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 المؤتمر الحادي عشر

 معًا من أجل المستقبل الجديد في مهن ودراسات المعلومات على النطاقين العربي والعالمي

يل  23-24  2018إبر

يةُالجديدةُالمؤتمرُالحاديُعشرُللقسمُقدُع ُ بالتعاونُمعُدارُال كتبُوالوثائقُالقوميةُبالم كتبةُالمركز
افتتاحُالمؤتمرُبرعايةُمنُكراعيُرسميُللمؤتمر.ُ،ُوبمشاركةُدارُالمنظومةُلجامعةُالقاهرة ُالأستاذةُالدكتورةوقدُتُم

ُ ُعبدالدايم ُالدكتورإيناس ُوالأستاذ ُالثقافة، ُالقاهرةُوزيرة ُجامعة ُرئيس ُالخشت ُعثمان ُفيُمحمد ُوذلك ،
يةُالجديدةُبجامعةُالقاهرة. ُُرحابُالم كتبةُالمركز

 أهداف المؤتمر

ُة:سعىُالمؤتمرُلتحقيقُالأهدافُالآتي

 تحليلُواقعُتخصصُالم كتباتُوالوثائقُوالمعلوماتُفيُمصرُوالوطنُالعربي. -
 دراسةُواقعُالإعدادُالمهنيُللمشتغلينُبهذاُالتخصص. -
ُوالمع - ُالأسس ُبالتخصصاستنباط ُوالارتقاء ُللنهوض ُاللازمة ُوالتطوراتُُايير ُالاتجاهات ُضوء في

يةُوالمستقبليةُعلىُالنطاقُالعالمي. ُالجار

 أبحاث المؤتمر

 المؤلف موضوع البحث
دراساتُالمعلوماتُوالمجتمع:ُمستقبلُواحدُمنُالأرضُإلىُالفضاءُ

ُالإل كتروني
يفُكاملُشاهين ُأ.د.ُشر

برامجُتعليمُعلومُالم كتباتُوالمعلوماتُفيُالجامعاتُالعربية:ُمحاولةُفيُ
ُتشخيصُالمشكلاتُوتوصيفُالمعالجات

ُأ.د.ُجاسمُجرجيس
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فيُمرآةُالدراساتُالعربيةُفيُمجالُتخصصُالم كتباتُوالمعلوماتُ
ُالإفادةُمنُالمعلومات

ُد.ُعبدالرحمنُفراج

توصيفُالوظائفُوتحديدُالاختصاصاتُمنُأجلُالتحولُمنُالمهنةُ
ُالتقليديةُإلىُالمهنةُالمستحدثة

ُد.ُحنانُالصادقُبيزان

برامجُالم كتباتُوالمعلوماتُودورهاُفيُتأهيلُاختصاصيُالمعلوماتُ
مية:ُدراسةُتحليليةُلبرامجُالم كتباتُوالمعلوماتُبالجامعاتُفيُالبيئةُالرق

ية ُالمصر

ُد.ُلمياءُضياءُالدينُمحمد

الصورةُالذهنيةُللتخصصُوالمهنةُلدىُطلبةُقسمُالم كتباتُوالوثائقُ
جامعةُالقاهرة؛ُدراسةُاستكشافيةُتحليليةُمقارنةُلآراءُُ-والمعلومات

ُطلابُالفرقتينُالأولىُوالرابعة

ُسالمُغنيمد.ُمحمدُ

ُأ.د.ُعمادُأبوغازيُحفظُالتراثُودورهُالمجتمعي
إثباتُصحةُالوثائقُالإل كترونيةُودورهاُفيُتأسيسُعلمُالدبلوماتيكُ

ُالرقمي؛ُدراسةُاستقرائيةُتحليلية
يف ُأ.د.ُأشرفُعبدالمحسنُالشر

ُأ.د.ُيوسفُعليُالشيخُمصطفىُأرشيفُدارُالوثائقُالقوميةُالسودانية؛ُدراسةُتقييمية
ُد.ُديناُمحمودُعبداللطيفُمحمدُالجوانبُالفلسفيةُفيُمنهجُعلمُالوثائقُوأثرهاُفيُتطورُمهنةُالوثائقي
الاتجاهاتُالدوليةُفيُتوحيدُالمصطلحاتُالأرشيفية؛ُمشروعُ

