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 اتــفهرس المحتوي

 
 

 الصفحة                                                                                                                              

  7      ةـــــــمقدم

 31 املختصرات املستخدمة في الدليل الببليوجرافي

  35 م( 6161-6132إلانتاج الفكري )

  727 اتـــــــافــــــالكش

 729 ةـــــــــــــــــــــــكشفـــــــــات املـــــــــــــــــــــــائمة الدوريــــــــــــــــــــق   

فة   ِّ
 

 778   قائمة املؤتمرات وامللتقيات املكش
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 مقـــدمــة

 

حظيييينصف اليييييمصف ليييييلثاصىيييي صف يةيييييلصف ليييييلثاصىيييي صصب ر يييييبصف لل ليييييبصىيييي صف ييييي   ص ل   يييييل ص   يييي ص ييييي صف   ييييي ص

ص2.0وف لرفسييبص يي صىاييلبصف و  ييلمصوف ي اىييلمص يي صف يييل ةصف يموييناصوإلالتييبص يي صىا ييا لمص     يي صوف ا يي ص

 بصاصوأىيييي صوف شيييي الالمصاع  ل  ييييبصوعةا ييييبصف ي اىييييلمصوىييييلصثييييمع بص اييييلصىيييي ص  ييييلثلصىليييي صف  اسيييي بصف  يييي ل 

ف ي اىيييييلمصاصوحةيييييالصف  و يييييبصف روم يييييباصوف  ي ييييي ةص ييييي صهييييييلصاصوف ييييي  ل صاتييييي ال  صوع   ةلعييييي ص ييييي صىايييييلبص

 صى  فثييييلص    ييييل صف روييييم ص
ف ي اىييييلماصوف اتييييابصف  ييييمص   ي اىييييلمصاصو ييييلصع  ييييزص يييي ص يييي فصا   ييييل ص  ييييا 

صف يمونص  صىالبصف و  لمصوف ي اىلمصى لصفس  ز صى لهيبص  فص   ل صف ر
ً
وم صوحلمهصوعاث ة صفس و لال

ص س سيي بصب  ييبصف     اعمفت ييبصف عييدصسيي مصت ييلف  لصو   يي ص تيي صحلييمصوعاث ييمص   ييل صف روييم ص
ً
وفسيي  مفرف

 اص(1) 5102  ص  فصف البصىا صأوفإلامصف ةمنصف  لسعص شمصف     صوحعىص ل ص

-5102دصتغ ييينصف ر ييي  صىييي صتنص ييي فصف يييل   صف     ييياعمف  اص الاييي صح ةلعييي صف سيييل ةبصوف   ةيييبصف  ل  يييبصف عييي

 اص يياصب ف صف عييدصث ويي صأنصعي  ييلص  حاييلصف  ييلحلانصوف لفرسييانصوفإلا للتيي اصف و  ييلمصوف ي اىييلمص5151

شييييمصأوصتييييلرصىيييي صت  ييييل صتوييييم ص مويييينص يييي صىا ييييا لمصف   لىييييل اةص يييي صىاييييلبص
ف
وف اثييييليمص يييي صف  يييييمرصتويييي صىييييلصث

يللصف ييملص ي صف ايلباصف و  لمصوف ي اىلمصوصف اثليماصوف ل   صثمتلص سهلىلمصف   
روم بصف عيدص يلىهلصف و  

                                                 

 (صأ ظمص:ص1)
ص0890ف م ييل:ص:ص فرصف يم لص  ،شييماصص-   يل صف رويم صف يمويينص ي صىاييلبصف و  يلمصوف ي اىييلمصمصت يلف صى  ييلصت  ي ص  ييلصف هيل  صا 
 صا483ص-ا
ص- صمصت يلف صى  يلصت  ي ص  يلصف هيل  صا0892ص– 0892  صىالبصف و  يلمصوف ي اىيلمص ي ص شيمصسياافمص:ص   ل صف روم صف يمونص 

 صا299ص-اص0898ف م ل:ص:ص فرصف م لص  ،شماص
ف م ييل:ص:صىو  يييبصص- صمصت ييلف صى  ييلصت  يي ص  ييلصف هييل  صا0881-0892   ييل صف روييم صف يمويينص يي صىاييلبصف و  ييلمصوف ي اىيييلمص:ص 

 صصاصص222ص-اص0882اصف  كصتهلصف اطا ب
ف م ييل:ص:صىو  يييبصص- صمصت ييلف صى  ييلصت  يي ص  ييلصف هييل  صا0882-0880   ييل صف روييم صف يمويينص يي صىاييلبصف و  ييلمصوف ي اىيييلمص:ص 

 صصاصص912ص-اص5111ف  كصتهلصف اطا باص
ف م ييل:ص:صىو  يييبصص-اص صمصت ييلف صى  ييلصت  يي ص  ييلصف هييل  5111-0889   ييل صف روييم صف يمويينص يي صىاييلبصف و  ييلمصوف ي اىيييلمص:ص 

 صصاص959ص-اص5114ف  كصتهلصف اطا با
ف م ييل:ص:صىو  يييبصص- صمصت ييلف صى  ييلصت  يي ص  ييلصف هييل  صا5113-5110   ييل صف روييم صف يمويينص يي صىاييلبصف و  ييلمصوف ي اىيييلمص:ص 

 صصاص923ص-اص5119ف  كصتهلصف اطا باص
ف م يييل:ص:صىو  يييبصص- مصت يييلف صى  يييلصت  ييي ص  يييلصف هيييل  صا5119-5112   يييل صف رويييم صف يموييينص ييي صىايييلبصف و  يييلمصوف ي اىيييلمص:ص 

 صصاصص249ص-اص5101ف  كصتهلصف اطا باص
ف م يييل:ص:صىو  يييبصص- مصت يييلف صى  يييلصت  ييي ص  يييلصف هيييل  صا5118-5119   يييل صف رويييم صف يموييينص ييي صىايييلبصف و  يييلمصوف ي اىيييلمص:ص 

 صصاصص213ص-اص5105ف  كصتهلصف اطا باص
ف م يييل:ص:صىو  يييبصص- مصت يييلف صى  يييلصت  ييي ص  يييلصف هيييل  صا5100-5101ىايييلبصف و  يييلمصوف ي اىيييلمص:صص   يييل صف رويييم صف يموييينص ييي  

 صص250ص-اص5102ف  كصتهلصف اطا باص
عيياث:ص:صاع ييل صصص– مصف ييلف صى  ييلصت  يي ص  ييلصف هييل عصاص5102-5105ا  ييل صف روييمعصف يمويياصتا اييلبصف و  ييلمصوصف ي اىييلم:ص 

صص924ص–ا 5109اصف يمواص   و  لمصوصف ي اىلمص
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  يييلصثةيييل صف يييل  صف   ىيييبص عيييمف صف   يييالصوف لرفسيييلمصف       يييبص    يييل صف رويييم اصع يييكصف عيييدصعليييمص ييي فص

اصت يييي ص يييي صف يالتييييمصبإلاييييمعص يييي صف لرفسييييلمص
ً
صوعغمفت ييييل

ً
صوىا ييييا  ل

ً
صو ا  ييييل

ً
صو ىا ييييل

ً
   ييييل صوع   يييي ص   ييييل

ليييي صأ ييييم صف ييييل ر نصوأ ييييةصف ييييلور لمصف   للييييباصوىاف ييييعصف ةييييا صوىاف ييييعصف     اعمفت ييييبصوف     اى  ثييييبصى

 ف  يمصت  اصوف راافمصف افع صتغ  تالصوف لرفسلمصوف   ع لمصف عدص   ل صت حالا
 

 حدود التغطية : 

 

ص يي ص5151تويي صاالثييبصص5102عغ يينصف ييل   صف     يياعمف  ص   ييل صف روييم صف  ييلفً صىيي ص ييل ص
ً
 اصو يياصت يي 

لر ص لأل  بصف سل ةبصا5102ف اف صف عدصثشممص   ص ل ص  فصعغ نص
ف
  صو ةصع

و ت صف مغةصى صف  مصص ت صتغ  بصىلصتلرصى صىاف ص  صى   مصف   لفنصف يمب باصتالصأنصف  غ  بصع  لص

يللصف ييملصوتيلرص ي صأىيل  صأإلايمعصإلايلر صف ياط صف يموينصوإلالتيبصص– لرصف س  لعصص– تش  ص ىيلصأ ري صف و ب

وىةيييلالمصف يييلور لماصوىييي صثيييةصتيييةنصف  غيييبصف يمب يييبصاييي صف  غيييبصف غل  يييبص   ييياف ص ل يييل   اصف مسيييلي صف علىي يييبص

 و الكصت لتبصتو ص  فصهيزصف اف ص ل  غ  نص  ا   ثبصوف رمثس بصا

(صىيل  صىي اىيلماصف ييل صب مي صىمايلصىةيلالمصو رفسيلمصثشيممص ي ص ور يلمص6200عش   صف ل   ص تي ص  ياص)

لصسيييي مصف معيييياعصت  يييي ص ل ،سيييي بص ب  ييييبصف سييييل ةبصوف يييي يزص إلاييييمصعلثييييلص(ص ور ييييباصهي ييييه501  ييييدص ييييل  لص)

  ل ،س بص ه فصف ل   صىل ص:ص

فشلر ص:صىا بص  ا صف ي اىلمابرش مصوص  ةصف و  لمص؛ص  يا صف   يا ؛صص    ات   يل؛صف ا يبصف سيار بص

   و  يييييلمصوصف اثيييييليمص ي يييييةصف ي اىيييييلم؛صف ا يييييبصف يمب يييييبص   ي اىلع يييييبصوصأىييييي صف ي اىيييييلم؛صف ا يييييبصف ي   يييييبص

يييييلى صتوييييي صىيييييلع مفمصو يييييلوفمصوىيييييلص ييييي صو 
ف
ف ي اىيييييلماصو تييييي صىةيييييلالمصف يييييلور لماصف   يييييالصوف لرفسيييييلمصف عيييييدص 

َرْ صو لئعص)
ب

ش
ف
 (صصى ص  هصف الوفمصوف لع مفمصا39حو هلاصو لص 

  صو  ييييةصف ييييل   ص ل  ييييلتبصتويييي صىييييلصسيييي مص:صف و يييي صف ل رييييبصوف   ع ييييبصتويييي صف يمب ييييبص يييي صف اييييلباص  ييييلصث  يييي

ف ل   صت ع  مص    اعمفت بصألعزف صأوصتلابصىي ص  ي صعا  ي يبصأوص  ي ص ي صىا يا لمصأإلايمعصعتايلوبص

هلصف  لحلانصف يملا  عاف  صىو ب بصأوصىي اىلع باصو  لرصتو ص  فصبطموحلمصف علىي بصف عدص لى 

ي اىييييلمصو يييلص ل يييي صف  غ  يييبصف ا ييييا  بص ييي صأوسييييعصحييييلو  لاصتتصعغ ييينصف ييييل   صىا يييا لمصف و  ييييلمصوف 

وبرش مصوف اثليمص لتباصوى صف ا ا لمصف علثل :صا راعمفت كصاصف   ل لمصف ضخ بصاصف  ل سيا اىاص

اصف يييي  ل صاتيييي ال  صاص  ييييةصف   ل ييييلمصاصف ة لسييييلمصف  لث ييييبصاصف و  ييييلمصوصف  ا  ييييبصف سيييي لفىبصاصف و  ييييلمص

 علي بص ارو لصاصف اسلطبصاصف  ةظبصاصو 
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 ادر :ــاملص

 

عييةصا   ييل ص تيي ص لثييلصىيي صف لييل رص  لييمصف يياف صف لرعييبص ل ييل   اصأ م  ييلصأو  ييبصف ي اىييلمص رسييهلص

 اتييييييرهلصىلييييييل رصى لشيييييييم ص    ل ييييييلمصف     اعمفت ييييييبص مايييييييلصاصو ا  ييييييمصت ييييييكص ل لرعيييييييبصبوويييييي ص تيييييي صىةيييييييلالمص

تييييييييي صف يييييييييلور لماصوب يييييييييالصو رفسيييييييييلمصف يييييييييلع مفمصوف ايييييييييلوفماصأىيييييييييلصبطموحيييييييييلمصف علىي يييييييييبصتةيييييييييلصف  ف يييييييييلص 

ص يييي صف   ييي ص يييي صهيييييزص اف ييييلص
ً
بطموحيييلمص رسييييهلاصو تيييي صف ةيييافيةصف خلتييييبص اييييلص يييي صهييييزصبح ييييلنصت يييي 

ف   ل يييلمصاصوأىيييلصىيييلصث ي يييمص ل و ييي صتةيييلصأىوييي صف  ليييابص تييي ص  ل ل ايييلصىييي صف و ييي ص رسيييهلصأوص يييل معاعصتوييي ص

 تهلرسصف و  لمصف وم عاص  لصف  ف لصأث لص ت ص ل صى صف     اعمفت لمصف اطا باص

ثمص ل   مصأ  صرغةصف عهيلصف و  ي صف ي  ص ي بص ي صعت يعص   يل صف رويم ص ي صىظل ي صف    ريبصحعيىصأ ي ص يلنصوعل

ثي ةصعلييروص ييافيةصف لييل رص يي صف و يي صوف ةييلالمصوبطموحييلمص يي صأحييافبص ل يي  اصتالصأ يي صىيي صأعيي صىز ييلصىيي ص

ليمصىيلص يةص ي  و صىي صش ا  بصف  غ  بصع  صصىمفس بص ى  ص  صى   مصف   لفنصف يمب بص   سيل ل ص ي صح

صأ ييل صإلاييل مصف شييومصو   ييمصف  ةييلثمص تيي صىسييل لف اةصو تيي صف   ييلىهةصوإلالتييب
ً
 حلييمهص؛صتيية حاةصع  يييل

 ا ى صف الاا  صو الدكتورة نهالء الحمود ى صىلمصعبد الرحمن  فراجصالدكتور 
 

 الوصف الببليوجرايف :

 

    ةبصو لى بص لرصف س  لعصاصرو  صأنصعالاانصف   ل لمصف     اعمفت بصف ي ل ص  ص  صىل  ص ل ل   

 و لصأ    صف   ل لمصف  ل  بص:
 

 ب :ـــــالكت

 

فسييييةصف ل ييييماص اييييافنصف و ييييللاصف   يييييباصىالاييييلنصف ،شييييماصفسييييةصف الشييييماصسييييابصف ،شييييماص ييييل صف ليييير لماص

 ف س س بصور ةصف و للص الصتتفص لنصف و للص لصتلرص   صس س بصىلصا
 

 ول الكتب :ــفص

 

ف رليييي اصأر ييييل صف لييير لمصف عييييدصعشييييغ هلصف رلييي اصثييييةص  ل ييييلمص ييي صف و ييييللص)ف يييي  صفسيييةصف ل ييييماص ايييافنص

 عش   ص ت صف رل (صع ةص ااف  صوىل ر صأوصى مرهصوب ل لمصثشمها
 

 األطروحات اجلامعية :

 

فسةصف  لح اص اافنصبطموحباصفسةصف شيمرص)تنصأىوي صف  ليابص   ي (اصىالايلنص عيل  اصف  يلر لاص يل ص

 باصفسةصف علىيبصوف الا  بصوف ةسةص الصف   صأعل صبطموحبصاف لر لماص اعصبطموح

 



 

 

01 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 مقاالت الدوريات :

 

فسةصف ل ماص اافنصف ةل باص اافنصف لور باصر ةصف ا لصأوصف ساباصر ةصف يل صأوصف عز صوعلر   اصأر يل ص

 ف لر لمصف عدصتشغ هلصف ةل بصا
 

 أعمال املؤمترات والندوات :

 

اص ل صف لر لمصأوصأر ل صف لر لمصف عيدصعشيغ هلص)تنص يلنص ي  صىا يل(صصفسةصف ل ماص اافنصف لرفسب

 ثةصفسةصف لع مصور   صوىالالنصفثيةل هصوف ه ئبصف سلو باصوف  لر لصا
 

 التنظيم :

 

عبييي ص اصوع ييي صرأسصف ا ييياعصف افحيييلصرف
ً
صضعلي يييل

ً
عبييي صعمع  يييل ظ ييي صف ييياف صع ييي صراوسصىا يييا لمصىةاايييبصرف

ف
 

ص  سيييي ل 
ً
صضعلي ييييل

ً
ف يييل ر نص)أوص ل ياييييلو  ص يييي صهيييييزصف  يييلالم(صاصىييييعصى حظييييبصأنصهيييييزصراوسصصف ييياف صعمع  ييييل

ً اص  يييييييلصأ يييييي ر صهييييييييزصراوسص
َ
ث  
ييييييل  ف ا ييييييا لمصف عيييييييدصور مص يييييي صف   ةيييييييلمصف سييييييل ةبصىييييييي صف ييييييل   ص يييييييلصحف

 ف ا ا لمصف علثل صف عدص ةصعو صىاعا  صى ص   ا

ر صىةلال الاصو لي ب  
 

ش
ف
أإلامعص  س ل صف لع مفمصوف الوفمصصو ل مص ل ل   ص لي بص  س ل صف لور لمصف عدص 

ر ص  اثالصو رفسل الا  
 

ش
ف
 ف عدص 

 

 ام :ــــاختت

 

وويييييييلاصتيييييييةنص ث يييييييلنصف ي  يييييييمص     يييييييبص ييييييي فصف ييييييل   صف     ييييييياعمف  صو    ييييييي ص ل ،سييييييي بص هايييييييبصف و  يييييييلمص

وف ي اىيلمص ي صف ياط صف يمويناص ياصف ي  ص تي يدصتويي صت يلف هصوف ي ي ص تي صى لهي ي ص لسي  مفراصو يلصع   يي ص

  صسب  صت كص ل ي فصىي صف شيللصوأ رةي ص ي صت يلف هصوعاه ي هص ي صعهيلصى وي اصو ي صت يكصإايانص يل اظمصتوي ص

 ييمور صحلييمص   ييل صف روييم صف يمويينص يي صىاييلبصف و  ييلمصوف ي اىييلمصوت ييع   ص لع يي صف  ل ييمصو بع ييلبص

 ف ةل ىبصا

ف ل ييييلصأنص اييييلكصو سيييي صأ  يييي صف شيييي ابصف   ييييمص يييي صف  غ  ييييباصتييييةنصت ييييكصىيييي صأتييييي صبىيييياراصتتصىيييي ص

هييزصف يياف صف عييدصت  ي صىيي صف  لييمصألسي للصإلالرعييبص يي ص رف  اص وي صبىيي ص   يي ص ي صتغ  تاييلص يي صف   ةييلمص

ف  ل  ييبصىيي صف ييل   ص ييةتنصتصاصو ييلصعييةصتعلحييبصى  ا ييلمصعل يي ص   يي صىيي صف ييل   ص يي صفتييلفرفع صف سييل ةبص يي ص

مصىيييي صإلايييي بصشيييي وبص     يييي ص يييي صىا يييييعص ل ييييل ص  ل ييييلمصف هييييل  ص   و  ييييلمصوف ي اىييييلمص تيييي صف خيييييبصف  لشيييي

 اع ل صف يمونص   و  لمصوف ي اىلماص
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تويي صف  ييلحل نصوف لفرسيي نصوتويي صفإلا للتيي دصف و  ييلمصوف ي اىييلمص يي صىاييلبصف و  ييلمصوف ي اىييلمصأ ييل ص

   فصف ي  ص س ىصأنصثالوفصت  صىلصث  لعانصت   ا
 

تبقىىىل ة مىىىو قىىى ر وتقىىىدجر هاىىىد اىىىن توفاهـىىىا ليىىىا الىىى االء نفاخىىىىىا الىىى جن عاو ىىىىىوا  ىىى     ج ىىىرج  ىىى ا 

الىىدل ا ى ىىن ال،ىىور أ كمىىا  رىىدل اليىى ر والتقىىدجر العم ىىل لالتبىىاد العرمىى  ل م تبىىا  وا ع واىىا  الىى   

 هيىىر  ىى   الح قىىو ال،دجىىدة ا،ىى  أ و عتىىن ر تىى  ردىى    تبىىاد نتىىتا  الىىدك
ر
تور حسىىن ربىىا ايىى ورا

 السريحن وال ا ا الع ي   ادب الرد   نتتا  الدكتور عماد ع س ى. 

 وهللا ان وراء القصدأأ

 

 

 د. ابمد فتح  عبد الـاد                   

  كتوبر أ ال،يزة أ اصر 6                                                                           
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 م6161 – 6102 االنتاج الفكرى العربى فى مجال المكتبات و المعلومات :
 

 

 ادة الكتبـإب
 

 نوث، ربيكا.

إبااا الكتب: ااايركااااب واكتب: ااايكاتة: نااا اكبيا ياااىكالقراااىكتبين  ااانىكعااا كتب اااي كتب  اااي   كاي راااىكاااا   ك ااانبك

 ك.(420ا بمكتة يفى؛ك)ك-ص.573ك-.6102تبكو تركتةجلسكتبو نىكبلث  فىكاتبفنو كاآلااتب،كك-اثر  .
 

 االبداع و االبتكار
 

 عبد الرحيم. هانمإبراهيم، 

ركاتت ااىكايلنلنااىكبجل اا ركتبف:اايىكتب اا باىكعاا كتلا اا تكاب كاا تتاكعاا ك جاا  كتة: ناا اككلقي ااىكاتلا اا تكاب كاا تتا

 كككككص.52ك-اتة لو  ا.

 ك.6107إلا :نبت ى،كك-ع كتةؤاريكتب يبىكبلر: بىكتةن :ي.

 .يزة دسوقىأحمد، فا

 .042-013صكك،ك0 جكك-.ككتب نخوخىكتةنباىكع كتة: ن اكتب   ىكتب يبنىركاتت ىكاخطنطنى

 ككككككككككككككككككك.6102تةبينىكتةنوتل،كك-ع ك ؤاريكاب ك تكاتاج ه اكتب جبيبكع كتة: ن ا.

 .أحمد، فايزة دسوقى

ك00-2هاااااااكتةوتفاااااا ك0440 يااااااي ك06-01،ك ناااااا ااكاااااايتكتةااااااؤاريكتب اااااا باىكااب كاااااا تكاتاج هاااااا اكتب جبياااااابكعاااااا كتة:

صكك-(.6161)ك05،كع7 ااجكك-.ك جلااىكتةي ااعكتب يبااىكاتببتت اا اكعاا كالااو كتة: ناا اكاتة لو اا اك- .6102 اام ر اك

 ك.512-560

 .إمبابى، نرمين عبد القادرك

اكعااااا كتب و هااااا اكتببابناااااىكب طاااااو يك فهاااااو كتباااااان ا اكإلاببتاناااااىكا ن  ااااا    كا  يهااااا كا ااااا ك ؤ يااااا اكتة لو ااااا 

)يوبناااااوكك4،كع6ج اااااك-تةجلاااااىكتب لرناااااىكبلر: نااااا اكاتبو ااااا   كاتة لو ااااا ا.ك-تةج ر ااااا اكتب يبناااااى؛كاتت اااااىكايلنلناااااى.

 ك.062-43صكك-(.6161

 بسيونى، أحمد سعد الدين.

ك-ااتفااابكاب كااا تكعااا كتة: نااا اكعااا كحاااو:كتب سوااااتاكت عبيثاااىركاتت اااىك نبتلناااىكا ااا ك : نااا اك    اااىكإلا ااا:نبت ى.

 ص.62

 ككككك.6107إلا :نبت ى،كك-تب يبىكبلر: بىكتةن :ي.ع كتةؤاريك

 كككككككككككككككككككككككك
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 البودى، مروة.

 ص.ك62ك-ب نىكتبير ا ىكبر: نىكإلا :نبت ىك ي عتكبالب ك تركاتت ىكح بى.

 كككككك.6107إلا :نبت ى،كك-ع كتةؤاريكتب يبىكبلر: بىكتةن :ي.

 .وفيق، أمنية خيرت

ىكتةي ع اااااىكبكلناااااىكتبهنب اااااىك    اااااىكإلا ااااا:نبت ىركاتت اااااىكا ننرناااااىكبلوحااااابكتبااااايته ك ل  نااااا اكتةناااااباو كب ة: نااااا

 ص.ك43ك-ات ا يتفكآف قكتةي  نل.

 كككككككككككككككككككككككككككككك.6107إلا :نبت ى،كك-ع كتةؤاريكتب يبىكبلر: بىكتةن :ي.

 .062-27صكك-(.6107)يوبنوكك5،كع57سك- يض كع رك جلىكتة: ن اكاتة لو  اكتب يبنى.

 عبد الجواد.الجاكى، مجدى 

 .012-25،كص6 جك-اب ك تكا  ر ع كب ة: ن اكتب يبنىركتة: ن اكتب   ىكلروذ  .

 ككككككككككك.6102تةبينىكتةنوتل،كك-: ن ا.تةع ك ؤاريكاب ك تكاتاج ه اكتب جبيبكع ك

 جبريل، مروة.

 اااايالك  اياااال،كك ركاتت ااااىكح بااااىاب كاااا تى كب ف:وااااا انرنااااىك هاااا تتاكتب اااا  لو كبر: ناااا اك    ااااىكإلا اااا:نبت ىكا اااا كت

 ككص.53ك- هنلىكش ن  كتبينبكانبكتب   .

 ككككككككككككككككككككككككككككك.6107إلا :نبت ى،كك-ع كتةؤاريكتب يبىكبلر: بىكتةن :ي.

 الجالب، محمد فتحى محمود.

اتت ااااىركاتت ااااىك نبتلنااااىكا اااا كتب ف:واااااكإلاباااابتع كباااابىك اااابييىكتة: ناااا اكت ش   نااااىكااال  اااا كبياااالكتة اااا:الاكإلا 

 .560-625صكك-تب   لو كع ك : ن اككلن اك    ىكتةنن .

 كك.6102تبكو ت،كك-شر نىكتة: ن اكتة خااى،كفيعكت خلنجكتب يبى.سبك66ؤاريتةع ك

 .الجندى، محمود عبد الكريم

ك   ناااىكتةااااي ىكاإلا  تاناااىاب كااا تكاااتىكعااا كا ع اااعكتةوااا:لكتب ن فيااانىركاتت اااىكايلنلناااىكب نناااىك ااا كتة: نااا اكت ش 

 .26-5،كصك6 جك-.رواكانبكتب:ي مكت شنبى،كي  يكلنوىك يرواي 

 ككككككككككككك.6102ع ك ؤاريكاب ك تكاتاج ه اكتب جبيبكع كتة: ن ا،كتةبينىكتةنوتل،ك

 .الحلبى، خالد

 .05-00صكك-(.6102)ين ييكك60عكك-تالم.ك-اب ك تكع كتة: ن اكا يت عكتة لو  ا.

 الد، السعيد عزت.خ

،ك0 ااجك-اتت ااىكاجي مناى.ك ابىكف الناىكتب ااات جكتةن :ايلكعا كحاالكتة ا:الاكب ة: نا اكتةبت اانىرك اايفكتة: ناىر

 .كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك023-042صك

 كككككك.6102تةبينىكتةنوتل،كك-ع ك ؤاريكاب ك تكاتاج ه اكتب جبيبكع كتة: ن ا.

 ككككك
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 .خاوى، صالح الدين

 ة: ناااااااىكباب كاااااا تكاااتىكعاااااا كتفاااااابك اااااااوالكخااااااب  اكتة لو اااااا اكب ة: ناااااا اكتب   اااااااىكت شعت ي ااااااىركاتت ااااااىك نبتلنااااااىك

تبي يينىكبلرط بنىكتب رو نىكبواتتنىكبل   م كصالحكتببي كخ اىكانبكت علانمك باوكت ابل،كيو ا كبا ك يارنىك

 .6161،كب انىك-ت ع ر.

 ككككككب انى.ككلنىكتب لو كا  ر انى.كش نىكالمكتة: ن ا.ك    ىك-  ياحىك)   ي وا(

 الرمادى، أمانى زكريا.

تةااؤاريكتبثاا نىكب ياامكتة: ناا اكاتة لو اا اكبج   ااىكإلا اا:نبت ىركإلاباابتعكعاا كا لاانمكالااو كتة: ناا اكاتة لو اا اك

ك4،كع3 ااااجكك-اتة لو ااا ا.تةجلاااىكتببابنااااىكب لاااو كتة: ناااا اكك-.6102   ااااوبيكك4-5اتبو ااا   ،ك : نااااىكإلا ااا:نبت ى،ك

 كككككككككككككك.454-467صكك-(.6102)   وبي كايير اك

 زكريا، محمود شريف.

 ا اتكت    :كافك تكتب لرنىكإلاببتانىكعا ك جا  كتة: نا اكاتة لو ا اركاتت اىك نبتلناىكتاج ها اكتبنا حثو ك

 كك.34-00صكك-(.6102 كايير اك)   وبيك4،كع5 جك-. ا لو تةجلىكتببابنىكب لو كتة: ن اكاتةك-تب يب.

 سمرقندى، نجوى حسين.

ك-(.6102)ك0،كع64 اجك- جلىك : نىكتةلا كفهابكتبو نناى.ك-ااوتكإلاببتعكااب ك تكع كاايكتب نرنىكتةي بت ى.

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.636-665صك

 السيد، جيهان محمود.

ايىكو تة: ن اكت ش   ناىركاتت اىكاطنن ناىكا ا كتة: نا اكت ش   ناىكتبيا كتب ف:واكإلاببتع كع كحلكتة :الاكع 

تبث  فااااااىككتت إلا اااااا:نبت ىركاك-.0طك-اتب خطااااااناكب الاااااا  جكانرنااااااىك هاااااا تتاكتب ف:واااااااكإلاباااااابتع كعاااااا كحاااااالكتة اااااا:الا.

 كككككككككككككككككككككككككككص.657ك-.6102تب لرنى،ك

 السيد، جيهان محمود.

تة :الاكببىكتب   لو كع كتة: ن اكت ش   نىكبرنط ىك :اىكتة:ي اىركاتت اىك ي وىكتب ف:واكإلاببتع كع كحلك

 ك.032-001صكك-(.6107)يوبنو ك م ر اك5،كع4 جك-تةجلىكتببابنىكب لو كتة: ن اكاتة لو  ا.ك- نبتلنى.

 السيد، لبنى محمد فتوح.

تةجلااااىكك-يفاااىرك   تبااااىكايلنلناااى.ااتك ؤ يااا اكتب  لااانمكتب اااا ة كعااا كانرناااىكإلاباااابتعكااب كااا تكعااا ك اااالك ج رااابكتة 

 .502-672صكك-(.6102) بي لكك0،كع3 جك-تةاي ىكب لو كتة لو  ا.

 الشرقاوى، شيرين فهمى.

Hands-on library experience for the new millennium: a study of Maker Spaces in the Twin cities in 

Mennesota, US. 

 ككككككككككككككككككككككككككككك.6107إلا :نبت ى،كك-ي.ع كتةؤاريكتب يبىكبلر: بىكتةن :

Also in: Arab Journal of Library & Information Science.- Vol. 37, No.4 (Oct.2017).- p.4-16.ك 
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 الشوابكة، يونس أحمد.

 حرابكك  و  اكإلاببتعكعا كتة: نا اكت ش   ناىكاتالناىكعا كإ لانمكتبو ااك ا كا هاىكلقايكتب ا  لو كف  ا  كياونس

)يولنااااوكك6،كع33 ااااجك-تةجلااااىكاتالنااااىكبلر: ناااا اكاتة لو اااا ا.ك-تب ااااوتب:ى،كتعت كاناااابكتةهاااابىكي  ااااو كتبضااااروت.

 كك(.6161

 مى، سوسن طه.يلض

تةجلااىكاتالنااىكك-اااارنمكلراا ذركتب كاا تكتة يفااىكت خ صااىكب اضاا :كهنجااىكتب اابتبسكبج   ااىكتةلاا كاناابكتب ع ااع.

 كك.21-30صكك-(.6161  تسك)ك0،كع33 جكك-بلر: ن اكاتة لو  ا.

 عبد الرحيم، هبة هللا سيد.

انرنىكاب ك تكإلااتتىكببىكإاتتلكتةوتتاكتبم ي ىكع ك : ن اك    ىك  انوطركاتت اىك نبتلناى كإشايتفك ييا :ك

 .6102 وه ر،كك– يياسك حرب،كانبكتبيحنمك يربكانبكتبيحنم.ك

 ك : ن اكاتة لو  ا.    ىك وه ر.ككلنىكآلااتب.ك يمكتةك-  ياحىك)ا  وتتى(.

 عبد العاطى، أسامة غريب.

 ص.ك30ك-إلاببتعكع ك : نىكتبعتا ىكت عريت:كب ب  هيلركاتت ىكح بى.

 ك.6107إلا :نبت ى،كك-ع كتةؤاريكتب يبىكبلر: بىكتةن :ي.

 عبد القادر، أمل حسين.

 ك- ي  نلنى.كح حن اكإلاببتعكتب لاىكب  ش    اكتةاي ىكع كحو:ك  طلن اك ج ربكتة يفىركتؤ ى

Scientific Journal of October 6 University.- Vol.3, No.2, (2016/2017).-كك p.87-97.ك 

 عبد الهادى، محمد فتحى.

 باااااوك باااااىركاعتتلكتبث  فاااااىكاتب ااااان بكاانرناااااىكك-.0طك-إلابااااابتعكتبف:ااااايىكتب يباااااىكعااااا ك جااااا  كتة: نااااا اكاتة لو ااااا ا.

 كككككككككك(0اكاتة لو  ا؛ك)اتت  اكع كتة: ن ك-ص.002ك-.6102تةج رب،ك

 عثمان، أحمد محمد.

،ك5 اجك-اننىكت تاتانجنىكاب ك تكع كا بيمكت علو كتبتىكاوت  كتة: نا اكاك ايرناىكب نرناىكت سك  بها كتبم ايى.

 .543-507ص

 ككككككككككك.6102تةبينىكتةنوتل،كك-ع ك ؤاريكاب ك تكاتاج ه اكتب جبيبكع كتة: ن ا.

 بن حسن.العريش ى، جبريل 

 .75-70صكك-(.6107)ين ييكك23،كعك60سك- حوت كتة يفى.ك-تةنقوتكتب   لكبالب ك ت.

 عزت، ناهد نصر الدين.

،ك5 اااااجكك-آبنااااىكاو ناااا كاب كاااا تكاإلاباااابتعكب  ع ااااعكتةواااا:لكتب ن فياااانىكبلر: ناااا اركتةيت ااااعكا  : اااا فنىك نرااااوذر.

 .52-02ص

 كككككككككككك.6102تةبينىكتةنوتل،كك-ا.ع ك ؤاريكاب ك تكاتاج ه اكتب جبيبكع كتة: ن 
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 مصطفى.ربحى عليان، 

 ك.01-2(،كصك6102)  تسكك0،كع35تةجلىكاتالنىكبلر: ن اكاتة لو  ا.ك جكك-إلاببتعكع كبيجىكتة: ن ا.

 .العليمى، ثروت

 كك.42-42صكك-.(6107)  يوكك0عكك-  لو  ا .ك- ي ح اكإلاببتعكع كتة: ن اركتبوصو كإة كتة يفىكبطيقك ن :يل.

 كامل، بيشوى ثروت.

 .27-76صكك-تةي تكتبييببكبلنج حكااب ك ت.

 ككككككككككككككككككككككككككككك.6102تب  هيل،كك-ع ك ؤاريك نقو ىك : ن اك ايكتب   ى.

 . مرغالنى، محمد أمين

ك-ناااىكا بااابكتبناااوبى.  ااايكاب كااا تكا ااا كا  اااا اكتب ااا  مكا ااا كتة يفاااىرك يت  اااىكالرناااى ك يرااابك  اااو ك ي الناااى،كبن

 ككك.551-517صكك-(.6161)يوبنو ك م ر اكك5،كع7 جك-تةجلىكتببابنىكب لو كتة: ن اكاتة لو  ا.

 .مصطفى، مروة

بر: نااااىك بيي ااااىكتبتابنااااىكاتب  لاااانمكب   اااا:نبت ىرككmaker space ل  ناااا اكتةنااااباو كبلاااا  لمكتباااا تاىكااب كاااا تك

 ص.54ك-.اتت ىكاخطنطنى

 كككككككككككككككككككككككك .6107إلا :نبت ى،كك-ر: بىكتةن :ي.ع كتةؤاريكتب يبىكبل

 .الهادى، محمد محمد

 ك.42-41صك-(.6103)ك02عك-تةجلىكتةاي ىكبلر لو  ا.ك-إلاببتعك  ك  لكتب نرنىكحر  كلروكتةنقر اكاتببا .
 

   المعرفة ات وـــاحة المعلومـــإت

 أنظر أيضا: الوصول الـحر للمعلومات ( )

 نجاة . يرة،بن حر ا

اتت اىك نبتلناىككرإا حىكتبي   لكت ش   نىكع كتبنيجىكتبي رنىكب ة: ن اكت ش   ناىكت شعت ي اىركتة ا كلكات علاو  

 كككككك.6102طننى،كن يك- كإشيتفكل ييك  لم.0كطننىنوتىك ي بج   ىك ن

 ككككككككككككككككككككك  هبكالمكتة: ن اكاتب و ن .ك.    ىك ينطننىك-ا  وتتى(  ياحىك)

 بن حريرة، نجاة.ا

إلا اااااا تكتب اااااا لونىكتا حااااااىكتبي اااااا  لكت ش   نااااااىكب ةياااااا واا اكتبي رنااااااىكب  ش   اااااا اكت شعت ي ااااااىركلرااااااوذركت اااااا  لك

 كك.526-555صكك-(.6102)يولنوكك66عكك-تالم.ك-ا  وتتى،كالمكتة: ن ا كلج لكب كحي يل،ك  لمكل يي.

 ابن ضيف هللا، فؤاد.

ك- جلااىكالاامكتة: ناا ا.ك-ا اا  ر تا.اكىركتبن حاااكت شعت اايىكبااو كتب  نناا اإلاا حااىكاتبوبااوركبلر لو اا اكتبي رناا

 .70-45صكك-(.6107)ك2،كعك3 ج

 ككك.021-050صكك-(.6102)ك6،ك0،كع02 جك-تةجلىكتب يت نىكبلر لو  ا.رك يض كع ك
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 أبو غازى، عماد.

 ص.01ك-  :الاكإا حىكتبو    كاتةيفو  اكع كاايكتة يفىرك ايكلروذ  .

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.6102تب  هيل،كك-يكاتشفىكإلاب:تاالنى.ع ك ؤار

 لى. باركر، كمبر

ةا كبا ت ي،كحا امككتبنيوثك  ك  لكت عن لركاييو ك والكت عن لك  كخال كايهنلكتبوصاو كإةا كتة يفاى ك ر اا

 كك.75-35صكك-(.6102)ايير اكك4،كعك34 جك-تةجلىكاتالنىكبلر: ن اكاتة لو  ا.ك-لوتكتببي .

 زكى، خيرى.

ك-اا بمكتب: ا بركإلاصابتتكتبيت اب.ك-إلاا حىكإلاب:تاالنىكبلرطنوا اكتبث  فنىكااك ايرنىرك ن اتتاكايبنىك رو:ل.

 ككككككككككككككككككككككككككك.042-042صكك-(.6102)ايير اكك67ع

 عبد الرحمن، عبد الرحمن صابر.

ىكب وتاااااابكتبنن لااااا اكتب يبناااااىركاتت اااااىكتبوت ااااابكاتب خطاااااناكبلريااااا  نلكإلاا حاااااىكإلاب:تاالناااااىكبلي ااااا  لكت ش   نااااا

 ات ى.ك516ك-.6102ك،تةنن ك-.إشيتفكآ   كانبكتةجنبكفوعىك ب  ش    اكتةاي ى

 كككككككككككككككك    ىكتةنن .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 عبد العزيز، ندى السيد.

 إلا :نبت ى.ك- كتةؤ ي اكت عكو نىركاتت ىكح بى كإشيتفك يي :ك يياسك حرب.إا حىكتبنن ل اكع

 كككككككآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ككلنىك.    ىكإلا :نبت ىك–  ياحىك)   ي وا(ك

 ق.ازال، عبد الرز غ

حااااايات  اككضاااا :كافتاتعااااملىكا ااااااكتةوت اااابكإلاب:تاالناااااىكةؤ ياااا اكتب  لاااانمكتب ااااا ة رك اااا فتة يفااااىكتب لرنااااىكعااااا كتب

إلاا حااااااىكإةاااااا ك اااااانلكإلا ناااااا :ركاتت ااااااىكاصاااااافنىكايلنلنااااااىكتا حنااااااىكتباااااابات  اكتب لرنااااااىكا اااااااكتةوت اااااابكإلاب:تاالنااااااىك

 .22-73،كصك6 جك-قك عت ،كاف :كبوتح  .تبلش    اكت شعت ي ى كانبكتبيع 

InكThird International Colloquium on Open Access.- Rabat ,2018. 

 ة، وحيد.ر قدو 

ك62كعك-تةجلىكتةس تبناىكبل و نا كاتة لو ا ا.ك-و  اكتبي رنىكبو كتبو   ىكاتب خلصك  كتبو   ى.إا حىكتة ل

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككك.062-017صكك-(.6107)

 قموح، ناجية.

-027صكك-نااى. ااوقكتةل:نااىكتبف:ي ااىركتؤ ااىكايلنلتة: ناا اكعاا كتبنيجااىكتبي رنااىكبااو ك يااؤابنىكإا حااىكتة يفااىكاح

024. 

 ككككككككككك.6102تب  ت ى،كك-ع كتةؤاريكإلا لناىكتبيت بكبالفالكع كتةنط ىكتب يبنى.

 

 كككك
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 كحيلى، وفاء.

اثراااااو كتةت اااااوتتاكتب لرناااااىكاك ايرناااااىك ااااا كخاااااال كإا حة ااااا كا ااااا كت خااااااكتةن شااااايركاتت اااااىكح باااااىك  ااااا ا لككلناااااىك

ت عرناابك هاايى كافاا :ك ين اا ،كافاا :ككاناابك6تب :نوبو ناا اكت عبيثااىكبلر لو اا اكاااااا  كبج   ااىك ياانطننىك

 .6102 ينطننى،كك-  ات.

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.6ك     ىك ينطننىك-  ياحىك)   ي وا(

 وردة، مصيبح.

تا حىكتةت وتتاكتب لرنىكبلنا حثو كا ااكتب انك اكا  ر اناىكاك ايرناىكاا ننرها ك ا ك ايفكتبنقايت:ركاتت اىك

،كبهشاااااااىك اااااااين كاتالك ك6ت شعت اااااايكك0ك،كاهاااااايت 6ك  اااااا ا لكالاااااامكتة: ناااااا اكبج   ااااااا اك ياااااانطننى نبتلنااااااىك اااااابك

 .626-620،كص6 جك-بو  يتع ،ك  تلكب كتبيننى.

In Third International Colloquium on Open Access.- Rabat, 2018. 
 

 الــاالتص
 

 عالم، مسعودة.

 فنبركاتت اااااىك نبتلناااااىكبر: ناااااىك  هااااابكالااااامكتة: نااااا اكاااااااا  كاااتىكعااااا كاف نااااالكتب ال اااااىكباااااو كتة: ناااااىكاتةيااااا

 .6107 ينطننىكك-.اتب و ن 

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.6    ىك ينطننىكك-  ياحىك   ي وا

 . ى، صفاء معيلىداملحما

تب  لاانمكبربينااىكعاا ك ك ااايكك اات اابك هاا تتاكااااا  كتبف اا  كتباابتامكة اا ت ىكتة يفااىكباابىكتة اايف اكتبتابو اا

ك-(.6107)يناااااا ييكك02عك-لو اااااا ا.اتت اااااا اكتة ك-اناااااابكتباااااايحر كانناااااابكتب ينااااااى.ك،ك اااااابل كصااااااف :ك  ن اااااا كتةيراااااا اى

 ككككككككك.052ك-017ص

 محمد، محمد حسين.

 ك.021-003صكك-(.6107)ك03عك-تبياعل  ى.ك- لر طكااا  كتة: وبكع ك ايكع كتب ي كتب   بكا ي.

 نور، ياسمين أنور.

اااااا  كاااتهاااا كعاااا كف النااااىكت خب ااااىكتة: منااااىركاتت ااااىكح بااااىكا اااا ك : نااااىككلنااااىكآلااتبك    ااااىكاااااو ك هاااا تتاكا

 كك.076-052صكك-(.6161)يوبنوكك34عك-ااج ه اكت عبيثىكع كتة: ن اكاتة لو  ا.ك-شرس.
 

 ىــــال الرقمـــاالتص
 

 أحمد ، سندس سرحان.

تب ناااوعكتبث ااا ع كاكتبهنرناااىك ك ااانبسك ااايح  ك حرااابك،كع اااايكا ااا  لكاااااا  كاكتب وتصااالكتبي ااااىكرك   تباااىكعااا كككككك

 .ك22ك-46صكك–(.6102)6،ك0،كعك61 جكك–تةجلىكتب يت نىكبلر لو  اك.كك–صيتاىكان اىك.ك
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 قارون، هناء.

Stratégie de communication digitale et e-réputation pour l'evenement Retro Maroc/ Hanae 

Karouane, Mona Ben Slimane.- Rabat, 2017.- 84p. 

Thesis-Ecole des Sciences de l' Information. 

 

 ىـال العلمــاالتص
 

 ابن الخياط، نزهة.

L'éthique de la communication scientifique à l'ére de l'accés libre se renouveler pour perdurer/ 

Nozha Ibnlkhayat, Ounsa Roudiês.- Revue Maghrebine de Documentation & d'Information.- No.25 

(2016).- p.21-45. 

 .زكريا، محمود شريف

ااج ها اكك- سيتفنىكلقامكاااا  كتب لااىكعا ك جا  كتة: نا اكاتة لو ا اركاتت اىكب  الوبكتب يلنالكتبن املى.

 كك.624-607صكك-(.6161)ين ييكك35،كع67 جك-ت عبيثىكع كتة: ن اكاتة لو  ا.

 اهيم.شاهين، أحمد إبر 

ك- لروذ ا .كGoogle Scholarلقي اىكتبفوعاملىرك ابخلكانقوااىكبالااا  كتب لااىكعا كبيجاىكتبو ايرك ياي كتبنيااك

 ككك.050-32ك-(.6102) م ر اكك07عكك-بيوثكع كالمكتة: ن اكاتة لو  ا.

 شحاتة، أحمد ماهر.

Exploring the scholarly communication styles of Arab social science and humanities scholars- 

Learned Publishing.- Vol.33, No.4, (2019).- p.304-311.  

 عبد هللا، داليا موس ى.

ك-ا   لكااا  كتب لاىك واكتبي رنىكبو كتبن حثو كتةاي و كع ك جا  كتة: نا اكاتة لو ا اركاتت اىك نبتلناى.

 ككككك.022-025صكك-(.6102) م ر اكك65عكك-بيوثكع كالمكتة: ن اكاتة لو  ا.

 ، عتيقة.لحواطى

ك-(.6102)ك6عك-بنلنوفنلنا .ك-ااا  كتب لاىكإلاب:تااناىكاااتىكعا كإل ا ركتبنياوثكتب لرناىكعا كتبنيجاىكاك ايرناى.

 كككك.73-21صك

 ، عتيقة.لحواطى

ك63عكك-تالاااام.ك-ااااا  واتاكااااااا  كتب لاااااىكإلاب:تاانااااىكا اااا كإل اااا ركتبنيااااوثكتب لرنااااىكعاااا ك اااالكتبنيجااااىكاك ايرنااااى.

 ككك.74-33صكك-(.6161)
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 مسيف، عائشة.

ااااا  كتب لااااىكإلاب:تااناااىكاااتىكعاااا كاف نااالكتبنيااااكتب لااااىكب  ش   ااااىكت شعت ي اااىركاتت اااىك نبتلناااىكبج   ااااىكا

 .6102 ينطننى،كك-طننى كإشيتفكل ييك  لم.ن ي

 ك   هبكالمكتة: ن اكاتب و ن .ك.6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)ا  وتتى(

 مسيف، عائشة.

كك-ركاتت اااااىك نبتلناااااى.5اكاااااااا  كتب لااااااىكإلاب:تااناااااىكبااااابىكا ااااا ا لكاتبنااااا حثو كبج   اااااىك يااااانطننىك ر ت ااااا 

Cybrarians Journalك(ك.6102) نان اكك45عكك-.ك 

 ندير، غانم.

ااو هااااا اكا اااا ا لكاتبناااا حثو كلياااااوكتبنفاااا ذكت عااااايكبلر لو اااا اركاتت اااااىككااااااا  كتب لاااااىكب  ش   اااااىكت شعت ي ااااى

تةجلاااىكتةس تبناااىكبل و نااا كك-ىك يااانطننى كلااا ييك ااا لم،كلمنااالكا:ناااو ،ك يرااابكتبهااا اى. نبتلناااىكبج   ااا اك بينااا

 كك.33-52صكك-(.6102)ك63عكك-اتة لو  ا.
 

   االتـــــاالتص

 ) أنظر : تكنولـوجيا املعلومات و الاتصاالت(

 

 ازاتــــــإلجا

 

 الجبالى، تامر.

ك- اا ىكااببيا ك ااطفىكا يراابركاتت اىكااي ناا .إ ا علكتبنابييىكةيراابكبا كتبابي كتباابي كتب اهواكب صاط كتبب 

 ككككك.615-073صكك-(.6102)  تسكك25،كعك64سك- ف قكتبث  فىكاتبتاتث.

 الجبورى، حيدر كاظم.

)   اااااوبيكك4،كعك6سك-ت خعتلاااااى.ك-.ابنااااالكتبنااااااوصكاا ااااا عتاكتةي  اااااىكعااااا كتةو اااااوا اكاتب: ااااايركتب يااااامكاا  

ك-؛كتب يمكتبث با.241-322صكك-(.6102)ا ي  ك ا كك2،ك3،كعك5سك-؛كتب يمكتبث نى.356-422صكك-(.6102

 كككككككك.237-260صكك-(.6161)  تسكك7،كعك4س

 الحلى، أحمد على مجيد.

ك-ت خعتلاى.ك-إن  :تاا .ك،اا تهاا(ركإ  ع 257تب نخكع  كتببي كا  كبا كت عيا كبا ك يرابكا اتاتب ذىكتبنجفاىك)  ابك

 ككككككككككككككككككككككككككككككك.067-23صكك-(.6107)ايير اكك6،كعك0س

 زادة، محمد لطف.

كبنفااا ،ك  ااا يخ .كإ  عتاااا كعااا كحاااو:كلااااوصآهاااا(ركا0513اك يرااابكبااا كانااابكتبوهااا بكتبهرااابتنىك)ت عاااي و كإ ااا  ك

 كككككك.002-07صكك-(.6102)   وبيكك4،كعك6سكك-ت خعتلى.ك-.خطنى

 كككككككككككككككككككككككككككككك
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 ن.لشتيكر، تيمنزايد

 جلاااىك  هااابكك-اكتب يبناااىركتبناااوعكااتت اااىكت ع باااى كاي راااىك حرااابكانااابكتبن  اااا.إ ااا عتاكتبيااار عكعااا كتةخطو ااا 

 ككككككككككككك.627-631صكك-(.6161)  يوكك0،كر24 جك-تةخطو  اكتب يبنى.

 الفاطمى، محمد.

،ك2 ااجك-تفاوف.ك-ركا ا عتاكتب لرنااى،ك هرنة ا كتب  ت خنااىكا ك لة ا كتب لرنااى.ىوتتت فاارنط اىكبلرا ذرك ا كتةخطااوطك

 كككك.52-60صك-.(6161)ك0ع
 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 اتــلمكتبفى اة ـــراءات الفنيــــاإلج
 

 .البتراجامعة 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.6102ار  ركت ش   ى،كك-إ يت:تاكتة: نى.

 الجمل، هبة صالح الدين.

ي ىركاتت ااااىكا ت خنااااىكايلنلنااااى كإااااابتاكهنااااىكصااااالحكتباااابي كاناااابكتباااانقمكاإلا اااايت:تاكتبفننااااىكباااابتتكتب: اااا بكتةااااا

- ك-.6161تةنااوتل،كك-ت ع:نمكت شرل؛كإشيتفكاال:كانبكتبيا  تك سا اتى،كااعاكانابكتبف ا حكاطناىكتب ا  ى.

 ص.632،ك502 ،ك

 كككككككككككك    ىكتةناوتل.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 حسين. أنغام.

ا  واكا:نوبو ن كتة لو  اكع كإلا يت:تاكتبفننىكع كتة: ن اكت ش   نىرك يمكإلا يت:تاكتبفنناىكعا ك : ناىك شايك

 .056-27صكك-ب كابى،كتة: نىكتةي ع ىكبلش   ىكتةياناي ىك لروذ  .

 كككككككككككككككككككككككككك.6102 يبال:،كك-ع كتةل فىكتب لاىكتبث نىكبلفهي ىكاتب اتن .

 ر ، عبد هللا عوض الكريم .املختا

    ااىكك–ت ا بت ىكا اايت:تاكتبفننااىكااا ك  اابكعا ك االك   يااىككوتالاا كباا ب طنن كا ا كاراا الكشااؤا كتة: ناا اك

 كك.ك051ك-000صك–( .  6161)كايير اك2،كعك6 جكك–بنلنوفنلن ك.كك–ا   كانبكتبيحر كب كفنال.ك
 ك

   المكتباتو األجهزة المحمولة 

 ف الذكية وتطبيقاتها فى املكتبات واملعلومات()أنظر أيضا : الهوات
 

 على، عبد عبد املحسن.

ت  : ا فنىككاتت اىعا كا ع اعكت عااو كا ا كتة لو ا اكات ا خبت ه رككMobile Devicesااتكا هاعلكتةيروباىك

ك5،كع3 اااااجك-تةجلااااىكتببابنااااىكب لاااااو كتة: ناااا اكاتة لو اااا ا.ك-.باااا ك اااا واكإلا اااااال نىكا اااا ك    ااااىكإلا اااا  ك يراااااب

 ككككك.012-21صكك-(.6102بنو ك م ر اك)يو 

 كككككككككككككككك
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 فرج، أحمد.

ك-او ن كاطنن  اكا هعلكتبي رنىكتب  نىكب طو يكخاب  اك ؤ يا اكتة لو ا اركاتت اىكاصافنىكاخطنطناى.

 .ص02

 ككككككك.6102 يسملىك طياح،كك-بلشر نىكتةاي ىكبلر: ن اكاتة لو  ا.ك66ع كتةؤاريك

 .املصرى، أحمد حسين بكر

اطنن ااا اكا هاااعلكتب  ناااىك اتتلكتة: نااا اكا اااا اتكتة لو ااا اكتب خاااانىركاتت اااىك ساااعنىك  ك ل   ااا كتبفنناااىك

 .72-64صكك-(.6102)يوبنو ك م ر اكك5،كع3 جكك-تةجلىكتببابنىكب لو كتة: ن اكاتة لو  ا.ك-اتبو نفنى.
 

  ة اريـــــاطة الجـــاإلح
 )انظر : خدمة الاحاطة الجارية(

 

 ياجات المعلوماتيةاالحت

 

 حسين، حسن أحمد.

 .6107تب  هيل،كك-إشيتفكتؤافكانبكت عفنظكانبكتةيي .ك اح ن   اكتة لو  انىكع ك ي فقىكا اي

 كككك    ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 حسين، حسن أحمد.

يولناااا كك  اااا يوك ) بي اااالك6،كعك02 ااااجكك-لاااات.ك : ناااا ا.ك-عاااا ك ي فقااااىكا اااااي.كاح ن  اااا اكتة لو  انااااىكبلرياااانو 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.07-3صكك-(.6102

 ى، ريم على.غالراب

ااج ها اكك-سعيكابنابككوشا .ك ،غ كت مكا  كتبيت  سعنىتب يبركاتت ىككبلر  ري  اح ن   اكتة لو  انىك

 ككك.446-415صكك-(.6102)يوبنوكك36،كعك62 جكك- كتة: ن اكاتة لو  ا.ت عبيثىكع

 السالم، العنود.

The information needs and information seeking behavior of Saudi Arabian students in the UK.-

Brighton, 2018.  

Thesis ( Ph.D) - University of Brighton. 

 صبره، أحمد عبد العال.

ح ن  اا اكتة لو  انااىكبلريااجوبو كا  خاا ىكتب اايتتكبري فقااىك ااوه رركاتت ااىك نبتلنااى كإشاايتفكتؤافكاناابكا 

 .6102تب  هيل،كك-يص.خبوك ت عفنظ،كانبكت عرنبك

 كككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك.    ىكاعهيك-  ياحىك)   ي وا(
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 عبد املقصود، رنا محمود.

لو  انىكبلن حثو كاا ك اا اتكتة لو ا اكبربيناىكعا الكبل لاو كاتب :نوبو نا ركاتت اىك نبتلناى كاح ن   اكتة 

 .6107إلا :نبت ى،كك-إشيتفك يي :ك يياسك هيت .

 ككككككآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ككلنىك.    ىكإلا :نبت ىك-  ياحىك)   ي وا(

 العجيزى، أحمد عادل.

لناااا اك    ااااىك نطاااا كب يبياااابكاايلناااالكاح ن  اااا اكتة لو  انااااىكبلرياااا فنبي .كا ااا بنيكتة ن ااااىكعاااا ك : ناااا اكك

 .556-507صكك-(.6102)يولنوكك66عك-تالم.ك-اتت ىك نبتلنى.

 كككككككك.62-0صكك-(.6102) م ر اكك30عكك-.Cybrarians Journal يض كع رك

 على ، مها محمد عقيل .

عكك–رنااىك.كن جلااىكتبث  فااىكاكتب ك–بثاابىكببابااىكتبكو ااتك.كتبياالو كاكاح ناا ركتة لو اا اىكباابىك يعااملىك ااي   كتكككك

 .532ك– 504صكك–( . 6161)كيولنوك035

 . ، مريمنالعوش

Mobile internet access : A dairy study of users information needs and   behaviour .- 

                                                         ككككككككككككككككككك.كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك677ك–  603صك–( . 6102)كيوبنوكك31،كعكك63 جك –ااج ه اكت عبيثىكع كتة: ن اكاكتة لو  اك.ك 

 قشقرى ، سارة عبد الرحيم .

 جلااىكك-تبياا وايى.ك رل:ااىكتب يبنااىاح ن  اا اكتة لو  انااىكباابىكتبف اايت:كتةي اا  و ك اا كت شهاا اكت خوايااىكعاا كتة    

 كككككك(.6107) بي ل ك م ر اكك6،كع65 جكك- : نىكتةل كفهبكتبو ننى.

 منصور، عصام.

Information needs of local domestic workers in the Arab Republic of Egypt.- The Electronic Library.- 

Vol.33, No.4 (2015).- p.643-667. 

 منصور، عصام.

Profiling information needs and behavior of Syrian refugees displaced to Egypt: An exploratory 

study.- Information and Learning Science.- Vol. 119, No.3,4(2018).- p.161-182. 

 وى، رشيد.يايح

 نبتلناااااىكبج   ااااا اكك اااااىاتتتة لو ااااا اكإلاب:تاالناااااىرككتح ن  اااا اك يااااا فنبىكتة: نااااا اكت ش   ناااااىك ااااا ك اااااا ات

 .6102 ينطننى،كك- كإشيتفك يتاك ي م.5-6-0طننىكن ي

 كككككككك.ك  هبكالمكتة: ن اكاتب و ن .6ىك    ىك ينطننك–  ياحىك)ا  وتتى(ك
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 اءاتـــاالحص اء وـــاالحص
 

 الزهرانى، راشد بن سعيد.

 ككككك.57صكك-(.6107)لوفر اكك52عكك-تباسشنلى.ك-احا :تاكاااته كع كاي ن ك هبتفكتب نرنىكتةي بت ى.

 على، حاتم محمد.

تبااااباتلكإلاحااااا  نىكبل: اااايكاتة: ناااا اكاتبت اااايكب  شهاااا عكتةي ااااعىكبل  نجااااىكتب   ااااىكاإلاحااااا :ركاتت ااااىكايلنلنااااى ك

 .6102شنو كتبكو ،كك-لوتتكتب نوتنى.إشيتفك  ننىكص اق،ك

 كككمكتة: ن اكاتة لو  ا.كلنىكآلااتب.ك يك.    ىكتةنوفنىك-  ياحىك)   ي وا(

 النشار، إيمان صابر.

يكا لانمكايلنالكالااو كتة لو ا اركاتت ااىكاطنن ناىكعا ك ناا سكإلافا الك اا ك ااتكالامكإلاحاا :كا اا بتة كعا كاطااو 

 .صك42ك- وتابكبن ل اكا ر تكتبان انى.

 .ك6102،كإلا :نبت ىكك-.ع ركتةؤاريكتبث نىكب يمكتة: ن اكاتة لو  اكبج   ىكإلا :نبت ى

 

 اتىــــراق المعلومــــاألخت
 

 عبد الحافظ، حسنى.

 كككك.27-23صكك-(.6102)يوبنوكك25،كع61سكك- حوت كتة يفى.ك-ا نلك وت ه  .كىتختاتقكتبفض :كتة لو  ا

 

 اتـــات والمعلومــــاصيو المكتبــــاختص

 (اتاملعلوم و . مهندس ل املكتبيين واختصاصيى املعلوماتنظر أيضا: تأهيأ)
 

 ابن جاب، نبيلة.

 .20-23صك-تة: ن اكتب رو نىكبو ك طي ىكتب  نن اكتة لو  انىكا نبت كتب كو  كتب لاى.كي خا ئ

 ككككك.6105اميىك،كك-.ع كتةل  ىكتبو نىكحو كات بكخب  اك : ن اكتةط ب ىكتب رو نى

 أبو الخير، زينب حسن.

تةجلاىكتةااي ىكب لاو كك- كتة: نا اكت ش   ناىكتةااي ى. خا ئىكتة لو ا اكااا بمكتة يفاىركاتت اىكاطنن ناىكا ا

 ككككككككككككككك.42-00صكك-(.6107)   وبيكك6،كع4 جك-تة لو  ا.

 . أحمد، إيمان السيد

ااتكتخ ا صااملاكتة: نااىكتةبت اانىكعاا كتب رلنااىكتب  لنرنااىكعاا كحااو:كتة طلناا اكتبتابو ااىكةج راابكتة يفااىركاتت ااىك

 .6102تب  هيل،كك-يتفك   نىك حربكتف ت. نبتلنىكةي فقىكتب ي نى كإش

 ككك    ىكتب  هيل.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتبو    كاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(
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 أعبيد، نبيلة.

 خااااا ئىكتة لو ااااا اكا هااااا تتاكتب    ااااالك ااااابكشااااانك اكتب وتصاااالكا  رااااا ع ركاتت اااااىك نبتلناااااىكبااااان  كتة: نااااا اك

 ص.66ك-آ   كاننوط.ت ش   نىكت شعت ي ى كلمنلىك اننب،ك

 كككككككككككككككككك.6107تب  هيل،كك-تب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بالاي اكك62ؤاريكتةع ك

 أولم، خديجة.

 Le documentalisteاااايتكةهناااىكا    ناااىك وااااك  يافاااىك ااا كتب طااا عكتبيااارح كتبناااايىركتبو ااا   ىكتبن حااااك

recherchiste.-كككك.640-665كصك-(.6103)  يوكك03اتت  اكتة لو  ا،كعكك 

 باشيوة، سالم.

ك-(.6102)ك5عكك-بنلنوفنلناااااا .ك-اااتتكت شبياااااابلكبلر خااااااااو كعاااااا كالااااااو كتة: ناااااا اكعاااااا ك اااااالكتب يااااااوتاكتب: اااااااى.

 ككك.012-20ص

 باشيوة، سالم.

ك-تة: مناااو كباااو كتبوت نااا اكااااتتكت شبيااابلكعااا ك ااالكتب ياااوتاكتب: ااااى ك ااا بمكب شااانول،ك يرااابكتبااابي كاناااوتع.

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.03-0صكك-(.6102)ك04عكك،3 جك-تب با  .

     البكرى، يوسف على الشيخ.

ةا ك ي اعكتبفنااالكتتب خطاناكباوااتتكا   انىكاخاا ئىكتة: نا اكعا كتب    االك ابكتبنن لا اكتبراخرىكب  شا تلك

 ص.ك60ك-تبيوات .ك-تبث  ع 

 ككككككك.كك6102 ي اك،كك–.  يعكت خلنجشر نىكتة: ن اكتة خااى،كف كك64ؤاريتةع ك

 بلهوشات، الزبير.

،ك3 اااجكك-.كتب ااابا  ك-.  نناااىكو لاااو  ،ك كتبعبوااااكبلهوشااا اكاخاااا ئىكتة لو ااا اكعااا كتبنيجاااىكتبي رناااىكلتةهااا  كت شبياااب

 كككككككككككككككككككككككككككككككككك.024-027صكك-(.6102)ك04ع

 بوالشعور، آسيا.

ااطااااااو يكت خااااااب  اكب ةؤ يااااااىكا  ااااااا ايىكت شعت ي ااااااىركاتت ااااااىككتة يفااااااىلكااتكتخ ا صاااااملىكتة لو اااااا اكعاااااا كإاتت 

 .6102 ينطننى،كك-شهيعتاكان ال.كل كإشيتفب نبتلنىكبرو يىك ول  يت ك :ن:

 كككككككككككككككككك  هبكالمكتة: ن اكاتب و ن .ك.6ك    ىك ينطننىك-  ياحىك)ا  وتتى(

 بوالشعور، آسيا.

ك-ل.بإاتتلكتة يفاااااااااىركاتت اااااااااىكح باااااااااىك ؤ ياااااااااىكا:ي ااااااااايكتبنتااااااااااا ك يااااااااا:ن:كااتك خااااااااا ئىكتة لو ااااااااا اكعااااااااا كاطننااااااااا 

Cybrarians Journal.-كككككك.21-26صكك-(.6107)ايير اكك42عكك 

 . بوجاجة، ندى

طننى،كنياااااا ك-اااتتكاتبو اااااا   كتةن قاااااايل.كركىتخ ا صااااااملىكتة لو اااااا اكب ة: ناااااا اكت ش   نااااااىكاارلنااااااىكت عو اااااان

6102. 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.6ك    ىك ينطننىك-  ياحىك)   ي وا(
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 بوجاجة، ندى.

تخ ا صملىكتة لو  اكب ة: ن اكت ش   نىكاارلنىكت عو نىركاااتتكاتبو    كتةن قايلركاتت اىكح باىك : ناىك

ك-.(6161)ك63عك-تالااااااام.ك-لااااااابىكبو   اااااااى،كتل اااااااا تكابهاااااااو .ك 5    اااااااىك يااااااانطننىكك-تةبت اااااااىكتب لنااااااا كبو ااااااا ا ل

 كككك.021-030ص

 تركى. كنزة.

تة ااا يواكت عبيثااااىكةوتصااااف اك خااااا ئىكتة لو اااا اكب ة: ناااا اكت ش   نااااىكعاااا ك اااالكحي ااااىكتبوصااااو كت عاااايركاتت ااااىك

 .6107 ينطننى،كك- نبتلنىكبر: ن اكتب يقكت شعت يى.

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(

 تيتيلة، سارة.

بلهو ااااااىرك اااااايت:لكةهاااااا تلككياااااايتتاكتخ ا صااااااملىكتة لو اااااا اكعاااااا ك اااااالكتبنيجااااااىكتبي رنااااااىركح  ااااااىكحاااااايات ىك  كاسن هاااااا 

صكك-(.6102)ك04،كعك3 اجك-تب ابا  .ك-.6151تخ ا صملىكتة لو  اكع ك لك  ياعكخطاىكتب نرناىكتةيا بت ىك

 ككك.31-24

 ثابت، محمد أحمد.

 ريا اااا تكحاااايك خب ااااىكتةج راااابكاتبنيجااااىرككFreelance librarianتخ ا صااااملىكتة: ناااا اكاتة لو اااا اكتةياااا  لك

 .222-237صكك-تبفيصكاآبن اكتةر ت ى.

 ككككككككك.6102،كك(اونس) يبىكك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك51ؤاريتةع ك

 ثابت، محمد أحمد.

 ص.02ك-ليوكت تاتانجنىكايبنىك ابتاكتخ ا صملىكتة: ن اكاتة لو  اكع كاايكتب وتصلكا  ر ع .

 ككككككككككككككككك.6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريتةع ك

 جرجس، منال وليم.

 ص.52صكك-ااتكتخ ا صملىكتة: ن اكاتة لو  اكااتشن كع كاايكشنك اكتب وتصلكا  ر ع .

 كككككككككككككككك.6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريتةع ك

 غهام، إميلى.لينجي

)يوبنااااوكك27عكك- حااااوت كتة يفااااى.ك-اياااابي اكاوت اااا كتخ ا صااااتىكتة: ناااا ا كاي رااااىكاناااابكتباااايحر كفاااايتر.كلا ااااي 

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.65-66صكك-(.6107

 .حافى، راضية

اكتة  حااىكااااتتكتةن قايل كإشاايتفك خاا ئىكتة لو ا اكا ياا هر  كعا كاطااو يكتةؤ يا اكتبو    نااىركإلا ك لنا 

 .6102،كك ينطننىك-بهشىكبو  يتع .

 كككك.6ك    ىك ينطننىك-  ياحىك)   ي وا(

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
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 .الحراص ى، نبهان حارث

ك و فااااوك : ناااا اك    ااااىكتبياااالط  ك اااا بوسكااطناااان همكارلناااا اكإاتتلكتة يفااااىكبااااافة مكاراااا  ك  يفااااى كب  اااا  

ك-تةجلااااىكاتالنااااىكبلر: ناااا اكاتة لو اااا ا.ك-ى.ئبك كتبهناااا نااااحاااا تثكت عيتصااااملى،كخ باااابكا ناااا ك اااا نبكاناااابك ،كا

 كككككك.027-002صكك-(.6102) م ر اكك5،كعك30 ج

 حمارشة، أمانى.

 .31-55صكك- فن  كاالالى.ك،تخ ا صنوكتة: ن اكاك ايرنىك  ر  ك  يفى ك   نىكحر تشى

 ككككككككك.6102تبكو تك،كك-ة: ن اكتة خااى،كفيعكت خلنج.شر نىكت ك66ؤاريتةع ك

 الخضار، نبيهة مصطفى.

ااتك خاا  نوكتة لو اا اكعا كاوانااىكتةج رابكتةبتسااملىكب نراىكتة: نااىكعا كتب رلنااىكتب  لنرناىركاتت ااىكاطنن ناىكعاا ك

 .6104ك، يتبلسك-ش ننىك يتبلس كإشيتفك  فيكبل   مكببييى.

 كككككككككككككككككككككك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك.تبلس    ىك ي ك-  ياحىك)   ي وا(

 خيرى، شيماء سيد.

ك-نى. اااااااااجااااااااا  كتب لاااااااااو كتبهنبرااتك خاااااااااا ئىكتة: نااااااااا اكتبننحاااااااااىكعااااااااا كتة اااااااااياا اكتبنيثناااااااااىركاتت اااااااااىك نبتلناااااااااىكب

Cybrarians Journal.-كككككككككككككككككككككككككككككككككككك(.6102)يولنوكك34عكك 

 لديب ،أحمد محمد .ا

ا ااااااا:نبت ىكركك–تبااااااابتا اك خاااااااا ئيكتة: نااااااا اكاكتة لو ااااااا اكعااااااا كتة: ناااااااىكتةبت ااااااانىكتب ااااااا  لىرك ااتتكاك هااااااا  ك.كككككك

 ص.كك032ك–. 6107 ؤ يىكحوتسكتببابنىك،ك

 .اعى، سليمان بن إبراهيميلر ا

 كع تاايكبااخرى ك االنر  كباا كإباايتهنمكتبيباا ع ،كاااتتكت شبياابلكاخااا ئىكتة لو اا اكبل    االك اابكتبنن لاا اكتبراا

 .ككككككك.Journal of Information Studies & Technology.- No.2 (2018).- p.1-15ك-تبطني.

 ريحان، عبد الحميد.

ا ااثر تكعا كت سكتةا  كتبم ايىكا  طلنا اكتب رالكعا كت شنالكتبثا نىك ا ك ؤ يا اكتة لو ا اركاتت اىك نبتلنااىك

 ص.02ك- كانبكت عرنبكت ي  ،كحن  ك يش  .ي:يل بج   ىك

 ككك.6102 ينطننى،كك-ؤاريكتب يبىكحو كتة: ن اكا ؤ ي اكتة لو  اكع ك لكتب :نوبو ن اكت عبيثى.ع كتة

 .زكريا، محمود شريف

لياااوكإاااابتاك خاااا ئىكتة: نااا اكاتة لو ااا اكب حثااا كعااا كتبنيجاااىكاك ايرناااىركاتت اااىكت  : ااا فنىكعااا كحاااو:كإلال ااا رك

 كككككككككككككك(.ك6102)  تسكك40عكك-.Cybrarians Journalك-تبف:يى.

 .سريج، جميلة

ك-تب ااابا  .ك- ج اعهااا .ب خاااا ئىكتة لو ااا اكعااا كتة: نااا اكتب   اااىركايااابي اكا:نوبو ناااىكبااا تعلكايااا بع ك هااا تتاك

 ككككككككككككككككككككككككككككككككك.42-54صكك-(.6102)ك04،كعك3 ج
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 السمير، على حسين.

ت ىركاتت اىك نبتلناى كا ا كحياو كتبياروا،كااتكتخ ا صملىكتة لو  اكع كتب يو كليوكت  ا اكتة يفىكعا ك او 

ك-(.6102)ايياار اكك41،ك52،كع61سكك-تةجلااىكتب يبنااىكبوتشاان كاتب و ناا كاتة لو اا ا.ك-شااهيعتاكحياا ك ناا تل.

 كك.617-070صك

 .الشيمى، حسنى عبد الرحمن

ك-.6102عبااااب،كتكتبفجاااايكبلت اااايكاتب و تتب اااا هيلركاك- خااااا ئىك ااااا اتكتباااا  لم،ك ا،كا ااااو كا ناااا الكتب سواااااكتب  لناااااى.

 كككص.675

 الصاوى، نهى حسن.

