السعودیة  المسؤولیة: / عناصر التقییم
  ال  ال  ال  ھل یتم توفیر معلومات كافیة عن المسؤولین عن الموقع؟

  نعم  نعم  ال  ول عن الموقع من ناحیة التصمیم؟ؤتحدید المسھل تم 
  ال  ال  ال  الموقع؟ إدارةول عن ؤھل تم تحدید المس

  نعم  نعم  ال  الموقع؟ إنشاءھل تم عرض أسماء للمساھمین في 
  ال  ال  ال  عن الموقع؟ للمسؤولینھل ھناك دالئل على الدرجة العلمیة 
  نعم  نعم  نعم  ھل یمكن التواصل مع إدارة الموقع؟

  الكویت  قطر  السعودیة :URLعنوان الموقع  / عناصر التقییم
  نعم  نعم  نعم  ھل عنوان الموقع منطقي، ویتناسب مع اسم المكتبة؟

على أسماء مركبة مما تمثل صعوبة في  URLھل یتكون عنوان الموقع 
  ال  ال  ال  معرفة عنوان الموقع؟

  الكویت  قطر  السعودیة  أدوات البحث: / عناصر التقییم
م المكتبة  تخدام اس ھولة في البحث عن موقع المكتبة باس  أوھل ھناك س

  نعم  نعم  نعم  الھیئة المؤسسة؟

  نعم  نعم  نعم  ھل توجد إمكانیة للبحث داخل الموقع؟
یة  ص الموقع خاص إذا كان ھناك إمكانیة للبحث داخل الموقع ھل یخص

  ال  ال  ال  البحث المتقدم؟

اإلنجلیزیة ب  نعم  اخل الموقع ھل ھي مفیدة وتعمل بفاعلیة؟إذا وجدت خاصیة البحث د
  نعم  فقط

  الكویت  قطر  السعودیة  إحصائیة استخدام الموقع: / عناصر التقییم
  ال  ال  ال  لتحدید عدد زائري الموقع؟ إمكانیةھل ھناك 

  الكویت  قطر  السعودیة  التحدیث والوصول للموقع: / عناصر التقییم
  ال  نعم  نعم  المعلومات بشكل دوري؟ ھل یتم تحدیث ومراجعة

  نعم  نعم  نعم  تحدیث للموقع؟ آخرھل یوجد تاریخ 
  نعم  نعم  نعم  ھل یمكن الوصول للموقع عبر أدلة ومحركات البحث المتنوعة؟

  نعم  ال  نعم  ھل یوفر الموقع استطالع رأي؟
  الكویت  قطر  السعودیة  المحتوى واللغة: / عناصر التقییم

  الى حد ما  نعم  نعم  على معلومات مرتبطة بأھدافھ؟ھل یحتوي الموقع 
  ال  نعم  نعم  ھل ھناك سیاسات وشروط استخدام واضحة للموقع؟

  ال  إلى حد ما  ال  ھل ھناك معلومات كافیة عن نشأة الموقع؟
ل  ا من قب ث یمكن فھمھ وح بحی ة بوض ة ومرتب ات مبوب ل المعلوم ھ

  إلى حد ما  نعم  نعم  المستخدم؟

لمات ومصطلحات مناسبة تتناسب مع اختالف مستویات ھل تم استخدام ك
  نعم  نعم  نعم  جمیع أفراد المجتمع؟

محتوى الصفحات التي تؤدي إلیھا الروابط یتماشى مع األھداف ومناسب 
  نعم  نعم  نعم  للمستخدم؟

ھل ھناك إمكانیة بتسجیل مقترحات وتعلیقات المستخدمین بشأن الموقع 
  ال  نعم  نعم  مما یزید من تفاعلیة الموقع؟

  نعم  نعم  ال  ھل یوفر الموقع أكثر من لغة؟
  نعم  نعم  -  إذا كانت اإلجابة نعم ھل یتم تغییر اللغة بشكل سھل وسلس؟

  إلى حد ما  نعم  -  ھل ھناك توحید لشكل وكم المعلومات مع اختالف اللغات في الموقع؟
  نعم  نعم  نعم  النحویة؟ھل معلومات ولغة الموقع خالیة من األخطاء اإلمالئیة واللغویة و

  الكویت  قطر  السعودیة  :التصمیم / عناصر التقییم
  نعم  نعم  نعم  ھل یحظى الموقع بمظھر مالئم یتناسب مع مفھوم المكتبات الوطنیة؟

  نعم  نعم  نعم  ھل ھناك توحید لتصمیم الموقع عبر جمیع الصفحات؟



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)49( 
 

  
          

  

دم إلى الكثیر تخ اج المس ث یحت دا بحی میم الموقع معق ل تم تص من  ھ
  ال  ال  ال  األیقونات عن المعلومة المطلوبة؟

  نعم  نعم  نعم  ھل تم استخدام عنوان رئیسي لكل صفحة من صفحات الموقع؟
  نعم  نعم  نعم  ھل تم استخدام عناوین فرعیة للنقاط الفرعیة؟
  نعم  نعم  نعم  ھل یمكن التنقل بین صفحات الموقع بسھولة؟
ند فتح نافذة متصفح أخرى، ھل یظل المستخدمون طریقھم في الموقع ع

فحة  فحة الجدیدة أو العودة للص بحیث ال یمكن للزائر الخروج من الص
  السابقة؟

  ال  ال  ال

غط الزائر على رز العودة  م الموقع بالمخادعة (بمعنى إذا ما ض ھل یتس
  ال  ال  ال  إلى الصفحة السابقة فیتم توجیھھ إلى موقع آخر بدال من العودة؟

ة الرئیسیة" في الموقع موجودة في نفس الوضع في ھل أیقونة "الصفح
  نعم  نعم  نعم  كافة الصفحات؟

  إلى حد ما  ھل تم استخدام صور ووسائط متعددة في الموقع؟
  إلى حد ما  نعم (صور)  (صور)

  (صور)
بة  ود منھا بالنس تخدمة الھدف المقص ھل تحظى الرموز واألیقونات المس

  نعم  نعم  نعم  للمستخدم؟

تخدا كل مالئم باعتباره موقع ھل تم اس ائط المتعددة بش ور والوس م الص
  نعم  نعم  نعم  مكتبة وطنیة؟

عوبة  إفراطھل ھناك  ائط المتعددة مما یؤدي إلى ص تخدام الوس في اس
  ال  ال  ال  التحمیل؟

  نعم  نعم  نعم  ھل تم توزیع األلوان بشكل منطقي؟
  نعم  نعم  نعم  ھل ھناك تناسق بین لون الخلفیة ولون الخط؟

  نعم  نعم  نعم  ھل تم استخدام ألوان مناسبة ومریحة للعین وجاذبة لالنتباه؟
ھل تم استخدام خلفیات بسیطة بعیدة عن النقوش والزخرفة حتى ال تؤدي 

  نعم  نعم  نعم  إلى تشتت المستخدم؟

  ال  ال  ال  )كبیر جداً  -كبیر - متوسط -ھل تم تحدید حجم الموقع (صغیر
  إلى حد ما  إلى حد ما  إلى حد ما  ع خطوط واضحة وغیر مجھدة للعین؟بناط وأنواأھل تم استخدام 

ھل تم استخدام الخط المائل لتمییز بعض الكلمات داخل النص والتي تمثل 
  ال  ال  ال  الھدف الذي تتحدث عنھ الصفحة؟

  نعم  نعم  نعم  ھل تم استخدام شعار یعبر بوضوح عن مواقع المكتبات الوطنیة؟
  ال  ال  ال  ذوي صعوبات التعلم متوفرة في الموقع؟ أومعاقین ھل ھناك أي خاصیة لل

ل  ات الموقع لبرامج للقراءة مث اج بعض محتوی ل تحت  Acrobatھ
reader نعم  نعم  نعم  ؟  

  الكویت  قطر  السعودیة  :الخدمات / عناصر التقییم
  إلى حد ما  نعم  نعم  ھل یعطي الموقع معلومات كافیھ عن الموضوعات؟