ُنموذجًاُ(MAT)المصطلحاتُالأرشيفيةُمتعددةُاللغاتُ
ُد.ُأمانيُمحمدُعبدالعزيز

الوطنيةُ)الم كتباتُالأرشيفاتُالتكاملُبينُمؤسساتُالمعلوماتُ
والمتاحف(ُلإتاحةُالتراثُالثقافيُالوطني:ُدراسةُللواقعُالمصريُ

ُوالتخطيطُللمستقبل

ُد.ُدالياُموسىُعبدالله

ُد.ُحازمُحسينُعباسُالتعليمُالأرشيفيُفيُسلطنةُعمان
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التغييرُالتكنولوجيُوالتحولُلنظمُإدارةُالوثائقُالإل كترونيةُداخلُ
ُالأفرادُمفتاحُالنجاحالمؤسساتُ

ُد.ُمحمدُعزتُآمنة

التعاونُبينُأقسامُالم كتباتُوالمعلوماتُومرافقُالمعلوماتُالسعوديةُ
ُفيُمجالُالتدريبُالميدانيُلطلابُبرامجُالم كتباتُوالمعلومات

ُأ.د.ُأسامةُالقلش

يةُالمعاييرُالعربيةُالموحدةُلقياسُجودةُالم كتباتُفيُمجتمعُ جاهز
راسةُتقويميةُتجريبيةُعلىُالم كتباتُالجامعيةُبسلطنةُالمعرفةُالرقمي؛ُد

ُعمان

ُأ،د.ُسلوىُعبدال كريم

خدماتُإدارةُالبياناتُالبحثيةُفيُالجامعاتُودورُأخصائيُ
ُالمعلوماتُفيُتقديمها

ُأ.د.ُسهيرُعبدالباسطُعيد

استخدامُتقنياتُالمعلوماتُفيُتعليمُعلومُالم كتباتُوالمعلومات:ُ
ُالم كتباتُوالمعلوماتُبجامعةُالنيلينُدراسةُتطبيقيةُعلىُقسم

ُد.ُشذىُحمدُالل  هُمحجوب

الاتجاهاتُالحديثةُلتعليمُأخصائيُالم كتباتُوالمعلوماتُفيُاليمنُ
ُومدىُتوافقهاُمعُالاتجاهاتُالعالمية

ُد.ُراجحةُسعدُعليُراجح

ُ-جودةُالبرامجُالأكاديميةُبقسمُالم كتباتُوالمعلوماتُكليةُالآداب
ية ُ؛ُدراسةُحالةجامعةُالأسكندر

ُأ.ُهبةُمدحتُأحمدُالمنياوي

ُد.ُسامرُإبراهيمُباختُصناعةُوإدارةُلمحتوىُالرقمي:ُدراسةُتطبيقيةُعلىُمكتبةُجامعةُالنيلين
توظيفُالم كتبةُالرئيسةُلجامعةُالسلطانُقابوسُلخصائصُشبكاتُ

ُالتواصلُالاجتماعيُفيُتقديمُخدماتهاُالم كتبية
د.ُعبدالمجيدُد.ُناهدُمحمدُبسيونيُسالم؛ُأ.

ُ؛ُأ.ُخالصةُالبراشديبوعزة
يةُال ياتُالم كتباتُوالمعلومات؛ُأمنُالمعلوماتُواستمرار أداءُبينُنظر

ُالمنظمات:ُدراسةُتقييمية
ُأ.ُأسامةُغريبُعبدالعاطي

يةُالأداءُبينُ السياسيةُالوطنيةُللمعلومات؛ُأمنُالمعلوماتُواستمرار
ُالمنظمات:ُدراسةُميدانية

ُعبدالحميدُحسين؛ُأ.ُسيدُمحمدُسيدأ.ُأحمدُ
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ُأ.ُإهداءُصلاحُناجيُالاتجاهاتُالحديثةُفيُمجالُإدارةُالمحتوىُداخلُالم كتباتُالأكاديمية
يةُالجديدةُ خدمةُالبثُالإل كتروني:ُدراسةُتطبيقيةُعلىُالم كتبةُالمركز

ُبجامعةُالقاهرة
ُأ.ُسميرةُأحمدُفهمي

بيةُوالتعليمُالمستدامُبالم كت ُد.ُأحمدُحسنُمحمدُحجاجُبةُالمدرسيةفلسفةُالتر
بيةُالخاصةُمنُوجهةُنظرُ الدورُالمعرفيُللمكتباتُالعامةُفيُمجالُالتر