عكك-.Cybrarians Journalك-تة: منو كت شباركابت يكذاىكإلاا  ىكتب هننىكاتب وحابكبل رالك  خاا ئىك : نا ا.

 كككككككككككككككككككككككككككككككككك.3-0صكك-(.6107)  تسكك43

 الصاوى، ياسر محمد.

لكتة يفااااىكاتخاااالكت ش   اااا اكت خ صااااىكببابااااىكتبكو ااااتركااتكتخ ا صااااملىك يت ااااعك ااااا اتكتباااا  لمكعاااا كاطنناااا كإاتت 

 كككك.032-062صكك-(.6161)  تسكك64عك-بيوثكع كالمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-اتت ىك نبتلنى.

 ضروى، محمد الشريف.

) اام ر اكك6عك-تةجلااىكت شعت ي ااىكبلر: ناا اكاتة لو اا اكااتشاان .ك-تبو نفااىكتة لو  انااىكاتب :ناا ك اابكاع اا ا.

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.41-50كصك-(.6161

 عباس، هانى مصطفى.

 خاااا  نوكت خب اااىكتةي  ناااىكتبي رنااااىكب ة: نااا اكت ش   ناااىكعاااا ك اااايركاتت اااىك نبتلنااااى كإشااايتفك ااا   كع اااا  م.ك

 .6102ب   ،كك-إير  ك حربك  .

 ككككككككككككككككآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو ك    ىكب   .ككلنىكك-  ياحىك)   ي وا(

 عبد الحميد، عاطف عباس.

ااتك خااا ئىكتة: ناا اكتب   ااىكعاا كانرنااىكتبااوع كا  ااا اىكباابىكتةج راابكتبياا:نبتىركاتت ااىكح بااىكاخااا ئىك

  : نىكتبنلبيىكع ك ي فقىكإلا :نبت ى.

 كككككككككك.ك6102كتب  هيلك،ك-شر نىكتة: ن اكاتة لو  اكتةاي ى. ك02ؤاريتةع ك

 فوز.عبد هللا، 

تةجلاىكك-تةع فاى.كااخنا ت ح ناىكا ا  لكتب وتصالكا  را ع ككعا تب يبي اكتبتىكيوت هه كتخ ا صنوكتة لو ا اك

 ك.003-010صكك-(.6102)ك67عكك-تةس تبنىكبل و ن كاتة لو  ا.

 العريش ى، جبريل بن حسن.

 كك.4-5صكك-(.6103)  يوكك03عكك-تة لو  ا.ك ااتت ك-تخ ا صنوكتة لو  اكع كاايكتة لو  انى.
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 غلوم ، حسين .

The concept of librarian 2.0 in Kuwaiti academic libraries/Husain Ghuloum, Hasan Buabbas  . – 

Information Development . – Vol.32, No.5(2016) . – p. 1631- 1638. 

 الفخرانى ، أيمن مصطفى .

 يفاىركاتت ااىك ساعنىكا ا ك خااا ئيكتة لو ا اكعا ك : ناا اك كبلر ىكتة لو ا اكاات ناا   مك  راتااتكتخ ا صا

) بي اال كك6،كعك4 ااجك-تةجلااىكتببابنااىكب لااو كتة: ناا اكاتة لو اا ا.ك-    ااىكتبااب   كب ةرل:ااىكتب يبنااىكتبياا وايى.

 ككككككككككككككككك.020-072صكك-(.6107يولنوك

 القبائلى ، ادريس مختار .

تةجلىكتبلنمناىكبلر: نا اكاكتة لو ا اكك-بنيجىكاب:تاالنىكركاتت ىكلقي ىك.تبباتكتبي  ىكاخا ئيكتة لو  اكع كتكككك

 ككككككك.62-2صكك–( . 6102)كايير اك4عك–اكاتشن .ك

 قدارى، سماح.

ك04ع،ك3 اااجك-تب ااابا  .ك- ف يااا اكا ااتتكتخ ا صاااملىكتة لو ااا اكبل رااالكعااا كت شنااالكتبثااا نىك ااا كتة: نااا اكتب   اااى.

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.615-023صكك-(.6102)

 قواسمية، عبد الغنى.

ات بك خا ئىكتة لو  اكع ك لكبيت جكتب كو  ك  كا هىكلقيك   ا لكالامكتة: نا اكبج   اىكتب يباىكتب ي املى،ك

 كككك.603-020صكك-(.6102)ك6عك-بنلنوفنلن .ك- كانبكتبسنىك وت رنى،كحبلك  وا.اميى

 الكميش ى، لطفية على.

 .022-030صك-تبي رنى.كتةي واا ا لو  اكاااتىكع كا ع عك فهو ك خا ئىكتة

 ككك.6102ار  ،كك-ع كتةؤاريكتبباة كاا كبلر: ن اكاتة لو  اكاتب و ن ركتبوصو كت عيكبلر لو  ا.

 لعرابى، نسرين

-031صكك-.(6101)ك0عك-.كإشاااا تلكك- ناااىكتبي رنااااى.و اااا اكعااا ك اااالك ر ت ااا اكتبو اااا  ىكتبو    خاااا ئىكتة لااتك

 ككككككككك.022

 آر. إيلينمارتن، 

ك حااوت كتة يفاااى،ك-ىكتة: ناا اكعااا كالاامكتبنن لااا اركااااولكتاخااا ذك و اا  كاي راااىكه شاامكفيحااا ا.تااتكتخ ا صاا

 ككككككككككككككككككككككككككك.23-26صكك-(.6161)  تسك22،كعك64س

 محمد، أسامة لطفى.

ك-.Sunmon, EDSتت اااىكةهااا  كإاتتلك اتااااىكىكتة لو ااا اكعااا كإاتتلك ااتاكتبنيااااكاا  : ااا فركاتااتك خاااا  

 ككككك.661-025صكك-(.6102)ين ييكك42،كعك63 جكك-ااج ه اكت عبيثىكع كتة: ن اكاتة لو  ا.

 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
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     محمد، بشرى خالد.

 اكاتة: ناا اكة طلناا اكتبنيجااىكتبي رنااى كت ااتاتانجنىكتب طااوتكتةألاااىكااكاا اياىكبلر خااااو كعاا ك جاا  كتة لو اا

 ككككككككككككككككككككككك.6161 سبتا،كك-إشيتفك ال كل  مكتبعهواى.

 كككككككت ش   ىكتةياناي ى.ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 كرام محمد.امحمود، 

كركتبااااباتكت شبيااااابكتخ ا صاااااملىكتة لو ااااا اكا ااااابىكا ااااا  بتاكبل نااااا  Embedded librarianتة: بااااىكتبضااااارنىك

) ااا تسكك0،كع35 اااجكك-تةجلاااىكاتالناااىكبلر: ناا اكاتة لو ااا ا.ك-وا،ك ااا  اكحراااواك ياالم.راا ااايت ك يرااابك يت باا 

 كككككككككككككككككك.032-003صكك-(.6102

 املصرى، أحمد حسين.

ااتفاابكتب ياا قكتخ ا صاانوكتة: ناا اكاتة لو اا اكب ااات جكتببتت اا اكتب لناا كا :اياان اكحاااوبهمكا اا كات اا اك

)ينا ييكك65عك-تالام.ك-ركاتت اىك نبتلناىكايلنلناى.: ن اكاتة لو  اكبجرهوت ىك اايكتب يبناى ك ايرنىكع كالو كتة

 ككككككككككككككككككككككك.536-510صكك-(.6102

 مصلح، وسام يوسف.

تةجلاااااىكك-ااتكتخ ا صاااااملىكتة: نااااا اكت عكو ناااااىكعااااا ك ااااالكتب و ااااا كلياااااوكت عكو اااااىكتب  ناااااىركاتت اااااىكت ا ااااايتفنى.

 .42-00صكك-(.6102)ايير اكك4،كعك30 جكك-.اتالنىكبلر: ن اكاتة لو  ا

 معقوق، خالد.

Saudi academic librarians perceptions of the Association of College & Research Libraries 

guidelines/ K. Matook & I. Abu El-Khair.- J. of Librarianship and Information Science.- Vol.50, 

No.4 (2018).- p.399-409.ك 

 ميالد، سلوى على.

 ص.ك56ك- ه  كاات ن اكتخ ا صملىكتة لو  اكاتشنفنىكاااتهمكع ك ج ربكتة يفى.

 ككككككككككك.6102ا اي،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك67ؤاريتةع ك

 ميلود، العربى بن حجار.

  ص.02ك-قنمكتةي وىكتبي اى.تة لو  اكاتة يفىكاااتىكع كانك هنبس  كتخ ا صملىكتة لو  اكإة ك

 ككك.6102 ينطننى،كك-ع كتةؤاريكتب يبىكحو كتة: ن اكا ؤ ي اكتة لو  اكع ك لكتب :نوبو ن اكت عبيثى.

 هو.دناير، بن

Emerging roles and activities of health sciences librarians: a literature review, 2004-2014/ 

Bindhu Nair and Evelyn Anand.- p.52-68. 

 كككككك.6102تبكو ت،كك-شر نىكتة: ن اكتة خااى،كفيعكت خلنج. ك66ؤاريتةع ك
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 نديم، عفاف بنت محمد.

ىكتة لو اااااا اك راااااابتت:كبلر يفااااااىكب ي ناااااا كتب يااااااو كتبي اااااااىكاإلاباااااابتع كاتن ك  اااااا كا اااااا كتبيحاااااا كتااتكتخ ا صاااااا

بتاااتكانااابكتبااايحر كاإلا ااا  ك يرااابكبااا كتباااو نفىكعااا كااااايكتة يفاااىركاتت اااىك   تلاااىكا ااا ك ااا   تىكا واااالكلاااوتلك

 ككك.027-067صكك-(.6102)ك2عك-تةجلىكتب يبنىكبلبتت  اكتة لو  انى.ك-  واكإلا ال نى.

 النعيم، عمر حاتم الطاهر.

 ص.ك65ك-  هبكتبصعىكتب   ى.ك،إلاب:تاالنىكة: نىتركاتت ىكح بىك ة: ن اكتة خااىبتة لو  اككتاااتك خا  

 ككككككك.6102 ي اك،كك-تة: ن اكتة خااى،كفيعكت خلنج.كشر نى ك64ؤاريتةع ك

 هالل، رؤوف عبد الحفيظ.

ك-يااااااابلكاضاااااااا فكإةااااااا ك هااااااا كخي  ااااااا ك  يااااااا  كتة: نااااااا اكاتة لو اااااااا ا.بىك  لو ااااااا اكصااااااانبتلنىرك هناااااااىك ت خاااااااا  

 كك.5صكك-(.6107  تس ك بي لكك )ف اتيي0،كعك02 جك- : ن ا.لت.

 

 وادـــــار المــاختي
 

 حمد.إبراهيم، أمانى م

 حشاوب،كتبا حكفاوعىكك:ةابتتسكتببابناىكب ب ا هيل كإشايتفكحيان تتخ نا تك ااناىكتة لو ا اكعا ك : نا اك   يواك

 .6161تب  هيلكك- يرب.

 كككك يمكتبو    كاتة: ن اكاتة لو  ا.ك .كتببتت  اكإلاني لنىككلنىك.    ىكاعهيك–  ياحىك)ا  وتتى(ك

 

    اتـــات والمعلومـــات المكتبــــأخالقي

 )أنظر أيضا : مهنة املكتبات واملعلومات(.

 .يرة، نجاةر ابن ح

 خال نااااا اك هناااااىكتة: نااااا اكت ش   ناااااىكاحااااايات   كعااااا ك ااااالكتب طاااااوتتاكتب :نوبو ناااااىرك : مناااااوكتة: ناااااىكتةي ع اااااىك

 كككك.72-20صكك-(.6161)  تسكك0عك-تةجلىكت شعت ي ىكبلر: ن اكاتة لو  اكااتشن .ك-لروذ  .ك0ك ش   ىكب انى

 الجالب، محمد فتحى.

 خال نا اك هناىكتة: ناا اكاتة لو ا اركبيلاا  جكاابت بىك  تاااحكبيؤ اىك االبك ياامكتة: نا اكاتة لو اا اكعا كحااو:ك

تةجلااااااىكتببابنااااااىكب لااااااو كتة: ناااااا اكك- نثاااااا قك خال ناااااا اكتةهنااااااىكبالاياااااا اكتب يبااااااىكبلر: ناااااا اكاتة لو اااااا اك)تالاااااام(.

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.023-022صكك-(.6102)   وبي كايير اكك4،كعك5 جك-اتة لو  ا.

 الجالب، محمد فتحى.

ات ىك ر ت ىك اض :كهنجىكتب بتبسكب يمكتة: ن اكاتة لو  اكبج   ىكتةنن كاخال ن اكتةهنىكاتن ك  ا    ك

ك5،كع0 ااااجك-اتالنااااىكبلر: ناااا اكاتة لو اااا ا.تةجلااااىكك-  ااااىكا ااااتاتانجنى. ا اااا كتبطلنااااىكعاااا كحااااو:كاو   اااا اكت ش

 ككككككككككككككككككككك.74-00صكك-(.6102) م ر اك
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 الجنهى، ليلى.

اااااارنمكاطنناااا كب نرنااااىكتبااااوع كب خال ناااا اكت اااا خبت كتةااااا اتإلاب:تاالنىك اااا ك ناااالك ااااالبكا  بناااا اكتب  لاااانمك

 كككككك.44-03صكك-(.6102)يولنوكك07عك-تالم.ك-تب  ة .

 حاج عنو، سعاد.

ال ناا اكتةهنااىكت ش   نااىكعاا كإلاشاايتفكا اا كااراا  كت ش   نااىكبااو كتبنق  نااىكاتبف النااىركاتت ااىكح بااىك لنااىك خ

ك-(.6161)ك3عكك-بنلنوفنلناا .ك-.ك بااوك   اامك اا بك  ك اا  اكحاا ركانااو،ك اا تلكشاالسو .6تة  ااتاكبج   ااىكت شعت اايك

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.20-43صك

 حمودى، ثناء شاكر.

 كك.34صكك-(.6107)  يوكك0عكك-  لو  ا .ك-. خال ن اكتة لو  اكاحر يىكح وقكتةل:نىكتبف:ي ىكع كتب رلكتة: بى

 درار، خديجة محمد.

،ك2 ااجك-.تةجلاىكتببابناىكب لاو كتة: نا اكاتة لو ا اك- خال نا اكتبا ك :كاصاطن ع كاتبياباواركاتت اىكايلنلناى.

 ككككككككككك670-657صكك-(.6102يوبنو ك م ر اك)ك5ع

 زكى ، فاطمة يحيى .

تب ضاا ي كاخال نااىكاكتب  لولنااىكت اا خبت كبن لاا اكتةيااا فنبي كبل ن ناايكااا كتبنن لاا اكعاا كتة: ناا اكتةااااي ىكرك   

 (ك.ك6161) م رن اك32عك–.   Cybrarians Journalك–اتت ىكايلنلنىك.ك

 الفيفى، أسماء عبد السالم.

Ethical concerns in fingerprint authentication in mobile devices.- Arab J. of Library & Information 

Science.- Vol.40, No.4 (Oct. 2020).- p.8-18. 

 مرغالنى، محمد أمين عبد الصمد. 

 جلااااىكك- ي النااااى،كاناااابك كحاااا ع كتب ااااهيى.كب خال ناااا اكتة يفااااىركتةفهااااو كاتةناااا ا  ك يراااابك  ااااو كاناااابكتبااااار

 .016-75صكك-(.6102)تبي ل ك م ر اكك6،كعك66 جكك-ننى. : نىكتةل كفهبكتبو 

 هند، علوى.

) بي ال كيولناوكك6،كعك5 جك-تةجلىكتببابنىكب لو كتة: ن اكاتة لو  ا.ك-.60 خالقك ج ربكتة لو  اكع كتب ي ك

 كك.62-05صكك-(.6102
 

 ات النشرــــــأخالقي
 

 بديوى، مصطفى محمد.

ك-(.6102)ك60عكك-اتة لو ا ا.ك ا جلاىكتة: ناك-يفكةهناىكتبت ايكعا كبنمنا .شا خال ن اك هنىكتبت يركليوك نثا قك

 ككك.023-073صك

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك



 

 

21 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 زكريا، محمود شريف.

ركاتت اىكISI web of knowledgeب وتاابكبن لا اككتة: افىك خال ن اكتبت يكببات  اكتب لو كتبصعنىكتب يبناى

صكك-(.6107)ينااا ييكك47،كعك64 اااجكك-ااج هااا اكت عبيثاااىكعااا كتة: نااا اكاتة لو ااا ا.ك-.ب  ااالوبكايلنااالكتةي اااوى 

 ككك.505-536
 ككككككككككك

 اتــــات والكوارث فى المكتبـــإدارة األزم
 

 ابن خليفة، إيمان.

Disaster management projects using wireless sensor networks: An overview / Iman Benkhelifa, 

Nadia Nouali-taboudjemat Samira Moussaouri.- Revue d'Information Scientifique & 

Technicque.- Vol.23, No.1 (2016).- p.22-27. 

 ياب، مفتاح محمد.د

ك0عكك-تةجلاااىكت شعت ي اااىكبلر: نااا اكاتة لو ااا اكااتشااان .ك-إاتتلكاع ااا اكاتبكاااوتتثكعااا ك ؤ يااا اكتة لو ااا ا.

 كككككككككككككككككككككككككككك.21-45صكك-(.6161)  تسك

 سعيد، محمد سعيد محمد.

تةجلاااااااىكتببابنااااااىكب لاااااااو كتة: نااااااا اكك-بىك  هع اااااااىكتة: نااااااا اكتب   ااااااىكتةااااااااي ىكبل اااااااابىكبوع اااااا اكاتبكاااااااوتتث. اااااا

 ككك.652-606صكك-(.6102) بي ل كيولنوكك6،كعك2 جك-اتة لو  ا.

 الصالحين، عبد السالم سالم.

لريااا  نل كإشااايتفك  نناااىكب: نااا اكت ش   ناااىكتبلنمناااىركاتت اااىكبلوت ااابكااخطاااناكإاتتلكاع ااا اكاتبكاااوتتثكعااا كتة

 ص.513ك-.6102شنو كتبكو ،كك- اطفىكص اق،ك يرواكانبكتب:ي مكت شنبى.

 ككككككك    ىكتةنوفنى.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 عباس، جنان محمد.

 .6106 سبتا،كك- ع ىكت ش   نىكتب يت نى كإشيتفكحي كتح كتبنج ت.إاتتلكاع  اكع كتة: ن اكتةي 

 آلااتب.ك يمكتة لو  اكاتة: ن ا.ككت ش   ىكتةياناي ى.ككلنىكك-  ياحىك)ا  وتتى(

 

 ةــــاإلدارة اإللكتروني
 

 بوخويدم، فارس.

تشان كتباو نىكت شعت اايى كإلااتتلكإلاب:تاالناىك ا كا هاىكلقايكاتشانفنو كت شعت اي و ركاتت اىك نبتلناىكبري اعكا 

 ككككك.02-0صكك-(.6102) م ر اكك33كعك-.Cybrarians Journalك-،ك رنلىك  ري. ف تسكبوخو ب

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
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 بوسالم، أبو بكر.

ي ك بااااوكب:اااايكبو اااا بم.كت ااااإلااتتلكإلاب:تاالناااىكاااتهاااا كعاااا كتب يااااو كلياااوكت عكو ااااىكإلاب:تاالنااااىركاتت ااااىكح باااىكت شع 

 .570-542صكك-ى،كصالحكتببي ك بتى.نن يربكب كذه

 كككككك.6107بنىك و  ،كك-.بلرج ر  اكع ك ؤاريكت  ا اكتة يفىكاتب نرنىكتب   لى

 الحسن، عفاف محمد.

 كافاااا فك يراااابكاتبفاااايصات اااابكاطنناااا كإلااتتلكإلاب:تاالنااااىكب ة: ناااا اكت ش   نااااىكبوتيااااىكت خي ااااو ركتب ياااابي اك

صكك-(.6102)   ااااوبيكك5،كعكك5سكك-تة: ناااا اكاتة لو ااا ا.كحوبناااىك-تباااا اقكاناااابكتبااايحر كاناااابك .ت عيااا ،ك

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.001-027

  خرميط، فاضل عبد على.

عاااا ك ؤ يااااا اككEFQMا اااا كتةر:ناااا اكبنراااااوذركتب رواااا:كااتاباااااىككتةنتناااااى ناااا سكات اااابكلقااااامكإلااتتلكإلاب:تاالنااااىك

،ك7 اجكك- جلىكتةي عكتب يبىكبلنيوثكاتببتت  اكع كالاو كتة: نا اكاتة لو ا ا.ك-ة لو  اكاااته كع كتبن   ج.ت

 ككككككككككككككككك.062-25صكك-(.6161)ك05عك

 السعدى، هدى طارق حمود.

 نبتلناى ككإلااتتلكإلاب:تاالنىكع ك يت عكتة لو  اكااي ن كت شوالكتب   لىكع ك    ىكتبنايلكب ب يتقركاتت اى

 .6102إشيتفك يي :ك يياسك هيت ،كإلا :نبت ى،ك

 كككك.آلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا    ىكإلا :نبت ى.ككلنىكك-  ياحىك)   ي وا(

 عباس ، ثناء نينو .

ااتتلكاب:تاالنااااىكاك اااابىكاطنن هاااا كعاااا كتة: ناااا اكت ش   نااااىكتب يت نااااىكركاتت ااااىكايلنلنااااى ك ناااا :كلينااااوكاناااا سك،ك     

كك-(ك.ك6161)كلاااوفر اكك0،كعك5 ااجكك–تةجلااىكتب يت نااىكببتت اا اكتة لو اا اكاكتب و ناا ك.كك–  كحياا كفهاابك.كنيااي 

 .632ك– 665صك

 العياط، عبد الفتاح أبو عجيلة.

ااتكإلااتتلكإلاب:تاالناااااااىكعااااااا كايياااااااو كتةؤ يااااااا اكإلااتت اااااااىركاتت ااااااااىكاطنن ناااااااىكا ااااااا ك : ااااااايكتب  لااااااانمكبربينااااااااىك

 .6102 يتبلس،كك-:ت .وإشيتفكحن  كتبا اقكبك اص   ى

 كككككككككككككككككاك ايرنىكتبلنمنى.ك يمكاتت  اكتة لو  ا.كك-  ياحىك)   ي وا(

 .ميلودغريبة، منى 

ك-(.6107)ك5عكك-ىكتبلنمناىكبلر: نا اكاتة لو ا اكااتشان .تةجلاك-تلكإلاب:تاالنىكعا كبنمنا .آف قكا ي  نلكإلاات

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.032-053صك

 .ميلودغريبة، منى 

ك6عكك-تةجلاااااىكتبلنمناااااىكبلر: نااااا اكاتة لو ااااا اكااتشااااان .ك-تة و ااااا اكتب  لولناااااىكباااااجاتتلكإلاب:تاالناااااىكعااااا كبنمنااااا .

 كككككككككككككككككككككككككككككككككك.021-032صكك-(.6102)
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 غميض، عبد العزيز على.

تةؤ ياااااا اكت شري نااااااىركاتت ااااااىك طن ااااااىكا اااااا كتةيت ااااااعكت شري نااااااىككإلااتتلكإلاب:تاالنااااااىكا  طلناااااا اكاطنن هاااااا كعاااااا 

 .6102شيتفك يربك حربكت شيل ع،ك يتبلس،كإتبلنمنى ك

 ككككككككككككككككاك ايرنىكتبلنمنى.ك يمكاتت  اكتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 فردى، لخضر.

 ش   ناااىركاتت اااىك نبتلناااىكبر: نااا اكت اااه   اكإلااتتلكإلاب:تاالناااىكعااا كاي نااا كتبف  بناااىكتب نقنرناااىكب ة: نااا اكت

ك-تةجلااىكتب يت نااىكبلر لو اا ا.ك- ك خضاايكفااياى،كف ينااىك يعت ااى.ك0ى،ك ياا:يلك ياانطننىل    اا اكب انااى،كخت اا

 كككككككككككككككككك.20-36صكك-(.6102)ك6،ك0،كع02 ج

 ، محمد صالح.القادرى 

تةجلااااىكتةس تبنااااىكبل و ناااا كك- اااا اتى.ركتة و اااا اكاآفاااا قكتب طااااو ي ك يراااابكصاااا   كتبسإلااتتلكإلاب:تاالنااااىكعاااا كاااااون

 ككككككككككككككككككككككككككك.21-65صكك-(.6102)ك67عكك-اتة لو  ا.

 قويدرى، كمال.

ك6،كع3 اجك-تةجلىكتةاي ىكب لاو كتة لو ا ا.ك-اتب يو كليوكتةؤ ي اكتبي رنى.كإلاب:تاالنىاطنن  اكإلااتتلك

 ككككككككككككككككككككككك.021-075(،كصك6102   وبيك)

 ة على.يفالكميش ى، لط

 .627-677،كصك6 جك-إلااتتلكإلاب:تاالنىكاا نن اكتب    لك بكتة لو  ا.

 ككككككككككككك.6107ك،تبي  تك-ع ك ؤاريكت شر نىكتبي وايىكبلر: ن اكاتة لو  ا.

 .مصيبح، وردة

تةجلااىكك- تلكباا كتبياانتى.إلااتتلكإلاب:تاالنااىكاااتهاا كعاا كاي نااىكتب راالكتة: بااىكاتاخاا ذكتب اايتت كاتالك اااين ،ك اا

 ككك.025-047صكك-(.6102)يولنوكك6،كع35 جك-اتالنىكبلر: ن اكاتة لو  ا.

 

 ةــــانات البحثيــــادارة البي

 )أنظر أيضا:البيانات(
 

 السيد أمانى محمد .

    Research data management and sharing among researchers in Arab universities : an 

exploratory study / A.M. Elsayed , E. Saleh .- IFLA Journal . – Vol. 44 , No.4(2018) . – p. 281-299. 

 الفهمى، ليلى حمود.

إاتتلكتبنن لااا اكتبنيثناااىكعااا كارااا الكتبنيااااكتب لااااىكبج   اااىكتةلااا كانااابكتب ع اااعركاتت اااىكح باااىكبلريت اااعكتبنيثناااىك

 .24-25صكك-(.6102)ك61عك-تت  اكتة لو  ا.اك-تبطننى كبن  كحرواكتبفهاى،كهن :كا  كتبرعوى.
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 مهدى صالح . محمد ،

Challenges and practices of research data management in selected Iraq universities / Mahdi 

Salah Mohammed, Rafea Ibrahim . – DESIDOC Journal of Library &Information Technology. –

Vol. 39 , No. 6(2019). 
 

 ةـــإلدارة البيئيا
 

 موس ى، وحيد عيس ى.

ك6،كع4 اجك-تةجلاىكتةااي ىكب لاو كتة لو ا ا.ك-ركاتت ىكح بىك : نىكإلا :نبت ى.6103 04110اطنن  اك يعاك

 ك.304-425صكك-(.6107)   وبيك
 

 إدارة التغيير فى المكتبات
 

 البوسعيدى، محمد بن خميس.

 ناااااااا اكاك ايرنااااااااىكعاااااااا ك اااااااالطنىكاراااااااا  كعاااااااا كحااااااااو:كتب طااااااااوتكتة يعاااااااا كإاتتلكتب سنواااااااااكعاااااااا كخااااااااب  اكتبفهي ااااااااىكب ة:

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.654-613صكك-(.6102)كيوبنوكك5،كعك52 جكك- جلىكتة: ن اكاتة لو  اكتب يبنى.ك-اتب :نوبوج .

 حسنين، رجب.

 ص.61ك-ا يت عكتة لو  ارك بخلكإاتتلكتب سنوا.إا الكهنب ىكتةوتتاكتبم ي ىكع كتة: ن اك

 ككككككك.6107ا :نايىك،كك-شر نىكتة: ن اكاتة لو  اكتةاي ى. ك61ؤاريتةع ك

 عبد الهادى، محمد فتحى.

 ص.66ك- ج تاكإاتتلكتب سنواكع كتة: ن اكتب   ىكع ك لكتب طوتتاكتب :نوبو نىكت عبيثى.

ت عر  ااااا اك)ااااااونس(،كاعتتلكتب اااااؤا كتبث  فناااااى،كإلااتتلكك- اااااىكاإاتتلكتب سنواااااا.عااااا كتةل  اااااىكتباااااباة ركتة: نااااا اكتب  

 ككككككككككككككككككككككككككككك.6102تب   ىكبل:  ب،كإاتتلكتةط ب ىكتب رو نى،ك

 طر، محمود.ق

 .463-461صك-اجيب   كاتب  هبكاتحب.كر ن الكتة لو  اكا تاتانجنى

 .كككك6102كتبكو تك،ك–. ،كفيعكت خلنجشر نىكتة: ن اكتة خااى ك66ؤاريكتةع ك

 قناوى، يارة ماهر.

ك-إاتتلكتب سنواااااكتب :نوبااااوج كااال ة اااا كبجااااوالكحناااا لكتب راااالكباااابىكتب اااا  لو كب ة: ناااا اكتب   ااااىركاتت ااااىك نبتلنااااى.

 .072-040صكك-(.6107)ين ييكك0،كع57سك- جلىكتة: ن اكاتة لو  اكتب يبنى.

 .هالل، رؤوف عبد الحفيظ

)يوبنااااو ك  يااااطس ك اااام ر اكك5،كعك02 ااااجكك- : ن ا.لاااات.ك-عاااا كتة: ناااا اكا ؤ ياااا اكتة لو اااا ا.كتب سنوااااا    فااااىك

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.5صك-(.6102
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 ى، عمر.ر همش

 ص.ك62ك- ج تاكإاتتلكتب سنواكع كتة: ن اكا يت عكتة لو  اكع كحو:كا:نوبو ن كتة لو  اكاااا  .

 كك.6102 ينطننى،كك- يبىكحو كتة: ن اكا ؤ ي اكتة لو  اكع ك لكتب :نوبو ن اكت عبيثى.ع كتةؤاريكتب
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 اتــــإدارة التميز فى المكتب
 

 . عويضة، محمد عبد الباسط

فك يرااااواكاناااابكتب:ااااي مكت شناااابى،كتحاااا ك يراااابكإاتتلكتب رواااا:كعاااا كتة: ناااا اكتةي ع ااااىكت ش   نااااىكعاااا ك اااااي كإشاااايت

 ص.557ك-.6161تب  هيلكك- يرواكتبنج ت.

كتبو ااااااا   كاتة: نااااااا اك يااااااامفااااااايعكتبننااااااا ا.ككلناااااااىكتببتت ااااااا اكإلانيااااااا لنى.كك-  ياحاااااااىك)ا  اااااااوتتى(ك    اااااااىكاعهاااااااي

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.اتة لو  ا

 .ينةصبر كشارة، 

ك ش   اىكإاتتلكتب رو:كاااته كع كحو:كخب  اكتة: نا اكت ش   ناىكت شعت ي اىركاتت اىك نبتلناىكب ة: ناىكتةي ع اى

 .6102ك، ينطننىك-رياتس كإشيتفكانبكتة ب كب كتبينتى.بن يلك يربكبو 

 كككككككككككككككك.  هبكالمكتة: ن اكاتب و ن ك.6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)ا  وتتى(

 .ياسر نبوى محمود، 

:كع كتة: نا اكت ش   ناىكتب يبناىركاتت اىكايلنلناىكبلاباتفبكا  طلنا اكا يتحالكتب طننا  كي  ايكلناوىكإاتتلكتب رو

 ص.52ك- يروا،ك حربكان الكتب يبى.

 ككككككك.6107،كا :نايىكك-.كشر نىكتة: ن اكاتة لو  اكتةاي ى ك61ؤاريتةع ك

 محمود، ياسر نبوى.

ايلنلناااىكا ااا كتة: نااا اكاك ايرناااىكبباباااىكاتت اااىك: نااا اكاااتهااا كعااا كا ع اااعكتةوااا:لكتب ن فيااانىركإاتتلكتب روااا:كعااا كتة

ك-وة .ناا حراابكاناا الكتب يبااى،ك يرااواكاناابكتب:ااي مكت شناابى،كهناا ك حراابكتة كإشاايتفا اا تتاكتب يبنااىكتة ياابل ك

 ص.556ط،كك- ك-.6102 نط ،ك

  ن اكاتبو    كاتة لو  ا.ككة:يمكت ك.ككلنىكآلااتب.    ىك نط ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 محمود، ياسر نبوى.

عاااا كتة: ناااا اكاك ايرنااااىرك  ااااسكلقي ااااىكالرااااوذرك  تاااااح كا اااابيمك يراااابكاف اااا كاناااابكتبهاااا اى،ك اااااطفىككتب رواااا: 

تة: ناااااااا اكاتة لو اااااااا اك)الاااااااامكك-ص.ك624ك-.6102تب اااااااا هيلركتباااااااابتتكتةاااااااااي ىكتبلنن لنااااااااىكك-.0طك-حياااااااا  كتباااااااابي .

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتة  صي(

 ناجى، مها محمود.

اتت اىكاطنن ناىكب نا سكتب روا:كب ة: ناىككرEFQM ExcellenceكModelلراوذركتةؤ ياىكااتبناىك اتتلكت شاوالك

)يوبنااااااوكك35ع،ك62ج ااااااك-ااج هاااااا اكت عبيثااااااىكعاااااا كتة: ناااااا اكاتة لو اااااا ا.ك-ج   ااااااىكتب اااااا هيل.بتةي ع ااااااىكت شبياااااابلك

 ككككككككك.061-20صكك-(.6102
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 ودةــــــــإدارة الج

 ام املكتبات واملعلومات. الجودة(نظر أيضا: الاعتماد ألقسأ)
 

 الترتورى ، محمد عوض .

تاتتلكت شوالكتب   لىكع ك ؤ ي اكتب  لانمكتب ا ة كاكتة: نا اكاك يت اعكتة لو ا اك ك يرابكااوتكتبتاااوتىك،ككككككك

 صك632ك–لت يكاتب وعببكاكتبطن اىك.كار  كركاتتكتةيوالكبك–   اييكايف اك و ي  ك.ك

 جرادات ،عمر محمد .

 .73-47صكك– بىكاطنن ك   يواكتاتتلكت شوالكع كتة: ن اكت ش   نىكاتالنىك  كا هىكلقيكتب   لو كف   ك.كككككك

 .6103 يتبلسك،كك–ع كتةؤاريكتب لاىكبلشر نىكتبلنمنىكبلر: ن اكاكتة لو  اكاكاتشن ك.كككككك

 مصطفى.حامد، ريم 

إاتتلكت شوالكتب   لىكبر: ن اك    اىك  انوطركاتت اىك نبتلناىكبوحابكخطاىك يا  نلنىك ن ا كة ا يواكاياعا ك

 ات ى.ك022ك-.6102ك،تةنن ك-إشيتفكا  ك ر  كش  ي،كاالكحي كان س.

 كككك    ىكتةنن .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك–  ياحىك)   ي وا(ك

 خضير، مؤيد يحيى.

 جلااااىكتة: نااااا اكك-بىكاطنناااا كت شاااااوالكاإاتتلكاع اااا اكعااااا ك : ناااا اككلناااا اك)  يااااا  (كت ش   ااااىكتب :نوبو ناااااى. اااا

 ككك.052-005صكك-(.6102ك   وبي)ك4،كعك52سكك-اتة لو  اكتب يبنى.

 داعوب، آمنة محمد.

تبفن اااوتىكإاتتلكت شاااوالكتب ااا  لىكعااا كتة: نااا اكت ش   ناااىرك : ناااىك ك ايرناااىكتببتت ااا اكتب لنااا  كإشااايتفك يرااابك

 .6106 يتبلس،كك-انبكت شلنل.

 ككككككككككككككككككككك يتبلس.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك    ىك-  ياحىك)   ي وا(

 رمضان، منار حسن.

)اييااااار اكك4،كعك30تةجلاااااىكاتالناااااىكبلر: نااااا اكاتة لو ااااا ا،ك اااااجكك-حاااااناكاإاتتلكت شاااااوالكا اااااا اتكتة لو ااااا ا.

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.22-73صكك-(.6102

 شالبى، فائزة محمد إبراهيم.

اطااو يك : نااا اكت ش   ااا اكتبلنمناااىكعااا كحاااو:ك  ااا يواكإاتتلكت شاااوالكتب ااا  لىركاتت اااىكاطنن ناااىكة: نااا اك ااا   تىك

 .صك[65،ك]534 ،ك- ك-.6102ب   ،كك- يتبلسكابنس عى كإشيتفك يربكف   كانبكتبه اى،كشواي كتبينبكانبى.

 ككككككككككككككك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.كلنىكآلااتب.كك    ىكب   .ك-ىك)ا  وتتى(  ياح

 شالبى، فائزة محمد إبراهيم.

تةجلااىكتبلنمنااىكبلر: ناا اكاتة لو اا اكك-  طلنا اكاطنناا كإاتتلكت شااوالكتب اا  لىكعاا كتة: ناا اكا يت ااعكتة لو اا ا.

 ككككككككككك.615-020صكك-(.6107)ك5عكك-ااتشن .

 كككككككككككككككك
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 صديق، سمية سيد.

 ص.ك606ك–. 6102ت شو:لكرك : نىكاك طن ىكتبسبك،كك–تاتتلكت شوالكع كتة: ن اكتةبت نىك.ككككك

 عليان، يحيى مصطفى.

 جلااىك : نااىكتةلاا كك-رك ن ائ اا ،ك  طلن   اا ،كخطوت  اا كا  اا:ال   .كإاتتلكت شااوالكتب اا  لىكعاا كتة: ناا اكت ش   نااى

 كككككككككككككككك.417-575صكك-(.6102)ك6عك،64 جكك-فهبكتبو ننى.

 عليان، ربحى مصطفى.

ك40عكك-.Cybrarians -Journalإاتتلكت شاااوالكتب ااا  لىكعااا كتة: نااا اكا يت اااعكتة لو ااا اكباااو كتبنقي اااىكاتب طننااا .

 كككككككككككككككككككككككككككككككككك.6-0صكك-(.6102)  تسك

 غزال ، عادل .

ىكبر  هابكاك  يا  كالامكتة: نا اكت شعت ي اىك كاا ا ك اعت ك،ك را  كارواالكك.كليوكاطننا كتاتتلكت شاوالكتب ا  ل

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.002ك-011صكك–(. 6161)ايير اك5عك–تةجلىكت شعت ي ىكبلر: ن اكاكتة لو  اكاكاتشن ك.كك–

 املحجوب، ناصر الهادى.

شااااااوالكتب اااااا  لىكعاااااا كتة: ناااااا اكت ش   نااااااىركاتت ااااااىكاطنن نااااااىكا اااااا كتة: نااااااىكتةي ع ااااااىكبج   ااااااىك  طلناااااا اكإاتتلكت 

 .ك6102ك، يتبلسك-تةي ي كإشيتفك  اا ىكاريك يواي .

 ككككككككككككككككككاك ايرنىكتبلنمنى.ك يمكاتت  اكتة لو  ا.كك-  ياحىك)   ي وا(

 .اليعلوى، إيمان

Mise en place de COBIT5: Evaluation d'un système de management qualité existant au sein de la 

d'information du pôle prévoyance de la caisse de dépôt et de gestion. Rabat, 2016.- 74p.  

Thesis- Ecole des Sciences de l'information. 
 

 اتـــــإدارة المجموع
 

 محرم، طارق على كمال.

تكتة لو اااا اكتبي رنااااىكعاااا ك : نااااىكت ش   ااااىكتب ايط لنااااىركاتت ااااىكح بااااى كإشاااايتفك  اااا  ىكإاتتلك جروااااا اك ااااا ا

 .6102ك،تب  هيلك-تبينبك يروا،كخ ببك يربكت علبى.

 ك     ىكتب  هيل.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتبو    كاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(
 

 ةـــات والمعرفــــإدارة المعلوم
 

 .ابن شارف، عذراء

لكتة يفااىكعاا كتةؤ ياا اكت ش   نااىكت شعت ي ااىكاااتهاا كعاا كحاار  ك ااوالكتبنيااوثكتب لرنااىركاتت ااىك نبتلنااىكإاتت 

 .6102نطننى،ك كإشيتفكانبكتة ب كب كتبينتىك ي6 بكب حثىك  هبكالمكتة: ن اك    ىك يطننىك

 كككككككككككككك  هبكالمكتة: ن اكاتب و ن .ك.6ك    ىك يطننىك–  ياحىك)ا  وتتى(ك
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 شارف، عذراء. ابن

إاتتلكتة يفااااىك اااابخلكب ييااااو ك ااااوالكإل   نااااىكتة يفااااىكتب لرنااااىكاتةؤ ياااا اكت ش   نااااىركاتت ااااىك نبتلنااااىك اااابك

)ايياار اكك42عكك-.Cybrarians Journalك- اضاا :كهنجااىكتب اابتبسكب  ياا  كالاامكتة: ناا اكب  ش   اا اكت شعت ي ااى.

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك(.6107

 ملجد، يارا أحمد.أبو ا

: نااااا اكعااااا كتةااج هااااا اكت عبيثاااااىكك-إاتتلكتة يفاااااىكعااااا كتة: نااااا اكاك ايرناااااىكتةااااااي ىكباااااو كتبنقي اااااىكاتب طننااااا .

 ككككككك.443-455صكك-(.6102)ين ييك42،كعك63 جكك-اتة لو  ا.

 .أبو درهيبة، جابر فرج

تةناااوتل،كك-. كإشاايتفكاااال:ك ساا اتىفاا الإاتتلكتة يفااىكعاا ك : نااىكاك ايرنااىكتبلنمنااىركاتت ااىكعاا كتب طنناا كاإلا 

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.6107

 كاتة لو  ا.كاتبو    ك.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اتةناوتل    ىكك-  ياحىك)   ي وا(

 أبو شرحه، ماجد بن محمد.

تة ب اااى ك   اابكباا ك يرااابك بااوكشاايح ،كحيااا كباا كااااوتاككإ اا تك  تاااحك عو راااىكتة لو اا اكعاا ك   لاااىكتب  صاارى

 كككككككككككككككككككككككككككككككككك(.6102)يولنوكك66عكك-تالم.ك-تبيي   .

 ألاثرى، أحمد صالح .

تاتتلكتة يفىكاكت سكتة  كتة يع كع كتةنقر اكتبكو انىك ك حربكصا   كا ايىك،ك ها ك يرابكا نالك انبكا ا ك،ك

ك-672صكك–( . 6107)كيناا ييك0،كعكك55 ااجك– جلااىككلنااىكتبتابنااىك،ك    ااىك  اانوط.كك–   اامكتباايتهنمكتب راايك.ك

401. 

 .حمد، بشار الحاج ك

تب اا هيلركتةنقرااىكتب يبنااىكبل نرنااىكك-إاتتلكتة يفااىكعاا كتةفهااو كإلا ااال ىركليااوكلقاا  ك  يعاا ك ننااىكا اا كت ع ن ااى.

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.6102إلااتت ى،ك

 .أحمد ، منى منير   

ككككليااااااااوكت ااااااااتاتانجنىكب طنناااااااا كتاتتلكتة يفااااااااىكب ة: ناااااااا اكت ش   نااااااااىكركاتت ااااااااىكاطنن نااااااااىكا اااااااا ك : ناااااااا اك اااااااا   تىك

 .ككك6161،تبفنو كك–خ ببكانبكتبف  حك يربك،كانبكتبيحر كفيترك.ككتشيتف ككتبفنو كاكبنىك و  ك

  ييمكتبو    كاكتة: ن اككككاتبك.ك    ىكتبفنو ك.ككلنىكآلا ك–  ياحىك)   ي وا(ك

 ودة.عألاحمدى، سامية 

ت ااااا خبت كا:نو اااااتاتانجنىكإاتتلكتة لو ااااا اركاتت اااااىكح باااااىكعااااا ككلناااااىكا  اااااا اكاإلااتتلكبج   اااااىكتةلااااا كانااااابك

ك-(.6102)يولناااااااوكك07عكك-تالااااااام.ك-.شاااااااطيكتبط بنااااااا ا ك ااااااا  نىكااااااااوالكاحرااااااابى،ك ناااااااىكاتخااااااالكتبياااااااي   ك-تب ع اااااااع

 كك.622-660ص

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
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 آمنة، محمد عزت.

ك35كع،ك04سك-.تتبفهي اك-إاتتلكتة يفاىكا خاا  نوكتبو ا   ركتةفا هنم،كتب :نوبو نا ا،كتب ال اىكاتةياؤابن ا.

 كككككككككككككككككككككككككككككككك.052-000صكك-(.6102)ين ييك

 ألانصارى، دالل عبد القادر.

اكتبايااااو  نىكعاااا كتب اااايك اركشااااي ىك ااااي مكتبياااا وايىك لروذ اااا  كات كاناااابكتب اااا اتكات اااابكاطنناااا كإاتتلكتة لو اااا 

 .422-412صكك-(.6102)ين ييكك65عكك-تالم.ك- .غ،كت مكا  كتبيت الا تى 

 باشراحيل، هبة عمر. 

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.041-063صكك-(.6107)كيوبنوكك02عكك- اكتة لو  ا. اتت ك-اطنن كإاتتلكتة يفىكب ةؤ ي اكتبصعنى.

 بامفلح، فاتن بنت سعيد.  

ك-ص.ك531ك-.ك6102تبي ا ترك : ناىكتةلا كانابكتب ع اعكتب   اى،كك-إاتتلكتة يفىكاا نن   ا ركا اسكاتب طنن ا ا.ك

 ككككككككككككككككككككككككككك(060) ليلىكاار  كتةي:رى؛ك

 د الحكيم.بسيونى، محمد محمد عب  

 ككإاتتلكتة يفىكبر: نىكت ش   ىكتب ايط لنىكع ك ايركاتت ىكح بى كإشيتفكحين :ك حشوب،ك  ر :كك

 .6102شنو كتبكو ،كك-.صالحك

 ككككك    ىكتةنوفنى.ككلنىكآلااتب،ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(ك

 وى، حسن درويش.صنب  

ك-(.6107)ينا ييككك02عكك-تالم.ك-وى،كحي كاوتاكتبيي   .اناتابشكب يقكا ننمكلقمكإاتتلكتة يفى كحي ك

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.22-37صك

 البالدى، سلمى سالم.  

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.071-045صكك-(.6102)ين ييكك66عك-اتت  اكتة لو  ا.ك-إاتتلك  يفىكتب رال:كع كتب ط عكتبا  .ك

 البالدى، سلمى سالم.

ااتكتةو اااابكإلاب:تااناااااىكةبيناااااىكتةلاااا كانااااابك كتبطنناااااىك ي ااااعكااتت كبجااااابلكعااااا كإاتتلك  يفااااىكتب راااااال:ركاتت اااااىك

 .23-36صك-(.6102)ين ييكك01عك-تةجلىكتب يبنىكبلبتت  اكتة لو  انى.ك-ايلنلنى.

 .بلغنامى، نجاة وسيلة

-232صكك-اا  مكإاتتلكتة يفىكع كإت  :ك وتاابه ك امنلكاي نا كتب نرناى كلجا لكا انلىكبلسنا  ى،كالنا ك را  .

226. 

 ككككك.6107بنىك و  ،كك-ع ك ؤاريكت  ا اكتة يفىكاتب نرنىكتب   لىكبلرج ر  ا.

 بو الشعور، آسيا .

تة: نااىكتةي ع اىك ش   اىكبا ج ك خ اا تككااتكتاتتلكتة يفاىكعا كحفاظكذت ايلك ؤ ياا اكتة لو ا اكركاتت اىكح باىكر

 .ك0124ك– 0147صكك–ان بىك كآ ن كبوكتب  وتك،ك لنرىككو  ك.ك

 كك.6161كك-)افتاتعملى(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.كك50ع كتةؤاريك
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 بوكثير، جبار.

رنااااىك يااااا بت ىكشااااا  لىركااتكإاتتلكتة يفااااىكعااااا كاي ناااا ك اااااوالكتب  لاااانمكتب ااااا ة كباااا  شعت يكاتةيااااا هرىكعاااا كخلااااا كان

 .213-225صكك-اتت ىك نبتلنى ك ن تكبو ثوا،ك يربكا و كايو .

 ككك.6107بنىك و  ،كك-.بلرج ر  اكع ك ؤاريكت  ا اكتة يفىكاتب نرنىكتب   لى

 بيزان، حنان الصادق.

ك-(.6102وك)يولنااااك02عك- جلاااىكتة: ناااا اكاتة لو ااا ا.ك-  هع اااىكاطننااا كإاتتلكتة يفااااىكباااو كتب ياااابي اكاتةخااا  ي.

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.72-30صك

 بيزان، حنان الصادق.

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككص.622ك-.6107تب  هيلركاتتكحرنثاتكبلت ي،كك-اتت  اكاتؤىك  لو  انىكع كإاتتلكتة لو  اكاتة يفى.

 محمد عبد هللا. الثبتى،

 كص.024ك-.6102ار  ركاتتكع ع ،كك-ت تاتانجنىكب طو يكاات:.كرإاتتلكتة يفى

 جودة، هبة إبراهيم.

 .26-24صكك-إاتتلكتة يفىك بخلكة   شىك   ك  :الاكتب  لنمكبرايركتببتاسكت خاوصنىكلروذ  .

 ككك.6107بنىك و  ،كك-.بلرج ر  اكع ك ؤاريكت  ا اكتة يفىكاتب نرنىكتب   لى

 .جوهرى، داليا مصطفى

ك- .6107-6106إاتتلكتة يفاااااىكا هرنة ااااا كعااااا كتةؤ يااااا اكتبيبيناااااىرك يت  اااااىكبجل ااااا ركتبف:ااااايىكتب يباااااىكاا نباااااىك

 .426-425صكك-(.6102)  تسكك66عكك-بيوثكع كالمكتة: ن اكاتة لو  ا.

 الحاجى ، هانى عبداللطيف.

 ككتبياا وايىكراتت ااىكت  : اا فنىتة: ناا اكاك ايرنىب ةرل:ااىكتب يبنااىككتب خطاناكا ااتاتان  كتاتتلكتة يفااىكعاا كككككك

 .6102تبي  ت،كك–تشيتفك  بكتبعهيىك.ك

     ىكتةل ك  وا.ككلنىكآلااتبك.ك يمكالمكتة لو  اك.ك-  ياحىك)ك   ي واك(ككككككك

 الحاجى ، هانى عبد اللطيف.

صكك–حفاظكتبتااتثكتباو نىكبر: ناىكتةلا كفهابكتبو نناى.ك يت:لكايلنلنىكب طنن  اكتاتتلكتة يفىكاكف النة  كعا ك

 .ك75ك– 34

 .ك6161ك–)كافتاتعملى(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.كك50ع كتةؤاريك

 الحازمى، فاطمة.كك

Knowledge management issue: A Case study of the Department of كككEducational Administration 

at a Saudi University. Educational Planning.- كVol.25, No1 (2018).- p.49-60. 

 

 



 

 

21 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 حجازى ، محمد .

Impact of utilizing knowledge management model for sustaining the social and economic 

development . – p. 238-244. 

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.6102تب  هيلك،كك–ت ع  ن اك.كع كتةؤاريكتب لاىكتبي اسكاكتب  يا كبنقمكتة لو  اكاكا:نوبو ن ك

 حسين، رامز رمضان محمد.

ااتكإاتتلكتة يفاااااىكعااااا كايياااااو كتبث  فاااااىكتب نقنرناااااىكاتخااااالكتةنقرااااا اكتب   اااااىركاتت اااااىكاطنن ناااااىكا ااااا كتب اااااي ىك

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.022-25صكك-(.6107)ك4،كع53 جك- جلىكتبنيوثكإلااتت ى.ك-تب  بضىك ل  ركااوعببكتب:هيب :كاتبط  ى.

 حسين، نوى طه.

  ايكاطنناا كإاتتلكتة يفاىكعاا كتفاابك يا وىكإلاباابتعكب ةنقرااى كلاوىك اا كحياو ،ك يبااىكييااو كساملىكتخضااي،كت اا بك

 .32-56صكك-  تق.

 كككككك.,6107بنىك و  ،كك-.بلرج ر  اكب نرنىكتب   لىع ك ؤاريكت  ا اكتة يفىكات

 . ى، أالء خليلثمالخ

ا  اااا ك،كك-.اكتبيااااوت ى كإشاااايتفكاناااابكتةجناااابك هناااا إاتتلكتة يفااااىكا  يهاااا كا اااا ك ياااا وىك ات:كشاااايك اكااااااا ت 

6102. 

  يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك.    ىكا   .ككلنىكآلااتبكاتب لو كإلاني لنىك-  ياحىك)   ي وا(

 خضرى، ناصر.ال

Retracted: The role of knowledge management in improving the performance of medium-size 

industrial companies in Saudi Arabia.- Journal of Fundamental and Applied Sciences.- Vol.10 

(2018).- p.354-358. 

 خلفالوى، شمس ضيات.

    ااىكع اا  كا شااوتكب  شلفااى،كك، جلااىكت ع ااوقكاتب لااو كإلانياا لنىك-هشنااىكارلهاا . فهااو كإاتتلكتة لو اا اكا ن

 ككككككككككككككككككككككككككك.057-062صكك-(.6106)ك01عكك-ت شعت ي.

 دياب، مفتاح محمد.

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.ص072ك-.6102تببتتكتةنهشنى،كار  ركك-ايبى.ك- عشمك اطلع اكإاتتلكتة لو  اكاإاتتلكتة يفىركإلجلو:ى 

 الديحانى، سلطان غالب.

A Model for knowledge management and information systems at the Faculty of Education in 

Kuwait University. 

 In: World Conference on Information Systems and Technologies. Springer. Cham, 2018. 
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 ذياب، لبنى.

-25صكك-إاتتلكتة يفاااىكا يااا هرة  كعااا كبنااا :كت  اااا اكتة يفاااى كبنناااىكذيااا ب،كانااابكتب قااانمك ااانبكانااابكتبلطنااا .

012. 

 كك.6107بنىك و  ،كك-.بلرج ر  اكع ك ؤاريكت  ا اكتة يفىكاتب نرنىكتب   لى

 زبالة، منتهى سليم.

تةياناااي ىك لروذ اا  كإشاايتفك نااىكاناابككركت   ااىكت ش   ااىىتب يت نااف النااىكإلااتتلكب ة لو اا اكعاا كتةؤ ياا اك

 .6107 سبتا،كك-.ت عي كتبعبنبى

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككت ش   ىكتةياناي ى.ك-  ياحىك)   ي وا(

 زمزمى ، أسامة بن عبد العزيز.

يىكركاتت اىكح باىك كتشايتفكعا كتاتتلكا نناىكتة لو ا اك  اي ىك تت كاوكتبيا وااتة يفاىككاطنن  اكا ننا اكتاتتل

 .ك6102 بل،كك– يربك  فيكا تفك.ك

     ىكتةل كانبكتب ع عك.ك يمكالمكتة لو  اك.ك–  ياحىك)كا  وتتى(ك

 زوبى، دالل.

Knowledge management utilization: A Case study of two Jordanian Universities.- 30p.  

In: Global Aspects and Cultural Perspectives on Knowledge Management: Emerging 

Dimensions.- 2011. 

 الزوبى، ماجد راض ى.

Knowledge management architecture empirical: Study on the Jordanian Universities/ Majed 

Radi Alzoubi, Fayez Jomah Alnajjar.- European Journal of Economics, Finance and Administrative 

Sciences Issue 20 (2010). 

 .قسعيد، خالد عتي

ك -ت شاوالكاااتها كعاا كايياو كت خاب  ا.كحاناات ابكإاتتلكتة يفاىكعا كتبهنجااىكتبنرنناىكبلروتصاف اكاتة اا ييسكا 

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك.52-7صكك-(.6102)ين ييكك3،كع5 جك- جلىكتةي عكتب يبىكبلبتت  اكاتبنيوثكع كالو كتة: ن اكاتة لو  ا.

 .سلطان، سوزان أحمد

ات ااابكاطننااا كإاتتلكتة يفاااىكعااا كتبهنجاااىكتب   اااىكبليااان حىكاتبتااااتثكتباااو نىكب ةرل:اااىكتب يبناااىكتبيااا وايىركاتت ااااىك

 .361-315صكك-(.6161) م ر اكك63عكك-بيوثكع كالمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك- سعنى.

 السلمى ، عادل بن صالح.

 اابلك كااا ا كباا كصاا   كتبياالاىك،كاناابكتباايحر كباا ككاتتلكتة يفااىكا اا كاب كاا تكب   لااىك ي فقااى  اايكت اا خبت كت

 .ك222ك-220صكك–اننبكتب ينىك.ك

 .ك6161ك–)افتاتعملىك(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.كك50ع كتةؤاريك
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 شعبان، شيماء خالد.

بناىك او  ،كك-شيتفكخ ببك يعاق،كانابكتبايحر كفايتر.رنى كإ إاتتلكتة يفىكببتتكتبو    كتب و نىركاتت ىكا و 

6161. 

 كلنىكآلااتب.ك يمكاتت  اكتة لو  ا.ك.    ىكبنىك و  ك-  ياحىك)   ي وا(

 شعبان ، شيماء خالد.

خ باااابك اااانبك اااايعاقك،كاناااابكتاتتلكتة يفااااىكاك هرنااااىكاطنن هاااا كباااابتتكتبو اااا   كتب و نااااىك كشاااانر :كخ باااابكشاااا ن  ك،ك

 .642ك-617صكك–( . 6161)6،كعك7 جكك-تةاي ىكب لو كتة لو  اك.تةجلىكك–تبيحر كفيترك.ك

  .الشهرانى، عبد العزيز

Critical success factors of knowledge management in Higher Education Institutions: A 

Comparative study between Western Sydney University in Australia and King Fahd Security 

College in Saudi Arabia.- Australia, 2018. 

Thesis (Ph.D)- Western Sydney University. 

 الشهرى، مسعدة عبد الرحمن.

تب اااااي ىكتبيااااا وايىكبل:هيبااااا :ركاتت اااااىكا ننرناااااى ك يااااا بلكانااااابكتبااااايحر كاطننااااا كإاتتلكتة لو ااااا اكا ااااا ك و ااااابك

كىكبلنياااوثكاتببتت ااا اكعااا كالاااو كتة: نااا ا جلاااىكتةي اااعكتب يباااك-بااا بن  .تب اااهيى،ك ي ااا كانااا سكتب اااي  ،ك شاااو ك

 .034ك-065كصك-(.6161،كك)يوبنوك04عك،7 جك-اتة لو  ا.

 الشيتى، إيناس محمد.

تةجلاااىكك-ات ااابكاطننااا كارلنااا اكإاتتلكتة يفاااىكا  يهااا كعااا كاي نااا كتةعتيااا اكتب ن فيااانىكعااا كتةؤ يااا اكتةاااايفنى.

 .54-03صك-(.6103)ك02عك-تةاي ىكبلر لو  ا.

 عيس ى.صالح، عماد 

ااج هاااااا اكت عبيثااااااىكعاااااا كتة: ناااااا اكك-لقاااااامكابي جناااااا اكإاتتلكتة يفااااااىركاتت ااااااىكبلر طلناااااا اكاتة اااااا يواكتبو نفنااااااى.

 .72-43صكك-(.6107)يوبنوكك42،كعك64 جك-اتة لو  ا.

 الصباغ، عماد عبد الوهاب.

 نسااا  كحياااو ككااتكاكااا ايرنو كعااا كإاتتلكتة يفاااىكعااا ك ؤ يااا اكتب  لااانمكتب ااا ة  كارااا اكانااابكتبوهااا بكتباااان  ،

 .0170-0144صكك-يونس.

 .6102 يبىك)اونس(،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك51ؤاريتةع ك

 الح بن عبد هللا.فالضرمان، 

بياااكاطنن ااىكعاا ك : ناا اك    ااىكتةلاا كاناابكتب ع ااعكا    ااىكتةلاا كاناابك ككرإاتتلكتة يفااىكعاا كبيجااىكتة لو اا ا

 .20-33صكك-(.6107) بي ل،ك م ر اكك6،كع65 جك-تةل كفهبكتبو ننى. : نىك جلىكك-بل لو كاتب  ننى.
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 الضرمان، فالح بن عبد هللا.

 .31-42صكك-(.6107)   وبيكك6عكك-  لو  ا .ك-إاتتلكتة لو  اكاإاتتلكتة يفىرك ا  كتبا  ب كااخ الف.

 طاهر، شروق جمال.

 .ص022ك-.6102ار  ركاتتكتب كتبنفيس،كك- بخلكإة كإاتتلكتة يفى.

 الطهراوى، محمود على.

 ص.645ك-.6102ار  ركاتتك جبتاى،كك-إاتتلكتة يفىكااطنن  اكت شوالكتب   لى.

 عالم، وصال إبراهيم.

ك-لقمكاطنن ا اكإاتتلكتة يفاىكعا ك ؤ يا اكتة لو ا اركلراوذركتةؤ ياىكتبياواتلنىكبلانفا،ك ي اعكتة لو ا ا.

 .411-570صك

 .6107تبي  ت،كك-و  اكتبي وايى.ع ك ؤاريك ر نىكتة: ن اكاتة ل

 عامر، عبد العزيز عبد الحميد.

ك66عكك-تالام.ك-إاتتلكتة يفىكاااته كع كحار  ك اوالكتب  لانمكعا ك    اىكتبعتا اىرككلناىكآلااتبكتبعتا اىكلروذ ا .

 .052-012صكك-(.6102)يولنوك

 عبد الحكيم ، هناء .

 ش   تىك سابتاكاكتةيانااي ى كهنا :كانابت ع:نمك،كشانر :ككتاتتلكتة يفىكاكت ك لنىكاطنن ه كع كتةيت عكتبنيثنى

صكك–( . 6161)كلاااااوفر اكك0،كعك5 اااااجك–تةجلاااااىكتب يت نااااىكببتت ااااا اكتة لو ااااا اكاكتب و ناااا ك.كك–ح  اااابك ااااالر  ك.ك

 .022ك-027

 عبد الرحمن، مريم السيد.

ك-:ك ياااااياسك هااااايت .إاتتلكتة يفاااااىكعااااا كانرناااااىكتب ااااا  لو كعااااا كتة: نااااا اكتب   اااااىركاتت اااااىك نبتلناااااى كإشااااايتفك ييااااا 

 .6107إلا :نبت ى،ك

 كلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك.    ىكإلا :نبت ىك-  ياحىك)   ي وا(

 .عبد الرزاق، جنان صادق

صكك-تبفجااولكعاا كإاتتلكتة يفااىكبل اا  لو .او نا كت خااب  اكإلاب:تاالنااىكعاا كتة هاابكتب اا ة كبالاااا تاكبلعاابك اا ك

373-321. 

 .6107تبي  ت،كك-: ن اكاتة لو  اكتبي وايى.ع ك ؤاريك ر نىكتة

 عبد الوهاب ، أمل محمود .

ركاتت اىكت اتاتانجن اكاك ر ت ا اكتاتتلكتة يفاىكعا ك : ناىكتبكو اتكتبو نناىككاكااتها كعا كحفاظكتبتااتثكتباو نىككككك

 .ك0114ك– 227صكك–ح بىك  ياعكذت يلكتبكو تك ك  لك يرواكانبكتبوه بك،كلا تكص   كبوبن ىك.ك

 .ك6161ك–)افتاتعملىك(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.كك50ع كتةؤاريكككككك
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 .عتوم، حسين محمد

اراا  ركاتتكا : ناىكت ع  ااب،كك-و . اإاتتلكتة يفاىركبنا :كتباا ت يلكتب نقنرناى كحياا ك يرابكا ااو ،كيرناىك حراابكا

 ص.ك022ك-.6102

 عثمان، أحمد محمد.

تب ا هيلركتةجروااىكك-عا كاي نا كتةنف اىكا  اا ايىكبلر: نا اكت ش   ناى.كااتكإاتتلكتة يفىكااصو كتبف:ي ى

 ص.623ك-.6102تب يبنىكبل بت يكاتبت ي،ك

 .ت عزيز، ديما

Development and validation of a knowledge management questionnaire/ Deame T. Aziz… [et 

al].- Journal of Information Studies & Technology.- Vol.1, No.1 (2018).- p.1-16. 

 عطية، أحمد.

Knowledge management capability and supply chain management practices in the Saudi food 

industry/ Ahmed, Attia, Ingy Salama.- Business Process Management Journal . -  Vol.24, No.2 

(2018).- p.459-477. 

 ه.العقيلى، على ط

Success factors of knowledge management in universities: A Case study: Jordanian Private 

Universities/ Ali Taha Al-Aqaily, Zainuddin Bin Hassan, Abdullah Mohammed Rashid and Zainab 

Amin Al-Sulami.- Middle East Journal of Scientific Research.- Vol. 22, No.7( 2014) . -  p. 994-1002. 

 على، مها سيد.

Knowledge management from the eastern and western perspectives:  

-555صكك-(.6161)   ااوبيك0،كع0 ااجك-تةجلااىكتب يبنااىكبلر لو  انااىكا  اا كتة لو اا ا.ك-.Literature Analysisك

523. 

 على ،مها محمد عقيل .

ىك ك ه ك يربكا نالكا ا ،ك حرابكصا   كا ايىك،ك   امكةتة: ن اكتبي رنىك  ايكتب و تاتتلكتة يفىكع كحو:كككككك

 .70ك-53صكك–(. 6102)62عكك– جلىكتب لو كتبتابو ىك،ككلنىكتبتابنىكب ن ك.كك–تبيتهنمكتب ريك.ك

 العمر، مشاعل يعقوب.

Scholars research related personal information management: an كinvestigation of  PAAET. 

Kuwait.- Sheffield, 2014. 

 Thesis (Ph.D)- Sheffield University. 
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 عوينات، عبد السالم املحجوب.

ك- جلىكتة: نا اكاتة لو ا ا.ك-   بنيك بيبلكع كإاتتلكتة لو  اكإلااتت ىكاتبفننىكات خب نىكع ك ط عكتبنفا.

 .605-027صكك-(.6102)ك-.60ع

 غرم. الغامدى ، عبد هللا بن

اناااابك كباااا ك ااااي كتبس  اااابىك،كاناااابكك ااتكتةؤ ياااا اكتةهننااااىكتببابنااااىكعاااا كا ع ااااعكتاتتلكتةيفااااىك رر ت ااااىك هننااااىككككك

 .600ك-072صكك–.تبيحر كب كاننبكتب ينىك

 .6161ك–)افتاتعملى(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.ك50تةؤاريككع كككك

 غرامة، عبد الرحمن.

Knowledge management practice in private sectorر Building the way for Saudi Arabia strategic 

growth and transformation of knowledge- based economy.- Int. J. Eng. Technology.- Vol.7, No.2 

(2018). 

 غزال، عادل.

 ص.622ك-.6107،ك  Noor Publishing : Saarbrucken -إاتتلكتة يفىكبريتف كتة لو  ا.

 . س ىيافحل، جيل

Conception et mise en place d'un système de knowledge management au sein de la Directian 

Recherché et Développement d'OCP.- Rabat, 83-.2017كp. 

Thesis-Ecole des Sciences de l'information. 

 فرج ، فتحى عيس ى .

ن كارلن اكتاتتلكتة يفىكع كت ش    اكتبلنمنىك كف  ا كاي املىكفايرك،ك اه  ك يرابك وتابكتاتت ىك  تاحىكب طن

 .253ك-212صكك– وسملىك.ك

 .ك6161  اقك،ك–ع كتةؤاريكتب لاىكاا كب يمكتة: ن اكاكتة لو  اكبج   ىك  اقك.ك

 .فالق، محمد

يسكلن نبتلنااااىكب ااااي ىك ااااوب ياااا هرىكإاتتلكتة يفااااىكعاااا كت اااا بت ىكتةواااا:لكتب ن فياااانىكةنقراااا اكااراااا  ركاتت ااااىك

 .0612-0007صكك-.حباكتب   لىكع كت شعت ي ك يربكفالق،كإسع قكخيشملى،ك روالك حال 

 .6107تبي  ت،كك-ع ك ؤاريك ر نىكتة: ن اكاتة لو  اكتبي وايى.

 القحطانى، أحالم.

ك-بكتبعهااايى.إشاايتفك اا ك تة يفااىكعاا كتة: ناا اكاك ايرنااىكتبياا وايىركاتت ااىكاصاافنىإاتتلكاطنن اا اك فاا هنمك

 .6102تبي  ت،ك

     ىكتةل ك  وا.ك-  ياحىك)   ي وا(
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 القحطانى، عبد هللا بن إبراهيم.

صكك-(.6107)يناااا ييكك067عكك- جلااااىككلنااااىكتةلاااا كخ باااابكتب ياااا:ي ى.ك-إاتتلكتة يفااااىكاخاااااصكينياااااكااااا كهو ااااى.

053-052. 

 القرنى ، حسن بن عبد هللا .

تبم يىك  كا هىكلقيك البكتببتت تكتب لنا كب يامكالامكتة لو ا اككااتكتاتتلكتة لو  اكع كانرنىكت سكتة  

 .ك500ك– 674صكك–بج   ىكتةل كانبكتب ع عك.ك

 .ك6161ك–)كافتاتعملى(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.كك50ع كتةؤاريككككككك

 القالل ، ربيعة عثمان .

 .232ك-252 رنىك.كصكتاتتلكتة يفىكتبم ي ىكع كاايكا:نوبو ن كتة لو  اكتبي 

 .ك6161  اقك،ك–اا كب يمكتة: ن اكاكتة لو  اكبج   ىك  اقك.كك

 قموح ، ناجية.

تاتتلكتة يفااااىكب ةؤ ياااا اكتبو    نااااىكعاااا كتبنيجااااىكتبي رنااااىكافاااا ك  اااا يواكتيااااعاكاكتفااااالكركاتت ااااىكلقي ااااىكعاااا كتب اااا  واكاكك    

 .ك0161ك-0113صكك–  يبك.كان ك   اك كل  نىك روحك،كحلنرىكبوكتبنريك،كانوتلكب كتب

 .ك6161ك–)كافتاتعملى(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.كك50ع كتةؤاريكككككك

 كمال ، هشام مصطفى.

 يه كا  كاي ن كحر  ك والكتب  لانمكتب ا ة ركاتت اىكاطنن ناىكعا ك    اىك تب ال ىكبو كاطنن كإاتتلكتة يفىكا 

 .672-612صك-(.6102)ك6،كع64 جكك-.كبكتبو ننىتةل كفهك : نى جلىكك-لجيت كتبي وايى.

 .الكوبى، فاديا عبد الرحمن خالد

ك4عك،30 ااااجك-.بلر: ناااا اكاتة لو اااا اكاتالناااىتةجلااااىكك-  طلنااا اكاطنناااا كإاتتلكتة يفااااىكعااا كتة: ناااا اكت ش   نااااى.

 .034-002صكك-(.6102)ايير اك

 الكويت. ديوان الخدمة املدنية. قطاع التطوير إلادارى. 

 ص.023ك-.6101تبكو تركتببيوت ،كك-مكااطنن  اكإاتتلكتة يفى. ف هن

 لحليمى، عالم خولة.

Concipation de 'une d'emarche des connaissances et proposition d'une solution KM as profit 

d'international de l'Eau et de l'Assainissement: Preoject pilote au sein de La Division Veille 

Technolohgique.- Rabat.- 2016, 89p. 

Thesis- Ecole de Sciences de l'Information. 

 لويزى، بسمة.

Optimisation et évaluation des systemes de gestion des connaissances : Cas de HPO-CDG IT 

service Maroc.- Rabat, 2016.- 90p. 

Thesis- Ecole de Sciences de l'Information. 
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 متولى، ناريمان إسماعيل.

 اااااابىكإلافاااااا الك اااااا كإاتتلكتة يفااااااىك راااااابخلكبلشااااااوالكتب اااااا  لىكعاااااا كاااااااامكإلاباااااابتعكتة يعاااااا كااب كاااااا تكتب نقناااااااىك

-634صكك-(.6107  ا تسك6102)   اوبيكك0،كع65 اجك-نىكتةل كفهابكتبو نناى. جلىك : ك-ب ة: ن اكت ش   نى.

507. 

 مجلد، رباب عبد الرحمن.

،كحيااا ك جلاااب ااا  لكتة يفاااىكبلعااابكاتب خفنااا ك ااا كتبكاااوتتثكركاتت اااىكايلنلناااى كتبااا بكانااابكتبااايحر ك ااتاكاا 

)يولنااوكك01،كع3 ااجك-تة: ناا اكاتة لو اا ا.الااو ك جلااىكتةي ااعكتب يبااىكبلنيااوثكاتببتت اا اكعاا كك-اااوتاكتبيااي   .

 .062-20صكك-(.6102

 مجلد، رباب عبد الرحمن.

لراااوذرك  تااااحكةي اااعكتة يفاااىكتباااو نىككرتتثكب ةرل:اااىكتب يبناااىكتبيااا وايىااتكإاتتلكتة يفاااىكعااا كاف نااالكإاتتلكتبكاااو 

تةجلااااااىكك- اتتلكتبكااااااوتتثكب ةرل:ااااااىكتب يبنااااااىكتبياااااا وايى كتباااااا بكاناااااابكتباااااايحر ك جلااااااب،كحياااااا كاااااااوتاكتبيااااااي   .

 .662-020صكك-(.6102)ك0،كع2 جك-تةاي ىكب لو كتة لو  ا.

 مجيد، باسمة عبود.

ة لو ااا اكعااا ك : نااا اكت ش   اااىك ااا كا هاااىكلقااايك نايااابىك : نااا اكت ش   اااىك  و ااا اكارلنااا اكإاتتلكتة يفاااىكات

 .0102-220،كصك6 جك-اك جنب،كسعيكخلنلكإ ر انل.و  سبتا كإابتاكب  رىكانك،تب  ننىكتبو طى

 .6102 يبال:،كك-ع كتةؤاريكتبباة كتب خا ملىكع كتة لو  اكاتة: ن ا.

 محرز ، أحمد.

Investigating the effectiveness of practicing knowledge management in the hospitality industry: 

the case of Qatar.- International Journal of Knowledge Management Studies.- Vol.10, No.2. 

(2019).- p. 101-117. 

