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 السابعالمؤتمر 

 قضايا البحث العلمى فى الم كتبات والوثائق والمعلومات : قضايا الواقع وآفاق المستقبل
 2004 أكتوبر 3-4

الأستاذ  من برعاية السابع العلمي مؤتمره المعلومات وتقنية والوثائق الم كتبات قسم عقد
 أحمد مجدي حجازيالأستاذ الدكتور  وإشراف القاهرة، جامعة رئيسعلي عبدالرحمن  الدكتور

 .رئيس مجلس القسم حامد الشافعي ديابعميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور 

 

 أهداف المؤتمر

 آتية:المؤتمر إلى تحقيق الأهداف ال سعى 

إلقاء الضوء على البحوث والدراسات العليا في مجالات الم كتبات والوثائق والمعلومات  -
 وإمكانات تطويرها.

تيسير سبل الإفادة من هذه البحوث في رفع مستوى أداء مرافق المعلومات وتنمية  -
 مهارات العاملين فيها.

استشراق آفاق مستقبل هذه البحوث والدراسات في ظل التحول الى البيئة الرقمية وما   -
 تحمله من تأثيرات.
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 محاور المؤتمر

 لسات المؤتمر حول المحاور الآتية:دارت ج
 الراهن لبحوث الدراسات العليا في الم كتبات والوثائق والمعلومات. الوضع :الأوللمحور ا

 .القضايا والموضوعات 
 .إعداد الباحثين وتأهيلهم 
 .قضايا الإشراف 
 .الم كتبات والمعامل 
 .المناهج وأدوات جمع البيانات 
 .الإحصاءات والمؤشرات والتحليلات الكمية 

 
 في بحوث الم كتبات والوثائق والمعلوماتالاتجاهات الحديثة  المحور الثاني:
 التناسق والتناغم في دراسات الم كتبات والوثائق والمعلومات. 
 التأثيرات المتبادلة بين علم الم كتبات والمعلومات والعلوم الاخرى. 
 التكنولوجيا الحديثة ودورها في تنمية مهارات الباحثين. 

 
يقها.: المحور الثالث  الإفادة من البحوث وتسو
 يق وقنواته.ا  لتسو
 .الإفادة من نتائج البحوث 

 
 الدراسات المستقبلية في مجالات الم كتبات والوثائق والمعلومات.الرابع: المحور 

 .البيئة الرقمية وتأثيراتها 
 .دراسات الإفادة من المعلومات في ضوء التكنولوجيا الحديثة 
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 .الدراسات البيئية ودورها في خدمة البحث العلمي 
  أدواته.مناهج البحث والنظر في 
 .معايير الم كتبات الرقمية 

 أبحاث المؤتمر

 المؤلف موضوع البحث
استخدام مصادر المعلومات الإل كترونية في مجال الم كتبات والمعلومات: دراسة تحليلية 

يات العربية  للاستشهادات المرجعية بمصادر الإنترنت في مقالات الدور
 محمود عبدالستار خليفة

 محمد فتحي عبدالهاديأ.د.  العلمي في مجال الم كتبات والمعلومات في العالم العربي بين الواقع والمستقبلالبحث 

 محمد سالم غنيمد.  الكتابة العلمية في تخصص الم كتبات والمعلومات: نموذج مقترح لمرصد بيانات بطاقات البحث

سة تحليلية لأطروحات قسم المصادر الإل كترونية المتاحة عن بعد في الاستشهادات المرجعية: درا
 (2003-1998الم كتبات والوثائق والمعلومات بآداب القاهرة _

ية عبدالحليم زايدد.   يسر

ية  خالد الحلبيد.  الإنتاج الفكري العربي حول الاستخدام الآلي في الم كتبات ومراكز المعلومات: دراسة ببليومتر

 وجيعبدالستار الحلأ.د.  البحث العلمي في مجال المخطوطات العربية

 ناهد حمدي أحمدأ.د.  البحث العلمي وقضايا الرسائل الجامعية

 كمال عرفات نبهاند. أ؟ البذور الكامنة لعلوم الم كتبات والمعلومات في التأليف العربي التراثي

 محمد محمود مكاويأ.  البيئة الرقمية بين سلبيات الواقع وآمال المستقبل

 الهجرسي محمد عدسأ.د.  البيانات الخلفية METADATAفي الأطلس التاريخي للمصطلحات والمفاهيم 

 عثمان محمد عبدالمحسنأ.  التكشيف الإحصائي وتأثيراته على إنتاج واستخدام البيانات الإحصائية

يات الإل كترونية ودورها في خدمة البحث العلمي  سيف الجابريد.  الدور

 هانم عبدالرحيم محمدد. ة المدارس العليا لعلوم الم كتبات والمعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا: دراس
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 إحصائية

 أبوالفتوح حامد عودةأ.  الوثائق التاريخية كمصدر أساسي للبحث العلمي التاريخي

 حامد الشافعي ديابد. أ. الوضع الراهن للدراسات العليا بقسم الم كتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة

 حشمت قاسمد.  والمعلومات في مصرانطباعات حول البحث العلمي في مجال الم كتبات 

بحوث علم المعلومات والم كتبات بين المجالات المعرفية الإنسانية والاجتماعية والطبيعية والتعبير 
 الكميوالنوعي عن الظواهر العلمية

 أحمد بدرأ.د. 

 أسامة مصطفى إبراهيمد.  بين يدي خطتين لتصنيف ديوي العشري: دراسة تحليلية مقارنة

 حسني عبدالرحمن الشيميد.  وتطبيقه على الإنتاج الفكري في الم كتبات والمعلوماتتحليل المضمون 

استخدام مصادر المعلومات الإل كترونية في مجال الم كتبات والمعلومات: دراسة تحليلية 
يات العربية  للاستشهادات المرجعية بمصادر الإنترنت في مقالات الدور

 ةمحمود عبدالستار خليفأ. 

 محمد فتحي عبدالهادي أ.د. البحث العلمي في مجال الم كتبات والمعلومات في العالم العربي بين الواقع والمستقبل

 عايدة نصيرد.  تطوير إدارة المعرفة بالم كتبات الجامعية

 نصر منصور نصرأ.  دور الرسائل الجامعية في خدمة البحث العلمي بالتطبيق على مكتبة جامعة القاهرة

 