ُأخصائيُالم كتباتُبسلطنةُعمان
ُد.ُسحرُالشوربجي

ُد.ُهبةُمحمدُإسماعيلُالشبكاتُالتدريبيةُعنُبعدُلأخصائيُالم كتباتُالعامة
ُد.ُناهدُمحمدُبسيونيُسالمُمةُبالمجتمعُالعمانيالم كتباتُالعامةُودورهاُفيُالتنميةُالمستدا

خدماتُالمعلوماتُالمقدمةُفيُالم كتباتُالأكاديميةُبجامعةُالسلطانُ
ُقابوس

ُأ.ُأصيلةُالهنائي؛ُد.ُسيفُالجابري

الخدماتُالمعلوماتيةُالغيرُتقليديةُفيُمرافقُالمعلوماتُالخاصةُبذويُ
يةُوالتحدياتُوالحلولُ ُالمقترحةالاحتياجاتُالبصر

ُد.ُفاطمةُالزهراءُمحمدُعبده

يةُ ياتُالأكاديمية:ُنظامُالدور النظمُمفتوحةُالمصدرُلإدارةُنشرُالدور
ُنموذجًاُ(OJS)مفتوحُالمصدرُ

يمانُبكنامُصدقي ُأ.ُكر

ياتُالإل كترونيةُالعربية:ُدراسةُلعينةُمنُ التحكيمُالعلميُللدور
ياتُالعلومُوالتقنية ُدرو

ُأ.ُسميةُسيدُمحمد

ُد.ُغادةُعزتُدامُمكتبةُبلديةُالمحلةُال كبرى:ُدراسةُللواقعُوتخطيطُللمستقبلاستخ
تجربةُمكتبةُقسمُاللغةُاليابانيةُوآدابهاُبآدابُالقاهرةُفيُالتطويرُ

ُتقريرُ-والتحولُالإل كتروني
ُأ.ُأشرفُعبدالقادرُال كريدي

ُ
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 البيان الختامي والتوصيات

ُمبينةُفيماُيأتي:وثُعنُعدةُتوصياتُأسفرتُمناقشةُهذهُالبح

 ً  توصيات لأقسام الم كتبات والوثائق والمعلومات  -أولا

والمقرراتُالدراسيةُفىُضوءُالاستجابةُلاحتياجاتُالمجتمعُوسوقُالعمل،ُوبماُيضمنُإعدادُُ-1 تصميمُالبرامُج
 ومجتمعاتهم.ُخريجينُلديهمُالمهاراتُوال كفاءاتُالمطلوبةُلخدمةُمتطلباتُالتنميةُالمستدامةُفيُوطنهم

ُيتعلقُُ-2 ُما ُسواء ُوالمعلومات، ُوالوثائق ُالم كتبات ُبأقسام ُالطلاب ُلقبول ُمحددة ُومعايير ُشروط وضع
تناسبُ فيهمُالمهاراتُوال كفاءاتُالتُي خريجينُيتوافُر حتىُيتمكنُالقسمُمنُتقديُم التقنيةُ، أُو يُة بالقدراتُاللغو

 متطلباتُالعصرُالرقمي.

فيُضوءُأنظمةُالجودة،ُوالمعاييرُالمقررةُمنُقبلُالمؤسساتُالإقليميةُوالدوليةُُالمراجعةُالمستمرةُللبرامجُ-3
 الحكوميةُوغيرُالحكوميةُالعاملةُفىُالمجال.

 أنُتتضمنُالمراجعةُالمستمرةُلبرامجُالأقسامُإضافةُالمقرراتُالتيُتحققُماُيلي:ُ-4

 التكاملُالمعرفىُبينُالم كتباتُوالأرشيفاتُوالمتاحف. 
 المعلوماتُوالاتصالاتُلتقنيةتخدامُال كفءُوالفعالُللتطبيقاتُالمعاصرةُسلامهاراتُا. 
 يادةُالأعمال  .مهاراتُر
 التدريبُالعملىُوالميدانى.ُ 
 .ُإعدادُالمشروعاتُالتىُتسهمُفىُتنميةُمهاراتُحلُالمشكلاتُوالتفكيرُالإبداعىُوالعملُالجماعى 

منُخلالُالبعثات،ُوحضورُالمؤتمراتُوالندوات،ُتوفيرُإمكاناتُلتنميةُقدراتُأعضاءُهيئةُالتدريس،ُُ-5
وورشُالعمل،ُوعقدُالاتفاقاتُوبروتوكولاتُالتعاونُالتيُتحققُتبادلُالأساتذةُمعُالأقسامُالمناظرةُداخلُ