  إلى حد ما  نعم  نعم  معلومات كافیھ عن الخدمات؟ھل یعطي الموقع 
ل الخدمات ھل تعرض معلومات  ل ومنطقي بحیث یص لس كل متس بش

المستخدم إلى ما یرید بسھولة ودون الحاجة لالنتقال إلى مكان آخر مما 
  قد یسبب لھ إضاعة الوقت والجھد؟

  نعم  نعم  نعم

لعرض قائمة بكل ھل یتضمن الموقع قسم یسمى ما الجدید أو خر األخبار 
  نعم  نعم  نعم  المحتویات الجدیدة على الموقع؟

افة إلى الموقع  ھل یوفر الموقع خدمة اإلعالن عن آخر التجدیدات المض
  نعم  نعم  نعم  بواسطة البرید االلكتروني؟

  نعم  نعم  نعم  ھل ھناك خاصیة مشاركة الموقع االلكتروني بمواقع التواصل االجتماعي؟
  نعم  ال  نعم  لى الموقع؟ھل یمكن التصویت ع
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  المواءمة  التدفق  التسجیل  ھوم المعرفةمف
زون   عملیات رأسمال خ م ى ال ل اظ ع ف ح ال

دام   تسھیل وزیادة الحركة  وتراكمیتھ ت تحقیق توازن مس
  للقیمة

  
ف إدارة  ری ع ت

  المعرفة

ي األداة  ة ھ رف ع م إدارة ال
ترجاع  د وتنظیم واس لتحدی

  القاعدة المعرفیة للمنظمة

ة  ة ھي طریق إدارة المعرف
د وتنظیم دی ة  لتح وھیكل

وتخزین واسترجاع ونشر 
  الخبرة

ي  ة ھ رف ع م إدارة ال
ة راتیجی ت د  اس دی لتح

الم  ة وتطویر ع ذج ونم
  القیمة للمنظمة

  

2 
 

 

  
 

 
 

 
   

  القیمة مواءمة  القدرة تدفق  المعلومات تسجیل  مفھوم المعرفة
ة تحقق  ھیل وزیادة الحركة ست  الحفاظ على المخزون تراكم و  عملیات رأسمال ی ك ی ام ن توازن  دی

  مستدام للقیمة
  

ف  ری ع  إدارةت
  المعرفة

ة ھي  إدارة رف مع ة ال البنی
ادة المخزون  زی ة ل ی حت ت ال

  فةاالجتماعي من المعر

سیاسة المعرفة ھي  إدارة
ت زون ل خ م ل ال ب ق

  االجتماعي من المعرفة 

ي  إدارة ة ھ رف ع م ال
تراتیجیة تنمویة تعتمد  اس

 تحقیقتحدید ونمذجة وعلى 
التوازن المستدام للرأسمال 

  المعرفي االجتماعي 










 





 



Implicit Knowledge



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)59( 
 









200916 







201319 







IT

Ribière, Tuggle, 2005, p 67

 
 









201211 

 

 



.201210 



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)60( 
 











201216 





 



Knowledge Management 
Systems







Social Networking

2009165 















20134445 



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)61( 
 



2.0



Web ServicesBlogsالمعلوماتRSS 

Wikis2009163174 

2.0



 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

2009176

177 



2.0Enterprise2.0



2009165167 

2.0

SLATES



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)62( 
 

1



 



2.0

 

2.0





2009168169 

1 

2.0SLATES 

  

  
 
  

 يمقبس ومترجم من مكافا )McAfee, 2006(  ،الطیار) 168، ص2009نقال عن (  

 

 

 

Tags



www.Delicious.com 

 





                                                                                                                       

     
 
  

  
  

  اإلشارات
Signals  

  التوسع
Extensions  

  سیماتالو
Tags  

  التألیف
Authoring  

  الروابط
Links  

  البحث
Search 

  



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)63( 
 

www.Amazon.com

 



RSS Real Simple Syndicationحیث





2009170172 

2.0





 











2009165 













201217 







  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)64( 
 









71 -70p  Ribière, Tuggle, 2005, 











 









82 -80p  Ribière, Tuggle, 2005, 









 



  
 







  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)65( 
 













200931 















IT



20148687 















2014

14 



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)66( 
 











 









20141113 













20103 









2009

30 







  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)67( 
 







200932

 





assets

200911

 

) (



200923

  















201182 





                                                
).المفكر اإلداري والذي یعد أحد أبرز المحاضرین العالمیین في فن القیادة واإلدارة والتمیز  (    
  



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)68( 
 











201487 











201225



 









20109

 













  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)69( 
 



 John P. Girard, 2005 















200927 















200927ص



 









2009

28 



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)70( 
 















20131012 









95

5



2003Auditore 
 









150







20111516 



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)71( 
 

















201226

27 







201487 ص









 









20094849 







  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)72( 
 







2009183185 



2.0

2.0

 



2.0



2.0

2009188



Savvy Technologists 













2009183185 











  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)73( 
 





201013 







 

  

 

1 

2

 

3

 

4

 

5

 

6 





200999100 







  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)74( 
 











         

20087477 








Tatiana White, 2004)





 







(Nunes, 2006)





TechnologyData Mining

Data Warehousing   Knowledge Mapping 

Intranet   Electronic Libraries  Dialogue

Communities Of Practices

CultureLeadership



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)75( 
 



John P. Girard, 2005 














Celia,2006 











 













 









  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)76( 
 

)2(





2003

20123 





8020و





2012116 







 







. 



 

1 

 

                                                
 .)11(سورة الرعد : اآلیة رقم  )2(



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)77( 
 

2 

 

3 

 
4 

 

5 

 
 

 
 

اھین ( .1 م ش القاھرة: المنظمة  -: تجربة من الواقع. ). إدارة المواقع االلكترونیة2013باس
 العربیة للتنمیة اإلداریة.

القاھرة: دار الفجر  -). إدارة المعرفة : الرأسمعرفیة بدیالً.2009حسنى عبد الرحمن الشیمي ( .2
 للنشر والتوزیع.

ادق بیزان  .3 ان الص ة . "إد(2010)حن ة... نحو رؤی ادات اإلداری ة القی ة وتنمی ارة المعرف
  متاح في: -.5/2/2014، تاریخ االطالع 22ع -.cybrarians journal.ـ  "مستقبلیة

http://www.cybrarians.info/journal/no22/      
ادق بیزان ( .4 یة إدار".)2012حنان الص س یة  للنظم المؤس ة المعرفة وتحقیق المیزة التنافس

ة تراتیجی ة إس ة... رؤی ال  -."والمجتمعی ائع أعم ابع لجمعیة المكتبات  مؤتمرالمن وق الس
ات في المجتمع المعرفي"  دی ة: التغییر والتح ة والمعرف اتی ة "المعلوم عودی ات الس والمعلوم

 .2012سبتمبر  17-15الریاض: المملكة العربیة السعودیة بالفترة من 
 -). مــــــــا المعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة؟.2013بریتشارد؛ ترجمة مصطفى ناصر ( دكان .5

 الكویت: المجلي الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
ف ( .6 كو خافییر كاریللو؛ ترجمة خالد علي یوس یس مدن المعرفة : المداخل  .)2011فرانش
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  مكتوب وفقا لنموذج  مكتوب وفقا لنموذج  نموذجمكتوب وفقا ل  طریقة تقدیم الطلب.

ات  وم ل ع م ر ال ذك
  الشخصیة.

  .مطلوبة كاملة ووافیة  .مطلوبة كاملة ووافیة  .مطلوبة كاملة ووافیة

ب  ل ب ط ب ر س ذك
  المعلومة.

باب   .لم یأت ذكرھا ترط تقدیم أس یش
مشروعة للحصول على 

  المعلومات.

ب النفاذ ذكر  ال ال یلزم ط
  األسباب.

یوماً ویجوز تمدیدھا  15  على الطلب.مدة الرد 
دة  دة، لم  15مرة واح

  یوماً.

