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 "المعلومات أخصائي إعداد وبرامج المكتبات ومؤسسات لجمعيات الدولي االتحاد"
 إعداد 

 ياسمين سعد محمد سعد 
 مدرس مساعد بقسم المكتبات والمعلومات 

 جامعة جنوب الوادي  –كلية اآلداب 
yasminsaad1000@gmail.com 

العربية:اللغة الملخص ب  
معرفرررررة نالرررررال االتحررررراد الررررردولي للمكتبرررررات والمعلومرررررات إلررررر   بحررررر يتطرررررر  لررررر ا ال     

التعرررررر  علررررر  الر ورررررة كررررر ل  و  وسرررررائم والمبرررررادب الرئيسرررررة   رررررا ال)اإلفرررررع( وتعرو  رررررا و 
ومن ررررا الارررريم الجولروررررة للمكتبررررات  ومررررا الرررر ي ينبغرررري أ  تسررررتمر عليرررر   العالميررررة ل فررررع

الترررررري تواجرررررر  العمررررررم بالمكتبررررررات  باإل ررررررافة إلرررررر   والصررررررعوباتالمكتبررررررات  والتحررررررديات 
المقترحررررات لخلررررج سررررمات مجرررراض مكتبررررات موحررررد  فرررررع  عررررن ألررررم عالرررررل نقررررا  وأ ررررر  

 عالرل فرص جاءت بُملخص تقرور الر وة العالمية ل فع.
 رامج إعداد وتاليم أخصائي المكتبات والمعلومات والتي من ا:  عل     سيركز البح    ك ل       

 رنامج المكتبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي قنا  وذل  للتعر  عل  نالال البرنامج   
والتعليم    التدروس  وطر   بالبرنامج   الدراسية  والمنالج  البرنامج   وألدا   ورسالة 

ال وأخير ا  والمستلزمات  البرنامج   لطعب  المست دفة  والم ارات  بالبرنامج   المساعدل  دراسية 
 عملية تقييم طعب البرنامج. 

الم تاحية الدولي    :الكلمات  االتحاد  والمعلومات   المكتبات  المعلومات   رنامج  أخصائي 
 لجمعيات ومؤسسات المكتبات  الر وة العالمية ل فع. 

  
 

 

 

 

 

 

 



 2021( لسنة الثانيالجزء  – 52العدد )                              بقنا              مجلة كلية اآلداب 

 

 - 664 -   

 تم يد 
االنطعقة األول  لتاليم المتخصصين في مجاض المكتبات والمعلومات في  لقد  دأت  
بإنالاء قسم علوم المكتبات والمعلومات في جامعة فؤاد األوض م    1951الوطن العربي عام  

مصر العربية  وتوالت بعد ذل  نالال األقسام النظيرل في كثير من الدوض العربية     ةبجم ورو
ش ده ال ي  السروع  التطور  حاجات    ومع  واختع   المعلومات  مؤسسات  في  العمم  واقع 

قسام مواكبة التطورات وااللتمام  تطوور  رامج ا  المكتبات من المؤللين  كا  لزام ا عل  ل ه األ
 . ( 2009)الجا ري  

ولقد ش د تخصص المكتبات والمعلومات تطورات لائلة في العقود الثعثة األخيرل  
الت والتغيرات  للتطورات  المكتبات  استجابة  تعد  رامج  فلم  العالم   ش دلا  التي  كنولوجية 

أن اس ا تجاه معحقة تل  التطورات الم نية والتكنولوجية  فرع     التقا والمعلومات قادرل عل   
عما احدثت  م اهيم الجودل ونظم ا ومعاييرلا وألمية تطوور  رامج األقسام األكاديمية وت يئت ا  

محافظة عل  تحسين جودل مخرجات ل ا التخصص )خروجي (  لععتماد البرامجي  مان ا لل
وامتعك م ألدوات العصر وتلبيت م لتحقيج متطلبات سو  العمم من معار  وم ارات م نية  

 . (2012وتكنولوجية واتصالية وإداروة وغيرلا )مراد  
بالمناقالات وطرح   مليئ ا  المعلومات مجاال   أخصائي  بإعداد  االلتمام  الر ى  ووالكم 

الموج ة نحو تطوور الم نة وتحليم مالكعت ا  ومن ثم محاولة إيجاد حلوض مناسبة ل ا مثم  
الحديثة   التقنيات  ومواكبة  المستمر  والتعليم  العاملين  وتدروب  الم نة  أخعقيات  قرية 

 وتطبيقات ا في المجاض. 
المكت الدولي لجمعيات ومؤسسات  الر ى والمناقالات إعع  االتحاد  بات  ومن تل  

في مؤتمره السنوي في ماليزوا أغسطس    IFLA Global Vision)اإلفع( ر وت  العالمية  
المتخصصين عل  مدار ثعث سنوات جرت في     آال م بعد عمم د وب شارك في   2018

بما توصلت    وااللتداءمناقالات وعقدت ندوات متعددل عل  مستوى العالم لمناقالة ما   ا  
ومحاولة   والمعلومات  المكتبات  مجاض  في  الممارسات  تحسين  عل   للعمم    الستالرا  إلي  

 (  2019المسارات المستقبلية المحتملة )محمود  
بالر وة العالمية )ل فع( في   االلتداء  رامج المكتبات والمعلومات   ل ا كا  لزام ا عل 

فكرل ل ه الدراسة لتكالف   انطلقت خصائي المعلومات  ومن لنا  أ التوج ات المستقبلية إلعداد  
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  ا في  رنامج المكتبات والمعلومات    لعستالرا عن الخطو  العرورة للر وة العالمية ل فع 
 اد أخصائي المعلومات. بجامعة جنوب الوادي إلعد 

 :IFLA Global Vision الر وة العالمية ل فع
ما يالب     م2017أنالا االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسسات  )اإلفع( عام   