 الوطنُوخارجه.
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ُالمقوماتُوالتسهيلاتُوالمرافقُالتعليمية؛ُمن:ُمصادرُومعاملُوتجهيزاتُماديةُوتقنية،ُُ-6 دعمُوتطوير
لظروفُلعمليةُتعليميةُذاتُكفاءةُوفعالية،ُوذلكُاعتمادًاُعلىُالامكاناتُالمحلية،ُأوُمنُخلالُدعوةُلتهيئةُا

القطاعُالمدنيُمنُالمجتمعُإلىُذلك؛ُأوُمنُخلالُالمشاركةُفىُالبرامجُالدوليةُالحكوميةُوغيرُالحكوميةُلدعمُ
 الدولُالناميةُفىُمجالُالم كتباتُوالوثائقُوالمعلومات.ُ

7-ُُ ُالفرصةُتحديث ُتتيح ُول كي ُالمعاصرة، ُالتقنية ُالتطورات ُمع ُتتناسب ُحتى ُالتدريس، ُوطرق أساليب
ُالعملُ ُعلى ُوقدراتهم ُمهاراتهم ُوتعزيز ُالنقدي، ُالتفكير ُعلى ُومساعدتهم ُالتعلم، ُعملية ُفي ُللمشاركة للطلاب

يق.  كفر

اتُالمختلفةُللطلاب،ُولاُاستخدامُوسائلُالقياسُوالتقييمُالحديثة،ُالتىُتضمنُقياسُالقدراتُوالمهارُ-8
 تقتصرُعلىُنوعُواحدُمنُهذهُالقدراتُوالمهارات.

والمسابقاتُالمحليةُوالإقليميةُوالدوليةُالتىُتساعدهمُعلىُاكتشافُُ-9 تشجيعُالطلابُعلىُالمشاركةُفىُالبرامُج
 قدراتهمُوتنميةُمهاراتهم.

والوثائقُوالمعلوماتُالميدانيةُالمختلفة،ُعقدُالاتفاقياتُوالبروتوكولاتُمعُمؤسساتُومرافقُالم كتباتُُ-10
حتىُتضمنُالتدريبُالميدانىُللطلاب؛ُسواءُأثناءُالدراسةُأوُالتدريبُالمستمرُبعدُالتخرج،ُعلىُأنُتحصلُ
هذهُالمؤسساتُوالمرافقُفىُالمقابلُعلىُالاستشاراتُوالدوراتُالتدريبيةُالمختلفةُلموظفيهاُكنوعُمنُالتعاونُ

 المتبادل.

لاتفاقياتُوالبروتوكولاتُبينُالكلياتُوالأقسامُالعلميةُالتىُتمثلُتخصصاتُذاتُعلاقةُارتباطُعقدُاُ-11
بتخصصُالم كتباتُوالوثائقُوالمعلوماتُككلياتُالإعلامُوالحاسباتُوالمعلوماتُوالآثار،ُوأقسامُالإحصاءُ

اديميةُومناقشتها،ُوتقييمُوعلمُالنفسُوالاجتماعُوغيرها،ُللمشاركةُفىُالتدريسُوالإشرافُعلىُالرسائلُالأك
 المشروعات،ُوإجراءُالبحوثُالمشتركة.
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إقامةُمؤتمراتُوندواتُوحملاتُالتوظيفُالتىُيتاحُللطلابُمنُخلالهاُعرضُمشروعاتهم،ُويمكنُُ-12
 أيًضاُلمؤسساتُومرافقُالم كتباتُوالوثائقُوالمعلوماتُعرضُفرصُالتوظيفُالمتاحةُلديها.

ُوالخطواُ-13 ُالإجراءات ُوالمعلوماتُاتخاذ ُوالوثائق ُالم كتبات ُأقسام ُبين ُوالتنسيق ُالتعاون ُتعزز ُالتى ت
ُالبرامجُ ُوتطوير ُتحديث ُعملية ُفى ُسواء ُبينها ُالتواصل ُجسور ُمد ُعلى ُللعمل ُوذلك ية، ُالمصر بالجامعات

تعليميةُوالمقررات،ُأوُفيُعمليةُالتدريس،ُأوُفيُتبادلُالبياناتُوالخبرات،ُمماُيساعدُعلىُالارتقاءُبالعمليةُال
 ورفعُمستوىُوكفاءةُالخريجين.