  .یوماً  20إلى  10  .یوماً  30

م  دی ق ھ ت ق ل ح ن ی م
  الطلب.

  .لم یحدد  .األردني فقط  الیمني واألجنبي.
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جھة البت في التظلم أو 

  الطعن.
ام، ویجوز  المفوض الع
ة  محكم ى ال دم إل ق ت ال

  المختصة

ا  دل العلی ة الع محكم
(المختصة) ویجوز التقدم 
س  ل ج م وى ل ك بش

  المعلومات

ل المعني،  ھیك یس ال رئ
ھیئة النفاذ إلى المعلومة، 

  والمحكمة اإلداریة
دم  ة للتق انونی دة الق الم

  بالشكوى أو التظلم.
  یوما 20 یوما 30  یوما 30

دار  المدة القانونیة إلص
  القرار.

  مایو 45 یوما 30  یوما 30

ف  ذكر سبب رفض كش
  المعلومة.

ب،   یجب ذكر السبب ب ر الس ب ذك ج ی
دم الرد على  ار ع واعتب

  الطلب قرارا بالرفض

یس  دم رد رئ ر ع ب ت ع ی
ذا  ل المعني خالل ھ الھیك
ا  منی ا ض األجل رفض

  بالرفض
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ة  ی ن ات األم وم ل ع م ال

  والعسكریة.
ف عن  جوز الكش ال ی

  تفاصیلھا
  ال یجوز النفاذ إلیھا  ال یجوز الكشف عنھا

دول  ول ال ات ح وم ل ع م
  األخرى

ف عنھا،  ال یجوز الكش
ا على  اق معھ إذا تم االتف
ات  ذه المعلوم اء ھ إبق

  سریة

  ال یجوز النفاذ إلیھا ال یجوز الكشف عنھا

ة على  نف ائق المص الوث
  أنھا سریة

ف عنھا بعد  یجوز الكش
  سنة 30مرور أكثر من 

ف بعد  نة  30تكش س
ا در عن بموجب نظام ص

 مجلس الوزراء

  ال یجوز النفاذ إلیھا

ة أو  اری رار التج األس
ادیةالمالیة أو  أو  االقتص
  الصناعیة.

  ال یجوز النفاذ إلیھا  ال یجوز الكشف عنھا  ال یجوز الكشف عنھا
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ة  ی ن ھ م رار ال األس
  والشخصیة لطرف ثالث.

ا أو  رھ وز نش ج ال ی
ائھا لطرف ثالث، إال  إعط
ة منن  ابی ة كت وافق م ب

  ھذه البیاناتتخصھ 

  ال یجوز النفاذ إلیھا  ال یجوز كشفھا         

ي توقع  ت ات ال وم ل ع م ال
  أحداث أو تسبب مخاطر.

  ال یجوز النفاذ إلیھا  ال یجوز كشفھا  ال یجوز كشفھا

رار المحمیة بموجب  األس
  تشریع أخر.

  لم یأت ذكره  ال یجوز النفاذ إلیھا  لم یأت ذكرھا

یة ذات  خص البیانات الش
  السري. الطابع

اح عنھا  ال یجوز اإلفص
ما لم تكن متصلة بواجب 
ب عام  أو وظیفة أو منص

  یشغلھ ھذا الفرد

  ال یجوز النفاذ إلیھا  ال یجوز كشفھا

ریة المتعلقة  ائل الس المس
ة الخارجیة  اس ی الس ب

  للدولة.

  ال یجوز النفاذ إلیھا ال یجوز كشفھا ال یجوز كشفھا

  ال یجوز النفاذ إلیھا  یجوز كشفھاال ال یجوز كشفھا  معلومات التحقیق.
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ات  ھ ج ون ال ان ق زم ال ل ی
ر  ات) العامة بنش س (المؤس
ة  ة وأدل وی ن ر س اری ق ت

وعات التي یجب أن بالمو ض
تقوم الجھات بنشرھا ومواعید 

  وطرق نشرھا.

ات  س لم یلزم القانون المؤس
ر المعلومات، بل  العامة بنش
ات  امل مع الطلب التع اكتفى ب
ول على  ة للحص دم المق

  المعلومات.

التحیین  ة ب ل اإلداری اك انون الھی یلزم الق
ائق  ة الوث دوري ألدل دیھال  االمتوفرة ل

ا أو ورقی ات إلكترونی دم الخ ة ب ا والمرتبط
ا دیھ ة إلى  ،التي یس اف ات إض المعلوم
ة  ائی ة اإلحص ادی ةواالقتص اعی  واالجتم

 .تتعلق بالمالیة العمومیةوالمعلومات التي 
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ع  س ودف حب ال ات ب وب ق فرض ع
ل من یخالف مواد  ھ لك الی ات م غرام

انون، أو یح ذا الق ات ھ ب المعلوم ج
ر  م تنش ي ل ت ات ال جھ ى ال وعل

  ) منھ11معلوماتھا وفقاً للمادة(

أن  انون أي مواد بش لم یورد الق
ل وتحول  المخالفات التي قد تحص
دون تحیق الحصول على المعلومات 

  سواء على األفراد أو الجھات

فرض غرامات مالیھ لكل من یخالف 
اذ  ل النف انون، أو یعط ذا الق مواد ھ

ات التي إلى المعل ات، وعلى الجھ وم
ول  ر معلوماتھا وفقاً للفص لم تنش

  ) من ھذا القانون62-63-64-65(
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ة قانونیة مقارنة.]...وآخرون[أحمد عزت )1 ة  -. حریة تداول المعلومات دراس س القاھرة : مؤس

 .2011حریة الفكر والتغییر،
ول على  )2 ة لتحقیق حق الحص ة الیمنی ة في الجمھوری ل. الجھود الوطنی ی دي فض د مھ أحم

  ).2010، (1ع -اإلداریة. المعلومات. مجلة العلوم 
 م.10/12/1948لحقوق اإلنسان اإلعالن العالمي  )3
 -بالل البرغوثي، أحمد حماد . دراسة الحق في الحصول على المعلومات وواقعھ في فلسطین. )4

  .2011فلسطین : المركز الفلسطیني للتنمیة والحریات اإلعالمیة (مدى) ، 
 الخلیل بن أحمد الفراھیدي . كتاب العین. )5
وعة العر )6 ة الجمھوریة. ھیئة الموس وریا. رئاس وعة العربیة.س ق :  -.1ط -بیة. الموس دمش

 .2003الھیئة، 
عبان عبد )7 ر. ش ریعات الكتب والمكتبات والمعلومات في مص ر القاھرة : الدا -العزیز خلیفھ. تش

 .1977المصریة اللبنانیة، 
امرائي. تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتھا. )8 ل الس عمان  -عامر إبراھیم قندیلجي، إیمان فاض

 .2002الوراق للطباعة والنشر،(األردن): مؤسسة 
وھد  )9 ریعات الیمنیة النافذة.ش ول على المعلومة في القوانین والتش علي ھزازي. حق الحص

  www.almasdaronline.comعلى موقع :  15/2/2015بتاریخ 
ي )10 ان، حیدر ادھم عبد الھاديمازن لیلوي راض ة تحلیلیة مقارنة. دار  . حقوق اإلنس دراس

 .2009المطبوعات الجامعیة
ول على  )11 روع قانون حق الحص طینیة في مش ین أبو عرقوب . التجربة الفلس محمد حس

 .2012فلسطین : المركز الفلسطیني للسیاسات والمصادر اإلعالمیة، -المعلومات.
 .1983ة غریب، القاھرة : مكتب -الھادي . مقدمة في علم المعلومات . محمد فتحي عبد )12
محمد ناجي عالو ."قوانین اإلعالم النافذ منھا والمقترح بین معاییر التعددیة السیاسیة وبقایا  )13

 .2011الشمولیة". ورقة عمل،
 م.20/2/2001الیمن . دستور الجمھوریة الیمنیة المعدل والمقر بتاریخ  )14
نة 25الیمن . القانون رقم ( )15 حافة والمطبوعات وال1990) لس ان الص ئحتھ التنفیذیة م بش

 م .1993) لسنة 49الصادرة بالقرار الجمھوري رقم(
نة 21الیمن . القانون رقم ( )16 ان الوثائق والئحتھ التنفیذیة رقم (2002) لس نة 7م بش ) لس

 م.2005
 م بشـأن حق الحصول على المعلومات.2012) لسنة 13الیمن . القانون رقم ( )17

1. World Resources Institute & International Development 
Research Council . Access To Information in Africa Project 
:The Case of Uganda.- GREENWATCH , 2013. 
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  أبحاث ودراسات
 

دور المكتبة العامة في ثقافة المجتمع 
  والتحول إلى مجتمع المعلومات

 

)( 
Latifa2002l@yahoo.com 

 

Abstract : 
Libraries are an important educational and cultural institutions which 

whether public or specialized represent books, publications and 
documents mainly human elements operating an essential element 
effective performance and implementation of plans, programs and 
activities, organized and indexed and classified according to modern 
technical procedures and then come to the beneficiary as a key element 

And information services is the primary purpose for the existence of 
libraries has become the world are racing towards the information 
society because of owning information is dominant. 