 محمد، حيدر حسن.

ك40عكك-.Cybrarians Journalك-.ت ااتاتانجن اكإاتتلكتة يفااىركاتت ااىكايلنلنااىكعاا ك ؤ ياا اكتة لو اا اكباا ب يتق

 .52-0صكك-(.6102)  تسك

 املرشدى، أحمد.

The impact of knowledge management systems on innovation: An empirical investigation in 

Kuwait.- VINE Journal of Information and knowledge management Systems.- Vol.48, No.3 

(2018).- p.388-403. 

 مرغالنى، محمد أمين عبد الصمد.

  اااااو كانااااابككىكتة لو ااااا اكليااااوكإاتتلكتة لو ااااا اكعااااا كتة: ناااا اكت ش   ناااااىكتبيااااا وايى ك يراااابتتاج هاااا اك خاااااا  

 ك اااا تسك6102)   اااوبيكك0،كع65 ااااجك- جلاااىك : نااااىكتةلااا كفهاااابكتبو نناااى.ك-تبااااربك ي النااااى،كااهاااواكتبياااارواى.

 .611-065صكك-(.6107
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 الصمد.مرغالنى، محمد أمين عبد 

ااتكإاتتلكتة يفااااىكعاااا كاااااامكارلناااا اكتاخاااا ذكتب اااايتتتا ك يراااابك  ااااو كاناااابكتباااااربك ي النااااى،كايفاااا كبتااااتكاااااوتاك

 .6102تب  هيلركتةنقرىكتب يبنىكبل نرنىكإلااتت ى،كك-تب ريى.

 مزيد، رشيد حميد.

ناىكتةي ع اىك    اىكااتكإاتتلكتة يفىكع كتة: نا اكت ش   ناىكاإ ك لناىكتا ر اها ك ا كا هاىكلقايكتب ابتبسركتة: 

 .214-320،كصك0رك-تشنبكحرنبك ع ب،كار اكفيهواكتب ي فى.ك  لروذ  ك ت ذىك 

 .6102 يبال:،كك-ع كتة لو  اكاتة: ن ا.كىع كتةؤاريكتبباة كتب خا مل

 مسلم، عبد هللا حسن.

 ص.632ك-.6103ار  ركاتتكتة ت:كبلت يكاتب وعبب،كك-.0طك-إاتتلكتة يفىكاا:نوبو ن كتة لو  ا.

 املطيرى، سعد.

اتت اااااا اكك-ااتك ر ت اااااا اكإاتتلكتة يفااااااىكعاااااا ك وت هااااااىكاع اااااا اكب ب ااااااي ىكتبياااااا وايىكبل:هيباااااا :ركاتت ااااااىكح بااااااى.

 .022-052صكك-(.6102)ين يي كيوبنوكك07،ك02عك-تة لو  ا.

 .472-432صكك-(.6107)يوبنوكك42،كع64 جك- يض كع ركااج ه اكت عبيثىكع كتة: ن اكاتة لو  ا.

 وى ، نبراس عبد الستار .املندال 

ك–اصااو كتة يفنااىكاكااتهاا كعاا كاطااو يكتةؤ ياا اكتة لو  انااىكراتت ااىكايلنلنااىك كتشاايتفكتن اا  كا اا كاوفناا ك.كك

 .6161 سبتاك،ك

 . ت ش   ىكتةياناي ىك–  ياحىك)ا  وتتى(ك

 زغيدى، الخنساء. -مكادى

Isotopie en knowledge management.- p. 205-222. 

In Colloque Internationalكsur les Bibliotheques a l ‘ere des Humaintites Numeriquesك. -  Tunis, 2016.  

 النجار ، على محمد.

ااتك لقرااىكذكاا :كااراا  كاكتاتتلكتة يفااىكعاا كايااو  كخااب  اكتة لو اا اكب ة: ناا اكاك ايرنااىكعاا ك االك   يااىكك    

 .623-633ص-(ك.كك6161)ايير اكك7عك–.   جلىكتبوتت ىكك–ركاتت ىكايلنلنىك.ك02-كوفنبك

 النشار، السيد السيد.

 ص.515ك-.6102إلا :نبت ىركاتتكتبث  فىكتب لرنى،كك-.0طك-اطنن  اكإاتتلكتة يفىكع كتة: ن ا.

 النوايجة، عطا هللا بشير.

The Impact of knowledge management functions on the organizational excellence from the 

perspective of the University of Al-Taif Staff.- Interdisciplinary Journal of Contemporary 

Research in Business.- Vol.5, No. 3 (July 2013). 

 



 

 

11 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 الهزاتى ، نورة بنت ناصر .

جلااااىكتةك–ااج هاااا اكت عبيثااااىكعاااا كاو ناااا كا نناااا اكتاتتلككتة يفااااىكعاااا ك ؤ ياااا اكتب  لاااانمكتب اااا ة كتبياااا وايى.ك

 .622ك-626صكك–( . 6161)ت  وبيك كايير اك4،كعك7 جكك–تببابنىكب لو كتة: ن اكاكتة لو  اك.ك

 الهزانى، نورة بنت ناصر.

ك02عكك-تالاااام.ك-اننااااىكاضااااوتاكهنجااااىكتب اااابتبسكةفاااا هنمكااطنناااا كارلناااا اكإاتتلكتة يفااااىكبج   ااااىكا وااااالكلااااوتل.

 .032-057صكك-(.6107)يولنوك

 ر.الهزانى، نورة بنت ناص

 .44-46صكك-(.6107)  يوكك0عك-  لو  ا .ك-  طلن اكاطنن كإاتتلكتة يفى.

 الهزانى، نورة بنت ناصر.

عاااا كالاااامككبيااااوثك-تبااااان انىكتبياااا وايى.ك ااااا اتكتة يفااااىكتبضاااارننىكعاااا كإاتتلكل اااالكااااااو و كتة يفااااىكب ب اااايك ا

 .022-032صكك-.(6161)  تسكك64عكك- ن اكاتة لو  ا.تة:

 هالل، يارا أحمد.

نن اا اكإاتتلكتة يفااىكعاا كتة: ناا اكاك ايرنااىكتةاااي ىركاتت ااىك   تلااىكبااو كت ش   اا اكت عكو نااىكات خ صااى كاط

 .ك6107تةنن ،كك-إشيتفك  جبكت شوهيى.

     ىكتةنن .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(.

 الهوش، إيناس أبو بكر.

اتت ىكاطنن نىكا ا كاك ايرناىكتبلنمناى كإشايتفككرع ك ؤ ي اكتب  لنمكتب  ة إاتتلكتة يفىكاإ ك لنىكاطنن ه ك

 .6107ك يتبلس،ك-ك.حن  كتبا اقكبو:ت 

 اك ايرنىكتبلنمنى.ك يمكاتت  اكتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 اليامى، عبد الناصر بن سالم.

 ص.632ك-.6107ار  ركتبيلنمكبلت يكاتب وعبب،كك-تتلكتة يفىكتبي رنى.اإ

 اليمنى، نجالء بنت فهد.

ات ااااابكاطننااااا كإاتتلكتة يفاااااىكعااااا كاك باااااىكتب نااااا ا كتة يعااااا كاتب وتصااااالكتباااااباة كبج   اااااىكإلا ااااا  ك يرااااابكبااااا ك ااااا واك

 ص.036ك-.6102تبي  ت،كك-إلا ال نى.

 يااااامكإلااتتلكك.كلناااااىكتب لاااااو كا  ر اناااااىك.    اااااىكإلا ااااا  ك يرااااابكبااااا ك ااااا واكإلا اااااال نىك-  ياحاااااىك)   يااااا وا(

 بوى.تبتا كاتب خطنا

 .اليوبى، ب

Impact of knowledge management on employee work performance: evidence from Saudi 

Arabia.- The International Technology Management Review.- Vol.7, No. 1 (2018).- p.13-24. 
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 اتـــز المعلومــمراك ات وـــإدارة المكتب

فرق العمل. القيادة إلادارية فى املكتبات.  .الضغوط املهنية .فى املكتبات )أنظر أيضا: التوظيف والوظائف

 املوارد البشرية فى املكتبات واملعلومات(
 

 .إبراهيم، السعيد مبروك

 ص.657ك-ك.6102ار  رك ؤ يىكتبوتتق،كك-إاتتلكتة: ن اكت ش   نىكع كتبنيجىكتبي رنى.

 إبراهيم، السعيد مبروك.

 ناااااىكتةااااااي ىركاتت اااااىكايلنلناااااىك   تلاااااىكت ااااا تن طك  اااااسكتب طاااااو يكعااااا كتبنيجاااااىكتبي رناااااى كإاتتلكتة: نااااا اكت ش  

 .6102ب   ،كك-إشيتفك    ىكح  ب،ك  لكانبكتبف  ح.

 كلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك.    ىكب   ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 إبراهيم، شحات عبده.

ك-(.6102،ك) بي ال ك ا يو كيولنا ك6،كع61 اجكك-. : ن ا.كلتك-كليوكتؤ ىكت   تتانجنىكبجاتتلكب ة: ن اكى ب   ى.

 .63-3صك

 ابن شارف، عذراء.

ك40عك-.Cybrarians Journalك-اطنن اااا اكارلنااااى.تؤىكلقي ااااىكا واكب ب:فاااا :تاكعاااا ك ؤ ياااا اكتة لو اااا اركنتباياااا

 .46-0صكك-(.6102)  تسك

 بيلة، لينا.وحب

قاااايكتب اااا  لو كب ة: ناااا اكت ش   نااااىركاتت ااااىك نبتلنااااىك ااايكتب يفواااا:تاكا اااا كاييااااو كاات:كتبااااو نفىك اااا كا هااااىكل 

 .6107 ينطننى،كك-بر: نىكا.ك حربكايالك    ىكا واكانبكتب  ات.

 .6ك    ىك ينطننىك-  ياحىك)   ي وا(

 بوداود، إبراهيم.

اااا  واكاااااا  كتباااابتخ  كا ااا كاات:كتبااااو نفىكبر: ناااىككلنااااىكت ع اااوقك    ااااىكت شعت اااي كإباااايتهنمكباااواتاا،كعهاااايلك

 .24-20صكك-(.6103)ك3،كعك4 جكك- جلىكالمكتة: ن ا.ك-وفنجلو .ب

 توفيق، أسماء كمال.

اطنن كإلااتتلكتب لرناىكتةيا خب ىكعا كتة: نا اكت ش   ناىكب بابا كا نمناىكا ا كتة: نا اكت ش   ناىكبري فقاىك

 .6102إلا :نبت ى،كك-إلا :نبت ىركاتت ىك نبتلنى كإشيتفك يي :ك يياسك هيت .

     ىكإلا :نبت ى.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ي وا(  ياحىك) 

 ثابت، محمد أحمد.

باابىك اابييىكتة: ناا اكت ش   نااىركاتت ااىكإلااتتىكاال  اا كبف النااىكتبياالو كتب ناا اىكااات:كا تباا ك :كتب اا  فىك

 .640-605صكك-(.6102)ين ييكك30،كعك62 جك-ااج ه اكت عبيثىكع كتة: ن اكاتة لو  ا.ك-اصفنىكايلنلنى.
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 حمدى، أمل وجيه.

ت ش   نااااىركاتت ااااىكايلنلنااااىككة: ناااا اب طااااو يكإلااتتلكب كLean approachتبهاااابتك اااا ككتباااا خلصاطننااا ك  اااالوبك

،ك67؛ك اااج34-00صكك-(.6102)يوبناااوكك36،كعك62 اااجكك-ااج هااا اكت عبيثاااىكعااا كتة: نااا اكاتة لو ااا ا.ك-   تلاااى.

 .34-00صكك-(.6161)ين ييكك35ع

 د على.حمزة، سي

  اايك  اا كتة سواااتاكتب نقنرنااىكا اا ك ياا وىكاات:كتبااو نفىكبل اا  لو كعاا كتة: ناا اكت ش   نااىكببابااىكتبكو اات ك

ك-ااج ه اكت عبيثىكعا كتة: نا اكاتة لو ا ا.ك- نبكا  ك يربك نبكا  كحرعل،ك ه ك يربكا نلك نبكا  .

 .026ك-032صكك-(.6102)ين ييكك42،كعك63 جك

 .سارةحمودى، 

طننى كنت خ ااتاكتةهنناىكبل ا  لو كب ة: نا اكت ش   ناىكت شعت ي اىركاتت اىك نبتلناىكبر: نا اك    ا اك ياإاتتلك

 .6102 ينطننى،كك-.ان  ىإشيتفك   اك

 .ك  هبكالمكتة: ن اكاتب و ن .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)ا  وتتى(

 خالد، السعيد عزت.

ا ااا ك اااوالكاات:ركاتت اااىك   تلاااىكباااو كتة: نااا اكتةبت ااانىك  ااايكتب نقااانمكإلااتتىكبل ااا  لو كب ة: نااا اكتةبت ااانىك

 ص.ك56ك-تةاي ىكا ا اتكتب  لمكبررل:ىكتبنيي   كإابتاكتبي نبكاعاكخ بب،كبن بىكتبينبكتةو وى.

 .6107ا :نبت ىك،كك-لشر نىكتةاي ىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك61ؤاريكتةع ك

 الدسوقى، أيمن محمد إبراهيم.

 ااااتاتانجتىكبلر: ناااا اكتب   ااااىكتةاااااي ىك راااابخلكبل نرنااااىكتبو ننااااىكتةياااا بت ىرك : نااااىكتب ااااا هيلكإاتتلكاات:كا 

 ص.41ك-تب: اىكلروذ  ك.

 .6102كتب  هيل،ك-.لر: ن اكاتة لو  اكااتشن بلشر نىكتةاي ىكبك02ع كتةؤاريك

 (.ك6107) م ر اكك47عكك-.Cybrarians Journalكر يض كع 

 دياب، عبد السالم.

 .6102شنو كتبكو ،كك- ن اكتة  هبكاعهي ىركاتت ىكاطنن نى كإشيتفك حربكا ر،كا   ك   م.إاتتلك :

 .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.تةنوفنى    ىكك-  ياحىك)   ي وا(

 زهرى، حمادة عبد الراض ى.

اكتة لو  انااااىكاف اااا كإلااتتلكاتب نقاااانمكبلر: ناااا اكا يت ااااعكتة لو اااا اكبج   ااااىك ااااوه ركاا  واهراااا كا اااا كت خااااب  

 ص.522ك-.6102 وه ر،كك-.ة  يواكت شوال كإشيتفكش ن  كخلنفى،كل صيكتب: كى

     ىك وه ر.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك–  ياحىك)   ي وا(ك

 

 



 

 

11 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 عباس، أمل فاضل.

تة: ناااااىككرSWOTكتبا ااااخنصكا ااااتاتانجتىكبوت ااااابكإاتتلكتة: ناااا اكت ش   ناااااىكتب يت نااااىكاف اااا كبل يلنااااالكتبيباااا ع 

تةجلاىكتب يت ناىكببتت ا اكك-تةي ع ىكع ك    ىك سبتاك لروذ   ك  لكف حلكان س،كت لك   مكفلن كحياو .

 .007-25صكك-(.6102)لوفر اكك0،كع0 جك-تة لو  اكاتب و ن .

 عبد القادر، أمل حسين.

 ص.62ك-تب   واتاكإلااتت ىكت عبيثىكا  ك يتف كتة لو  ا.

 .6107ا :نبت ىك،ك-ر نىكتةاي ىكبلر: ن اكاتة لو  ا.لشبك61ؤاريكتةع ك

 عبد هللا، حاتم أنور.

إلااتتلكتب  ناااااااىكبلر: نااااااا اكا ؤ يااااااا اكتة لو ااااااا اكتب يبناااااااىركاتت اااااااىك بنااااااا اكتب طاااااااو يكاتة ااااااا ت ىكتب ف الناااااااىك

 .622-662كصك-.Agileب   خبت ك نهشنىك

 .6102ىكتةنوتل،كتةبينك-ع ك ؤاريكاب ك تكاتاج ه اكتب جبيبكع كتة: ن ا.

 ، خالدة جمال.جفر 

 هرناااىكتبهن كااالكتب نقنرناااىك ااا كا هاااىكلقااايكتب ال ااا اكتبو نفناااىركاتت اااىك ساااعنىكب نناااىك ااا ك : نااا اكتة  هااابك

ك-.كتةجلااىكتب يت ناىكببتت اا اكتة لو ا اكاتب و ناا ك-تب  نناىكعا ك ساابتا كخ بابلك راا  كفاير،كب  اامكانابكت عيا .

 .613-021صكك-(.6161)ك6،كع6 ج

 .رسل جاسمفليح، 

 .6102 سبتا،كك-تبا خنصكا تاتان  كبوت بكإاتتلكتة: ن اكت ش   نىكتب يت نى.

 ت ش   ىكتةياناي ى.ك-  ياحىك)   ي وا(

 .ماض ى، وديعة

ك-اف نلكا ننمكتب   لو كب ة: ن اكت ش   نىكت شعت ي ىركاتت اىك نبتلناىكب ة: نا اكت ش   ناىكبل ايقكت شعت ايى.

 .6107 ينطننى،ك

 .6ك    ىك ينطننىك-كىك)ا  وتتى(  ياح

  .محمد، شحات عبده

تب ااا هيل،كك-ات ااابكت اااتاتانجنىكإلااتتلكعااا كتة: نااا اكتب   اااىكبري فقاااىكا ااااي كإشااايتفكح  ااابكتب ااا فح كايااا ب.

6107. 

     ىكاعهي.كفيعكتبنن ا.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 محمود، مها سعد.

تب ا هيل،كك-إاتتلكتة: ن اكتبو ننىركاتت ىك   تلى كإشيتفكع ا كتبابي كانابكتبها اى،كاسي ابك باوكت عيا كتتعاملى.

 ص.503ك-.6107

     ىكحلوت ،ككلنىكآلااتبك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(
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 مسنسل، مراد.

ك، اااااملىتب مكىكة: نااااا اك    اااااىكتب يباااااى ساااااعنا ااااا ك ات:كتة: مناااااو كعااااا كتة: نااااا اكت ش   ناااااىركاتت اااااىكك  ااااايكتب يفوااااا:

 .012-72(.كصك6102)ك6عك-بنلنوفنلن .ك-يى.ما

 . النجار، محمد محمود

ك-ابتاا:ت كتب نقناااىكااال  اا كباا ات:كتب اا  لو ك  اايك اكحلااو كتة: ناا اكاا ننااىكتة لو اا اركاتت ااىكت  : اا فنى.

 .22-23صكك-(.6102)ين ييكك30عكك-ااج ه اكت عبيثىكع كتة: ن اكاتة لو  ا.

 الهيف، عالية مذكر هيف.

بيااوثكعااا كك-ااتكإلااتتلكا اا كتة: ااوفكعاا كتفاابك فااا :لكاات:كبل اا  لو كعاا ك : نااىكتةلاا كفهااابكتبو ننااىكب بي اا ت.

 .46-2صكك-(.6161) م ر اكك63عكك-المكتة: ن اكاتة لو  ا.

 يحيوش، حسان.

ىركاتت اىك نبتلناىكب ة: ناا اكتب   اىكبنلبيااىكااتتكا ا  يتتكتباو نفىكباابىكتة: مناو كعا كاييااو كت خب اىكتة: مناا

 .6102 ينطننى،كك-ي.عصيينو ،كنيي  كب ينطننى كحي  ك

 .6    ىك ينطننىكك–  ياحىك)   ي وا(ك

 .دو يوسف، مصطفى محم

ا اااااالوبكتبن باااااا نىكبل ييااااااو كتةياااااا ريككاااااا يع كااطنن  ااااااا كعاااااا ك جاااااا  كتة: ناااااا اركاتت ااااااىكح بااااااى كإشاااااايتفك  اااااا نىك

 .6161شنو كتبكو ،كك- ج هب.

     ىكتةنوفنى.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 يونس ، زياد ابراهيم .

ك–. 6102ا اااا:نبت ىكرك ؤ ياااااىكشااااان بكت ش   اااااىك،كك–ااتتلكا ااااتاتانجنىكبلر: نااااا اكاك يتفااااا كتة لو ااااا اك.ك

 ص.ك640
 

 ادارة الموارد الشرية

 بات و املعلومات() أنظر : املوارد البشرية فى املكت

 

 إدارة المواهب البشرية
 

 

 توفيق، أمنية خير.

تةجلاااىكتببابنااىكب لاااو كك-ااااوتك  تااااحكةؤ ياا اكتة يفاااىك ي حاانىكبجبااابتعكب  اا خبت ك ااابخلكإاتتلكتةوتهااي.

 .25-53صكك-(.6102)   وبي كايير اكك4،كع3 جكك-تة: ن اكاتة لو  ا.
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 قـــإدارة الوثائ

 الوثائق( )أنظر أيضا: نظم ادارة
 

 .أبو شنب، حنان طلعت إبراهيم

بيااااااااوثكعاااااااا كالاااااااامكتة: ناااااااا اكك-إاتتلكسااااااااشالاكتةياااااااا  مكتةاااااااااي ىكبااااااااو كتباااااااانقمكتبنبا ااااااااىكااطنناااااااا كتب :نوبو ناااااااا .

 .644-023صكك-(.6107)  تسكك02؛كعك562ك-642صكك-(.6102) م ر اكك07عكك-اتة لو  ا.

 .البصير، بسمة

تةجلاااىكك-يااالطنىكارااا  كعااا كحاااو:كتة ااا يواكتببابناااىكعااا كتةجااا  .  اكتبين  اااىكتبو نناااىك اتتلكتبو ااا   كاتةيفو ااا

 .66-7صكك-(.6102)ك67عكك-تةس تبنىكبل و ن كاتة لو  ا.

 رات، سفيان.بوح

ك2،كعك3 اااااجكك- جلاااااىكالااااامكتة: نااااا ا.ك-اتت اااااىكايلنلناااااىكحاااااو كإاتتلكتبو ااااا   كإلاب:تاالناااااىكتةي ع اااااىكعااااا كت شعت اااااي.

 .02-0صكك-(.6107)

 محمد.جابر، شرين فاروق 

إاتتلكتبو اااا   كا اااا ك و اااابكبوتبااااىكت عكو ااااىكإلاب:تاالنااااىكتةااااااي ىركاتت ااااىكح بااااى كإشاااايتفك شاااايفك يراااابكانااااابك

 .6102بنىك و  ،كك-تةيي .

     ىكبنىك و  .ككلنىكآلااتب.ك يمكالو كتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(ك

 محمد. ىعبد العزيز، أمان

تةجلااىكتببابناااىكب لاااو كك-ا ااا كشااانك اكتب وتصاالكا  رااا ع .ك فضاالكتةر ت ااا اك اتتلكا اا   كت شهااا اكت عكو نااى

 .627-665صكك-(.6102،ك) بي ل كيولنوك6،كع3 جكك-تة: ن اكاتة لو  ا.

 قشطة ، سارة خليل.

اطننااااا ك نهشناااااىك ااااا ىك ااااانجر كا ااااا كتاتتلكتبو ااااا   كتبطنناااااىكت ش ت اااااىكركاتت اااااىكت ااااا طالانىك تت:كااتتلكتب لنااااا ك

 .52ك– 61صكك-(,كك6161)كين يي كف اييك ك  تس0،كع60 جك– : ن ا.كلتك.كك–بريا فن اك    ىكتةناوتل.ك

 قوميد، فتيحة.

ك-إاتتلكتبو اااا   كت ش ت ااااىكعاااا كتةؤ ياااا اكاك ايرنااااىركاتت ااااىك ش   ااااىكاهاااايت  كإشاااايتفكاناااابكإلاباااا كاناااابكتب اااا ات.

 .6102اهيت ،ك

 .0    ىكاهيت كك-  ياحىك)ا  وتتى(

 ة.قوميد، فتيح 

ل كلروذ ااا  كف نياااىكتب اااك-ا  ىكبااا كباااو ن    اااىكحيااايكر اااىكاتبو ااانطىركاااتاكاا ااا بنيإاتتلكتبو ااا   كت ش ت 

 .020-040صكك-(.6102)ك4عكك-بنلنوفنلن .ك-م.ن: و نب،كبطي كح
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 ، نرمين إبراهيم.اللبان

 .6103إلا :نبت ىركاتتكتة يفىكت ش   نى،كك-إاتتلكتبو    كا اك  ن  كتبو ي.

 محمد، رقية برهام.

تبو اااا   كبلهنجااااىكتب و نااااىكبل اااا  و كا  راااا ع كب ةناااااوتلركاتت ااااىكبلوت ااااب كإشاااايتفكشاااا ن  كاناااابكإاتتلكسااااشالاك

 .6102 نط ،كك-تب ع عكخلنفى،كتبينبكتبا اى.

     ىك نط .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 محمود، أيمن.

 تشانفىكتب:تااناىكوقركاتت اىكبلوت ابكااخطاناكبنقا  ك بيناىكا اإاتتلكتبو    كت ش ت ىكب ةجلسكتةي  كةي عكا 

 .6102تب  هيل،كك-بو    كتةجلس كإشيتفكتبينبكتبا اى،كبطفىكانبكتبا اق.

  يمكتبو    كاتة: ن اكاتة لو  ا.ك.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنىك.    ىكاعهيك-  ياحىك)   ي وا(

 املسافر، شمسة بنت حبيب.

تب اااا هيلركاتتكتبث  فااااىكتب يبنااااى،كك-.0طك-ب:تاانااااىكعاااا ك  اااا تببكت عكو ااااىكإلاب:تاالنااااى.إاتتلكتبو اااا   كاتةي ااااوىكإلا

 ص.512ك-.6107

 يونس ، أنغام حسين .

 او ن كلق  كتبفيبيكوكع كتاتتلكا    ك ي عكتب بت يكتةألاىك كتبيص فىكركاتت ىكاجي منىك 

 ،60 جك–. تةجلىكتب يت نىكبلر لو  اكك– نس  كحيو كيونسك،ك ي  اك يك  كك  مك.ك

 .070-046صكك–( . 6161)6،ك0عك
 

 تــــــــإدارة الوق
 

 دياب، مفتاح محمد.

ك-(.6102)ينا يي كيوبناىكك07،ك02عكك-اتت ا اكتة لو ا ا.ك-اطنن ك فهو كإاتتلكتبو تكعا ك ؤ يا اكتة لو ا ا.

 .066-000صك

 زيدان، عماد عبد الستار.

تةجلاااااىكك-البكتب ااااابت يكتةنااااابتنىكعااااا ك  يااااا  كتة: نااااا ا.اااااا  واكف  بناااااىكإاتتلكتبو اااااتكا ااااا كتب ياااااانلكتببتتساااااملىكبطااااا

 .662-605صكك-(.6107)يوبنو ك م ر اكك5،كعك4 جك-تببابنىكب لو كتة: ن اكاتة لو  ا.

 الضوينى، محمود عصام.

ت اااااا خبت ك  اااااالوبكاتت ااااااىكتبو ااااااتركاتت ااااااىك نبتلنااااااىكب طاااااا عكتة: ناااااا اكعاااااا كتب اااااا  لو كب ة: ناااااا اكت ش   نااااااىكا 

 .6102شنو كتبكو ،كك-ت  نب كإشيتفكحين :ك حشوب.ت ش   نىكبري فقىكبو 

     ىكتةنوفنى.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(
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 الطيب، عبد هللا عبد الخالق.

ك-  يكإاتتلكتبو اتكعا كإاتتلكتة يفاىكب ة: نا اكت ش   ناىركاتت اىك نبتلناىكا ا ك : نا اك    اىكإفي  نا كتب  ةناى.

 .72-42صكك-(.6102)   وبيكك5،كع5سك-ة: ن اكاتة لو  ا.حوبنىكت

 العازمى، عبد هللا حمود.

تب ا هيلكك-.كإاتتلكتبو تكع كتة: ن اكت ش   نىكببابىكتبكو تكركاتت ىكا ننرنى كإشايتفكح  ابكتب ا فح كايا ب

 ص.023ك-.6102،ك

  كاتة لو  ا.    ىكتب  هيل.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتبو   ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 .العازمى، عبد هللا حمود

عكك-.كبيااوثكعاا كالاامكتة: ناا اكاتة لو اا اك-إاتتلكتبو ااتك اا كا هااىكلقاايكتب اا  لو كعاا كتة: ناا اك    ااىكتبكو اات.

 .332-353صكك-(.6161)  تسكك64

 العازمى، عبد هللا حمود.

ااج هااا اكت عبيثاااىكعااا كك-و ااات. هااا تلكإاتتلكتبو اااتك ااا كا هاااىكلقااايكتب ااا  لو كب ة: نااا اكت ش   ناااىكعااا كااباااىكتبك

 .422-472صكك-(.6102)يوبنوكك36،كعك62 جك-تة: ن اكاتة لو  ا.
 

 الــأدب األطف

)أنظر أيضا: ثقافة الطفل. القراءة والقراء. قصص ألاطفال. الكتابة لألطفال. كتب ألاطفال. مجالت 

 مكتبات ألاطفال( مراكز توثيق و معلومات أدب ألاطفال . ألاطفال.
 

 و العينين، عطيات.أب

 ص.2ك-ك كاا ةن .ن ابكا ف  كاااتىكع كتب نرنىكتةي بت ىك يلن كاايب

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبث باكا يكاابكا ف  .

 ألاشقر، هناء عبده.

 .6102إلا :نبت ىركاتتكتة يفىكت ش   نى،كك-ا:نوبو ن ك ابكا ف  كتب ف ا  .

 يل.آل عمار، محمود إسماع

)  ااااا بكتةجلاااااىكك-ص.012ك-.6102تبي ااااا تركتةجلاااااىكتب يبناااااى،كك-ت شااااا اتكتب  ت خناااااىكاابكا فااااا  كانااااابكتب ااااايب.

 (652تب يبنى؛ك

 هاوى، حسين.نالب

 ص.02ك-تبو   اكتة لو  انىكا  يىكع كانرنىكإلاببتعكببىكا ف  .ك ا تب ن ا كتة لو  اىكا

 .6107تب  هيلك،كك–ع كتةؤاريكتب لاىكتبث نىكا يكاابكا ف  ك.ك
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 هاوى، حسين.نبال

 ص.07ك-ااتك ابكا ف  كع ك يسكتب ف:واكإلاببتع كب  ضىكحض ت ىك  ا ى.

 .6102تب  هيل،كك-تةؤاريكتب لاىكتبيت بكا يكاابكا ف  .

 هاوى، حسين.بنال

 ص.57ك-تب  بن كاتب ل ى.كو تبن بكع ك ج  ك ابكا ف  كب

 .6102تب  هيل،كك-اابكا ف  .ع كتةؤاريكتب لاىكت ع اىكا يك

 تعلب، سالمة عبد املؤمن.

 ص.62ك- ابكا ف  كبو كتبن بكاتب يلنلك يلن كاايبن .

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكت ع اىكا يكاابكا ف  .

 تعلب، سالمة عبد املؤمن.

 ص.02ك- ابكا ف  كاانرنىكإلاببتع.

 .6107تب  هيل،كك-ا ف  .ا يكاابككنىع كتةؤاريكتب لاىكتبث 

 .75ك-32صك-(.6107)ف اتييكك04عكك-ف  .تيض كع رك ابكا 

 تعلب، سالمة عبد املؤمن.

 ص.06ك- ابكا ف  كاتب  ضىكت عض ت ى.

 .6102تب  هيل،كك-ا يكاابكا ف  .كتبث نىع كتةؤاريكتب لاىك

 قال، عايدة.ت

ك-(.6102)ك56عكك-تبطفوبااىكاتب نرنااى.ك-ب اا ننىكااةاا . ابكا فاا  كعاا كتا اان رك اااصك سلفااىكبااياحكت عك يااىكت

 .003-000صك

 الجندى، أمانى.

 .63-03صكك-(.6107)ف اتييكك04عكك- ابكا ف  .ك-تةس  يلكبو كتبوت بكات خن  كع ك ابكا ف  .

 الجيزاوى، داليا.

 .031-040صكك-(.6102)ك56عكك-.تبطفوبىكاتب نرنىك- ابكتبطفلكتب يبىكاتب وةىكتبث  فنى.

 .ةحداد، نجيب

 ص.ك3ك-ن  لك ابكا ف  كع كتبنر .

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبيت بكا يكاابكا ف  .

 حسن، هانم السعيد.

 ص.06ك- ابكتبطفوبىكتب يبنىكا ت خن ،كات   كاآف قكتةي  نل.

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبيت بكا يكاابكا ف  .
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 .حسنين، مها

 .600-025صكك-(.6107)ف اتييكك04عك- ابكا ف  .ك- ابكا ف  كاايبي اكتب ايرك] ؤاري[.

 حسنين، مها.

ك66،ك60ك،تةااؤاريكتبيااانوىكتبث بااااكةي ااعكاو نااا كابياااوثك ابكتبطفاالرك ابكا فااا  كذاىكاح ن  ااا اكت خ صاااى

 .650-662صكك-(.6102)ف اتييكك02،ك07عك-.ك ابكا ف  ك-.6102لوفر اك

 ين، مها.حسن

،ك07عك-. ابكا فا  ك-.6102ف اتيايكك66-ك60ك،تةؤاريكتب لااىكتبث بااكا ايكة رالكاو نا كابياوثك ابكا فا  

 .652-656صكك-(.6102)ف اتييكك02

 خضر، مها مظلوم.

 ص.54ك- ابكا ف  كإببتان كع ك ايركإببتا اكتبب  وتلك نبلكح  بكلروذ  ركاتت ىكاايتكاايلنل.

 .6107تب  هيلكك-ىكتبث نىكا يكاابكا ف  .ع كتةؤاريكتب لا

 خضر، مها مظلوم.

 ص.02ك-الر ذرك تب ىك ن .ك6102-0222 ابكا ف  كع ك ايكبو كااوتكتب ولكاتبض  كع كتبفتالك

 .6102تب  هيلكك-ا يكاابكا ف  .كتبيت بع كتةؤاريكتب لاىك

 خضر، مها مظلوم.

 ص.02ك- كع ك اي.تب نرنىكتةي بت ىكتب   لىكع ك ابكا ف 

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبث باكا يكاابكا ف  .

 خضر، مها مظلوم.

 ص.66ك-تببتت  اكتبن بيىكع ك ابكا ف  كع ك ايرك   ب اكتبب  وتلك هواك يفوظكلروذ  .

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكت ع اىكا يكاابكا ف  .

 .076-037صكك-(.6102   وبيك)ك32عكك- يض كع ركتبفهي ت.

 راشد، على محيى الدين.

 ص.01ك-انرنىكإلاببتعكببىكابن :ك  كخال ك ابكا ف  .

 .6107تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبث نىكا يكاابكا ف  .

 راشد، على محيى الدين.

 ص.7ك-ت خواكع كلفوسكتبطفوبىكتةن:يل.كحيااتك ابكا ف  كع كاي نخك

 .6102تب  هيل،كك-تب لاىكتبيت بكا يكاابكا ف  .كع كتةؤاري 

 راشد، على محيى الدين.

 ص.2ك-اطيكتبع  رك   هبك  ك   هبك ايكت خ ببل.

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكت ع اىكا يكاابكا ف  .
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 الرندى، أمل.

 ص.00ك-ااتكتةؤ ي اكتبكو انىكع كانرنىكإببتعك ابكتبطفل.

 .6107تب  هيل،كك-اىكتبث نىكا يكاابكا ف  .ع كتةؤاريكتب ل

 الزراع، عبده.

 ص.60ك- يت:لكاو ن نىكب  يكا ف  كببتيىك  كتبنا كتبث نىك  كتب ي كتب   بكا يكاحتىكآلا .

ك-تةااااؤاريكتب لاااااىكت عاااا اىكا اااايكاابكا فاااا  رك ابكا فاااا  كبااااو كتبن اااابكاتب يلناااالك يلناااا كاايبناااا كاا ةناااا .عاااا رك

 .6102تب  هيل،ك

 الزراع، عبده.

 ص.ك05ك- يوالك ابكتبطفل.

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبيت بكا يكاابكا ف  .

 الزراع، عبده.

 .22-22صكك-(.6102)ك05عك- ابكا ف  .ك-. يوالك ابكتبطفلك   بىكال بت

 زراقط، عبد املجيد.

 (.6102)ف اتييكك02،كك07عك-. ابكا ف  ك-ا  جبال.كات رى ابكا ف  كع كفليطو ك ابك ع  اك

 زراقط، عبد املجيد.

 .73-37صكك-(.6102)ف اتييكك02،ك03 ابكا ف  ،كعك-.تةيحلىكتبث لنى ابكا ف  كع ك ايكع كتب ايكت عبيارك

 زراقط، عبد املجيد.

 ص.06ك-ااتك ابكا ف  كتبتابوىكاتب  ضوى.

 .6102،كتب  هيلك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبيت بكا يكاابكا ف  .

 الشارونى، هالة.

 ص.3ك- كع كتب نرنىكتبم ي ى.ر ابكا ف  كاتة نن اكتب  لنرنىكاااته

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبث باكا يكاابكا ف  .

 الشارونى، هالة.

 ص.2ك-تؤ ىكبن  كإلاببتا اكتبيات نىكبيت بك ابكا ف  كا   ذكي  وبكتب  تانى.

 .6102تب  هيل،كك-ىكت ع اىكا يكاابكا ف  .ع كتةؤاريكتب لا

 ى، هالة.نالشارو 

 ص.076ك-.6102تب  هيلركاتتكتب لو ،كك-سعيكت عك يىكع ك ابكي  وبكتب  تانى.

 الشارونى، يعقوب.

 ص.06ك- ابكا ف  كاتب نرنىكتبم ي ى.

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبث باكا يكاابكا ف  .

 .022-023صكك-(.6102)ف اتييكك02،ك07عك- ف  . يض كع كرك ابكا 
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 الشارونى، يعقوب.

 ص.51ك-اطوتكصوتلكتب خانىكع ك ابكا ف  كتةايىكاتب يبىك  كتبتاتثكإة كت عبت ى.

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكت ع اىكا يكاابكا ف  .

 الشريف، سوسن.

 .001-23(،كصك6102)ك46عكك-.كبىكاتب نرنىتبطفو ك-ااتكاابكع ك وت هىكتب ن كببىكا ف  .

 شعير، صالح.

 .042-065صك-(.6102)ف اتييكك02،ك07عكك- ابكا ف  .ك- يباتاك ابكتبطفل.

 عبد الدايم، رشا محمد.

 ص.2ك-تبث  فىكتبي رنى.ا  ابكتبطفلكتب يبىك

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبث باكا يكاابكا ف  .

 عبد العاطى، هناء.

)ف اتياايكك02،ك03عك- ابكا فاا  .ك-.6107لااوفر اكك60،ك61 ااؤاريك ابكا فاا  كعاا ك ااايكاتب اا بمكا اااكتب اااوت،ك

 .627-627صكك-(.6102

 عبد العال، سيدة حامد.

 ص.62ك- ابكا ف  كاتب نرنىكتةي بت ى.

 .6102تب  هيل،كف اتييكك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبث باكا يكاابكا ف  .

 ة حامد.عبد العال، سيد

 ص.02ك-اابكتبفياونىكاااتىكع كإ يت:ك ابكا ف  .

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبيت بكا يكاابكا ف  .

 عبد العال، سيدة حامد.

 ص.2ك- لنر  كفن تكا ليلىكالر :كتب يب.

 .6107تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبث نىكا يكاابكا ف  .

 عبد العال، سيدة حامد.

 اا بك ابكا فاا  كعاا ك اااي،ك
ا
 ركتةنااباو  كإااابتاكااو ناا ك اانبلكح  اابكاناابكتب اا  ،ك6102-0271 و ااواىك 

تب ااا هيلرك    اااىكحلاااوت ،كإلااتتلكتب   ااىكبلر: نااا ا،ك  رااالكاو نااا كبياااوثك ابكا فااا  ،كك- هاا ك قلاااو كخضاااي.

 ص.470ك-.6102

 .عبد العزيز، ألفت

صكك-(.6102)ف اتييكك02،ك03كعك-. ابكا ف  ك-بكإلاني لنى.ع كآلااتكاجب ابكتبطفوبىك حبك لوتعكاابكتة 

660-664. 
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 عبد الفتاح، هبه محمد.

 .6107 6102تب  هيل،كك- ابكتبطفلكانبكي  وبكتب  تانىركاتت ىكع كلر ذرك خ  تل.

 كلنىكآلااتب.ك    ىكاو كشرس.ك يمكتبلسىكتب يبنىكاآاتو  .ك-  ياحىك)   ي وا(

 عزت، ناهد نصر الدين.

 ص.4ك-اتكتةيت عكتبث  فنىكع كاتا  :كب ابكا ف  رك ي عك   فىكتبطفلكب ةننلركاتت ىكح بى.ا

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبيت بكا يكاابكا ف  .

 العطار، محمد محمود.

)كك04عكك،4 اااجك-تببتت ااا اكإلانيااا لنى.ا تةجلاااىكتب يبناااىكبااا اتبكك- ابكتبطفااالكتب يباااىركتؤ اااىكايلنلناااىك   صااايل.

 .506-673صكك-(.6161يوبنوك

 العنانى، هيام حمدى.

 .613-022صكك- ابكا ف  .ك- حربك يرواكلجنيكتت بك ابكا ف  .

 العنانى، هيام حمدى.

 .022-032صكك-(.6102)ف اتييكك06عكك- ابكا ف  .ك- .6103-0262تبك ايكانبكتب وتبكيو  ،ك

 غريب، هند طارق.

 ص.ك60ك- ابكا ف  .

 .6107كتب  هيلك،ك-.ةؤاريكتب لاىكتبث نىكا يكاابكا ف  ع كت

 فايد، محمد محمود.

 .057-062صكك-(.6107)ف اتييكك04عكك-.ك ابكا ف  ك- ابكا ف  .كع كت  له  كا ب كبنلىكابنلىا

 القاق، أدهم مسعود.

 ص.01ك- ابكتبطفلكتب يبىكا نلك  ك  بكابفنىكتبي اى.

 .6102تب  هيل،كك-بكا يكتابكا ف  .ع كتةؤاريكتب لاىكتبيت 

 كالع، رشيدة.

)ف اتياايكك02،ك07عكك-.ك ابكا فاا  ك- ابكا فاا  كتة فااو و رك اايت:لكعاا كتبيلياالىكتب هننااىكب ااعكتباابي ك الاجاا .

 .71-32صكك-(.6102

 كيالنى، لينا.

 ص.06ك- ابكا ف  كبو كا سكاتبنو .

 .6107تب  هيل،كك-.ع كتةؤاريكتب لاىكتبث نىكا يكاابكا ف  

 محفوظ، سهير أحمد.

 ص.ك2ك- ابكا ف  كاانرنىكإلاببتعركاتت ىكايلنلنى.

 .6107تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبث نىكا يكاابكا ف  .
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 محفوظ، سهير أحمد.

 ص.56ك- ابكا ف  كاتب ض ي كا  ر انىركاتت ىكايلنلنى.

 .6102تب  هيل،كك- .ع كتةؤاريكتب لاىكتبيت بكا يكاابكا ف 

 محمد، إيمان رمضان.

 (.6102)يولنوكك66عكك-تالم.ك- ابكا ف  كااطنن  اكت شنلكتبث نىكبلو يركتؤ ىك ي  نلنى.

 محمد، جنات سامح.

 .006-017صكك-(.6102)ك05عكك- ابكا ف  .ك- ابكا ف  كاانرنىك وتليكشخانىكتبطفل.

 محمد، سمر سامح.

 ص.2ك-  نل. ابكا ف  كاايبي اكتةي

 .6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكتبث باكا يكاابكا ف  .

 مركز توثيق وبحوث أدب ألاطفال.

ك60-61 ابكا فااااا  كاايااااابي اكتب اااااايركبياااااوثكتةاااااؤاريكتبيااااانوىكاا كةي اااااعكاو نااااا كابياااااوثك ابكا فااااا  ،ك

 ص.526ك-.6107ركاتتكتب: يكاتبو    كتب و نى،ككتب  هيلك-.6102لوفر اك

 .قدادى، موفق رياضم

 (.6104)ك0،كعك40 جك-اتت  اركتب لو كإلاني لنىكا  ر انى.ك- ابكا ف  كتب يبىركات بكاايبي ا.

 نصار، حنان.

 ص.4ك-ل بك ابكا ف  كبو كتبف كاتبتابنى.

 ,6102تب  هيل،كك-ع كتةؤاريكتب لاىكت ع اىكا يكاابكا ف  .
 

 ادىــــــــاألدب الرم
 

 ة.سمايلى، نادي

 جلااااااىكالاااااامكك-حضااااااوتكاابكتبي اااااا اىكعاااااا كتةياااااا واا اكتةؤ ياااااا انى كل ايااااااىك اااااار ي  ،كاناااااابكت عرناااااابك ااااااايتب.

 .73-37صكك-(.6102)0،كع2 جكك-تة: ن ا.

 شباب، فاطمة.

شنك اكتب وتصلكا  ر ع كتب لرنىركفض :كب ثرو كاابكتبي  اى كف  رىكشان ب،كجشواالكبا كبوع اب،كا انلىك

 .26-42صكك-(.6102)ين ييكك60عكك-تالم.ك-شوتتفنى.

 صاوش ى، حدة.

تا حاااااىكاابكتبي اااااا اىك ااااا كخااااااال كتةيااااا واا اكتبي رنااااااىكبلش   اااااا اكت شعت ي اااااى كحاااااابلكص اشاااااملى،كاااااااعكتباااااابي ك

 .604-022صكك-(.6102)ك62عكك-تةجلىكتةس تبنىكبل و ن كاتة لو  ا.ك-بواتب  .
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 مسعودى، كمال.

بي اااااا اىرك ياااااا واعك    ااااااىك ياااااا:يلك لروذ اااااا  ك راااااا  كااتكتةياااااا واا اكتبي رنااااااىكعاااااا كتبوصااااااو كت عاااااايكبااااااوابكت

 .057-002صكك-(.6161)كك3عكك-بنلنوفنلن .ك- ي واى،كل ايىكبوا .
 

 باتــــــأدلة المكت
 

 توفيق، نرمين صابر.

 ص.02ك-شن:ىكاابنلكتة: ن اكتةاي ىركتبوحبكت ع ة كاآف قكتب طوت.

 .6102ب  هيلك،كتك-لشر نىكتةاي ىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك60تةؤاريكع ك

 جاد، هالة.

 جلااىكتة: ناا اكك-ا ع ااعكتب راالكتب يبااىكتة ااتا كعاا ك جاا  كتة: ناا اركابناالكتة: ناا اكعاا كتبااو  كتب يبااىكلروذ اا .

 .7صك-(.6102)ايير اكك3عكك-اتة لو  اكاتب و ن كع كتب  بمكتب يبى.

 

 كاـــــاألرجونومي
 

 السيد، أسماء محمد.

ك-.Cybrarians Journalك- ن:سكع ك : ن اك    ىكحلوت ركاتت ىكا و رناى.اطنن كتبهنب ىكتبم ي ىكات ولو 

 .2-0صكك-(.6102)ايير اكك36عك

 السيد، أسماء محمد.

اطنن كتبهنب ىكتبم اي ىكات ولاو ن:سكعا ك : نا اك    اىكحلاوت ركاتت اىكا ننرناى كإشايتفكإينا سكحياو ك

 .6102تب  هيل،كك-ص اق.

 لنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.    ىكحلوت .ككك-  ياحىك)   ي وا(

 سيد، سيد محمد.

ات نااااو ن:سكتب نقناااااىكعاااا كتة: ناااا اكتب   ااااىركاتت ااااىك نبتلنااااىكا اااا ك : نااااىك ااااايكتب   ااااىكا : ناااا اكتبيا يااااىك

 .05-2صكك-(.6107)يولنوكك42عكك-.Cybrarians Journalك-تة ك  لى.

 سيد، سيد محمد.

تبيا يااااىككبتلنااااىكا اااا ك : ناااىك ااااايكتب   ااااىكا : ناااا ا   اااىركاتت ااااىك نات ولاااو ن:سكتب نقناااااىكعاااا كتة: ناااا اكتب

 .6102تب  هيل،كك-تة ك  لى كإشيتفكتلبلكإبيتهنمكانبك .

     ىكحلوت .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(
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 صادق، إيناس حسين.

ك- نااا اكاتة لو ااا اكبجرهوت اااىك اااايكتب يبناااى. نااا سك  ااا يواكات ولاااو ن:سكعااا ك    ااالكت ع  ااان اكب  يااا  كتة:

 .062-72صكك-(.6102)ين ييكك0،كع52سكك- جلىكتة: ن اكاتة لو  اكتب يبنى.

 طمبوط، راضية.

ك-اطنن  اكالمكات ولو ن كعا كتة: نا اكت ش   ناىركاتت اىكح باىكبر: ناىكتةبت اىكتبو نناىكتة  ابالكتب  ننا ا.

 .6107 ينطننى،ك

 .6   ىك ينطننىك ك-  ياحىك)   ي وا(

 مرعى، رانيا

ااج هاا اكت عبيثااىكعاا كتة: ناا اكك-تةيااباتاكاتة طلناا اكات ولو نااىكعاا كاااارنمكتبنتنااىكتبفو:ي نااىكبلر: ناا ا.

 .544-512صكك-(.6102)ين ييكك43،كعك5 جك-اتة لو  ا.

 الهادى، أميرة طاهر.

تةاي ىركاتت اىك نبتلناى كإشايتفكشا ن  ككت  خبت كات ولو نك كتب طنن نىكع كاطو يكاك ايرنىكب  ش    ا

 .6102ب   ،كك-خلنفى،كح  بك  يافكتاي ا.

     ىكب   .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(
 

 اإلرشاد والتوجيه المكتبى والمعلوماتى

 

 زكى، نجالء راتب.

إلالتالاااااتكعااااا كتة: نااااا اكت ش   ناااااىركاتت اااااىككتب اااااات جكتب  لنرناااااىكبااااابتاسكإلاتشااااا اكاتب و نااااا كتة: باااااىكا ااااااكشااااان:ى

 .6107تب  هيل،كك-بلر طلن اكتبفننىكاتبو نفنى كإشيتفكع  كتببي كانبكتبه اى،كلوت ك يربكانب .

     ىكحلوت .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 زكى، نجالء راتب.

تة: بااااىكا ااااااكشاااان:ىكالتالاااااتكعااااا كتة: ناااا اكت ش   ناااااىراكاتت اااااىكتب ااااات جكتب  لنرناااااىكباااابتاسكإلاتشااااا اكاتب و نااااا ك

 .00-0صكك-(.6102)يولنوكك31عكك-.Cybrarians Journalك-تة طلن اكتبفننىكاتبو نفنى.

 زكى، نجالء راتب.

تة طلنااااا اكتبفنناااااىكاتبو نفناااااىكب اااااارنمكبااااايت جكإلاتشااااا اكاتب و نااااا كتة: باااااىكا ااااا كشااااان:ىكالتالاااااتكعااااا كتة: نااااا اك

 .476-420صكك-(.6102)ين ييكك30عكك-ااج ه اكت عبيثىكع كتة: ن اكاتة لو  ا.ك-ت ش   نى.

 السالمى، أسماء.

 .23-23صكك-إلاتش اكتة لو  اىكع كتب ايكتبي اى.

 .6102كتبكو تك،ك-شر نىكتة: ن اكتة خااى،كفيعكت خلنجكتب يبى. ك66ؤاريتةع ك
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 ةــــة االلكترونيـــــاألرشف
 

 .أحمد، أحمد عثمان

اتتك ع نااااىكك-اتشاااافىكإلاب:تاالنااااىكعاااا كاابااااىكإلا اااا تتاكتب يبنااااىكتة ياااابلركاتت ااااىكبوت  هاااا كاتب خطااااناكةياااا  نله .

 ص.053ك-.6102بلت يكاتب وعبب،ك

 البكرى، يوسف على.

 .71-37صكك-اتشن كتبي اىكبوعتتلكتبنفاكتبيواتلنىركاتت ىكا ننرنى.

 .6102ار  ،كك-اتب و ن ركتبوصو كت عيكبلر لو  ا.ع كتةؤاريكتبباة كاا كبلر: ن اكاتة لو  اك

 .بالحاج ، الهادى محمد 

تةجلاااااىكتبلنمناااااىكبلر: نااااا اكاكك-تب ياااااو كتةااااا كاتشااااافىكاب:تاالناااااىكاااناااااىكتة لو ااااا اكبري اااااعكتبنياااااوثكتبنوا اااااىك.

 .73ك-32صكك–(. 6102)كايير اك4عك–تة لو  اكاكاتشن ك.ك

 بوعافية، السعيد.

اتشن كتبي اىكع كإلااتتتاكتب رو نىكت شعت ي ىركاتت اىك نبتلناىكب ةابيي  اكتب نفن ياىكايبي اكتب يو كليوك

 .632-650صكك-(.6102)ك4عكك-بنلنوفنلن .ك-بوتيىك ي:يل.

 عانى، يسرى محمد.دالج

 جلااىك : نااىكتةلاا كفهاابكك- : نااىكتةلاا كاناابكتب ع ااعركاتت ااىكح بااى.عاا كاتشاافىكإلاب:تاالنااىكبلي اا  لكت ش   نااىك

 .556-645صكك-(.6102) بي ل ك م ر اكك6،كع66 جكك- ننى.تبو 

 جغالن، إيمان مصطفى.

اتشن كإلاب:تاانىكع كاحبتاكت ع:مكتةي  ركاتت ىكاخطنطناىك خاب  اكت عكو اىكإلاب:تاالناىك ابكتب طننا ك

 .6161  نوط،كك-ا  ك ي فقىك  نوط كإشيتفك يرواكان سكحروال،ك ناوتك  نبك يرب.

     ىك  نوط.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتبو    كاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 جالمنة، عمار عبد هللا شريف.

 اابىك ال رااىكلقاا  كاتشاافىكإلاب:تاالنااىك اا كا هااىكلقاايكتب اا  لو كباالاتتلك    ااىكتب لااو كتب طنن نااىكعاا ك رل:ااىك

 .546-565صك-(.6102ك)ايير اك44،كع66سكك-تةجلىكتب يبنىكبوتشن كاتب و ن كاتة لو  ا.ك-تبنيي  .

 الجنهى ، أروى نصار .

 اتشفىكاب:تاالنىكبو كتبوت بكاكتة  و كع كتة: ن اكرك : نىك    ىك ننىك لروذرك.

 .6102تبي  تك،كك-ع كتةؤاريكاا كبلري عكتبو نىكبلو    كاكتةيفو  اك.

 حسن ، سلمى صالح .

ن اااا :ك تشاااان كتب:تاانااااىك كتشاااايتفكااااا   ك يراااابكسااااشالاكتاتتلكتبنن باااا اكتب   ااااىكبننااااىك ااااو  كركاخطااااناكت

 .ك6102بنىك و  كك،ككك–بنو ىك.ك

     ىكبنىك و  ك.كلنىكااتبك.ك يمكالو كتة لو  اك.ك–  ياحىك)ك   ي وا(ك
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 حسن ، سلمى صالح.

تةجلاااىكتةااااي ىكب لاااو كك– ااايقك تشااافىكاحفاااظكتبساااشالاكتةي رناااىك ك ااالاىكصاااالحكحيااا ك،كاااا   كبناااو ىك.كك

 .613ك-027صكك–( . 6161)ك6،كعكك7 جكك–تة لو  اك.ك

 حسن ، نجالء محمد .

 ركاتت ىكب ةؤ يىكتبيواتلنىكبلنفاتشن كاب:تاانىكا اتتلكتا نن اك    شىكاكحفظكاك

 .221ك-257صكك–اصفنىك كلجال:ك يربكحي ك،كاف فك اطفىكح  بك يا ك.ك

 .ك6161ك–اك.ك)افتاتعملى(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  ك50ع كتةؤاريك

 الحسين، غدير شحاتة سليم.

ك- لقرىكإاتتلكاتشفىكإلاب:تاالنىكا  يه كا  ك والكت خب  اركاتت ىك نبتلنىكا  كتب ط عكت عكو ىكاتاناى.

 .015-40(.كصك6107)ايير اكك5،كعك36 جك-تةجلىكاتالنىكبلر: ن اكاتة لو  ا.

 خبرانى ، محمد على موس ى .

ي رنىكاكااته كع كحفظكاكن يكتبتاتثكتبث ا ع كااباىكتب يباىكركاتشان كبلرجاالاكاابناىكاكتة: ن اكتبتات نىكتب

 .704ك-223تبث  فنىك)صخي(كتلروذ  ك.كصك

 .ك6161ك–)افتاتعملى(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.كك50ع كتةؤاريك

 ختير، فوزية.

 .47-52صكك-(.6102)ك3،كع35 جكك-.ككإش تلك-إاتتلكتةخ  يكت خ صىكب اتشن كإلاب:تاانى.

 دبور، عبد الرحمن غالب.

اتشافىكإلاب:تاالنااىكبو ياحاا اكتب لرناىكعاا ك : ناا اك    ا اك :ااىكتة:ي ااىكاتةبيناىكتةنااوتلركاتت ااىكاصاافنىك

 .25-52صكك-(.6101)ين يي ك  تسكك0،كع5 جك-تةجلىكتببابنىكب لو كتة: ن اكاتة لو  ا.ك-ايلنلنى.

 محمد .ليله السنوس ى،

 .666ك-617صكك–اتشن كاب:تاانىكاكا نن ا ك.ك

 .6103 يتبلسك،كك–ع كتةؤاريكتب لاىكبلشر نىكتبلنمنىكبلر: ن اكاكتة لو  اكاكاتشن .ك

 شعبان، جمال.  

 .22-22صكك-(.6102)ين ييكك02عكك-تالم.ك-اتشن كإلااتتىكتبي اىك   سكإلااتتلكإلاب:تاالنى.

 شعالن، محمود محمد.

 ااجكك-ااج هاا اكت عبيثااىكعاا كتة: ناا اكاتة لو اا ا.ك-تشاانف اكتبي رنااىرك و اابكذت اايلكاعهاايركاتت ااىكايلنلنااى.ا 

 .626-645صكك-(.6102)ين ييكك30،كعك62

 الشهرى، خالد عبد هللا.

 كاتشفىكإلابن:تاالنىكاآبن اكانفن ه كع كا  لىكتب   ىكبرجلسكتب   ا كبابا كت خلانجكتب يبناىركاتت اىكح باى

 .6102تبي  ت،كك-إشيتفكاا  كاييوى.

     ىكتةل ك  وا.ك-  ياحىك)   ي وا(



 

 

12 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 الصاوى ، السيد صالح.

L'Effet positif de l'imagerie numérique dans les projets de l'Archivageك 

Electronique des Archives: une solution pour les services d'archivesك des Pays Arabes 

 ك44،كعك66سك-تةجلىكتب يبنىكبوتشن كاتب و ن كاتة لو  ا.ككك-.

 ككككك.ك520ك-545صكك-(.6102)ايير اككك

 صبرى، مرثا نبيل.

لقاامكاتشاافىكتبي رنااىكتببتبنااىركاتت ااىكايلنلنااى كإااابتاك ي اا كلمناالكصاا اىكاناابكتبياانب؛كإشاايتفك يرااواكاناابك

 ص.652ك-.6102شنو كتبكو ،كك-تب:ي مكت شنبى،ك ي مكص   ك ناوت.

     ىكتةنوفنى.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 عباس ، ثناء ليلو .

عاا ك تشاافىكتبي اا  لكاكا اا ت  كت ش   نااىكعاا ك  هاابكتة لو  انااىكبلبتت اا اكتب لناا ك كك Open Kmاطنناا كلقاا  كك

صكك–(. 6161)ك6،ك0،كعكك60 اجكك–.   ن :كان سكبنلوك،كع تيكابنبكانبكتبلطنا ك.كتةجلاىكتب يت ناىكبلر لو ا ا

 .011ك-72

 عبد الباقى، حسناء عبد السالم.

    ااااىكك–تب يو اااالكتبي اااااىكبلو اااا   كإلااتت ااااىركاتت ااااىكعاااا كاتشاااان كإلاب:تاانااااىكب يو اااالك تشاااان ككلنااااىكآلااتبك

 .6102ب   ،كك-ب    كإشيتفك    ىكتبينبك يروا،كشواي كتبينبكانبى.

 كلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك    ىكب   .ك-  ياحىك)   ي وا(

 عبد السالم، خيرية.

 اايتبلس،كك-اتشاافىكإلاب:تاالنااىكا اابىكاطنن هاا كباا  اتتلكتب   ااىكعاا ك    ااىكتةي ااي كإشاايتفكا شااوتكتب اان  .

6107. 

 اك ايرنىكتبلنمنى.ك يمكاتت  اكتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 عبد السالم ، سعاد أبو بكر .

ك– 642صكك–اهاااا ك.ك اكتبناااا حثو كا اااا كتتانكوبكتبنياااااكعاااا كتة: ناااا اكتب  لنبيااااىكاكا ااااشنبكتبطااااالب  اااالكاطااااو ي

672. 

 .ك6161  اقك،ك–ع كتةؤاريكتب لاىكاا كب يمكتة: ن اكاكتة لو  اكبج   ىك  اقك.ككك

 عبدهللا، الصادق عبد الرحمن.

انااااابك ،كحيااااا  كتبااااابي كااااااوتك ككاتشااااافىكإلاب:تاالناااااىركتة طلنااااا اكاتة و ااااا اك كتباااااا اقكانااااابكتبااااايحر 

 (.6102)   وبيكك5،كع5سك-حوبنىكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-تب بت .
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 عبد هللا ، فضل عبد الرحيم .

ليااوكتؤ ااىكت ااتاتانجنىكبوتشاان كاب:تاانااىكعاا كتبيااوات ك كفضاالكاناابكتباايحنمكاناابك ك كاراايكخضاايك وسااملىك

 .407ك– 522صكك–اريك.ك

 .6161ك–بالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.ك)افتاتعملى(ك50ع كتةؤاري

 عبد املولى، الطاهر اعمار.

لقاااامكاتشاااانفىكإلاب:تاالنااااىكبلو اااا   كإلااتت ااااىكعاااا كشااااي ىكت خطااااوطكت شو ااااىكتبلنمنااااىركاتت ااااىكبلوت اااابكااخطااااناك

 .6102 نط ،كك-تةي  نل كإشيتفكك حربكتب يبى،ك بوكب:يكتبهو .

 ىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.    ىك نط .ككلنك-  ياحىك)ا  وتتى(

 عبده ، أشرف محمد .

ك–. 6107اتتكتب: ايكاكتببتت ا اكتب يبناىك،كك–اتشن كاب:تاانىكركا سكتب قي اىكاكتب طنن ا اكتب رلناىك.كك

 ص.ك437

 عبيد، أحمد.

تب يبنااااااىكتةجلااااااىكك-اتشاااااافىكإلاب:تاالنااااااىكبلاااااااوتكتبفواو يتفنااااااىرك اااااايت:لكعاااااا كتخاااااا الفكت خااااااا  صكاتة طلناااااا ا.

 .606-073صك-(.6102)ايير اكك42،كعك65سك-بوتشن كاتب و ن كاتة لو  ا.

 عبيد، صباح.

ك-بنلنوفنلنا .ك-ف  بنىكتب :نوبو ن كت عبيثىكع ك تشفىكتة الكتب  ت خنىكتب:تاالن كع ك لكايابي اكاا بمكتبي رناى.

 .075ك-032صك-(.6161)ك3عك

 على، وسام سعيد محمد.

االنىكب   خبت كلقمكإاتتلكتبو ا   ك ف وحاىكتةاابتركاتت اىكاطنن ناى كإشايتفك يرابكبن :كاتشنف اكإلاب:ت

 ص.422 ،ك-0ك-.6102ب   ،كك-ف   كانبكتبه اى،ك    ىكح  بكا  .

  يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك.    ىكب   .ككلنىكآلااتبك-  ياحىك)   ي وا(

 عمرون، مصطفى.

نياااااىكف   اااالك بياااا ثكتةياااا  نل ك اااااطفىكاراااايا ،ككاو ناااا كبلع حاااايك ااااا ركك02 تشاااان كا اااايك   يااااىككوفناااابك

 .022-025صكك-(.6161) م ر اكك7،كع6 جك-بنلنوفنلن .ك- و نب.

 قصرى، فاطمة.

 .6102ك-اتشن كإلاب:تاانىكبو كتبوت بكاتب طنن  كف  رىك ايى،كخبيجىكينج  إشيتفكبال كاحر نى.

     ىكت شنالة .ك-  ياحىك)   ي وا(

 كامل، حنان صالح.

ك-(.6107)ك03عكك-تبياعل  ااى.ك-إلاب:تاالنااىكاااتهاا كعاا كاف ناالكخااب  اكت عكو ااىكإلاب:تاالنااىكعاا ك اااي.كاتشاافى

 .464-527صك



 

 

11 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 الكميش ى، لطفية.

)يولناااوكك45،كعك66سك-تةجلاااىكتب يبنااىكبوتشااان كاتب و نااا كاتة لو ااا ا.ك-اتشاافىكإلاب:تاالناااىكاحر ياااىكتبو ااا   .

 .520-547ك-(.6102

 محمد، أيمن عبد الرحمن.

اتشاااانف اكإلاب:تاالنااااىكبلصااااع كتب يبنااااىكا اااا كإلالتالااااتركاتت ااااىكايلنلنااااىك نرااااوذرك اااا كاتشاااانف اكتبنوانااااىك

 .6102تب  هيل،كك-تة خااى كإشيتفك لوىكا  ك نالا.

     ىكتب  هيل.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتبو    كاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 املرغنى، الطاهر عبد املولى.

شاافىكإلاب:تاالنااىكإلااتت ااىكعاا كشااي ىكت خطااوطكت شو ااىكتبلنمنااى كإشاايتفك حراابكاناا الكتب يبااى،ك بااوكب:اايكلقاامكات 

 .6102 نط ،كك-تبهو .

     ىك نط .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 مقدمى، عبد الرازق.

Archivage numérique et réseaux / Abderrazak Mkadmi, Imad Saleh, Khaled Habchi.  

In Colloque International sur les Bibliothéques a l'êre des Humantités Numeriques .- Tunis, 2016. 

 املنفى، صالحة خميس .

ات اااابكتب جاااا تبكتةيلنااااىكبوتشاااافىكاب:تاالنااااىكب ببابااااىكتبلنمنااااىكركتةنط ااااىكتب ااااي نىكلروذ اااا  كصاااا  عىكخراااايسك

 .ك402ك-525صكك–  ك.كتةنفىك،ك جبىكاي ملىك لنر

 .ك6161  اقك،ك–ع كتةؤاريكتب لاىكاا كب يمكتة: ن اكاكتة لو  اكبج   ىك  اقك.ك

 ناصف ، أحمد مصطفى . 

تب و ااااا كتةااااا كبنااااا :ك نقو اااااىكتاتتلكتةلفااااا اكاكتبو ااااا   ك ااااا كتةنقاااااوتكتبي ااااااىكركتؤ اااااىكاكاطنن ااااا اكعااااا كتةؤ يااااا اك

 .ككككككك400ك-527صكك–تب يبنى.ك

 .6103 يتبلسك،كك–ب لاىكبلشر نىكتبلنمنىكبلر: ن اكاكتة لو  اكاكاتشن .كع كتةؤاريكت

 نويجى، سناء.

تةجلااااىكك-اتشاااان كإلاب:تاانااااىكاااتىكعاااا ك   بااااىكااااا ت خكت شعت اااايكتة  صااااي ك اااان :كلااااو   ،كاناااابكتة باااا كتبااااا اق.

 .441-462صكك-(.6161)ك05،كعك4 جك-تب يبنىكب اتبكاتب لو كإلاني لنى.

 محسن. هندى، أسامة

تةجلااااىكتب يبنااااىكك-ركاتت اااىكح بااااى.03422 ااابىك ط ب ااااىكاتشاااان كإلاب:تاانااااىكبر ااانخىكاعهاااايكتب ااااي  كة ناااا تك

 .022-057صكك-(.6161)ك47،كعك64سك-بوتشن كاتب و ن كاتة لو  ا.

 الهوش ، أحمد أبو بكر .

.  6102تب  هيلكركاتتكحرنثاتكبلت ايكاكتب وعبابك،كك-اتشفىكاب:تاالنىكا سكتبنقي ىكاكتب طنن  اكتب رلنىكك.

 ص.كك044ك–
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 الهوش، أكرم أبو بكر.

ك43،كعك65سك-تةجلااىكتب يبنااىكبوتشاان كاتب و ناا كاتة لو اا ا.ك-اتشاافىكإلاب:تاالنااىركاتت ااىكايلنلنااىك   تلااى.

 .025-052صكك-(.6102)يولنوك

 يس، نجالء أحمد.

ك-تبهشاااايلك اااا كلقاااامككاتشااااافىكإلاب:تاالنااااىكإةاااا كحلاااااو كاتشاااافىكتبسااااع بنىرك عتيااااا ،ك ضاااا ي ،كا ر ت اااا اكايبناااااى.

 .411-570صكك-(.6102)يوبنوكك36،كعك62 جك-ااج ه اكت عبيثىكع كتة: ن اكاتة لو  ا.
 

 ةـــة الذاتيــــــاألرشف
 

 ابن غيدة، وسام يوسف.

انابكك-6بلنيوثكتب لرنىكب  ش   اىكت شعت ي اىركاتت اىك نبتلناىك ابك  ا ا لك    اىك يانطننىككاتشفىكتب تانى

 .40-0صكك-(.6102)ايير اكك36عك-.Cybrarians Journalك-ت عرنبك هيى.
 

 ىــــاألرشيف االذاع
 

 سبيتى ، فرح .

 .224ك-225صكك–اتشن كاذتع كتبلنن نىكركاتت ىكح بىكتذتاىكبنن  ك.ك

 .6161ك-)افتاتعملىك(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.ك50ع كتةؤاري
 

 ىـــاألرشيف اإللكترون

 )أنظر: ألارشفة إلالكترونية(
 

 أرشيف الخرائط

 سعد عيسوس، سلمى.

 تشاااااان كت خاااااايت اكإلاب:تاالنااااااىركاتت ااااااىك نبتلنااااااىكبربيي ااااااىك ساااااا كاتتعااااااملىكبوتيااااااىك ياااااانطننى ك اااااالاىك اااااا بك

 .6102كاييوس،ك رنىكبطي ،ك ينطننى،

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(
 
 

 رىــى البصـــاألرشيف السمع
 

 

 بصير، بسمة.

تةجلااااااىكتب يبنااااااىكبوتشاااااان كاتب و ناااااا كك-إلا اااااا تكتب اااااا لونىكبنقاااااا  كا نااااااىك اتتلكاتشاااااانف اكتبياااااار نىكتبناااااااي ى.

 .22-25صكك-(.6102)ايير اكك41،ك52،كعك61سكك-اتة لو  ا.
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 بصير ، بسمة .

ك–تةجلىكاتالناىكبلر: نا اكاكتة لو ا اك.كك–ىكتبير نىكتبناي ى ك يرىكباواك،ك ه  كحنننىك.كحفظكاتشف

 .032-052صكك–( . 6161)كايير ا4،كعكك33 ج

 رياض، خنفر.

تةجلااااىكك-اياااابىكحفااااظكاتشاااان كتبياااارح كتبنااااايىكعاااا كت شعت اااايركتةي ااااعكتبااااو نىكبوتشاااان كت شعت اااايىكلروذ اااا .

 .027-022صكك-(.6102) م ر اكك5،كع30 جكك-.اتالنىكبلر: ن اكاتة لو  ا

 السويفى، ناهد.

تةجلااااىكتب لرنااااىكبلر: ناااا اكك- يت ااااعكاتشاااان كتبير نااااايىركاتت ااااىكعاااا ك  اااا بنيكتبااااان لىكات عفااااظكاتبي رنااااى.

 .502-622صكك-(.6161)ين ييكك5عك-اتبو    كاتة لو  ا.

   .عبد املجيد، سمير محمد قاسم

رح كتبنااايىركلرااوذرك  تاااحكبلر: نااىكإلاخن ت ااىكب ناا لكتباانر كتبفضاا  نى كااتكتبي رنااىكعاا كحفااظكاتشاان كتبياا

ك-تةجلااىكتب يبنااىكبوتشاان كاتب و ناا كاتة لو اا ا.ك- اارواك يراابك   اامكاناابكتةجنااب،ك يراابكا اا ك اا نبك اان .

 .073-052صك-(.6107)ايير اكك46،ك40،كعك60س

 غربى، رؤوف.

 .6102 ينطننى،كك-بلذتاىك ينطننىكت شهو ى.حفظكاإا حىكاتشن كتبيرح كتبنايىركاتت ىك نبتلنىك

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(

 مخلوفى، مريم.

صاان لىكاتشاان كتبياارح كتبنااايىكبااو كتبنقي ااىكاتب طنناا ركاتت ااىك نبتلنااىكباا ةي عكتبياارح كتبنااايىك ش   ااىك

 .6102 ينطننىكك- ك ي مك خلوع ،ك  يىكبو ي نى.0إلاخولك ن وتىك ينطننىك

 .6    ىك ينطننىكك-)   ي وا(  ياحىك

 ، آن ولد الداه.هولد أيد

تةجلىكتب يبناىكبوتشان كك-ت رنىكان يكاتشن كتبيرح ك شي بلك بتاتاكت شر نىكتبو ننىكببابىك وت   لن .

 .42-02صكك-(.6102)يولنوكك43،كعك65سك-اتب و ن كاتة لو  ا.
 

 وىـــــــف الشفــــــاألرشي

 لشفوى()أنظر أيضا: التاريخ ا
 

 ابن رويبح، سجية.

ك-تةاااا اتكتب ااافهنىكعااا كاتشااان ركاتت اااىكا هاااىكلقااايكاتشااانفنو كبوتياااىك نجااال ك    اااىكانااابكت عرنااابك هااايى.

 .6102ك- ينطننى.

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(
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 الصارمى، عبد هللا بن حمود.

تب ااااافوى كانااااابك كبااااا كحراااااواككااتكهنجاااااىكتبو ااااا   كاتةيفو ااااا اكتبو نناااااىك يااااالطنىكارااااا  كعااااا كحفاااااظكتب ااااا ت خ

 .312-422صكك-تبا ت ى،كابنبكب كا  كتبن اى.