يةُُ-14 اعتبارُالمائدةُالمستديرةُالتىُعقدتُبينُرؤساءُأقسامُالم كتباتُوالوثائقُوالمعلوماتُبالجامعاتُالمص ر
خلالُهذاُالمؤتمرُآليةُمناسبةُلتبادلُالآراءُوالخبراتُوالتعاونُوالتنسيقُبينُهذهُالأقسام،ُعلىُأنُتعقدُهذهُ

يرةُسنويًاُفىُأحدُهذهُالأقسامُبالتناوب،ُوقدُوافقُالمجتمعونُعلىُأنُيكونُالاجتماعُالتاليُالمائدةُالمستد
بجامعةُالمنصورةُفيُالموعدُالذيُتحددهُالجامعة،ُمعُالعملُعلىُإنشاءُتجمعُلأعضاءُهيئةُالتدريسُبأقسامُ

 الم كتباتُوالوثائقُوالمعلومات.

مقررُدراسىُللفهرسةُوالميتُ-15 الإعدادُلتنفيذهُتوصيفُوتصميُم باعتبارهُأولُمش روعُتعاونىُمقترحُيتُم اداتُا
ُيتضمنُ ُبحيث ية، ُالمص ر ُبالجامعات ُوالمعلومات ُوالوثائق ُالم كتبات ُأقسام ُبين ُالجهود ُتضافر ُخلال من
الأهدافُوالوحداتُوطرقُالتدريسُوالمصادر،ُويتناسبُمعُالتطوراتُالفنيةُوالتقنيةُفىُتنظيمُالمعلوماتُ

 يب.فىُبيئةُالُو

ُوالمعلوماتُُ-16 ُوالوثائق ُالم كتبات ُأقسام ُبين ُمشتركة ُمتكاملة ُبيانات ُقاعدة ُتطوير ُأو ُو/ ُإنشاء دعم
هذهُالأقسام،ُوتلكُالتيُتحتُالإعداد،ُ و/أوُتمنحهُا يةُللرسائلُالأكاديميةُالمجازةُالتيُمنحتهُا بالجامعاتُالمص ر

الجميع،ُويسهمُفيُضمانُعدمُتكرارُالبحوث،ُووسيلةُعلىُأنُيتمُتحديثهاُباستمرارُلتكونُمرجعًاُمعترفُبهُمنُ
ية. يةُلمقاومةُالانتحالُوالسرقاتُالفكر  ضرور

السعيُنحوُإنشاءُمستودعُرقميُمتخصصُفيُمجالُالم كتباتُوالوثائقُوالمعلوماتُيتيحُالوصولُالحرُُ-17
يةُالعاملةُبالمجال.  لمفرداته،ُوالاستفادةُفيُذلكُمنُجهودُالشركاتُالتجار
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وجيهُالباحثينُفيُتخصصُالم كتباتُوالوثائقُوالمعلوماتُإلىُدراساتُالصورةُالذهنية،ُعلىُاختلافُتُ-18
ُصياغةُ ُعلى ُوالعمل ُالأكاديمية، ُبالأقسام ُالبحثية ُالخطط ُإلى ُالموضوع ُهذا ُوإضافة ياتها، ُومستو أنواعها

ينُتلكُالصورةُبتضافرُجهودُاستيراتيجيةُمتكاملةُلصياغةُالصورةُالذهنيةُللتخصصُوالمهنة،ُوالعملُعلىُتحس
 الأقسامُالأكاديمية،ُُوجمعيةُالم كتبات،ُوالم كتباتُال كبرىُبمصر.

تشكيلُلجنةُعربيةُمنُالمتخصصينُفيُمجالُالوثائقُوالمعلوماتُللمشاركةُفيُتأسيسُووضعُقواعدُعلمُُ-19
ُأرشيف.الديبلوماتيكُالحديث،ُوالعملُعلىُإعدادُقاموسُمتخصصُمعاصرُفيُعلومُالوثائقُوال

 اتخاذُالإجراءاتُوالتدابيرُالفعليةُاللازمةُنحوُإنشاءُكليةُدراساتُالمعلوماتُوتوثيقُالتراث.ُ-20

 توصيات للجمعيات والاتحادات المهنية  -ثانيًا

العملُعلىُإعدادُوإصدارُتوصيفُلمهنُووظائفُالم كتباتُوالوثائقُوالمعلومات،ُواعتمادهاُمنُقبلُُ-21
يتمُمنُخلالهاُضمانُحقوقُالأجهزةُالحكوميةُ المعنية،ُحتىُيتمُالالتزامُبهاُفيُالمسمياتُوالمهامُالوظيفية،ُو

 العاملينُفىُمهنةُالم كتباتُوالوثائقُوالمعلومات.