 







 



 
 

 
 

                                                
() لیبیا -ة طرابلسجامعب عضو ھیئة تدریس/  أستاذ مشارك - معلومات دكتوراه.  
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2005 
 

 
 .1990 القاھرة: مكتبة غریب، -حشمت قاسم/ مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات. )1
، جامعة عین شمس -عبد اللطیف الصوفي / مقدمة في تكنولوجیا التعلیم النظریة والعملیة. )2

 .9.ص1999
 شروق،دار ال عمان: -/ المرجع في علم المكتبات والمعلومات. عمر ھمشري، ربحي علیان )3

1997. 
ة )4 تفیدین من المكتبات العامة ومراكز المعلومات. غالب عوض النوایس  -/ خدمات المس

 .2002 دار صفا، عمان:
ریة  -/ المكتبات والمعلومات في عالم جدید. يعبد الھادمحمد فتحي  )5 القاھرة: الدار المص

 .2007 اللبنانیة،
 .2001 وزارة اإلعالم، الكویت: -نبیل علي/ الثقافة العربیة وعصر المعلومات. )6
 
ي المعلومات العربي ودوره الجدید في إدارة المعرفة يعبد الھادمحمد فتحي  .1 اص / اختص

خطط وبرامج التأھیل والتدریب الالزمة الستیعاب األنشطة المستحدثة: ورقة بحث مقدمة 
 .25/12/2007-23وق العمل لملتقى المعلومات في عصر الرقمنة وحاجات س
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ورقة  .الكمیشي / المكتبات العامة ودورھا في تنمیة الشخصیة الثقافیة للشباب ية عللطفیّ  .2
باب والتنمیة والتي نظمتھا وزارة التربیة والتعلیم في الفترة من  دمة لندوة الش -26مق

27/6/2001. 
 
ي ية عللطفیّ  )1 ة مطبقة على  / الكمیش المكتبة االلكترونیة وتحدیث العملیة التعلیمیة: دراس

 .2005 ،لیبیا. أطروحة دكتوراه غیر منشورة ــ قطاع التعلیم العام بمدینة طرابلس
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  أبحاث ودراسات
 

  النشر الإلكتروني 
في جامعة أم القرى 

 
 Electronic publishing 

at Umm Al-Qura University  
) Barriers and solutions (  

 

  
 )(

   
jazahrani@uqu.edu.sa   

 
 

  



  















                                                
)( جامعة أم القرى –معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث اإلسالمي  - علم المعلومات المساعد أستاذ.   
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Abstract : 
Current study aimed to identify the difficulties that academic staff 

members at Umm Al-Qura University maybe faced when they try to 
publish their studies electronically, and to investigate barriers that 
possibly prevent them to benefit from electronic information resources. 
Researcher has utilize descriptive research method to describe this 
phenomenon in order to learn more about details of the research 
problem.  

The results indicated to other barriers such as training  shortage 
required to deal with publishing processes, technical skills needed , as 
well as the need to increase consciousness of the importance of 
electronic publishing. Results also showed the neediness of electronic 
information to be classified, indexed and to be organized as it is huge 
in size which is very difficult for most of researchers to access the 
information they want, in addition to some technical problems related to 
the technology and international information network. 
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The study terms:  

scientific publishing, electronic publishing, publishing barriers, 
publishing difficulties, Umm Al-Qura University.  
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ب   1 دری احثین إلى الت ة الب اج ح
  1.41  6.57  6.66 0.61 15.45 83.94  وإتقان بعض المھارات التقنیة

احثین   2 دى بعض الب ة الوعي ل قل
  3.90  7.13  7.75 4.8 19.1 76.1  وأھمیة النشر االلكترونيبجدوى 

ن   3 ی ث اح ب دى ال رة ل ب خ ة ال ل ق
  4.33  7.31  8 6.1 20.3 73.6  بإجراءات النشر االلكتروني

ول إلى النص   4 ة الوص عوب ص
  3.11  7.72  8.03  3.03 23.64 73.33 الكامل أحیاناً 

5  
عف  عف ض انعدام التوثیق یض
ات  علوم م عض ال ة ب ی داق مص

 لكترونیةاإل
73.33 22.12 4.55 8.03  7.54  3.78  

ر   6 یل بعض الباحثین للنش تفض
  6.77  6.57  8.48 16.67 15.45 67.88  الورقي على النشر االلكتروني

7  
ات على  ة حجم المعلوم خام ض
ت  د من الوق ب المزی ة یتطل بك الش

 والجھد
64.24 32.73 3.03 8.7  8.52  3.11  

ة   8 ة الملكی ای اب قوانین حم غی
  6.86  7.31  8.8 17.3 20.3 62.4  كریةالف

9  
التخوف من عدم احتساب البحوث 
دم  د التق ً عن ا ورة الكترونی المنش

  بطلب الترقیة
62.1 17.3 20.6 8.81  6.86  7.34  

ات مختلفة   10 ت في أو ق بطء اإلنترن
  4.97  8.32  8.82  8.18 30 61.82 من الیوم

11  
عدم اشتراك المكتبة الجامعیة في 

مجال ة بعض ال م ی اع ق ف ت وارت
 الحصول على المقالة

58.18 21.52 20.3 8.96  7.46  7.30  

ر   12 عف االطالع على ما ینش ض
  4.53  8.87  9.05 6.66 39.39 53.95  الكترونیاً 

تعرض بعض المواقع االلكترونیة   13
  5.22  8.85  9.07 9.09 38.79 52.12  لالختراق

  4.43  8.96  9.07 6.36 42.12 51.52  تعرض بعض األجھزة للفیروسات  14
ات   15 اوین بعض المكتب تغییر عن

  8.42  8.25  8.88 31.22 29.09 39.69 وقواعد النشر

1 
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الم، غنیم، محمد .2 ر .حمدي، وجیھ وأمل س ر في اإللكتروني النش نوات ( عش  -1990س

 2ع ،٧ مج -. المعلومات وعلم المكتبات في عربیة راساتد -. دراسة ببلیومتریة ):1999
 .112-63ص ص   -) .٢٠٠٢(مایو

اق،  .3 ّ ان، األردن : مؤسسة الور ّ قندیلجي، عامر إبراھیم. تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتھا. عم
2002. 

4. Judy Luther, Linda Bills, Amy McColl, Norm Medeiros, Amy 
Morrison, Eric pumroy and Peggy Seiden. Library buildings 
and the building of a collaborative research collection at the 
Tri-college library consortium. Council of library and 
information resources, Washington D.C. April 2003. 

5. Carol Tenopir. Electronic publishing: research issues for 
academic librarians and users. Library trends, Vol. 51, No 4, 
Spring 2003, pp. 614-635.  