 .6102 يبىك)اونس(،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك51ؤاريتةع ك

 عبد هللا، ناذير سرير.

ااتكاتشااااان كتب ااااافاىكعااااا كحفاااااظكتبااااا ت يلكتبو نناااااىكبلثاااااوتلكت شعت ي اااااىرك  اااااياعكتة يااااا كتباااااو نىكبلرج هااااابك

 .027-074صكك-(.6161)ك3عكك-بنلنوفنلن .ك-بب ،كتحرولىكبوش ى.ه اتاك لروذ   كل ذييك ي يكعباسشنلكتب 

 على، ياسر رجب.

ك-تةا اتكتبالا    نىكبل با  كاتب  بن كع كتب ا بمكإلا اال ىركاتت اىكعا كتبياتياىكتب افو ىكبابىكالرا :كتةيالرو .

 .42-02صكك-(.6107)يوبنو ك م ر اكك5،كع4 جك-تةجلىكتببابنىكب لو كتة: ن اكاتة لو  ا.
 

 ىــــــف الصحفــــاألرشي
 

 

 دعاس، راما حسن.

 .6102ا   ،كك- تشفىكتباوتكتبث ب ىركاتت ىكايلنلنىكبلصع كتبيوت ىكتبي رنى كإشيتفك يسكص   .

     ىكا   .ككلنىكآلااتبكاتب لو كإلاني لنى.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 مية.طورش، س

ااتكاتشااان كتبصاااعفىكعااا كايي ااايكت خ ااااركاتت اااىك نبتلناااىكبجي ااابلكتبناااايكبوتياااىك يااانطننى ك ااارنىك اااوت ،ك

 .6102 ينطننى،كك- ياىكب كحيكو.

 .6    ىك ينطننىكك–  ياحىك)   ي وا(ك

 كرابى، أسماء.

ك-روذ اا .حفااظكتباااوتكتبفواو يتفنااىكعاا كاتشاان كتبصااعفىركتة: اايكت شهااوىك شي اابلكت خ اااكفاايعك ياانطننىكل

 .6102 ينطننى،ك

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(
 

 أرشيف الصور
 

 

 عامر، أمنية.

)ينااااا ييكك47،كعك64 اااااجك-ااج هااااا اكت عبيثاااااىكعااااا كتة: نااااا اكاتة لو ااااا ا.ك- تشااااان كتبااااااوترك هرن ااااا كاإ يت:تاااااا .

 .021-022صكك-(.6107
 



 

 

11 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 كورـــأرشيف الفول
 

 شديد، دعاء.

 ص.02ك-تشن ك ي عكاتت  اكتبفنو كتب  ننى.لق  كتة لو  اكاتب و ن كب 

 .6107،كاهيت ك-ع ك ؤاريكات بك لقرىكتة لو  اكاتب و ن كع ك لكتب يوتاكت شبيبلكاتبيه ل اكتةي  نلنى.ك

 فاروق، أحمد.

تب اااااا هيلركتبهنجااااااىكتةاااااااي ىكتب   ااااااىكك- تشاااااان كتةاااااا  وتتاكتب اااااا ننىركتة   شااااااىكتةوحااااااوانىكب  اااااا خبت كتةكاااااا لع.

 (64)تبث  فىكتب  ننى؛كك-ص.427ك-.6102بل:  ب،ك
 

 فـأرشيف المتح
 
 

 محمد، نرمين خليل.

 تشنف اكتة  ح ركلقمكت عفظكاإلاا حىركاتت اىكاطنن ناىكا ا ك  يا كتبفا كإلا اال ى كإشايتفك الوىكا ا ك

 .6161تب  هيل،كك- نالا.

 و  ا.    ىكتب  هيل.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتبو    كاتة لك–  ياحىك)ا  وتتى(ك

 .محمد، نرمين خليل

) بي ااااااالكك6،كع41سك- جلاااااااىكتة: ناااااا اكاتة لو ااااااا اكتب يبناااااااى.ك- تشاااااانف اكتة ااااااا ح كالقااااااامكت عفااااااظكاتشااااااانفنى.

 .561-677صكك-(.6161

 محمد، نرمين خليل

صكك-(.6161)يوبناوكك4،كعك6 اجك-تةجلاىكتب لرناىكبلر: نا اكاتبو ا   كاتة لو ا ا.ك-ا    كتة ي كا تشانف .

533-522. 

 
 

 ف المفتوحــــألرشيا
 

 ابن رمضان، محمد.

Les archives ouvertes dans le monde arabe: entre stagnation et évolution.- Revue Maghréine de 

Documatnion et d'Information.- No.25 (2016).- p.117-135. 

 أفنترير، باسكال.

Mettre en pratique les recommandations sur les archives ouvertes de nouvelle generation de 

COAR pour l'archive ouverte institutionnelle, Horizton Pleins textes de'IRD, Vol.1, p. 16-28. 

In: Third International Colloquium on Open Access.- Rabat, 2018. 

 



 

 

12 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 بهلول، آمنة.

يااا واعكاتشااان كتةف اااوحك ش   اااىك باااوكب:ااايكبل  يااابكالريااا  كاتشااانف اكتةف وحاااىكاإا حاااىكتةي اااوىكتبي ااااىرك 

 (.6161)ك2عك-بنلنوفنلن .ك- لروذ   كآ نىكو لو ،كحن  ك  تى،ك ي رىكخلن .

 .بهلول ، آمنة 

اتشاانف اكتةف وحااىكاكااتهاا كعاا كحفااظكاتاتتلكال اا ركتبف:اايىكعاا ك ؤ ياا اكتب  لاانمكتب اا ة كاك يت ااعكتبنياااكك

 .262ك-212صك–ت ىك نبتلنىك كآ نىكو لو ك،كعهواكاو ك  شيك.كتب لاىكب بو  كتب يبىكركات 

 .6161ك–)افتاتعملى(ككبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.ك 50ع كتةؤاريك

 بهلول، آمنة.

 .052-065صكك-(.6102)ك0عك-بنلنوفنلن .ك-لقمكبن :كاإاتتلكاتشنف اكتةف وحىكتةؤ ي انىكاتةوحوانى.

 بيرون، فلورنس.

La naissance du DICAMES, l'archive ouverte du conseil africain et malgache pour l'enseignement 

superieur: récit de la mise en place d'une innovation sociale et technologique en Afrique 

francophone subsaharienne/ Florence Piron, Djossé Roméo Tessy, Thomas Hervé Mboa 

Nkoudou, Antonin Benoit Diouf.- Vol.1, p.79-95. 

In: Third International Collequium on Open Access.- Rabat, 2018. 

 تيتلة، سارة.

بااوتاتكاثراااو ك اااا اتكتبكلناااىكت خفناااوكا اااكتبو ااايك  نااا :كتبنيااااكاااا كتة لو اا اكإلاب:تاالناااىركاتت اااىك نبتلناااىك ااابك

 .370-352صكك-ينطننى ك  تلكاي لى،كحنينىكا شوتى.ا  ا لكت ش   نو كبج   ىك 

 .6102ار  ،كك-ع كتةؤاريكتبباة كاا كبلر: ن اكاتة لو  اكاتب و ن ركتبوصو كت عيكبلر لو  ا.

 الزهرانى، فاتن أحمد.

 جلاااىكك-  ااايكاتشااان كتةف اااوحكاااتىكعااا كااااامكبيجاااىكتب  لااانمكاتبنيااااكتب لااااى.كبج   اااىكتبطااا   ركاتت اااىكح باااى.

 .061-22صكك-(.6161)تبي لكك6،كع41سك-ن اكاتة لو  اكتب يبنى.تة: 

 على، محمد مصطفى.

-027صكك-اتشااانف اكتبي رناااىكتةف وحاااىكاااتهااا كعااا كحي اااىكتبوصاااو كت عااايكبلر لو ااا اكا ااا كشااان:ىكإلالتالااات.

026. 

 .6102ار  كك-ع كتةؤاريكتبباة كاا كبلر: ن اكاتب و ن ركتبوصو كت عيكبلر لو  ا.

 شة.فارس، شا

ا ناانمك وت اابكاتشاانف اكتةف وحااىكتب يبنااىكب  اا خبت ك  اا  الاكااا  واكتبو ااي كش شااىكفاا تس،كاناابكتبساا نىكباا ك

 ات يى.

 .6102 ينطننى،كك-ع كتةؤاريكتب يبىكحو كتة: ن اكا ؤ ي اكتة لو  ا.
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 الورفلى، طارق.

La promotion des  archives ouvertes en Tunisie: role du bibliothecaire dans les bibliotheques 

universitaires.- p. 161- 177.  

In: Hybridités, frontieres et seulis: l'ouverture des espaces informationnels.- Tunis: Institut 

Superieur de Documentation, 2018.. 
 

 ائقـــــاألرشيف والوث

ردى والبرديات. تأهيل ألارشيفيين. التشريعات ب. ال)أنظر أيضا: إدارة الوثائق. ألارشفة إلالكترونية

. معايير و املخطوطات ألارشيفية. رقمنة ألارشيف والوثائق. صيانة وترميم املواد. مراكز الوثائق

 . املهنة ألارشيفية(و الوثائق  ألارشيف
 

 ابراهيم ، رشا محمد .

 ص.ك033ك–. 6161بل  لنمكتةب جك،ككتب  هيلكرك ي عك    ىكتب  هيلك–تاتتلككتةؤ ي اكاتشنفنىك.ك

 ابن عامر، فاطمة.

Les archives à l'ere des humanités numériques: quelles mutations?/ Fatma Ben Amer, Abderrazak 

Mkadmi .- p.151-171. 

In Colloque International sur les Bibliotheques a l’ ere des Humanintes Numériques.- Tunis, 2016.  

 أبو غازى، عماد.

ك0،كعك0 اااجك- جلاااىكتببتت ااا اكتب  ت خناااىكات عضااا ت ىكتةااااي ى.ك-تاتاكتببتت ااا اكاك ايرناااىكعااا ك جااا  كتبو ااا   .

 .520-557صكك-(.6102)   وبيك

 أحمد، حمدى فراج.

يتفكخب  اكتة لو  اكتبي رناىكا ا ك وت ابكاتشانف اكتبو نناىكاتب يبناىكاا نمناىكا ا كشان:ىكإلالتالات كإشا

 .6107تب  هيل،كك- شيفكانبكتةيي ،ك حربكانبك ك يربكيييى.

     ىكاعهي.كفيعكتبنن ا.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 أداريو ،أرنالدو .

بلت ااااايكاكتب ااااا هيلكراتتكحرنثااااااتكك– ي حااااايتاكعااااا كالااااامكاتشااااان ك كاي راااااىكاكا لنااااا كتبااااايتهنمك حرااااابكتةهاااااباىك.ك

 ص.ك022ك–. 6102تب وعببك،ك

 ألاسطى، أسماء مصطفى.

 .56-60صكك-(.6102)ك6عكك-تةجلىكتبلنمنىكبلر: ن اكاتة لو  اكااتشن .ك-اتشن كع ك وت هىكتبكوتتث.

 امحمدى، موالى.

 .012-27صكك-(.6103)ك4،كع4 جك- جلىكالمكتة: ن ا.ك-تبو    كاتشنفنىكاتةخطو  ا.



 

 

10 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 رس ى. أمين، إسالم م

ااج هاااا اكت عبيثااااىكعاااا كخااااب  اكاتشاااانف اكتب و نااااىركلراااا ذرك اااا كاتشاااانف اكتب  ةنااااى كإشاااايتفك اااالوىكا اااا ك

 .6102إلا :نبت ى،كك- نالا،ك  الكانبكتةن مك وسملى.

     ىكإلا :نبت ى.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 بسيونى، أيمن يحيى.

ك-تةجلىكتةاي ىكب لامكتة لو ا ا.ك-تب يبي اكاتةخ  يركاتت ىكاصفنىكايلنلنى.ك- يفى.اتشنف اكا ج ربكتة

 .064-22صكك-(.6161)ك0،كعك7 جك

 بنورى ، ربيع محمد.

 .كككككككك23ك– 20صكك– فك تكحو ك  اتتاكتت  : ن  ىكا ننىكتاتتلكتبو    كاتشنفنىكاك  طلن ا ك.ك

 .6103 يتبلسك،كك–بلر: ن اكاكتة لو  اكاكاتشن .كع كتةؤاريكتب لاىكبلشر نىكتبلنمنىك

 بو كرزازة، كمال.

تة ن ت ااااىكعاااا كااااابتبسكالااااو كتة: ناااا اكااتشاااان كااجياااانبك  اااا تببككنيناااا ااضااااو ىكتب ال ااااىكبااااو ك وت نااااىكتب ي

 .)6102)ايير اكك44عكك–.  Cybrarians Journalك- ي واا اكتبوصو كت عي.

 ناعمة، محمد. بو

Face aux enjeux de la gestion de l'Information et de la Bonne Gouvernance: La problematique de 

l'Archivistique Refait Surface.- 

 001ك-011صككك-(.6161)  تسكك0،كع0سك-بلر: ن اكاتة لو  اكااتشن .تةجلىكت شعت ي ىكك

 جاد هللا، محمد حسن.

 .6161تبب   رك : نىكتة نبى،كك-يفىكبو كاص بىكاتة  صيل. بخلكإة كاتت ىكتبو    كااتشن كع كاايكتة 

 جرجس، مجدى.

 .24-30صكك-(.6102)ك02عكك-تبياعل  ى.ك- (.0567لصكل اتكب و نبكتبنط ت ىركاو نبكبلن ب كبتن  و كتبث نىك)

 الحسناوى، عبد الرحيم.

 (.6107) م ر اكك5،كعك0ج ك- جلىكتةخطو  اكاتة: ن ا.ك-تبو ن ىكتب  ت خنىركإح :لكإ ي روبو نى.

 الخولى ، جمال .

ا ااااا:نبت ىكركاتتكتبث  فاااااىكتب لرناااااىك،كك–.  5طك– ااااابخلكببتت اااااىكاتشااااان كاك اااااا اتكتة لو ااااا اكاتشااااانفنىك.ك

 صك.ك503ك–.  6107

 خير هللا، نعمى.

ك-و ااااا ا.تةجلاااااىكتب يبناااااىكبوتشااااان كاتب و نااااا كاتة لك-اتشااااان كاتبتااااااتثكتبث ااااا ع ركاثراااااو كاايرو يت ناااااىك   فناااااى.

 .56-06صكك-(.6102)ايير اكك44،كعك66 ج
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 دموش ، أسامة .

،ككNoor Publishingباااايبو كركك–. اتشاااان كاااااايكانياااا لن اكتبي نااااىبو كتب ف:واااااكتبنقاااايىكاكتب اااااوتكتب  نااااىك

6161. 

 سعيدى، سميرة.

 .32-57صكك-(.6102)ك0،كع2 جك- جلىكالمكتة: ن ا.ك- ااتاكتبنياكع ك يت عكاتشن كتبو ننى.

 شاهين، شريف كامل.

 جلاااااىكتة: نااااا اكاتة لو اااااا اكك-:سكاا ااااا   كبنرااااا كلروذ ااااا .لاااااانتبو ااااا   كتبي ااااارنىكباااااو كتبياااااي ىكاتباياااااي يركا :ن

 .01-2صكك-(.6102)يولنوكك4عكك-اتب و ن كع كتب  بمكتب يبى.

 شعبان، جمال.

 .6102،ك وه  كبلت يكاكتب وعببكرك ينطننىكك-ت عان كع كالمكاتشن .

 شعيب ، حاج .

ك–.  6102الريااا  كركتبت ااايكت شااا  ح كت شبيااابك،كك–تاتتلكاتشااان كركتاج هااا اكاطنن ناااىكعااا كتب رااالكاتشااانفىك.ك

 صك.ك037

 صالح، أحمد محمد.

 .6102تب  هيلركاتتكتبفجيكبلت يكاتب وعبب،كك-تبو    كإلااتت ى.

 الصاوى، السيد صالح.

Wiki applications in Archives: An analytical study of its charcteristics and importance.-ككككككككككككككككككككك

 .426ك-422صكك–( . 6102)ين ييكك65عكك–تالمك.ك

 عامر، أمنية.

Archives & IT: a digitized memory.- Int. Journal of Library and Information Sciences.- Vol.3, No.4 

(Oct/Dec.2016).- p.5-13. 

 عبد الحميد، محمد نصر

ك-حاناكتبنتنااىكتة يفناىكبلو ن ااىكإلااتت اىركاتت ااىكعاا كاكاو  كاإن اا :كت خط با اكإلااتت ااىكباو كتبنقي ااىكاتب طنناا .

 .426-423صكك-(.6107)   وبيكك6،كع4 جك-تةجلىكتةاي ىكب لو كتة لو  ا.

 .العليم ، محمود محمد  دعب

تةجلاىكتب يبناىكك–ىكاكااوتتاك  ن ت اىك.كتاتتلكتبو    كاكاتشن كبرنقرىكتبصعىكتب  ةنىكركا صنالاك نهشن

 .ك667ك– 072ك–( . 6161)ايير اكك42،كعكك64سكك–بوتشن كاكتب و ن كاكتة لو  اك.ك

 عبد العليم، محمود محمد.

ااطنن  ااااااا كب اتشاااااانفن اكا نمناااااىكاتب يبنااااااىرك  اااااياا اكاتشاااااانفىكتةااااااوت  ككweb.2.0ت شنااااالكتبثاااااا نىكبلو ااااايك

)يوبنااااااوكك04،كع7 ااااااجكك-بااااااىكبلنيااااااوثكاتببتت اااااا اكعاااااا كالااااااو كتة: ناااااا اكاتة لو اااااا ا. جلااااااىكتةي ااااااعكتب ي ك-لروذ اااااا .

 .22-42صكك-(.6161
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 عبد العليم، محمود محمد.

 يااااااااا و  اكتبوصااااااااا كاتشااااااااانفنىكااطنن    ااااااااا كبر ااااااااا تببكالقااااااااامكاتشااااااااافىكاب:تاالناااااااااىركاتت اااااااااىكت  : ااااااااا فنىك

 (.ك6102ك)ايير اك32عكك-.Cybrarians Journalك-بلرر ت  اكتب طنن نىكتببابنى.

 عبد اللطيف ، دينا محمود.

ااج هاا اكت عبيثااىكعاا كالاامكتبااببلو  ان ك)تبو اا   (كا جاا تاكاتت اا  ركاتت ااىكاطنن نااىكا اا كتبو اا   كتب يبنااى ك

 .6107تب  هيل،كك-إشيتفك لوىك نالا،كلنفو ك يرب.

   كاتة: ن ا.فيعكتبنن ا.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو  ك-    ىكاعهيك-  ياحىك)ا  وتتى(

 عبد اللطيف، دينا محمود.

تب ااا هيلركاتتكك-.0طك-ااج هااا اكت عبيثاااىكعااا كالااامكتبو ااا   ك)تباااببلو  ان (كا جااا تاكاتت ااا  ركاتت اااىكاطنن ناااى.

 ص.05،ك525ك-.6107تبف:يكتب يبى،ك

 عبد اللطيف، دينا محمود.

 ص.63ك-ى.تبفليفىكااال ة  كب طوتكالو كتبو    كااتشن كا  يه كع كتب طوتكتةألا

 .6102تب  هيل،كك-ع ك ؤاريك يمكتة: ن اكاتبو    كاتة لو  اكبج   ىكتب  هيل.

 .522-542صكك-(.6102)ك02عك- يض كع ركتبياعل  ى

 عبيد، صباح.

ك-بنلنوفنلناا .ك- ايت:لكعاا كااتكتبو ن اىكتبي رنااىكعاا كالنناىك  طلناا اكتبم اي ىكاباابيلكبال اا خبت كتب  لنابىكبلو اا   .

 .617-021صكك-(.6161اك) م ر ك7،كع6 ج

 على، نسمة عيد

 اايكتبلسااىكعاا كتب طااوتكتبااببلو  اىكبلو اا   كتب يبنااىكعاا كتب ااايكتب ثراا نى كإشاايتفك االوىك اانالا،ك اا بك اانبكاناابك 

 .6107تب  هيل،كك-تبيحنم.

     ىكتب  هيل.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتبو    كاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 على، نسمة عيد.

ىكتةاااااطل كتبو اااا   ىك اااا كخااااال ك ي ابااااىك ااااابتاك اااا  و كبوبفاااا ظكاتبااااان كاتةاااااطلع اكتبااااوتتالكعاااا كإشااااك بن

-430صكك-(.6102) اام ر اكك65عك-بياوثكعاا كالاامكتة: نا اكاتة لو اا ا.ك-تبو ا   كتب يبنااىكعا كتب ااايكتب ثراا نى.

421. 

 الغنيمى، نجاة يحيى.

ك07عكك-تبياعل  ااااااى.ك-ىك اااااا كافاااااا ايكتبياعل  ااااااى.  اااااايتتك اااااا كا اااااا   كتب ااااااايكتب ثراااااا نىرك ت اااااا  كا يااااااوتكخاااااااكتب ي اااااا

 .31-2صكك-(.6102)

 فراج، عبد الرحمن

 .23-26صكك-(.6102)يوبنوكك23عكك- حوت كتة يفى.ك- يت:لكايلنلنىكع ك ؤاريكاتشنف اكتب يبنى.
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 قوميد، فتيحة.

الااو كتة: نااا اك جلااىكتةي ااعكتب يبااىكبلنيااوثكاتببتت اا اكعاا كك- اا ك  االك اايت:لكت يااانروبو نىكب لاامكاتشاان .

 .457-406صكك-(.6102)ين ييكك00،كعك2 جك-اتة لو  ا.

 كعببور ، محمود على.

تةجلاااااااىكتبلنمناااااااىكبلر: نااااااا اكاكتة لو ااااااا اكاكك-تبو ااااااا   كااتت اااااااىكركاتت اااااااىكعااااااا كتةفهاااااااو كاكتب ااااااااتن كاكتبا ااااااايببك.

 .077ك-025صكك-(ك.6102)كايير اك4عك–اتشن ك.ك

 اللبان، نرمين إبراهيم.

تةجلااىكتب يبنااىكبوتشاان كاتب و ناا كاتة لو اا ا،كك-تبو ننااىكا  ااياا اكت اا الكااراا  كا  ر انااى.كاتشاانف ا

 .672-605صكك-(.6102)ايير اكك42،كعك65س

 ين إبراهيم.نرماللبان، 

تةجلاااىكتببابناااىكب لاااو كتة: نااا اكك-ت ااا خبت كاتشااانف اكتبو نناااىكب ااان:ىكتبفااايسكباااو كعااا كتب نرناااىكتةيااا بت ى.

 .666-020صكك-(.6102) بي ل كيولنوكك6،كعك3 جكك-اتة لو  ا.

 اللبان، نرمين إبراهيم.

 ص.64ك-انرنىكتبوع كتب  ت   كببىكا ف  كب   خبت كتبو    كع ك اصكا ف  .

 .6107إلا :نبت ى،كك-ع كتةؤاريكتب يبىكاا كبلر: بىكتةن :ي.

 لو دولينى، إليو.

 صك.كك544ك–.  6102ك–.  6102اتتكحرنثاتكبلت يكاكتب وعببك،كتب  هيلكركك– ن ا كاك ض ي كالمكاتشن ك.ك

 لو دولينى، إليو.

 .666-602صكك-(.6102)ك60عكك- جلىكتة: ن اكاتة لو  ا.ك- ن ا كا ض ي كالمكاتشن .

 . ماس، صابين

 ت ا  ،كك-ا رن  كةفهاو كاتةلا اكعا ك ان قكتب اايفكعا كتة لو اىكإلااتت اىكتةو  اى كصا بو كانا س،كباو عك ا لنو  

 .062-015صكك-(.6102)ك62عكك-تةجلىكتةس تبنىكبل و ن كاتة لو  ا.ك- ال كتبياب ملى.

 محمد ، محمد مصطفى .

تةجلاىكت شعت ي ااىكك–ااتتلكت عابياكبوتشانف اكب  ش   اا اكركاااوتك  تااحكبنناا :كاتشان كتةي اعىكت شاا  ح ك.ك

 .42ك-62صك–.  (6161)كايير اكك5عك–بلر: ن اكاكتة لو  اكااتشن ك.ك

  محمد ، مروة عصام.

تةجلااىكتب يبنااىكبوتشاان كاتب و ناا كاتة لو اا ا،ككك-لروذ اا ك.ككAtoMباايت جكتبوصاا كاتشاانفنىكت عاايلكركبيلاا  ج

 .066ك-22صكك-(.6161)ايير اكك42،كعك64س

 . محمد ، هند فكرى 

 صك.ك027-.كك6161،كتب  هيلكرك ي عك    ىكتب  هيلكبل  لنمكتةب جكك–  ب ىكع كالو كتبو    ك.ك
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 محمود، تفيدة سمير.

 صك.ك026كك-.كك6103ا :نبت ىكركاتتكتبث  فىكتب لرنىك،كك–تةبخلكتة كاتت ىكالو كتبو    كاكاتشن ك.ك

 محمود، تفيدة سمير.

ات ااااابكت ااااا خبت كشااااان:ىكتب وتصااااالكا  رااااا ع كفييااااانو كعااااا كاتشااااانف اكتبو نناااااىكتب يبناااااىكاا نمناااااىركاتت اااااىك

-622صكك-(.6102) بي اااال كيولنااااوكك6،كع3 ااااجك-تةجلااااىكتببابنااااىكب لااااو كتة: ناااا اكاتة لو اااا ا.ك-.ايلنلنااااىك   تلااااى

504. 

 محمود، رحمن شاكر.

 .52صكك-(.6102)  يطسكك016عكك-تةوتاث.ك- هرنىكتبو    كع كحن لكا ى.

 مسروة، محمود.

)ك ا يوك0عكك-  لو  اا .ك-ىكلقي اى.تبو    كاتةيفو  اكبو ك لقرىكإاتتلكتبو    كا لقرىكإاتتلكاتشن رك   تبا

 .37-32صكك-(.6107)   وبيكك6؛كع47-42صكك-(.6107

 مسروة، محمود.

ك52عكك-تباسااااشنلى.ك-تبو اااا   كاتةيفو اااا اكبااااو ك لقرااااىكإاتتلكتبو اااا   كا لقرااااىكإاتتلكاتشاااان رك   تبااااىكلقي ااااى.

 .72-72صكك-(.6107)لوفر اك

 مصطفى، أنصاف عمر.

تب اا هيلرك ي ااعكك-ب:تاالنااى ك لااا فكاراايك اااطفى،كتشاا ك يراابكإباايتهنمكا اا .خااب  اكتبو اا   كعاا كت عكو ااىكإلا

 ص.ك634ها،ك- ك-.6102    ىكتب  هيلكبل  لنمكتةف وح،ك

 املقدمى، عبد الرزاق.

ااتكاتشن كع كت عفا ظكا ا كتبيان الكتبو نناىكعا كع ا كإلانيا لن اكتبي رناىركاتت اىك  ا ك تصابلكاتشان ك

 .016-27صكك-(.6102)ك62عكك-تةجلىكتةس تبنىكبل و ن كاتة لو  ا.ك-تبي رنىكتة  حىكا  كت خا.

 مكاوى، محمد.

 .576-536صكك-ا ننىك يت عكتة لو  اركت اثر تكخفىكب ط عكتب نك ا.

 .6102تبكو ت،كك-شر نىكتة: ن اكتة خااى،كفيعكت خلنجكتب يبى. ك66ؤاريكتةع ك

 .Science Connect.- Vol.2016.- 14p يض كع رك

 ملهدوى، ابراهيم .ا

 .637ك-645صكك– يت عكاتشن كتبو ناكا هرنىكا  ييه ك.ك

 .6103 يتبلسك،كك–ع كتةؤاريكتب لاىكبلشر نىكتبلنمنىكبلر: ن اكاكتة لو  اكاكاتشن .ك

 موس ى، على صالح.

 اااي ك ااانوى(ركاتت اااىكااي نااا كانب  اااىكتبااابي كا ك خطاااوطكت شاااوتهيكتبضاااو نىكعااا كخالصاااىكتبو ااا   كتة    ناااىك)

 .6107تب  هيل،كك-إشيتفكإلا فكاريك اطفى،كلنفو ك حربكايفى.

 فيعكتبنن ا،ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-    ىكاعهيك-  ياحىك)   ي وا(
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 ، بولين.زمويري

ببتت اا اك جلاىكتةي ااعكتب يباىكبلنياوثكاتك-اتشافىكتب   الناىكااتشاانف اكتبا ا ت نى كاي راىك ااال كتبياب املى.

 .564-500صكك-(.6161)يوبنوكك04،كعك7 جك-ع كالو كتة: ن اكاتة لو  ا.

 ميالد، سلوى على.

عكك-تبياعل  ااى.ك-الاامكتبو اا   ك)تبااببلو  ان (كت عاابياركتؤ ااىكب وتااابكتبن اابكتبااببلو  اىك اا ك اا بنو كإةاا كااتتلتااى.

 .26-01صكك-(.6103)ك05

 ناضور، عيس ى.

 جلاىكتةي اعكتب يباىكك-ؤ ي اكبو كت عاوتفعكتب :نوبو ناىكاتة و ا اكتب  لولناى.ت   ر  كتبو    كتبي رنىكع كتة

 .664-600صكك-(.6102)يولنوكك01،كعك3 جكك-بلنيوثكاتببتت  اكع كالو كتة: ن اكاتة لو  ا.

 ندا، عبد الحميد.

،كتبي اااا بى،كتب خطااااناكا ااااتاتان  كب اتشاااانف اكتبو ننااااىكتب يبنااااىكاا نمنااااىركاتت ااااىكاصاااافنىكايلنلنااااىكبليؤ ااااى

 .422-463صكك-(.6107)ك03عكك-تبياعل  ى.ك-تب يبي ا،كتةخ  ي،كاتبفيص.تب نم،كاهبتف،ك   يواكاات:،ك

 ندا، عبد الحميد.

تةجلااااااىكتب يبناااااىكبوتشااااان كاتب و ناااااا كك-اطنن ااااا اكتبهوتاااااا كتب  نااااااىكعااااا كاتشااااانف اركاتت ااااااىكاصااااافنىكايلنلناااااى.

 .502-623صكك-(.6107)ايير اكك46،ك40،كعك60سك-اتة لو  ا.

 ندا، عبد الحميد.

تةجلااااىكك-صاااافي اكتبفيياااانو كبوتشاااانف اكتبو ننااااىكتب يبنااااىكاا نمنااااىكا اااا كشاااان:ىكإلالتالااااتركاتت ااااىك   تلااااى.

 .622-663صكك-(.6102) بي لك0،كعك5 جك-تةاي ىكب لو كتة لو  ا.

 ندا، عبد الحميد.

ااج هاا اكت عبيثااىكعاا كك-اصاافنىكايلنلنااى.ك نااوتاكتبنوانااوبكبوتشاانف اكتبو ننااىكا اا كشاان:ىكالتالااتركاتت ااى

 .520-555صكك-(.6107)يوبنوكك42،كعك64 جك-تة: ن اكاتة لو  ا.
 

 تركيا –األرشيف والوثائق 
 

 أورج، أشرف سعدون.

  خطو  اكإاتت ىكا  بنىك  كاتشن كتب ثر نىك  ك بينىكآب و ككوبيىكع كتب هبكتب ثر نىك

 .043-062صكك-(.6107)ك لو ك ا كك6،كع0سك-ت خعتلى.ك-ها(.0566-0631اخواك)

 عبد الكريم، قص ى منصور.

ك5،كع6سكك-ت خعتلاى.ك-اص كايلن  كبو    ك  كاتشن كتب ثر نىكاخصك بينىكا ايلكعا ككوتا ا   كتب ايتق.

 .622-627صكك-(.6102)  يوك
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 عالم، ناهد محمد.

صكك-(.6161)يوبناااااىكك5،كع41سكك- يبنااااى. جلاااااىكتة: ناااا اكاتة لو اااا اكتبك-اتشاااان كتب ثراااا نىكاااااا بمكتة يفااااى.

565-530. 

 عالم ، ناهد محمد.

ا ي اااايكب لراااا :كاعهاااايكااااا كح بااااىكتةياااالرو كعاااا كاهاااابكتبياااالط  كاناااابكت عرناااابكتبثاااا نىكركاتت ااااىكا    نااااىك تشاااانفنىك

 .612ك-045صكك–( . 6102)ك02عكك–تبياعل  ىكك.كك–تحبىكا    كاتشن كتبتاكىك.ك

 املوسوى، حسين جعفر.

ك0507ك-0514 ااااا كتبو ااااا   كتب ثر لناااااىكشااااا هبلكا ااااا كارااااا تلكتب  ناااااىكتب ن  ااااانىكتة ب اااااىكبلرااااابلك ااااا كك خ ااااا تتا

 .022-045صكك-(.6102)ك4،كعك6سك-ت خعتلى.ك-تا ى.0503-0515جشيى ك
 

 تونس –األرشيف والوثائق 
 

 الصغير، يسرا.

Archives et transaction démocratique a l'ere de des humanities numeriques : la situation en Tunisie 

post-revolutionnaire"/ Yousra Seghir, Khaled Habechi.- p. 181-204. 

In Colloque  International sur les Bibliotheques a l'ére des Humanities  Numerique.- Tunis, 2016 . 

 الورفلى، طارق .

ك–ذكتةااا كتة لو اااىك ك ااا تقكتباااوتف  ك،ك ااا تقكح  ااابىك.كاتشااان كاكت عو راااىكتبيشااانبلكعااا كااااونسكرك ااا لو كتبنفااا  

 .062-013صك-(ك.ك6161)ك62عك–تةجلىكتةس تبنىكبل و ن كاكتة لو  اك.ك0
 

 الجزائر –األرشيف والوثائق 
 

 ابن عطية، نادية.

 هناىكاتشانفىكعا ك يحلتاىكت عفاظكت ش ت اىكات عفاظكتةؤ اتكاتخالكإلااتتلكت شعت ي اىرك جلاسكاتياىك ياانطننىك

 ص.633ك-.6102 ينطننى،كك-روذ   ككإشيتفكل  نىك روح.ل

 .6    ىك ينطننىك-  ياحىك)ا  وتتى(

 ابن غالية، ريمة

 ااتاكتب رلكاتشنفىكاااتها كعا كايياو كارالك اا   كاتشان ركاتت اىك نبتلناىكبراالعىكت عفاظكتةؤ اتك

ك-  بنااااااى،كلجاااااا حك ااااااباك ة .باااااابيوت كتبااااااوتة كا : اااااايك تشاااااان ك بيي ااااااىكتةج هاااااابي كبوتيااااااىك ياااااانطننى كت رااااااىكباااااا ك

 .6107 ينطننى،ك

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(
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 اقبال، منهى.

اتت اااااىكا ننرناااااىكبيصااااانبك خطو ااااا اك سااااا كاتتعاااااملىكتةيفو اااااىكعااااا ك ي اااااعكاتشااااان كتباااااو نىركار باااااىكت شعت ااااايك

 .02-0صكك-(.6102)ك2،كعك3 جك- جلىكالمكتة: ن ا.ك-لروذ  .ك0246-0204

 ى، يوسفنأوالد حسي

 ؤ يااااااىكك،لقااااا  كتبايااااانواكإلاب:تااناااااىكبلو ااااا   ركات ااااابككلقااااامكتة لو ااااا اكاتشااااانفنىكب ةؤ يااااا اكا  اااااا ايىك

صكك-(.6102)ك6عك-بنلنوفنلناا .ك- اايعتعل.بااوكى،ك را  كن اول  يت ك ي اايك اا:ن:بلكلروذ ا  كيو اا ك اتاكحياان

 .46-ك60

 بخوش، وهيبة.

 تشااان كاتياااىك يااانطننى كاهنناااىكبخاااو ،ككات ااابكتبا اااخنصكعااا كتةؤ يااا اكاتشااانفنىركاتت اااىكح باااىك اااالعى

 .6102 ينطننى،كك-اف :كبخو ،كتشنبك عتح.

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(

 بركان، مريم. 

ات اااابكايااااانواك تشاااان كت شر اااااا اكتةيلنااااىكركاتت اااااىكا ننرنااااىكبنلااااابي اكاتيااااىك يااااانطننى ك ااااي مكبيكااااا  ،كشااااامنلىك

 .6102 ينطننى،كك-افو .

 .6 ىك ينطننىك   ك-  ياحىك)   ي وا(

 بلعباس، عبد الحميد.

 .6107ت شعت ي،كك-تباينواكإلاب:تاانىكبلو    كاتشنفنىكب ةؤ ي اكا  ا ايى.

 .6    ىكت شعت يكك–  ياحىك)ا  وتتى(ك

 بلعورة، سعيدة.

ات ااابكايحنااالكاتشااان كباااو كتب  اااوت نىكاتبضاااوتباكتب  لولناااىركاتت اااىك نبتلناااىكبراااالعىك تشااان كاتياااىك نلاااىك

 .6102 ينطننى،كك-عك تشن كاتيىك :ن:بل ك  نبلكبل وتل،كفوع ىك نرو .ا يت 

     ىك ينطننى.ك-  ياحىك)   ي وا(

 بليان، مسعود.

  اااااياعكحو ااااانىك تشااااان ك بيي اااااىكتبتابناااااىكبوتياااااىك يااااانطننىركاتت اااااىكا ننرناااااىكب اااااياتكخاااااب  اكتة لو ااااا اك

ك42،كعك65سك-تب و ناااااا كاتة لو اااااا ا.تةجلااااااىكتب يبنااااااىكبوتشاااااان كا ك-تة  حااااااى ك ياااااا واكبلناااااا  ،كلمناااااالكا:نااااااو .

 .556-627صكك-(.6102)ايير اك

 بليل، محمد.

حاااايبكااااااا تاكتبياااال:نىكاتبال اااال:نىكبااااو ك ااااوتتك اااايشكتب يي اااايكتبااااو نىكت شعت اااايىكا ااااوتاكا اااا كتبفينياااانىك

ك46،ك40،كعك64سك-تةجلاااىكتب يبناااىكبوتشااان كاتب و نااا كاتة لو ااا ا.ك-رك ااايت:لكعااا كا ااا   ك تشااانفنى.0234-0233

 .521-572صكك-(.6107)ايير اك
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 بليل، محمد.

اتت ااااىكاصاااافنىكال بيااااىكبوتشاااان كا اااا  ر تىكتة وت اااابكبااااباتكاتشاااان كت شعت ي ااااىرك تشاااان ك ااااالعىكاتيااااىك

 .26-33صكك-(.6102)ك0،كعك06 جكك-تةجلىكت شعت ي ىكبلرخطو  ا.ك- ي س لمكلروذ  .

 .بو الفول، فتيحة

و ااىركاتت ااىك نبتلنااىكبربيي ااىكتبتابنااىكبوتيااىك نلااى كف نيااىكبوتبفااو ،كات اابكاياانواكاتشاان كعاا كتةؤ ياا اكتبتاب

 .6107 ينطننىكك-لوتكتبهبىكبو  لى.

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(

 بكرى، صليحة. بو

 .6107 ينطننى،كك-اتشن كتبو نىكاإلال  ركتبث  ع ركاتت ىك نبتلنىكبري عكاتشن كتبو نىكت شعت يى.

 .6    ىك ينطننىكك-(  ياحىك)   ي وا

 دراع، إيمان. بو

تبت ااا   اكتب لرناااىكاتبث  فناااىكاااتهااا كعااا كاثراااو كاتشااان كتب ااا ت   ركاتت اااىك نبتلناااىكبراااالعىك تشااان كاتياااىك

 .6102ك،ك ينطننىك- ينطننى كإير  كبواتتع،كتباي  كبوخرنلى.

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(

 زرو، حياة. بو

ك- لرنااىكاا  واهاا كا اا كتةهنااىكاتشاانفنىركاتت ااىك نبتلنااىكبرااالعتىك تشاان كاتيتااىك نلااىتةااؤاريتاكاتبنااباتاكتب

 .6107 ينطننى،كك- ينطننى.

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(

 بوزون، محمد.

حااسوطكتب راالكعاا كتةااا   كاتشاانفنىركاتت ااىك نبتلنااىكب ةااا   كاتشاانفنىكبلرؤ ياا اكاإلااتتتاكتب رو نااىك

 .6102 ينطننىكك-عا ،كان سك  وى.ك ك يربكبوبوتيىك نجل

 .6    ىك ينطننىكك–  ياحىك)   ي وا(ك

 بوشتة، رحمونة.

ك6عكك-بنلنوفنلناااا .ك-ت ااااتاتانجنىكاعتتلكتبتابنااااىكتبو ننااااىكعاااا كانقاااانمكااياااانواك تشاااانفىكإلااتتلكتب  لنرنااااىكباااا  شعت ي.

 .667-602صكك-(.6102)

 بوشنة، رحمونة.

 ص.ك313ك–.  6161،ككAlphaDocك–تب  لنرنىك.كانقنمكااينواك تشن كااتتلك

 بوشتة، رحمونة.

اهايت ،كك-انقنمكااينواك تشن كإلااتتلكتب  لنرنىكع كت شعت يركاتي اكتبسايبكلروذ ا  كإشايتفكصا حبىك يراب.

6102. 

 .0    ىكاهيت كك-  ياحىك)ا  وتتى(
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 بوشالرم، خولة.

افكحفقااااا كاإا ح ااااا ركاتت اااااىك نبتلناااااىكبراااااالعىكاتشااااان كتب ااااا ت   كت خااااا صكبفتاااااالكا ااااا  ر تكتبفين اااااملىرك اااااي 

 .6107 ينطننى،كك- تشن كاتيىك ينطننى.

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(

 بومليط، سعدية.

ك-تب ياااااابي اكتةهننااااااىكب تشاااااان كتةجاااااا بسكتب ضاااااا  نىركاتت ااااااىك نبتلنااااااىكبرجلااااااسك ضاااااا :كا ي:رااااااىكاتيااااااىك نلااااااى.

 .6107 ينطننى،ك

 .6نىك    ىك ينطنك-  ياحىك)   ي وا(

 بومهدى، عليمة.

 يااااانطننى،كك-تبايااااانواكإلاب:تااناااااىكبلو ااااا   كب ةجااااا بسكتب ضااااا  نىركاتت اااااىك نبتلناااااىكبرجلاااااسك ضااااا :ك يااااانطننى.

6107. 

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(

 تازير، عبلة.

ك-ا ناااااانمكتبو اااااا   كاتشاااااانفنىكبااااااو كتبنقي ااااااىكاتب طنناااااا ركاتت ااااااىك نبتلنااااااىكبرااااااالعىك تشاااااان كاتيااااااىك ياااااانطننى.

 .6102نطننى،ك ي

 .6    ىك ينطننىكك–  ياحىك)   ي وا(ك

 ترشين، عمر.

عااا كتةؤ يااا اكتبنتاابناااىركاتت اااىك نبتلناااىكب ةبيي اااىكتب   اااىكبياااول  يت  كك2ISO 1548 نااا سكاطننااا كتة نااا تك

 .62-0صكك-(.6012)يولنوكك46عك-.Cybrarians Journalك-ايشو ،كيو  ك اتاكحيننى.اريك

 جزار، سيف الدين.

ات اابكاات:كتبااو نفىكبوتشاانفىكاتخاالكتةؤ ياا اكاتشاانفنىركاتت ااىك نبتلنااىكبرااالعىك تشاان كاتيااىكا ناانمك

 .6107 ينطننى،كك-،ك اطفىكب كبل   م.تت ينطننى ك ن كتببي ك ع 

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(

 جواد، خلود.

 .6017نى،ك ينطنك-ابوتبكتةف وحىكةا   كاتشن كاااته كع كتب :ن كب ب خاص.

 .6    ىك ينطننىك-  ياحىك)   ي وا(

 خيارى، حياة.

تة و اا اكتةهننااىكتبتااىكاوت اا كاتشاانفىك  ناا :كا ايااىك ه  اا ركاتت ااىك نبتلنااىكبرااا   ك تشاان كاتيتااىك ياانطننىك

 .6107 ينطننىكك-اخت لى كحن لكخن تى،ك   نىك   وب.

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(
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 دايرة سعيدة.

 .6107 ينطننىكك-تشن كب  شعت يكاتب  نبكب بناوصكتبا يب نى.ح فكا 

 .6    ىك ينطننىكك–  ياحىك)   ي وا(ك

 نور الهدى. ،دربال

 ك لاىكاتشاانفىكاتخاالكتةؤ يا اكتب رو نااىك اا كا هاىكلقاايكتةيااؤابو ركاتت اىك نبتلنااىكبرخ لاا كتةؤ ياا اك

 .6107 ينطننىكك-.تب رو نىكبوتيىك ينطننى كلوتكتبهبىكاتب  ،كآ نىكخلف اى 

 .6    ىك ينطننىكك–  ياحىك)   ي وا(ك

 درداش ى، موس ى.

اطاااو يكاتشااان كت شااا تىكب ةؤ يااا اكتب  لنرناااىركاتت اااىك نبتلناااىكبث لو ااا اكارااا تكباااو ن ع،ك يرااابكبولاااوت،كبااا ك

 .6107 ينطننى،كك-ب ايس،ك    كتب ل.

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(

 ديمش، خولة.

ىكاتب وصااااااان كتباااااااو نفىكعااااااا كانقااااااانمكااطاااااااو يكتةهناااااااىكاتشااااااانفنىكبااااااا  شعت يركاتت اااااااىك نبتلناااااااىكااتكتةي ااااااابكتةألاااااااا

 .652-600صكك-(.6107)ين ييكك02عك-تالم.ك-ب ةبيي  اكتبوت نىكب ينطننى.

 زويد، صبرينة.

ك- نلااى.اتشاان كاااتىكعاا كالننااىكتح ن  اا اكإلااتتلكتةن جااىكباا ركاتت ااىك نبتلنااىكبربيي ااىكتةااوتتاكتة  نااىكبوتيااىك

 .6107 ينطننى،ك

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(

 شعيب ، حاج .

 Noorباااايبو كركك–عاااا ك بجاااابي اكاراااالكاتشاااانفىك.ك  تشاااان كت ش ااااا اكتةيلنااااىكعاااا كت شعت اااايكركاتت ااااىك  ر ااااى

Publishingصك.ك676-.كك6102،كك 

 شريك، حنان.

ي اااااعكاتشااااان كتباااااو نىكت شعت ااااايى كحنااااا  كإشاااااك بنىكاكاااااو  كتةيااااا فنبي كبريت اااااعكاتشااااان ركاتت اااااىك نبتلناااااىكبر

 .6102 ينطننى،كك-شي  ،ك  تلك ينلى.

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(

 ضمبرى، جوهرة.

اينواكاتشن كتب ض ئىكاااتىكع كالننىكح  ن اكإلااتتلكتةن جاىكبا ركاتت اىك نبتلناىكبري:راىكا جلاسكاتياىك

 .6107 ينطننىكك- نلى.

 .6 ىك ينطننىك   ك-  ياحىك)   ي وا(
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 طالبى، ياسمينة.

ات اااابكاياااانواكاتشاااان ركاتت ااااىكح بااااىكةااااالعىك تشاااان ك    ااااىكت شنالةاااا كبون   ااااىكبخراااايسك لن لااااى كي  اااارننىك

 .6102خريسك لن لى،كك-  ببى،ك  واكشي  كحو:يى.

     ىكت شنالة .ك-  ياحىك)   ي وا(

 عبادة، شهر زاد.

تشن ركلر ذرك  كتبوت بركاتت ىك نبتلنىكعا ك االعىك تشان كتب خطناكبل نرنىكتةي بت ىكب تا ر اكا  كا 

 .67-0صكك-(.6102)ايير اكك32عكك-.Cybrarians Journalك-اتيىك ينطننى كشهيعتاكان اى،كتل ا تكابهو .

 عبد الباسط، شواو.

 وتصااف اك ؤ ياا اكحفااظكاتشاان كعاا كت شعت اايكعاا ك االكتب طااوتتاكتب :نوبو نااىكت عبيثااىركتبوت اابكاآلافاا ق،ك

 ص.07ك- تاتح اكالر ذرركاتت ىكاطنن نىكبرننىك تشن كاتيىك طن .ت

 .6102 ينطننى،كف اتييكك-ع كتةؤاريكتب يبىكاا كحو كتة: ن اكا ؤ ي اكتة لو  ا.

 عبد القادر ، عبد الاله.

Les archives en Algerie: generation d'archivistes mêmes lieux mais autres temps et autres 

enjeux.- 

 .46-03صكك-(.6102)ك67عكك-تةجلىكتةس تبنىكبل و ن كاتة لو  ا.

 عبدلى، إميان.

خرايسك لن لاىكك-  ياعكتباينواكاب:تااناىككبوتشان كباوعتتلكتة بناىكركاتت اىكح باىكتةبيي اىكتب   اىكبلرو:تلناى.

 .6102،ك

     ىكت شنالة .ك-  ياحىك)   ي وا(

 عليليش، حبيبة.

تةجلاااااىكتةس تبنااااااىكك- شعت ااااايىك ااااااابتكفي ااااابكببتت اااااىكااااااا ت خكت شعت ااااايكإبااااا  كتبفتااااااالكتب ثر لناااااى.اتشااااان كتباااااو نىكت

 .75-52صكك-(.6102)ك6،كع5 جك-بلرخطو  ا.

 عميرة، كمال.

ااتكاتشاااان كتب اااا ت   كعاااا كاو ناااا كتبنياااااكتب لاااااىركاتت ااااىكت اااا طالانىك اااا كا هااااىكلقاااايك ااااالبك ياااامكتب اااا ت خك

،ك5 ااجك-تب يباايكبلنيااوثكاتببتت اا اكعاا كالااو كتة: ناا اكاتة لو اا ا.ك جلااىكتةي ااع ك-بج   ااىكاناابكت عرناابك هاايى.

 .612ك-020صك-(.6102)ين ييكك3ع

 ى، حكيم.يفاو الع

ك-لروذ ااا .كISAD (G)اككISO 11799اطننااا ك  ااا يواكحفاااظكا    شاااىكاتشااان كبري اااعك تشااان كاتياااىكتباااوتاىك

 .6107 ينطننى،ك

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(
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 فراح، خديجة.

ك،ك ياانطننىك-اياانواكاتشاان كبااو كتةر ت اا اكتب  لنبيااىكاتباانقمكت عبيثااىركاتت ااىك نبتلنااىكبنلبيااىك ياانطننى.

6107. 

 .6    ىك ينطننىكك–  ياحىك)   ي وا(ك

 قاست، جيهان تنو.

ك-تب ر:اااااااو كا  ااااااايىكا ااااااا كاات:كتباااااااو نفىكاتشااااااانفىركاتت اااااااىك نبتلناااااااىكب ةاااااااا   كتب ضااااااا  نىكبوتياااااااىك يااااااانطننى.

 .6107 ينطننى،ك

 .6  ياحىك)   ي وا(ك    ىك ينطننىك

 قاس ى، عبد القادر.

 اهيت .ك-اتشن كاتشك بنىكتب ت يلكع كتةج ربكت شعت يى.

 .0    ىكاهيت كك-  ياحىك)ا  وتتى(

 رجع، زكرياء.ق

لياااااوكاطننااااا كتبااااانقمكآلابناااااىكب ف نااااالكت خاااااب  اكاتشااااانفنىكب تشااااانف اكإلااتتتاكتب رو ناااااىكت شعت ي اااااىركاتت اااااىك

ك-ياى(.منىكبرا   ك تشن كاتي اكتب يقكت شعت يىك)ان باى،ك ا:ن:بل،ك يانطننى.كخت الى.ك  كتبناوت  .كا نبتل

 ص.511ك-.6102 ينطننى،ك

 .6    ىك ينطننىكك-ك  ياحىك)ا  وتتى(

 قريزة، كريمة.

إشاك بنىكارلناىكت عاا فكاتخالكتةؤ ياا اكاتشانفنىركاتت اىك نبتلنااىكبراا   كا ؤ ياا اك تشانفنىكبوتياا اك

 .6102 ينطننىكك-ننى،ك طن ك نلى ك ي رىك ي عل،ك يرىكهال . ينط

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)   ي وا(

 لعنانى، الزهراء.

ت اااتاتانجنىكإا حاااىكااثراااو كاتشااان كعااا كتبنيجاااىكتبي رناااىرك ي اااعكاتشااان كتباااو نىكت شعت ااايىكلروذ ااا  كإشااايتفك

 .6102 ينطننىك،كك-و نلمنلكا:

 .ك  هبكالمكتة: ن اكاتب و ن .ك6طننىك    ىك ينك-  ياحىك)ا  وتتى(

 مداس ى، حسان.

ت ااتاتانجنىكاطااو يك ااا   كاتشاان ركاتت ااىك نبتلنااىكبرااالعىك تشاان ك    ااىكإلاخااولك ن ااوتىكب ياانطننى ك

،ك2 اجك- جلىكتةي عكتب يبىكبلنيوثكاتببتت  اكع كالو كتة: ن اكاتة لو ا ا.ك-حي  ك بتسملى،ك خضيكفياى.

 .532-552صكك-(.6102)يوبنوكك06عك
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 مداس ى، حسان.

ت ااااتاتانجنىكحو اااانىك تشاااان كت ش   اااا اكت شعت ي ااااىركاتت ااااىك نبتلنااااىكبرااااا   ك تشاااان ك    اااا اك ياااانطننى،ك

 (.6161)كك2عكك-بنلنوفنلن .ك-ب انىكاتةينلى.

 مداس ى، حسان.

  طلن اكحو نىك تشن كت ش    اكت شعت ي اىركاتت اىك نبتلناىكبراال ك تشان ك    ا اكتب ايقكت شعت ايى ك

 .6161 ينطننى،كك-شيتفك يتاك ي م.إ

 .6    ىك ينطننىكك-  ياحىك)ا  وتتى(

 مداس ى، حسان.

    ا اك ياانينىككتة طلنا اكتة ايااىك عو انىك تشاان كت ش   ا اكت شعت ي ااىركاتت اىك نبتلنااىكبراا   ك تشاان 

 .502-623صكك-(.6102)يولنوكك66عك-تالم.ك-،كا  كتبنوت   كحي  ك بتسملى،ك خضيكفياى.ب انىك

 عود، بليان.مس

  اااااياعكحو ااااانىك تشااااان ك بيي اااااىكتبتابناااااىكبوتياااااىك يااااانطننىركاتت اااااىكا ننرناااااىكب اااااياتكخاااااب  اكتة لو ااااا اك

ك42،كعك65سكك-تةجلااااااىكتب يبنااااااىكبوتشاااااان كاتب و ناااااا كاتة لو اااااا ا.ك-تة  حااااااى كبلناااااا  ك ياااااا وا،كلمناااااالكا:نااااااو .

 .556-627صكك-(.6102)ايير اك

 مسيف ، عائشة.

 شبيابكلياوكتاتتلكتة يفاىكركايابي اكح بناىكاك يا  نلنىك كا ئ اىك يان ك،كل اياىكتةهنىكاتشنفنىكاكتب و ا كت

 .ك752ك-703صكك–ب كييتىك.ك

 )افتاتعملى(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.ك50ع كتةؤاريك

 منير، طبى.

 .605-022كصك-(.6102)ك5عكك-بنلنوفنلن .ك-اتشن كع كتةؤ ي اكإلااال نىكاحياتلكتب يو كليوكتبي رنى.

 وافى، عيس ى.

ك5عك-بنلنوفنلناااااا .ك-اتشاااااان كت شعت اااااايىكتة وت اااااابكعاااااا كفينياااااا كاااتىكعاااااا ك   بااااااىكاإااااااا الكصاااااان  ىكااااااا ت خكت شعت ااااااي.

 .662-603صكك-(.6102)

 

 السعودية –األرشيف والوثائق 
 

 التبينى ، املبروك.

ت عكو ناىكب ةرل:ااىكتب يبنااىكك   تباىكب جيبااىك ي اعكتبو اا   كاكتةيفو اا اكبج   اىكتةلاا كفناالكبااو كتبا اايب  ا

 .ك037-000صكك–( . 6161)ايير اك0عك– جلىكاتت  اكتبو    ك.كك–تبي وايىكاكتةوتصف اكتببابنىك.ك
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 الحمودى، على بن عبد العزيز.

ك-  ااااسكا ااااو مكافاااايعكاايحناااالكات ااااان  اكتبو اااا   كت عكو نااااىكعاااا كتةرل:ااااىكتب يبنااااىكتبياااا وايىركاتت ااااىكايلنلنااااى.

 .634-027صكك-(.6102)ك0،كع63 جك-هبكتبو ننى. جلىك : نىكتةل كف

 الحمودى، على بن عبد العزبز.

إلاباااابتعكتبفااااا لونىكاتبت:ا اااابكب بو ااااا   كاتةيفو اااا اكعااااا كت شهاااا عكت عكاااااو ىكب ةرل:ااااىكتب يبناااااىكتبياااا وايىركاتت اااااىك

 .654-027صكك-(.6102)يولنوكك66عكك-تالم.ك-اصفنى.

 عبد العزيز.بن الحمودى، على 

ك- بنىكاتةي  منىكاابتابه كع كإلااتتتاكتة بنىكب ا هعلكت عكو ناىكب ةرل:اىكتب يبناىكتبيا وايى.حفظكتبو    كتة

 .31-3صكك-(.6102)ين ييكك0،كعك52سك- جلىكتة: ن اكاتة لو  اكتب يبنى.

 عبد العزيز.بن الحمودى، على 

 ىكع كتةرل:ىكتب يبناىكتبيا وايىركتبلش  كتببت رىكا يت عكتبو    كب ا هعلكت عكو نىكاااته كع كحفظكايتثكا 

 .42-3صكك-(.6102)يوبنوكك5،كعك52سكك- جلىكتة: ن اكاتة لو  اكتب يبنى.ك-اتت ىكاصفنى.

 الحمودى، على بن عبد العزيز.

اكا لقرااااىكابااااوت  كا ااااالعكا اااا كتبو اااا   كاااااابتابه ركاجيبااااىكتةرل:ااااىكتب يبنااااىكيفو اااا تةي ااااعكتبااااو نىكبلو اااا   كاتة

 .052-010صكك-(.6102)يوبنوك60عك-اتت  اكتة لو  ا.ك-اصفنى.كتبي وايىركاتت ى

 الزامل ، زياد عبد العزيز .

ات اابكتاتتلكتبو اا   كاكاتشاافىكاب:تاالنااىكعاا كهنجااىكااااا تاكاكا ننااىكتة لو اا اكركاتت ااىك نبتلنااىك كتشاايتفك

 .6161تبي  تك،كك–اا  كاييوىك.ك

     ىكتةل ك  واك.ك–  ياحىك)   ي وا(ك

 الم ، سالم محمد .الس

عكك–تةجلاىكتبياوت ىكب لامكتة لو ا اك.كك–اه ر  كتةؤ  ملىكبرا اتكتة لو  اكتبو    نىكركاتت ىكاطنن نىك.ك

 .32ك-06صكك–( . 6161)كايير اك6

 الشمرى، عبد اللطيف.

ى كإشاااايتفكتبو ااا   كإلااتت ااااىكعاااا ك يت ااااعكتبو اااا   كاتةيفو اااا اكبر هااابكإلااتتلكب بي اااا تركاتت ااااىكايلنلنااااىكا و رناااا

 .6107تبي  ت،كك-اا  ك حربكاييوى.

     ىكتةل ك  وا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 . عيسوى، عصام أحمد

،ك66 اجكك- جلاىك : ناىكتةلا كفهابكتبو نناى.ك-تبيا وايىركتؤ اىك يا  نلنى.تب   اىكخب  اكتبو    كع كتة: نا اك

 .76-52صكك-(.6102،ك) بي لك ك م ر اك6عك
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 عيسوى، عصام أحمد.

 جلااىكك-ىكتب   ااىك عفااظكتبو اا   كاتةيفو اا اكعاا كتةرل:ااىكتب يبنااىكتبياا وايىركاتت ااىكايلنلنااىكل بيااى.تبين  اا

 .30-3صكك-(.6102)ك6،كعك64 جك- : نىكتةل كفهبكتبو ننى.

 الهالل ، محمد بن ناصر .

 تبو    كتب  ت خنىكاصنلىكع كار الكشؤا كتة: ن اكع ك    ىكتةل ك  واكركاتت ىكح بىكك

 .025ك– 031صكك–ب كل صيكتبهال ك،كي  يكب ك يربكتب  نبىك.كك ك يرب

 .6161ك–)افتاتعملى(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.كك50ع كتةؤلريكك
 

 السودان –األرشيف والوثائق 
 

 أحمد ، نصر الدين حسن .

تبوت ااااابكاك وتصاااااف اك ؤ يااااا اكحفاااااظكاتشااااان كعااااا كتبياااااوات كعااااا ك ااااالكتب طاااااوتتاكتب :نوبو ناااااىكت عبيثاااااىكرك

 .ك527ك-576صكك–ا تاتح اكركاتت ىكاطنن نىكتن  :كتةي واعكتبي اىكبلري عكتب و ىكبلنيوثك.ك

 .6161ك–.)كافتاتعملى(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اكك50ع كتةؤاريك

 مصطفى، يوسف على الشيخ.

 ص.03ك- تشن كاتتكتبو    كتب و نىكتبيواتلنىركاتت ىكا ننرنى.

 .6102تب  هيل،كك-ريك يمكتة: ن اكاتبو    كاتة لو  اكبج   ىكتب  هيل.ع ك ؤا
 

 العالم العربى –األرشيف والوثائق 
 

 جاد، هالة.

 نثاااا قكات ااااتاتانجنىكايبنااااىكت اااا   الكاتشاااانف اكتبو    نااااىكتب يبنااااىكتةن:ااااااىكاتةياااالوبىكاتة  وبااااىكباااابىكتباااابا ك

 .7صكك-(.6102)يوبنوكك4عكك- لو  اكاتب و ن كع كتب  بمكتب يبى. جلىكتة: ن اكاتةك-ا نمنىكاا   ر ت ى.

 الصاوى، السيد صالح.

تةجلااااىكتةس تبنااااىكك-ااتك وت اااابكتبو اااايكبوتشاااانف اكتب يبنااااىكعاااا كتب  لاااانمكااي اااانخك اااانمكتبهو ااااىركاتت ااااىكايلنلنااااى.

 .032-050صكك-(.6102)كك62عكك-بل و ن كاتة لو  ا.

 عبد اللطيف، دينا محمود.

ك02  يكتبتاااىكاوت ههاااا كاتشااانف اكتب يبنااااىكا اااانلكتب اااابىكبهاااا ركاتتكتبو ااا   كب بفيااااط ط،كتب اااا هيل،كلااابالكتةخاااا

 .523-525صكك-(.6102)يوبنوكك6،كعك0 جك-تةجلىكتب لرنىكبلر: ن اكاتبو    كاتة لو  ا.ك-.6102   وبيك

 فراج ، عبد الرحمن .

 نناىكتب يبناىكا اا كالتالاتكعا كحاو:ك  االوبكب ااتن كتب ن:ناواىكبوتشانف اكراتت اىكا ننرنااىكبوتشانف اكتبو 

( 6161)يوبنااوك ك ااام ر اكك5،كعك7 ااجك–.تةجلااىكتببابنااىكب لااو كتة: ناا اكاكتة لو اا اكك-تب ن  اا اكاب:تاالنااىك.

 ك635ك– 662صكك–.
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 اللبان، نرمين إبراهيم.

 ن  ىك  تاحاىكبضاناكتبيلط اكاتشنفنىكتب يبنىرككwebsites recordsتب نرىكتبو    نىكةيانبتاكتةوت بك

 .32-03صكك-(.6107)ين ييكك02عكك-تالم.ك- يانبتاك وت بكتةؤ يىكتبي اى.
 

 العراق –األرشيف والوثائق 
 

 . أشتيانى، أسد هللا عبدلى

النااا كتبياااال كا ااا   كتةجاااوهيتاكاتبنفااا ئسكتةو وفاااىكعااا كخعتلاااىك ي ااابك  وااااكتةاااؤ نو كإلا ااا  كا ااا كبااا ك باااىك  بااايك

-613صكك-(.6161) ا تسكك7،ككعك4س-ت خعتلاى.ك-ي رىك يربكتبن  يك وف كتبعبنبى.ها كا0627بخاكتبين قك

644. 

 الحصناوى، أحمد.

-075صكك-(.6107)يولنااوكك0،كع0سك-ت خعتلااى.ك-رك اافيكبيباا .0204ا ن ااىكإاااال كتبنفواااكتب اا  كعاا كتب اايتقكااا  ك

025. 

 خلف، نجلة محسن.

اتت اىكعا كت ش   اىكتب :نوبو ناى كلجلاىك ييا كاارنمكلق  ك تشفىكبلر   الاكتبي رنىكع ك يمكتب اؤا كإلا 

 .72-42صكك-(.6107)ك0،كع2 جك-تةجلىكتب يت نىكب :نوبو ن كتة لو  ا.ك-خل ،ك ؤ بكييتىكخضوا.

 .خلف، نجلة محسن

 .6107 سبتا،كك- والك تشفىكتة   الاكتبي رنىكع كتب ؤا كإلااتت ىكع كت ش   ىكتب :نوبو نى.

 تةياناي ى.كت ش   ىك-  ياحىك)   ي وا(

 سلمان، شيماء داود.

 ساابتا،كك-بنا :كلقاا  ك تشاانفىكبليااوالكتب لرنااىكااضاا :كتبهنجاىكتب بتبياانىكعاا ككلنااىكآلااتبكت ش   ااىكتةياناااي ى.

6102. 

 ت ش   ىكتةياناي ى.ك-  ياحىك)   ي وا(

 عباس، أمل فاضل.

اتب كت ش   اااىكتةيانااااي ى ك  ااالكبنااا :كلقااا  ك تشااانفىكبلياااوالكتب لرناااىكااضااا :كتبهنجاااىكتب بتبيااانىكعااا ككلناااىكآلا 

ك-(.6102) ااام ر اكك5،كعك35 ااجكك-تةجلاااىكاتالنااىكبلر: ناا اكاتة لو ااا ا.ك-ف حاالكاناا س،كشااانر :كاتااك االر  .

 .026-057صك

 املالكى، ناظم فضيل.

 تشااااان كاحااااا بواكاتةلفااااا اكتب خاااااانىكبلراااااوتتاكتبم اااااي ىكعااااا كشاااااي ىكلفااااااكت شناااااوبكتب يت ناااااىركاتت اااااىكح باااااى ك

 .6102تبنايل،كك-  بيكتبن ه .كإشيتفكه بى

     ىكتبنايل.ك-  ياحىك)   ي وا(
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 املوسوى، حسين جعفر عبد الحسين.

-0265جشاايى ك0532-0546 خ اا تتاك اا كتبو اا   كتب يت نااىكتب اا هبلكا اا كاراا تلكتب  نااىكتة ب ااىكبلراابلك اا ك

 .025-027صكك-(.6102)ا ي  ك ا كك3،كع5سك-ت خعتلى.ك- نالاى.ك0252
 

 عمان )سلطنة( -ثائق األرشيف والو
 

 

 أبو سالم، محمد مسعود.

انااا ا كتبهااابتي كباااو كت عكااا  كاتةياااؤابو كتب رااا لنو كاب ااا كتبااابا كتبسيبناااىكعااا كحاااو:كتبو ااا   ركاتت اااىك تشااانفنىك

)ينااااا ييكك07،كعك2سك- جلاااااىكتة: نااااا اكاتة لو ااااا ا.ك-ابلو  اناااااىكبو ن اااااىكا ت خناااااىكار لناااااىك ااااا كتب اااااي كتب  اااااي  .

 .023-022صكك-(.6107

 .026-056صكك-(.6161) م ر اكك7،كع6 جك-ع كركبنلنوفنن .ك يض 

 أبو سالم، محمد مسعود.

 ركاتت اااااىكا ت خناااااىك0225ينااااا ييكك66-0210ف اتيااااايكك02ا ااااا   كبنااااابكت خنااااا تك)ا  باااااى(ك يااااالطنىكارااااا  كعااااا كتبفتاااااالك

-03صكك-(.6102)ك0،كر2 اجك-    ىكبنىك او  .حوبنىككلنىكآلااتبك،كك- تشنفنى،كا    نىك بكن يكااي ن .

26. 

 . الحجى، خلفان بن زهران

ااتكهنجاااىكتبو ااا   كاتةيفو ااا اكتبو نناااىك يااالطنىكارااا  كعااا كا ع اااعكتبنياااوثكتب لرناااى كخلفااا  كبااا كعهااايت كباااا ك

،كعك66سك-تةجلااىكتب يبنااىكبوتشاان كاتب و ناا كاتة لو ااا ا.ك-حراابكت ع اا ،كحراابكباا كا اا كباا ك اا بمكتبياا بى.

 .625-652صكك-(.6102)ايير اكك44
 

 ليبيا –لوثائق األرشيف وا
 

 حامد ، سعيد على.

 .672-632صكك–  لو كاتشن كتبلننتىكاكااتىكع كحفظكتب ت يلكتبو ننى.ك

 .6103 يتبلسك،كك–ع كتةؤاريكتب لاىكبلشر نىكتبلنمنىكبلر: ن اكاكتة لو  اكاكاتشن .ك

 الدرهوبى، محمد الهادى.

 ركاتت اااىكاطنن ناااىكا ااا ك تشااان كاعتتلكتب  لااانمكعااا كا:نوبو نااا كتة لو ااا اكااااااا تاكااطنن    ااا كعااا كاتشااان

 .044-007صكك-(.6102)ك66عكك- جلىكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-بنمن .

 الطاهر، الصديق عمر.

 .6102 يتبلس،كك-ااتكتب نقنمكإلااتتىكع ك تشن كإلااتتلكتب   ىكبج   ىكت شنلكتبسيبى.

  لو  ا.اك ايرنىكتبلنمنى.ك يمكاتت  اكتةك-  ياحىك)   ي وا(
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 عمران ، ليله محمد اسنوس ى .

ك–اتشن كع كتةنقر اكاكتةؤ ي اكاكااتىكع كحفاظكتبا ت يلكركاياوت كتةي  انىك ايتبلسك كبنمنا كلروذ ا ك.ك 

 .ك226ك– 262صك

 .6161ك–)افتاتعملى(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.كك50ع كتةؤاريك
 

 مصر –األرشيف والوثائق 
 

 م عبد الجليل.إبراهيم، إلها

عكك-تبياعل  اااى.ك- (ركاتت اااىك تشااانفنىكابلو  اناااى.0200-0222سااشلك نااابك اااوتب كتةنفناااو ك ااا كتبااابي تكتةااااي ىك)

 .574-633صكك-(.6102)ك04

 إبراهيم، إلهام عبد الجليل.

عكك–تبياعل  اااااىك.كك–ات ااااابكاتت ااااا اكتبو ااااا   كاكاتشااااان كعااااا ك اااااايك رااااا كا :يااااا ك  ااااا تاكحوبناااااىكتبياعل  اااااىكك.ك

 .445ك-524صكك-(ك.6161)02

 ابراهيم ، الهام عبد الجليل .

 جلاااىك طااا عكك– كركاتت اااىك تتشااانفنىك.كك0251ك-0231ا ااا   كت ااا خبت كت خناااو كعااا ك ارااا  كتبناااوبيسكتةاااايىكك

 .كك242ك-353صكك–( . 6161)ك0،كعكك62 جك–تببتت  اكاني لنى،ك    ىاعهيك.ك

 إبراهيم، حنان طلعت.

ااج هاا اكك-ؤ يا اكاك ايرنااىرك تشان ككلناىكآاتبك    اىكتب ا هيلكلروذ ا .ا ا  لكايجا اكعا ك تشانف اكتة

ك-(.6161)ينا ييكك35،كع67 اجك؛621-610صكك-(.6102)يوبناوكك36،كعك62 اجك-ت عبيثاىكعا كتة: نا اكاتة لو ا ا.

 .011-33صك

 إبراهيم، سحر محمد.

  كإشايتفك الوىكا ا ك0262 ك كإةا0222 ي فظكاسشالاكتبناوبيسكتةاايىركاتت اىك تشانفنىكابلو  اناىك ا ك

 .6102بنىك و  ،كك- نالا،كا   ك يربكبنو ى.

     ىكبنىك و  .ككلنىكآلااتب.ك يمكالو كتة لو  ا.ك-ت ياحىك)ا  وتتى(

 إبراهيم، ناصرة عبد املتجلى.

صكك-(.6103)ك05عكك-تبياعل  اى.ك-تبب هلنىكاإلا ا:نبت ى.كتى ض ي كتبطفلكع ك ايكتب ثر لنىك  كخال ك ي:ر

602-647. 

 أبو غازى، عماد.

Egyptian archives and the rewriting of the mamluk's history.- Journal of Islamic Area Studies.- 

Vol.10 (2018).- p.5-16. 
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 أحمد، إسراء عبد هللا.

فااو كا اا   كتبنوتصااىكتةاااي ىركاتت ااىك تشاانفنىك ع حاايه كا ياا  نله  كإشاايتفكاراا اكباابتكتباابي ك بااوك اا عى،كلن

 .6102تب  هيل،ك- حربكايفى.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-ك  ياحىك)   ي وا(

 أحمد، صفوة بدير.

 جلااىككلنااىكآلااتب،ك    اااىكك-ااا  نمك ناا لكتبياااوبسكعاا ك تشاانف اكتبصاااع فىكتةاااي ىركتب ا صاا اكتبصاااعفنى.

 .662-077صكك-(.6102)ك بي لكك5،كعك72 جك-تب  هيل.

 أحمد، صفوة بدير.

تةجلااااااىكك-(كب تشاااااان ككلنااااااىكآلااتبركاتت ااااااىك تشاااااانفنى.0232-0263 لفاااااا اك اضاااااا :كهنجااااااىكتب اااااابتبسكا  لاااااايك)

 .652-022صكك-(.6102)يوبنوكك6،كع0 جك-تب لرنىكبلر: ن اكاتبو    كاتة لو  ا.

 أحمد، كامل صالح.

  كإشايتفك را  كت خاوة ،ك0222ك-هاا0512 ك كإةا0225-هاا0672ا    كاسشالاك جلسكتب بتئىكبنىك و  كعا ك

 .6102تب  هيل،كك-لنفو ك يربك يروا.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(.

 أسامة، هاجر.