دولة في كم    190ألف متخصص من    30نترنت  شارك في  أكثر من  شبكة اإل     عل   ىدتالمن 
طة طروج مستقبلية  ار ستة أسئلة أساسية تحدد الر وة ولي تالب  خ   قارات العالم ل جابة عل

 . (2019  محمودلتخطيط مجاض المكتبات والمعلومات وخلج مجاض مكتبات موحد )
األول  في مارس    العمم  إطع  ورشة  تم  المكتبات  2018وقد  للمتخصصين في مجاض  م 

عض ال ترل من إ روم حت   والمعلومات  كما تم عقد ست ورش عمم إقليمية وتصميم ا في خ
م تم تقرور نتائج مناقالة الر وة العالمية ل فع في  2018م  وفي أغسطس  2018يوليو  

المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات  وأثناء ل ا المؤتمر تم اإلعع  وتوجي  الدعول العالمية  
المب ولة في مبادرل  للُمتخصصين المؤللين للُمسالمة باألفكار  وبعد ذل  تم تحليم الج ود  

م  وفي أغسطس  2019م حت  عام  2018الر وة العالمية ل فع خعض ال ترل من سبتمبر  
 م. 2024 – 2019م تم تدشين استراتيجية اإلفع 2019
م  دأت اإلفع استكالا   2017( أ  في عام  2018ورد  ر )ُملخص تقرور اإلفع    

ال وال رص  المكتبات  قطاع  تواج   التي  أظ رت التحديات  وقد  العالم   حوض  أمام   ُمتاحة 
دولة عبر القارات السبع أ  األلدا  والايم موحدل عل     190الُمسالمات التي قدمت ا الر  

مستوى العالم  ولكن ال د من الجمع  ين الج ود المب ولة عل  المستووين المحلي والدولي   
الُمستقب الج ود  إطار  إقليم واحتياجات  في  كم  إل  توحيد  وإدراك خصائص  ت د   التي  لية 

 مجاض المكتبات والمعلومات في مواج ة التحديات المالتركة. 
بال عم   اإللكتروني   المالاركة  تمت  القارات     مختلف  من   بالتصووت  بكم  العالم  دوض 

ا بالايمة الدائمة عميق  التزام ا  وجميع أنواع المكتبات باختع  مدل خبرات م  وتعد المالاركة  
قليمية سيكو   بالخصائص والمتطلبات اإل واالعترا  المعلومات ودورلا     للمكتبات ومؤسسات 

 .   التحديات الالائعة ا في الج ود المستقبلية لتوحيد مجاض المكتبات في مواجا وحتمي   رورو  
 :عناصر تقرور الر وة العالمية ل فع
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المكو  من خمسة فصوض ععول عل  التقرور الالامم      وبعد تحليم اإلجابات ظ ر 
 المعحج  وكانت األسئلة األساسية التي كانت اإلجابات علي ا تالكم الر وة كما يلي: 

 . مالي الايم الجولروة للمكتبات؟1
 . ما ال ي تقوم ب  المكتبات ووميزلا؟2
 . ما ال ي ينبغي أ  تب ض في أدائ  ج د أكبر؟3
 . ما ال ي ينبغي أ  تتخلص من  المكتبات؟4
 سية التي تواج  المكتبات؟. ما لي التحديات األسا5
 . ما لي السمات األساسية لمجاض مكتبات موحد؟6

  –النتائج مو عة بالقارات واألقاليم     وتم تحليم اإلجابات لتظ ر النتائج اإلجمالية ععول عل 
 بما في ا الالر  األوسط وشماض افروايا_ جاءت النتائج كما يلي: 

 :: الايم الجولروةأوال  
 المساوال والوصوض الحر للمعلومات والمعرفة.  -1
 االلتزام  نالر وتوفير المعلومات والمعرفة.  -2
 حماية التراث الثقافي وذاكرل المجتمعات واألمم.  -3
 االلتزام نحو الت اعم مع المجتمع ودعم .  -4
 دعم التعليم والتعلم.  -5
 افية. مد المست يدين بمعلومات أصلية وموثو  في ا تتميز بالال  -6
 تبني ودعم التحوض الرقمي.  -7
 تعليم السلوكيات الم نية ونالر السلوكيات األخعقية.  -8
 تنمية روح التعاو .  -9

 التنوع في الخدمات المقدمة.  -10
 حروة التعبير للمست يدين.  -11
 التكيف مع التغيير.   عل القدرل   -12
 : ووميزلاا: ما ال ي ينبغي أ  تقوم ب  المكتبات ثاني  
 للمعلومات خاصة لرفع القرايا الوطنية.  ومانحين العمم كميسرون   -1
 المعلومات والمعرفة.  إل إتاحة ال رص للوصوض  -2
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 ومحو األمية.   والقراءلدعم التعلم  -3
 تنظيم المعلومات والمعرفة.  -4
 ح ظ التراث الثقافي وذاكرل المجتمعات واألمم.  -5
 واال تكار. ترسيخ مبدأ البح   -6
 إتاحة ودعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  -7
 توافر موظ ين مت اعلين في عمل م.  -8
 توفير مساحات آمنة وغير تجاروة لألفراد والمجتمعات.  -9

 اإلس ام في التنمية االقتصادية.  -10
 تطوور وتقديم خدمات شاملة لكم ال ئات.  -11
 التكيف مع المجتمع.  -12
 تكوون الععقات القووة مع الخرجين ومؤسسات سو  العمم.  -13
 حالد الدعم والمناصرل للقرايا.  -14
 تمتا  بان ا في مكا  أمن وس م.  -15
 : ا: ما ال ي ينبغي أ  نقوم ب  أكثر من اآل  وبالكم مستمرثالث  
 دعم الالراكة والتعاو .  -1
 تبني اال تكارات والتطورات الرقمية الجديدل.  -2
 تبني ودعم التعليم والتعلم ومحو األمية.  -3
 المعلومات والحروة ال كروة.   إل إتاحة الوصوض   -4
 الت اعم والمالاركة المجتمعية.  -5
 دعم ألدا  التنمية المستدامة.  -6
 تدروب الم نيين والعاملين وتنمية الم ارات.  -7
 ترسيخ مبدأ البح  واال تكار.  -8
 مقدمة. التسووج والترووج للخدمات ال -9