  . 2003، 2مجلة لمعلوماتیة، ع -العریشي، جبریل بن حسن؛ النشر اإللكتروني. .6
ابع من  .7 ة تحلیلیة. الزأو یة، جامعة الس ر اإللكتروني: دراس م. النش الرتیمي، محمد أبوالقاس

 . 2004إبریل، 
8. Johannes (Jan) JM Velterop. Open access publishing and 

scholarly societies. Open society institute, 400 West 59th 
street, New York, 2005.  

9. John B. Horrigan. The Internet as a resource for news and 
information about science, Pew internet and American life 
project, 1615L St, NW-Suite 700 Washington D.C. 20 Nov 2006.  
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ھامات المكتبات (19) وقي بنبین، "إس ة في تطور الثقافة والفكر في المغرب: بعض خزانات مراكش  أحمد ش الخاص

ا". ً   .  21. ص1994) 3ع ( -حولیات كلیة اللغة العربیة بمراكش (المغرب). -نموذج
المي". (20) در عن  -عمار محمد النھار، "روائع الكتب والمكتبات في التاریخ العربي اإلس مجلة الحرفیون: (تص

  .  37 – 32، ص2016/ 2015)، 261-260العددان ( -دمشق). -االتحاد العام للحرفیین 
ات في أنواع المكتبات. (21) من كتاب: دراس ة، ض فر، المكتبات الخاص الریاض: مكتبة  -عبد العزیز بن محمد المس

  .   153 – 152. ص2008الملك فھد الوطنیة، 
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  .   143 – 139. ص2006) 5(ع – 3س ،مصر
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الح (23) رف ص یدیة.محمود ، أنور محمد أش ة من الدخول العربي حتى التجربة اإلخش عمان:  -زناتي، أیام المحروس

  . 15. ص2015دار زھران للنشر والتوزیع، 
َ القدیمة، راجع: شعبان عبد (24) ر صْ ِ لقاھرة: ا -العزیز خلیفة، الكتب والمكتبات في العصور القدیمة. عن المكتبة في م

یة اللبنانیة،  َ ر صْ ِ    .  52 – 35. ص1996الدار الم
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21–254642–868

323–358935–969







)27(

174

240 



358969





342–365953975



                                                
َ في العصور الوسطى"/ ترجمة: أحمد سالم. (25) ر صْ ِ رة: القاھ -أیمن فؤاد سید، كلمة تصدیر الكتاب المترجم "تاریخ م

یة العامة للكتاب،  َ ر صْ ِ   . 9. ص2015الھیئة الم
راف:  (26) ة تاریخیة (أطروحة ماجستیر/ إش ر: دراس ع عش َ في القرن التاس ر ْ ص ِ محمد لطفي متولي، المكتبات في م

  . 39 – 38. ص2002جامعة المنوفیة،  –المنوفیة: كلیة اآلداب  -محمد فتحي عبد الھادي).
ر المملوكي. (27) َ في العص ر ْ ص ِ ار، تاریخ المكتبات في م ید النش یة اللبنانیة، القاھرة: الدا–الس َ ر ْ ص ِ  .1993ر الم

  . 66ص
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ة). (28) ار (الخطط المقریزی ذكر الخطط واآلث ار ب ادر، -المقریزي، المواعظ واالعتب / 1.، (ج1990بیروت: دار ص

  ). 352ص
راف: عبد  (29) تیر/ إش َ الفاطمیة (أطروحة ماجس ر ْ ص ِ متولي محمد متولي قمر الدولة، المكتبة ودورھا التربوي في م

  .  81. ص1983جامعة المنوفیة،  -المنوفیة: كلیة التربیة -).الغني عبود
َ في العصر الفاطمي األول ( (30) ر صْ ِ القاھرة: دار  -م).1072 -968ھـ/ 465 -358خطاب عطیة علي، التعلیم في م

  . 188. ص1947الفكر العربي، 
  .  99متولي قمر الدولة، المكتبة ودورھا، (مرجع سابق)، ص (31)
  . 67ار، تاریخ المكتبات، (مرجع سابق)، صالسید النش (32)



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)149( 
 



567–6481171–1250

572–579

1176–1183

)33  ( 

















)34( 





)35 (

 





                                                
، (مرجع سابق)، ص (33) َ ر صْ ِ   . 12أیمن فؤاد سید، تاریخ م
ن. (34) ش ان ش امي/ تحقیق: رمض نا البرق الش ). 234/ ص1. (ج1971بیروت: دار الكتاب الجدید،  -البنداري، س

ماع. ن محمد الش رة: دار الط -ابن الفرات، تاریخ ابن الفرات/ تحقیق: حس / 4. (مج1967باعة الحدیثة، البص
  ).167/ ص1ج
َ في عصر دولة الممالیك البحریة. (35) ر ْ ص ِ یة،  -سعید عبد الفتاح عاشور، م َ ر صْ ِ . 1959القاھرة: مكتبة النھضة الم

  . 51ص
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1250–1517









)39( 





                                                
ھا. (36) اجد القاھرة ومدارس ). أحمد 55 -49/ ص2. (ج1969القاھرة: دار المعارف،  -راجع: أحمد فكري، مس

ام.بدوي، الحیاة ا َ والش ر ْ ص ِ لیبیة بم ر الحروب الص ر والتوزیع،  -لعقلیة في عص َ للنش ر ْ ص ِ ة م القاھرة: دار نھض
  . 60 – 44. ص1972

  . 71-70السید النشار، تاریخ المكتبات، (مرجع سابق)، ص (37)
، (مرجع سابق)، ص (38) َ ر صْ ِ   .153سعید عاشور، م
العربي، راجع: مناھل فخر الدین فلیح، "التعلیم في ظل  العصر المملوكي كان عصر النھضة المكتبة في التاریخ (39)

  .395 – 394. ص1979آذار  10ع -الموصل). -مجلة الرافدین (كلیة اآلداب  -دولة الممالیك".
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  . 73 -72السید النشار، تاریخ المكتبات، (مرجع سابق)، ص (40)
َ والشام. (41) ر صْ ِ   .  345. ص1976قاھرة: دار النھضة العربیة، ال -سعید عبد الفتاح عاشور، العصر الممالیكي في م
  . 79 – 76السید النشار، تاریخ المكتبات، (مرجع سابق)، ص (42)
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11174790 
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12318380930–990 



386966







)44( 







                                                
). سیدة إسماعیل 215/ ص1.(ج1957بیروت: دار إحیاء التراث العربي،  -شمس الدین الذھبي، تذكرة الحفاظ. (43)

ر الوالة: من الفتح إلى قیام الدولة الط َ في عص ر ْ ص ِ ف، م یة العامة للكتاب،  -ولونیة.الكاش َ ر ْ ص ِ القاھرة: الھیئة الم
  . 183. ص1988

ان عباس. (44) ان/تحقیق: إحس اء الزم اء أبن ان وأنب ات األعی ان، وفی / 7.(ج1968بیروت: دار الثقافة،  -ابن خلك
  ).27ص
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)49(

                                                
  .نفسھابن خلكان،  (45)
  ).341، ص8، ص6/ ص2(ج، المقریزي، الخطط (46)
  ).29/ ص7یان، (جابن خلكان، وفیات األع (47)
  ).341، ص6/ ص2المقریزي، الخطط، (ج (48)
  ).341/ ص2المقریزي، الخطط، (ج (49)
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133901001 



388999





)4()5( 

145001106 



)6(





                                                
  ).29/ ص7ابن خلكان، وفیات األعیان، (ج (1)
كماء. (2) یبعة، عیون األنباء 74القاھرة: مكتبة المتنبي، (د.ت). ص -القفطي، إخبار العلماء بأخبار الحُ . ابن أبي أص

یة العامة للكتاب،  -قیق: عامر النجار.في طبقات األطباء/ تح َ ر صْ ِ   ). 144/ ص3. (ج2001القاھرة: الھیئة الم
تار  (3) راف/ عبد الس تیر إش ر الفاطمي (أطروحة ماجس َ في العص ر ْ ص ِ حنان عبد اللھ محروس، المكتبات في م