 .6102تب  هيل،كك-ا    كاب ر   اكببتتكتبو    كتب و نى كإشيتفكار اك بوك  عى،ك  الك و و .

     ىكتب  هيل.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتبو    كاتة لو  ا.ك-حىك)ا  وتتى(  يا 

 أمين، مارين صدقى.

ك- جروااااىكت  ااااعكتب ااايانىكتةيفو اااىكبر: ناااىكإلا ااا:نبت ىركاتت اااىكان ااايكااي نااا  كإشااايتفك رااا  كت خاااوة .

 .6161إلا :نبت ىك

  ن اكاتة لو  ا.    ىكإلا :نبت ى.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة:ك-  ياحىك)   ي وا(

 بركات، أسامة سعيد.

ك-اتشاان كت شاا تىكبل ااي ىكتب   ااىكبوتشاافىركاتت ااىكح بااى كإشاايتفك اايااكيو اا كتبسلناا  ،كتبياانبكتبااا اى.

 .6104 نط ،ك

     ىك نط ك.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 البسيونى، شيماء.

 ركاتت اااااىك تشاااانفنىكابلو  انااااى كإشاااايتفك يرااااواكانااااا سك0276-0242سااااشالاكات اااايلك اااااطفىكب شاااا كف حاااالك

 .6102تب  هيلكك-حروال،كلنفو ك حربكايفى.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىكك)   ي وا(
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 البقرى، مها محمد نبيل.

 ركاتت اااااااىك تشااااااانفنىك0222-هاااااااا0512ك- 0212هاااااااا 0660ا ااااااا   كاساااااااشالاكاياااااااوت كاراااااااو كت شرااااااا ت كعااااااا كتبفتاااااااالك

 ص.436ك-.6107تب  هيل،كك-ابلو  انى كإشيتفكل هبكانبكتب   كتبيو فى،كإبه  كانبكت شلنلكإبيتهنم.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 بيومى، عاطف محمد.

ك4-0،كع52سكك- جلاااىكتة: نااا اكاتة لو ااا اكتب يبناااى.ك-ناااى.ا ااا   كتبوصااا يىكاتبوتياااىكا ااا كتبااااس تركاتت اااىكا    

 .026-052صكك-(.6102)ين ييك ك م ر اك

 توفيق، شيماء أحمد.

ا اااا   ك نط اااااىكآ اااا تك  اااااوت كاتبنوبااااىكا  ااااا بنيكتخت:تن ااااا كات ااااتا  اه ركح حااااايه كا ياااا  نله  كإشااااايتفك يراااااواك

 .6102تب  هيل،كك-ان سكحروال،كلنفو ك يرواكايفى.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-(  ياحىك)   ي وا

 ثابت، رمضان عربى.

 ركاتت ااااىك تشاااانفنىكاابلو  انااااى ك راااا  ك0211-0271سااااشالاكتب: نخ لااااىكت خبيو ااااىكعاااا كتب ااااي كتب   اااابكا اااايك

 .6102إلا :نبت ى،كك-إبيتهنمك يسملىكت خوة ،كلنفو ك يربك وسملى.

 كلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك.:نبت ى    ىكإلا ك-  ياحىك)   ي وا(

 جرجس، مجدى.

ك05عك-تبياعل  اااااى.ك- احااااا عكتب:هناااااىكتب اااااناكعااااا كتبي ااااا كتةاااااايىكعااااا كتبناااااا كتبثااااا نىك ااااا كتب اااااي كتب   ااااابكا اااااي.

 .041-24صكك-(.6103)

 جرجس ، مجدى .

-30صكك–( . 6102)ك02عك– تبياعل  اىك.ك– ك.ك0567لصكل اتكب وت نبكتبنط ت اىكركاو نابكبلن با كبتنا  و كتبثا نىك

24. 

 . جفالن ، ايمان مصطفى 

ك–تةجلاااااااااىكتب لرناااااااااىكبكلناااااااااىكآلااتبك    اااااااااىك  ااااااااانوط.كك– تشااااااااانف اكتةجااااااااا بسكتةيلناااااااااىكبري فقاااااااااىك  ااااااااانوطك.ك

 .456ك– 412صك–(. 6161)75ع

 حسن، تيسير محمد.

لوىك ركاتت اااىك تشااانفنىكا    ناااى كإشااايتفك ااا0244-0253 0522-0630ساااشالاكا يااا فظكتبطااايقكتبااااوفنىك

 .6102تب  هيل،كك-ا  ك نالا.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(
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 حسنى، أحمد مصطفى.

سشالاكتب يااىكتب يا:ي ىكتةيفو اىكبابتتكتبو ا   كتب و ناىركاتت اىكا    ناىك تشانفنى كإشايتفك الوىك انالا،ك

 .6102تب  هيل،كك-لنفو ك يرب.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-احىك)   ي وا(  ي 

 حسونة، شيماء صبرى.

تبو ااا   كت ش ت اااىكةي:راااىكعفتاااىكت شع ناااىركاتت اااىكبوت  هااا كا  تاحااا اكاطو يهااا  كإشااايتفك شااايفكانااابكتةييااا ،ك

 .6102تب  هيل،كك-اعلكا  ك وسملى.

 ببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.    ىكاعهي.ككلنىكتك-  ياحىك)   ي وا(

 حسين، محمد حسين.

-0247ك/ه0627-0625اتت اااىكابلو  اناااىكبساااشالاكا ااابتاكلفاااوسك بيي اااىكبناااىك اااو  كبااابتتكتبو ااا   كتب و ناااىك

 .44-0صك-(.6102)  تسكك40عك-.Cybrarians Journalك- .0221

 حمدى، نهال يوسف.

 .502-631صكك-(.6103)ك05عكك-تبياعل  ى.ك-اتت ىك تشنفنى. رك0222- 0274ا    كت ان بنىكتةج ذيي،ك

 حمدى، نهال يوسف.

ك- ركاتت اىك تشانفنىكابلو  اناى.0232  ك0220ا    ك شنتىكحفظكآلا  تكتةاي ىكاآلا  تكتب يبنىكع كتبفتالك ا ك

 .662-070صكك-(.6161) بي لك كيولنوكك6،كع7 جك-تةجلىكتببابنىكب لو كتة: ن اكاتة لو  ا.

 مدى، نهال يوسف.ح

-624صكك-(.6104)ك06عكك-تبياعل  اى.ك- ركاتت ىك تشانفنىكابلو  اناى.0200  ك0222ا    ك العىكتةن  م،ك

572. 

 خليل، حسن خليل محمد.

 .612-032صكك-(.6104)كك06عكك-تبياعل  ى.ك- ي:رىكتب ا  نىركاتت ىكع كتبسشلكاا .

 ذكى ، حسين سيد .

 ركاتت اىك تشانفنىك0232-ه0673 كإةا ك0234-هاا0670اكاتب رلنا اكعا كتبفتاالكا    كاسشالاكايوت كتبوتباوتت

 .6102تب  هيل،كك-ابلو  انى كإشيتفكلنفو ك يرب،كلنفو ك حربكايفى.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 سرى، تفيدة سمير.

صافيكك62 كإةا ك0227 ام ر اكك66هاا ك0513 ياي كك4ا    ناىكعا كتبفتاالك ا كا    ك   مك  و ركاتت اىك تشانفنىك

 .602-033صكك-(.6107) م ر اكك02عكك-بيوثكع كالمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-.0205ف اتييكك4ها ك0550
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 السعدنى، محمد إبراهيم.

صكك-(.6161) ا تسكك64عكك-بيوثكعا كالامكتة: نا اكاتة لو ا ا.ك-تخ ا ص اككتببت يلكتبنلبيىكب   :نبت ى.

337-324. 

 السعدنى، محمد إبراهيم.

 كإةا ك0270هاا ك0622تببت يلكتبنلبيىكب   :نبت ىركاتت ىك تشنفنىكابلو  انىكبلو    كاتبساشالاكتب يبناىك ا ك

 .6102تب  هيلكك-  كإشيتفك يرواكان سكحروال.0222ها ك0523

 : ن اكاتبو    كاتة لو  ا.    ىكتب  هيلك.ككلنىكآلااتب.ك يمكتةك-  ياحىك)ا  وتتى(

 السعدنى، محمد إبراهيم

ك36،كعك62 اااجك-ااج هااا اكت عبيثاااىكعااا كتة: نااا اكاتة لو ااا ا.ك-تبااابت يلكتبنلبياااىكب   ااا:نبت ىركاتت اااىكا    ناااى.

 (.6102)يوبنوك

 .السعدنى، محمد إبراهيم

ك-تة: ناااااااا اكاتة لو ااااااااا ا.عااااااااا كااج هاااااااا اكت عبيثااااااااىكك-ن اااااااا لكتباااااااابت يلكتبنلبياااااااااىكب   اااااااا:نبت ىركاتت ااااااااىكا    ناااااااااى.

 (.6161)ين ييكك35،ع67 ج

 سعيد، إيمان.

  كإشااايتفك   ااا  ك حرااابك0224كه 0512ك- 0252هاااا ك0636تبو ااا   كاتبساااشالاكتب يبناااىك ع:رااابتتكتبياااوات ك

 .6102تب  هيلكك-اريت ،كاعلكا  ك وسملى.

  ن ا.    ىكاعهيك.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة:ك-  ياحىك)   ي وا(

 السيد، عالء محمود.

 ركاتت اااااااىك تشااااااانفنىك0272-هاااااااا0621 كإةااااااا ك0271-0627ساااااااشالاكا ضااااااا باك جلاااااااسكا ااااااا  ن فك ي ااااااا ك ااااااا ك

 .6102تب  هيل،كك-ابلو  انى كإشيتفك ر  كت خوة ،كن   كيو  كحربى.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 يناس محمد.الشافعى، إ

ك-تةجلاااىكتب لرناااىكبلر: نااا اكاتبو ااا   كاتة لو ااا ا.ك-ا اا   كبااايت جكتة طلنااا اكتبتياااو ىكتةااااي ىركاتت اااىكاصاافنى.

 .536ك-502صك-(.6161)ين ييكك5ع

 شعبان، محمود محمد.

تبناااابكآلاخاااايكك7 كحتااااىك0277   ااااوبيكك61هااااا،ك0624شااااوت كك07ا اااا   ك ااااالعىك ناااابكبناااابكتبي ناااا كب بيااااوات ك اااا ك

 .426-572صكك-(.6104)ك06عكك-تبياعل  ى.ك- ركاتت ىك تشنفنى.0221لوفر اكك02ها،ك0512

 شعالن، محمود محمد.

ك05عكك-تبياعل  ااااااى.ك-اتشاااااانف اكت خ صااااااىركا اااااا   كتب اااااانخك يراااااابكحياااااانو ك خلااااااوفكتب ااااااباىكتةاااااا بكىكلروذ اااااا .

 .412-566صكك-(.6103)
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 .شعالن، محمود محمد

اكاتبسااشالاكب طاا عكتةاابيي  اكت خب نااىكبري فقااىك  اانوطركتبيحاا كتبااو نفىكباابىكتب اا  لو كعاا ك  ياا  كتةلفاا 

 .6227-6247صكك-(.6112)ك4،كر42عك- جلىككلنىكتبلسىكتب يبنىكب  نوط.ك-اتت ىك نبتلنى.

 الشناوى، نورا سعد.

؛كاتت اىك تشانفنىكابلو  اناىك ابك0242إة كك0213ا    كإبيتهنمكب ش كتبف ا كب ك يربكا  كتب:نواكع كتةبلك  ك

 .6102تب  هيل،كك- كلر ذرك  كتبو     كإشيتفك يرواكان سكحروال،كلنفو كايفى.ن يكااي ن

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنىك.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 الشوربجى، محمد جمال.

ك-0421هاااااا ك276-223 ال ااااىكلاااااوصكا    ناااااىك بياااابلكب هااااواكااااااوة كتبياااالطنىك اااا كااااااايكتةر بناااا كت شيت يااااىك

 .23-24صكك-(.6107)ايير اكك011،كع63سكك-آف قكتبث  فىكاتبتاتث.ك- .0427

 صادق ، ايمان عبد املنعم .

لقاامكتاتتلكاك تشاافىكتبسااشالاكاكتةلفاا اكتب ضاا  نىكبرياا  مكا اايلكعاا ك ااايكركاتت ااىكاطنن نااىكا اا ك ي فقااىك

 .ك6161 و  ك،كبنىكك–بنىك و  ك كتشيتفك شيفك يربكانبكتةيي ك،ك يربكحي ك  اك ك.ك

     ىكبنىك و  ك.ككلنىكآلااتبك.ك يمكالو كتة لو  اك.كك–  ياحىك)ا  وتتى(ك

 عباس، حازم حسين.

تةجلاىكك-بس  كاتب لرو اكا  يها كا ا كتبيان الكتةااي ىركاتت اىكت  : ا فنىكباباتكاتتكتبو ا   كتةااي ى. خيت اك

 .22-53صكك-(.6102)ك62عكك-تةس تبنىكبل و ن كاتة لو  ا.

 عبد الحليم، مروان إبراهيم.

 ركاتت ااااااىك6106- كإةاااااا ك0222-0502ا اااااا   كاسااااااشالاك ر نااااااىكتةياااااا ع كتة ااااااكوتلكب ةنوفنااااااىكعاااااا كتبفتااااااالك اااااا ك

 .6102تب  هيل،كك- تشنفنى كإشيتفكإلا فكاري،ك حربك كيييى.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 د الرحمن، هشام أحمد.عب

 ركاتت اااىك تشااانفنى ك0226-0225هاااا ك0501-0621تبو اا   كاتبساااشالاكتب يبناااىكعااا ك ي فقاااىكتب ناا  كعااا كتبفتاااالك

 .6102تب  هيل،كك-إشيتفك يرواكان سكحروال،كع  كتب  ببي كلجم.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 لسالم، أسامة عطية.عبد ا

 ركاتت اااااىك تشااااانفنىك0222هاااااا 0517 كإةااااا ك0244هاااااا 0621ا ااااا   كاساااااشالاكتبااااابت يلكتبنلبياااااىكبراااااايكعااااا كتبفتاااااالك

 .ك6107ك،كتب  هيلك-ابلو  انى كإشيتفك حربكتةايى،كخل كانبكت عرنبك حرب.

 .    ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنىك.ك يمكتبو    كاتة: ن اك-  ياحىك)   ي وا(
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 . عبد الظاهر، عالء

 ركاتت اااااااىك تشااااااانفنىك0226-ه0512 كإةااااااا ك0271-ه0627ا ااااااا   كاساااااااشالاك ي فقاااااااىك اااااااوتحلكتبنيااااااايكاحرااااااايك

 .6102تب  هيل،كك-ابلو  انى كإشيتفكل هبكانبكتب   ،كخل كانبكت عرنب.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 اطى، سامى.عبد الع

 ركاتت ااااااىك تشاااااانفنىك0207ك-هااااااا0553 كإةاااااا ك0221-هاااااااك0677ا اااااا   كاسااااااشالاك لاااااامكتة  شاااااا اكباااااابيوت كتة بنااااااىك

 .6102تب  هيل،كك-ابلو  انى كإشيتفكإير  كاريك بوك لنم،ك حربك كيييى.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 يز، محمد فؤاد.عبد العز 

ا    كااف ايك خاا اكا يلكت ع  رىكع ك ايك ن ك اتخيكاهبك  نبكحتاىك نا  كتبثاوتلكركاتت اىك تشانفنىك

 .6102تب  هيل،كك-ا    نى كإشيتفك يرواكان سكحروال،كع  كتب  ببي كشرسكتببي .

  ن ا.    ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة:ك–  ياحىك)ا  وتتل(ك

 عبد العزيز، منال محمد.

ك0،كع2 اجك-تةجلىكتةاي ىكب لاو كتة لو ا ا.ك-اتت ىكابلو  انىكبن  كا    كاح ج ركا  ك  لو كتبصع فى.

 .44-2صك-(.6102)

 عبد املجيد، محمد نصر.

 (ركاتت ااااىك0272هااااا 0623 (كإةاااا ك)0202هااااا 0654ا اااا   كاسااااشالاكايااااوت كتب جاااا تلكاتةنن اااا اكعاااا كتبفتااااالك اااا ك)

 .6102تب  هيل،كك-تشنفنىكا    نى كإشيتفكإلا فكاريك اطفى،كلنفو ك يرب. 

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 عبد املجيد، محمد نصر.

 ركاتت اااااىك تشااااانفنىك0272هاااااا 0623 كإةااااا ك0237هاااااا ك0635ا ااااا   كاساااااشالاكاياااااوت كتببتخلناااااىكعااااا كتبفتاااااالك ااااا ك

 .6161تب  هيل،كك-ابلو  انى كإشيتفكإبه  ك يربكا  كذهنى،كلنفو ك يربك يروا.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن اكاتة لو  ا.–  ياحىك)ا  وتتى(ك

 عبد املقصود، حافظ شحاته.

ةيفو ااا اكتب رو نااىكب ب ااا هيل كتبوصااو كاإا حاااىكتة لو اا اكعااا كاتشاانف اكتب   اااىركاتت ااىكاطنن ناااىكا اا كاتتكت

 .6102بنىك و  ،كك-إشيتفك شيفك يربكانبكتةيي .

     ىكبنىك و  .ككلنىكآلااتب.ك يمكالو كتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 عبد الناصر، شيماء.

 ركاتت اااىك تشااانفنىكابلو  اناااى كإشااايتفكل هااابك0277-هاااا0624  0230-هاااا0622ساااشالاكإلا ااا:نبت ىكعااا كتبفتاااالك

 .6102تب  هيل،كك-  ،كن   كيو  كحربى.انبكتب 

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(
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 عبد ربه، محمد سامى.

 (ركاتت اىك0222-0244هاا ك0515-0621ا    كاسشالاكايوت كت   ىكا م  بنىكات عرىكخ لىكعا كتبفتاالك ا ك)

 .6107تب  هيل،كك-ف :كص اق،كن   كيو  كحربى. تشنفنىكابلو  انى كإشيتفكا 

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 عرفة ، نيفين أحمد .

تةجلاااىكتببابناااىكب لاااو كتة: نااا اكاكك–اتت اااىك تشااانفنىكةلفااا اكتة ااا ح كتةيفو اااىكبااابتتكتبو ااا   كتب و ناااىك.ككككك

 .540ك-627صكك–( . 6161)ت  وبيك كايير اك4،كعكك7جك ك–تة لو  اك.ك

 عرفة، نيفين أحمد.

ك-(.6102)ك02عككك-تبياعل  اى.ك-(ركاتت ىك تشانفنىكابلو  اناى.0226-0272 لف اكايتخنصكا ن :كاتبان ابىك)

 .046-23صك

 عرفة، نيفين أحمد.

    ااىكك، طاا عكتببتت اا اكإلانياا لنىك جلااىكك- لفاا اكتةن  ااا اركتةطاا  بكا وايااىكلروذ اا ركاتت ااىكابلو  انااى.

 .222-223صكك-(.6102)ايير اكك64عكك-اعهي.

 عرفة، نيفين أحمد.

ك03عكك-تبياعل  ااااااى.ك-.(ركاتت ااااااىك تشاااااانفنىكابلو  انااااااى0200-0252ا اااااا   كتبيصاااااابخ لىكباااااابتتكتبو اااااا   كتب و نااااااىك)

 .662-020صكك-(.6107)

 عرفة، نيفين أحمد.

حوبناااااااا اك ي ااااااااعكتبنيااااااااوثكاتببتت اااااااا اكك-(ركاتت ااااااااىك تشاااااااانفنى.0205-0226ا اااااااا   ك جلااااااااسكشااااااااوتىكتب ااااااااوتلو ك)

 .22-2صكك-(.6105)ايير اكك-تب  ت خنى.

 على، حسناء على.

ىكتبطاايفكتبث باااكب اا  و كتبو اا   كتبي رنااىركاتت ااىكايلنلنااىكااطنن نااىكناا و و ك2012/7068تة ناا تكتبااباة ك يااعاك

 .6102هيل،كتب  ك-بلر ن تكع ك اي كإشيتفك لوىكا  ك نالا،كاعلكا  ك وسملى.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 على، عمر جمال محمد.

 ي اااو كتبياااالط  كاشاااايفكإيناااا  كت خاااا صكبضااااناكتبننااابكاتب  نااااو كعاااا كاتتكتبوك بااااىكا ااااوقكتبن شااااوتلكب ب اااابسك

 .026-035صكك-(.6102)ك04عك-تبياعل  ى.ك-ها.220 ر اىكآلاخيلك نىكك05تب ي  ك)

 . على، يوسف أبو حسيبة

 ركاتت اااااىك تشااااانفنىكا    ناااااى ك0202-هاااااا0527 0221-0627ا ااااا   كاساااااشالاك لااااامكت عيااااا ب اكبااااابيوت كتة بناااااىك

 .6102تب  هيل،كك-إشيتفكل هبكانبكتب   ،كخل كانبكت عرنب.

  ا.    ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: نك-  ياحىك)   ي وا(
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 عمران، جيهان أحمد.

تب اااااا هيلرك طن ااااااىكاتتكتب: اااااايكاتبو اااااا   كك-حااااااناكاايي اااااايك : نااااااىكتبياااااالط  ك  ياناااااا ىكخااااااال كتب ااااااايكتب ثراااااا نى.

 (5)اتت  اك تشنفنى،كك-ص.033ك-.6102تب و نى،ك

 العناقرة، محمد محمود خلف.

 اىكا ت خناىكحضا ت ىك رككاتت0707-0702هاا 0051-0062،كا ن   ك ا  فكت خوت  ك يربكتب:ي اىكعا كتب ا هيلك

ك- جلىك    ىك ننىكب اتبكاتب لاو كإلانيا لنى.ك-،كف  رىكييتىكع ي  .لايلنلنى ك يربك يرواكخل كتب ن  ي 

 .746-223صكك-(.6102)ك01،كع3 ج

 عيسوى، عصام أحمد.

 كت خب  اكاتبيا يىكتبصعنىكبل ش ركع كتبو    كتبي رنىكباجاتتلكتةااي ىكعا كتب ايلو كتب   ابكا ايكاتب  اي 

)ينااا ييك ك اااا تسكك0،كع7 اااجك-تةجلاااىكتببابناااىكب لاااو كتة: نااا اكاتة لو ااا ا.ك-تةنالاياااو ركاتت اااىكا ت خناااىكا    ناااى.

 .632-072صكك-(.6161

 عيسوى، عصام أحمد.

 Cybrariansك-ا اااا   كت خااااب  اكت عكو نااااىكا اااا كبوتبااااىكت عكو ااااىكتةاااااي ىكإلاب:تاالنااااىركاتت ااااىكت  : اااا فنى.

Journal.-36-0صكك-(.6102)  تسكك35عكك. 

 الغنيمى، نجاة يحيى . 

ك02عكك–تبياعل  ااىك.كك–  اايتتك اا كا اا   كتب ااايكتب ثراا نىكرك ت اا  كاك يااوتكخاااكتب ي ااىك اا كافاا ايكتبياعل  ااىك.ك

 .31-2صكك–( . 6102)

 فتح هللا، نجالء.     

شايتفكلنفاو ك (ركاتت ىك تشنفنىكابلو  اناى كإ0222-ها0625ا    كاسشالاكات يلك  نبكب ش كع كتبفتالك  ك)

 .6102تب  هيل،كك- يربك يروا،كلنفو ك حربكايفى.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 محمد، العارف البيومى.

 (ركاتت ااااىك تشاااانفنىكابلو  انااااى ك0272-هااااا0525 (كإةاااا ك)0245ك-هااااا0621سااااشالاك جلااااسكاجاااا تلكإلا اااا:نبت ىك)

 .6102تب  هيل،كك- كت خوة ،كلنفو ك حربكايفى.إشيتفك ر 

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 محمد، رشا عطية.

ركاتت ىك تشنفنىكا    نى كإشيتفك يراواكانا سك0225-0225 0510-0672سشالاك جلسكت   ن فك ايك

 .6102،كتب  هيلك-حروال،كتبه  كانبكت شلنل.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(
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 محمد، كريمة عمر.

اياوت كاشاوت كتةل:نااىكب   ا:نبت ىكخااال كتب اي كتب   اابكا ايركاتت ااىك تشانفنىكابلو  انااى كإشايتفكإلااا فك

 .6102تب  هيلكك-اريك اطفى،ك  الك نبك و و .

     ىكتب  هيل.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتبو    كاتة لو  ا.ك–ى(ك  ياحىك)ا  وتت

 محمد، كريمة عمر.

عكك-ااج هاا اكت عبيثاىكعاا كتة: نا اكاتة لو اا ا.ك-ت شها عكإلااتتىكبوشاوت كتةل:نااىكخاال كتب ااي كتب   ابكا اي.

 (.6161)يوبنوكك34

 محمد، مروة عصام.

صكك-(.6102)   اوبيكك6،كع5 اجك-تةجلاىكتةااي ىكب لاو كتة لو ا ا.ك- تشان كتبتااتثكتةياي  ركاتت اىكا ننرناى.

623-502. 

 محمد، مروة عصام.

لقاااااامكت عفااااااظكااا حااااااىكاتشاااااانف اكتةياااااايحكتب ااااااو ىكبلرياااااايحركاتت ااااااىكح بااااااى كإشاااااايتفك لااااااا فكارااااااي،كتشاااااا ك

 .6107تب  هيل،كك-إبيتهنم.

     كاتة لو  ا.    ىكتب  هيل.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتبو ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 محمد، منال سيد.

تب يو ااالكتبي ااااىكاإلاا حااااىكاااا ك  اااابكبلو ااا   كاتشاااانفنىركتة طلنااا اكاتةيتحاااالركاتت اااىكاطنن نااااىكا ااا ك  ااااياعك

 .417-567صك-(.6107)   وبيكك6،كعك4 جك-تةجلىكتةاي ىكب لو كتة لو  ا.ك-ذت يلكاعهي.

 محمد، منال سيد.

،ك7 اجك-حوبناىككلناىكآلااتب،ك    اىكبناىك او  .ك-اتت ىكا    نىك تشنفنى.كا ن ىك ل:نىك تتك وتاكتحن ئ  ر

 .25-67صكك-(.6102،ك)0ر

 محمد، وليد سالم.

 ركاتت ااااىك0224-0243هااااا ك0516-0626تبو اااا   كاتبسااااشالاكتب يبنااااىكباااابيوت كتب ناااا  يكت خوايااااىكعاااا كتبفتااااالك اااا ك

 .6102تب  هيل،كك- تشنفنىكابلو  انى كإشيتفكلنفو ك يرب،كاف :كص اق.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك–  ياحىك)   ي وا(ك

 محمود، أحمد عبد الوهاب.

ركاتت اااااااىك تشاااااااانفنىككهاااااااا0623ك-اااااااا242إةااااااا ك)ك 0246ك– 0632ا ااااااا   كاساااااااشالاكت شر ناااااااىكت ع  لناااااااىكعااااااا كتبفتاااااااالك

 .6102تب  هيل،كك-ابلو  انى كإشيتفكلنفو ك يرب،كلنفو ك حربكايفى.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك–  ياحىك)   ي وا(ك
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 محمود، حنفى.

 (ركاتت ااااىك تشاااانفنىكابلو  انااااى كإشاااايتفك0200-0562(كإةاااا ك)0242-0622سااااشالاك طن ااااىكبااااوتقكعاااا كتبفتااااالك)

 .6102تب  هيل،كك-لنفو ك يرب،كلنفو ك حربكايفى.

 اعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى،ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك    ىك-  ياحىك)   ي وا(

 مروزق، خالد سيد.

تب اااوكااااو كاف  اااا   كعاااا كت خط باااا اكتة ن ابااااىكبااااو كت اااا  كتباااابي كتةياااان  كاتا ياااا كتب:نييااااىركاتت ااااىكايلنلنااااىك

 .665-045صكك-(.6102) بي لكك0،كع5 جك-تةجلىكتةاي ىكب لو كتة لو  ا.ك-ا    نى.

 كلثوم. مصطفى، أم

ا    كاسشالاكايتخنصك ي فقىك ايكخال كتب اي كتب  اي  ركاتت اىك تشانفنىكابلو  اناى كإشايتفكإلاا فك

 .6102تب  هيل،كك-اري،كإبه  كانبكت شلنل.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 مصطفى، إنصاف محمد.

تةجلاااىكتب لرناااىكك-ج رااابكاف ااا كإلا  باااىرك ااايت:لكا    ناااىكعااا كف ااا اىكإلا ااا  ك يرااابكانااابى.ا ن اااىكتبف اااوىرك اااؤت كتة

 .534-507صكك-(.6161)يوبنوكك4،كع6 جك-بلر: ن اكاتبو    كاتة لو  ا.

 املليجى، أحمد

تبو ااا   كاتبساااشالاكت ش ت اااىكةبيي اااىكتبااايىكبري فقاااىكتةنوفناااىركاتت اااىكبوت  هااا كااخطاااناكةيااا  نله  كإشااايتفك

 .6102تب  هيل،كك-بكتب   ،كبطفىكانبكتبه اى.ل هبكان

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 منصور، مريم صالح.

تةجلااااىكتببابنااااىكك-ااتكاتتكتبو اااا   كتب و نااااىكعاااا كتبايااااو  كبلتاااااتثكتبااااو نىكتبو اااا   ىكعاااا ك ااااايركاتت ااااىكايلنلنااااىك.

 .040-72صكك-(.6102)   وبي كايير اكك4،كعك2 جك- لو  ا.ب لو كتة: ن اكاتة

 منصور، مريم صالح.

تةجلااااىكتببابنااااىكب لااااو كك-ا ن  اااا كت اااا  طكشاااايع كا ناااا  كعتتانااااىك اااا كتب ااااي كتب   اااابكا اااايركاتت ااااىكابلو  انااااى.

 .631-612صكك-(.6102)ين ييك ك  تسكك0،كع4 جك-تة: ن اكاتة لو  ا.

 موس ى، عزة على.

ركاتت ااااىك تشاااانفنىك0226إةاااا كك0267 اااا ا كتةيفو ااااىكباااابتتكتبو اااا   كتب و نااااىكعاااا كتبفتااااالك اااا كا اااا   ك ااااالعىكتب 

 .ك(6161ك)ك6،كع64 جك- جلىك ط عكتببتت  اكإلاني لنى،ك    ىكاعهي.ك-ابلو  انى.

 موس ى، نيفين محمد.

 .032-22صكك-(.6104)ك06عكك-تبياعل  ى.ك-اتت ىك تشنفنىكةلف اكبن ك ايكتةيفو ىكببتتكتبو    كتب و نى.
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 موس ى، نيفين محمد.

 جلاىك طا عكتببتت ا اكإلانيا لنى،ك    اىكك-سشالاك يتتتاكتة ذالو كببتتكتبو ا   كتب و ناىركاتت اىك تشانفنى.

 .630-20صكك-(.6102)يولنىكك60عكك-اعهي.

 موس ى، نيفين محمد.

عكك-تبياعل  اى.ك-و  اناى.سشالاك جلسك و يانو ك اايكتةيفو اىكبابتتكتبو ا   كتب و ناىركاتت اىك تشانفنىكابل

 .004-ك2صكك-(.6107)ك03

 موس ى، نيفين محمد.

حوبناااااا اك ي ااااااعكتبنيااااااوثكك-ا اااااا   كتب اااااانخكحياااااانو ك يراااااابك خلااااااوفركلرااااااوذركعاااااا كاياياااااايكا اااااا   كتب خااااااان ا.

 ص.042ك-(.6103)  تسكك-اتببتت  اكتب  ت خنى.

 موس ى، نيفين محمد.

  .036-52صكك-(.6102)ك04عكك-بياعل  ى.تك-ا    كاا اىك ن كت شتينىركاتت ىك تشنفنىكابلو  انى.

 املولى، محمد محمود.

 (ركاتت ىك تشانفنىك0226-0622هاكإة ك)0242-0623سشالاك جلسكاي:ي ىكايوت كت شه ايىكع كتبفتالك  ك)

 .6102تب  هيل،كك-ابلو  انى كإشيتفكإلا فكاري،كلنفو ك يربك يروا.

 ني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.    ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاك-  ياحىك)   ي وا(

 نبيل، مها محمد.

 (ركاتت ااااااىك0222هااااااا 0512 (كإةاااااا ك)0212هاااااا 0660ا ااااا   كاسااااااشالاكايااااااوت كارااااااو كت شرااااا ت كعاااااا كتبفتااااااالك اااااا ك)

 .6107تب  هيل،كك- تشنفنىكابلو  انى كإشيتفكل هبكتبيو فى،كإبه  كانبكت شلنل.

 ني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.    ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاك-  ياحىك)ا  وتتى(

 ندا، عبد الحليل.

تةجلااىكتةاااي ىكك-تبتاااتثكتبو اا   ىكتب يبااىك سااشلكذت اايلكتب اا بمكب بنونيااكوكا اا كشاان:ىكإلالتالااترك ااايكلروذ اا .

 .642-605صكك-(.6102)   وبيكك6،كعك5 جك-ب لو كتة لو  ا.

 هاشم، سلمى أحمد.

باابتتكتبو اا   كتب و نااىكب ب اا هيلركاتت ااىكان اايكااي ناا  كإشاايتفكالتكتةيفو ااىكبااا اا   كا اا كتبااافوىك ااوهيكت

 .6161إلا :نبت ى،كك- ر  كإبيتهنمكت خوة .

     ىكإلا :نبت ى.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 . وهبة، ياسر عبد الجليل

   كتب و نااااااااااىكعاااااااااا كتبفتااااااااااالك اااااااااا كا اااااااااا   كت شر ناااااااااا اكتب لرنااااااااااىكاتببيتنااااااااااىكاا  ر انااااااااااىكتةيفو ااااااااااىكباااااااااابتتكتبو اااااااااا

 ركاتت اااااىك تشااااانفنىكابلو  اناااااى كإشااااايتفكاااااا   ك يرااااابكبناااااو ى،كلنفاااااو ك0226هاااااا 0520 كإةااااا ك0273هاااااا 0626

 .6161تب  هيل،كك- يربك وسملى.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(
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 وهبة، ياسر عبد الجليل.

 (ركاتت اااااااىك تشااااااانفنىك0222-0270هاااااااا ك0513ك-اااااااا0622اساااااااشالاك و يااااااانو كتة  بلاااااااىكعااااااا كتبفتاااااااالك ااااااا ك)كا ااااااا   

 .6107تب  هيل،كك-ابلو  انى كإشيتفكلنفو ك يرب،كلنفو ك حربكايفى.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 يس، نجالء أحمد.

 جلاااىكك-  لنااابىكاإلاب:تااناااىكة: ناااىك    اااىكتب ااا هيلكعااا ك نن هااا كتبتات اااىركاتت اااىكاطنن ناااى. ااا كباااو كإلاتشااان كتب

 .22-55صكك-(.6102)ك60عكك-تة: ن اكاتة لو  ا.
 

 المغرب –األرشيف والوثائق 
 

 أومغار، سمير آيت.

صكك-(.6161)يولنااوكك001عك-آفاا قكتبث  فااىكاتبتاااتث.ك-ا ا   ك بياابلكااا ك   ااالكاشاايتفكتبياا بيو كعاا ك اايت ش.

22-001. 

 حمودة ، زينب.

La mise en place d'un systéme d'archivage physique et electronique au sein de la Direction des 

Etudes, de la Cooperation du Ministere de la Fonction Publique et de la modernization de 

l'adiministration.- Rabat, 2016.- 87p. 

Thesis-Ecole des Sciences de l'Information. 

 ريوش، الحسين.

تةجلاااىكك- ااايت:لكعااا كتبو ااا   كت عميااانىكا هرنة ااا كتب لرناااىركا فنااا اك خطو ااا اكخعتلاااىكتب ااايا و كبفااا سكلروذ ااا .

 .626-612صكك-(.6102)ك0،كع4  ك-تةس تبنىكبلرخطو  ا.

 .    عمروس ى، نسيمة

Conception et mise en place d'une solution d'informatisation du service des archives de 

Residence Dar Saada.-Rabat, 2016.- 84p. 

Thesis- Ecole des Sciences de l'Information. 

 فياض، املصطفى.

Les archives des collectivités territoriales sources de l'ecriture de l'histoire locale: cas des archives 

régionales et municipales.- Revue Maghrébine de Documentation et de l'Information.- No.24 

(2015).- p.57-101. 

 مقاق، أمينة.

Mise en place d'un systeme d'archivage et lancement d'un projet de digitalisation du fonds 

documentaire/ Makkak Amina ,El Mostafa  Fayad.- Rabat, 2017.- 106p. 

Thesis-Ecole des Sciences de l'Information. 
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 اليمن -األرشيف والوثائق
 

 عفيف، محمد أحمد عبد الرحمن.

) ا يوكك6عك-تةخطو ا اكتبث  فناى.ك- كعا كتبانر كخاال كتب اايكتب ثرا نى.و نىرك شهيكسشالاكتبلتةيوالكتبين 

 .55-56صكك-(.6102
 

 االرهاب الرقمى
 

 اعيل ، نهال فؤاد.إسم

ااج ها اكت عبيثاىكك- بىكاع ك البك  ي  كتة: نا اكاتة لو ا اكب  تها بكتبي ااىركاتت اىكاصافنىكايلنلناى.

 .064-22صكك-(.6161)يوبنوكك34عكك-ع كتة: ن اكاتة لو  ا.
 

 األزمات فى المكتبات

 )انظر: إدارة ألازمات والكوارث فى املكتبات(

 ألاستاذ الجامعى

 يمونة.زاوى، م

ك-بنلنوفنلنا .ك-اات:كتبنف ملىكاتب طو يىكاتب :نوباوج كبو ا  ذكت شا  ح كعا كاخااصكالامكتة: نا اكاتة لو ا ا.

 .627-630صكك-(.6102)ك5ع
 

 االستبعاد فى المكتبات
 

 ابن فاضل، وعلى.

-0صكك-(.6102)ك0،كع2 اااجك- جلااىكالاامكتة: ناا ا.ك-ات اابكا نفااىكا ااان  اكعاا كتة: ناا اكت ش   ناااىكت شعت ي ااى.

02. 

 تسامدة، حسان.

او اانبكافاا كتةر:نااىكبال ااان  اركاتت ااىكب ننااىك اا كتة: ناا اكت ش   نااىكب بو اااكت شعت اايى كحياا  كاياا  بل،ك

ك-(.6161)ك05،كع7 ااجك- جلااىكتةي ااعكتب يبااىكبلنيااوثكاتببتت اا اكعاا كالااو كتة: ناا اكاتة لو اا ا.ك- اار حك اا تح.

 .621-670صك

 تسامدة، حسان.

ناااىكبال اااان  اكعااا كتة: نااا اركاتت اااىكانناااىك ااا كتة: نااا اكت ش   ناااىكب بو ااااكت شعت اااي كحيااا  كتةر ت ااا اكتب رل

ك04،كع7 ااجك- جلااىكتةي ااعكتب يبااىكبلنيااوثكاتببتت اا اكعاا كالااو كتة: ناا اكاتة لو اا ا.ك-اياا  بى،ك اار حك اا تح.

 .501-622صكك-(.6161)يوبنوك
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 الستبيانا
 

 إسماعيلى، مريم.

Conception et realisation de l'application QuestApp pour la gestion des questionnaires au sein 

de l'Enteraide Nationale.-Rabat, 2017.- 91p. 

Thesies- Ecole des Sciences de l'Information. 
 

 استخدام أدلة الويب
 

 عويضة، محمد عبد الباسط.

اتة لو  ا كإشيتفكتحا ك يرابكتبنجا ت،كتبيا نبككت  خبت ك ابىكتبو يكتب يبنىكاا نمنىكع ك ج  كتة: ن ا

 .6107تب  هيل،كك-اتااا.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(
 

 استخدام اإلنترنت
 

 .امبابى، نرمين عبد القادر

ااج هاا اكت عبيثااىكك-ننااىكتةاااي ى.ا اا خبت كا اا كبو فاا  كا اا كشاان:ىكإلالتالااتركاتت ااىكح بااىكتبلشنااىكتبو 

 .027-20صكك-(.6102)يوبنوكك31،كعك63 جك-ع كتة: ن اكاتب لو  ا.

 بالل، بلة أحمد.

ك-تاج ها اك لنااىككلنااىكتببتت ا اكتب لناا كبج   ااىكتبياوات كتةف وحااىكليااوكت ا خبت كإلالتالااتركاتت ااىك سااعنى.

 .057-004صكك-(.6161) بي لكك0،كع0 جك-تةجلىكتبيوت ىكب لمكتة لو  ا.

 بالل، بله أحمد.

ات اابكت اا خبت كإلالتالااتكعاا كتبنياااككتب لاااىركاتت ااىكاطنن نااىكا اا ك ااالبكتببتت اا اكتب لناا كبج   ااىكتبيااوات ك

 .075-043صكك-(.6102)ك66عك- جلىكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-تةف وحى.

 الحداد، محمد أحمد.

ك- : نا ا.كلات.ك-:ىكإلالتالتكبري فقاىك اوه ر.تاج ه اك  لاىكا  لر اكتة  هبكاعهي ىكليوكت  خبت كشن

 .02 -ك3صكك-(.6107)ين يي كف اتيي ك  تسكك0،كع02 ج

 الحداد، محمد أحمد.

تاج هاااااا اك  لاااااااىكا  لراااااا اكتة  هاااااابكاعهي ااااااىكليااااااوكت اااااا خبت كشاااااان:ىكإلالتالااااااتكبري فقااااااىك ااااااوه رركاتت ااااااىك

 .6102تب  هيل،كك- نبتلنى كإشيتفكتؤافكانبكت عفنظ،كانبكت عرنبك بوكخيص.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنىك.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(
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 رزق هللا، خالد شحاته.

 بىكت  خبت كشن:ىكإلالتالاتك راابتكبلر لو ا اكاا انلىكتااا  كإب:تاالناىكعا كإلاذتاا اكتةيلناىكب ةنط اىك

 .6105 يتبلس،كك-تب ي نىركاتت ىك سعنى كإشيتفك يربكتبفن وتىكانبكت شلنل.

     ىك يتبلس.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 سايح، فارس.

تاجاااا ىكتبطلناااااىكت شااااا   نو كلياااااوكت اااا خبت كشااااان:ىكإلالتالاااااتكعااااا كتبنيااااااكتب لاااااىركاتت اااااىك نبتلناااااىكب يااااامكالااااامك

 جلاىكالامكك- بابلكهنا :ك انبهم.،ك بوكتب   مك  بك  كفا تسك ا ي ،كخ6تة: ن اكاتب و ن كبج   ىكت شعت يك

 .72-47صكك-(.6102)ك6،كع7 جك-تة: ن ا.

 عبد الباسط، خالد زغلول.

 ااالو كاتاج هااا اكتة خاااااو كعااا كتبث  فاااىكتب يبناااىكاإلا اااال نىكلياااوكت ااا خبت كإلالتالااات كإشااايتفكإ ااار انلك

 .6161تبفنو ،كك-ت يكاثر  ،ك يربكحي ك  اك .

 كلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.    ىكتبفنو .كك -  ياحىك)   ي وا(

 عبد الكريم، على عبد النبى

ت اا خبت كالتالااتكعاا ك    ااىكتبنااايلركات  اا كاااتىكعاا كتب رلنااىكتب  لنرنااىكاتبنيثنااى كإشاايتفك االر  ك ااواىك

 .6106تبنايل،كك-ا بى.

     ىكتبنايل.ك-  ياحىك)   ي وا(

 عبد هللا، محمد إبراهيم.

ل نالاتكعا كت ش   ا اكتبلنمناىركاتت اىك نبتلناىكا ا ك االبك    اىكتبع  ولاى كإشايتفكااال:كإلاف الك  كشان:ىكإلا 

 .ص 007ك-.6107تةناوتل،كك-انبكتبي  تك س اتى،كإير  كفوعىك ك اى.

     ىكتةناوتل.ككلنىكآلااتبك.ك يمكتة: ن اكاتبو    كاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 عليمات، فرحان راشد.

 ص.072ك-.6107ار  ركاتتكع ع ،كك- كاتالنو كباللتالتركاتت ىك نبتلنى.ت  خبت كا ف 

 الفخرانى، أيمن مصطفى.

بياوثكعا كك-ات بكت  خبت ك البك    ىكإلا   كانابكتبايحر كبا كفناالكب ان:ىكإلالتالاتكعا كبياوم مكتب لرناى.

 .316-470صكك-(.6161) م ر اكك53عكك-المكتة: ن اكاتة لو  ا.

 قادرى، آمال.

هاااااا اكات اااااا  ر  كإلالتالااااااتكباااااابىكتب اااااان بكت شعت اااااايىكاااتكتةؤ ياااااا اكتبتابو ااااااىكااك ايرنااااااىكعاااااا كتب و ناااااا كاو 

اتب ااااا  واركاتت اااااىك نبتلناااااىكب نناااااىك ااااا ك  فااااا  كاشااااان بكبااااا  شعت يكتب  صااااارىكعااااا كا اااااوتتكإلاب ااااابتئى،كتة و اااااا،ك

 .606-023صكك-(.6102)ك7،كعك3 جك- جلىكالمكتة: ن ا.ك-تبث لوىكات ش  ح .
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 آمال. قادرى،

او هااا اكا لرااا طكت ااا  ر  كالتالاااتكعااا كت شعت ااايكاااتكتةؤ يااا اكتبتابو اااىكعااا كإاااابتاك نااالك ث ااا ك  لو  انااا رك

اتت ااااااىك نبتلنااااااىكب ننااااااىك اااااا ك  فاااااا  كاشاااااان بكباااااا  شعت يكتب  صاااااارىكعاااااا كا ااااااوتتكاب اااااابتئى،كتة و ااااااا،كتبثاااااا لوىك

 ص.67ك-.تى ات ش  ح  كآ   ك  اتى،ك نىك  ا

 .6102ا اي،كك-يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.تب بالاي اكك67ؤاريكتةع ك

 محفوظ، عبد املحسن محمد.

فااااايعكك- اااابىكت ااااا خبت ك اضااااا :كهنجاااااىكتب ااااابتبسكب  يااااا  كتب:نرنااااا :كبكلنتاااااىكتباااااانببىكاتب لاااااو كبج   اااااىكاعهاااااي

 .612-073صكك-(.6161)   وبيكك4،كع41سك- جلىكتة: ن اكاتة لو  اكتب يبنى.ك-  نوطكب ن:ىكإلالتالت.

 ة سعد.مرس ى، نادي

ت ااا خبت كإلالتالاااتكااااا  واىكا ااا كتب رلناااىكتب  لنرناااىركاتت اااىكاطنن ناااىكا ااا ك اااالبكا  بنااا اكتةااابتتسكتب جي مناااىك

 .527-563صكك-(.6102)  تسكك61عكك-بيوثكع كالمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-بري فقىكتةنوفنى.

 مسيف، عايشة.

 جلاىكالامكك-يثاىكا ااك ياناكتبنيااكتب لااى.او ه اكتبن حثو كلياوكت ا خبت كشان:ىكإلالتالاتكعا كاااا  كتبن

 .052ك-004صك-(.6102)ك0،كع7 جك-تة: ن ا.
 

 استخدام بنك المعرفة المصرى
 

 أحمد، أحمد شعبان.

ااج هاا اكت عبيثااىكعاا كك-تاج هاا اك اضاا :كهنجااىكتب اابتبسكبج   ااىك ناا لكتبيااوبسكليااوكبناا كتة يفااىكتةااايى.

 .621-652صكك-(.6161)يوبنوكك34عكك-تة: ن اكاتة لو  ا.

 أمين، دانية محمد.

)   اوبي كلاوفر ا كك4،كع07 اجك-بن كتة يفىكتةايىكات  خبت  كع كتة: ن اكا يت عكتة لو  ا.ك : ن ا.كلت.

 .62-02صكك-(.6102ايير اك

 عبد الغفار، منى عبد العزيز.

 ناااىكانااابكتب ع اااعككت ااا خبت تكبنااا كتة يفاااىكتةاااايىكبااابىك اااالبكتببتت ااا اكتب لنااا ركاتت اااىكايلنلناااىكا و رناااى 

 ص.64ك-انبكتبسف ت،كتي  بك  نبكت ي.

 .6102تب  هيلك،كك-لشر نىكتةاي ىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك02ؤاريكتةع ك

 عبد املنعم، رحاب سمير.

 اابىكت اا خبت ك ااالبكتةاايحل و كإلاابتايااىكاتبث لو ااىكبنناا كتة يفااىكتةااايىركاتت ااىك نبتلنااى كإشاايتفكتحاا بك

 .6102تبفنو ،كك-بكحي ك  ا .انبكتبه اىك نوع ،ك ير

  يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك.    ىكتبفنو .ككلنىكآلااتبك-  ياحىك)   ي وا(
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 محمد، إيمان رمضان.

تةجلاااااىكك- ش   اااااىكتب ااااا هيلركاتت اااااىك نبتلناااااى.كتةاااااايىكعااااا كتة: ناااااىكتةي ع اااااىكت شبيااااابلت ااااا خبت كبنااااا كتة يفاااااىك

 .632-667صكك-(.6161)يوبنىكك4عك،6 جك-تب لرنىكبلر: ن اكاتبو    كاتة لو  ا.

 محمد، حنان إسماعيل.

 ص.54ك-ات بكت  خبت كبن كتة يفىكتةايىركاتت ىكح بىركتةي عكتب و ىكبلنيوثكا  ر انىكات شن  نى.

 .6102 يسملىك طياح،كك-لشر نىكتةاي ىكبلر: ن اكاتة لو  اكااتشن .بك66ؤاريكتةع ك

 يمنى، نجوى شكرى.

باااابىك  لاااااىكتةاااابتتسكتبث لو ااااىكا الو اااا كعاااا ك ي فقااااىكتب اااا هيلركاتت ااااىككEKBيفااااىكتةااااايىكت اااا خبت كبناااا كتة 

 .601-042صكك-(.6102)يوبنوك ك   وبيكك24،ك25عكك-تبفهي ت.ك- نبتلنى.
 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات
 

 بغدادى، أحمد إسماعيل.

 نبتلناااااى كإشااااايتفكح  ااااابككت ااااا خبت كا نااااا :كب :نوبو نااااا كتة لو ااااا اكبريا ااااافن اك ناااااوبكتباااااا نبركاتت اااااى

 .6102تب  هيل،كك-تب  فح كاي ب،ك   ت ىكانبكتةيي ك يربك يفوظ.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 بو عركى ، هنادى جمعة .

 ,Anytime ,anywhere access to information resources: a case study from Kuwait/H.Buarki    كككك

S.Dar. – Library Hi Tech News.- Vol. 36, No.7(2019) . – p. 20 – 24. 

 جاسم، عبد العزيز حمد.

 جااااا تاكت اااااا خبت كا:نوبو ناااااا كتة لو اااااا اكب ة: نااااا اكتب   ااااااىكعاااااا كاابااااااىكتبكو اااااتكاااتهاااااا كعاااااا كاطااااااو يكخااااااب  اك

 .6161،كب   ك-تةي فنبي  كإشيتفك    ىكح  بكا  ،ك  والك يربكتح .

     ىكب   .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 الحربى ، عوض .

    User perceptions of ICTat the American University of Kuwait  library . –Library Hi Tech . – 

Vol.34 , No. 1(2016). – p. 143-150. 

 حسن، مى محمد على.

 كعااا ك : نااا اك ااابتتسكتةيحلاااىكتبث لو اااىكبري فقاااىك  ااانوطكب :نوبو نااا كتة لو ااا اركاتت اااىكت ااا خبت كتب ااا  لو

- ك-.6161  اانوطكك-بلوت اابكاتب خطااناكبلرياا  نل كإشاايتفك يراابكف  اا كاناابكتبهاا اى،كانواااكتبطو االك يرااب.

 ص.024 ،ك

     ىك  نوط.ككلنىكآلااتب.ك يمكتبو    كاتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(
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 ة، جميلة.رواب

ات اااابكااياااابي اكاآفاااا قكت اااا خبت كتب :نوبو ناااا كت عبيثااااىك اااا ك اااايفكا اااا ا لكعاااا كتب رلنااااىكتب  لنرنااااىكبج   ااااىك

 .6102خريسك لن لى،كك-ت شنالة كبون   ىكخريسك لن لى.

     ىكت شنالة .ك–  ياحىك)   ي وا(ك

 سالم، وائل محمد .

الاامكتة: نااا اكاكتة لو ااا اركاتت ااىكايلنلناااىك ااا ككتة لو ااا اكاكاااااا تاكعاا كاااابتبس  اايكت ااا خبت كا:نوبو ناا ك

 .533ك-565صكك–ا هىكلقيك البك يمكتة: ن اكاكتة لو  اكبج   ىك  اقك.ك

 .6161  اقك،كك–ع كتةؤاريكتب لاىكاا كب يمكتة: ن اكاكتة لو  اكبج   ىك  اقك.ك

 سعد، آية ربيع.

 ك    ااىكتةناااوتلركاتت ااىك نبتلنااى كإشاايتفك اابىكت اا خبت ك اضاا :كهنجااىكتب اابتبسكا ننااىكالفو يتفناا كعاا

 .6161تةناوتلكك-اال:كانبكتبي  تك س اتى،كش ن  كانبكتب ع عكخلنفى.

     ىكتةناوتل.ككلنىكآلااتب.ك يمكتبو    كاتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 السميرى، سارة بنت عوض.

وثكاتببتت اا اكإلا ااال نىكب بي اا تركاتت ااىكح بااى كت اا خبت  اكا ننااىكتة لو اا اكعاا ك ي ااعكتةلاا كفنااالكبلنياا

 (.6161)ك2عك-بنلنوفنلن .ك-اى،كاا  ك حربكاييوى.و  تلكبتتكاوتكتبير

 الشاهد، محمد عبد هللا.

ت ااا خبت  اكا:نوبو نااا كتة لو ااا اكعااا كتة: نااا اكتةي ع اااىكبج   ااا اكصااا نبك اااايركاتت اااىك نبتلناااى كإشااايتفك

 ص.614ك-.6102تب  هيل،كك-بىك بوكخيص. يربكف   كانبكتبه اى،كانبكت عرنبكان

 فيعكتبنن ا.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-    ىكاعهيك-  ياحىك)   ي وا(ك

 شرشر، محمد سليمان.

ت اااااا خبت كإلااتتلكتب لناااااا كاتبو ااااااطىكب :نوبو ناااااا كتب اااااانك اكعاااااا ك : ناااااا اك    ااااااىكتةنوفنااااااىركاتت ااااااىك نبتلنااااااى ك

 .6102شنو كتبكو ،كك-،كانواكخلنل.إشيتفك  وة كتبن ني

     ىكتةنوفنى.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 صديق، فائزة إبراهيم.

حوبناىكتة: نا اكك-ت  خبت كا:نوبو ن كتة لو  اكع كاتشن كبا ب طنن كا ا كتبساشلكتةابنىكبوتياىكت خي او .

 (.6102)   وبيكك5،كع5سك-اتة لو  ا.

 صيد، كلثوم.

ت  خبت كتبطلنىكبل :نوبو ن كت عبيثىكاتخلكتة: ن اكت ش   نىركاتت ىك نبتلنى،ك حرابكاايالك    اىكا وااك

 .6102 ينطننى،كك-انبكتب  اتكبل لو كإلا ال نى،ك ينطننى ككلثو كصنب،كتفن ىكبيوح.

 .6    ىك ينطننىك-  ياحىك)   ي وا(
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 ضيف هللا، محمد الهادى.

بو ناااا كتة لو ااا اكك  ااااتاتانجنىكبضااار  ك ااااوالكتب  لااانمكتب اااا ة ركتة اااياعكتبااااو نىكبل  لااانمكااااا كت ااا خبت كا:نو 

ك- جلااىكت ااا حكب لااو كتة: نااا اكاتب :نوبو نااا .ك-:ل. ااا نناابىك هااا اتا،كه اا  كبب  ااب ك يرااابكتبهاا اىكحااان ك ،ك

 .606-611صكك-(.6161)ك0،كع6 ج

 عزيز، فتيحة.

اااا  ركشاانك اكتب وتصاالكا  راا ع ركاتت ااىك نبتلنااىكباا ةي عكتب ااعافكااا كت اا خبت كا:نوبو ناا كتة لو اا اكاا

 .6107 ينطننى،كك- نلى.ك–ت ش  ح ،كانبكت عفنظكبوتباوفك

 .6    ىك ينطننىك-  ياحىك)   ي وا(

 د.بمحمد ع على، نهاية

ت ااااا خبت كا:نوبو نااااا كتة لو ااااا اكبااااابامكتب رلناااااىكتب  لنرناااااىركتبكلنااااا اكاهلناااااىكتلروذ ااااا  كإشااااايتفكخلاااااواكا ااااا ك

 .6103 سبتا،كك- بى.اي 

 ت ش   ىكتةياناي ى.ك-  ياحىك)   ي وا(

 الكبير، أحمد ماهر.

ك-(.6102) بي اال ك اا يو كيولنااوكك6،كع61 ااجك- : ناا ا.كلاات.ك-  اايكت اا خبت كا:نوبو ناا كتة لو اا اكا اا كتةنقراا ا.

 .52-56ص

 الكبير، أحمد ماهر.

بكتبااا نبركاتت ااىك نبتلنااى كإشاايتفكح  اابك  اايكت اا خبت كا:نوبو ناا كتة لو اا اكعاا كتب اايك اكتبااان انىكبجنااو 

 ص.[23]    ،627 ،- ك-.6102تب  هيل،كك-ربك يفوظ.تب  فح كاي ب،كبر  ت ىكانبكتةيي ك ي

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك–  ياحىك)ا  وتتى(ك

 مجاور، ساملين محمد حمزة.

لك اااااالبكتببتت ااااا اكتب لنااااا كبج   اااااىكارااااايكتةخ ااااا ت كإشااااايتفك يرااااابكت ااااا خبت كا:نوبو نااااا كتة لو ااااا اك ااااا ك نااااا

 .6105 يتبلس،كك-تبفن وتىكانبكت شلنل.

     ىك يتبلس.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك–  ياحىك)   ي وا(ك

 املخالفى، عبده محمد.

بكات ااابكت ااا خبت كا:نوبو نااا كتة لو ااا اكعااا ك : نااا اكذاىكاح ن  ااا اكت خ صاااىكبربيناااىكصااان  : كانااابىك يرااا

ك-تةجلىكتب يبنىكبوتشن كاتب و نا كاتة لو ا ا.كك-تةخالع ،كانبكتبن  اك  نبكتبف ن ،ك و  كا  كت عبت:.

 .562-625صك-(.6102)ايير اكك41،كك52،كع61س

 املفطوم، نادية مسعود.

ات:كتبااو نفىكبل اا  لو كعاا كشااي ىكبننمناا كلفاااركت اا خبت كا:نوبو ناا كتة لو اا اكاااتهاا كعاا كاييااو ك ياا وىكا 

 .066-27صكك-(.6102)ك60عك- جلىكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-اتت ىك نبتلنى.
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 منصور، فراس ادريدح

ك-  ااايكت ااا خبت كا:نوبو نااا كتة لو اااا اكعااا كاطاااو يكخااااب  اكتة لو ااا اكبر: نااا اككلنااااىكإلا ااا  كااقااامكت ش   ااااى.

 .6161 سبتا،ك

 اكاتة: ن ا.ت ش   ىكتةياناي ى.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة لو  ك–  ياحىك)   ي وا(ك

 نمرود، بشير.

 .6107ت شعت ي،كك-ت  خبت كا:نوبو ن كتة لو  اكع ك نبت كاتشن .

 .6    ىكت شعت يكك–  ياحىك)ا  وتتى(ك
 

 استخدام الحاسب
 

 محمد، حسن صالح.

 جلااااىكتةي ااااعكك-ت اااا خبت كت ع  ااااوبكعاااا كتة: ناااا اكت ش   نااااىكتبيااااواتلنىركاتت ااااىكح بااااىكة: نااااىك    ااااىكتبننلااااو .

 .051-22صكك-(.6102)ين ييكك3،كعك5 جك-ىكبلنيوثكاتببتت  اكع كالو كتة: ن اكاتة لو  ا.تب يب
 

 استخدام الدوريات
 

 تقار، محمد أمين.

ك- اااا ك اااايفك  اااا ا لك    ااااىكت شنالةاااا كبون   ااااى.كSNDLت اااا خبت كتباااابات  اكإلاب:تاالنااااىكتة  حااااىكا اااا كبوتبااااىك

6102. 

     ىكت شنالة .ك-  ياحىك)   ي وا(

 ى، أحمد بن حمد.السنائ

 نهشناااىك  تاحاااىكببتت اااىكت ااا خبت كاكااا ايرنو كبااابات  اكتبوصاااو كت عااايكااتشااانف اكتةف وحاااىكتة  حاااىك ااا ك

ارااا  ركاتتكصاااف :كك-خاااال كشااان:ىكالتالاااتركاتت اااىك نبتلناااىكا ااا ككلناااىكتبهنب اااىكعااا ك    اااىكتبيااالط  ك ااا بوس.

 ص.021ك-.6102بلطن اىكاتبت يكاتب وعبب،ك

 ع.عبد القادر، هبة ربي

،ك62سكك- جلااىكبيااوثككلنااىكآلااتب،ك    ااىكتةنوفنااى.ك-ت اا خبت كتة:فااوفو كتةاااي و كبلرجااالاكت خ صااىكو اام.

 .0104-0110صكك-(.6102)يوبنوكك004عك
 

 استخدام الرسائل الجامعية
 

 بومعرافى، بهجة.

 ااااااىكت اااااا خبت كتبي اااااا  لكاا ياحاااااا اكإلاب:تاالنااااااىك اااااا ك اااااايفك لنااااااىك اااااا ك ناااااالكتب اااااابتركا اااااايتتكتبنياااااااركاتت

 .516-625صكك-ت شعت ي.ك-6ت  طالانىكبر هبكالمكتة: ن اكاتب و ن كبج   ىك ينطننىك

 .6102ار  ،كك-ع كتةؤاريكتبباة كاا كبلر: ن اكاتة لو  اكاتب و ن .

 .23-32صكك-(.6102)ك0،كع0 جك- يض كع كرك جلىكت  حكب لو كتة: ن اكاتب :نوبو ن .
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 استخدام شبكات التواصل االجتماعى
 

 أبو الخير، إبراهيم حسن.

ت ااا خبت كتبنااا حثو كب  ش   ااا اكتبيااا وايىكةوت ااابكتب وتصااالكا  رااا ع كتب لرناااىركاتت اااىكت  : ااا فنىكةاااو ح ك

)ينا يي ك ا تسكك0،كع4 اجك-تةجلىكتببابنىكب لو كتة: ن اكاتة لو  ا.ك-ا ك ايرن .كResearchgateبوتبىكتبنياك

 .042-005صك-(.6107

 أبو الخير، زينب حسن.

 جلااااااىكتة: ناااااا اكك-ت اااااا خبت كشاااااانك اكتب وتصاااااالكا  راااااا ع كتب لرنااااااىكب  ش   اااااا اكتةاااااااي ىركاتت ااااااىكايلنلنااااااى.

 .024-020صك-(.6107)يوبنوكك5،كعك57سكك–اتة لو  اكتب يبنى.ك

 أحمد، أسامة سالمة.

 ص.66ك-    ن اكت  خبت كشنك اكتب وتصلكا  ر ع كع كتة: ن اكتب يبنى.

 .6107تب  هيل،كك-ب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.الاي اكتبك62ؤاريكتةع ك

 أحمد، سها بشير.

 راااااابتك ااااا ك اااااا اتككFace Bookت ااااا خبت ك اااااالبك يااااامكتة: نااااا اكاتة لو ااااا اكبج   اااااىكب  ااااا كتبفييااااانو ك

،كعك3 ااجك-تةجلاىكتببابنااىكب لاو كتة: ناا اكاتة لو ا ا.ك-تة لو ا اكإلاب:تاالنااىكتبتاىكااابامكتة ايتتاكتببتت اانى.

 .027-062صكك-(.6102 ر اك)يوبنو ك مك5

 أحمد، علياء إبراهيم.

  ايكت ا خبت كتبط بنا اكب اانك اكتب وتصالكا  را ع كإلاب:تاالنااىكا ا كتب ياانلكتببتتسااملىركاتت اىكح باىكا اا ك

تب يبااااىك  جلااااىكتةي ااااع-.كك    ااااىكإلا اااا  كاناااابكتباااايحر كباااا كفنااااالك- ياااامكتة: ناااا اكاتة لو اااا اكبكلنااااىكآلااتب

 .667-611صكك-(.6102)يوبنوكك06،كعك2 جك-تة: ن اكاتة لو  ا.بلنيوثكاتببتت  اكع كالو ك

 أحمد، ملياء سامى.

ف الناىكت اا خبت كشاانك اكتب وتصاالكا  راا ع كعاا كاناا ا كتة يفااىكباابىك ااالبكت ش   اا اركاتت ااىك نبتلنااىكا اا ك

ك-. اااالبك اااا ك ناااالكتب خاااايركعاااا ككاااالك اااا ك اااا   تىكتبكو ااااتكاتب اااا هيل كإشاااايتفك  اااا  ىكتبياااانبكييتااااى،كةناااا :ك خ اااا ت

 .6102تب  هيل،ك

     ىكحلوت .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك–  ياحىك)ا  وتتى(ك

 أصيل، غادة عبد الوهاب.

تاج ه اكت  خبت ك  بن اك يمكتبتابنىكت خ صىكبكلنىكتبتابنىكع ك    ىك بلكةوت بكتب وتصلكا  ر ع كعا ك

ك-تبوهااا بك صااانل،كشاااي فىكانااابكت خااا ب كتبس  ااابى.ت عااااو كا ااا كتة لو ااا اكتب لرناااىكتة خاااااى ك ااا الكانااابك

 .532-501صكك-(.6107) بي لك ك م ر اكك6،كع65 جك- جلىك : نىكتةل كفهبكتبو ننى.
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 امنيس ى، ابتسام رزق عبد الحميد.

ت ا خبت كتب اانك اكا  ر انااىك اا ك  لاايك ااالبك    ااىكارايكتةخ اا تكبلنمناا ركاتت ااىكاصاافنى كإشاايتفك يراابك

 ص.564ف،ك- ك-.6102 نط ،كك- ايىك  بك يسملى.ف   كانبكتبه اى،كل

     ىك نط .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك–  ياحىك)ا  وتتى(ك

 امنيس ى، ابتسام رزق عبد الحميد.

 .214ك-352 بىكت  خبت ك : ن اك    ىكاريكتةخ  تكةوت بكتب نك اكا  ر انىك.كصك

 .ك6161  اقك،ك–تة لو  اكبج   ىك  اقك.ككع كتةؤاريكتب لاىكاا كب يمكتة: ن اكا 

 البرى، دعاء.

Awareness and use of academic social networking sites by the Academic staff at the South Valley 

University in Egypt.- Journal of Library and Information Science.- Vol.3, No.2 (Dec. 2015).- 

p.115-132. 

 ونى، ناهد محمد.بسي

او نااا كتة: ناااا اكاك ايرنااااىكبج   ااااىكتبيااالط  ك اااا بوسك خااااا  صكشاااانك اكتب وتصااالكا  راااا ع كعاااا كا اااابيمك

 ص.61ك-خب     كتة: منى كل هبك يربك ينونى،كانبكتةجنبكبواعل،كخ باىكتب اتشبى.

 .6102تب  هيل،كك-ع ك ؤاريك يمكتة: ن اكاتبو    كاتة لو  اكبج   ىكتب  هيل.

 كرى، يوسف على.الب

  تاااااحكت اااا خبت كشاااانك اكتب وتصاااالكا  راااا ع كب ة: ناااا اكت ش   نااااىكتبيااااواتلنىكبتاااااا جكاايااااو  كخااااب      ك

 ص.2ك-يو  كا  كتب نخك اطفىكتبن:يى،ك يربك اطفىك يربكا  .

 .6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريكتةع ك

 بلغيث، سلطان.

 جلااىكتةي ااعكك-ت شاا   نو كليااوكااتكا اا  اكتب وتصاالكا  راا ع كعاا كاااامكتب رلنااىكتب  لنرنااى.تاج هاا اكتبطلنااىك

 .633-662صكك-(.6102)يوبنوكك06،كعك2 جك-تب يبىكبلنيوثكاتببتت  اكع كالو كتة: ن اكاتة لو  ا.

 الحارثى ، مسفر .

IS social media a reliable source for information ? : an examination of social media use among 

Saudi journalist .- 2020. 

Thesis – Arkansas State University . 

 الحداد، محمود.

The use of social media among Saudi residents for medicines related information.- Saudi 

Pharmaceutical Journal.- Vol.26, No.8) 2018(.-p.1106-1111. 
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 ربى، أسماء حامد.الح

ت اا خبت كشاانك اكتب وتصاالكا  راا ع كعاا كان ااطىكتب  لنرنااىكب  ياا  كتة: ناا اكاتة لو اا اركاتت ااىك نبتلنااىك

 .6102تب  هيل،كك-ع كت ش    اكتبي وايى كإشيتفك    ىكتبينبك يروا.

     ىكتب  هيل.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتبو    كاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 سيان، نجوى.ح

ت  خبت  اكتخ ا صملىكتة: نا اكت ش   ناىكت شعت ي اىكةوت ابكتب وتصالكا  را ع ركاتت اىك نبتلناىكب ة: نا اك

 ص.07ك-ت ش   نىكبوتيىكبو ياتس.

 .6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريتةع ك

 حسين، أبرار عاطف.

ك-  ر اناااىكعااا كاااااا  كتب لااااىكباااو ك اضااا :كهنجاااىكتب ااابتبسكاتبطاااالب. لرااا طكإلافااا الك ااا ك وت ااابكتب ااانك اكا 

 .36-60صكك-(.6102)ين ييكك2،كعك3 جك-. جلىكتةي عكتب يبىكبلنيوثكاتببتت  اكع كالو كتة: ن اكاتة لو  ا

 حمزة، سيد على.

ىركاتت اااىك  ااايكاو ااا كتة: نااا اكت ش   ناااىكت ااا خبت كشااانك اكتب وتصااالكا  ااا ع كا ااا ك اااوالكت خاااب  اكتة: منااا

بياااوثكعااا كالااامكك-بكا ااا ك يرااابكحراااعل،ك هااا ك يرااابكا نااال.ن اااتة: نااا اكت ش   ناااىكبباباااىكتبكو ت  نبتلناااىكعااا ك

 .413-525صكك-(.6107) م ر اكك02عكك-تة: ن اكاتة لو  ا.

 حناوى، مجدى "محمد رشيد".

لاااا بلسكعاااا كت ااا خبت  اكتبطلنااااىكعاااا ك اااا كتةيته ااااىكتبو ااااطىكب اااانك اكتب وتصاااالكا  راااا ع كعاااا ك اااابتتسك بينااااىك

 .076-043صكك-(.6102)ين ييكك02عكك-تالم.ك-فليطو .

 الخروصية، رحمة بنت سليمان.

لراااااوذرك  تااااااحكت ااااا خبت كشااااانك اكتب وتصااااالكا  رااااا ع كعااااا كتة: نااااا اكاك ايرناااااىكتب ر لناااااىركاتت اااااىكب ا رااااا اك

 ص.62ك- نهشنىكتبنقمكتبن ارى كتحرىكبتتك لر  كت خياصنى،كلب   كب كح تثكت عيتصملى،كن نرىك  ا.

 .6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريتةع ك

 خثامى، مها.

The Use of social media networks by Saudi Women and its impact on enhancing their general 

knowledge. A case study.- 

 .621-654صكك-(.6102)ك2عكك-تةجلىكتب يبنىكبلبتت  اكتة لو  انى. 

 راض ى، تغريد أبو الحسن.

 نراوذركب انك اكتب وتصالككLinked in بىكإف الكتةاي و كتب   لو كب ط عكتة: ن اكاتة لو ا اك ا كشان:ىك

صكك-(.6107) بي ااال كيولنااااوكك6،كع4 ااااجك-تةجلاااىكتببابنااااىكب لاااو كتة: ناااا اكاتة لو ااا ا.ك-تةألااااىركاتت اااىك نبتلنااااى.

73-054. 
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 السريحى، منى بنت داخل.

ك- ااالكتبنجااا حكت عي اااىكت ااا خبت  اكتب ااانك اكا  ر اناااىكعااا كتة: نااا اكاتةؤ يااا اكتب  لنرناااىكاتبنيثناااى.اوت

 .23-72صكك-(.6102)ك0،كع63 جك- جلىك : نىكتةل كفهبكتبو ننى.

 السيد، أسماء محمد.

 اك لراا طكإلافاا الك اا كشاانك اكتب وتصاالكا  ر انااىكاتةهننااىكباابىكاننااىك اا ك اضاا :كهنجااىكتب اابتبسكب  ش   اا

 .042-050صكك-(.6102)ين يي ك  تسكك0،كع2 جك-تةجلىكتببابنىكب لو كتة: ن اكاتة لو  ا.ك-تةاي ى.

 السيد ، أمانى محمد .

The use of academic social networks among Arab researchers : a  survey .- Social Science 

Computer Review .- Vol. 34 No.3 ( 20`6) . – p. 378-391. 

 سيد، آمنة إبراهيم.

تاج هاااااا اك اضاااااا :كهنجااااااىكتب اااااابتبسكبج   ااااااىكتب اااااا هيلكليااااااوكت اااااا خبت ك نااااااوتاكتبنوانااااااوبكتب  لنرنااااااىركاتت ااااااىك

 .6161ب   ،كك-.    كع   مكانبكت شوتاك نبتلنى كإشيتف

     ىكب   .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 شعبان، جمال.

 ص.65ك-تب وتصلكا  ر ع كع كابتا كتة لو  اكتب لرنىكاتب  ننىكبو كت ع  ىكاتةنط .كت  خبت كشنك ا

 .6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريتةع ك

 شعالل، سليمة.

كت اا خبت كتب اانك اكا  ر انااىكتةبارااىكب بفناابيوك رنااا اكبل  لاانمكاا  واهاا كا اا ك ات:كا اا ا لكت شاا   نو ر

 ص.64ك-    ىكاميىكلروذ   ك لنرىكش ال ،كاع عكف نيى.