 المساوال  ين المست يدين.  -10
 قياس األثر.  -11
 : ا: ما ال ي ينبغي أ  نقلم من رابع  
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 .   واالستقعليوالعمم المن رد  -1
 عدم وجود روح ال روج.  -2
 مقاومة الخو  من التغيير. -3
 البيروقراطية.  -4
 السلبية.  -5
 تقبم األمور دو  مناقالة.  -6
 للموارد البالروة. اإلدارل غير الرشيدل   -7
 الت رقة الجنسية والنوعية.  -8
 تقديم خدمات متقادمة غير حديثة.  -9

 يس المست يد. ل المؤسسة والمصدر والعمليات و  عل  التركيز   -10
 افترا ات.  عل  صنع القرارات  ناء  -11
 والالعور بالخجم والرآلة.  والالكوى التكرار  -12
 :المكتبات والمعلوماتا: التحديات األساسية لمجاض خامس  
 إدارل التغيير.  -1
 نقص الك اءات.  -2
 عدم وجود  نية تحتية.  -3
 عدم ك اءل الايادات.  -4
 تزايد توقعات المستخدم.  -5
 و اع القانونية غير معئمة. األ  -6
 محو األمية المعلوماتية.  -7
 . )التغيير المستمر في التكنولوجيا الحديثة(  مواكبة التطور -8
 التمووم واالستثمار غير كافيين.  -9

 نقص إدارل وإرادل التغيير. -10
 : ا: سمات مجاض المكتبات الموحدسادس  
 استخدام أكثر ك اءل لمصادر المعلومات.  -1
 قول التعاو  والمالاركة.  -2
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 مجتمعات متعلمة ومستنيرل.  إل  دعم المكتبات وتمكن ا في التعليم والتعلم لتؤدي   -3
 االلتزام  تعليم جيد في مجاض علوم المكتبات والمعلومات.  -4
 شعور الموظ ين بحافز قوي يدفع م للعمم.  -5
 المستوي الوطني.  عل  ارتبا  الر وة باستراتيجيات قووة  -6
 . تالايادا قول  -7
 وحدل صوت المكتبات.  -8
 نقا  القول المتاحة.  عل االعتماد   -9

 عدم وجود حافز.  -10
 توحيد المعايير.  -11
 الال افية.  -12
 المجتمعية.   ةالمسؤولي -13

   :تقرور ر وة اإلفع
الباحثة    الالامملخصت  العالمية  التقرور  الموقع  ل فع    للر وة  عل   ورد  ال ي 

اإللكتروني الرسمي الخاص   ا  مكتوب ا باللغة اإلنجليزوة ُمراف ا إلي  بعض الصور من ورش  
من خمسة فصوض باإل افة  العمم واالجتماعات  والجداوض والرسوم البيانية واألشكاض  مكو  

 كاآلتي: ولم إل  المعحج  
 : The Process Vision ال صم األوض: عملية الر وة 

ُيقدم ل ا ال صم لمحة عامة عن عملية ُمناقالات الر وة العالمية ل فع التي ُعقدت   
م والتي جمعت مجاض المكتبات والمعلومات عل  المستوى العالمي مع ا ألوض 2017في عام  

مرل  وذل  لتحديد وو ع الايم الجولروة وتحديد نقا  القول والرعف  والتحديات الُمالتركة 
قبم   الر وة  من  عملية  يالرح  ال صم  ل ا  أ   إل   باإل افة  المعلومات   ومراكز  المكتبات 

ا   أير  ووحدد  العالمية   الر وة  مناقالة  إلجراء  اإلفع  قامت   ا  التي  واإلجراءات  وخطوات ا 
 المجموعات الرئيسة المعنية واألبعاد الُمختل ة التي تم تحليم البيانات   ا. 

الب تحليل  منهج  الثاني:  والمحتوى  الفصل   The Approach to Dataيانات 

Analysis : 
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  وك ل   ي تم ل ا ال صم بالوصف والتركيز عل  محاور ُمناقالة الر وة العالمية ل فع 
عل  معلومات    يحتوي الن ج الُمتبع في تحليم البيانات وعملية تحليم البيانات ت صيلي ا  كما أن   

 حوض مصادر البيانات المختل ة التي شكلت الر وة وبعض من تحليعت األسئلة. 
 We are United globallyالفصل الثالث: نحن متحدون عالميًا في أهدافنا وقيمنا  

goals and values : 

وفي ل ا ال صم يتم تنظيم نتائج مناقالة الر وة العالمية لكم سؤاض من الستة أسئلة   
الرئيسة  بحي  يحتوي كم سؤاض عل  نتائج عالمية باإل افة إل  طروقة عرض النتائج من  

 خعض أبعاد مختل ة ولي كاآلتي: 
 : (Libraries Types)البعد األوض: أنواع المكتبات 

 National librariesالمكتبات القومية والوطنية  ▪
والبحثية   ▪ األكاديمية  الجامعية   Academic and Researchالمكتبات 

Libraries 
 Public Librariesالمكتبات العامة  ▪
 School Librariesالمكتبات المدرسية  ▪
 Special Librariesالمكتبات المتخصصة  ▪
 Other Types of Librariesأنواع أخرى من المكتبات  ▪

 :Libraries Experienceالمكتبات البعد الثاني: خبرل 
المكتبات    مجاض  في  الخبرل  بسنوات  الخاص  اإللكتروني  التصووت  خعض  من  وذل  

 Global Online Voting results by library experience resultsوالمعلومات  
by library experience 