  .58. ص2007جامعة القاھرة،  -الجیزة: كلیة اآلداب -الحلوجي).
  ).270/ ص1عیان، (جابن خلكان، وفیات األ (4)
  ).4/ ص2المقریزي، الخطط، (ج (5)
وسام منیر عبد الرحمن، مصائر الكتب اإلسالمیة: دراسة في عوامل اختفاء الكتاب اإلسالمي في الفترة من القرن  (6)

راف: محمود عباس حمودة). تیر/ إش ر الھجري (أطروحة ماجس  -القرن الثالث الھجري وحتى القرن الثالث عش
  . 87ص .2007جامعة األزھر،  -الدراسات اإلنسانیة القاھرة: كلیة
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155151122 

487–515



)4(



)5( 

                                                
اء (1) اقوت الرومي، معجم األدب ب). ی ة األدی ب إلى معرف اد األری / 5(ج .1991بیروت: دار الكتب العلمیة،  -(إرش

  ).53ص
  ).163/ ص3ابن أبي أصیبعة، عیون األنباء، (ج (2)
  ). 401 -400/ ص3ابن أبي أصیبعة، عیون األنباء، (ج (3)
ا (4) اظ الحنف د. المقریزي، اتع د أحم د حلمي محم ا/ تحقیق: محم اطمیین الخلف ة الف ار األئم أخب اھرة: المجلس  -ب الق

المیة،  / انتقاه تقى الدین أحمد 70/ ص3.، (ج1973األعلى للشئون اإلس َ ر ْ ص ِ ر، المنتقى من أخبار م ). ابن میس
ھ:  ع فھارس یھ ووض ید.بن علي المقریزي/ حققھ وكتب مقدمتھ وحواش القاھرة: المعھد العلمي  -أیمن فؤاد س

رقیة،  ي لآلثار الش في فنون األدب/ تحقیق: محمد محمد أمین،  . النویري، نھایة األرب80.، ص1981الفرنس
  ).  282/ ص28. (ج1992القاھرة: دار الكتب والوثائق القومیة،  -محمد حلمي محمد أحمد.

  .59حنان محروس، المكتبات، (مرجع سابق)، ص (5)



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)156( 
 







594

1198

)1 (





)2 ( 



)3(





)4(

 

165961200 









5891193

)5 ( 

                                                
  ).   175 - 174/ ص3ابن أبي أصیبعة، عیون األنباء، (ج (1)
  .  105متولي قمر الدولة، المكتبة ودورھا، (مرجع سابق)، ص (2)
  .199. ص1978القاھرة: دار الثقافة للطباعة والنشر،  -سعید إسماعیل علي، معاھد التعلیم اإلسالمي. (3)
، ص (4) َ ر صْ ِ   ). 281/ ص28. النویري، نھایة األرب، (ج82 – 79ابن مبسر، المنتقى من أخبار م
  . 230. ص1998بیروت: دار الغرب اإلسالمي،  -یحیى وھیب الجبوري، الكتاب في الحضارة اإلسالمیة. (5)
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5791183









)4( 









)5(

                                                
. 1988القاھرة: مكتبة الثقافة الدینیة،  -عبد القادر النعیمي، الدارس في تاریخ المدارس/ تحقیق: جعفر الحسني. (1)

   . 88؛ وسام منیر، مصائر الكتب اإلسالمیة، (مرجع سابق)، ص)92 - 89/ ص1(ج
  ).  367/ ص2المقریزي، الخطط، (ج (2)
  ).200/ ص1بیروت: دار الجیل، (د.ت). (ج -أبو شامة، الروضتین في أخبار الدولتین النوریة والصالحیة. (3)
  .  116. ص1978بیروت:  مؤسسة الرسالة،  -محمد ماھر حمادة، المكتبات في اإلسالم. (4)
  ).  367/ ص2المقریزي، الخطط، (ج (5)
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5801184



)1(

6941296

)2(





)3( 

176481250 





628

643





)4( 

 

 

                                                
  ).  409/ ص1المقریزي، الخطط، (ج (1)
/ 845 – 766). ومما بقي من نفائس ھذه المدرسة إلى زمن المقریزي (366/ ص2المقریزي، الخطط، (ج (2) ھـ

اآلن، مصحف م) مصحف عثمان، وصفھ المقریزي بقولھ: "وفي مكتبة المدرسة الفاضلیة إلى 1441 – 1364
حف عثمان بن عفان... وھو في خزانة  میھ الناس مص ا، مكتوب بالخط األول الكوفي، یس قرآن كبیر القدر جدً

  )  197/ ص4مفردة لھ بجانب المحراب من غربیھ، علیھ مھابة وجاللة". الخطط، (ج
  .63حنان محروس، المكتبات، (مرجع سابق)، ص (3)
یة العامة للكتاب،  -ھل الزمان/ تحقیق: محمد محمد أمین.العیني، عقد الجمان في تاریخ أ (4) َ ر ْ ص ِ القاھرة: الھیئة الم

ان.46. ص1987 اریخ األعی ان في ت ارف  -. ابن الجوزي، مرآة الزم ة مجلس دائرة المع اد: مطبع در آب حی
  ). 785 - 784/ ص8. (ج1952العثمانیة، 



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)159( 
 

1864973312511332 

اس بن عســاكر الكناني  ان اإلمام األدیب شــافع بن علي "شــافع بن علي بن ع
ع العمى في أواخر  َ إلى أن أصـــا ر ْ ا لدیوان اإلنشـــاء في مِصـــ ً " متول َ ر ْ العســـقالني المِصـــ

ه ســنة ( ســبب ســهم أصــا اته  ان م) ف1281هـــــــــــــــــ/ 680ح ا بیته إلى أن توفى، و ً قى مالزم
ا قــال هــذا الكتــاب الفالني  ً ــ تــا ــان إذا لمس  ا للكتــب یتعرف علیهــا وهو أعمى، ف ً جــامعــ
ما وضـــعه،  ه واســـتخرجه  ت تاب قام إلى خزانة  ذا أراد أ  ٕ ملكته في الوقت الفالني، وا

ان مصـــــیر  ا  ً ت ة عشــــر خزانة مملوءة  عد وفاته ثمان ع، حیث ها البوقد خلف ابن علي 
عد وفاته إلى ســـــــنة  ع منها  قیت تب ه، ف ت تاب من  ل  مة  انت زوجته تعرف ثمن وق

  )1(م).1338هـ/ 739(
197901387 



)2(



7791396

)3 ( 

1108521433 



)4(



                                                
ات/ تحقیق: علي محمد مع (1) اكر الكتبي، فوات الوفی د الموجود.ابن ش ب  -وض، عادل أحمد عب بیروت: دار الكت

   . 88وسام منیر، مصائر الكتب اإلسالمیة، (مرجع سابق)، ص ).474/ ص1. (ج2000العلمیة، 
قالني، الدرر الكامنة (2) حیح: عبد الوارث محمد علي. العس بط وتص بیروت: دار الكتب  -في أعیان المائة الثامنة/ ض

القاھرة: المجلس  -. العسقالني، إنباء الغمر بأنباء العمر/ تحقیق: حسن حبشي.)38/ ص1.، (ج1997العلمیة، 
  ). 299/ ص3. (ج1969األعلى للشئون اإلسالمیة، 

ان قدیمان في إعارة الكتب". (3) ید، "نص  – 127/ ص1. (مج1958مجلة معھد المخطوطات العربیة،  -فؤاد س
128 .(  

  ). 34 - 33/ ص3. (ج1981بیروت: دار التراث،  -تاسع.ألھل القرن ال السخاوي، الضوء الالمع (4)
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1118851490 



)2( 

1128871492 





)3( 

1138881493 

888



)4( 

114 



)5 ( 
115 







                                                
َ في دولة الممالیك الجراكسة: دراسة عن التاریخ والمؤرخین  (1) ر صْ ِ محمد كمال الدین عز الدین، الحركة العلمیة في م

)784 – 922 / القاھرة: كلیة البنات  -م)/ أطروحة دكتوراه إشراف: سیدة إسماعیل كاشف.1517 – 1382ھـ
  .  83. ص1989ة عین شمس، جامع –