 .6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريكتةع ك

 الصاوى، السيد صالح.

 ص.51ك-ت  خبت كشنك اكتب وتصلكا  ر ع كع كاتشنف اكتبو ننىكتب يبنى.

 .6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريكتةع ك

 الصاوى، السيد صالح.

ك-ت اتاتانجنىكت ا خبت كشانك اكتب وتصالكا  را ع كعا كاتشانف اكتبو نناىكتب يبناىركاتت اىكاصافنىكايلنلناى.

 .051-015صكك-(.6102)ين يي ك  تسكك0،كع2 جك-تةجلىكتببابنىكب لو كتة: ن اكاتة لو  ا.

 عبد الحميد، ابتسام رزق.

  ر انىك  ك  ليك البك    ىكاريكتةخ ا تكبلنمنا ركاتت اىكاصافنىكايلنلناى كإشايتفكت  خبت كتب نك اكا 

 .6102 نط ،كك- يربكف   كانبكتبه اى،كل ايىك  بك يسملى.

     ىك نط .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(
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 عبد الحميد، مروة فتحى.

 اا خبت ك وت اابكتبااو كىركاتت ااىك نبتلنااى كإشاايتفك اا   كع اا  مكتاج هاا اكتبناا حثو كبج   ااىكإلا اا:نبت ىكليااوكت

 .6161ب   ،كك-انبكت شوتا،كا ا كلمنلكشع اكا  .

     ىكب   .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 عبد هللا، داليا موس ى.

 خاا  تىكتة: نا اكاتة لو ا ارككاطنن  اكت  خبت كا   لكتب وتصلكا  ر ع كع كتب نرنىكتةي بت ىكةه تتا

ااج هااااا اكت عبيثاااااىكعااااا كتة: نااااا اكك-.Cybrarians, Library Expertsاتت اااااىكا ننرناااااىكايلنلناااااىكةجراااااواتىك

 .524-523صكك-(.6102)ين ييكك30عكك-اتة لو  ا.

 عبد الهادى، سارة محمد.

ناااابكتب ع ااااعكليااااوكت اااا خبت كتاج هاااا اك اضاااا :كهنجااااىكتب اااابتبسكاتبطااااالبكب بكلناااا اكتب لرنااااىكعاااا ك    ااااىكتةلاااا كا

 جلااااىكتةي اااعكتب يبااااىكبلنيااااوثكاتببتت ااا اكعاااا كالااااو كتة: ناااا اكك-عاااا كتب رلناااىكتب  لنرنااااى.كYou Tubeتبنواناااوبك

 .003-22صك-(.6107)يوبنوكك2،كعك4 جك-اتة لو  ا.

 عبد الوهاب، غدير مجدى.

 نمناىركاتت اىكايلنلناىك ابك ن   اكتة: ن اكتة  ل ىكب   خبت كشانك اكتب وتصالكا  را ع كعا كتة: نا اكا 

 ص.50ك-ت  تن طك ن  ىكبلر: ن اكتب يبنى.

 .6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريتةع ك

 عجزون بيت سعيد، سهام.

ت اااا خبت ك اضاااا :كهنجااااىكتب اااابتبسكب بكلناااا اكا  ر انااااىكاإلانياااا لنىكعاااا ك    ااااىكتبياااالط  ك اااا بوسكتب اااانك اك

نااىكعاا كتب  لاانمكاتبنياااكاتب وتصاالكتب لاااى ك ااه  ك،شااعا كبيااتك اا نب،كاناابكتةجناابكصاا   كبااوكا  ر انااىكتةهن

 .642-612صكك-(.6102)ايير اكك41،ك52،كع61سك-تةجلىكتب يبنىكبوتشن كاتب و ن كاتة لو  ا.ك-اعل.

 عريبى، خلود على.

ةي ع ااىكت ش   نااىكتب يت نااى كت اا خبت كا اا  لكتب وتصاالكا  راا ع كعاا ك ن ااطىكتب ال اا اكتب   ااىكعاا كتة: ناا اكت

عك،ك5 ااجكك-.كتة لو ا اكاكتب و نا كتةجلاىكتب يت ناىكببتت ا اكك– خلاواكا ا كاي باىك،كانابكتبايحر ك يراواك يرابك

 .566ك–ك627صكك–( . 6161)لوفر ا0

 عليان، ربحى مصطفى.

 ااعكتة لو اا اكات اابكت اا خبت ك وت اابكتب وتصاالكا  راا ع كعاا ك جاا  كت خااب  اكتبفننااىكاتب   ااىكبلر: ناا اكا يت

ك- ااا كا هاااىكلقااايك اضااا :ك ر ناااىكتة: نااا اكاتة لو ااا اكاتالناااىكاتة ااا:الاكتبتاااىكااااوت ههمك ااا كا هاااىكلقااايهم.

 ص.02

 .6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريتةع ك
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 العمران، حمد بن إبراهيم.

اتت اااااا اكك-  راااااا ع كاااااااو تاركاتت ااااااىكايلنلنااااااى.ااج هااااا اكتب  ةنااااااىكاتةيلنااااااىكعاااااا كت اااااا خبت كشاااااان:ىكتب وتصاااااالكا 

 .26-53صكك-(.6103)  يوكك03عكك-تة لو  ا.

 العوشان، مريم

Do caregivers of autistic children seek information in social networks.- Information Studies.- 

No.15 (May 2015).- p.337-358. 

 عيس ى، ياسر بابكر.

ا  ر ع كع كخب  اكتة لو  ارك ي اعكتة لو ا اكب بياف تلكا ي :ناىك)تبياوات (كت  خبت كشنك اكتب وتصلك

 ص.03ك- لروذ  .

 .6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريكتةع ك

 القدال، حسام الدين عوض هللا أحمد.

 ص.66ك-ت  خبت كشنك اكتب وتصلكا  ر ع كبايو  كخب  اكتة لو  ا.

 .6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريتةع ك

 قمصانى، نبيل بن عبد هللا.

تاج ه اكتب ط عكت خ صكليوكت  خبت كشنك اكتب وتصلكا  ر ع كع كحو:كإاتتلكتة يفىركاتت اىكاطنن ناىك

 .26-35صكك-(.6102)ين يي كيوبنوكك07،ك02عكك-اتت  اكتة لو  ا.ك-ا  كشي ىكيولنلفيكبجبل.

 لحيول، وليد.

ت  خبت كتبطلناىكاا ا ا لكب ناوتاكتبنواناوبكعا كتب رلناىكتب  لنرناىركاتت اىك نبتلناىكعا ك  هابكالامكتة: نا اك

 .6107 ينطننى،كك-اتب و ن  كابنبك عنو ،كا ئ ىكتحرى.

 .6    ىك ينطننىك-  ياحىك)   ي وا(

 لوكيم، محمد الهادى.

Usages du web social via les sites web des bibliothèques algériennes: cas du réseau 

universitaire/ Mohamed El Hadi Loukem, Nadia Aliouali.- Revue d'Information Scientifique & 

Technique.- Vol.23, No.2 (2018).- p.57-78. 

 املاحى، ياسر حسين.

كب طنن اا اكاشاانك اكتب وتصاالكا  راا ع كعاا كات اابكت اا خبت ك اضاا :كهنجااىكتب اابتبسكعاا كحاا   تىكبنساا اىكالناا ت 

 ص.65ك-ان ا كتةي وىكتب لاىركاتت ىكايلنلنىك   تلى كي  يكحيو كتة   ،كت  :كحيو كت ع سملى.

 .6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريتةع ك

 مجاهد، أمانى جمال.

 ص.61ك-تبفيسكبو ك لروذ  .ت  خبت كتخ ا صتىكتة لو  اكبل نك اكا  ر انىرك

 .6102 ينطننى،كك-ع كتةؤاريكتب يبىكحو كتة: ن اكا ؤ ي اكتة لو  ا.
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 محجوب، شذى حمدهللا.

او ناااا كشاااانك اكتب وتصاااالكا  راااا ع كعاااا كتب  لاااانمركاتت ااااىكاطنن نااااىكا اااا ك ااااالبك ياااامكتة: ناااا اكاتة لو اااا اك

 ص.02ك-بج   ىك  كات   كاهلنى.

 .6107تب  هيل،كك-يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.الاي اكتب بك62ؤاريكتةع ك

 محمد، عبد العظيم سليمان.

او نااااا كتة: نااااا اكت ش   ناااااىكتبياااااواتلنىكب ااااانك اكتب وتصااااالكا  رااااا ع كعااااا كخاااااب     ركاتت اااااىكاطنن ناااااىكا ااااا ك

 ص.07ك-تبا اق.كىت ش    اكت عكو نىكبوتيىكت خي و  كانبكتب قنمك لنر  ك يرب،ك   نىكتةهب

 .6107تب  هيل،كك-تب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.اي اكبالك62ؤاريتةع ك

 محمد، محمد عبدهللا.

تاج هاا اكا االو كتةياا فنبي كليااوكت اا خبت كا اا  لكتب وتصاالكا  راا ع كبرؤ ياا اكتة لو اا اكعاا كتةرل:اااىك

تب يبناىكتبيا وايىركاتت ااىكاطنن ناىكا اا ك ي اعك ااا اتكتبا  لمكبج   ااىكا وااك يراابكبا كفهااب ك يرابكاناابك ك

 ص.66ك-رب،كانبك ك يربكإ ر انل. ي

 .6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريتةع ك

 مرتكوش، ثائر.

ك-.كك6102ا  اا ك،كك-ااتفاابكت شرهااوتكتبيااوتىك ياا خب ىك وت اابكتب وتصاالكا  راا ع  كإشاايتفكلاابىكتبياا ع .

 ات ى.ك613

     ىكا   .ك-  ياحىك)   ي وا(ك

 مد.مظهر، منيرة مح

ت اااااا خبت كا اااااا  لكتب وتصاااااالكا  راااااا ع كبع اااااا الكتب ف ااااااالكبااااااو كتبطااااااالبكا اضاااااا :كهنجااااااىكتب اااااابتبسكعاااااا ك  ياااااا  ك

تة: ناا اركاتت ااىكح بااىكا اا ك ياامكتة: ناا اكاتبو اا   كاا ننااىكتة لو اا اكبكلنااىكآلااتبك    ااىكتب اا هيل ك نوااالك

 ص.62ك- يربك قهي،ك نىك يرواكانبكتبه اى.

 .6107تب  هيل،كك-بلر: ن اكاتة لو  ا.الاي اكتب يبىكبك62ؤاريتةع ك

 .301-475ص-(.6161)  تسكك64عكك- يض كع ركبيوثكع كالمكتة: ن اكاتة لو  ا.

 معتوق، خالد بن سليمان.

ت ااااااا خبت كاطنن ااااااا اكاشااااااانك اكتب وتصااااااالكا  رااااااا ع ك اتلكبل وتصااااااالكتب  لنااااااااىكعااااااا كاااااااابتبسكالاااااااو كتة: نااااااا اك

 جلاااىك : ناااىكك-بسكعااا كت ش   ااا اكتبيااا وايىركاتت اااىكايلنلناااى.اتة لو ااا اك ااا كا هاااىكلقااايك اضااا :كهنجاااىكتب ااابت 

 .635-610صكك-(.6102)   وبيكك0،كع65 جك-تةل كفهبكتبو ننى.

 ملحم، محمود محمد.

ايلنااالك ااالو كتبنااا حثو كتبياااوت و كاجااا ىكت ااا خبت كتب ااانك اكا  ر اناااىكتب لرناااىركاتت اااىكاصااافنىكايلنلناااى ك

 ص.644ك-.6107ا   ،كك-إشيتفك يسكص   .

     ىكا   .ك-احىك)   ي وا(  ي 
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 منصور، عصام.

The adoption and use of social media as a source of information by Egyptian government 

journalists.- The Journal of Librarianship & Information Science.- Vol.50, No.1 (2017). - p.48-67. 

 املنيس، ملياء سامى.

ك-خبت كشاااانك اكتب وتصااالكا  راااا ع كعاااا كانااا ا كتة يفااااىكباااابىك اااالبكت ش   اااا اركاتت ااااىكايلنلنااااى.ف الناااىكت اااا 

 .426-445صكك-(.6102)  تسكك66عكك-بيوثكع كالمكتة: ن اكاتة لو  ا.

 يامين، عماد.

ك-تاج هااا اك لنااااىك    ااااىكتبوا اااو كليااااوكت اااا خبت كشااانك اكتب وتصاااالكا  راااا ع كعااا كاااااامكتب رلنااااىكتب  لنرنااااى.

 .041-064صكك-(.6102)يولنوكك4عك-: ن اكاتة لو  اكاتب و ن كع كتب  بمكتب يبى. جلىكتة

 اليحيا، نادية.

ت ااا خبت ك وت ااابكتب وتصااالكا  رااا ع كعااا كتب  لااانمكتب ااا ة ركاتت اااىك نبتلناااىكعااا ك    اااىكا واااالكلاااوتلكبتاااتكانااابك

 .066-25صكك-(.6103)  يوكك03عكك-اتت  اكتة لو  ا.ك-تبيحر .

 يت.يوسف، محمد البخ

  اااااايكشاااااانك اكتب وتصاااااالكا  راااااا ع كا اااااا ك اااااالو كاتاج هاااااا اكتةياااااا فنبي كليااااااوكتب    اااااالك اااااابكتة يفااااااىركاتت ااااااىك

 ص.65ك-ت  طالانىك تت:كتةي فنبي ك  ك : ن اك    ىكت شع يلكتبيواتلنى.

 .6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريتةع ك

 يونس، عبد الرازق مصطفى.

خبت ك لناااااىكاخااااااصكالااااامكتة: نااااا اكاتة لو ااااا اكب  ش   اااااىكاتالناااااىكةوت ااااابكتب وتصااااالكا  رااااا ع كات ااااابكت ااااا 

 ص.62ك-اخب  اكتة لو  اكتةطلوبىكب لننىكتح ن     مكتب لرنىكاا  ر انىركاتت ىكت  طالانى.

 .6107تب  هيل،كك-الاي اكتب يبىكبلر: ن اكاتة لو  ا.بك62ؤاريكتةع ك

 .064-23صكك-(.6102)ك61عك- لو  ا. يض كع كركاتت  اكتة
 

 استخدام الفهارس
 

 الجالب، محمد فتحى محمود.

  ااان بكااااعافكتبطاااالبكاااا كت ااا خبت كتبفهااا تسكآلابناااىكعااا كتة: نااا اكت ش   ناااىك ااابكت تااااتحكبيلااا  جك ااا  مكا ااا ك

 بي ااالك)ك0،كع5 اااجك-تةجلاااىكتةااااي ىكب لاااو كتة لو ااا ا.ك-الفو يتفنااا كب نرناااىك هااا تتاكتبنيااااكاااا كتة لو ااا ا.

 .22-05صكك-(.6102

 صالح، منى هادى.

اااعافكتبناا حثو كااا كت اا خبت كتبفهاايسكآلاةاا ركاتت ااىك سااعنىكبلر: نااىكتةي ع ااىكبلش   ااىكتةياناااي ى ك نااىك

 .561-625صكك-ه اىكص   ،كخ ببلك ر  كفير،ك نثمكان سكإبيتهنم.

 .6103 يبال:،كك-ع كتةل  ىكتب لاىكتبث نىكبلفهي ىكاتب اتن .
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 ن.طيار، حسي

ك- االو ن اكتةياا فنبي كليااوكت اا خبت كتبفهاا تسكإلاب:تاالنااىركاتت ااىك نبتلنااىك اابك لنااىك  هاابكالاامكتة: ناا ا.

 .6102 ينطننىك

 .6    ىك ينطننىك-  ياحىك)   ي وا(

 نعمان، خالد عبد.

بكت  خبت كتب   لو كع ك : ن اكت ش    اكت خ صىكع كاتا كبلفه تسكتة  حىكا  كت خاكتةن شي كخ بابكانا

 .53-00صكك-(.6102)  تسكك0،كع30 جك-تةجلىكاتالنىكبلر: ن اكاتة لو  ا.ك-ن ر  ،كا   كيو  .
 

 استخدام قواعد البيانات
 

 إبراهيم، نهى نبيه.

ت ااا خبت ك اضااا :كهنجاااىكتب ااابتبسكا اااالبكتببتت ااا اكتب لنااا كبج   اااىك نطااا كب وتاااابكبن لااا اك  اااياعكتة: ناااىك

 .6107 نط ،كك-.تبي رنى كإشيتفك يااكيو  كتبسلن  

     ىك نط ك.ككلنىكآلااتبك.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك–  ياحىك)   ي وا(ك

 الشمرى، صالح الحميدى .

 ت  خبت ك البك    ىكتةل ك  واكتبن   و ك سواكتب يبنىكب وتابكتة لو  اكتب يبنىكركاتت ىك

 .ك6161كتبي  تك،ك– نبتلنى كتشيتفكانبكتبوه بك يربك ب كت خنلك.ك

     ىكتةل ك  وا.ككلنىكآلااتبك.ك يمكالمكتة لو  اك.ك–  ياحىك)ك   ي وا(ك

 العليمى، ثروت. 

 ك -.Summon بىكت  خبت ك وتابكتبنن ل اكإلاب:تاالنىك  كخال ك يي كتبنياكتةوحبك

 .012-22صك

 .6102و ت،كتبكك-شر نىكتة: ن اكتة خااى،كفيعكت خلنجكتب يبى. ك66ؤاريتةع ك

 النعيم، عمر حاتم.

ت  خبت ك وتابكتبنن ل اكتبصعنىكبر: نىك  هبكتبصاعىكتب   اىكبا بتا و:كا ا ك  اابلكهنا تىركاتت اىكايلنلناىك

 .252-203صكك-ا و رنى.

 .6102ار  ،كك-ع كتةؤاريكتبباة كاا كبلر: ن اكاتة لو  اكاتب و ن ركتبوصو كت عيكبلر لو  ا.
 

 استخدام الكتب
 

 جميلة. أوشن،

ت  خبت  اكتب:  بكإلاب:تاانىكببىكتبطلنىكت شا   نو ركاتت اىكعا كا ا خبت  اكااشان ا ا ك جلاىك اشا ،ك

 .654-607صكك-(.6102)ك3،كع6 جك-تةجلىكتب يبنىك اال كا   فىكتبطفل.ك-،كبوص   كحيو . ين سك  تلك
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 الحلبى، خالد.

 كبرج  كتب  لنمكا ك  بكا ااكإلالتالات كخ بابكت علباى،ك  ن ت ىك ن سكت  خبت  اكتب: يكإلاب:تاالنىكا هرنة 

 .542-503صكك- ن  كتبينبك حربكا  .

 .6102تب  ت ى،كك-ع كتةؤاريكإلا لناىكتبيت بكبالفالكع كتةنط ىكتب يبنى.

 خطاب، عزة عبد الحميد.

تفكحياااان :ك نااا سكت اااا خبت كتب: اااايكا نمنااااىكعااا ك : ناااا اككلناااا اك    ااااىكاعهاااايكفااايعكتبنناااا اكب ب اااا هيل كإشااااي 

 .6107تب  هيل،كك- حشوب،ك يربك  نب.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 عبدهللا، داليا موس ى.

ت ااااااا خبت كتب: ااااااا بكإلاب:تااناااااااىكبااااااابىك اااااااالبكتةيحلاااااااىكت ش   ناااااااىكااةااااااا كعااااااا كاخااااااااا اكتب لاااااااو كا  ر اناااااااىك

 اجكك-تةجلاىكتببابناىكب لاو كتة: نا اكاتة لو ا ا.ك-  ا اكتةااي ىركاتت اىك نبتلناى.اإلاني لن اكاتبلس اكب  ش 

 .604-611صكك-(.6107)   وبيك كايير اكك4،كعك4

 فرج، فرج إسماعيل.

ك-ت اااا خبت كتبناااا حثو كعاااا ك جاااا  كتبلسااااىكتب يبنااااىكبج   ااااىكاعهاااايكبلريت اااابكإلاب:تاالنااااى كإشاااايتفكت اااايكاهاااابت .

 .6102تب  هيلك

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك–وا(ك  ياحىك)   ي 

 هنوف، عبد الرحمن أبا حسين.

ت اااا خبت كتب: اااايكإلاب:تاالنااااىك اااا ك ناااالك  بناااا اكتببتت اااا اكتب لناااا كبج   ااااىكتةلاااا ك اااا واركاتت ااااىك نبتلنااااى ك

 .6102تبي  ت،كك-إشيتفكه شمكفيح ا.

     ىكتةل ك  وا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 نى، نجوى شكرى.يم

تاج هاا اك اضااا :كهنجاااىكتب اابتبسكبكلناااىكآلااتبك    اااىكاااو كشااارسكلياااوكت اا خبت كتب: ااايكتبااااوانىركاتت اااىك

 .046-27صكك-(.6161)يوبنوكك5،كع41سك- جلىكتة: ن اكاتة لو  اكتب يبنى.ك-ايلنلنى.
 

 استخدام المستودعات الرقمية
 

 عبد الجواد، سامح زينهم.

تبسكب  ش   ااااا اكتةااااااي ىكلياااااوكت ااااا خبت كتةيااااا واا اكتبي رناااااىكتةؤ يااااا انىركتاج هااااا اك اضااااا :كهنجاااااىكتب اااااب

ك- جلاااىكتة: نااا اكاتة لو ااا اكتب يبناااى.ك-اتت اااىك نبتلناااى ك ااا   كع ااا  مكانااابكت شاااوتا،ك جااابىكخوااااكتبااابي كك  ااال.

 .72-30صكك-(.6107)   وبيكك4،كع57 ج
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 استخدام مصادر المعلومات
 

 ة، محمد.دابن شهي

،ك3 اجك-تب ابا  ك)ت شعت اي(.ك-و  اكإلاب:تاالنىكع كتة: ن اكت ش   نىكا يت عكتة لو ا ا.ت  خبت ك ا اتكتة ل

 .022-072صكك-(.6107)ك2عك

 أبو منجل، خديجة محمد عصمان.

ت اااا خبت ك اضاااا :كهنجااااىكتب اااابتبسك ااااا اتكتة لو اااا اكإلاب:تاالنااااىكعاااا كتة: ناااا اكتبطننااااىكب  ش   اااا اكتبلنمنااااى ك

 .6107ب   ،كك-   ىكح  بكا  .إشيتفك يربكف   كانبكتبه اى،ك 

     ىكب   .ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 ألاكلبى، على ذيب.

ت ااااااااا خبت ك اااااااااا اتكتة لو ااااااااا اكإلاب:تاالناااااااااىكب ة: ناااااااااىكتبي رناااااااااىكتبيااااااااا وايىكا ااااااااابىك ال: ة ااااااااا كبلريااااااااا فنبي ك

)يوبناوكك02عكك-اتت ا اكتة لو ا ا.ك-اا تف.كب  ش    اكتبيا وايىكت عكو ناى كا ا كذيايكاكلباى،ك يرابك  فاي 

 .016-22صكك-(.6107

 باعبد هللا، إلهام عباس.

تاج هاااا اكتةااااوت  كتبياااا واىكبربينااااىك اااابلكليااااوكت اااا خبت ك ااااا اتكتة لو اااا اكتبصااااعنىكتة  حااااىك اااا كخااااال ك

 .022-052صكك-(.6107)ين ييكك02عكك-اتت  اكتة لو  ا.ك- ن:ىكإلالتالت.

 بايا، أوقين.

Les ressources numériques et leur utilisation par les universitaries algériens: cas des enseignants-

chercheurs et des étudiants en pos-graduation de la faculté des sciences de la terre-USTHB.- 

 .031-041صكك-(.6102)ك0،كع7 جك- جلىكالمكتة: ن ا.

 بعزيز، إبراهيم.

 .6107ت شعت ي،كك- كتب   واكتةي رلكتبن اجكا كت  خبت كتةا اتكإلاب:تاالنىكع كتبنياكتب لاى.تب  يفكا 

 .6    ىكت شعت يكك-  ياحىك)ا  وتتى(

 ثجيل، زهراء هالل.

تب لاااو كا  ااا اتكتة لو ااا اكتةياا خب ىكعااا كتبي ااا  لكت ش   نااىكتةجااا علكعاا ك يااامكالاااو كت عناا لكعااا ككلنااىكتبتابناااىك

 .6103تبنايل،كك-.ى نلنى كإشيتفك يربكاوالكالنو تبايفىركاتت ىكايل

     ىكتبنايل.ك-  ياحىك)ابلو كا ة (

 الحراص ى، نبهان حارث.

وسرك نااااا سكا ااااا خبت كاتب  ااااايفكا ااااا كتاج هااااا اكتةيااااا فنبي  كبتةاااااا اتكإلاب:تاالناااااىكبج   اااااىكتبيااااالط  ك ااااا 

 جلاااااىكتة: نااااا اكك-ى.إاااااابتاكلب ااااا  كحااااا تثكت عيتصاااااملى،كا ئ اااااىكانااااابكتبااااايحر كتب ااااا  ،كا ئ اااااىك ااااالط  كتبنااااابت 

 .023-034ك-(.6102)يولنوكك4عكك-اتة لو  اكاتب و ن كع كتب  بمكتب يبى.
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 الحربى، متعب عبد هللا عبد الهادى.

ت اااا خبت ك ااااالبككلنااااىكتبتابنااااىكا   اااانىكعاااا كتبهنجااااىكتب   ااااىكبل  لاااانمكتب طنن ااااىكاتب اااابت يكةااااا اتكتة لو اااا اك

ك-.6102 اااوه ر،كك- كانااابكتبهااا اى،كل صاايك باااوكع ااابكتب: اااكى.إلاب:تاالنااىركاتت اااىك نبتلناااى كإشااايتفك يراابكف  ااا

 ات ى.ك502[،ك63]

     ىك وه ر.ككلنىكآلااتب.ك يمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)ا  وتتى(

 الدغفيس، منال بنت أحمد.

تاج هاا اك اضاا :كهنجااىكتب اابتبسكبج   ااىكتةلاا ك اا واكليااوكت اا خبت ك ااا اتكتة لو اا اكإلاب:تاالنااىكتة  حااىك

 .6102تبي  ت،كك-: نىكتبي رنىكتبي وايى.ب ة

     ىكتةل ك  وا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 اعى، سليمان.يالر 

Knowledge and use of electronic information resources by medical students at Al-Jouf University 

in Saudi Arabia/ 

صكك-(.6107) ااا تسككك0،كعك36 اااجك-اكاتة لو ااا ا.تةجلاااىكاتالناااىكبلر: نااا كك- ع ،كا نااالك حراااب. ااا ااالنر  كتبي 

25-003. 

 الزهرانى، جمان عبد القادر.

Use of electronic information resources by Academic staff at Umm Al-Qura University, Saudi 

Arabia.- 

 .07-0صكك-(.6102ن ك)يوبك2،كعك5 جلىكتةي عكتب يبىكبلنيوثكاتببتت  اكع كالو كتة: ن اكاتة لو  ا،ك ج 

 الزهرانى، سعد.

ت  خبت ك اضا :كهنجاىكتب ابتبسكبج   اىكا وااك اط  كبا كانابكتب ع اعكةاا اتكتة لو ا اكإلاب:تاالناىركاتت اىك

 .001-20صكك-(.6102)ين يي كيوبنوكك07،ك02عكك-اتت  اكتة لو  ا.ك-اصفنى.

 السنوس ى ، منى فضل هللا.

ب:تاالنااااااىكبج   ااااااىكاراااااايكتةخ اااااا تكركاتت ااااااىكح بااااااى ك نااااااىكفضاااااالك كات اااااابكت اااااا خبت ك ااااااا اتكتة لو اااااا اكا    

 .002ك-22صكك–تبينوسملىك،كحن  كانبكتبيال كانبك ك.ك

 .6161  اقك،كك–ع كتةؤاريكتب لاىكاا كب يمكتة: ن اكاكتة لو  اكبج   ىك  اقك.كككك

 شريط، نور الدين.

 .027-042صك-(.6104)ك4،كع6 جكك-.كإش تلك- ى.ت  خبت ك ا اتكتة لو  اكع كتة: نىكتبو ننىكت شعت ي 

 عباس، دعاء حسون.

تةااااااا اتكتةياااااا خب ىكعاااااا كتبي اااااا  لكت ش   نااااااىكعاااااا ك ياااااامكت شسيتفناااااا  ككلنااااااىكآلااتب ك    ااااااىكتبنااااااايلركاتت ااااااىك

 .6107تبنايل،كك-  بيكتبن ه .كىايلنلنى كإشيتفكه ب

     ىكتبنايل.ك-  ياحىك)ابلو كا ة (
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 عبد الحسن، رشا فاضل.

شاايتفكه بااىك  باايكتبت كتبو ن ااىكعاا كتبي اا  لكت ش   نااىكعاا ككلنااىكآلااتبك ياامكتب اا ت خركاتت ااىكايلنلنااى كت اا خ

 .6102تبنايل،كك-تبن ه .

     ىكتبنايل.ك–  ياحىك)ابلو كا ة (ك

 عبد السالم، كنزة.

لن لااى ك اابىكااابتا كتبطلنااىكت شاا   نو كةااا اتكتة لو اا اكإلاب:تاالنااىرك لنااىكالاامكتة: ناا اكبج   ااىكخراايسك 

 .6102خريسك لن لى،كك-لشى.  ن:لكانبكتبيال ،كي  رننىكبو 

     ىكت شنالة .ك-  ياحىك)   ي وا(

 عجوة، عائشة محمد.

تبنااي ىكعا ك    اىكتبيالط  ك ا بوسكةاا اتكا:نوبو نا كتة لو ا اكا  و ا اككت  خبت كتبطلناىكذاىكإلاا  اى

 .014-72صكك-(.6107)ايير اكك67عك-و  ا. جلىكاب:يوكبلر لك-ا  خبت كع كحو:ك   كتة سواتا.

 عماشة، مروة السيد.

تةجلااااىكتب يت نااااىكك-ت اااا خبت كتةااااا اتكإلاب:تاالنااااىكا  يهاااا كعاااا كتب يااااانلكاكاااا اياىرك    ااااىكت شااااوفك لروذ اااا .

 .70-31صكك-(.6102)ك5،كع2 جك-ب :نوبو ن كتة لو  ا.

 عيدان، بان عدنان.

ة: نااااا اكتةي ع اااااىكبلش   ااااا اكتب يت ناااااىركتؤ اااااىكايلنلناااااىك   تلاااااى كت ااااا خبت كتبنااااا حثو كةاااااا اتكتة لو ااااا اكعااااا كت

 .6103 سبتا،كك-إشيتفك ييو كانبكتب:ي مكتب ننبى.

 ت ش   ىكتةياناي ى.ك-  ياحىك)   ي وا(

 القحطانى، تركى عائض عبد هللا.

لو ااا اكات اااىكت ااا خبت ك اضااا :كهنجاااىكتب ااابتبسكا لناااىكتببتت ااا اكتب لنااا كعااا ك    اااىكتةلااا ك ااا واكةاااا اتكتة 

 .6102ار  ،كك-إلاب:تاالنىكاتبا وب اكتبتىكاوت ههمكانبكت  خبت ه  كإشيتفكيونسك حربكتب وتب:ى.

 ت ش   ىكاتالنى.ك يمكالمكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 محفوظ، عبد املحسن محمد .

ىكتب يبنىكب  انوطك    اىكاعهايك بىكت  خبت ك لنىك يحلىكتبليي نسكب يمكتبو    كاكتة: ن اكبكلنىكتبلس

 .322ك-363ك-(ك.6102)ك0رك52عك-ب  نوطك. جلىككلنىكتبلسىكتب يبنىكك–ةا اتكتة لو  اكاب:تاالنىك.ك

 املروان، مرام بنت محمد.

ت ااا خبت ك  بناااا اكتببتت ااا اكتب لناااا كبج   اااىكتةلاااا ك اااا واكةاااا اتكتة لو اااا اكإلاب:تاالناااىركاتت ااااىكاصاااافنى ك

 .6102تبي  ت،كك-خ .إشيتفكا ببكتة و 

     ىكتةل ك  وا.ك-  ياحىك)   ي وا(
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 مصطفى بتول السيد .

تةجلاااىكتب لرناااىكبل :نوبو نااا كاكك–ةاااا اتكتة لو ااا اكاااا ككوتالااا كاكا  وات  ااا ك.كت ااا خبت  اكت شرهاااوتكتبنيي ناااىك

 .060ك– 20صكك–( . 6161)كت  وبيكك4،كعك6 جك–الو كاا  ىك.ك

 معتمد، مصطفى محمد.

اك االبكتةاابتتسكتبث لو اىكت خ صاىكليااوكت ا خبت ك اا اتكتة لو اا اكإلاب:تاالناىكبري فقاىك  اانوط كتاج ها 

 .6107تب  هيل،كك-إشيتفكتؤافكانبكت عفنظ،كانبكتةيي ك يرب.

     ىكاعهي.ككلنىكتببتت  اكإلاني لنى.ك يمكتبو    كاتة: ن ا.ك-  ياحىك)   ي وا(

 معتمد، مصطفى محمد.

ك-بتتسكتبث لو اىكت خ صاىكلياوكت ا خبت ك اا اتكتة لو ا اكإلاب:تاالناىكبري فقاىك  انوط.تاج ه اك البكتة

 .66-4صكك-(.6107) بي ل ك  يو كيولنوكك6،كع02 جك- : ن ا.كلت.

 مقبل، رضا سعيد.

 جلااااىكك-ت اااا خبت ك اضاااا :كهنجااااىكتب اااابتبسكبج   ااااىك اااالر  كباااا كاناااابكتب ع ااااعكةااااا اتكتة لو اااا اكإلاب:تاالنااااى.

 .0132-0165صكك-(.6107) بي لكك012،كع62سكك-    ىكتةنوفنى.ك-تببيوثككلنىكآلاا
 

 استخدام المكتبات
 البحث عن املعلومات.الاحتياجات املعلوماتية .)أنظر أيضا: 

 تدريب املستفيد من املعلومات.املستفيدون( 

 بلعربى، سميرة.

 اركتة: ناااىكتب رو ناااىكةبيناااىك  كإ نااا  كت شرهاااوتكا ااا كتة: نااا اكتب رو ناااىركاتت اااىكعااا كا ااا خبت  اكااشااان ا

 .615-072صكك-تبنوت  ك لروذ  .

 .6105اميى،كك-تةل  ىكتبو نىكحو كات بكخب  اك : ن اكتةط ب ىكتب رو نىك.كع ك

 بوربيعة، كمال.

 جلااىكك-ت اا خبت كلااوتبكتةجلااسكتب اا بىكتبااو نىكةجروااا اكتة: نااىك  ناا :كتبت اا طكتبا اايبح ركاتت ااىكايلنلنااى.

 .52-02صكك-(.6102)ك0،كعك2 جك-.المكتة: ن ا

 .الجابرى، سيف

ات اااابكت اااا خبت ك اضاااا :كهنجااااىكتب اااابتبسكعاااا ككلنااااىكا  ااااا اكاتب لااااو كتبين  اااانىكبج   ااااىكتبياااالط  ك اااا بوسك

تةجلاىكتب يبناىكك-ة: نىكتبكلنىكع كحو:كتب و ه اكت شبيبلكبننا :ك جروا   ا  ك ان كت شا بيى،ك صانلىكتبهنا ئى.

 .001-24صك-(.6161)ك47،كع64سك-ا.بوتشن كاتب و ن كاتة لو  

 حامد، أحمد حاج.

    ااااىكك-ت اااا خبت ك ااااالبكتب  لاااانمكااااا ك  اااابكبلر: ناااا اكت ش   نااااىركاتت ااااىك ااااالبككلنااااىكتبتابنااااىكت عا حنااااا 

 .052-012صكك-(.6107)ين ييكك0،كع0سك-حوبنىكتة: ن اكاتة لو  ا.ك-ت شع يل
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 الحربى، عوض.

The Relationship between academic library usage and perceived personal performance in 

Kuwait.- 2012 

Thesis (Ph.D).- Queensland University of Technology. 

 حسن، سهير صبحى.

تة: ناااىكافتاتحااانىكتب لرناااىكتب يت ناااىرك نااا سك يااا وىكإلافااا الكاا ااا خبت ركاتت اااىك   تلاااى كإشااايتفك  ااار :ك

 .6106 سبتا،كك-لوتىكت عبيثى.

 ت ش   ىكتةياناي ى.ك-احىك)   ي وا(  ي 

 الشيمى، حسنى عبد الرحمن.

    ااىك نطااا ركاتت ااىكح باااى كك-ااا  واكبناا كتة يفاااىكتةااايلكا اااف تلكتة يفااىكا ااا كت اا خبت ك : نااىككلناااىكآلااتب

ك-تةجلااااىكتب لرنااااىكبلر: ناااا اكاتبو اااا   كاتة لو ااااا ا.ك-حياااانىكاناااابكتباااايحر كتب ااااناى،كإباااايتهنمك يراااابك ياااانونى.

 .042-003صكك-(.6102ين ييك)ك0،كع0 ج

 صالح، محمود عبده.

ااااعافك ااااالبكتببتت اااا اكتب لناااا كب  ش   ااااىكإلا ااااال نىكااااا كت اااا خبت كتة: ناااا اكت ش   نااااىركا اااان بكاتب ااااالر ك

تةبينااىكتةنااوتلركت ش   ااىكإلا ااال نى،ككلنااىكتبااباولكا صااو كتباابي ك،ك ياامكك-إشاايتفكا اا كباا كإباايتهنمكتبعهيتنااى.

 ى.ات ك001ك-.6102تبتابنى،ك

 ت ش   ىكإلا ال نى.ك-  ياحىك)   ي وا(

 صالح، منى هادى.

 فاااااا :لكت اااااا خبت كتة: نااااااىكافتاتحاااااانىك اااااا ك ناااااالكتبناااااا حثو كعاااااا ك اااااا   تىكتب :نوبو نااااااىكاتةياناااااااي ىركاتت ااااااىك

ك-تةجلاىكتةااي ىكب لاو كتة لو ا ا.ك-ايلنلنىك   تلى ك نىكه اىكص   ،كخ ببلك ر  كفير،كةن :كحيو كتةاوة .

 .606-027صكك-(.6102  وبيك) ك6،كع5 ج

 العتيبى، صقر.

Demographic characteristics and use of academic digital libraries/ Saqar Alotaibi, Huda Skaik.- 

Arab Journal of Library & Information Science.- Vol.38, No.3 (July 2018).- p.4-20. 

 العتيبى، صقر.

University digital library usage: A Case study from Malaysia.-  

 .600-072صكك-(.6102)ين ييكك30عكك-ااج ه اكت عبيثىكع كتة: ن اكاتة لو  ا.

 عكرب، منصور عيدان.

ت اا خبت ك : ناا اك    ااىكتب  ا اانىك اا ك ناالك اضاا :كهنجااىكتب اابتبسكا لنااىكتببتت اا اكتب لناا ركاتت ااىك سااعنى ك

 .6104تبنايل،كك-ى.ب  إشيتفكتتبىكك  مكحي يكتب 

 تبنايل.كى    ك–  ياحىك)   ي وا(ك
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 الفخرانى، أمين مصطفى.

تب  ااااا اك ااااااالبكت ش   ااااا اكتبياااااا وايىكاااااا كت اااااا خبت كتة: نااااا اكت ش   نااااااىركاتت اااااىكاطنن نااااااىكا ااااا ك    ااااااىكتةلاااااا ك

 .022-022صكك-(.6107)   وبي كايير اكك4،كعك4 جك-تةجلىكتببابنىكب لو كتة: ن اكاتة لو  ا.ك-فنال.

 ولة، نور قتيبة.كشم

تة: نااااىكافتاتحاااانىكتب لرنااااىكتب يت نااااىركا ناااانمكت اااا خبت ه ك ااااا كباااا حثىك    ااااىكتةوصاااال كإشاااايتفك يرااااواكصااااا   ك

 .6105تةوصل،كك-إ ر انل.

     ىكتةوصل.ك-  ياحىك)   ي وا(
 

 استخدام مواقع االنترنت
 

 بله، الصديق عبد الصادق البدوى.

ا  ر ع كع كتبباولكإةا ك ركتبوتايا بك لروذ ا ركاتت اىك نبتلناىكبربيناىكات بكت  خبت كتببا لكةوت بكتب وتصلك

 .072-037صكك-(.6161)ك06،كع4 جك-تةجلىكتب يبنىكب اتبكاتب لو كإلاني لنى.ك-تبيوات .ك-تف اى

 عبيد هللا . دالحربى ، ذكرى محم

 .ك726ك– 752صك–خب و ك.كتاتتلكتة لو  اكع ك و ح كتةي فيكاكبو ننجكركاتت ىكا  كآتت:كتةي 

 .6161ك–)افتاتعملى(كبالاي اكتب يبىكبلر: ن اكاكتة لو  اك.ك50ع كتةؤاريك

 السيد، جيهان محمود.

ركGoogle Scholarت ااا خبت كتبنااا حثو كاكااا ايرنو كبج   اااىكإلا ااا:نبت ىكةو ااابكتبن حااااكتب لااااىك ااا ك و ااالك

) ااااام ر اكك65؛كعك72-2صكك-(.6102) ااااا تسكك66عكك-ا.بياااااوثكعااااا كالااااامكتة: نااااا اكاتة لو ااااا ك-اتت اااااىكايلنلناااااى.

 .42-2صكك-(.6102

 الهنائى، عبد هللا بن سالم.

تبطبااىككUp To Dateتاج هاا اكتب اا  لو كب ب طاا عكتبطبااىكعاا ك    ااىكتبياالط  ك اا بوسكليااوكت اا خبت ك و اابك

 .622-634صك-ب ا ن تىك ابتتكببامكتب يتتكتب   مكا  كاابى.

 .6102تبكو تك،كك-: ن اكتة خااى،كفيعكت خلنجكتب يبى.شر نىكتة ك66ؤاريكتةع ك
 

 استخدام الهواتف الذكية
 

 إسماعيل، نهال فؤاد.

تاج هااااا اك  بنااااا اك    اااااىكا واااااالكلاااااوتلكلياااااوكت ااااا خبت كاااااااا تاكتبي رناااااىكا ااااااكتبهااااا ا كتةيراااااو ركاتت اااااىك

 .31-3صكك-(.6107)   وبيكك4،كع57 جك- جلىكتة: ن اكاتة لو  اكتب يبنى.ك-اصفنىكايلنلنى.
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 بالل، بله أحمد.

تاج هااا اك لناااىك    اااىكتبياااوات كتةف وحاااىكلياااوكت ااا خبت كتبهوتاااا كتب  ناااىكعااا كتبوصاااو كةاااا اتكتة لو ااا اك

 جلاااااىكتةي ااااعكتب يباااااىكبلنيااااوثكاتببتت ااااا اكعاااا كالاااااو كتة: نااااا اكك-إلاب:تاالنااااىكاإلافااااا الك   اااا ركاتت اااااىكاطنن نااااى.

 .675-632كصك-(.6102)يوبنوكك06،كع2 جك-اتة لو  ا.

 بو سميحة ، أحمد خالد .

ت اا خبت كتبهوتااا كتب  نااىكعاا كت عاااو كا اا كتة لو اا اكتب لرنااىكركاتت ااىك نبتلنااىكبطلنااىكااااال كاكتة: ناا اك

 .357ك-312صكك-بج   ىك  اقك كتحربكخ ببكبو رنيىك،ك  نبك ي واكت شنن نى.

 .ك6161  اقك،ك–ج   ىك  اقك.كع كتةؤاريكتب لاىكاا كب يمكتة: ن اكاكتة لو  اكب

 حافظ، سرفيناز أحمد.

بياوثكعاا كك-ت ا خبت كاطنن اا اكتبهوتاا كتب  نااىكعا كتة: ناا اكتب يبناىركاتت ااىكايلنلناىكبلن اا ركتبف:ايىكتب يبااى.

 .026-003صكك-(.6102) م ر اكك65عك-المكتة: ن اكاتة لو  ا.

 زهر، سوزان محمد.

تة: نا اكت ش   ناىركاتت اىك   تلاىكباو ك : نا اكا: الكتة: نا اككت  خبت كتبهوتا كتب  نىكع كا بيمكخاب  ا

 .53-0صكك-(.6102)يولنوكك31عكك-.Cybrarians Journalك-اك ايرنىكتبلنن لنى.

 زهر، سوزان محمد.

 هااا تتاكتبطاااالبكعااا كت ااا خبت كتبهوتاااا كتب  ي اااىكبلوصاااو كإةااا ك اااا اتكتة لو ااا اكركاتت اااىك   تلاااىكباااو ككلنتاااىك

 .40-0صكك-(.6102) م ر اكك45عكك-.Cybrarians Journalك-    ىكبواااكتب يبنى.تبطيكاآلااتبكع ك

 عبد العال، نهى بشير.

ت اااا خبت ك ااااالبك ياااامكتة: ناااا اكاتة لو اااا اكبج   ااااىكب  اااا كبلهوتااااا كتب  نااااىكعاااا كتب رلنااااىكتب  لنرنااااىركاتت ااااىك

 .651-022صكك-(.6161) بي لكك6،كعك41سك- جلىكتة: ن اكاتة لو  اكتب يبنى.ك- نبتلنى.

 موس ى ، يحيى محمد . 

ت  خبت كتبهوتا كتب  نىكع كت عاو كا  كتة لو  اكركاتت ىك نبتلناىك طن اىكا ا ك لناىكتببتت ا اكتب لنا كك

 .ك317ك– 420صكك–بكلنتىككآلااتبكاكا  ا اكبج   ىكاريكتةخ  تك.ك

 .ك6161  اقك،ك–ع كتةؤاريكتب لاىكاا كب يمكتة: ن اكاكتة لو  اكبج   ىك  اقك.ككككك

 الوكيل، رنا محمود عبد املقصود.

اتاااااسكآبككرت ااا خبت كتبهوتااااا كتب  نااااىكاا هااااعلكتبلوحنااااىكعاااا كا ااابيمكت خااااب  اكتةي  نااااىكب ة: ناااا اكتةاااااي ى

 ص.62ك-ا   نجيكلروذ  .

 .6102إلا :نبت ى،كك-بج   ىكا :نبت ى.اكتة لو  اكع ك ؤاريك يمكتة: ن اك
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 االستخالص والمستخلصات

 التكشيف والكشافات( :)أنظر أيضا
 

 ايديو، مفيدة.

لج وثبرررجااع م ررررلاإ مشررر إتاحة مرررلامت الرررر  الج مررر علالال م برررلا مررر الا رررربات    رررلام  ررر ا لررر ال    ررر  ا

 .2102قتنطبنل،اا-ا.2قتنطبنلا

 .2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا)م عت ير(ا

 جالب، محمد.

 .2102   ناامؤمتلالجورلقاجلنش اإلج وزيع،اا-   اإم لكزال  لوم  .خ م  االام االصاف ال   

 حافظ، سرفيناز أحمد.

مت الرررر  الج  ررررودافررر الجرررر إرح  الج  ابرررلال    ررررلاام ررر جال    رررر  اإل  لومررر  ا  و عرررر اا رلمرررلاة لبلبررررلا

 .052-003صاا-(.2103)أك وا اا4،اتا93ساا-م للال      اإل  لوم  الج  ابل.ا-ةقبب بل.

 الطلحى ، يحيى محمد .

ةقبررررررررب امت الررررررررر  الج مرررررررر علالال م بررررررررلافرررررررر ا لرررررررر ال    رررررررر  اإال  لومرررررررر  امترررررررر ام رررررررر  يرال   رررررررر الجرررررررروط  ا

 .082ا-043صاا–.  ANSIل  حكى

 .2105ط لتلسا،اا–ف ال ؤة  الج لم اجلل  بلالجلبببلاجل      اإال  لوم  اإاألارشبف.ااااا

 عبد الرحيم ، عبد الرحيم محمد .

 الررررررر  الج مرررررر علالج ل بررررررلال   مررررررلامررررررملاخررررررالجالة رررررر  ال    رررررر  الال م بررررررلال ررررررر حلااا رلمررررررلاة لبلبررررررلامت

اصا–(ا.ا2121)لك رررروا اسا رترررر  را4،اتا2مرررر اا–    رررر  اإال  لومرررر  ا.اج لررررو الل  لررررلالج إجبررررلاا–ةقبب بررررلا.ا

 .008ا-83

 بد الواحد، آمال عبد الرحمنع

لال نشرررورسافررر ام لرررلار لوالج رررر ساإأت بيرررر افررر الج   يررررا رررملاكفررر مسامت الرررر  اإمل رررر  الج  رررودالج ل بررر

 .282-255صا-(.2121)م رساا42،ات09سا-موجبلال ن  ىاجل رلم  اإلانت  بل.ا-م  ولت ال وضوع .
 

 استراتيجيات البحث
 

 . عبد العزيز، شاهيناز إبراهيم

م  كرررر  الج  ررررعاالام  شرررر  بلااالمرررريرلةب ب  الج  ررررعافرررر اقول رررر الج ب  رررر  ال   مررررلا مرررر اإلا ير رررر ات مرررر ا ل 

 .2103إلام ن رحل،اا- رلملاة لبلبلساحش لفاغ  سا   ال ن  اموس  .

 ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(
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 كلو، صباح محمد.

 ريساتكلبرلا  ر نامرملاق رلاأ ءر ماتبارلالج راPubMed إل عالم ا ل الميرلةب ب  الج  عاف اق   اتب  ر  ا

ا-لجط بررلاتاررو راإأثرر الج رر رح ا مرر ا قررلاالامرريرع تسا رر   ام  رر اكلررو،ام  رر اتررملام رر ر اتررملام  رر ال   رر ى.

 .023-024صا

 .2102لجكوح ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا22ؤة  ال ف ا

Q  Science Connect.- Vol.2016ا. أ ء اف ااااااا  

             

 اتيجيات مؤسسات المعلوماتاستر
 

 خرميط، فاضل عيد على.

ل  لرلاا-أث اإلقعالميرلةب ب  امؤمتر  ال  لومر  اإمب مر  ر افر اتنر ما عر ال  لومر  اإلاج يرإ برلاإةطوح تر .

 .28-00صاا-(.2103) رت  راا42،اتا29سا-لج  ابلاجألرشبفاإلج وثبجاإل  لوم  .
 

 استرجاع المعلومات

 ملعلومات()أنظر أيضا: نظم ا
 

 ابن خوية، شهرة.

ملو الجطل لاف ا  لبلالميرع تال  لومر  افر الج ةارلالج ق برلاا رلمرلامق ر رلاتريناطل رلالجترنلالجت  برلام مريرا

 .2102قتنطبنل،اا-ةارصاة نوجوعب اع   سساش  ساتملاخوحل،ارمةت ماق حمل.

 .2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا)م عت ير(

 حسن، محمد إبراهيم.

ا-ل ايز لاف الجوح ب    اامنح الت ك رىاإ رلمرلالم ر قبرل.الج  جم ام    الجلغ  اجرورالجيرلدالجف  الاميرع تا

 .52-3صاا-(.2108) ن   ساأت حلاا22،ا20،ات02سا-لجف  م .

 الزهيرى ،طالل ناظم .

 مسار أثيرافررررررر اكفرررررررلجرررررررإامررررررر اجل  ررررررروداإالج رلمررررررر  ال نشرررررررورسافررررررر ام لرررررررلار لوال ت نرررررررر حلاقةنعرررررررب ال   ررررررروىالج  

ا-(ا.2121) رترررررر  را8،اتا2مرررررر ا–ت لبو بلبرررررر ا.اا–الامرررررريرع تاساطررررررالجا رررررر   الجزتيرررررررىا،ا ررررررر نىا ررررررال اخ رررررر سا.ا

 .91-02ص

 عبد الجواد، محمد كامل.

ش ررررربلاأإا)   عررررل(المرررريرع تال  لومرررر  اتنرررر ما مرررر امت مرررربلالجوقرررر افرررر املررررفا   حررررفال ترررر ا  اا رلمررررلا

 028-020صا-(.2121)أت حلاا2،اتا41ساا-لج  ابل.م للال      اإل  لوم  اا-ة لبلبلاةط بقبل.

 عبد الجواد، محمد كامل.

الاة  ترررررر  اا-قبرررررر ساأ لما  مررررررلالج رررررر ك اكنعرررررر  ارترررررر امترررررر   انمرررررريرع تال  لومرررررر  اا رلمررررررلاة  حببررررررلامق ر ررررررل.

 .938-953صاا-(.2121) ن   اا59،اتا22م ا-لاو  تلاف ال      اإل  لوم  .
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 عبد الجواد ، محمد كامل.

م لررررلال    رررر  اإل  لومرررر  اا-لالجيرررررعبملات  رررر ىالجزم رررر افرررر المرررريرع تالجررررنصالج لقرررر  ىاا رلمررررلاة  حببررررل.مرررر لخ

 .024-099صاا-(.2121) ن   اا0،ات41سا-لج  ابل.

 عبد القادر ، املهدوى.

Word- embedding- based pseudo-relevance feedback for Arabic information retrieval/ 

Abdelkader, El Mahdaouy,  Said Ouatik El Alaoui, and Eric Gaussier.- Journal of Information 

Science.- 2018. 

 االستشهادات المرجعية

 )أنظر أيضا: تحليل الاستشهادات املرجعية(
 

 ابن الشيخ الحسين، أسماء.

 رام   رررلاأم رررر ا رررر إساالام شررر   ل ال  ع بررررلات جوثررر عجاألارشرررربفبلاا رلمررررلامب ل برررلات  م ررررلاألاميررررا  رررر الجقرررر 

 .2102،اقتنطبنلاا-جكاتملالجت ت . قتنطبنلساحش لفا   ال ا-تقت الج إرح  

 .2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا)م عت ير(

 أبو النجا، منى محمود.

ل  لرررلالج ل بررررلاا-اا رلمرررلات لبومير رررل.Cybrariansمررر ىاحة مرررلاالام شررر   ل ال  ع برررلاإلاج يرإ برررلافررر ا إرحرررلا

 .021-022صاا-(.2121) وجبواا4،ات2م ا-ث عجاإل  لوم  .جل      اإلجو 

 بوراس، كاهينة.

فرر اا APA, MLA, CM, ISO 690الام شر   ل ال  ع برلالجورقبررلاإإلاج يرإ برلاإ قرر اجل  ر  يرالج إجبرلاألارب ررلا

ا-(.2102ا)ا نررر   ا22تاا-م لررلاعبرررلالج لررو اإلانتررر  بلاإالاع    بررل.ا-لج لررو الجيرتوحرررلاإلجنفترربلاإالاع    برررل.

 .38-89صا

 جزايرى، سمير.

ا0،ات8مررررر ا-م لرررررلا لررررر ال    ررررر  .ا-."ISO 690"ةوثبرررررجال رررررر  راإل  لعرررررعافررررر الج  رررررودالج ل برررررلاإ رررررجام بررررر را

 .023-015صاا-(.2121)

 جمعة، محمد.

ا-.ااإلا رر لرالج ل ررعا- رر ج الج  رر و.ا- قرر الخ ررر را نرر إحملالج  رر الجيرلثبررلافرر الاوولارر  ااالام شرر   ل ال  ع بررل.

 .004-002صاا-(.2103) رت  راا93تا

 الحسينى، تامر عادل.

 .2108لجق ت ساام   ال اطوط  الج  ابل،اا-أ   طاالام ش   ل ال  ع بلاإلجنربلاف الجيرلدالج  بى.
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 شاهين، أحمد رجب.

مررر األامرر جب الج إجبرررلانمرررن  االام شررر   ل افرر الج  رررعالج لمررر اا رلمرررلاة لبلبررلامق ر رررلاإكشرررفانن ك مررر  ر ا 

ا-(.2121) وجبررررواا9،اتا41سا-م لررررلال    رررر  اإل  لومرررر  الج  ابررررل.ا- رلمرررر  اة لبررررلاالام شرررر   ل ال  ع بررررل.

 .22-5صا

 عبد هللا ، دالل يس .

 ص.ا50ا–. 2103 نجارسا   اهللاا،ا–لشك جبلا    اأم جب الج وثبجا ر  رال    لال ا لفلا.ا
 

 االستعارة

 )أنظم: إلاعارة(

 علوماتأسعار مصادر امل

 العريمى، على بن حمد.

طرر قال   ببررونالج  رر  بوناإلمرريرلةب ب  ر افرر ام  الررلالرةفرر تاأمرر  رامررر  رال  لومرر  اإلاج يرإ بررلسا مرر اتررملا

 .202-214صا-م ردالاو لص  ،ا م اتملامبفالج وف .تملا ،ا بر نامنلالج  ح م   اتملاخ ةسارجا

 .2102لجكوح ،اا-ب الج  بى.ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لاا22ؤة  ل ف ا

  .Q Science Connect.- Vol.2016ااأ ء اف 
 

 األسماء
 

 السعدنى ، محسن عابد .

،ا22،اتاا02ساا–لجف  مررررررر ا.اا– رلمرررررررلافررررررر اجغوحررررررر  ال  لومررررررر  ا.اأمررررررر  مامولجبررررررر ال رررررررر حينال    ررررررر حملااا

 .ا252ا-032صا–|( . 2103) وجبواسالك وا ا28

 شتا، ابتسام عبد السالم.

لجقر ت س،اا-ضر باألامر  ما نر ال ترل ينساحشر لفام  رو ا  ر سام رو س،اشر   ناخلبفرل،ا فر فا ر رس.ك  ا

2102. 

 ع م لاألازت .اكلبلالج رلم  اإلانت  بل.ا  تالج ن  .اقت الجوث عجاإل      .ا-أط إملا) ك ورله(
 

 أسواق الكتب

 

 البياتى، فائزة أديب.

 .20-58صاا-(.2108) و بواا92تاا-لج سلبلل.ا-ل قىامتقفىالج  لق.إما.م  ضالج   وال ف و .ا.ش رتال  نب .

 .سطنبول يبيع الكتب منذ خمسة قروناسوق الصحافيين فى 

 .49-42صاا-(.2102) وجبواا89،اتا21سا-أمولجال    ل.ا-
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 اإلطار الببليوجرافى

 )أنظر: نموذج إلاطار الببليوجرافى(
 

 االعارة
 

 ابن حاوية، يمينة.

ا-رساآلاجبلافر ال    ر  اترينام   رلال   و ر  اإة ترينالا ر م  سا  بنرلاترملام  إحرل،ازجبارلاإجبر .أ ع لاإلا  

 .091-003صاا-(.2102)ا5،ات9م ا-حش رس.

 خيضور، فاطمة.

إلاش رساآلاجبلاف ال      الال م بلاا رلملامب ل برلات    رلا .اأم ر ا ر إسات  م رلاألاميررا  ر الجقر  راجل لرو ا

قترررررنطبنل،اا-سا  ط رررررلاخبءرررررور،ارقبرررررلاتلق مررررر ط.0  رررررلال  كزحرررررلاال م رررررلامن رررررورىاقترررررنطبنلاإلامرررررالمبلاإل  

2102. 

 .2ع م لاقتنطبنلا-أط إملا)م عت ير(

 محمد ، مدحت عبد هللا.

ةف برررررلاإلا ررررر رسالج    جبرررررلاتررررر جف  سال ومررررر اجلل م ررررر  ال رررررر حلاا رلمرررررلاة  حببرررررلا مررررر ام   رررررلاع م رررررلال نبررررر سا

 ص.052ا-.2103ل نب ،اا-أم  ام ت اخف عل.حش لفاةفب سام يرام  و ،ا

 ع م لال نب .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 محمد، مدحت عبد هللا.

ا-ةف برررلاإلا ررر رسالج    جبررررلاتررر جف  سال ومررر اجلل م رررر  ال رررر حلاا رلمررررلاة  حببرررلا مررر ام   رررر  اع م رررلال نبرررر .

Cybrarians Journal.-8-0صا-(.2103سا)م ر ا59تا. 

 .022-002صاا-.إلايداع والتغييراملكتبات العامة: 

 .2103لجق ت س،اا-ف امؤة  امنعوملام     امر الج  مل.
 

 االعتماد األكاديمى لبرامج المكتبات والمعلومات
 

 ثابت، محمد أحمد.

 اضررومال  برر رال  ع ررر اإلقررعاعررو ساترر لم ال    رر  اإل  لومرر  ال    رر ساأك    برر افررر امررر اا رلمررلاة لبلبررلافرر

 .42-05صاا-(.2103) ن   اا29تا-ل ل .ا-ج رلم ال      اإل  لوم  اجلل م   الج  ابل.

 حامد، ملياء ضياء الدين

)مر رساا22تا-ت رودافر ا لر ال    ر  اإل  لومر  .ا-لاو علاحت الالو ساإالا     اج رلم ال      اإل  لوم  .

 .424-413صاا-(.2103
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 اء ضياء الدين.حامد، ملي

ت رررررودافررررر ا لررررر ال    ررررر  اا-م ررررر  يرالالرررررو ساإالا   ررررر  األاكررررر   م اج ررررررلم ال    ررررر  اإل  لومررررر  اار حرررررلاة لبلبرررررل.

 .432-480صاا-(.2103)مب   راا29تاا-إل  لوم  .

 حامد، ملياء ضياء الدين

جا مرررررر ات  رررررر م ال    رررررر  ال  رررررر  يرالج  ابررررررلان   رررررر  اترررررر لم ال    رررررر  اإل  لومرررررر  اا رلمررررررلاة لبلبررررررلامررررررعالج ط برررررر

،ا029ا-.2102ل نبررررر ،اا-إل  لومررررر  ات  م رررررلال نبررررر ساحشررررر لفاأمررررر ملالجترررررب ام  رررررو ا مررررر ،ا مررررر اك ررررر جاشررررر ك .

 ص.22

 ع م لال نب .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا–أط إملا) ك ورله(ا

 الحراص ى، نبهان بن حارث.

لط ناقرر توسافرر ام  رمرر  الالررو ساإالا   رر  األاكرر   م ساةقبررب اة  اررلاقترر ا رلمرر  ال  لومرر  ات  م ررلالجترر

 -.Journal of Information Studies & Technologyا- بررر ناتررملامرر ردالاو لصرر  ،اع رر جاتررملامطرر الجترر ع .

Vol.1, No.1, (2018).- p.1-9 

 .2102ال ن ملا،ا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا29ؤة  ل أ ء اف ااا

 سمر عبد التواب. زكريا،

ةقبب اأ لماأقت  ال      اإل  لوم  اف اع م   اش  جالجرر ب افر اضرومام ر  يرالالرو ساإالا   ر  اا رلمرلا

 .2121ت  اموحف،اا-مب ل بلساحش لفام يرا   الج  مب،ام   امتملا   الج عب .

 ع م لات  اموحف.اكلبلاآلا لو.اقت ا رلم  ال  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 ناتى ، محمود مندى .الز 

قب ساعو سات   مج الجوث عجاإل  لومر  اإال    ر  اإال  لومر  اتكلبرلالجلغرلالج  ابرلات  نو برلاع م رلاألازتر ا

م لرلاكلبرلالجلغرلالج  ابرلات  نو برلاا–إ ق اجل  ب رال  ع  اج رلم ال    ر  اإال  لومر  اجلل م ر  الج  ابرلا.ا

 .4825-ا4222اصاا–( . 2121)ا رت  راا95تا–. 

 الصباغ، عماد عبد الوهاب.

الا     األاك   م الج  جم اج رلم اح  ل الخ ر  ييال  لوم  الج  واال المرملاألام مربلسا  ر  ا  ر الجوتر وا

 .255-290صاا-لجر  غ،اأنغ  امتين.

 .2102ل ن ملا،ا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا29ؤة  ل ف ا

 عبد الرحيم محمد.عبد الرحيم، 

ةط بررجال  برر رال قيررر اجل باررلالجقومبررلاجءرر  ناعررو سالج  لررب اإالا   رر  افرر امررر اجل  رر  يرالجقومبررلاألاك    بررلا

 .248-035صاا-(.2102)مب   راا02تا-ت وداف ا ل ال      اإل  لوم  .ا-ج رلم ال      .
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 عبد هللا، هدير محمد.

 لومرررر  افرررر الال م رررر  ال ررررر حلاا رلمررررلاة لبلبررررلساحشرررر لفاأمرررر ملالجتررررب ام رررر  يرال   رررر  اترررر لم ال    رررر  اإل 

 .2121لجق ت س،اا-م  و .

 ع م لالجق ت س.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  .ا-أط إملا) ك ورله(

 عزمى، هشام.

 (.2102) رت  راا44تاا-.Cybrarians Journalا-.ا ملاالا     األاك   م 

 ح.على، أسماء صال 

 .052-021صاا-م   يراالا     اف ات   م ا لو ال      اإل  لوم  اف اضومال    يرالج إجبلاا رلملاة لبلبل.

 .2102لجكوح ا،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا29ؤة  ال ف ا

 .42-09صاا-(.2121) ن   سام رساا0،ات2م ا-أ ء اف اال  للالج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .

 العليمى، ثروت.

 إرالال  بررر  اإالاة ررر  ل ال  نبررررلافررر اةط برررجام رررر  يراالا   ررر  األاكررر   م اج رررررلم ا لرررو ال    ررر  اإل  لومرررر  اا

 ,Journal of Information Studies & Technology.- Vol.1ا- رلملاة لبلبلاف اضرومال  ر   الج إجبرلاإلج  ابرل.

No.1 (2018).- p.1-20. 

 ا2102ال ن ملا،ا-ل  بلال      ال  اررل.ا  تالا لب الج  بى.اا29ؤة  ل أ ء اف اا   

 .082-058صا-.اا

 قدارى، سماح.

ا42،ات24سا-ل  لررررلالج  ابررررلاجألرشرررربفاإلج وثبررررجاإل  لومرررر  .ا-الا   رررر  األاكرررر   م ارجبررررلامررررملارجبرررر  الالررررو سا.

 .39-22صا-(.2121)

 محمود، أسامة السيد.

ج ررررررلم ال    ررررر  اإل  لومررررر  اجلل م ررررر  الج  ابرررررلاام ملرررررلالجلةتررررر نسسالج كررررر جورحوسساح ررررر ل ااع ررررر ل  بررررر رال   

ا-أمرررر ملالجتررررب ام  ررررو مام لع ررررلاع مرررر ام  رررر اعرررر عةس،ارترررر حلا  رررر الاولررررب ازل رررر ماةقرررر   اخ جرررر الاولبرررر .

 ص.21ا-لجق ت سااالاة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .ا-.0ط

 مراد، محمد يوسف.

  مج الج ك جورحوساف اقتم ا ل ال  لوم  ات  م ت ال لكام و اإطب رلات مر ا ل امقر  ةساةقبب اعو سات  

الاة  تر  الاو  ترلافر اا-لج قوح الجر ل ىالج رلمجر اجل بارلالجوطنبرلاجل قروح اإالا   ر  األاكر   م اا رلمرلامق ر رل.

 .52-00صاا-(.2102) ن   اا45،اتا29م ا-ل      اإل  لوم  .

 مدحت.املنياوى، هبة 

عررو سالج رررلم الج  لب بررلاتأقترر  ال    رر  اإل  لومرر  افرر الال م رر  ال ررر حلافرر اضررومام رر  يرالج باررلالجقومبررلا

إلامررررر ن رحل،اا-جءررررر  ناعرررررو سالج  لرررررب اإالا   ررررر  اا رلمرررررلاة لبلبرررررلساحشررررر لفامةتررررر مام ررررر إساأم ررررر ام ررررر لن.

2108. 

      اإل  لوم  .ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال ا–أط إملا) ك ورله(ا
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 اعتماد المكتبات
 

 جمعة، تغريد مصطفى.

ةررررررأثيراالا   رررررر  ا مررررررر اة ترررررريناألا لمافرررررر ام   ررررررر  اكلبرررررر  اع م رررررررلالجقرررررر ت ساام   ررررررلاكلبرررررررلالج اطرررررربباإلاقلبمررررررر ا

صاا-(.2108)أك ررروا سا رترررر  راا4،اتا5مررر ا-ل  لرررلالج إجبرررلاج لررررو ال    ررر  اإل  لومررر  .ا-إلج   لنرررىا  و عررر .

299-243. 

 تغريد مصطفى. جمعة،

الاة  ترررررر  الاو  ترررررلافرررررر ال    رررررر  اا-ةرررررأثيرال   رررررر  الجكلبررررر  ا مرررررر اة تررررريناألا لمافرررررر ام   ررررر  اع م ررررررلالجقررررر ت س.

 .492-420صاا-(.2121) ن   اا59،اتا22م ا-إل  لوم  .

 جمعة، تغريد مصطفى.

جشرررر    ا  رررر و،اةررررأثيرال   رررر  الجكلبرررر  افرررر اعررررو ساألا لمافرررر ام   رررر  اكلبرررر  اع م ررررلالجقرررر ت سساحشرررر لفام مرررر ال

 .2103ا،الجق ت سا-ش   نا   الج زحزاخلبفل.

 ع م لالجق ت س.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  .ا-أط إملا) ك ورله(

 الجندى، إسالم عبد العزيز.

 مر اام   يراعو سال      الال م بلاا رلملاةط بقبلا    يرالج بالالجقومبرلاجءر  ناعرو سالج  لرب اإالا   ر  

 .34-80صاا-(.2102) وجبواا55تاا-لجف  م .ا-م   لال    الج ن ىالج  ت اج  نوجوعب الج ن ملاإإلا لرس.

 السمير، على حسين.

 إرام رررررر  يراالا   رررررر  األاكرررررر   م افرررررر اة قبررررررجاعررررررو ساألا لمافرررررر ام   رررررر  الال م رررررر  الا   ررررررلالجتررررررورحلاا رلمررررررلا

 .449-413صاا-(.2108)ا82تاا-ر لوالج ر س.ا-مب ل بل.

 عبد الهادى، منى محمود.

م   يرالج بارلالجقومبرلاجءر  ناعرو سالج  لرب اإالا   ر  ا    ر  الجكلبر  اا رلمرلا ق  رلامق ر رلانقيررل ام بر را

 ص.223 ،ا-أا-.2102لجق ت س،اا-قب سام ع  ساحش لفاأم ملالجتب ام  و .

 ث عجاإل  لوم  .ع م لالجق ت س.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإلجو ا-أط إملا) ك ورله(

 العزرى، حمد بن محمد.

 إرال    رررررر  الال م بررررررلافرررررر ا  رررررر اترررررر لم االا   رررررر  األاكرررررر   م اال    ررررررلالج عةترررررربلات  م ررررررلالجتررررررلط ناقرررررر توسا

 .904-238صاا-أ  و ع سام  اتملام   اتملام ج الج زرى،اخ   لاتن ا  ي اتملاتالجالج  ر ل.

 .2102ال ن ملا،ا-لا لب الج  بى.ل  بلال      ال  اررل،ا  تااا29ؤة  ال ف ا

 كومار، ديب.

الا     األاك   م اف ال      ساةأجبفا  ر اكومر رماة ع رلا فر فام  ر ا ر   مام لع رلاإة  رب اأم ر اأ رورا

لجقرر ت ساال   و ررلالج  ابررلاجل رر رح اإلجنشرر ،اا-.0طا-ترر ر،ام  رر ا  حرر ا  رر الج رر  ى،اأمنبررلامرررطفىا رر  ق.

 ص.952ا-.2102
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 حسانة. محيى الدين،

 Journal of Informationا-ةأثيرال      الال م بلاف االا     ال ؤمس  سامت  لام ي الج  مل،ام  و ا رول .

Studies & Technology.- Vol.1, No.1 (2018).- p.1-16. 

 .2102ال ن ملا،ا-ل  بلال      ال  اررل.ا  تالا لب الج  بى.اا29ؤة  ال أ ء اف اا

 الهنائى، أصيلة.

 إرال      اإم لكزال  لوم  اف الاوروجا مر االا   ر  األاكر   م اام   رلاكلبرلاالاق رر  ات  م رلالجترلط نا

 .223-252صاا-ق توساأ  و ع سال بللالج ن  ى،امتن مالاو مم ،ات ع الج  لع .

 .2102ال ن ملا،ا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا29ؤة  ل ف ا
 

 لمكتبىاإلعالم ا
 

 خليفة، هبه محمد.

إلا ررال ال   بررر الج قمررر افررر ال    ررر  الجوطنبرررلاا رلمرررلامق ر رررلساحشررر لفازحرررملالجررر  ملا  ررر الج ررر  ى،اح  ررر نا ررروزى.ا

 .2102لجق ت سا

 أط إملا)م عت ير(.اع م لاملولن.اكلبلاآلا لو،اقت ال      اإل  لوم  .
 
 

 اإلعالنات

 ()أنظر: تسويق خدمات املكتبات واملعلومات
 

 

 اإلفادة من المعلومات.

 نظر أيضا: تحليل الاستشهادات املرجعية. املستفيدون(أ)
 

 أبو العينين، عزيزة على.

أ  ررر طاإلا ررر  سامرررملال    ررر  الجن شرررالافررر ال    رررعاالا يرلمررر  اا رلمرررلامسررروبلاةقبب برررلساحشررر لفاأمررر نىاأم ررر ا

 .2108لجق ت س،اا-ر   ،امش  ام   ا م اق م .

 ع م لالجق ت س.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 أبو يوسف، والء فهمى.

أ  ررر طاإلا ررر  سامرررملا رررف   ال    ررر  الج  مرررلال رررر حلا مررر الجفةتررر و اا رلمرررلاة لبلبرررلساحشررر لفاغررر  سا  ررر ا

 ص.024ى،ا-أا-[.2108]صحااا2102إلام ن رحل،اا-ل ن  ام س  .

 م ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ع م لاإلا ا-أط إملا)م عت ير(
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 أحمد، علياء إبراهيم.

مرر ىاح رر  ساأ ءرر ماتباررلالج رر ريساإم رر إ  ر امررملاقول رر ال  لومرر  اإلاج يرإ بررلال   مررلات  م ررلاإلامرر  ا  رر ا

لرلام ا-لج م ملاترملا بررلاا رلمرلام جرلاكلبرلاآلا لواقتر ال    ر  سا لبر ماحتر لتب اأم ر ،اغر  ساطر ام  ر .

 .024-023صاا-(.2121)ا09،ات2م ا-ل  كزالج  بىاجل  وداإلج رلم  اف ا ل ال      اإل  لوم  .

