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مراكز المعلومات بين الحاضر و الم كتبات يف يندوة العلمية حول الاستخدام الآلال
 المستقبلو

 1996أكتوبر  19-20

 

ية المعلومات ومراكز الم كتبات في يالآل الاستخدام ندوة عقدت  الحاضر بين المصر
 وخدمات نظم بحوث مركز من وبدعوة ،القاهرة جامعة الآداب كلية رحاب في والمستقبل
 ال كتب لدار العامة والهيئة ،الآداب بكلية والمعلومات والوثائق الم كتبات وقسم ،المعلومات

ية معلومات مؤسسة خمسين نحو وبحضور، القومية والوثائق  الحضور عدد وبلغ، العربية مصر بجمهور
 عضوًا. وخمسين مائتين عن مايريد

 الندوةأهداف 

 آتية:إلى تحقيق الأهداف ال سعت الندوة 

مراكز المعلومات البرامج الآلية فى الم كتبات والدقيق على واقع استخدام النظم والتعرف  -
ية.  المصر

ت مل الفعلية و معرفة الإيجابيادراسة الجوانب المختلفة المتعلقة بتطبيقها فى ظروف الع - 
 التكامل بينها.العمل على تحقيق التعاون وات من أجل تطوير النظم القائمة والسلبيات و الإمكانيو

 محاور المؤتمر

 حول المحاور الآتية: الندوةدارت جلسات 
ية.الم كتبات و يف يالاستخدام الآلواقع  المحور الأول:  مراكز المعلومات المصر
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 استخدام البرامج المتكاملة و النظم الآلية: المزايا و المعوقات.  :لثانيالمحور ا
 مراكز المعلومات.النظم الآلية فى الم كتبات ومعايير البرامج المتكاملة و  :لثالثالمحور ا
 النظم الآلية.معلومات على البرامج المتكاملة وإعداد و تدريب أخصائيى ال  :لرابعالمحور ا
 مراكز المعلومات.الم كتبات و ين من النظم الآلية فاتجاهات المستفيدي  :الخامسالمحور 
 شبكة الإنترنت.مراكز المعلومات والم كتبات و  :السادسالمحور 

ية.الم كتبات و يف استخدامهاأقراص المدمجة وال  :لسابعالمحور ا  مراكز المعلومات المصر

 أبحاث المؤتمر

 المؤلف موضوع البحث
Open Electronic Information Interchange (OEII) الهادي محمد محمد. د. أ 

Transforming Library Services كامل الدين د. علاء 
 الهادي عبد زين. أ .مدخل خططى:  للمكتبات الآلية الأنظمة تقييم

 لطفى أسامة .الم كتبات عمليات تحسيب نظم تقييم في واستخدامه Z39.50 معيار
 الشافعي حامد.د .والتوطين النقل بين المعلومات تكنولوجيا

 الموجة ظل في ومصادرها  المعلومات وانتقاء تقييم في المعلوماتيين دور
ية  .الثالثة الحضار

 الشيمي الرحمن عبد حسنى. د
 

 بهجت على إجلال. أ .الم كتبات وميكنة وتطوير" LIS" نظام
 سالم شوقی. د.أ .العربية الم كتبات لادارة الآلى النظام: الأفق

 جفال جعفر. أ ."8.01" الجديدة المعربة " وطبعتهMINISIS: "مینزیس نظام
 أبو بكر. أ .الم كتبات لميكنة" VTLS"نظام 

 محمد عليوة. أ .BRS و UNICORN نظاما
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 قاسم حشمت. د.أ .للمعلومات شامل نظام إطار في الانترنت
 خليل. د؛ عصاصة راتب محمد غازی. د.أ .الإليكترونية الم كتبات ونظم الانترنت

 على أحمد
 صادق مصطفى أمنية. د؛ فتحى هشام. أ .الم كتبة في المعلومات خدمات تطوير على الانترنت شبكة أثر

 صادق أمنية. د .والانترنت شبكة استخدام على التدريب في الم كتبة دور
 فتحی هشام. أ ؛حسن حسين عمرو. أ .والاستخدام للبناء تصور: والإنترنت القومية والوثائق ال كتب دار
 راندة إبراهیم. أ .مصر في المتخصصة المعلومات ومراكز الم كتبات في المحسبة النظم استخدام

 ؛لطفي أسامة. أ ؛الدين حسام مصطفی. د .الثانية الإصدارة" LIS" الم كتبات معلومات نظام تقييم عن مبدئى تقرير
 الهاديعبد زين. أ ؛الحلبي خالد. أ

 السيد أسامة. د .الإليكترونية الفهارس استخدام نحو المستفيدين واتجاهات سلوك
 دار مكتبة لإدارة قياسي مصرى آلى نظام وتنفيذ تصميم مشروع عرض