 :Regionsاألقاليم البعد الثال :  
 Africaأفروايا  ▪
 Asia and Oceaniaآسيا والدوض الواقعة عل  المحيطات  ▪
 Europeأوروبا  ▪
 Latin America and The Caribbeanأمروكا العتينية والكاروبي   ▪
 Middle East and North Africaالالر  األوسط ودوض شماض أفروايا  ▪
 North Americaأمروكا الالمالية   ▪
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 :Professional Unitsالبعد الرابع: الوحدات واألقسام الم نية 
 Division 1 (library types)قسم أنواع المكتبات  ▪
 Division 2 (library collections)قسم مجموعات المكتبة  ▪
 Division 3 (library services)قسم خدمات المكتبات   ▪
 Division 4 (support of the profession)قسم الدعم ال ني والم ني  ▪
 Division 5 (Regions)قسم األقاليم والمناطج اإلقليمية  ▪
 Strategic programsالبرامج االستراتيجية   ▪
 Communityالُمجتمع   ▪

 Connecting globalال صم الرابع: ربط اإلجراءات المحلية والعالمية بالكم فعاض

and local action effectively : 

وفي ل ا ال صم يتم تنظيم وتو وع مناقالة الر وة العالمية لكم إقليم عل  حدل  كما   
يتم تحليم نتائج الستة أسئلة عبر مصادر البيانات المختل ة داخم كم إقليم  ووتم الربط أثناء  

واالجتماعات  كما ُيسلط ل ا ال صم  نترنت ونتائج ورش العمم  مقارنة نتائج التصووت عبر اإل 
 الروء عل  االحتياجات ال علية والمتطلبات اإلقليمية لكم إقليم عل  حدل. 

 Making the Vision A Realityال صم الخامس: جعم الر وة حايقة وواقع 
للمكتبات ُيع   العالمية  اإلفع  ر وة  تقرور  فصوض  من  األخير  ال صم  ل ا  ومراكز    د 
  وال ي ُيقدم نظرل عامة عن الخطوات السابقة التي قام   ا المسئولين لب  ونالر المعلومات 

عام  اآل من   وذل   ل فع  العالمية  الر وة  تالكيم  حوض  في  2017راء  اإلفع  حي   دأت  م  
بالمسالمة   استكالا  التحديات وال رص في مجاض المكتبات والمعلومات حوض العالم  وقام

آشخص وسالموا    30,000حوالي   و بإعطاء  بعام  تحديد  رائ م  مرور ا  م 2018مخاوف م  
 2019جيت ا  يشين ر وة اإلفع واستراتدم  كما نادى ل ا ال صم  ت2019وصوال  حت  عام  

 م.   2024 –
بال صم الخامس؛ سعت اإلفع    الواردل  المعلومات  الباحثة أ  من خعض ل ه  وترى 

العالمية وال ي يو ح لنا االتحاد العالمي في الايم واأللدا    لتطوور ُملخص تقرور الر وة  
كما يو ح أي را ألم عالر نقا  وردت  تقرور الر وة  باإل افة إل  ألم عالر فرص لمواج ة 

 التحديات المالتركة. 
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النتائج    أ  ل ه  الباحثة  الثانية من    الواردلوترى  الخامس شكلت المرحلة  بال صم 
مناقالة الر وة العالمية ل فع  والتي تتطلب من مجاض المكتبات والمعلومات والمسئولين  ناء  

كيفية تحووم ل ه ال رص إل      "متجر لألفكار" يكو  ل  صلة بالواقع ونستكالف من خعل 
ودعم االستراتيجية العالمية عل     حايقة  وذل  لربط العمم العالمي الدولي بالعمم المحلي  

المستوى الوطني  حي  أ  ل ا التقرور ُيعد بمثابة تجسيد للقول والتحسين من نقا  الرعف 
 وخلج فرص مجاض مكتبات موحد.

ُمباشرل ؛ بعد االنطع  الناجح والرائع لُملخص تقرور الر وة العالمية ل فع مع نتائج ا   
ا  رئيسة وألم عالرل فرص  فقد انطلقت الر وة العالمية مرل الرئيسة وإ را لا أللم عالرل نق

لألفكار   متجر  أكبر  إلنالاء  المرل  ل ه  وكانت  ثانية   مرحلة  في   Global Visionأخرى 
Ideas store . 

 Global Vision Ideasم تم إنالاء "متجر لألفكار"  2019وبال عم؛ في عام   
store    لي عبارل عن لعوس  ومستودع األفكار    الر وة  ع التن ي إ   (  2019ليتنر )وذكر

أفكار ا   وب  ستجد  والمتحد.  القوي  المكتبات  مجاض  في  المل مة  لألفكار  ال رودل  المنصة  لو 
مل مة وإ داعية وم يدل من مجاض مكتبات نابض بالحيال في جميع أنحاء العالم  حي  أ   

العالمية  التي كانت  ُأناليء ل ا المستودع الكبير لألفكار في األصم كادال لتحقيج ا  لر وة 
دولة عرول في    190شخص من    30.000جمع أكثر من    2018-2017مالروع ا في  

 .فكرل في مجاض المكتبات العالمي  8500األمم المتحدل  شاركوا باكثر من 

 :Appendixالمعحج: 
الر وة   إعداد  أثناء  المستخدمة  بالمصطلحات  ف رس  عل   المعحج  ل ه    تحتوي 

  وقائمة ُم صلة للُبلدا  الُمالاركة في عملية الر وة العالمية ل فع   العالمية ل فع وتقرورلا
الر وة   ُمناقالات  في  الُمستخدمة  والتقارور  الُمترجمة   البيانية  واألشكاض  والرسوم  والصور 

 العالمية ل فع. 