 أحمد، فاطمة محمد.

إلا رررر  سامررررملال   رررروىالج قمرررر الجرررررح ال  رررر  ا مرررر الجوحرررر افرررر اع م ررررلامرررروت  اا رلمررررلافرررر الج قبررررب اإالامرررر ت  را

 .2103موت  ،اا-إل ش ركل.

  .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ع م لاموت ا-أط إملا) ك ورله(

 أحمد، فاطمة محمد.

أ  ررررر طاإلا ررررر  سامرررررملال رررررر  رال  ع برررررلالج ق برررررلال    برررررلال   مرررررلا مررررر اإلا ير ررررر افررررر اع م رررررلامررررروت  اا رلمرررررلا

 .2102موت  ،اا-مب ل بلساحش لفا    اأتوازح الج شكى،ا   الج مب ام   ا   الج مب .

 وت  .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ع م لاما-أط إملا)م عت ير(

 إمام، الزهراء عادل.

مرر ىاح رر  ساطررالواترر لم الج  لررب ال ف ررو ات  م ررلاإلامرر ن رحلامررملاة نوجوعبرر ال  لومرر  اإالاةررر ن اا رلمررلا

 .2102إلام ن رحل،اا-ةقبب بلساحش لفاغ  سا   ال ن  اموس  .

 آلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .اع م لاإلام ن رحل.اكلبلا-أط إملا) ك ورله(

 باج، منيرة خطاب.

 .2102لالزلع ،اا-ح   سالجطل لال   قيناتر ح امملاإم علال  لوم  .

 .2ع م لالالزلع اا-أط إملا) ك ورله(

 بلبول، زينب محمود.

لفام ر اشرر ك اإلا ر  سامرملالج  ر اإلاج يرإ برلافر ام   ر  ال  لكرزالجتق  بررلاألاعنببرلاام  ر اعوةرلا  و عر ساحشر  

 .2121لجق ت س،اا-   الجلطبف.

 ع م لالجق ت س.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  .ا–أط إملا)م عت ير(ا

 بيزان، حنان الصادق.

 .241-202صاا-أ   طاإلا   سامملاش ك  الج ول لاالاع   ع اا رلملالم طال بلاجطالواألاك    بلالجلبببل.

 .2102   ن،اا-جت جعاف الجنش اإلاج يرإنى.ف ال ؤة  الج إت ال

 تهامى، شيماء رمضان.

ع م ررلات رر ا،ام لررلاكلبررلاآلا لوا-إلا رر  سامررملالجنشرر الج قمرر اجرر ىاطررالوالج رلمرر  الج لبرر ات  م ررلات رر امرروحف.

 .58-09صاا-(.2121) ن   سام رساا54تا-موحف.
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 الحربى، عوض.

Academic library usage patterns of students: A statistical study in Kuwait/ Awadh Alharbi, 

Talat Alazemi.- 

 .913-232صاا-(.2108) وجبواا51،اتا25م ا-الاة  ت  الاو  تلاف ال      اإل  لوم  .

 

 خالف، أمل.

ا2،ات9مررر ا-ل  لرررلال رررر حلاج لرررو ال  لومررر  .ا-ح ررر  سالج ررر متينافررر اآلا لوامرررملامرررر  رال  لومررر  اإلاج يرإ برررل.

 .55-09صاا-(.2102وا ا)أك 

 داود، تامر حنفى.

أ  ر طاح ر  سالجطرالوالالر م بينامرملالج    ر  اإلاج يرإ بررلال   مرلا مر الجشر  لالج إجبرلاجل  لومر  اا رلمررلا

مرررر ساةررر م امنفرررىام  ررر اأمررريناا،امق ر رررلاتررريناطرررالواقترررم ال    ررر  اإل  لومررر  اعررر م ت ال نو برررلاإمررروت  

م لررررررررلال  كررررررررزالج  بررررررررىاجل  رررررررروداإلج رلمرررررررر  افرررررررر ا لررررررررو ال    رررررررر  اا- لإ ،ام  رررررررر اخ ررررررررةسالجتررررررررب الاو رررررررر طى.

 .083-002صاا-(.2102) وجبواا8،اتا4م اا-إل  لوم  .

 الرمادى، أمانى زكريا.

لة  تررررر  ال ترررررل ينالج ررررر وا  رررررواإلا ررررر  سامرررررملالجقررررر نالج ررررر ح اا رلمرررررلامب ل برررررلامرررررعاح ررررر ل اكشررررر فاموضررررروع ا

ا51،اتا25مرررر ا-ة  ترررر  الاو  تررررلافرررر ال    رررر  اإل  لومرررر  .الاا-م ارررررصافرررر الج ررررال اتقرررر لمسالجقرررر رنالج رررر ح ا.

 .29-00صا-(.2103) ن   اا50،ات22مام ا83-49صاا-(.2108) وجبوا

 الزرقانى، حنان محمد بشير.

أ  رر طاح رر  ساأ ءررر ماتباررلالج رر ريساإم ررر إ  ر افرر اع م ررلاطررر لتلسامررملامررر  رال  لومررر  افرر الج لررو الج   رررلا

 .2109لجق ت س،اا-   الج زحز،ا  م يناأ  ملاأ ور.إلج ط بقبلساحش لفا ر نىا   ا

 ع م لا يناش س.اكلبلاآلا لوا.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا) ك ورله(

 زكى، نورهان صالح.

أ  ررررر طاح ررررر  ساطرررررالواقتررررر ال    ررررر  اإل  لومررررر  ات كمررررر ن رحلامرررررملالا ررررر م  ال  ع برررررلاإلاج يرإ برررررلاا رلمرررررلا

 .2108إلام ن رحل،اا-م  .ة لبلبلساحش لفامةت مام  إساأ

 ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا–أط إملا)م عت ير(ا

 الساملى ، جمال بن مطر.

مرررر ىاإلا رررر  سامررررملال ير رررر األاشررررب مافرررر ا  رررر اأنشررررطلاح لرسال    ررررلافرررر امؤمترررر  ال  لومرررر  ساع رررر جاتررررملامطرررر ا

،ا0مرر ا-ل  لررلالجتررورحلاج لرر ال  لومرر  .ا-ملامرر ج الج نرر  ى.لجترر جم ،اخ جرر ا  بررجامرر ب ا  رر اهللا،ا  رر اهللااترر

 .24-43صاا-(.2121)أت حلاا0ت
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 سعيد ، محمد سعيد.

مررر ىاح ررر  ساأ ءررر ماتبارررلالج ررر ريساإم ررر إ  ر ات جكلبررر  الجشررر  بلات  م رررلاألازتررر امرررملال   ررروىالج قمررر اج لرررو ا

ا-.2102 نر   اا-لج  تبرل.اح ر لراخر ص.ام للام كرزالا  مرلاجالم شر رل ا-لج  ملاإلامالمىا م اش  لاإلا ير  .

 ص.55

 السيد، سهيلة شعبان.

أ  رر طاإلا رر  سامررملال  لومرر  اجرر ىالج رر مليناترر ج نو ال ررر  بلات كمرر ن رحلاا رلمررلامب ل بررلساحشرر لفامةترر ما

 .2102إلام ن رحل،اا-م  إسام  لن.

 لوم  .ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  ا-أط إملا) ك ورله(

 الشاهد، محمد عبد هللا.

أ  ررر طاح ررر  ساأ ءررر ماتبارررلالج ررر ريساإلج ررر متيناإلجطرررالوات  م رررلاأمررربوطامرررملاتنررركال    رررلال رررر ىاا رلمرررلا

ا-.2103لجقرررررر ت س،اا-مب ل برررررلساحشرررررر لفام  رررررر ا  حررررر ا  رررررر الج رررررر  ىاإمشررررر ركلا  رررررر ال  تررررررملام  ررررر ام فررررررو .

 ص.241

  اإلانت  بل.اقت الجوث عجاإل      .ع م لاألازت .اكلبلالج رلم ا–أط إملا) ك ورله(ا

 الشربينى، سارة حامد محمود.

ح رررر  سالج رررر متينافرررر ام رررر جال    رررر  اإل  لومرررر  امررررملال رررر إ   ال  اررررررلاا رلمررررلامب ل بررررلساحشرررر لفاأمرررر ملا

 .2102تنر ،اا-م م ا م ،اأملا   الجف   ا ال .

 إل  لوم  .ع م لاتنر ا.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اا-أط إملا)م عت ير(

 شعت، هبة عالء الدين.

مرر ىاإلا رر  سامررملاخرر م  الجارروفال    بررلاك ررر رامررملامررر  رال  لومرر  اا رلمررلامب ل بررلساحشرر لفام  رر ا

 .2102إلام ن رحل،اا-   ساحت لتب ،امةت مام  إسام  لن.

 ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 ابد حمود.الشمرى، ع

ح رر  سالجكرر  رالجطبرر امررملاقول رر الج ب  رر  الجط بررلال   مررلافرر ام   رر  ال ت شررفب  الج ترر  حلات   نررلالج حرر ضاا

 .2103لج ح ض،اا- رلملاةقوح بلساحش لفامنرورالجزلمل.

 ع م لال لكام و .ا-أط إملا)م عت ير(

 صديق، هبة هللا سيد عبد الرحيم.

 عرررر  الا   ررررلااا رلمررررلامب ل بررررلاإ ررررفبلاة لبلبررررلساحشرررر لفامةترررر رمامرررر ىاإلا رررر  سامررررملام   رررر  ا إىاالام ب

 .2102أمبوط،اا-م  إس،اأ  ملاإع ىا   الج  ج.

 ع م لاأمبوط.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(
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 الصعيدى، وسام السيد.

 رر ريساإلج  ررعالج لمرر اا رلمررلامرر ىاح رر  ساأ ءرر ماتباررلالج رر ريساإم رر إ  ر امررملاة نوجوعبرر ال  لومرر  افرر الج

 .2102طنط ،اا-مب ل بلاال م لاطنط ساحش لفاش   نا   الج زحزاخلبفل،ات  ا ال الج  ملالجن ورى.

 ع م لاطنط .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا–أط إملا)م عت ير(ا

 عامر، عبد العزيز عبد الحميد.

م لررلاا- لومرر  اجرر ىاطررالواع م ررلالجزلإحررلاا رلمررلامسرروبل.أ  رر طاإلا رر  سامررملالج ولةررفالج كبررلافرر اةن قررلال 

 .23-48صاا-(.2102) رت  راا5تاا-ل      اإل  لوم  اإلج وثبجاف الج  ج الج  بى.

 .015-29صاا-(.2102) ن   اا02،اتا8صاا-أ ء اف اام للال      اإل  لوم  .

 عبد الرازق، مروة جمال.

   عرررلاإلامررر ن رحلاا رلمرررلامب ل برررلساحشررر فامترررن مام ررر إ اأم ررر اأ  ررر طاإلا ررر  سامرررملالج  ررر ال تررر و لات 

 .2103إلام ن رحل،اا-م  لن.

 ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا–أط إملا)م عت ير(ا

 عبد الرضا، أمجد ياسر.

ساحشرررر لفا ررررر سجع م ررررلالا-ح رررر  ساأ ءرررر ماتباررررلالج رررر ريسامررررملامررررر  رال  لومرررر  اإلاج يرإ بررررلافرررر اكلبررررلالجطرررر 

 .2104لج ر س،اا-لاك   ام ح الج  بب . رلت

 ع م لالج ر س.ا- ا  ت (تلو أط إملا) 

 منى عبد العزيز.عبد الغفار ، 

ل  ر  امرملا اEi- compendex Engineering (Vilage)م ىال   سالج  متينافر اكلبرلالج ن مرلامرملام ر  الج  رع

،اا2مر ا–ل  لرلالج إجبرلاج لرو ال    ر  اإال  لومر  ا.اا– .اا رلمرلاة لبلبرلاةقوح برلاا Elsevierخرالجالجن شر 

 .052ا-040صا–.(2121)الك وا سا رت  ر4ت

 عبد الغنى، هايدى إبراهيم.

مرر ىاح رر  ساطررالوالال م رر  الاوكومبررلاإلا   ررلات كمرر ن رحلامررملاخرر م  ال  لومرر  ا  رررالج ولةررفالج كبررلا

ا-ةتررررررر مام ررررررر إسام ررررررر لن،ام  ررررررر احمررررررر   بلا و رررررررو.إألاع رررررررزسالجلومبرررررررلاا رلمرررررررلامب ل برررررررلامق ر رررررررلساحشررررررر لفام

 ص.999 ،ا-أا-.2102إلام ن رحل،ا

 ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 عبد املجيد، أحمد مرزوق.

 رررر اأ  رررر طاإلا رررر  سامررررملاأع ررررزساإةط بقرررر  الجقرررر لمسالج ق بررررلاجلقرررر رنالج رررر ح اا رلمررررلامب ل بررررلساحشرررر لفاغرررر  سا 

 .2108إلام ن رحل،اا-ل ن  اموس  ،اأم نىازك ح الج م  ى.

 ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا–أط إملا) ك ورله(ا
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 عبد املنعم، دعاء عبد الفتاح.

 مرررر اشرررر  لاإلا ير رررر اا رلمررررلااOpen Accessمرررر ىاح رررر  سالج رررر مهنات  م ررررلاتنررررر امررررملامولقررررعاإلاة مررررلالاورررر سا

 .2102تنر ،اا-بلساحش لفامتن مام  و اأم  امحلوو،ام م ام  إفالجزح  .مب ل 

 ع م لاتنر .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 عبد الهادى، مى ماجد.

إلا   سامملال  لوم  اف اةن بلالجرن    الجرغيرساف امر اا رلملامب ل برلامق ر رلسامرىام عر ا  ر الج ر  ىسا

 .2102لجق ت ساا-فازحملالج  ملا   الج   ى،ا ولجام   ا   اهللا.حش ل

 ع م لاملولن.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا) ك ورله(

 عبيد، سارة جورج.

إلا   سامملاخ م  األا   ساإلج ن  س،ام   علاإلام ن رحلاإلج  يرساا رلمرلاة لبلبرلامق ر رلساحشر لفامةتر ما

 .2103،اإلام ن رحلاا-لن.م  إساأم  ام   

 ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا–أط إملا)م عت ير(ا

 عثمان، أسماء عثمان عبد املنعم.

إلا ر  سامررملاشرر ك  الج ول رلاالاع  رر ع افرر اة تريناخرر م  ال    رر  األاك    برلات  م ررلاإلامرر ن رحلاا رلمررلا

 .2102إلام ن رحلاا-ن،ام  ىا   ارا .مب ل بلساحش لفامةت مام  إسام  ل

 ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا–أط إملا)م عت ير(ا

 عثمان، النور محمد.

إلقررعاإلا رر  سامررملا عرر ال  لومرر  الاو  تررلافرر ا  زحررزاخرر م  ال  لومرر  اإلاج يرإ بررلات    رر  اع م ررلاح  حقبرر ا

 .24-94صاا-(.2102) ن   اا0،ات0سا- لوم  .موجبلال      اإل ا-لج   بل.

 عفيفى، زينب حسين.

) وجبرروساا9،ات03مرر ا-م     . رر .ا-أ  رر طاح رر  سالجول رر  ملالج رر واإألاع  رر امررملاخرر م  ا لرالج  رر ال ررر حل.

 .95صاا-(.2103أغتطسسامب   را

 عمر، محمد إبراهيم.

ل نررررورس،اا-برررلا مررر اطرررالواع م رررلالجزح و رررل.إلا ررر  سامرررملاشررر  لاإلا ير ررر افررر الال م ررر  الجلبببرررلاا رلمرررلامب ل 

2102. 

 ع م لال نرورس.اكلبلاآلا لو.اقت الجوث عجاإل      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 عميمور، سهام.

ح رر  ساأ ءرر ماتباررلالج رر ريسامررملاةقنبررلالجنشرر اإلاج يرإنررىات     رر  الال م بررلالالزلع حررلاام   ررلاكلبررلالج لررو ا

ا2،ا0،اتا03مرر ا-ل  لررلالج  لقبررلاجل  لومرر  .ا-رحررلاإ لررو الج ترربيراال م ررلاعب ررلا  و عرر .الاق ررر   ل،الج   

 .091-014صاا-(.2108)
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 عوض، انجى عبد الفتاح.

إلا ر  سامررملاخرر م  ال  لومرر  اإألانشررطلالجتق  بررلا ترر قبلا  ر ال ررن  الجررر إىاا رلمررلام جررلساحشرر لفا ررالما

 .2102ل نرورس،اا- احم  .  الجت  رامغ إرىماحش لفامش ر ا لب مام   

 ع م لال نرورس.اكلبلاآلا لو.اقت الجوث عجاإل      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 الغامدى، مشاعل محمد.

لاورررررولعزالجلغوحرررررلاإةأثيرتررررر ا مررررر االا ررررر  سامرررررملاقول ررررر الج ب  ررررر  اا رلمرررررلاة لبلبرررررلا مررررر اط ج ررررر  اإأ ءررررر ماتبارررررلا

 .2103لج ح ض،اا-لج م ملسحش لفاأ  ملاإع ىا   الج  جالج  ريسات  م لاألاميرساا ورساتن ا   

 ع م لال لكام و .ا-أط إملا)م عت ير(

 فراج، عبد الرحمن.

 ص.22ا-ةارصال      اإل  لوم  اف ام رسالج رلم  الج  ابلاف ام  جاإلا   سامملال  لوم  .

 .2108الجق ت س،ا-ف امؤة  اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  ات  م لالجق ت س.

 الفضلى، عبد هللا على.

اا2102-0338أ  ررر طاإلا ررر  سامرررملام  و ررر  الج  ررر األاعنببرررلات     رررلال  كزحرررلات  م رررلا رررن  مافررر ال ررر سامرررملا

 .011-43صاا-(.2108)ا03تاا-م للال      اإل  لوم  .ا- رلملاةقوح بلاة لبلبل.

 فؤاد، أحمد خميس.

مرر ن رحلامررملالجف رر رساإلاج يرإ بررلاا رلمررلامب ل بررلساحشرر لفاأ  رر طاح رر  ساأ ءرر ماتباررلالج رر ريسات  م ررلاإلا 

 .2102إلام ن رحل،اا-أم نىازك ح الج م  ى،ام  ام   اجؤى.

 ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا–أط إملا)م عت ير(ا

 القحطانى، زارب محمد.

قول رررر الج ب  رررر  ال   مررررلامررررملاخررررالجا  رررر  سااأ  رررر طال رررر  ساطررررالوالج رلمرررر  الج لبرررر ات  م ررررلال لرررركامرررر و امررررمل

 .2102لج ح ض،اا-شؤرنال      ساحش لفاملب  نالج قال.

 ع م لال لكام و .ا-أط إملا)م عت ير(

 قسم السيد، عبد الفتاح.

ا-م ىاح   ساأ ء ماتبالالج  ريساإلج  متيناف ام  جال      اإل  لوم  امملامرر  رال  لومر  ات جترو لن.

 .99-0صا-(.2102) ن   اا0،ات0سا-   اإل  لوم  .موجبلال   

 القلشانى، أحمد محمد.

ةرررأثيراقنرررول اترررعالج مررر علاغيررررال  ركرررلات ج قرررلالجرررولع ا مررر اإلا ررر  سامرررملاخررر م  ال  لومررر  اام   ررر  ال   تررر ا

 .2108إلام ن رحل،اا-ألازت حلات ف الجشبخا  و ع ساحش لفاأم نىازك ح الج م  ى.

  م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .عا-أط إملا)م عت ير(
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 كردى، أالء يوسف إسماعيل.

م ىاح   ساأ ء ماتبالالج  ريساإم  إ  ر ات  م لاإلام ن رحلامملالجنش ا  ررالجشر ك  االاع    برلاا رلمرلا

 .2102إلام ن رحلاا-ة لبلبلساحش لفامةت مام  إسام  لن.

 م ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ع م لاإلا ا-أط إملا)م عت ير(

 الليثى، هدى عبد الباسط أحمد.

إلا رر  سامرررملال ررر  رال  ع برررلامرر ساإلاة مرررلافرر اةقررر   الا  مررلال  ع برررلافرر ال    ررر  الال م بررلاا رلمرررلام جرررلا

 .2108تنر ،اا- م ام     اع م لاتنر ساحش لفاأم ملام م ،اأم ملالجتب ام   .

 ع م لاتنر .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا- ورله(أط إملا) ك

 محمد ، سيد درويش

مرررملامولقرررعال    ررر  ا مررر الجوحررر اا رلمرررلا ع حررررلااUsability Studies رلمررر  الجق تلبرررلاجالمررر ا ل اإإلا ررر  سا

) نرررررر   اا0،ات93ساا-م لررررررلال    رررررر  اإل  لومرررررر  الج  ابررررررل.ا-إلطالجررررررلا مرررررر اإلا  رررررر  الجف رررررر ىالج  بررررررىاإألاعنبرررررر .

 .284-242صاا-(.2103

 محمد، محمد عبد هللا.

أ  ررر طاح ررر  ساأ ءررر ماتبارررلالج ررر ريساإلج ررر متيناإلجطرررالوات  م رررلاأمررربوطامرررملاتنررركال    رررلال رررر ىاا رلمرررلا

 .2103لجق ت س،اا-مب ل لساحش لفام   ا  ح ا   الج   ى،ا   ال  تملام فو .

 إلانت  بل.اقت الجوث عجاإل      .اع م لاألازت .اكلبلالج رلم  ا–أط إملا) ك ورله(ا

 .محمود، سارة حامد

ح رررر  سالج رررر متينافرررر ام رررر جال    رررر  اإل  لومرررر  امررررملال رررر إ   ال  اررررررلاا رلمررررلامب ل بررررلساحشرررر لفاأمرررر ملا

 .,2102تنر ،اا-م م ،اأملا   الجف   ا ال .

 ع م لاتنر .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 طفى، إسراء سليمان.مص

ح رررر  ساأ ءرررر ماتبارررررلالج رررر ريسات  م ررررلامررررروت  امررررملاخررررر م  ال  لومرررر  اإلاج يرإ بررررلا  رررررراشرررر ك  الج ول رررررلا

 .952-222صاا-(.2102)أت حلاا0،اتا4م ا-ل  للال ر حلاج لو ال  لوم  .ا-الاع   ع اا رلملامب ل بل.

 مصطفى، زينب فواز.

مب ل برررررلساالمرررررملال    ررررر  ال  رمررررربلات    عرررررلامررررروت  اا رلمرررررا رررررزإفاطرررررالوال ررررر لرسالجت  وحرررررلا رررررملاإلا ررررر  س

 .2121موت  ،اا-حش لفام ع ساخ ةسا م ،اح   ناأم  ام   .

 ع م لاموت  .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-)م عت ير(الأط إم

 مظهر، منيرة محمد.

لجقررر ت سااا-راإلاج يرإ بررلاجل  لومررر  .أ  رر طاح ررر  سالج رر متينالج ررر وافررر ام رر جال    ررر  اإل  لومرر  امرررملال رررر  

 ص.222ا-.2103 لرالجف  اجلنش اإلج وزيع،ا
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 هيبة، إيمان إبراهيم السيد.

إلا رررر  سامررررملامقرررر   اإلا ير رررر افرررر ام  نررررلاطنطرررر اا رلمررررلامب ل بررررلساحشرررر لفاشرررر   نا  رررر الج زحررررزاخلبفررررل،اثرررر إ ا

 .2102طنط ،اا-لجغل  ن.

 .اقت ال      اإل  لوم  .ع م لاطنط .اكلبلاآلا لوا–أط إملا)م عت ير(ا
 

 ألفالما
 

 حجازى، أمجد جمال.

 إرالج   اإل      اف الاوف  ا م ال   ت   الاوءر رسافر ا رلالج وق ر  ال تر ق لبلاا رلمرلام جرلاجلفربل ا

ا-.(ا2121امرر رساا)24تاا-ت ررودافرر ا لرر ال    رر  اإل  لومرر  .ا-.The Book of Eliلجتررةن   ىاتك رر وال ررالىتا

 .028-20ص

 رفعت، حسام الدين محمد.

الاة  ت  الاو  تلاقر ال    ر  اا-ألا ال الج سلبلبلاإلجوث عقبلا م امولقعالجقنول اإلاخ  رحلاا رلملاة لبلبل.

 .052-32صاا-(.2108) ن   اا43،اتا25م ا-إل  لوم  .

 الزيات، حامد معروف.

م لرررلام كررزالا  مرررلاجالم شرر رل الج  تبرررلاا-ألا ررال الجوث عقبرررلامررر رلاجل  لومررر  الج  رحابررلاا رلمرررلاة  حببررل.

 .42-0صاا-.2108  رل  اا-)ع م لال نو بل(.

 محمد، منصور سعيد.

أ رررررال الجتررررررةن  ال ررررررر حلاك ررررررر رامررررررملامررررررر  رال  لومرررررر  ا ررررررملا إىاالام ب عرررررر  الا   ررررررلااا رلمررررررلاإ ررررررفبلا

 .34-3صاا–( . 2121)ا2،اتا2م اا–ل  للال ر حلاج لو ال  لوم  ا.اا–ة لبلبلا.ا
 

 االقتباسات العلمية
 

 غنيم، محمد سالم.

ا-ت رررودافررر ا لررر ال    ررر  اإل  لومررر  .ا-ترررينالج ق رررةفاإلج ف رررةفاا رلمرررلاة لبلبرررلامررروجاالاق   مررر  الج ل برررل.

 .228-212صاا-(.2103)م رساا22ت
 

 اقتصاد المعرفة
 

 ابن الخياط، نزهة.

 .31-22صا،اا0م اا-   ل.لج ت    ال     سا نعوم  ال  لوم  اف ا لالق ر     ال 

 .2102لج ح ض،اا-ف امؤة  الال  بلالجت و  لاجل      اإل  لوم  .
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 ابن لخضر، عيس ى.

برررر ىا  إراالاق ررررر  ال   فرررر افرررر الج ن بررررلاالاق ررررر   لاإالاع    بررررلافرررر الجرررر إجالج  ابررررلسا ةسرررر  اتررررملاا ءرررر ،ا 

 .052-049صاا-(.2121)ا02،ات4م ا-إلانت  بل.ا رلم  ل  للالج  ابلاجآل لواإلجا-زك ح .

 أبو شمالة، فرج إبراهيم.

ر ىالم شررر لقبلاج طررروح ا عررر  االاق رررر  ال   فررر افررر ال ؤمتررر  الج  لب برررلسا ررر  احتررر لتب اأترررواشررر  جل،اك مررررلا

 .0133-0122صاا-   الجف   اأتواش لل.

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 إبراهيم. أبو شمالة، فرج

ا-مرر ىاةررول  ام طل رر  االاق ررر  ال   فرر افرر امرر لرسالج  لررب الج رر  ات    عرر  اغررزسامررملاإع ررلا عرر ال  ل رررين.

 .0082-0020صا

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 أحمد، أحمد فايز.

 رلمررررلاإ ررررفبلاج  قبررررجاأترررر لفار حررررلامررررر اامؤشرررر ل االاق ررررر  ال   فرررر افرررر الال م رررر  ال ررررر حلالاوكومبررررلا

ا-(.2103) وجبررواا02،اتا2مرر ا-م لررلال  كررزالج  بررىاجل  رروداإلج رلمرر  افرر ا لررو ال    رر  اإل  لومرر  .ا-.2191

 .84-3صا

 أحمد، نهلة مختار.

ل    رررر  الال م بررررلاإ إرترررر افرررر ا  رررر االاق ررررر  ال   فرررر اا رلمررررلامب ل بررررلساح رررر ل ا رلررررلاما رررر راأم رررر امتررررملما

 ص.205ط،ا-أا-.2103لجق ت س،اا- اأم ملاأم  اع  جالجقلفماحش لفامش ر اح   نا وزىا   .حش لق

 ع م لاملولن.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا–أط إملا) ك ورله(ا

 إسماعيل، نهلة حامد.

ا  رررر الة  تررر  الق ررررر  ال    ررررلافررر اتنرررر ماقرررر رل ال ررر أسسا رلررررلام مرررر احمررر   بلام مرررر ،ا لوحررررلامترررملا  رررر اهللا

 .28-40صاا-(.2121)ا09،اتا4م ا-إلانت  بل.ا رلم  ل  للالج  ابلاجآل لواإلجا-لجق  ر.

 أوضايفية، حدة.

-0213صاا-م وقررررر  ال ررررر م  االاق رررررر  الالزلعررررر ىافررررر الق رررررر  ال    رررررلسامررررر ساأإضررررر  فبل،ا  ب رررررلامانررررر  .

0225. 

 .2102،ات  اموحفا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 باى، عبد القادر بغداد.

ل  لرررلاا-ة نوجوعبررر  االاةرررر جالاو  ترررلاإلق رررر  ال    رررلااقررر لمساة لبلبرررلافررر امبك  يزمررر  الج ك مرررلاإم وق ةررر .

 .288-229صاا-(.2108)ا2،ات5م ا-ل ر حلاج لو ال  لوم  .
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 براجى، صباح.

 رررررلالج  ابرررررلالجتررررر و  لاإلجررررر إجالج  ابرررررلا إرالج  ررررروجاحتررررر الق رررررر  ال    رررررلافررررر ازحررررر  ساةن  تررررربلالق رررررر  ال  ل

 .522-513صاا-إم وق ة سا    ات لج ،الجزحملا   لن.

 .2102لج ح ض،اا-ف امؤة  الال  بلالجت و  لاجل      اإل  لوم  .

 بالحاج، زهرة.

-252صاا-ل    عال  نىاإلق رر  ال    رلافر الجروطملالج  برىااقر لمسافر الجر إرسازتر ساتلور  ،املب رلامومر إى.

224. 

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 بوالقدرة، نزيهة.

 .203-083صا-ة  عامت راإة لبلاإلقعاا رلملامق ر لامعالج إجالج  ابل.االق ر  ال    لاف الالزلع 

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 .84-49ا-(.2108)أت حلاا0،ات5م ا-ف اال  للال ر حلاج لو ال  لوم  .أ ء ا

 بوسهمين، أحمد.

صاا-إلقررعالق رررر  ال    رررلافرر ا رررلالج ن برررلال تررر  لملاااة  اررلا  ررردالجررر إجساأم رر اتومررر  ين،اتررر ىاشررر ب .

0224-0284. 

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 نى، أسماء.تخنو 

لق رررر  ال    ررررلا مررر اضررررومالج شررر ي   ال غ رابررررلال نع رررلا ؤمترررر  ال    رررعال رررر نىااإلقرررعاإةقبررررب األا لمافرررر ا

 .012-29صاا-(.2121)ا02،ات4م ا-ل  للالج  ابلاجآل لواإلج رلم  اإلامالمبل.ا-لالزلع ،اةونساإل غ و.

 توفيق، عمرو رمضان.

ا-(.2108)أت حررلسام  وس و برررلاا2،ات01مررر ا-م     . رر .ا- ا مررر ال    ررل.م طل رر  الج  رروجاحتررر االاق ررر  الجقرر ع

 .95-99صا

 الجازى، يسرى سالم.

 (.2103) رت  راا52تا-.Cybrarians Journalا-الاق ر  ال    ا م ال    ل.

 الجامعى، فهد بن رجاء هللا.

شرر  بلاةاطبطبررلاجرر إرامؤمترر  االاق ررر  الجقرر ع ا مرر ال    ررلافرر ال  ل ررلالج  ابررلالجترر و  لاا رلمررلالم  

س،ا-أا-.2102لجقررر ت س،اا-ل  لومررر  افررر اقطررر تالج  لرررب الج ررر ت اإلج  رررعالج لمررر ساحشررر لفاشررر حفاك مرررلاشررر تين.

 ص.905

 كلبلاآلا لو.اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  .ا-اأط إملا) ك ورله(
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 . حدو، فؤاد

ن برررررلال تررررر  لملااة  ارررررلالال م رررررلالالزلع حرررررلا إرالال م رررررلافررررر امأمترررررلالق رررررر  ال    رررررلافررررر ا رررررلاة قبرررررجالج 

 .382-328صاا-أ  و ع .

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 حربى، أسامة عبد السالم.

 ص.022ا-.2108   ناا لراغب لم،اا-الاق ر  ال   ف .

 حمزة، سايح.

ق رر  ىافر الالزلعر اا رلمرلاقب مربلات مر    جاط حقرلالج  لبرلالق ر  ال    لاإةأثيرلة ا م ام  جالجن رواالا

 .224-250صاا-.2105-0331لج  بيزىاخالجالجفيرسا

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 خبازى، فاطمة الزهراء.

 .922-910صاا-جسو ىاجك ج إر.لق ر  ال    لاإ إرهاف اة قبجاأت لفالجتب ملاالاق ر   لاال  بعال

 .2102ت  اموحفاا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 الخورى، على محمد.

الاق رررررر  الج ررررر جم الال  ررررر اامررررر اتررررريناالاق رررررر  ال   فررررر اإمف تب ررررر الاو  ترررررلاإالاق رررررر  الج قمررررر اإالات كررررر رل ا

 .2121ساالاق ر   لالج  ابل،الجق ت ساام لسالجوم ا-.0طا-لج  نوجوعبلال  ت ر ل.

 ربحى، كريمة.

 .514-428صاا-لج  وجا  واالاق ر  ال   ف اام جلالالزلع ساك ح لاراح ،امب سام ح الاو  س  .

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 .022-85صاا-(.2108)أت حلاا0،اتا5م ا-أ ء اف اال  للال ر حلاج لو ال  لوم  .

 ساطور، رشيد.

-849صا-،امرررفب نا ك رشرررل،امررر إسا   ررر ى.مررر طور ا رلمرررلاإلقرررعاإر ررر قالق رررر  ال    رررلافررر الالزلعررر سارشرررب 

855. 

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 .042-029صاا-(.2108)أت حلاا0،ات5م ا-أ ء اف ااال  للال ر حلاج لو ال  لوم  .

 سعيد، سويلم جودة.

 .232-224صاا-ةطوح امنعوملالج  لب الال م  اإ إرهاف اتن مالق ر  ال    لاف امر .

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 السقا، إبراهيم أحمد.

 ص.211ا-.2121م   لالجو  مالجق  و بل،اا-لق ر     الج إجالج  ابلاف احط رالق ر  ال  لوم  اإل    ل.
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 سالوتى، حنان.

ا-تررر ى.ارح ررلأت برلاالاق ررر  ال   فرر افرر اة قبرجالج ن بررلاالاق ررر   لاا رلمررلام جررلالالزلعر سامنرر نامررالإ ى،ا

 .214-285صا

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 .908-283صاا-(.2108)أك وا اا2،اتا5م ا-لو ال  لوم  .أ ء اف اال  للال ر حلاج 

 سليم، موالدى.

 إرالق ررررر  ال    ررررلافرررر اة قبررررجالج ن بررررلال ترررر  ملافرررر ال     رررر  الج  ابررررلسامولجرررر ىامررررلب ،احمررررال اج رررررير،ا

 .322-312صاا-ت لتب امومب ب .

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 .82-55صاا-(.2108)أك وا اا2،اتا5م ا-ل  للال ر حلاج لو ال  لوم  .ااأ ء اف 

 سمير، مسحى.

 .0122-0122صا-رت    ال ؤمتلاالاق ر   لاف ا لالق ر  ال    لسامتح ام ير،ا    ات لنى.

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 ل.سويلم، مروة نبي

 .0229-0252صاا-تلا ف ملالق ر  ال    لار  ق اع   ساجل ن بلال ت  لملاف امر .

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 السيد، رضوان.

 ص.921ا-.2108مؤمتلاطب لاجلنش اإلج وزيع،اا-الاق ر  ال   ف .

 السيد، ملك محمد.

 .428-418صاا-الق  ات ج  لب اإلاج يرإنى.الاق ر  ال   ف اإ 

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 شاهين، شريف كامل.

مؤمترررررر  ال  لومرررررر  اإالاق ررررررر  الجقرررررر ع ا مرررررر ال    ررررررلاتررررررينار ح ررررررينا رررررر اة يناجل ن بررررررلال ترررررر  لملافرررررر امررررررر ا

 .22-02صا،اا0م ا-.2121إلجت و  لا

 .2102لج ح ض،اا-لال  بلالجت و  لاجل      اإل  لوم  .اف امؤة   

 صبيحى، شهيناز.

لق رر  ال    رلاإ إرهافر اة قبرجالج ن برلال تر  لملات نمرر رل الج  ابرلال   ر سساشر بن زا رببح ،اخ   رلاتررملا

 .911-225صا-طل ل.

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .
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 رية، زاوش ى.صو 

 إرال    ررعال رر نىالج رر ج افرر اقءرربلالق ررر  ال    ررلاإلج ن بررلالجشرر مللاجل     رر  سا ررورحلازلإارر  ،ا ررونسا

 .0149-0192صاا-عل ج.

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 العبد الجبار، الجوهرة بنت عبد الرحمن.

  رررررررعالج لمررررررر اج  زحرررررررزاالاق ررررررر  ال   فررررررر اامؤشررررررر ل االات  ررررررر  اتررررررر افررررررر الال م ررررررر  ا إرالال م رررررر  افررررررر ا  ررررررر الج

 .88-58صاا-(.2102سام رسا2102)أك وا اا0،اتا29م ا-م للام   لال لكا   الجوطنبل.ا-لجت و  ل.

 عبد العظيم، رحاب محمود.

 .251-221صا-لق ر  ال    لامملالج  لب احت اإلات لت.

 .2102ت  اموحف،اا- ن بلالجش مللاجل       .ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج

 عبد الهادى، محمد فتحى.

 لق ر  ال    لاف األا تب  الج  ابلاا رلملاة لبلبلاإ رإسامت ف  س.

 .2102لج ح ض،اا-ف امؤة  الال  بلالجت و  لاجل      اإل  لوم  .

 .089ا-043صا-(.2103) ن   اا0،اتا0م ا-أ ء اف اال  للالج ل بلاجل      اإلجوث عجاإل  لوم  .

 عتيق، عائشة.

 .088-025صاا-لق ر  ال    لاام جلالالزلع سا   شلا  بج،اخ   لا  بج.

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 عثامنة، عوض.

 .028-029صاا-لق ر  ال    لاام كزالج  يزا  و ع .

 .2102لج ح ض،اا-و  لاجل      اإل  لوم  .ف امؤة  الال  بلالجت 

 على، الصادق عبد الرحمن.

م طل   الج  وجا  والق ر  ال    رلات ؤمتر  ال  لومر  الجترو ل بلاا رلمرلامرملاإع رلا عر اأ ءر ماتبارلا

 .245-225صاا-لج  ريسات  م لاح  حقب الج   بلسالجر  قا   الج م ملا م ،ا ال الج  ملا   ج.

 .2102لج ح ض،اا-بلالجت و  لاجل      اإل  لوم  .مؤة  الال  ف ا

 على، محمود محمد.

اج رلمر  لل  لرلالج  ابرلاجرآل لواإ -الاق ر  ال   ف اإ إرهاف ا   ف الج إجرلال رر حلامرملامر إوالالبرلالج ل رع.

 .90-0صاا-(.2121)ا02،ات4م ا-إلانت  بل.

 عمار، سعيد.

 .2103لجف  اجلنش اإلج وزيع،االجق ت ساا لر ا-ل  خلاحت الق ر  ال    ل.
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 عمران، الزين.

ا-زحررر  ساةن  تررربلاالاق رررر  الجترررر و ىامرررملاخرررالجالج  رررروجاحتررر الق رررر  ال    رررلسا  رررر لنالجرررزحمل،ات لجررر ا رررر   .

 .042-022صا-(.2108)ا2تا-ت لبو بلب .

 عيشور، نادية سعيد.

ل  لرلالج  ابرلاجرآل لواإلج لرو اا-ج .لجتب قالج ر لإت انق رر  ال    رلاإة ر    الجررن    اإلات ل برلافر الج ر 

 .024-019صاا-(.2121)ا02،اتا4م ا-إلانت  بل.

 غالب، فاتح.

 .0021-0050صاا-ق لمساف الميرلةب ب  الج  وجالج   للاجالق ر  الال   .

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 قاسمى، كمال.

 ررررر  ال    ررررلافرررر الجرررر إجالج  ابررررل،ا رلمررررلام جررررلا إجاشرررر  جاأ  حقبرررر ا)لالزلعرررر ،اةررررونس،اة لبررررلاإلقررررعاة  رررر الق

 .250-292صاا-ل غ و،امر (ساك  جاق مم اإمبللامت و .

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق نر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 .94-3صاا-(.2108)أك وا اا2،اتا5م ا-أ ء اف اال  للال ر حلاج لو ال  لوم  .

 كافى، فريدة.

الامر ت  رافر الجط قرر  ال   ر  ساكلجبرلاج  قبررجاأتر لفالج ن برلال ترر  لملالجشر مللافر ا ررلاالاق رر  ال   فرر اا

 .412-939صاا-إلام رل الج  ابلال    ساأ  و ع سا  ح ساك ف ،اش حفلالج  ت ،ات حنةتظ،اإجب اتبب .

 .2102ت  اموحفا،اا-للاجل       .ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش م

 المية، مشوك.

 .345-328صاا- إرالق ر  ال    لاف ا  عا  لبلالج ن بلاا رلملالج   الالج ن  ل.

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 لغويل، سميرة.

ا02،ات4مررر ا-لالج  ابرررلاجرررآل لواإلج لرررو اإلانتررر  بل.ل  لرررا-ل ؤمتررر  الال م برررلاإلق رررر  ال    رررلافررر الالزلعررر .

 .211-022صاا-(.2121)

 لكحل، نبيلة.

رجبرررر  الق رررررر  ال    رررررلافررررر اة قبرررررجالجن رررررواالاق رررررر  ىاا رلمررررلاة لبلبرررررلااو جرررررلالالزلعررررر سا ببلرررررلاج  رررررل،اترررررالجا

 .284-225صاا-م لتب.

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 .228-243صاا-(.2108)أت حلااا0،اتا5م ا-أ ء اف ااال  للال ر حلاج لو ال  لوم  .
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 محمد، صالح.

 ص.002ا-.2108لجق ت ساا لرا والاجلنش اإلج وزيع،اا-الاق ر  ال   ف .

 مدورى، سهير.

إة قبررجالج ن بررلساامؤشرر ل ال    ررلاإإلاترر لتافرر ال ؤمتررلاالاق ررر   لالالزلع حررلاإ إرت رر افرر اةنويررعاالاق ررر  

 .0252-0222صاا-م يرام إرى،ام يرابر مالج  ملاملبكى.

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 : الرياض(7102: 8مؤتمر الجمعية السعودية للمكتبات واملعلومات )

  اإل  لومررررر  ا  نرررررولناامؤمتررررر  اسرررررللالج  رررررودال ق مرررررلافررررر ال رررررؤة  الجتررررر مملاجلل  برررررلالجتررررر و  لاجل    ررررر

ل  لومرر  افرر ال  ل ررلالج  ابررلالجترر و  لاإ إرترر افرر ا  رر الق ررر  اإم   ررعال    ررلاال تررؤإجب  ،الج  رر    ،ا

 ساة  حررررررررر امررررررررر  الجزتررررررررر ى،ات شررررررررر ا2102س00س2-01س90تررررررررررسا0493س2س09-00آلاجبررررررررر  .الج طل ررررررررر  ،الج حررررررررر ضا

 م .ا2ا-.2102لج ح ضاالال  بل،اا-  م  .

 (7102: بنى سويف: 3لعلمى لعلوم املعلومات )املؤتمر ا

ألا  رررر جالجك ملررررلاجل ررررؤة  الج لمرررر الجت جررررعاج لررررو ال  لومرررر  االق ررررر  ال    ررررلاإلج ن بررررلالجشرررر مللاجل     رررر  اا

ت رررر اا-ع م ررررلات رررر امرررروحف.ا- ،اكلبررررلاآلا لو2102أك رررروا اا00-01لجفرررر صاإلج  رررر    ،ال ن قرررر افرررر الجفيرررررسامررررملا

 ص.0921ا-.2102بلاآلا لو،اموحفااع م لات  اموحف،اكل

 ناجى، إهداء صالح.

مؤش ل اقب ساالاق ر  الجق ع ا م ال    لاا رلملامق ر رلامرعا عر ساجوضرعامرر اإلمريرلةب ب  ر افر الج  روجا

 (.2102) رت  راا44تاا-.Cybrarians Journalا-حت الق ر  ال    ل.

 ناشد، نشأت إدوارد.

نر مالق رر  ال    رلااا  رو  اةط بقرىا   تر الج  رورات رر اإع م رلاح  ل اخ حج امؤمت  الج  لب الج ر ت اج 

 .024-052صا-.لج  إا  انت ملا،اخط و طب لاا اح إلر ا  ش ،أمت غ   ات الزلع اانش

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 .022-045صا-(.2108 وا ا)أكا2،ات5م ا-أ ء اف اال  للال ر حلاج لو ال  لوم  .

 نديم، عفاف محمد.

لج ررررأثيرال  ك مررررلاترررريناالاق ررررر  ال   فرررر اإةطرررروح الج  ررررعالج لمرررر اا رلمررررلاة لبلبررررلا مرررر اك رررررىاع م رررر  ام  نررررلا

 .011-20صاا-(.2108)ا22تا-ل  للال غ رابلاجل وثبجاإل  لوم  .ا-لج ح ض.

 
 

 أقسام ومعاهد المكتبات والمعلومات

 كتبيين واختصاصيي املعلومات()أنظر: تأهيل امل
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 االقتناء

 نظر التزويد(أ)
 

 أكواد االستجابة السريعة

 نظر: تقنية أكواد الاستجابة السريعة(أ)
 

 األلعاب اإللكترونية
 

 توفيق، أمنية خير.

فررر اةررر ريسامقررر راح لرسال    ررر  اإم لكرررزال  لومررر  اتقتررر ال    رررر  ااgamificationلالج ق برررلا رررةو برررفالجلو 

 ص.42ا- رلملاةاطبطبل.ااع م لاإلام ن رحلا،لوم  اتكلبلاآلا لوإل  

 .2108،اام ن رحلألا ا–لجت نىاجقت ال      اإال  لوم  ات  م لاالام ن رحلا.اؤة   ل ف ا

 .992-285صاا-(.2121)مب   راا25تاا-أ ء اف اات وداف ا ل ال      اإل  لوم  .

 الرمادى، أمانى زكريا.

ج ف بررررررررلاإلا رررررررر  سامررررررررملالجشرررررررر ك  ااgamificationة قبررررررررجاألاترررررررر لفاافرررررررر اول رررررررر األاج رررررررر ولمرررررررر ا ل اةقنبرررررررر  اق

 ص.اا99ا-الاع    بلاف ا  لب ا لو ال      اامق رالج  لبلال وضوع ال  ق  ات  م لاإلام ن رحلا  و ع .

 .2102لجق ت س،اا-ة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جالا28ؤة  ل ف ا

 .51-02صاا-(.2108) ن   سام رساا0،ات5م ا-ج لو ال      اإل  لوم  .اأ ء اف اال  للالج إجبل

 عبد الهادى، هبة.

ألاج ررر واإلاج يرإ برررلاااأ لساإمرررر رام لومررر  ىام طرررورساحشررر لفاأمنبرررلامررررطفىا ررر  ق،ارضررر ام  ررر ام  رررو ا

 .2108لجق ت س،اا-لجن  ر.

 لجوث عجاإل      اإل  لوم  .اع م لاألازت .اكلبلالج رلم  اإلانت  بل.اقت ا-أط إملا)م عت ير(

 الكندرى، عبد العزيز عبد هللا.

An Evaluation of the impact of gaming technology on learning.- Salford,2016. 

Thesis (Ph.D).- University of Salford. 

 هارون ، محمود طارق.

ا4،ات21مرر ا-م   رر  .ا رر .ا-إل  لومرر  .اإةو بف رر افرر ام رر جال    رر  اGamification   لبررلا ن  رر األاج رر وا

 .05-4صا-(.2103)أك وا سا و   راسا رت  را

 هندى، أسامة محسن.

ج ف برلا إرال    ر  ال  رمربلاإةن برلاالات كر راجر ىااGamificationةرورامقير اج و بفاألاج ر والج  فيز رلا

 طالبر ساأم ملام تملاتن ى،ابر ما  ح اخلبفل.

 .2103ل   نلال نورس،اا- ت  الج     اف ال      .ف امؤة  االات ك راإلة 
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 أمن المعلومات

 )أنظر أيضا: الجرائم املعلوماتية(
 

 أحمد، فايزة دسوقى.

 ص.032ا-.2108ل   نلال نورساا   زساأم  ،اا-أم مب  اأمملال  لوم  .

ا-.تننننذاب معرفنننى  ننننحيحألامنننن الفكنننرى وموثوقيننننة مصنننادر املعرفننننة: املكتبنننة الرقميننننة العربينننة عصننننر جديننند الج

 .22-22صاا-(.2102) ن   اا90تاا-لج سلبلل.

 بسيونى ، عبد الحميد .

 ص.اا292ا–.  2105 لرالج   الج ل بلاجلنش اإالج وزيعا،اا–لميرلةب ب  اأمملال  لوم  ا.ا

 البكرى، يوسف على الشيخ.

ا- م ررررلالجنبلررريناإع م رررلاإل ىالجنبررررل.أمرررملال  لومررر  اإل    رررر  الال م برررلالجترررو ل بلات كشرررر رساحتررر ام  ب  ررر اع

 .22-42ص

 .2102ل ن مل،اا-ال  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.ا29ؤة  ل ف ا

 .جوهرى، عزة فاروق

أمررررملال  لومرررر  الج ق بررررلاإمرررر لام    رررر افرررر ا ررررلالج شرررر ي   الج لتنررررلسا ررررزسا رررر رإقاعرررروت ى،اطرررر ام  رررر اطرررر ا

ا-(.2103) وجبررواا02،ات2مرر ا-رلمرر  افرر ا لررو ال    رر  اإل  لومرر  .م لررلال  كررزالج  بررىاجل  رروداإلج ا-متررمل.

 .092-85صا

 .الحافظ، محمد حيان

-001صاا-(.2121)مرررررب  يراا011،ات25سا-أمرررررولجال    رررررل.ا-مرررررملاجل  لومررررر  . ر  ررررر ل االا ير ررررر اإالا  ررررر زاآلا 

009. 

 الحانوتى، تيسير.

 .21-5صا-تبكللال  لوم  اإةأثيرت ا م األامملا.

 .2102ل ن مل،اا-ال  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.ا29  ف ال ؤة

 الحمار، عايشة.

Enhancing information security in organisations in Qatar.- Loughborough, 2018. 

Thesis (Ph.D)- Loughborough University. 

 حمزة ، يوسف عبد الوهاب.

ومرر  ال   مررببلافرر الجشرر كلالجلبببررلاجل ررولنةاا رلمررلام جررلامبنرر مالا  ررساأت بررلاأمررملال  لومرر  افرر ا عرر ال  ل

 .2102ط لتلسا،اا-لج   ىساحش لفاأتوات  ام  و الج و .

 ألاك    بلالجلبببل.اقت ا رلم  ال  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(
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 حميد، أنور ناجى.

 ا  و عررر اا رلمرررلام جرررلساحشررر لفاأمرررملال  لومررر  اجلل ررر  الاوكومبرررلافررر ا إجرررلالجكوحررر اام   رررلاع م رررلالجكوحررر

 .2102إلام ن رحل،اا-مةت مام  إسام  لن.

 كلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(اع م لاإلام ن رحل

 رباح، رحال.

Resistance against DoS attacks in VANETs using the IDS Snort/ Rahal Rabah, Kathya Noudjoud, 

Ghoualmi-zine Nacira.-اااRevue d'Information Scientifique & Techniqueا.- Vol.24, No.1 (2019).- 

p.20-30. 

 الزامل، زكريا.

Information security practice in Saudi Arabia: case study on Saudi organization.- Information & 

Computer Security, Vol.26, No. 5 (2018).- p.568-583. 

 يدان، عماد عبد الستار طه.ز 

ل  لرررلاا-لجتغررر ل األامنبرررلافررر امولقرررعالجوحررر اا رلمرررلاةط بقبرررلا مررر امولقرررعاأقتررر  ال    ررر  اإل  لومررر  الج  ابرررل.

 .014-24صاا-(.2108)أك وا سا رت  راا4،ات5م ا-لج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .

 سليمة ، سعيدى .

 صا.ا022اا-.اا2102لجق ت سااا لرالجف  الج  بىا،ا–لج قم ا.اأمملال  لوم  اإاأ ع ير اف الج ر ا

 الشريف، أشرف عبد املحسن.

 .004-82صاا-(.2102) ن   ا02تا-ل ل .ا-أمملاإم   لال ت ن ل اإلاج يرإ بلا م اتولتلالاوكوم  الج  ابل.

 . الشوابكة، يونس أحمد إسماعيل

 .292-035صاا-تقء   اأمملال  لوم  اإل   و   .ا رعلاإع الج  مليناف ال      الال م بلاألار  بل

 .2103لجش رقل،اا-ف ال ؤة  اإلاقلبم الج ل عاجال الاف ال نطقلالج  ابل.

 الشيبانية، جوخة بنت محمد.

ل   رم  الجفنبلاجطل لاقت ا رلم  ال  لوم  ات  م رلالجترلط ناقر توسافر ام ر جاأمرملال  لومر  اا رلمرلا

  اتملامبفالجشة   بل،ا ولجاتن ا م اتملا  ر اهللاالج لوشربل،امر إساتنر امترل اترملاة لبلبلساعوخلاتن ام 

 .32-29صاا-مال الج ن عبل.

 .2102ل ن مل،اا-ال  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.ا29ؤة  ل ف ا

 العابد، سكينة.

إأمررملاابررللالج  ابررلاجل  لوم ةل  لررا-أمررملال  لومرر  ا  ررراشرر ك  الج ول ررلاالاع  رر ع ااموقررعا ةترر و ا  و عرر .

 .208-210صا-(.2121)أك وا اا0،ات0م ا-ل  لوم  .
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 عبد الحميد، عائشة.

ل  لررررررلالج  ابررررررلاا- إراع ررررر زالجرررررر   تالجرررررروط  افرررررر اة قبرررررجاألامررررررملال  لومرررررر  ىافرررررر ا ررررررلاةنررررر مىاإلاعرررررر ل الجتررررررب رلنى.

 .292-203صاا-(.2121)أك وا اا0،ات0م ا-جل  لوم ةبلاإأمملال  لوم  .

 ريش ى، جبريل بن حسن.الع

 .98-92صا-(.2102)م  واا0تاا-م لوم ةك.ا-الام   ل ا ولع لاما ط الج      الجتب رل بلاف ال  ل ل.

 العريش ى، جبريل بن حسن.

  رر ناالجرر لرال ن لبررلاجلنشرر اإلج وزيررع،اا-أمررملال  لومرر  ساع ر ررلاتررملامتررملالج  يحرر  ،ام  رر امتررملالجشررل وو.

 ص.218ا-.2102

 ل بن حسن.العريش ى، جبري

ا-م لررلام   ررلال لرركا  رر الجوطنبررل.ا- إرامؤمترر  الج  لررب الج رر ت افرر ا  زحررزاثق  ررلاأمررملال  لومرر  افرر ال    ررع.

 .929-912صاا-(.2108)ا2ا،ات24م 

 العكيلى، هدى سلمان.

أمملال  لوم  اإةط بق ة اف اأقت  ا ل ال  لوم  اإل      اا رلملامسوبلساتر ىامرل  نالج  بمر ،ا شر ىا

 .82-92صاا-(.2102)م رساا0،ات52م اا-ل  للاألار  بلاجل      اإل  لوم  .ا-ضلالج ب  ى.  

 عالونة، أفنان.

ثيراةط بررجام ر  يراألامررملالج إجبررلاجل  لومر  افرر الج ق نررلا مر اعررو ساإأمرملال  لومرر  افرر ال    ر  اام كررزالج  يررزاأةر

 .22-29صاا-لل. جل  م  الال م بلاام جلا رلمبلساأ ن نا الإ ل،ام ن الا ال 

 .2102ل ن مل،اا-ال  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.ا29ؤة  ل ف ا

 يرى، منال بنت حمدان.مالع

إلقعام  رم  اأمملال  لوم  افر ال    رلالج عةترلات  م رلالجترلط ناقر توساإمر ىاةول ق ر امرعال  بر رالجر إت ا

منرر جاتنر ام ر لناترملامر ب الج  يررى،اع ر جاترملامطر اتررملاااا رلمرلام جرلس(ISO/IEC 27002)ألمرملال  لومر  ا

 .40-20صاا- ومفالجت جم ،اخلف ناتملازت لناتملام  الاوج ،ا   اهللاام   اأتوالج شك.

 .2102ل ن مل،اا-ال  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.ا29ؤة  ل ف ا

 قاياتى ، عماد خليفة .

ة لبلبرلا مر اتولترلالاوكومرلاالاج يرإ برلال رر حلسالشر لفامرلوىا مر امربال اأمملاإام   لال  لوم  ااا رلملااااا

 .2121ت  اموحفا،اا–،اأش فا   ال  تملا.ا

 ع م لات  اموحفا.اكلبلاآلا لوا.اقت ا لو ال  لوم  ا.ا–أط إملا) ك ورله(اااااا

 القحطانى، سارة حمد.

فر الال م ر  الجتر و  لاا رلمرلااISO/IEC 27001:2013لم ا ل ال ول فلالجقب مبلا ع  اح لرساأمملال  لوم  ا

 .022-093صاا-(.2121) وجبواا22تاا–ل ل .اا-ةقبب بلسام رسام  الجق ط نى،اع ر لامتملالج  يح  .
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 الكوبى، فاديا عبد الرحمن خالد.

لومرر  ،ال  لررلاألار  بررلاجل    رر  اإل  ا-مب مررلاأمررملال  لومرر  افرر ال    رر  اإم لكررزال  لومرر  اا رلمررلام جررل.

 .82-53صاا-(.2102) رت  راا4،ات2م 

 منسل، مراد.

ا29تاا-ل لرر .ا-  ررواةرر لإجاأمررملال  لومرر  .اISO 27001: 2005 لرر اح لرساأمررملال  لومرر  اال  طل رر  اام برر را

 .021-33(،اصا2103)  رل  ا

 نجود، كاحية.

SINECDS: Secure Initial Network based on Elliptic Curve key: exchange with digital signature in 

IEEE.802.16.- Revue d'Information Scientifique & Technique.- Vol.24, No.1, (2019).- p.39-60. 

 اليحيا، نادية.

لة  تررر  اط ج ررر  الال م رررلا  رررواأمرررملال  لومررر  افررر الج ةارررلالج ق برررلاا رلمرررلامب ل برررلا مررر ا بنرررلامرررملاط ج ررر  ا

صاا-(.2102)أت حرلاا2،اتا92مر ا-م لرلال    ر  اإل  لومر  الج  ابرل.ا- م مل.ع م لاألاميرسا ورساتن ا  ر الجر

25-011. 
 

 أمن المكتبات
 

 توفيق، معتمد عبد الرازق.

حعرر لمل األامررملاإلجتررالملافرر ال    رر  ال  رمرربلات    عرررلاقنرر اا رلمررلامب ل بررلساحشرر لفاشرر   نا  رر الج زحرررزا

 .2103لجفبو ،اا-خلبفل،احم   بلارع ا ت  ن.

 قت ال      اإل  لوم  .ا.كلبلاآلا لوا.ع م لالجفبو ا-إملا)م عت ير(أط  

 كادى، زين الدين.

ا5،اتا9مررررررر ا-حشرررررر رس.اا-حعرررررر لمل األامررررررملاإلجوق  ررررررلامرررررررملالالرررررر لع اإلاج يرإ بررررررلافرررررر ال    ررررررر  اإم لكررررررزال  لومرررررر  .

 .24-22صاا-(.2102)
 

 أمناء المكتبات

 )أنظر: اختصاصيو املكتبات واملعلومات(
 

 اج الفكرى واإلنتاجية العلميةاإلنت

 )أنظر أيضا: قياسات املعلومات(

 إبراهيم، جيهان خليفة.

إلا  رر  الجف رر ىالج  بررىافرر ا لررو الجفقرر اإلامررالمىال  رر  ا مرر اإلا ير رر اا رلمررلات لبوع ل بررلات لومير ررلساحشرر لفا

 .2108تنر ،اا-أم ملام م ،ام  ىا   الالول الال كى.

 نر .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ع م لاتا-أط إملا)م عت ير(



 

 

811 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 إبراهيم، نهى عبد املنعم.

إلا  ررر  الجف ررر ىاجل رررؤرخينال ترررل ينافررر الجقررر إنالج شررر ساألاإتررر امرررملالج لررر ساا رلمرررلات لبوع ل برررلات لبومير رررلسا

 .2102لجق ت س،اا-حش لفاش   ناخلبفل،ام  و ام و س

 م  اإلانت  بل.اقت الجوث عجاإل      .ع م لاألازت .اكلبلالج رلا–أط إملا)م عت ير(ا

 أبو الخير، إبراهيم حسن.

ل  لرلالج ل برلاا-.EcoLinkإلا    الجف  ىالج  برىافر ام ر جاالاق رر  اإإلا لرساا رلمرلاة لبلبرلاجق  ر ساتب  ر  ا

 .59-3صاا-(.2103) ن   اا0،اتا0م ا-جل      اإلجوث عجاإل  لوم  .

 أبو الخير، زينب حسن.

ا-تررر لرال نعومرررل.اHumanindexاا رلمرررلاة لبلبرررلاجق  ررر ساتب  ررر  ا  لج لمررر الج  برررىافررر ام ررر جاإلانتررر  بإلا  ررر  ا

 .42-3صاا-(.2108)أت حلاا0،ات5م ا-ل  للال ر حلاج لو ال  لوم  .

 اسماعيل ، جودت على محمد .

 ص.ا224ا–.  2108م لا،االام ن رحلااامؤمتلاش  والال ا–الا    الجف  ىاجل      اك ر  راجل  لوم  ا.ا    

 ألاعصر، محمود محمد.

إلا   عبرررررلالج ل برررررلاأل ءررررر ماتبارررررلالج ررررر ريسات  م رررررلال نررررررورسال نشرررررورساتقول ررررر الج ب  ررررر  الج   برررررلاا رلمرررررلا

 .2108تنر ،اا-ت لبومير لساحش لفاأم ملام م ،اأملا   الجف   .

  لوم  .ع م لاتنر .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل ا-أط إملا)م عت ير(

 بالقاسم، حميدة سعد حسين.

)أت حررررلاا2،ات92مرررر ا-م لرررلال    رررر  اإل  لومرررر  الج  ابرررل.ا-إلا  ررر  الجف رررر ىاجل رررر أسالجلبببرررلاا رلمررررلات لبومير ررررل.

 .211-022صاا-(.2102

 البرى، دعاء.

An Insight into the research performance of the Egyptian faculties of Veterinary Medicine based 

on the Journal Impact factor and citation counts.- J. of Scientometric Research .- Vol.5, No.3 

(Sept- Dec 2016).- p.179-188. 

 البرى، دعاء.

Scientific-publication contributions of Egyptian faculties of Veterinary Medicine indexed in 

PubMed between 2000 and 2014:A comparative bibliometric analysis.- International Journal of 

Library and Information Science.- Vol.8, No.1 (January 2016).- p.1-10. 

 بورفع، ابتسام.

ا- إرال ارررررر ت الج ل برررررررلافررررررر اة قبرررررررلاإلا   عبرررررررلالجف  حرررررررلاجألمرررررر ة ساا رلمرررررررلام جرررررررلاماررررررر ت ام  ررررررر ا لررررررر ال    ررررررر  .

 .2102طبنل،اقتن

 .2ا ع م لاقتنطبنلا-أط إملا)م عت ير(
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 تيتبيرت، سعاد.

ا-.Cybrarians Journalا-إلا    الج لم األم ة سا ل ال    ر  اإلج وثبرجا مر الجوحر افر الالزلعر اا رلمرلامق ر رل.

 .092-009صاا-(.2102)مب   راا42تا

 تيتببيرت، سعاد.

،اع م ررررلا2لج وثبررررجافررر الجوحررر اا رلمرررلام جررررلاع م رررلالالزلعررر امءررروراإلا  ررر  الج لمررر األمرررر ة سا لررر ال    ررر  اإ 

 .31-20صاا-(.2102)ا2،اتا5م ا-م للا ل ال      .ا-ع م لاإت لن.ا-.2قتنطبنل

 حافظ، ضياء الدين عبد الواحد.

لج  يررزالج   رر افرر امررر امررملامنعررورات لبرروميرىاا رلمررلاا ررر عصاإلا  رر  الجف رر ىال  يررزاإ قرر ا ؤشرر ل الج لررو ا

 .945-909صاا-(.2108)ا وجبوا51،اتا5م ا-الاة  ت  الاو  تلاف ال      اإل  لوم  .ا-ل.ألام مب

 الخولى، منار على.

بررلاا رلمررلات لبوع ل بررلاعنبإلا  رر  الجف رر ىافرر ام رر جالجف  مررلامنرر الجقرر نالج  مررعا شرر اترر جلغ ينالج  ابررلاإألا 

 .2102تنر ،اا-  الج  ج.ت لبومير لساحش لفاش   نا   الج زحزاخلبفل،ا ه ا شيراأم  ا 

 ع م لاتنر .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 الدكر، متولى على.

ح   عبررلال ررر أسالج  ابرررلافررر ام رر جالج لرررو اإلج  نوجوعبررر اك ا عررر  ات تبرررلافرر اقول ررر الج ب  ررر  الج   برررلاا رلمرررلا

 .221-028صاا-(.2108) وت سامب   راا9،اتا5م اا- لوم  .ل  للالج إجبلاج لو ال      اإل ا- ومير ل. مب 

 زايد، نورا أحمد عبد الحميد.

ساحشرررر لفامتررررن مامحلرررروو،اإمرررر  امنيرررررا  رررر اH indexةقبررررب اح   عررررلالج رررر متينات  م ررررلاألازترررر ات مرررر ا ل ا

 .2108لجق ت س،اا-لج م مل.

 ث عجاإل      .ع م لاألازت .اكلبلالج رلم  اإلانت  بل.اقت الجو ا–أط إملا) ك ورله(ا

 الزهيرى، طالل ناظم.

ل  لرررلالج  لقبرررلاج  نوجوعبررر اا-مؤشررر ل اقبررر ساعرررو ساإلا   عبرررلالج ل برررلاجل ل ررر ماإلج ررر متيناا رلمرررلاةقبب برررل.

 .85-22صاا-(.2108)ا9،اتا8م ا-ل  لوم  .

 سلمان، سعد صكبان.

ا-  لومررر  اإ إرتررر افررر الةاررر  الجقررر لر.قررر لمساة لبلبرررلا ل برررلاجك  ررر  الجف ررر ىالجرررر  رات جلغرررلالج  ابرررلافررر ام ررر جال

) وجبوسلغتطسسمررررب   راا9،اتا08مامرررر 92-29صاا-(.2102)أت حررررلسامرررر  وسا و بررررواا2،اتا08مرررر ا-م     . رررر .

 .91-02صاا-(.2102)أك وا سا و   رسا رت  راا4،ات08مام 92-21صاا-(.2102

 السيد ، نور محمود.

 صا.ا950ا–.  2102ج  ب الجط   لاإالجنش ا،ا لرالجو  ماا–أمساالا    الجف  ىاجل      ا.ااااا
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 الشربينى، آية محمد.

إلا  رر  الجف ررر ىال رررر ىافرر ام ررر جالج ررر رحخاإلامرررالمىاا رلمررلافررر الجءررر بالج  لبرروع لف اإةرررر ب اق  ررر ساتب  ررر  ا

 .2121ل نرورس،اا-م اررلساحش لفا المامغ إرى.

 ث عجاإل      اإل  لوم  .ع م لال نرورس.اكلبلاآلا لو.اقت الجو ا-أط إملا)م عت ير(

 شحاته، أحمد ماهر.

Measuring the visibility of the Egyptian Universities' scientific production using Google 

Scholar.- Ialam.- No.22 (June 2018).- p.409-430. 

 الشرجى، خليل منصور.

 (ساخلبررلامنرررورا2105-0334إلج رلمرر  الجزرل بررلا)إلا   عبرلالج ل بررلاجل ررؤجفينافرر ال  لررلالجب نبررلاجل  ررودا

م لرررلال  كررررزالج  برررىاجل  رررروداا-لجشررر ج ،ا    رررلا رررر احالجترررلب  نى،اق عررر ا  يرررر ا رررال ،ا  ررر هاغ جرررر الجبومرررفى.

 .400ا-982صا-(.2102) ن   اا00،اتا2م ا-إلج رلم  اف ا لو ال      اإل  لوم  .

 الشرنوبى، زينب مصطفى.

ا-إلاج يرإنىاف الجتيرسالجن وحلاا رلملات لبومير لساحش لفاش   ناخلبفرل،امر مملازحرنر .إلا    الجف  ىالج  بىا

 .2103تنر ،ا

 ع م لاتنر .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 شريف، أحمد خميس فؤاد.

ت رودافر ا لر ال    ر  اا-اا رلمرلاة لبلبرل.2102-0333إلا    الجف  ىال نشورا ملالجف  رساإلاج يرإ برلامرملا

 .509-480صاا-(.2108)مب   راا20تا-إل  لوم  .

 صدام، حسين على.

 .2102 غ ل ،اا-لجن   الجف  ىالج  لق ال و تاق  و  اف ا لرالج   اإلجوث عج.

 لال م لال ت نر حل.ا-أط إملا)م عت ير(

 عبد الرحيم، عبد الرحيم محمد.

ا-سات  م لاموت  ال سللاف اقول ر الج ب  ر  الج إجبرلاا رلمرلاة لبلبرل.إلا    الجف  ىاأل ء ماتبالالج  ري

 .289-259صا-(.2102) وجبواا42،اتا29م ا-الاة  ت  الاو  تلاف ال      اإل  لوم  .

 . عبد العظيم ، نجالء محمد

أمرررسااا رلمرررلالم شرررك  بلانمررر ن  طا2100 نررر   اا25إلا  ررر  الجف ررر ىالج  برررىا رررملاثرررورسالجشررر  ال رررر ىافررر ا

 .2103لجق ت س،اا-ةوثبق ساحش لفامرطفىاأمينامت  الج  مل،ام   ام ج اغنب .,

 أط إملا)م عت ير(،اع م لالجق ت س.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  .
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 عبد املولى، محمد.

Arab institutions researchers contributions to information & library science international 

publishing: a bibliometric analysis.- Ialam.- No.21 (January 2018).- p.405-422. 

 عرفات ، حمادة .

 اا–الا    الجف  ىالج  بىاإاألاعنب اموجال ت و    الج ق بلااا رلملاف الج  لبلالجالمجا.ا

 .5102ا-4882صاا–. (ا2121)ا رت  را95تا–م للاكلبلالجلغلالج  ابلات  نو بلا.ا

 عاليلى، على سعد.

Publication productivity in science and technology at Saudi Arabia universities journals.- 

 .022-058صاا-(.2102)ا2تاا-ل  للالج  ابلاجل رلم  ال  لوم ةبل.ا

 عويس، نجالء فتحى.

ا-.2102حترررررر اا2109لا مرررررر اإلا ير رررررر افرررررر الجفيرررررررسامررررررملا  الج رررررر وافرررررر الجرررررر إرح  ال   مرررررربررررررل   بجإلا  رررررر  الجف رررررر ىا

 .228-220صاا-(.2121) وجبواا54تاا-الاة  ت  الاو  تلاف ال      اإل  لوم  .

 عيد، سهير عبد الباسط.

ل  لرررررلال رررررر حلاج لرررررو اا-إلا   عبرررررلالج ل برررررلاألخرررررر عي ال    ررررر  اإل  لومررررر  افررررر امرررررر اا رلمرررررلالمررررر طال بل.

 .021-29صاا-(.2102ت حلا)أا0،ات4م ا-ل  لوم  .

 فخرى، نجوان محمد.

ت ررررررودافرررررر ا لرررررر ال    رررررر  اا-.0329ح   عبرررررلالجرررررر إرح  اإل ررررررؤجفيناإلجن شرررررر حملات ك  ليز ررررررلامرررررروجامررررر واأك رررررروا ا

 .522-593صاا-(.2121)مب   راا25تاا-إل  لوم  .

 فوزى، رباح.

ا-إجبرلاج لرو ال    ر  اإل  لومر  .ل  لرلالج ا-لج ط مالجف  ىااوفب ارل     ثر ناالج رإ ةتروراشر  ت امترين.

 .955-998صاا-(.2102)أك وا سا رت  راا4،اتا4م 

 القبائلى، إدريس مختار.

اا رلمررلات لبومير ررلا2104حترر اا0322إلا   عبررلالج ل بررلاجألمرر   الجرر ك وراحترر لتب اأم رر ال  رر إىافرر الجفيرررسامررملا

 .042-020صاا-(.2102) و بواا08تا-م للال      اإل  لوم  .ا-ة لبلبل.

 ار، عبد هللا عبد الرحمن.ضاملح

ا-خرررر عصاإلا  ررر  الج لمررر ال سرررللافررر اقول ررر ال  لومررر  الج إجبرررلاأل ءررر ماتبارررلالج ررر ريسات  م رررلاأ الجقررر ى.

 .90-05ا-(.2102) و بواا03تاا-ل ل .

 محمد، أسامة لطفى.

ا-.Web of Science & Scopusىاإلا    الج لم ال ر ىاف اقول  اتب    االام ش   ل اا رلمرلامق ر رلاجق  ر  

 .989-942صاا-(.2108) وجبواا51،اتا25م ا-الاة  ت  الاو  تلاف ال      اإل  لوم  .
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 . محمد، محمد عبد هللا

A Scientometrics study of the research productivity of Prince Mohammad Bin Fahd University in 

Scopus database in ten years, 2008 to 2018/Mohammed A. Abdulla, Bimal Krishna Banik.- 

 .023-053صاا-(.2121) و بواا0،ات0م ا- الج إجبلاجقب م  ال  لوم  .حم للاحر 

 محمد، نديرة صبحى.

إلا  رر  الج لمرر األ ءرر ماتباررلالج رر ريساتكلبرر  الج ن مررلافرر الال م رر  ال ررر حلالاوكومبررلال نشررورات جرر إرح  ا

 ص.28ا-ة لبلبلا ؤش ل اإلا   عبلالج ل بل.األاعنببلاا رلمل

 .2102إلام ن رحل،اا-ف ال ؤة  الج إت اجقب م  ال  لوم  

 مرس ى، نادية سعد.