  ). 274 - 272/ ص10السخاوي، الضوء الالمع، (ج (2)
  ). 75/ ص3السخاوي، الضوء الالمع، (ج (3)
عید، الحیاة العلمیة في دولة الممالیك البحریة ( (4) / 783 – 648مجاھد محمد س م)/ أطروحة 1382 – 1250ھـ

ان محمد. ادر عثم د الق راف: عب ان:  -دكتوراه إش ة اآلدابأم درم المیة،  –كلی . 2011جامعة أم درمان اإلس
  . 100ص

  ). 695/ ص6السخاوي، الضوء الالمع، (ج (5)
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21204820 





199200
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225341139 











)3( 

234725761079–1180 







5461148



                                                
، (مرجع سابق)، ص (1) َ ر صْ ِ   .  84محمد كمال، الحركة العلمیة في م
: القاھرة -). دیوان اإلمام الشافعي/ تحقیق: عبد المنعم خفاجي.169 - 163/ ص4ابن خلكان، وفیات األعیان، (ج (2)

  . 26 – 3. ص1984مكتبة الكلیات األزھریة، 
  ).180 - 179/ ص3ابن أبي أصیبعة، عیون األنباء، (ج (3)
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245941198 
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256671267 



)5 ( 

                                                
  )106 - 105/ ص1ابن خلكان، وفیات األعیان، (ج (1)
  ). 1303/ ص 4الذھبي، تذكرة الحفاظ، (ج (2)
  .  103متولي قمر الدولة، المكتبة ودورھا، (مرجع سابق)، ص (3)
  ).175 - 174/ ص3بعة، عیون األنباء، (جابن أبي أصی (4)
ْ غبر.55/ ص2العیني، عقد الجمان، (ج (5) ن َ . 1966الكویت: مطبعة الكویت الحكومیة،  -). الذھبي، العبر في خبر م

  ).287 -286/ ص5(ج
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277211321 



)2( 

288111408 
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298121409 
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  ).129/ ص2العیني، عقد الجمان، (ج (1)
  ). 422 - 421/ ص4العسقالني، الدرر الكامنة، (ج (2)
  ).  29/ ص9الضوء الالمع، (جالسخاوي،  (3)
  ).  308/ ص1السخاوي، الضوء الالمع، (ج (4)
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َ في العصر الفاطمي. (1) ر صْ ِ   .   170. ص1989القاھرة: دار الفكر العربي،  -خضر أحمد عطا اللھ، الحیاة الفكریة في م
ر األیوبي ( (2) / 648 – 567عید محمد علي أبو زید، مجتمع القاھرة في العص م)/ أطروحة 1250 – 1171ھـ

  . 272. ص1993جامعة الزقازیق،  –الشرقیة: كلیة اآلداب  -دكتوراه إشراف: سوسن محمد نصر.
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قاتابن أب )1 اء في ط عة، عیون األن اءا ي أصــــــــــــــی : عامر النجار.ألط  -/ تحقی
ة العامة للكتاب،  َ ر ْ   .  2001القاهرة: الهیئة المِص

، مرآة الزمــا )2 ــان.ابن الجوز عــة مجلس دائرة  -ن في تــارخ األع ــاد: مط حیــدر آ
ة،    .  1952المعارف العثمان

: حســــــــن محمد الشــــــــماع. )3 صــــــــرة: دار -ابن الفرات، تارخ ابن الفرات/ تحقی  ال
اعة الحدیثة،    .  1967الط

ـــاس. )4 : إحســــــــــــــــان ع ـــاء أبنـــاء الزمـــان/تحقی ـــان وأن ـــات األع  -ابن خلكـــان، وف
  .1968بیروت: دار الثقافة، 

ــان، (ج )5 ـات األع ). دیوان اإلمــام الشـــــــــــــــافعي/ 169 - 163/ ص4ابن خلكـان، وف
: عبد المنعم خفاجي. ات األزهرة،  -تحقی ة الكل ت   .  1984القاهرة: م

: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد  )6 ات/ تحقی ابن شاكر الكتبي، فوات الوف
ة،  -الموجود.   .  2000بیروت: دار الكتب العلم

ســر، الم )7 / ابن م / انتقاه تقى الدین أحمد بن علي المقرز َ ر ْ ار مِصـــ نتقى من أخ
من فؤاد ســید. ه ووضــع فهارســه: أ تب مقدمته وحواشــ : المعهد القاهرة -حققه و

ة،    .  1981العلمي الفرنسي لآلثار الشرق
ة. )8 ار الدولتین النورة والصـــــــالح دار  بیروت: -أبو شـــــــامة، الروضـــــــتین في أخ

  الجیل، (د.ت).
: رمضـــــان شـــــشـــــن.البند )9 ، ســـــنا البرق الشـــــامي/ تحقی بیروت: دار الكتاب  -ار

  .1971الجدید، 
ْ غبر. )10 ن َ ة،  -الذهبي، العبر في خبر م وم ت الح عة الكو ت: مط   .1966الكو

                                                
  . 424 – 423. ص2014دمشق: منشورات جامعة دمشق،  -عمار محمد النھار، تاریخ الممالیك. (1)
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، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع. )11   .1981بیروت: دار التراث،  -السخاو
12( . رة الحفا   .1957اء التراث العري، بیروت: دار إح -شمس الدین الذهبي، تذ
: جعفر الحســــــــــــــني. )13 مي، الــدارس في تــارخ المــدارس/ تحقی -عبــد القــادر النع

ة،  ة الثقافة الدین ت   .  1988القاهرة: م
ح: عبد  )14 ان المائة الثامنة/ ضـــــــــــ وتصـــــــــــح العســـــــــــقالني، الدرر الكامنة في أع

ة،  -الوارث محمد علي.   .1997بیروت: دار الكتب العلم
شــي.العســقالني،  )15 : حســن ح اء العمر/ تحقی أن اء الغمر  مجلس القاهرة: ال -إن

ة،    .  1969األعلى للشئون اإلسالم
: محمــــد محمــــد أمین. )16  -العیني، عقــــد الجمــــان في تــــارخ أهــــل الزمــــان/ تحقی

ة العامة للكتاب،  َ ر ْ   .1987القاهرة: الهیئة المِص
ماء. )17 ُ ار الح أخ ار العلماء  ت -القفطي، إخ   ة المتنبي، (د.ت). القاهرة: م
: محمــد حلمي  )18 ــار األئمــة الفــاطمیین الخلفــا/ تحقی ــأخ ، اتعــا الحنفــا  المقرز

ة،  -محمد أحمد.   .1973القاهرة: المجلس األعلى للشئون اإلسالم
ــــــة). )19 ر الخط واآلثــــــار (الخط المقرز ــــــار بــــــذ ، المواع واالعت  -المقرز

  .  1990بیروت: دار صادر،
ة  )20 ، نهـا ر : محمد محمد أمین، محمد حلمي النو األرب في فنون األدب/ تحقی

ة،  -محمد أحمد.   .  1992القاهرة: دار الكتب والوثائ القوم
ـاء (إرشــــــــــــــاد األرـب إلى معرفـة األدیـب). )21 بیروت:  -ـاقوت الرومي، معجم األد

ة،    .  1991دار الكتب العلم
 

ة في عصـــــــــر  )1 اة العقل ، الح َ والشـــــــــام.أحمد بدو ر ْ مِصـــــــــ ة   -الحروب الصـــــــــلیب
َ للنشر والتوزع،  ر ْ  .1972القاهرة: دار نهضة مِص
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ر في  )2 ات الخاصــــــة في تطور الثقافة والف ت أحمد شــــــوقي بنبین، "إســــــهامات الم
ا". ً عض خزانــات مراكش نموذجــ مراكش  -المغرب:  ــة  ــة اللغــة العر ل ــات  حول

 .  1994) 3ع ( -(المغرب).