ية. ال كتب  المصر
 كلية الهندسة الهندسية، الاستشارات مركز

 شمس. عين جامعة –
. أ ؛الشيشيني نادية. أ ؛الباسطعبد أحمد. أ والمستقبل. والحاضر الماضي بين للمعلومات القومية الشبكة

 .نور جيهان
ية الزراعية القومية الم كتبة في المستخدم الآلى النظام  حسنين كامل محمود. أ .المصر

 ال كريم هداية عبد. أ .والتوثيق للإعلام القومى المركز
 بوبي. أ ؛الساری شهيرة. أ ؛عايدة نصير. د .ومستقبله واقعه: القاهرة في الأمريكية الجامعة بمكتبة الآلى الاستخدام

 .کار
 المعلومات لخدمات بالنسبة العامة مبارك مكتبة وزوار أعضاء اتجاهات

 .الآلى الحاسب ونظام
 قطر محمود . أ ؛جمعة معتز. أ

ية الطاقة هيئة معلومات مركز في المستخدم الآلى النظام  يشیم حسن حسن عبير. أ .الذر
 عماد عیسی. أ ؛عمار ماجدة. أ .«العرب المقاولون» لشركة الرئيسية الم كتبة تطوير مشروع
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ية للتنمية العربية المنظمة مكتبة في الآلي الم كتبات نظام  من: الادار
 .التطوير إلى الانتقالية

 نحس عمرو. أ ؛الهاديعبد زين. أ

 البنداري د. إبراهيم .والتكنولوجيا للعلوم العربية الأكاديمية بمكتبة الآلى الحاسب استخدام
 

 البيان الختامي والتوصيات

 عن عدة توصيات مبينة في النقاط الآتية: الندوةأسفرت 

 المعلومات تكنولوجيا مجال في كاديميةأال البحوث بتشجيع والمعلومات للمكتبات العلمية الأقسام توصية   1
ية الم كتبات في وتطبيقاتها  .المصر

ية المعلومات ومراكز الم كتبات تجارب حول العلمية والتقارير البحوث نشر إلى الدعوة   2  في المصر
 .الآلية والبرامج النظم مختلف تطبيقو استخدام

 العامة بالأمانة المعلومات ومركز الوزراء مجلس برئاسة رارالق تخاذا ودعم ماتوالمعل مركز جهود تشجيع - 3
للمكتبات  حتهاإتاو المتكاملة والبرامج النظم وتطوير إعداد في الخاصة والشركات العربية الدول لجامعة

ية المعلومات ومراكز  .والعربية المصر

 الإل كترونية الحاسباتمع  تعامله عند المصري المستفيد سلوك على المتوقعة التأثيرات دراسة على العمل   4
 هذه نتائج من والاستفادة الإنترنت :مثل العالمية الاتصال وشبكات المعلومات كزاومر الم كتبات في

يادة الآلية رامجبوال النظم نصميم تحسين في الدراسات  المستفيد. مع التعامل على قدرتها وز

 النهوض أجل من الصناعة هذه دعم ساليبأو الحوافز وإيجاد العربية البرمجيات صناعة تشجيع -5
 .مصر في بالم كتبات
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 ومراكز الم كتبات مختلف بين وموحد مقنن Record Format ةتسجيل نموذج بوضع التوصية   6
 .المعلومات تبادل لسهولة المعلومات

یاد -7  وتطبيقاتها في الم كتبات. الحاسبات بتقنيات العلاقة ذات التعليمية المقررات بتدريس هتمامالا ةز

 من الاستفادة تتيحالركيزة التي  الأنه بمصر المعلومات ومراكز للمكتبات الأساسية يةنبالب الاهتمام - 8
 .الحديثة التقنيات

 دار في سواء الآلية النظم من سلسلة تنفيذ في القومية والوثائق ال كتب لدار العامة الهيئة جهود تشجيع -9
نواة لشبكة وطنية  بمثابة جهودال هذه وتعد، الوثائق دار وفي الفرعية الم كتبات بعض وفي ذاتها ال كتب

 للمكتبات والمعلومات.

المجتمعون مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات بالاستمرار في برامج التدريب المستمر على  يوصى -10
المستوى المهني للعاملين في الم كتبات ومراكز المعلومات، كما التكنولوجيات المتلاحقة للمعلومات لرفع 

 يباركون ما بذله المركز من جهد طيب في التدريب على أحدث النظم.

 خدمات وإدارةعن بعد،  الإل كترونية الملفات مع التعامل أخلاقياتل لائحة بوضع التوصية   11
 .المستفيدين مع المعلومات

 بأبحاث الانتفاع لتوسيع كتاب في وةندال أعمال لطبع القومية والوثائق ال كتب لدار العامة الهيئة دعوة   12
 .الندوة

 