 :  رامج إعداد وتاليم اخصائي المكتبات والمعلومات 
لحديثة في مجاض تقنيات المعلومات واالتصاالت بظعل ا علي كافة  ألقت التطورات ا

قد فر ت    و وم ام كبيرل تبمسؤولياالتخصصات  ومن  ين ا تخصص المكتبات والمعلومات  
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تخصص المكتبات والمعلومات كثيرا من الم ام باعتباره أحد العلوم     ل ه التطورات التقنية عل 
التقنية   التطورات  ل ه  مع  التعامم  علي  القادرل  البالروة  والعناصر  الكوادر  المعنية  تاليم 
الحديثة والت اعم مع ا واالست ادل من ا  حي  يقع علي عاتج لؤالء المتخصصين دور كبير  

يطرل علي ا من حي  جمع ا وتنظيم ا وتحليم محتوالا وتوفير  في عملية إدارل المعلومات والس
 أفرم السبم لح ظ ا واسترجاع ا الستخدام ا واالست ادل من ا في الوقت المناسب. 

إ  ل ا التطور قد استلزم إعداد جيم من المكتبين المؤللين القادرون علي التعامم  
ا دياد الطلب علي المعلومات واستخدام  مع ل ه التطورات التقنية واالست ادل من ا  وخاصة بعد  

التقنيات الحديثة في ح ظ ا واسترجاع ا  وبعد أ  اصبح العالم باسره يواج  مالكلة تزايد  
المعلومات وتراكم المعرفة السروع والبح  عن طر  مناسبة للتعامم مع ا  ل ا األمر جعم 

ركو  ألمية توفير مجاالت القائمين علي التعليم بمختلف فئات م من مختلف دوض العالم يد
التعليم   طروج  ذل  عن  كا   سواء  وااللتمام   ا   والمعلومات  المكتبات  أو    الجامعي تعليم 

الدراسات العليا أو التدروب من أجم تقديم مخرجات قادرل علي مواج  المالكعت المعاصرل  
ت م  مع مؤلع   تتعءمسو  العمم  ولكي يحصم الخروجو  علي فرص وظيفية    واحتياجات
 . (2009 يا  والمعثم  الدالعلمية )
وعتبر التاليم األكاديمي في مجاض المكتبات والمعلومات ألم وسيلة لتطوور مؤسسات  و 

عن إعداد كوادر بالروة مؤللة تاليع علميا عاليا يلقي    ضالمسؤوالمعلومات المختل ة كون   
مع  وذل  من خعض علي عاتق ا م مة  ناء وتنظيم وتج يز ل ه المؤسسات لخدمة المجت

مجاض  في  األكاديمي  التاليم  وش د  ولغات ا   مصادرلا  بمختلف  للمعلومات  تس يم وصول  
كبير    والمعلوماتالمكتبات   األخيرل توسع  السنوات  والعالمية    عل خعض  العربية  المستووات 

 . ( 2014  وراجح المؤللة )محمود  البالروة   للكوادروذل  لتلبية الحاجة المتزايدل  
الكثير من  رامج التاليم في الدراسات الجامعية علي  إلي أ     ( 2017)  الياسري رت  وأشا 

تزوود الطالب بالنظروات أما الخبرل العملية فيكتسب ا تدروجيا عندما ينخر  في م نت   وتعد  
 رامج تدروس علم المكتبات والمعلومات من البرامج القليلة التي تدرس الم نة وت يا الدراس  

باشرل إلي العمم وتن ي  ما تعلم   وكانت كليات وأقسام المكتبات والمعلومات  بعد تخرج  م 
ترفد المجتمع بامناء المكتبات المؤللين للتعامم مع أنواع المكتبات السائدل  ومع تغير طبيعة  
حاجات المست يدين للمعلومات وظ ور أوعية معلومات جديدل وكم التطورات التي أفر ت ا  

ا  ثورل المعلومات وت كنولوجيا المعلومات أصبح المكتبي أمام تحديات فر ت علي  واقع ا ُمختل  
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  االنسحابعمم تعلم  وو عت  أمام منعطف خطير  فإما مواج ة ل ه التحدي واالستمرار وإما  
   .والتعشي 

( أ  المكتبي واج  ل ا التحدي وبدأ  تطوور أدوات   2017كدت دراسة )الياسري   كما أ
وم ارات  وتحوض إل  أخصائي معلومات يبح  في قواعد البيانات وشبكات المعلومات التي قد  
المكتبات   يكن بإمكا   ليقدم خدمات جديدل لم  تبعد عن  آال  األمياض  تكو  قروبة من  أو 

تبات والمعلومات مع  ل ا التحدي وبدأت في  التقليدية تقديم ا  فل ل  واج ت أقسام علم المك
تعديم مسارلا ولي تنعطف ل ه االنعطافة الخطيرل من خعض تعديم وتطور البرامج التي تقدم ا  

وتاليم   البيئة    الكوادرإلعداد  تل   في  تعمم  عندما  والتحدي  المواكبة  عل   القادرل  البالروة 
 اسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. الجديدل التي أثرت عل  مجاالت الحيال كافية من سي

عتبر التدروب العملي في مؤسسات المعلومات لو التطبيج األمثم للنظروات والدروس التي  وو 
تخصص  أ   حي   والمعلومات   المكتبات  قسم  من  الدراسية  الخطة  خعض  الطالب  يتعلم ا 

ل وعلي الدراس  المكتبات والمعلومات مرتبط بمؤسسات محددل يتم في ا ممارسة م ام محدد
في مجاض المكتبات والمعلومات أ  يرتبط    ه المؤسسات أثناء الدراسة ووتدرب في ا  إ افة  
الدراسية   الحصص  أثناء  والمعامم  الدرس  قاعات  في  يتلقالا  التي  العملية  الممارسات  إلي 

 ( 2009المختل ة )الجا ري  

 يلي:  ( أ  من ألم فوائد التدروب العملي ما2009وذكر الجا ري )
أ( صقم الم ارات ال نية والعملية للطعب وإكسا  م الخبرل العملية عن كيفية سير العمم  

 في مؤسسات المعلومات. 
ب( تثبيت المادل النظروة التي يدرس ا الطعب في المقررات الدراسية من خعض التطبيج  

 العملي. 
  ا. الصعوبات التي تواج  المتخصص وكيفية التغلب علي  عل ج( التعر   

 د( كسر الحاجز الن سي الناتج عن عدم معرفة طبيعة العمم في مؤسسات المعلومات. 
 ه( التعامم مع جم ور المست يدين. 