اتخاذُالإجراءاتُللمضىُقدمًاُفىُوضعُوصياغةُوعرضُقانونُنقابةُمهنُالم كتباتُوالوثائقُوالمعلوماتُُ-22
 علىُمجلسُالنوابُلإقراره.

 (ُيتاحُللمفهرسينُفيُمصرُعلىُالمستوىُالوطني.RDAوضعُبرنامجُتدريبُوطنيُعلىُمعيارُ)وام:ُُ-23

 توصيات لمؤسسات ومرافق الم كتبات والوثائق والمعلومات  -ثالثًا

ُللمعلومات،ُُ-24 ُالوطنية ُالسياسة ُلإصدار ُالدولة ُفي ُالمعنية ُالجهات ُمع ُوالتعاون ُالجهود ُلتضافر الدعوة
ُركيز ُلتحقيقُباعتبارها ُضروريًا ُواسهامًا ُللوطن ُالمستدامة ية ُالعصر ُالتنمية ُلتحقيق ُالأساس ُالركائز ُمن ة

 مقوماتُالمجتمعُالرقمي.
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ُالمؤسسات،ُُ-25 ُهذه ُبه ُتذخر ُالذى ُالمصري ُالتراث ُرقمنة ُمشروعات ُلتنفيذ ُوالمبادرات ُالجهود تشجيع
ية،ُوالالتزامُبالمعاييرُالتقنيةُالمتطورةُفىُوإتاحتهُعبرُالويبُفىُإطارُمنُالاحترامُالكاملُلحقوقُالمل كيةُا لفكر

 هذاُالصدد.

ية(ُوالم كتباتُالبحثيةُال كبرىُفيُُ-26 اتخاذُالإجراءاتُالتعاونيةُبينُالم كتبةُالوطنيةُ)دارُال كتبُالمصر
يةُلتعريبُمعيارُ)وام:ُ (RDA Toolkitُ(ُوأداتهُعلىُالويبُ)RDAالوطن،ُوفىُمقدمتهاُمكتبةُالإسكندر

 وذلكُفيُإطارُتعاونُتعاقديُعادلُمعُالناشرين.ُوإتاحته،

ُالمصريُُ-27 ُالمعرفة ُبنك ُيتيحها ُالتي ُوالإمكانات ُالمعلومات ُقواعد ُمن ُالاستفادة ُإلى الدعوة
(http://www.ekb.eg.) 

يةُلإصدارُالملفُالاستناديُالوطنيُللأسماء،ُوفقُأحدثُالمعاييرُوالمتطلباتُُ-28 دعوةُدارُال كتبُالمصر
لتقنيةُمنُأجلُالضبطُالاستناديُللأسماءُالوطنيةُللأفرادُوالهيئاتُوالأماكنُالجغرافيةُوعناوينُالفنيةُوا

 المؤتمراتُوالعناوينُالمقننة.

يةُإلىُوضعُإطارُعمل،ُوآلياتُبناءُفهرسُوطنىُيعتمدُعلىُتقنياتُالحوسبةُُ-29 دعوةُدارُال كتبُالمصر
تُوالمرافقُوتييسيرُالوصولُإليهاُوالإفادةُمنهاُ،ُويسهمُالسحابية،ُويهدفُإلىُإتاحةُمقتنياتُهذهُالمؤسسا

 فىُتحقيقُبرامجُالتعاونُبينها.

الدعوةُلإصدارُطبعةُجديدةُمنُوثيقةُ"النظمُالآليةُالمتكاملةُللمكتبات:ُالمواصفاتُالتقنيةُوالوظيفية.ُُ-30
ُالمعلومات ُوتكنولوجيا ُالاتصالات ُوزارة ُعن ُالصادرة ُوالاعتماد" ُهندسةُمُرُ–الاختيار ُواعتماد ُتقييم كز

،ُوذلكُلتلائمُالتطوراتُوالتغييراتُالحديثةُوالمعاصرةُوخصوًصاُمعيارُ)وام:2005ُالبرمجياتُالصادرُعامُ
RDA.) 

ُ
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