، مساج )3 ر   .1969القاهرة: دار المعارف،  -د القاهرة ومدارسها.أحمد ف
ام المحروســــــة من الدخول العري  )4 أشــــــرف صــــــالح محمد، أنور محمود زناتي، أ

ة.   .  2015عمان: دار زهران للنشر والتوزع،  -حتى التجرة اإلخشید
َ في العصــــــــــور  )5 ر ْ لمة تصــــــــــدیر الكتاب المترجم "تارخ مِصــــــــــ من فؤاد ســــــــــید،  أ

ة العامة للكتاب،  -: أحمد سالم.الوسطى"/ ترجمة َ ر ْ   .  2015القاهرة: الهیئة المِص
َ في العصر الفاطمي. )6 ر ْ رة في مِص اة الف لقاهرة: ا -خضـر أحمد عطا الله، الح

ر العري،   .  1989دار الف

َ في العصر الفاطمي األول ( )7 ر ْ م في مِص ة علي، التعل ــــ/ 465 -358خطاب عط هـ
ر العري، القاهرة: دار  -م).1072 -968  .1947الف

م اإلســـــالمي. )8 اعة  -ســـــعید إســـــماعیل علي، معاهد التعل القاهرة: دار الثقافة للط
  .1978والنشر، 

َ والشـــام. )9 ر ْ ي في مِصـــ : دار القاهرة -ســـعید عبد الفتاح عاشـــور، العصـــر الممال
ة،    .  1976النهضة العر

حر  )10 ك ال َ في عصــــر دولة الممال ر ْ اهرة: الق -ة.ســــعید عبد الفتاح عاشــــور، مِصــــ
ة،  َ ر ْ ة النهضة المِص ت   .  1959م

ي. )11 َ في العصــر المملو ر ْ ات في مِصــ ت رة: الدار القاه –الســید النشــار، تارخ الم
ة،  ة اللبنان َ ر ْ  .  1993المِص

ام الدولة  )12 َ في عصــــــر الوالة: من الفتح إلى ق ر ْ ســـــیدة إســــــماعیل الكاشـــــف، مِصــــــ
ة. ة  -الطولون َ ر ْ  .1988العامة للكتاب، القاهرة: الهیئة المِص

مة. )13 ات في العصــــــــــــور القد ت فة، الكتب والم ان عبد العزز خل لقاهرة: ا -شــــــــــــع
ة،  ة اللبنان َ ر ْ   .  1996الدار المِص



  
  

  
  
  
  

 

 مجلة المكتبات والمعلومات 2016  
  
 

)168( 
 

تاب: دراســـــات في  )14 ات الخاصـــــة، ضـــــمن  ت عبد العزز بن محمد المســـــفر، الم
ات. ت ة،  -أنواع الم ة الملك فهد الوطن ت   .  2008الراض: م

ك.عمار محمد  )15 ،  -النهار، تارخ الممال : منشورات جامعة دمش   .2014دمش
ات في اإلسالم. )16 ت  .1978بیروت:  مؤسسة الرسالة،  -محمد ماهر حمادة، الم

ة. )17 ، الكتاب في الحضـــــــــارة اإلســـــــــالم  بیروت: دار الغرب -حیى وهیب الجبور
 .1998اإلسالمي، 

 
ات في التارخ العري اإلســـــــــــــالمي".عمار محمد النهار، "روائع الك )1 ت  -تب والم

). -مجلة الحرفیون: (تصـــــــــــــدر عن االتحاد العام للحرفیین  العددان  -دمشــــــــــــــ
)260-261 ،(2015 /2016.  

مان في إعارة الكتب". )2 ة،  -فؤاد ســید، "نصــان قد مجلة معهد المخطوطات العر
  )1. (مج1958

م في ظـل دولـة ا )3 ح، "التعل ك".منـاهـل فخر الـدین فل ة مجلة الرافدین ( -لممـال ل
  .1979آذار  10ع -الموصل). -اآلداب 

ة دراســــــــــــــة في المفهوم ودوافع  )4 ات الشــــــــــــــخصــــــــــــــ ت نها محمد أحمد عثمان، "الم
ن". ات اآلن  -التكو ت  .  2006) 5ع( – 3مصر، س –الم

 

َ في العصــــــــــر الف )1 ر ْ ات في مِصــــــــــ ت اطمي (أطروحة حنان عبد الله محروس، الم
ة اآلداب -ماجســـــــــــتیر إشــــــــــــراف/ عبد الســــــــــــتار الحلوجي). ل جامعة  -الجیزة: 

  .2007القاهرة، 
ي ( )2 هـــــــــــــــــــ/ 648 – 567عید محمد علي أبو زد، مجتمع القاهرة في العصـــــر األیو

توراه إشــراف: ســوســن محمد نصــر.1250 – 1171 ة  -م)/ أطروحة د ل ة:  الشــرق
،  –اآلداب   .1993جامعة الزقاز
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ــة  )3 َ الفـاطم ر ْ ــة ودورهـا الترو في مِصــــــــــــــ ت متولي محمـد متولي قمر الــدولـة، الم
ة -(أطروحـة مـاجســــــــــــــتیر/ إشــــــــــــــراف: عبد الغني عبود). ة التر ل ة:   -المنوف

ة،    .  1983جامعة المنوف
حرة ( )4 ك ال ة في دولة الممال اة العلم ــــــــــــــــ/ 783 – 648مجاهد محمد ســـعید، الح هـ

أم درمان:  -توراه إشراف: عبد القادر عثمان محمد.م)/ أطروحة د1382 – 1250
ة اآلداب ة،  –ل  .2011جامعة أم درمان اإلسالم

ــك  )5 َ في دولــة الممــال ر ْ ــة في مِصــــــــــــــ ــة العلم مــال الــدین عز الــدین، الحر محمــد 
م)/ 1517 – 1382هــــــــــــــــــــــ/ 922 – 784الجراكســـــــة: دراســـــــة عن التارخ والمؤرخین (

توراه إشــــــــراف: ســــــــیدة إســــــــم اشــــــــف.أطروحة د ة البنات  -اعیل  ل  –القاهرة: 
 .1989جامعة عین شمس، 

ة  )6 َ في القرن التاسـع عشـر: دراسة تارخ ر ْ ات في مِصـ ت محمد لطفي متولي، الم
.( ة  -(أطروحـة مـاجســــــــــــــتیر/ إشــــــــــــــراف: محمـد فتحي عبـد الهـاد ل ة:  المنوف

ة،  –اآلداب   .  2002جامعة المنوف

ة: دراســـــة في عوامل اختفاء وســـــام منیر عبد الرحمن، مصـــــائر الكتب  )7 اإلســـــالم
الكتاب اإلســـــالمي في الفترة من القرن الثالث الهجر وحتى القرن الثالث عشــــــر 

اس حمودة). ة  -الهجر (أطروحة ماجســـــــــتیر/ إشـــــــــراف: محمود ع ل القاهرة: 
ة  .2007جامعة األزهر،  -الدراسات اإلنسان
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o  

o 

2013 http://acrslis.weebly.com 

o 

    2013 
http://acrslis.weebly.com/1605158016041577

157516041605158516031586.html 
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  .نجالء أحمد یسد.  

  : مكان النشر
 مصر - القاھرة.  

  : رــاشـالن
 دار العربي للنشر والتوزیع.  

  : رـسنة النش
 2014  

    : عـــالقط
 17 x 24 .سم  
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  لیبیا. –) أمینة مكتبة مدرسة المجد الثانویة للبنات / سوق الجمعة : طرابلس 1(
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  مكتبات ليبية
  

  

  مكتبة الجامعة الليبية
  للعلوم الإنسانية والتطبيقية
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509  دارةاإل 122  معارف عامة 

172  المحاسبة 10  التــــاریخ 
86  أسواق مالیة 8  اللغة العربیة 
253  االقتصاد 45  اللغة اإلنجلیزیة 
145  الحاسوب 22  اإلســـالمیات 
95  القانون 100  مجـــالت 

45  الریاضیات 79  مشـــــاریع 
40  علوم سیاسیة 31  رسائل ماجستیر 
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