فرص عمم  تل    عل و( تسووج الخروجين لمؤسسات المعلومات و وادل سرعة حصول م  
 المؤسسات.  

 :  رنامج المكتبات المعلومات بجامعة جنوب الوادي محم الدراسة
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 :نالال البرنامج
عام   بقنا  الوادي  جنوب  بجامعة  والمعلومات  المكتبات  إنالاء  رنامج  -2003تم 

قصر والبحر األحمر لسد احتياجات المكتبات ومراكز المعلومات في محافظات قنا واأل 2004
(  2020وس اجا والغردقة  ومدل الدراسة بالبرنامج أربع سنوات بالنظام ال صلي )عبد الحكيم   

عرو ليئة تدروس وليئة معاونة بما في م المعارون للخارج     19عدد أعراء التدروس  ووبلغ  
إل   5) درجة مدرس    6 درجة أستاذ مساعد     3 باإل افة    7   (معار بالخارج   1  بالقسم 

  درجة معيد.  3 درجة مدرس مساعد  

 ألدا   رنامج المكتبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي:
فنية    -1 كوادر  احتياجات  توفير  لسد  المعلومات  ومواد  المكتبات  خدمة  في  متخصصة 

 . المجتمع
 الحديثة.   واالتصاضاستخدام الحاسب اآللي ووسائم التكنولوجيا   التدروب عل  -2
 إكساب م ارات تحصيم المعلومات من مصادر معرفية متنوعة.  -3
 دراسة تاروخ المكتبات عبر العصور.  -4
 ميادين المعرفة والثقافة والتكنولوجيا. خدمة المجتمع فيما يخص  -5
 اتباع منالج الت كير والبح  العلمي في حم المالكعت.  -6
الت اعم مع المستجدات والمتغيرات اإلقليمية والعالمية التي ل ا صلة بعلم المكتبات   -7

 والمعلومات. 
د  نتائج ناجحة لي إعدا  إل الباحثة أ  أفرم النتائج لترجمة ل ه األلدا     ى وتر 

مواكبة التطورات الحديثة والايام بالعمليات ال نية وتقديم الخدمات      ا علخروج )المنتج( قادر  
خصائي لو التاليم  األ  ى وغيره من متطلبات العمم المكتبي  ووعد أحد ألم عناصر التميز لد

 األكاديمي. 

 رسالة  رنامج المكتبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي:
دعم وتالجيع اال تكار في التعليم والبح       ت والمعلومات بقنا إل رنامج المكتبا    يسع

عل  المدربة  المنظمة  العقلية  المجتمع  تكوون  وتنمية  وتطوور  العمليات      العلمي  جميع 
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واإلجراءات ال نية واإلداروة وتنظيم وإدارل المكتبات ومراكز المعلومات وغيرلا من المؤسسات  
 المعلوماتية. 

 تطورلا وتحديث ا بالبرنامج:المنالج الدراسية و 
نظام ال صلين الدراسين في العام    عل  يعتمد البرنامج العلمي في نظام  الدراسي  

جميع أقسام كلية اآلداب بجامعة جنوب الوادي بقنا  وكا     عل ولو النظام المطبج   الجامعي
مواد علمية وب ل  يصبح مجموع المقررات الدراسية التي    6أو    5يغطي كم فصم دراسي  

-2019عام    حت مقررا    41درجة الليسانس لو    عل  يتوجب علي الطالب اجتيا لا للحصوض  
2018. 

بالعئحة القديمة  برنامج المكتبات والمعلومات  وبالتمعن في المقررات الدراسية الخاصة  
 يتبين لنا اآلتي: 

 وجود مقررات فرعية كثيرل غير متخصصة.  -
 قلة عدد المقررات الدراسية المتخصصة.  -
 قلة عدد الساعات التدروبية العملية.  -
 قلة المقررات الدراسية التي تقدم تدروبا عمليا للطعب.  -
 بة مواكبت ا للتطورات الحديثة. قدم المقررات الدراسية وبالتالي صعو  -
 عدم وجود مقررات دراسية خاصة بالمو وعات التقنية الحديثة.  -

وفي إطار توج ات البرنامج نحو تطوور المنالج الدراسية لمواكبة االتجالات الحديثة  
القو  تاليم  المعلومات واالتصاالت    ى في  يتعلج  تقنيات  إل   البالروة خاصة فيما  باإل افة 
( نحو تطوور البرامج األكاديمية بعلم  2012ل  توصية ُذكرت  دراسة أ و سالم )االستجابة إ

المكتبات والمعلومات في صعيد مصر نحو تطوور العئحة وإ افة مقررات خاصة  تقنيات  
ا و  كاديمي من قبم ليئة  انطعقا من السعي نحو استي اء معايير االعتماد األ المعلومات؛ وأير 

 ما  الجودل واالعتماد توج  أعراء البرنامج نحو إعادل النظر في المقررات الدراسية وتم  
 54وعددلا  التوصم إلي اقتراح الئحة جديدل تؤكد مقررات ا علي الجوانب التقنية الحديثة  

قطاع وتم تطبيق ا  وتم الموافقة علي ا من قبم إدارل الجامعة ومن ثم إرسال ا إلي لجنة المقررا  
 .2020-2019والبدء في العمم   ا اعتبار من العام الدراسي 
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نوب الوادي نحو تحقيج  ج ومن خعض ذل  يتج   رنامج المكتبات والمعلومات بجامعة  
التدروب      جانب من الر وة العالمية إلفع من خعض مساعدل الطعب أثناء العملية التعليمية عل

العمم  روح   عل رات وترسيخ مبدأ البح  واال تكار لدي م وتالجيع م  والممارسة وتنمية الم ا
ال روج والبعد عن االستقعلية والعمم المن رد وب ل  يستطيع الخروج من التعامم مع سو   

 العمم بعد تخرج  من خعض تل  الممارسات. 
 طر  التعليم والتعلم المتبعة بالبرنامج: 
جامعة جنوب الوادي أساليب واستراتيجيات متنوعة  يتبني  رنامج المكتبات والمعلومات ب

مستوي للتعليم والتعلم وذل  عن طروج اتباع األساليب      للتعليم لتحقيج ألداف  و ما  أعل
 التالية: 

 أساليب التعليم المباشر:  ▪
ولنا يقوم عرو ليئة التدروس  تنووع طر  التدروس بحي  يوفر   المحا رات النظروة:  -

 أفرم فرص لتعليم الطعب. 
ولنا يقوم عرو ال يئة التدروسية المعاونة بالجانب التطبيقي للمواد    السكاشن العملية:  -

ومتابعة تكاليف وأبحاث الطعب ومناقالت م في ا  ومتابعة الجانب الميداني في مقرر التدروب  
 ي لربط الدراسة النظروة بالتطبيقات الميدانية المكتبية. الميدان 

 أساليب التعليم غير المباشر: ▪
المعلومة من االنترنت أو المكتبة الرقمية أو    استي اءمن خعض    التعليم ال اتي والتعاوني:   -

من خعض العمم في مجموعات إلعداد أبحاث مكتوبة ومعرو ة وإعداد مالاروع ومناقالت ا  
تطوور    عل  ليئة التدروس بما يخدم المخرجات المست دفة ليكو  متعلم قادرا    أمام أعراء

 معارف  وقدرات . 
الربط  ين الحقائج العلمية والنظروة والتطبيج    عل  لمساعدل الطعب    الزوارات الميدانية:   -

 دوره في خدمة المجتمع.  عل العملي ل ا مما يؤكد  
  عل  اإللكترونية والتدروب من خعل ا   تالمقررا وذل  عن طروج ت عيم  التعليم اإللكتروني:    -

المواقع    عل العلمية    والمجعتنماذج األسئلة وعمم األبحاث واالست ادل من المراجع والكتب  
 المتخصصة.  اإللكترونية 
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من خعض التكلي ات العملية عن طروج تصميم    ت المالكعحم    عل التدروب  التعليم الت اعلي:  -
ذج المحاكال لتماثم ما قد يتعرض ل  في الحيال العملية لتنقم ل  م ارات اتخاذ القرار وطرح  نما

 البدائم لحم المالكعت. 
   وو د  إل التعلم ال اتي: 

 اكساب م ارات وعادات التعلم المستمر لمواصلة الطالب التعلم ال اتي  ن س .  -
 يتحمم ال رد مسئولية تعلم ن س   ن س .  -
 المسالمة في عملية التجديد ال اتي للمجتمع.  -
  ناء مجتمع دائم التعلم.  -
 تحقيج التربية المستمرل مدي الحيال.  -

 :المستلزمات الدراسية المساعدل بالبرنامج
يتوفر  برنامج المكتبات والمعلومات بقنا عدد من األدوات ومجموعة من المستلزمات  

العملية التعليمية ون جاح ا  وذل  من خعض تطوور م ارات الطعب  التي تساعد علي سير 
تاليم كادر بالري متخصص في القطاع    عل  للعمم في المكتبات ومراكز المعلومات والقدرل  

 المكتبي والمعلوماتي  وتعد ل ه الوسائم كاآلتي: 
 القاعات الدراسية: -1

مناسبة          مساحات م  دراسيتين  بقاعتين  بقنا  والمعلومات  المكتبات  يتمتع  رنامج 
حي    التعليمية   العملية  نجاح  علي  الطعب  لمساعدل  بالكامم  قاعة    يتوافر مج زون  بكم 

األثاثات   أفرم  وب م  ذكية  سبورل  من م  بقاعة  يوجد  كما  وبروجيكتور   شو  داتا  تدروسية 
 المروحة للطعب. 

 الحاسب اآللي:معمم   -2
اإلدارل   عل  ل ا المعمم  ة مسؤوليتم تج يز ل ا المعمم من قبم إدارل الجامعة وتقع 

ولو ليس تابع للقسم ولكن كا  يتم تدروس الجانب التطبيقي من    للجامعة المركزوة  
النظروة   المعمم خعض عام    الخاصةالمقررات  م 2008-2007بالبرنامج في ل ا 

المعمم  2019-2018عام    حت  ل ا  ووالتمم  الحاسب    عل م   أج زل  من  عدد 
 صيانة.  إل توجد ب  مجموعة من األج زل معطلة وتحتاج  اآللي  كما 

 مم الببليوجرافي: المع -3
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م  2019-2018وال ي تم إنالا ه وتحديد المقر ل  بالدور األوض بكلية اآلداب عام  
المعمم   ذكية    عل ووالتمم ل ا  وداتا شو وصبورل  الحديثة  اآللي  الحاسب  أج زل  عدد من 

وسكانر وغيره من خطط التصنيف وقوائم ر وس المو وعات  وتم  دء العمم ب  بغرض  وادل  
الط والمعلومات    عل عب  ك اءل  المكتبات  بمجاض  الحديثة  التكنولوجية  االساليب  استخدام 
 . ا  جيد  ا  وعلمي  ا  وم ني أكاديميا  العمليات ال نية اآللية وتاليل م تاليع   عل وتدروب م  

 المكتبة:  -4
تحتوي مكتبة الكلية علي عدد كبير من المراجع العلمية الحديثة  والكتب والدوروات  

 المتخصصة في مجاض المكتبات والمعلومات.   العلميةمواد  وغيره من ال
المكتبات والمعلومات استخدام ا   دراسية يمكن لطعب  رنامج  بالكلية مستلزمات  كما يوجد 

 واالست ادل من ا خعض العام الدراسي  ولما كالتالي: 
 وحدل التعليم اإللكتروني.  -1
 نادي تكنولوجيا المعلومات.  -2
 اإللكترونية. المكتبة   -3

 عملية التقييم للطعب: 
يستخدم  رنامج المكتبات والمعلومات في تقييم  للطعب االمتحانات ال صلية والتي    

التكلي ات واالبحاث    إل  درجة  باإل افة    80  النظري يكو  مجموع درجات كم مقرر في الجانب  
مقرر   بكم  مجموع ا  يكو   خاصة    5جانب    إل  درجات     10والتي  بالحرور  درجات 

درجات خاصة باالختبارات الال ووة  وب ل  يكو  مجموع الدرجات لكم مقرر   5والمالاركة  و
 درجة. 100

 

 

 قائمة المراجع:
(. البرامج األكاديمية باقسرام المكتبات والمعلومات  2012أ و سرالم  محمد علي إ راهيم. ) ▪

ورقة بح  ُمقدمة  رررررررمن أعماض   –مواكبت ا للتطورات الحديثة.   مصرررررررر ومدىبصرررررررعيد  
 ة اآلداب بجامعة القالرل  متاح عل :  يمؤتمرات كل
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view/6616Conf/article/-http://erepository.cu.edu.eg/index.php/ARTS   
للا  ▪ عبد  سيف  ن  حمود  الجا ري   )سبتمبر    ن  المكتبات  2009.  أخصائي  إعداد   .)

جمعية المكتبات   –  المعلومات.والمعلومات في األلفية الثالثة: ر وة خليجية. مجلة دراسات  
   متاح عل : 165-183  6ع   – السعودية.  والمعلومات 

http://search.mandumah.com/Record/44522 
)ديسمبر    ▪ الرحمن.  عبد  نبيم  ن  والمعثم   سليما   إ راهيم  ن  مو    نت  الد يا   

. البرامج األكاديمية في أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات السعودية تقييم ا (2009
 –  364 1ع    16مج  الوطنية المل  ف د   مجلة .ومدى تلبيت ا الحتياجات سو  العمم 

366. 
)يوليو    ▪ سيد.  إيما   الحكيم   والمعلومات  2020عبد  المكتبات  طعب  رنامج  ر ا   .)

ال اعلية التعليمية والتس يعت المادية الداعمة للبرنامج في   بجامعة جنوب الوادي عن 
مج   – ألكاديمي. المجلة العلمية للمكتبات والوثائج والمعلومات.  وء متطلبات االعتماد ا

   . 4ع   2
(. تاثير الر وة العالمية ل فع وتقارور االتجالات 2019محمود  أسامة السيد. )أ روم    ▪

عل  إعداد وتنمية أخصائي المعلومات العرب في العصر الرقمي. ورقة بح  ُمقدمة في 
تكنولوجيا المعلومات والمعرفة الرقمية    : في المنطقة العربية المؤتمر اإلقليمي الرابع ل فع 

االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  –وتاثيرلا عل  مؤسسات وبيئة المعلومات العربية.  
المتحدل.   العربية  باإلمارات  للكتاب  الالارقة  وليئة  عل :  58-51)اعلم(  متاح    

http://search.mandumah.com/Record/1049963  
(. نحو تحقيج الجودل 2014  راجحة سعد علي. )أكتوبر   وراجح محمود  أسام  السيد   ▪

في  رامج أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات اليمنية. ورقة بح  ُمقدمة في المؤتمر 
االتحاد    –الخامس والعالرو : جودل األداء في المكتبات ومراكز المعلومات واألرشيف.  

  –   2431ار الكتب الوطنية  تونس   العربي للمكتبات والمعلومات )أعلم( بالتعاو  مع د
   http://search.mandumah.com/Record/652197  متاح عل :  2460

(. مدارس المكتبات والمعلومات المعتمدل من جمعية  2012مراد  محمد يوسف. )نوفمبر    ▪
تحليلية ألسمائ ا وبرامج ا ومقررات ا. مجلة مكتبة المل  ف د  المكتبات األمروكية: دراسة  

 .77. ص  1  ع18الوطنية. مج 

http://search.mandumah.com/Record/44522
http://search.mandumah.com/Record/1049963
http://search.mandumah.com/Record/652197
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(.  رامج تاليم أخصائي المعلومات في مواج ة 2017الياسري  أروى عيس . )يناير    ▪
 .  16 –  5العصر الرقمي. مجلة المكتبات والمعلومات. 
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This research studies the origins and scope of the International 

Federation of Libraries and Information (IFLA) system, examining its 

definition including methods and main principles used in developing the 

global vision of the IFLA.  This global vision includes the mission of 

libraries, core values in library operations, and future library priorities 

and challenges to modern library operations.   

 Research analysis of the IFLA report will lead to developing 

proposals to create a unified library field and provide direction and 

priorities for future library development and operations considering the 

guidance of IFLA.  Further analysis addresses the training of library and 

information specialists in support of the demands of future library 

development. 

 Research revolves around the Library and Information Program 

at South Valley University at Qena, examining the current program 

(origins, mission, objectives) , analyzing the impact of the IFLA 

guidance upon the university program’s curricula, instruction methods, 

and looking at future skill development with Library and Information 

Specialist training, with the goal of making recommendations for future 

program development based upon the impact of IFLA recommendations 

using the South Valley University program as a model.. 

Key words: Information specialist, Library and Information program, 

International Federation of Library Associations and Institution, IFLA 

Global vision. 

 

 
 