 .084-029صاا-إلا    الجف  ىاجل  أسالج  ابلاف ام  جال      اإلجوث عجاإل  لوم  اا رلملات لبومير ل.

 .2102تنر ،اا-ف امؤة  الجنش الج لم الج إت .

 وس ى، ايمان أحمد.م

ا–الا   عبررررررلالج ل بررررررلاأل ءرررررر ماتباررررررلالج رررررر ريساتأقترررررر  ال    رررررر  اإال  لومرررررر  افرررررر الال م رررررر  الجتررررررو ل بلا.ا

 .2102لا  طو ا،ا

 ع م لالجنبلينا.اقت ال      اإال  لوم  ا.ا–أط إملا)ام عت ير(ا

 نديم، عفاف بنت محمد.

ترررررملاحترررررر لتب الجن لرررررلافررررر اضرررررومالج طرررررر مالجف ررررر ىاا رلمرررررلاة لبلبررررررلاإلات ل برررررلال    برررررلاجألمررررر   الجرررررر ك ورا مررررر ا

 .234-229صاا-(.2108) و بواا22تاا-ل ل .ا-ت لبومير ل.

 يوسف، محمد أحمد.

UAE University ranking and faculty members publications indexed in Web of Science Citation, 

Scopus and Google Scholar: a bibliometric study/ Sup. Sherif Kamel Shaheen.- Dubai, 2018.- 86p. 

Thesis- (MLIS) - American University in the Emirates. 
 

 االنتحال العلمى

 ( . السرقات العلمية )أنظر أيضا : برمجيات اكتشاف الانتحال
 

 ألاسرح، السيد رجب.

ل  لرررلالج إجبرررلاا-ج لمررر اا رلمرررلالم  شررر  بل.مررر ىاإعررر اأ ءررر ماتبارررلالج ررر ريسات  م رررلال نو برررلات ن   ررر جال

 .30-20صاا-(.2121) ن   سام رساا0،ات2م ا-ج لو ال      اإل  لوم  .

 البرى، دعاء كمال.

South Valley University faculty members' awareness of plagiarism.- International Journal of 

Library and Information Sciences.- Vol.5, No.3 (Julyس September 2018).- p.15-27. 
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 الحباطى، محمد خميس السيد.

ا- رر ت ساالا   رر جاإلجترر ق  الج ل بررلافرر األاإمرر طاألاك    بررلاام ررل ررر ،اإما ط ترر ،اإكبفبررلام  الررلالجعرر ت س.

 .29-25صاا-(.2121)أت حلاا0،ات0م ا-ل  للالجتورحلاج ل ال  لوم  .

 على، منى فاروق.

ل  لرررلالج إجبرررلاج لرررو اا-ءررر ماتبارررلالج رر ريسات ال م ررر  ال رررر حلا  ررواالا   ررر جاا رلمرررلامب ل بررل.لة  ترر  اأ 

 .98-09صا-(.2103)أت حلسا و بواا2،ات2م ا-ل      اإل  لوم  .

 عيد، سهير عبد الباسط.

ام لرررررلا-ةن برررررلاإعررررر اطرررررالواقتررررر ا لرررررو ال  لومررررر  ات  م رررررلات ررررر امررررروحفات ن   ررررر جالج لمررررر اا رلمرررررلاة  حببرررررل.

 .002-80صاا-(.2108)أك وا اا4،ات98سا-ل      اإل  لوم  الج  ابل.

 فروخى، لويزة.

الا   ررر جافررر ال ررررنف  األا تبرررلاإلجفنبرررلال و  رررلات جررر  ولنالجررروط  ااوقررروقال ؤجرررفاإلاوقررروقال  ررر إرساا  ررر   ا

 .22-51صاا-(.2108)ا2،ات2م ا-م للا ل ال      .ا-إةط بق  .

 النجار، محمد محمد.

لبررلات  رر م اةرر رحب احج يرإنررىاجل و بررلات ن   رر جالج لمرر اا رلمررلاة  حببررلا مرر اطررالواقترر ا لرر ال  لومرر  ا   

 .22-22صا-(.2103) وجبوسامب   راا9،ات2م ا-ل  للالج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .ا-ت  م لاأ الجق ى.
 

 اإلنترنت

محركات البحث. املدونات  .الاجتماعي التواصل  نظر أيضا: استخدام إلانترنت. بوابات إلانترنت. شبكاتأ)

 إلالكترونية. املواقع على إلانترنت. الويب(
 

 بونفيخة، نادية.

 إراإلا ير رر افرر ا  رر الج  لبررلالج  لب بررلاا رلمررلامب ل بررلاتكلبررلالج لررو اإلامررالمبلاإالاع    بررلاجطل ررلالجتررنلا

 .2102تنطبنل،اقا-لجت جتلاقت ا ل االاع   تسا    لاتو فبال،ات ىاة ب .

 .2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا)م عت ير(

 خالد، السعيد عزت.

 .021-000صاا-أث اةط بق  اإلا ير  ا م اإلات لتال نه اف ال      ال  رمبل.

 .2103،ااأتوا ب ا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ال ف ا

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

 .8-2صاا-(.2102) ن   اسام رساا0،ات9م ا-ل  للالج إجبلاج لو ال       اإل  لوم  .ا-   ل.إل ا.إلا ير  .

 الدباح، خالد.

 .23-22صاا-(.2102)أك وا اا88تاا-أمولجال    ل.ا- إجلام ة بات ك ير  .ا014ملبوناش واف اا891
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 رمزى، مينا عبد الرؤوف.

) نرر   اسا  رل رر اساا2،ات2مرر ا- رر . م   رر  ا.ا-لامومرر ساج سررلبل  .  رروام رر  يرا  ابرراااأمرر  مالجنط قرر  الج  ابررل

 .93-94ا-(.2103م رسا

 سريدى، شهناز.

،ا2 إراإلا ير ررر افررر ال  ررر زات رررودالجطل رررلااا رلمرررلامب ل برررلات   ررر ا لررر ال    ررر  اإلج وثبرررجاع م رررلاقترررنطبنلا

 .2012قتنطبنل،اا-   الاو ب ام  ى.

 .2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا)م عت ير(

 س ى بشير، كريمة.

لج  نوجوعبررررررلالاو  تررررررلاإ ررررررن  لال    ررررررلاإ القير رررررر ات ك مرررررر نا مرررررر اإلا ير رررررر ا نرررررر الجشرررررر  واا رلمررررررلا ع حررررررلا

 .545-590صاا-إ ش بربل.

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 .54-95صاا-(.2108)أك وا اا2،ات5م ا-أ ء اف اال  للال ر حلاج لو ال  لوم  .

 الشاوش، نبيلة محمد.

 .035-021صاا-(.2102) ن   اا05،اتا2سا-م للال      اإل  لوم  .ا-إلا ير  اف ال      .

 عبد الحافظ، حسنى.

 .20-28صاا-(.2102)أك وا اا82،ات20ساا-أمولجال    ل.ا-ش  لاالا ير  اامملا    ت ؟.

 عبد الستار، مرفت مفيد.

 ير رر اإأضرر لرت الجارروبلاإلجنفترربلاإالاع    بررلا مرر اطررالوال رر لرسالجت  وحررلات   نررلاشرر يناح مرر ناشرر  لاإلا 

صاا-(.2121) نر   سامرر رساا0،ات2مر ا-ل  لرلالج إجبرلاج لرو ال    ر  اإل  لومر  .ا-لجكرو ات    عرلال نو برل.

 .233ا-252

 العطشان، فيصل عبد اللطيف.

ا42تاا-.Cybrarians Journalا-لجلب ببرلاترينالجولقرعاإلج    ر ل .ةو بفاالا ير  افر امؤمتر  الج  لرب الج ر ت ا

 .02-0صاا-(.2102) و بوا

 قمارة، حنان.

Impact d'internet sur les pratiques info ا-  communicationnelles des étudiants: cas de l'université 

de la Manouba.- 

 .092-012صاا-(.2108)ا22تاا-ل  للال غ رابلاجل وثبجاإل  لوم  .

 لوبير، مارى.

 .25-52صاا-(.2105)ا08تاا-لق أ.ا-   سا ملاة رحخاإلا ير  اإلج   واإلاج يرإنى.
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 الهطيل، مى أسامة.

إلا ير رر اإل ررر  رالج عةترربلاج شرر بلارأسال رر جالجبشرر ىافرر الال م ررلاار حررلاة لبلبررلاجلرر إرالج لمرر اجال ير رر افرر ا

 .252-203صا-(.2121)ا09،ات4م ا-لج لو اإلانت  بل.ل  للالج  ابلاجآل لواإ ا-لال م ل.

 اليمنى، مريم علوى 

 إراإلا ير ررررر افررررر الج ن برررررلال  نبرررررلاألخرررررر  ىال    ررررر  ال  رمررررربلات   ل رررررلالج  ابرررررلالجتررررر و  لساحشررررر لفار إفا

 .2103لجق ت س،اا-تالج،ام   ام ب .

 جوث عجاإل      .ع م لاألازت .اكلبلالج رلم  اإلانت  بل.اقت الا-أط إملا)م عت ير(
 

 إنترنت األشياء
 

 . ابن عرابة، سعيد بن سلطان

 .518-432صاا-ةط بق  ال ير  األاشب ماف ال ؤمت  الجاوبلاإ إرت اف اة تيناخ م  الج    لالجط بل.

 .2103أتوا ب ا،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ل ؤة  اف ا

 قصبة، تبورة. -ابن قايد

ألا إلراإل ول ررف  ساة ررورساتررملالجق  رر اقررر ل،امرر   اترر  ى،اإر سااح ير رر األاشررب ما مرر اأخررر  ىال  لومرر  ااأثرر  

 .985-924صاا-مرة مل،اخ   لاتوخ جفل.

 .2103أتوا ب ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ل ف ا

 أبو سعدة، أحمد أمين.

 ص.02ا- ملاإلا لرحل.أث ال ير  األاشب ماإة     الج ن

 .2102إلام ن رحل،اا-ل  بلال      اإل  لوم  ال ر حل.اا21ؤة  ل ف ا

 أبو سعدة، أحمد أمين.

 .09-5صاا-(.2108) ن   سا  رل  سام رساا0،ات03م ا-م     .  .ا-ل ير  األاشب ماف ال      اامف و اع   .

 أحمد، أحمد فرج.

 ص.22ا-ف امؤمت  ال  لوم  اا رلملاةاطبطبل.ا زحزارجب  الجوع ال  لوم  ىلم ت  راةقنب  ال ير  األاشب ماج 

 .2102،األاقر اا-الة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جا22ؤة  ال ف ا

 كلبى، على بن ذيب.ألا

 .081-020صا-(.2102) وجبواا03تاا-ل ل .ا-ةط بق  ال ير  األاشب ماف امؤمت  ال  لوم  .

 بوعناقة، سعاد.

 .430-481صا- بق  ال ير  األاشب ماف ال      اإم لكزال  لوم  ااآلا  قاإلج      .ةط

 .2103أتوا ب ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ال ف ا
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 الجابرى، سيف.

 .591-521صاا-ل ير  األاشب ماإةط بق  ر اف ال      الج كبلسامبفالال ت ى،ال   نالج لوى.

 .2103أتوا ب ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ل  اف

 .51-92صاا-(.2103) و بواا45،اتا29سا-أ ء اف اال  للالج  ابلاجألرشبفاإلج وثبجاإل  لوم  .

 الحديدى، أمنة راشد.

 ررةسالج رر م ى،اترر ع ام   رر  األاطفرر جاإم رر ن اإلا رر  سامررملاح ير رر األاشررب مساأمنررلارلشرر الاو  رر ى،اخوجررلاخ

 .219-039صاا-م ج الجتلطى،اشب  ماأم  الجش بب .

 .2103أتوا ب ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ل ف ا

 حسن، محمد إبراهيم.

ل  لررررلال غ رابررررلاجل وثبررررجاا-ةو بررررفال ير رررر األاشررررب مافرررر ال    رررر  اا عرررر سا  مررررلا مرررر اآلا رررر قال    لررررلاجل ط بررررج.

 .23-3صاا-(.2102)ا22تاا-ل  لوم  .إ 

 الدسوقى، أيمن محمد إبراهيم.

-289صاا-ةو برفاألار إحنررواكأمرر اةقنبرر  ال ير رر اإلاشررب ماك لرساألازمرر  ات     رر  الج كبررلاا رلمررلاةط بقبررل.

283. 

 .2103أتوا ب ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ال ف ا

 مطر. الساملى، جمال بن

مرررر ىاإلا رررر  سامررررملاح ير رررر األاشررررب مافرررر ا  رررر اأنشررررطلاح لرسال    ررررلافرررر امؤمترررر  ال  لومرررر  ساع رررر جاتررررملامطرررر ا

 .998-929صاا-لجت جم ،اخ ج ا  بجام ب ا   اهللا،ا   اهللااتملام ج الج ن  ى.

 .2103أتوا ب ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ال ف ا

 Journal of Information Studies & Technology.- Issue 1 (2020)أ ء اف اا

 السالمية، أسماء بنت على.

ساأمررر  ماتنررر ا2108-2101جلفيررررسااScpousة لبرررلالجن ررر  الجف ررر ىا ررررطلحاح ير ررر األاشرررب مافررر اق  ررر ساتب  ررر  ا

 .30-21صاا- م الجتالمبل،ام رح اتن ا   اهللاال    حل.

 .2103أتوا ب ،اا-ل  اررل،ا  تالا لب الج  بى.ال  بلال      اا25ؤة  ل ف ا

 Journal of Information Studies & Technology.- Issue 1 (2020)ا.اأ ء اف ا

 السهلى ، آمال سنيد.

فرر ال    ررر  األاك    بررلالجترر و  لااا رلمرررلالم شرر ل بلاسلشرر لفامررر  ااIOTةط بقرر  اةقنبررلال ير ررر األاشررب ما

 .ا2121ج ح ضا،الا–تملام ب الجزت ىا.ا

 ع م لال لكام و .ا–أط إملا)ام عت ير(ا
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 الطيب، زينب.

 .440-410صاا-ل ير  األاشب ماإمؤمت  ال  لوم  اا  واعبلام    امملاخ م  ال  لوم  الج كبل.

 .2103أتوا ب ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ال ف ا

 عبد، بهاء طالب.

شرررب ماامتررر ق لال     ررر  ال  ة طرررلات ك ير ررر اح لرسال    رررلاال    ررر  الج كبرررلسابرررر ماط جررر ا  ررر ه،اح ير ررر األا 

 .238-031صاا-متنيناأم  امتمل.

 .2103أتوا ب ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ال ف ا

 عبد الحافظ، حسنى.

 .52-54صاا-(.2102) وجبواا82تاا-لجال    ل.أمو ا-ح ير  األاشب ماااثورسالج ق  لال بر س.

 عبد الزهرة، أحمد ماجد.

 .42-21صاا-ح ير  األاشب ماإ إرهاف ا ك مال      اا رلملاإ فبل.

 .2103أتوا ب ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ل ف ا

 عبد هللا، أحمد.

 .03-2صا-لوم  االجف صاإلج      .ح ير  األاشب ماف ال      اإمؤمت  ال  

 .2103أتوا ب ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ل ف ا

 العريش ى، جبريل بن حسن.

ا- إراح ير ررر األاشرررب مافررر اإلا لرسالج كبرررلااوشرررو الاحلرررب ساع ر رررلاترررملامترررملالج  يحررر  .امررر رسام ررر الجق طررر نى.

 .423-442صا

 .2103أتوا ب ،اا-     ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.ل  بلال اا25ؤة  ال ف ا

 (.2103) رت  راا02تاا-.Cybrarians Journalأ ء اف اا

 الفارس ى، أنفال.

 .282-252صاا-ح ير  األاشب مااع تزحلاإحمك  بلاةط بق اف ال    لالج عةتلات  م لالجتلط ناق توس.

 .2103أتوا ب ،اا- لب الج  بى.ل  بلال      ال  اررل،ا  تالااا25ؤة  ال ف ا

 قناوى، يارة ماهر.

 .282-222صاا-ةط بق  اح ير  األاشب ماف ا  دال      ال ر حلاا رلملاة لبلبلاإر حلامت ق لبل.

 .2103أتوا ب ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ال ف ا

 كابا، عبد الالى.

The Internet of things research in the Arab World: An analysis of Scopus Database.- p.595-608. 

 .2103أتوا ب ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ال ف ا
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 مصلح، وسام يوسف.

 .222-214صا-ةقنبلاح ير  األاشب ماالجط حجاجل  وجاجل      الج كبل.

 .2103أتوا ب ،اا-  اررل،ا  تالا لب الج  بى.ل  بلال      الاا25ؤة  ال ف ا

 املعمرى، أصيلة سليم.

لج ق ررررررلالج  نوجرررررروج اك ير رررررر األاشررررررب مافرررررر الج  لبررررررلالج  لب بررررررلاتقترررررر ا رلمرررررر  ال  لومرررررر  ات  م ررررررلالجتررررررلط نا

 ،اتنررر ا  ررر اهللاارلشررر امقررر توسساأ ررربللامررر ج ال   ررر ى،ا  يررررام  ررر امررر ج الج نررر ى،امنيررررسا   ررر ا  ررر الجررر ت

 .001-32صاا-لجف رس  .

 .2103أتوا ب ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ال ف ا

 مقنانى، صبرينة.

 .551-590صا-لم ا ل اةقنبلاح ير  األاشب ماف الجقط تالجرح اإ إرهاف اةن بلال    لالجاوبل.

 .2103 ،اأتوا با-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ال ف ا

 . مهلل، رانيا أحمد

لمر ا ل ال ير رر األاشرب ماج طرروح اخرر م  ال  لومر  الجارروبلاا رلمرلاةاطبطبررلساحشرر لفا  مر ا ررؤل ام  ررو ا

 .2108إلام ن رحل،اا-متمل،ارنماع ف الجر  ق.

 ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 مهلل، رانيا أحمد.

برررررفاح ير ررررر األاشرررررب مافررررر ال    ررررر  اإم لكرررررزال  لومررررر  اا رلمرررررلاةاطبطبرررررلاج ط بق ةررررر افررررر ا عررررر ال  لومررررر  اةو 

 ص.94ا-لجاوبل.

 .2102إلام ن رحل،اا-ف ال ؤة  الج  بىاألاإجاجل   ب ال     .

 نابتى، هاجر.

مرررر رل الج  ابررررلالمرررر  م  ال ير ةرررر األاشررررب مافرررر ا  رررر ال    رررر  الج كبررررلاا رلمررررلاإ ررررفبلا وقررررعام   ررررلا كبررررلات ك 

 .085-052،اصا9م ا-ل    س.

 .2103ل   نلال نورس،اا-ف امؤة  االات ك راإلة  ت  الج     اف ال      .
 

 األندرويد
 

 فؤاد، أحمد خميس.

ةط بقرررررر  األا  رإحرررررر الج  لب بررررررلاجألطفرررررر جاا رلمررررررلاج ررررررر ب   ر ال    رحررررررلاإحمك  بررررررلالمرررررر ا لم  افرررررر ام   رررررر  ا

 ص.22ا-ل ا   الج زحز،ات لا  زرارإ  عبل.ألاطف جساأم  اخ ةسا ؤ 

 .2102إلام ن رحل،اا-ف ال ؤة  الج  بىاألاإجاجل   ب ال     .
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 االنطولوجيا
 

 الخزاعى، محمد رده.

ت مررررر ا ل االا طوجوعبررررر سام  ررررر ار هالا زلعررررر ،امترررررملاترررررملا رررررول اا2191لا  رطرررررلال    برررررلاج  حرررررلالجتررررر و  لا

 .92-09صاا-(.2103) ن   اا22تاا- رلم  ال  لوم  .ا-لجت حح .

 الزهيرى، طالل ناظم.

ل  لررررررلالج  لقبررررررلاج  نوجوعبرررررر اا-الا طوجوعبرررررر .ا9أ إل اةرررررررنبفاإةنعررررررب ال   رررررروىالج قمرررررر افرررررر اتةاررررررلاالا ير رررررر اا

 .005-010صاا-(.2102)ا0،اتا8م ا-ل  لوم  .

 شعبان، جمال.

تاا-.Cybrarians Journalا-مق ر رلا لترفبل.خ لعبال ف تب اف الج  لبلالجوث عقى،اأإ،االا طوجوعبرلالجوث عقبرلاا

 .03-0صاا-(.2102)م رساا40

 الصغير، يسرا.

Génération d'ontotologies : cas des textes fondateurs de I'Instance supérieure independence 

pour les élections (ISIE) en Tunisie/ Yousra Seghir et Ali Frihida.- 

 .22-49صاا-(.2108)ا22تا-جل وثبجاإل  لوم  .ل  للال غ رابلا

 إسطواتى، كريمة. -عقلى

Le Dialogue argumentatif pour la reconciliation d'ontologies: Application au e-recrutement/ 

Karima Akli-Astouati, Ratiba Guebaili- Djiber, Asma Belhadi, Rima Moufok.- Revue 

d'Information Scientifique & Technique.- Vol.23, No.2 (July 2016).- p.40-51. 

 .عليان، حسنة
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 كلو، صباح محمد.

 .0198-0129،اصا2 ا-  و ع .اUMLSمف و االا طوجوعب اإةط بق  ر اف ام  جالج  لبلال وضوع اا ع  ا

 .2103ك االم،اا-ف ال ؤة  الج إت الج ارص  اف ال  لوم  اإل      .

 مصطفى، مهند أحمد.

 .2105 مشج،اا-ملالا طب .لم ا ل األا  وجوج اف االاميرع تالج نت ا   وىالجفب  وساحش لفات 

 لال م لاالا يرلضبلالجتورحل.اا–أط إملا)م عت ير(ا
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 االنفوجرافيك
 

 أبو الدهب، محمود محمد.

ةرررر ب اتةارررلا  لررر ا  ررررالجوحرررر اق ع رررلا مررر اإلا فوع ل بررركالجت تررر ا)لج أسرررر  ،األا قرررى(اإأث تررر افررر اةن برررلام رررر رل ا

 .93-0صاا-.ةر ب اإلع   ال ت ا  اج ىاطالواقت ا ل ال  لوم  

 .2108متقبا،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 حسين، محمد حسن.

لمرررر ا ل االا فوع ل برررركافرررر ا ترررروحجاخرررر م  ال    رررر  الال م بررررلاا رلمررررلالم  شرررر  بلساحشرررر لفاغرررر  سا  رررر ا

 .2103إلام ن رحلاا-ل ن  اموس  ،اأمنبلاخيراةو بج.

 ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(ااا

 حسين، محمد حسن. 

 ص.03ا-أملوواالا فوع ل بكاف اخ ملاإلارش  اإلج وعب اام   لاإلام ن رحلا  و ع .

 .2103م س  امط إ ،اا-جلل  بلال ر حلاجل      اإل  لوم  اإألارشبف.ا22ف ال ؤة  

 السعدنى، محمد عبدالرحمن.

ا-الاة  ترررر  الاو  تررررلافرررر ال    رررر  اإل  لومرررر  .ا-فوع ل برررركافرررر ال    رررر  الال م بررررلاا رلمررررلالم  شرررر  بل.الا 

 .81-55صاا-(.2103) وجبواا52،ات22م 

 السيد، سمية فتحى.

ا-(.2103) وجبررروساأغترررطسسامرررب   راا9،ات21مررر ا-م     . ررر .ا-الا فوع ل بررركاانشرررأة ،امف ومررر ،اخر عرررر .

 .93-24صا

 .شحاته، تقى حسن

الا فوع ل برركاتررينالجنع حررلاإلج ط بررجافرر ال    رر  اا رلمررلاة لبلبررلساحشرر لفاأمنبررلامرررطفىا رر  ق،ا  ط رررلا

 .2121ش ينالجكو ،اا-حت لتب اخ ةس.

 ع م لال نو بل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 عبد هللا، حاتم أنور.

ع ل بررررك(افرررر الج ةاررررلالج ق بررررلاجل    رررر  الجوطنبررررلالج  ابررررلا مرررر الجوحرررر االج مررررو الج ررررروح حلال  لوم ةبررررلا)الا فو 

 .31-45صاا-(.2103)ا0،ات2م ا-ل  للال ر حلاج لو ال  لوم  .ا- رلملاة لبلبل.

 عمارة، محمد حسن.

م كررزاا-الا فوع ل برركاالج ررر مب ال  لوم ةبررلاإالا فوع ل ب بررلاا القيررر اإأت بيررر افرر ا ترروحجاخرر م  ال    رر  .

 .2121ف   اجل رلم  الجتق  بلاإلجنش ،اجب

 قناوى، يارة إبراهيم.

لمررررر ا ل اةقنبرررررلاالا فوع ل بررررركافررررر اةررررر ريساإمررررر سات قررررر الج رم بررررر  اتقتررررر ال    ررررر  اع م رررررلال نبررررر اا رلمرررررلا

 (.2103) وجبوسامب   راا9،اتا2م ا-ل  للالج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .ا-ة  حببل.
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 هيكل ، وليد محمد.

 ر صرررررر  ال    رررررر  اإل  لومرررررر  ات ن فوع ل برررررركاا رلمررررررلامب ل بررررررلا مرررررر ال    رررررر  اإم لكررررررزال  لومرررررر  اإعرررررر الخ

 .212-025صاا-(.2103)م رساا22تاا-ت وداف ا ل ال      اإل  لوم  .ا-ت ر .
 

 اإليداع القانونى للمصنفات
 

 طه، أمانى رمضان.

 ص.253ج،ا-أا-.2102ل ف و ،الجق ت ساام كزاع م لالجق ت ساجل  لب اا-إلا  لتالجق  ونى.

 منصور، سها السيد.

 عرررررر  اح لرساإلا رررررر لتالجقرررررر  ونىافرررررر ا لرالج  رررررر ال ررررررر حلاا رلمررررررلاجلولقررررررعاإةرررررررورال ترررررر ق لساحشرررررر لفام  ررررررو ا

 .2103ش ينالجكو ،اا-لالن ى،اط الجف م إى.

 ع م لال نو بل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(
 

 جرافياالببليو

 )أنظر أيضا: إلانتاج الفكرى وإلانتاجية العلمية. الضبط الببليوجرافى. قياسات املعلومات(
 

 إبراهيم، هانم عبد الرحيم.

ا-.2102إلامررررر ن رحلاا لرال    رررررلالال م برررررل،اا-ل ط و ررررر  الاحل حرررررلالج  ابرررررلاا رلمرررررلات لبوع ل برررررلاة لبلبرررررل.

 ص.252

 ابن النديم، أبو إسحاق.

ملالجنرر   مامقررجالجط  ررلاألاإترر اعومرر  فا لب ررلماة قبررجاع  رر ام  رر ا ررونىا  رر الجرر  إف،الجف  مرر سانترر

 م .اا2ا-.2108لجق ت ساالج بالال ر حلالج  ملاجل   و،اا-.2طا-ح   نالجت ب اعالج.

 جبر، عذراء عبد الحسين.

 .2102 غ ل ،اا-لج  ودال نشورساف اكلبلالجيرتبلالال م لال ت نر حل.

 لال م لال ت نر حل.ا-ر(أط إملا)م عت ي

 الجبورى، حيدر كاظم.

 (اا رلمررررلا2102-2118ع ررررو الج   رررر  ال ق مررررلاإل ررررزلرل الجشرررر حفلافرررر الج رررر لقافرررر انشرررر الجيرررررلدال اطرررروطا)

 .442-952صاا-(.2102بوا) و ا0،ات0سا-لا زل ل.ا-مب ل بل.ات لبوغ ل بل

 الجنابى، جواد قاسم.

 امرملاتر والجكر فاحتر ا0252ترر ا0122 ج اخلبفرلال  روف امرنلاكشفالجعنونا رملاأمر مىالج  ر اإلجفنرونااور

 ص.0403ا-.2103س2108لجق ت س،اا- ر  لالج   وااة قبجاإ رلملساحش لفاأ  ملا ؤل امب .

 قت الج  ودالجيرلثبل.ا-م   الج  وداإلج رلم  الج  ابلا-أط إملا) ك ورله(
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 خضر، مها مظلوم.

صاا-(.2108أت حرررررلااس) نررررر   ا22،ا20،اتا02سا-لجف  مررررر .ا-.تررررر امكرررررىاارملرررررلامبررررر ساإمررررريرسات لبوع ل برررررل\لجب

023-212. 

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

) نرررر   ساا0،ات2مررر ا-ل  لررررلالج إجبرررلاج لرررو ال    رررر  اإل  لومررر  .ا-لج  لبوع ل بررر اتطرررلامرررر بنلاأ ام رررلاإ ررررع.

 .02-3صاا-(.2103م رسا

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

) وجبررررروساا9،اتا2مررررر ا-ل  لرررررلالج إجبرررررلاج لرررررو ال    ررررر  اإل  لومررررر  .ا-ةب ررررر .ك جب ررررر خوساترررررملاتررررر ةوساإأمررررر اميزل

 .00صا-(.2103مب   را

 الرشدى، عبد هللا.

)مرررر  واا0،ا 29مرررر ا-م لرررلام  رررر ال اطوطرررر  الج  ابررررل.ا-خرررر عصالج ررررأجبفالج  لبرررروغ لف افرررر اكشررررفالجعنررررون.

 .223-084صاا-(.2103

 زكريا، محمود شريف.

ل  لرررررلالج  ابررررررلاا- ط و رررررلافررررر الجقررررر نالج شررررر حملاا رلمرررررلات لبوع ل برررررلاة لبلبرررررل.قرررررولع الج رررررروح   الج  ابرررررلال

 .208-021صاا-(.2108) و بواا49،اتا22سا-جألرشبفاإلج وثبجاإل  لوم  .

 هللا ، مكى. سعد

 (.2121)ا02تا- .لبت لبو با-ل. ن لبوغ ل ب األا وال ق رنالج  ابلااق لمساف ارجب  الج رنبفاإرت    الج قةت

 ان، آية ظاهر.سلم

إقرررر  عاإأ  رررر جال ررررؤة  ل الج ل بررررلاجكلبررررلاآلا لواع م ررررلالج ررررر ساا رلمررررلاة لبلبررررلسار ررررلاطرررر ت امررررل  ن،ات جررررلا

 .554-503صاا-(.2121)ا32تا-م للار لوالج ر س.ا-غ ج الجن   .

 .سليمان، أحمد محمود

ج ت ررر نىال  رررر إفاكشرررفالجعنرررونا رررملاأمررر مىالج  ررر اإلجفنررروناجل المرررلامررررطفىاترررملا  ررر اهللاالجقترررنطب  ال

ااة قبررجاإ رلمررلامررملاأإجاترر والجشرريناحترر ا ر  ررلا 0252-0213ترررسا0122-0102تك ةرر اعلبرر اإا رر ج اخلبفررل،ا

 ص.ا551ا-.2102لجق ت ساا-ت والجق فساحش لفاح  ملا ؤل امب  .

 م   الج  وداإلج رلم  الج  ابل.اقت الج  ودالجيرلثبل.ا-أط إملا) ك ورله(

 السنارى، يوسف.

م لرررلام  ررر اا-جبفاألم ررر الجررر منرورىاإة قبرررجامتررر علاع  ررر سافررر اة ع رررل.نبرررفافررر اتبررر ناأمررر  مالج رررللجقررروجال 

 .025-34صاا-(.2102) و   راا2 ،ا20م ا-ل اطوط  الج  ابل.

 السيد، جيهان محمود.

 .2105إلام ن رحلاا لرالجتق  لالج ل بل،اا-ت لبوع ل بل.القرصاألاطف جاف األا وال ر ىاا رلم
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 سليمان.، أمين وسيد

 .05-02صاا-(.2102م رسا)ا59تاا-ل    ل.ا-لجعولت الج  لبوع ل بلاإحشك جب  ر اف اة ع لال ت مب  األاعنببل.

 يب، أحمد بن محمد.الضب

لج  لبوغ ل برررررر الج  لبلبررررررلاج  رررررر الجيرررررررلدالج  ابررررررلاامللرررررر امط و رررررر  الجيرررررررلدافرررررر ال  ل ررررررلالج  ابررررررلالجترررررر و  لا

 .90-01صاا-(.2103)م  واا0،ا 29تا-  ابل.م للام   ال اطوط  الجا-  و ع .

 طلبة، نداء مصطفى.

ك ررررر ال نررررر   ل اإلجررررر  إ اا رلمرررررلاة لبلبرررررلا ؤجفررررر  الجفررررر قاإلامرررررالمبلال نشرررررورسافررررر امرررررر امتررررر ا ر  رررررلالجقررررر نا

) وجبررررواا52تاا-.992-289صا-(.2013) نرررر   اا50تا-الاة  ترررر  الاو  تررررلافرررر ال    رررر  اإل  لومرررر  .ا-لج شرررر حمل.

 .921-903صاا-(.2103

 .عبد الجواد، مها السعيد

 الم  الجط   بيناإلجن ش حملاف الج  ر والج  برىاا رلمرلات لبوع ل برلاة لبلبرلساحشر لفاشر   ناخلبفرل،ا لجبر ا

 .2102تنر ،اا-موس  .

 ع م لاتنر ا.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 عبد الخالق، أميرة مصطفى.

ك ررر رامررملامررر  رال  لومرر  اا رلمررلات لبوع ل بررلساحشرر لفازحررملالجرر  ملا  رر الج رر  ى،ا ررولجاالجف رروىالج  نبررل

 .2108لجق ت س،اا-م   ا   هللا.

 ع م لاملولن.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 عبد العال، سيدة حامد.

ا-إلجارررررو ف اإل يررررررع اإل ررررررلحاالاع  ررررر ع .الجشررررربخاأمرررررينالا ررررروت األامررررر   اإألا  ررررر اإل  ررررر  الجررررر    اإلجلغررررروى 

 .201-039صا-(.2103) ن   ساأت حلاا22،ا25تاا-لجف  م .

 عبد العال، سيدة حامد.

تررر(سا0909-0220  رر اهللاالجنرر   اامرريرسامبرر سالج  رر نى،الا طبرر ،ال رررلحاالاع  رر ع اار حررلان ررال الج  لررب ا)

 .228-242صاا-(.2102ا) وجبوساأك وا ا21،ا53تاا-لجف  م .ا- (.0849-0832

 عبد الواحد، آمال عبد الرحمن.

 .2102 غ ل ،اا-لج  ودالج ل بلاف الج لو االاع    بلاإإلانت  بلاف اع م لالج ر س.

 لال م لال ت نر حل.ا-أط إملا) ك ورله(

 عبد ربه، مها سعيد.

 لبوع ل برررلساحشررر لفاع ررر جال رررر  رال  ع برررلاج لرررو الجررر  ملاإلامرررالمىال   مرررلا مررر اشررر  لاالا ير ررر اا رلمرررلات

 .2102إلام ن رحل،اا-لا وت .

 ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا–أط إملا)م عت ير(ا
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 عثمان ، نها محمد .

شرررررر رل ام لررررررلام كررررررزالا  مررررررلاجالم ا–م   يررررررر اإامؤجف  ررررررر ا.ااتنرررررر الجشرررررر طىمااا رلمررررررلات لبوع ل بررررررلا ق نبرررررر  

 .20-0صا–( . 2121)ا24،اا22م اا–لال نو بلا.الج  تبلا،اع م 

 عزمى، تريزة وليم.

لج  ررر وال قررر ساماطوطررر اإمط و رررر اإلج يرإ بررر اا رلمرررلات لبوع ل برررلات لبومير ررررلاجل  ررر وال قررر سا   بررر امررررعا

 .2102تنر ،اا-ح  ل اق   ساتب    احج يرإ بلات ج   وال ق سساحش لفاش   ناخلبفل،اأم ملام م .

 كلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-ع م لاتنر .ا-ورله(أط إملا) ك 

 عكاشة، فاطمة رمضان.

الاة  تر  الج  تبرلافرر الج ب بر مافر اقول رر الج ب  ر  الج   بررلاا رلمرلات لبوع ل برلات لبومير ررلساحشر لفامتررن ما

 .2103تنر ،اا-م  و امحلوو،اش حملالجتب ا   ه.

 آلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ع م لاتنر .اكلبلاا-أط إملا)م عت ير(

 .موس ى، محمد جمعة عبد الهادى

) وجبررررروساا24،ا29تاا-لجف  مررررر .ا-لج طررررر مالج لمررررر اجل ررررر ج الج لمرررررلامررررررطفىاحمررررر   بلامررررروحفاات لبوع ل بررررر .

 .292-200صاا-(.2108أك وا ا

 الهوش، أبو بكر محمود.

 ص.084ا-.2108جيرع ل،اط لتلساا لرام بهرلاجلنش اإلا-ل  خلاحت ا ل الج  لبوغ ل ب .

 

 الببليوفيليا
 

 عبد ربه، إسراء محمد.

لج  لبو بلبرر افرر الاوءرر رسالج  ابررلاإلامررالمبلاا رلمررلاة رحابررلاحمررر عبلامررملالجقرر نالجت جررعامترر الجقرر نالج  شرر ا

 .95-3صاا-(.2102)ا9تاا-ل  للالجلبببلاجل      اإل  لوم  اإألارشبف.ا-لج ل ى.
 

 الببليومتريقا

 سات املعلومات()أنظر: قيا

 

 البث اإللكترونى

 ، سميرة أحمد.فهمى

 ص.95ا-.لجق ت سعاإلاج يرإنىاا رلملاةط بقبلا م ال    لال  كزحلالال   سات  م لاخ ملالج 

 .2108لجق ت س،اا-ف امؤة  اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  ات  م لالجق ت س.
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 البحث الصوتى
 

 رمزى، مينا عبد الرؤوف.,

لج  رررررعالجررررررو ىات جلغرررررلالج  ابرررررلافررررر المررررريرع تال  لومررررر  اا رلمرررررلاة  حببرررررلا مررررر اةط بقررررر  الج ولةرررررفاا   جبرررررل

 .021-022صاا-(.2102)أك وا اا4،اتا92م ا-م للال      اإل  لوم  الج  ابل.ا-لج كبل.
 

 البحث العلمى
 

 بخليلى، محمد ألامين.

 اتنر مالق رر  ال    رلسام  ر األامريناتالبمر ،ا ت  ن اموجالج  عالج لم افر الالزلعر اإلمك  ر  امتر ت   افر

 .902-230صاا-(.2121)ا09،ات4م ا-ل  للالج  ابلاجآل لواإلج لو اإلانت  بل.ا-.ر  ب لاتو   

 بوبانى، عفاف.

مب ل برلامرعاطل رلالج رلمر  الج لبر اال إرال ل قب  الج ل بلاف ا  زحزاثق  لالج  عالج لم اج ىالجطل رلاا رلمر

 .2102اقتنطبنل،ا-.2ع م لاقتنطبنلاا-     اإلج وثبجت    ا ل ال 

 .2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا)م عت ير(

 .بوخملة، فوزية

مارر ت الج  ررعالج لمرر ات ال م رررلالالزلع حررلاإة رر    الج ةارررلالج ق بررلاا رلمررلامب ل برررلات ارر ت الج  ررعالج لمررر ا

 .2103قتنطبنل،اا-و .نساحش لفا ببلا  9،ا2،ا0ال م   اقتنطبلا

 م   ا ل ال      اإلج وثبج.ا.2ع م لاقتنطبنبلاا-إملا) ك ورله(أط  

 جاسم، سعاد محمد.

 (.2121)ا2تاا-ت لبو بلب .ا- إرالج  عالج لم اف الج ن بل.

 حمزة، لبال.

م لرررلال  كرررزاا-إلقرررعالج  رررعالج لمررر اجررر ىاأمررر ة سال   ررر الج ررر ت اجلررر ك ورلهاجل لرررو ااة ررر    اإمرررببلاةطررروح ه.

 .213-088صاا-(.2102) ن   اا2،اتا4م ا-ج رلم  اف ا لو ال      اإل  لوم  .لج  بىاجل  وداإل

 الذهلية، سعادة بنت عامر.

لج ولملال ؤث ساف األانشطلالج  تبلاجألط  ماف امت شفب  اإزلرسالجاولا تلطنلا   نسام   ساتنر ا ر م ا

 .23-0صاا-(.2108)مب   راا50تاا-.Cybrarians Journalا-لج تلبل،ان ب لامتملاع ر.

 زوليخة، حشود.

إ إرهافرررر اةت رررريناقطرررر تالج  ررررعالج لمرررر افرررر ااSNDLلج  ررررعالج لمرررر افرررر ال ؤمترررر  األاك    بررررلاا رلمررررلاجنعرررر  ا

خ ررةساا-ل ؤمترر  األاك    بررلاا رلمررلامب ل بررلاال م ررلامتررة لاتررملاتررو م الجشررلفاإع م ررلاخ ررةساملب  ررل.

 .2102ملب  ل،ا

 .لالبالت ع م لاا–أط إملا)م عت ير(ا
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 .لسالمية، أسماء بنت علىا

 .08-0صاا-ألا إلراإلجق صانخ ر  ي ال  لوم  .االج  عالج لم اف ا ر الج ب    الجض  ل

 .اا2108متقبا،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 شحاتة، أحمد ماهر.

ل  لررررلالج إجبررررلاج لررررو اا-مررررلاة لبلبررررلامق ر ررررل.أ إل الج  لبررررلالجنرررروع افرررر الج لررررو اإلانترررر  بلاإالاع    بررررلاا رل

 .94-02صاا-(.2108)أك وا سا رت  راا4،ات5م ا-ل      اإل  لوم  .

 صاحبى، وهيبة.

،اا4مر ا-ل  للالج  ابلاجرآل لواإلج لرو اإلانتر  بل.ا-لالزلع ا  و ع .ا– إرالج  عالج لم اف الق ر  ال    لا

 .231-220صاا-(.2121)ا09تا

 أحمد. صالح، مشيرة

الاة  ترررر  الاو  ترررلافرررر ال    رررر  اا-ةءرررر روال رررر احافرررر الال م ررر  الج  تبررررلااا رلمررررلالم  شررر  بل.امب مررر  

 .021-020صاا-(.2103) وجبواا52،اتا22م ا-إل  لوم  .

 الصبحى، حميدة بنت عبيد.

ا- الج  ابرررل.م لرررلال    ررر  اإل  لومررر ا-اام كرررزامررر ل ا  و عررر .2191لج  رررلالج   ررر الج طررروع اإمولك  ررر اج  حرررلا

 .81-50صاا-(.2108)أك وا اا4،اتا98س

 العابدى، عالء عبد الجواد.

إلاطررر رالج رررر  افرررر الج  رررروداألاك    برررلاإمن لبيررررر اج  ريترررريياكلبررررلاإلا لرساإالاق رررر  ساع م ررررلالج ررررر ساا رلمررررلا

 .2102لج ر س،اا-مق ر لساحش لفا   الجر  الجف ت  .

 ع م لالج ر س.ا-أط إملا)م عت ير(

 ناء شاكر.عباس، ه

 إراإأت برلالج  رعالج لمر افر اخلرجال    رلالال  ر ساإةرأثيرهافر اةطروح الجقر رل ال    برلاألخرر  ىال  لومرر  ا

ل  لررررررلالج  لقبررررررلاج رلمرررررر  اا-  رررررر س،اترررررر ىا  رررررر ساقن ررررررر.ا  إل    رررررر  اإلج رررررر ملينا  ررررررر ساحشرررررر لفاتنرررررر ماشرررررر ك

 .85-59صاا-(.2103)ا0،ات2م ا-.إلج وثبج ل  لوم  

 أمل حسين.عبد القادر، 

 .032-024صا-أخالقب  اإضولتبالج  عالج لم اج ىاطالوال  مللالال م بلا رلملاةط بقبل.

 .2103أتوا ب ،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا25ؤة  ل ف ا

 عبد الواحد ، آمال عبد الرحمن.

ساا رلمرررلال فوغ ل برررلساحشررر لفاطرررالجالج  رررودالج ل برررلافررر الج لرررو االاع    برررلاإإلانتررر  بلافررر اع م رررلالج رررر  

 .2102 غ ل ،اا-    الجزتيرى.

 لال م لال ت نر حل.ا-أط إملا) ك ورله(
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 العذارى، خلود عبد الكاظم.

أم جب اإمن هجالج  عالج لم اج ىاأ ء ماتبالالج  ريساف اأقتر  الاو مرووافر اع م رلالج رر سساحشر لفا

 .2104لج ر س،اا-مل  ناعو ىاألام ى.

 ع م لالج ر س.ا-) تلو ا  ت (أط إملا

 قنبر، هدى عباس.

ن ررر،اقإألا رر جلالج ل بررلاجألمرر   الالرر م  اا رلمررلاة لبلبررلسااترر ىا  رر سااGoogle Scholarلج  مررعالج لمرر ا

 .45-22صاا-(.2108)ا2،اتاا8م اا-ل  للالج  لقبلاج  نوجوعب ال  لوم  .ا- لنالا  ج ى.بمنرورا 

 قوش ى، ساملة.

Les Indicateurs de recherche entre référenticls internationaux et contexte national.- Revue d' 

Information Scientifique & Technique.- Vol.21, No.2 (July 2016).- 22p. 

 كوداش، مليكة.

ا2،اتا5مرررر ا-م لررررلا لرررر ال    رررر  .ا-لج  لب بررررلافرررر اخ مررررلال ن لبررررلاا  لب بررررلا ن  رررر اة  حرررر الج  ررررعاإ  ضرررر .

 .222-209صاا-(.2102)

 كوداش، مليكة.

Le travail de recherché: le sujet et sa question principale.- 

 .003-012صاا-(.2103)ا2،اتا2م ا-م للا ل ال      . 

 كرام محمد.محمود، ا

 .044-029صاا-(.2108) ن   اا20تاا-ل ل .ا-ل   سالال م   الج  لقبلامملات لم الج  ودامملاأعلالاوب س.
 

 البحث على الخط المباشر
 

 عبد العزيز، أمانى محمد.

ف،ا-أ-.2102لجقررر ت ساام كرررزاع م رررلالجقررر ت ساجل  لرررب ال ف رررو ،اا-.online searchلج  رررعا مررر الا ررربال   شررر ا

 ص.232
 

 البحث عن المعلومات

 )أنظر أيضا: استراتيجيات البحث(
 

 إبراهيم، هانم عبد الرحيم.

  الج  رررررعا رررررملال  لومررررر  افررررر األاط إمررررر  الال م برررررلالج  ابرررررلافررررر ام ررررر ن اةط برررررجا ع حررررر  اإ  ررررر   امرررررلوكب

ا0،ات4مرر ا-ل  لررلالج إجبررلاج لررو ال    رر  اإل  لومرر  .ا-لمرر ا ل ال  لومرر  اإإلا رر  سامنررر اا رلمررلاة لبلبررل.

 .085-042صاا-(.2102) ن   سام رسا
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 أبو السعود، آية رشاد.

أسال ر حلاا رلملامب ل بلا م امنطقرلاأتروالج رالساحشر لفازحرملاملو الج  عا ملال  لوم  الج  نبلاج ىال   

 .2108لجق ت س،اا-لج  ملا   الج   ى،اح   نا وزىا   .

 ع م لاملولن.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 أبو السعود، آية رشاد.

لالجقر ت ساا رلمررلامب ل برلا مر ال نرر طجامرلوكب  الجنر ساجل  لومر  الجارروبلاجر ىال ر أسال ررر حلافر ام   عر

 (.2121)م رساا52تاا-.Cybrarians Journalا-لج شولعبل.

 امجاور ، املبروك أبو بكر.

مرلوكب  الج  ررعا ررملال  لومر  ااا رلمررلامب ل بررلامط قرلا مرر اطل ررلالجترنلالج ل  ررلاتكلبررلالج لرو افرر اع م ررلاااااا

 .089ا-053صاا-  لنىا.اط رقاسال  رإ التوات  الم  إرا،اأم  مام  ل 

 .2121ط رقا،اا–ف ال ؤة  الج لم األاإجاجقت ال      اإال  لوم  ات  م لاط رقا.ااا  

 بن سهل ، هيفاء .

Cross- cultural digital information –seeking experiences: the case of Saudi Arabian female 
international students .- Journal of International Students . – Vol. 10 , No. 4(2020) . – p. 872-891. 

 بوخملة، فوزية.

م  رمر  الج  ررعا ررملال  لومرر  اإالاةررر جالج لمرر اجل رر متينافر الج ةاررلالج ق بررلااأمرر ة سام  رر ا لرر ال    رر  ا

 .023-025صاا-(.2102)ا22تاا-ل  للال غ رابلاجل وثبجاإل  لوم  .ا-إلج وثاجات  م لاقتنطبنلا  و ع .

 هامى، شيماء رمضان.ت

حشر لفااسملوكب  الج  عا ملال  لوم  اف الج ةالالج ق بلاج ىاطالوالج رلم  الج لب ات  م رلات ر امروحف

 .2103ت  اموحف،اا- زسا  رإقاعوت ى،ارم جاط ام   .

 ع م لات  اموحف.اكلبلاآلا لو.اقت ا لو ال  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 خميس، خيرة.

ع يناتكلبرررلا لرررو الجط ب رررلاإلاوبررر ساإ لرررو األارضات  م رررلا للج  رررعا رررملال  لومررر  اجررر ىاألامررر ة سالجرررمرررلو ا

 .2102خ ةساملب  ل،اا-خ ةساملب  لساخيرساخ ةس،اأمبنلاتوزح ن.

 .لالبالت ع م لاا-أط إمل)م عت ير(

 درويش ، سيد درويش محمد.

حررر اا رلمرررلالم  شررر  بلاة لبلبرررلافررر اضررروما  ررر الج  رررعا رررملال  لومررر  افررر ام  ررروىامولقرررعال    ررر  ا مررر الجو 

 ررررملال  لومرررر  ساحشرررر لفا  رررر الجترررر  را  رررر الاوررررجالاولرررروج ،امرررررطفىاأمررررينامترررر  االجفطرررر ى  ع حررررلالج  ررررعا

 .2108لجق ت س،اا-لج  مل.

 أط إملا) ك ورله(.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  .
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 الدوسرى ، الهام .

Health information – seeking behavior of students at Kuwait University/ Elham Aldousari, Nujoud 

AL-Muomen . –International Information& Library Review. – (2020) . –p. 1-18. 

 السليم، حنان حمد صالح.

جل  لررب امررلوكب  الج  ررعا ررملال  لومرر  ال  رررللاتقول رر الج ب  رر  اتكلبررلالجيرتبررلاألام مرربلافرر الج باررلالج  مررلا

ةقبب بلساح  ل امنر نام  ر ا ر احالجترلب ماحشر لفام  ر ا  حر ا  ر االلج ط بقىاإلج  رح ات جكوح اا رلم

 إرقل.ا953[،ا29]ا-.2108موت  ،اا-لج   ى،ا    اأتوازح الج شكى.

 الصالحى ، حيدر حسن .

ترررررر  اإام لكررررررزال  لومرررررر  اإالجوثرررررر عجافرررررر امؤمالج  ررررررعافرررررر األا ع ررررررلاالاج يرإ بررررررلاإالجورقبررررررلان لرسال  لومرررررر  

 .288-229صا–لج  لقبلامملاإع لا ع ال ت فب  ملا.ا

 .اا2121اا-)الا يرلم  (اجالة   الج  بىا      اإال  لوم  ا.ا90ف ال ؤة  

 العازمى، طالل رجا

Users' information seeking behaviors: their interactions and experience with the academic 

library web interface.-اSalford, 2015 

Thesis (Ph.D) – University of Salford. 

 العازمى، هوية مصبح.

ل  لررررررررلالج إجبررررررررلاج لررررررررو ال    رررررررر  اا-لج  ررررررررعا ررررررررملال  لومرررررررر  اإأثرررررررر ها مرررررررر الق نرررررررر مال    ررررررررلاا رلمررررررررلاة  حببررررررررل.

 .232-251صا-(.2108 رت  رااأك وا س)ا4،اتا5م ا-إل  لوم  .

 بح.العازمى، هوية مص

مرلو اطرالوال    ر  افر الج  رعا رملال  لومر  اإأثرر ها مر الق نر مال    رلاجر در ساحشر لفار ر هاحتر لتب ا  رر ا

 .2103لجق ت س،اا-لج ر،ا  الما  ح ام   .

 ع م لاملولن.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا) ك ورله(

 العازمى، هوية مصبح.

 ررملال  لومرر  اإأثرر ها مرر الق نرر مال    ررلاجرر در اا رلمررلاحمررر عبلاجك  رر  امررلو اطررالوال    رر  افرر الج  ررعا

 .451-420صاا-(.2108)م رساا21تاا-ت وداف ا ل ال      اإل  لوم  .ا-لجف  ى.

 عاشورى، حبيبة.

 إراألامر ة سالج رر متينافرر اةف برلامف ررو الجكلبررلالا فبرلاإلج  ررعا ررملال  لومر  اإلاج يرإ بررلاا رلمررلامب ل بررلا

 ص.914ا-.2102قتنطبنل،اا-ألام ة سالج  متينات  م   اإن لاقتنطبنل.معا

 .2ع م لاقتنطبنلاا–أط إملا) ك ورله(ا
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 ة.لعوامر، خو 

لع ينات    ا لو اإةقنب  الجنشر ط  الج   برلاإلج ح ضربلا ملوكب  الج  عا ملال  لوم  اج ىاألام ة سالج

 .2102  ل،اخ ةساملبا-خ ةساملب  ل.ا- اتون  ملتت  م لالالبال

 .لالبالت ع م لاا–أط إملا)م عت ير(ا

 الغامدى، خلود يحيى عبد هللا.

) و برررررواا24تاا-ل لررررر .ا-ل لررررركا  ررررر الج زحرررررز.المرررررلو الج  رررررعا رررررملام لومررررر  الج و برررررفاجررررر ىاخ ح ررررر  اع م ررررر

 .014-59صاا-(.2103

 فراج، عبد الرحمن.

م لررلال    رر  اا-إمترر رل الج  ررعا  ررر .امرلوكب  الج  رر سال  لومرر  افرر الج رلمرر  الج  ابررلاانشررأ ر اإةطورترر 

 .028-25صاا-(.2103)أت حلاا2،ات93سا-إل  لوم  الج  ابل.

 القدال، حسام الدين عوض هللا.

ع م ررلاا-ثرر الج بررلالج ق بررلا مرر الة  ترر  اإمررلوكب  الج  ررعا ررملال  لومرر  اا رلمررلام جررلاطررالواكلبررلالجطرر أ

 ص.21ا-لا  طو .

 .2102ألاقر ،اا-ل      اإل  لوم  .الة   الج  بىاججاا22ؤة  ل ف ا

 قريش، سعاد.

مرررررلو الج ررررر متينا رررررملال  لومررررر  الج ل برررررلاإلج قنبرررررلاجررررر ىامتررررر فب ىام   رررررلاكلبرررررلالج لرررررو الجط برررررلات  م رررررلا

 .2102قتنطبنل،اا-.9قتنطبنلا

 .2ع م لاقتنطبنلا-أط إملا)م عت ير(

 .الكشكى، ناصر أبو زيد

م لرررررررلال    ررررررر  اا-ل ىالال  ررررررر ا  و عررررررر .و م   عرررررررلالجررررررراان عبرررررررلمرررررررلوكب  الج  ررررررر سال  لومررررررر  افررررررر ال نررررررر طجالج

 .52-5صا-(.2121)أك وا اا4تا،ا41م ا-إل  لوم  الج  ابل.

 . املحضار، عبد هللا عبد الرحمن

ةرررأثيرالج  ررروجالج قمررر اجل    رررلا مررر امرررلو الج  رررعا رررملال  لومررر  اجررر ىاطل رررلاتررر لم الج رلمررر  الج لبررر اتكلبرررلا

 .205-032صاا-(.2102)م رساا02تاا-ت وداف ا ل ال      اإل  لوم  .ا-ع م لاأ الجق ى.ا–لجيرتبلا

 كرام محمد.امحمود، 

ل  لرررلاألار  برررلاجل    ررر  اا-مرررلو اإم ررر رل الج ررر متينافررر الج  رررعا رررملال  لومررر  اإأث تررر ا مررر الج  رررعالج لمررر .

 .20-92صاا-(.2102)م رساا0،ات50م ا-إل  لوم  .

 مخالدى، آمال.

لع يناتكلبرررلالج لرررو الجق  و برررلاإلجتب مررربلسارمررر جاما جررر ى،ا ومررر  اجررر ىاألامررر ة سالجرررمرررلو الج  رررعا رررملال  ل

 .2102خ ةساملب  ل،اا-ع ب سا  ت .

 .لالبالت ع م لاا-أط إملا)م عت ير(
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 ى، عبده محمد.فاملخال

ط لعررجاإأ إل الج  ررعا ررملال  لومرر  افرر اإلا ير رر اإإلقررعالمرر ا لم  ا نرر اأ ءرر ماتباررلالج رر ريساإم رر إ  ر ا

ا2،ات2مرررر ا-ل  لررررلالج  لقبررررلاج  نوجوعبرررر ال  لومرررر  .ا-ع م ررررلا ررررن  ماا رلمررررلالم  شرررر  بل.ا–لبررررلاآلا لواتك

 .21-25صاا-(.2102)

 املزروع، د. 

Information seeking behavior and awareness among physicians regarding drug information 

centers in Saudi Arabia/ D.Almazrou…[et al].- Pharmacy Practice.- 2019. 

 منصور ، عصام.

An explanatory study into the information-seeking behavior of Egyptian beggars.- The Journal of 

Librarianship & Information Science.- Vol.49 No.1  (2017).- p.91-106. 

 منصور، عصام.

The Information- seeking behavior of Kuwaiti judges/ Essam Mansour, Husain Ghuloun.- 

Journal of Librarianship and Information Science.- Vol.49, No.4 (2017).- p. 468-485. 

 منصور، عصام.

Information-seeking behaviour of members of the Kuwaiti Parliament (MKPs).- Library Review.- 

Vol.60, No.8 (2011).- p.670-683.  

 منصور، عصام.

The Information-seeking behavior of mosque speechmakers (MSs) in Kuwait.- Library Review.- 

Vol.34, No.3 (2011).-p. 194-215. 

 مودانية، فاطمة.

ا-تون  مرررلالالبالتررر مرررلو األامررر ة سالج ررر متينافررر الج  رررعا رررملال  لومررر  اتكلبرررلالج لرررو اإلج  نوجوعبررر ات  م رررلا

 .2102خ ةساملب  ل،اا-خ ةساملب  لسا  ط لامو ل بل،اع ر ساتملا  شور.

 .لالبالت ع م لاا-أط إملا)م عت ير(

 الهوش ، أبو بكر محمود .

 ص.028ا–.  2102لجق ت سااا لرم بهرلاجلنش اإالج وزيعا،ا-أ إل الج  عا ملال  لوم  اف الج ةالالج ق بلا.
 

 علوماتالبحث فى علم المكتبات والم
 

 نوبة، مصباح الطاهر.بن ا

الالاة  تررر  ال وضرررو بلاج مررر علال  عتررر يرال  ررر زسامرررملاقتررر ال    ررر  اإل  لومررر  ات  م رررلاطررر لتلساا رلمررر

 .058-022صاا-.(ا2102)ا2تاا-ل  للالجلبببلاجل      اإل  لوم  اإألارشبف.ا-ة لبلبلامعاق ع لات لبوغ ل بل.
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 ا، هبه فتحى.يند

الاة  تر  الاو  ترلاا-ف ا لر ال    ر  اإلجوثر عجاإل  لومر  افر امرر اا رلمرلا    رلا و برل.الة  ت  الج  ع

 .913-225صاا-(.2102) ن   اا42،اتا24م ا-ف ال      اإل  لوم  .

 عبد النعيم، إيمان عبد الحميد.

إألاعنببرررررلااالاة  ترررر  الج  تبررررلاجل مرررر علالال م بررررلافرررر اةارررررصال    رررر  اإل  لومرررر  ات ال م رررر  ال ررررر حلا

 .2121ا،لجق ت سا- رلملامق ر لانم ن  طاخطلات تبلساحش لفا   قلامتمل،ا لجب الاولوج .

 أط إملا) ك ورله(اع م لالجق ت س.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  .

 غنيم، ريهام عاصم.

 شررر ا إرحررر  اتؤرحرررلاإ قررر ا   مرررلاالاة  تررر  الج  تبرررلافررر ا لرررو ال    ررر  اإل  لومررر  اا رلمرررلاة لبلبرررلاأل مررر ا

ا0،اتا9مررررر ا-ل  لرررررلالج إجبرررررلاج لرررررو ال    ررررر  اإل  لومررررر  .ا-.2109-2113ةرررررأثيرالجررررر إرح  اجلترررررنول الا  رررررسا

 .95-00صاا-(.2112) ن   سام رسا

 ى شكرى.و يمنى، نج

ل م ر  األاخط مالجش   لافر الا طربالج  تبرلات  ملرلالج رلمر  الج لبر افر اةاررصال    ر  اإل  لومر  ات ا

،اتا41ساا-م لررلال    رر  اإل  لومرر  الج  ابررل.ا-(.0ل ررر حلاا رلمررلاة لبلبررلانمرر ن  طا  ررو  الميرشرر  ىا)

 .252-212صاا-(.2121)أك وا اا4
 

 البحث الموحد
 

 أحمد، وليد على محمد.

قام رر ا رر رإ ا،ة لبلبررلساحشرر لفاح نرر سامتررينا رر  قالإلع رر  الج  ررعال ومرر افرر ال    رر  الال م بررلاا رلمرر

 .2102لجق ت ساا- م .

 قت ال      اإل  لوم  .ا.ع م لاملولن.اكلبلاآلا لوا-أط إملا)م عت ير(

 حسن، محمد سيد.

لج  عال وم اف اقول  الج ب    ات     ر  الال م برلالج  ابرلاا رلمرلاة لبلبرلامق ر رلساحشر لفام  ر ا  حر ا

 ص.045ت،ا-أا-.2102لجق ت س،اا-   الج   ى.

 ع م لالجق ت س.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  .ا-ير(أط إملا)م عت 
 

 البحث الوثائقى
 

 حى، خيرة.بروا

مب ل بررلامرروجالمرر ا ل اأ إل الج  ررعاإ    عرر االلج  ررعالجوثرر عقىاإجغرر  الج وثبررجافرر الج ةاررلالج ق بررلاا رلمرر

 إت لن.ا-م   ا  مب ف الجولوامملاج ناأم ة ساع م لاةب ر اامق ر لاإ فبلاة لبلبلساحش لفا

 .0اع م لاإت لنا-أط إملا) ك ورله(
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 سارى، حنان.

لج  رررررعالجوثررررر عقىافررررر الج ةارررررلالج ق برررررلاجررررر ىاطل رررررلالجررررر ك ورلهاج. . ااا رلمرررررلامب ل برررررلات   ررررر ا لررررر ال    ررررر  ا

 .2102قتنطبنلاا-سامن نام رى،ام بللاشببم .2إلج وثبجات  م لا   الاو ب ام  ىاقتنطبنلا

 .2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا)م عت ير(
 

 بحوث العمليات
 

 تسامدة، حسان.

لمرررر ا ل ات ررررودالج  لبرررر  ات     رررر  الال م بررررلااةط بررررجا  ررررو  امررررورسات     ررررلال  كزحررررلاال م ررررلاتررررولرىا

 .95-0صاا-.(2121م رسا)ا52تاا-.Cybrarians Journalا-توم  ملاجل لو اإلج  نوجوعب .
 

 البردى والبرديات
 

 خلف، نجم عبد الرحمن.

ا-لال   رر سااك رر والالرر معافرر الاورر  عانتررملاإترر اأ  و عرر .بررإرلقالج ررر ىاإأت بيررر افرر اة  ررعال رررنف  الاو   أ

 (.2108)مب   راا9،اتا2م ا-م للال اطوط  اإل      .

 العقون، أم الخير.

صاا-(.2113)ا2،ات5مرر ا-.ل  لررلالالزلع حررلاجل اطوطرر  ا-لجق   ررلاات   ررلاترر ريس.ال ررر حلمررملال اطوطرر  ا

20-90. 
 

 البرمجة والبرمجيات
 

 بن بوزيد، مليس.ا

    ررر  اع م رررلاتمب ل برررلااللج رم بررر  ال ف ومرررلال رررر راإ إرتررر افررر اح لرساإ تررربيرال    ررر  الال م برررلاا رلمررر

 .2102قتنطبنل،اا-ت  سسا ةساتملاتوزح ،اشب  مارلرس.بتم   اخبء ا

 .2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا)م عت ير(

 .نىابن حامد، عبد الغ

 رلمررلام جررلاطل ررلال  كررزالالرر م  اااإلقررعالمرر ا ل الج رررلم ال   ببررلام    إمررو  اأإ ررةسافرر الج  ررعالج لمرر 

م لرررلال  كرررزالج  بررررىاجل  ررروداإلج رلمررر  افرررر اا-م مررر ،ا  ررر الاللبررررلاطرررولتير.ترررملاىالالزلعررر سا  ررر الجغ رررر از ل ليررر

 .212-084صاا-(.2109) ن   اا3،تا5م ا- لو ال      اإل  لوم  .

 و سارة، عبد الرحمن محمد .أب

  لب الج رم لا  راتةا  الاووم لالجسو تبلااامنح اع   اج طوح امنر هجاة نوجوعبر ال  لومر  افر ا لترطينا

 .81ا-43صاا–( . 2121)اا91تاا–ل  للالج  ابلاجل  لوم  ا.اا–اا رلملا و بلا.ا
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 ألاجورنى، زيد.

ا-(.2108)ا0تا-برر .بلت لبو ا-ل ترر و    الج ق بررلاا رلمررلامق ر ررل.الج رررلم ال ف ومررلال ررر راإ إرترر افرر احنشرر م

 .99-09صا

 أحمد، أحمد فايز.

صاا-(.2102) نررر   اا08تاا-ل لررر .ا-ت م بررر  اح لرساالام شررر   ل ال  ع برررلال    برررلاا رلمرررلاةقبب برررلامق ر رررل.

82-092. 

 أحمد، أحمد فرج.

ا20تاا-ل لرررر .ا-مرررريرع تافرررر امؤمترررر  ال  لومرررر  .لج ط بقرررر  ال  ك ررررلاإ إرترررر افرررر ا  زحررررزاخرررر م  الج  ررررعاإالا 

 .992-230صاا-(.2108) ن   ا

 أحمد، فايزة دسوقى.

،ا92سا-م لررلال    رر  اإل  لومرر  الج  ابررل.ا-ت م برر  اح لرساكل رر  ال رر إرال    بررلاا رلمررلاة لبلبررلامق ر ررل.

 .51-5صاا-(.2102) وجبواا9تا

 البسيونى، بدوية محمد.

قرعالجوحر افر ا رف   ا  ر ع الف  مبلال   مرلا مر االا ير ر اإ إرتر افر اة تريناة ةةر امو ت م ب  الجكل   ال 

ا8،اتا5مررررر ا-م لرررررلاع م رررررلاطب رررررلاجرررررآل لواإلج لرررررو اإلانتررررر  بل.ا-م  كررررر  الج  رررررعاا رلمرررررلاإ رررررفبلاة لبلبرررررل.

 .302-859صاا-(.2102)

 تحاميد، رحمة حمدى.

م لرلال  كرزالج  برىاجل رلمر  اا-لاتون رلالا  طرو .لج رم ب  امف وملال ر راإةط بق  اف ال    ر  الال م بر

 .238-224صاا-(.2103) وجبواا02،اتا2م ا-ل      اإل  لوم  .ف ا لو اإلج  ودا

 جاسم، جعفر حسن.

-853،اصا2 ا-مؤمت  ال  لوم  الج  لقبلاإة     الج ةالالج ق بلاا رلملاف ات م ب  ال رر رال ف رو .

881. 

 .2103ك االم،اا- ارص  اف ال  لوم  اإل      .ف ال ؤة  الج إت الج

 جبر، نعيمة حسن.

] . [ااع  برررلال    ررر  ال  ارررررل،اا-لجررر جبلالج  مررر افررر المررر ا ل اأطلرررساأىا رررىافررر اة لبرررلالجن ررر  الجف ررر ى.

 ص.42ا-.2102  تالا لب الج  بى،ا

 حافظ، ياسمين أشرف.

ا55تاا-.Cybrarians Journalا-مرررلالم  شررر  بل.م  الج  رررلال شررريركلافررر ال    ررر  اا رل ت م بررر  اح لرسامتررر

 (.2103)مب   را
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 حافظ ، ياسمين أشرف . 

ت م ب  اال لرسامت م  الج  لال شيركلافر ال    ر  ااا رلمرلالم  شر  بلاسالشر لفاأمر ملالجقلرفا،ا لجبر ا

 .2121لجق ت س،اا-موس  ا   اهللاا.

  لوا.اقت ال      اإالجوث عجاإال  لوم  .ع م لالجق ت سا.اكلبلاآلا ا–أط إمل)م عت ير(ا

 الحمزة، متير .

ل  لرلالجلبببرلاجل    ر  اإاا–إلشك جبلارق نلالجيررلدالجتقر ف ا.ااOCRت م ب  الج   فالجءو يا م الاو إفا

 .52ا-90صاا–( .2108) رت  راا4تا-ل  لوم  اإاألارشبفا.ا

 سراج، عماد محمد.

ساإم رررررر إ  ر افرررررر اع م ررررررلال نبرررررر ا  رررررروالمرررررر ا ل اترررررر لم اح لرساالام شرررررر   ل الة  ترررررر  اأ ءرررررر ماتباررررررلالج رررررر ري

 .2121ل نب ،اا-ل  ع بلاا رلملامب ل بلساحش لفاةفب سام يرام  و ،ا  رسام ت اقن إى.

 قت ال      اإالجوث عجاإال  لوم  ا.اع م لال نب .اكلبلاآلا لو.ا-أط إملا)م عت ير(

 السعدنى، محمد عبد الحميد.

ا54تاا-الاة  تررررر  الاو  تررررررلافررررر ال    ررررر  اإل  لومرررررر  .ا-لج ب  ررررر  ال ف ومرررررلاا رلمررررررلالم  شررررر  بل. بررررر  ات م

 .91-00صا-(.2121) وجبوا

 الشاعر، رحاب محمود.

إ رررر عفات  رررر م ام    إمررررو  اإإر افرررر اح رررر ل الج  رررروداألاك    بررررلافرررر ام رررر جال    رررر  اإل  لومرررر  اا رلمررررلا

 ص.909ا-.2103طنط ،اا-ة لبلبل.

 ع م لاطنط .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-إملا) ك ورله(أط  

 شحات، عادل نبيل.

ل  لررلاا-ترر لم الج  رر فالجءررو ىا مرر الاورر إفالج  ابررلاا رلمررلاةقبب بررلامق ر ررلاألغرر لضالمرريرع تال  لومرر  .

 .021-042صاا-(.2103)أك وا سا رت  راا4،اتا2م ا-لج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .

 طويل، أسماء.

أثرر المرر ا ل الج رم برر  ال ف ومررلال ررر راج نرر مال    رر  الج ق بررلات ال م رر  الالزلع حررلافرر اةل بررلالم ب عرر  ا

قتررنطبنلاا-ساحشرر لفا رر   اغرر   .ا0ألامرر ة سالج رر متيناا رلمررلامب ل بررلات  م ررلاتررملا ومررفاتررملاخرر سالالزلعرر ا

2103. 

 ل      اإلج وثبجام   ا ل ا.2ع م لاقتنطبنلاا–أط إملا) ك ورله(ا

 طويل، أسماء.

ل م ررلاتررملا ومررفاات م برر  ال ررر رال ف ررو اإم رر ن اإلا رر  سامنررر افرر ال    رر  الال م بررلاال    ررلال  كزحررلا

،ا5مر ا-ل  كرزالج  برىاجل رلمر  اإلج  رودافر ا لرو ال    ر  اإل  لومر  .م لرلاا-أ  و عر .ا0اتملاخر هالالزلعر 

 .28-59صاا-(.2108) ن   اا3ت
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 .ويل، أسماءط

برررفات م بررر  ال    ررر  الج ق برررلال ف ومرررلال رررر راج ل برررلالم ب عررر  ال تررر فب  ملاام جرررلال    رررلال  كزحرررلابة 

  (.2108) و بواا51تاا-.Cybrarians Journalا-ساحم  ماطوحل،ا    اغ   .ا0ال م لالالزلع ا

 عبد العليم، شيماء على محمود.

ا- اا رلمررررررلاةقبب بررررررلاة  حببررررررلساحشرررررر لفامتررررررن مام  ررررررو امحلرررررروو.لج رررررررلم اآلاجبررررررلااوترررررر واقرررررر  ونات ل  ررررررور 

 ص.033ا-.2102أمبوط،ا

 ع م لاأمبوط.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا) ك ورله(

 عزمى، تريزة وليم.

 ال  رررر نىاك لرساإةنعررررب الج  رررر اإلاج يرإ بررررلاا رلمررررلا   حفبررررلاةقبب بررررلاةط بقبررررلا مررررا(Caliber)ت  رررر م اكرررر ج يرا

الامرر ا ل افرر ام   رر  األا  رر سال تررب بلامررعاإضررعاخطررلاةط بقبررلاج   ررب االامرر ا ل ات ج بارر  سال ؤمترر  ا

-048صاا-(.2103) وجبرروسارترر   راا9،ات2مرر ا-ل  لررلالج إجبررلاج لررو ال    رر  اإل  لومرر  .ا-ت جرر إجالج  ابررل.

081. 

 ى، عبد الهادى فوزى.ض العو 

صاا-(.2104)82م لررلالجقرر  وناإالاق ررر  .املوررجاتاا- رلمررلامق ر ررل.لج رم برر  الاورر سافرر الجقرر  ونال ررر ىاا

002-912. 

 فهيم، عمرو سعيد.

ل  لررلالج  ابررلاجألرشرربفاا-ت م برر  احنشرر مال رر إ   اإلاج يرإ بررلامف ومررلال ررر راا رلمررلاة لبلبررلاةقبب بررل.

 .222-299صاا-.(2102) رت  راا42،ا40،اتا20ساا-إلج وثبجاإل  لوم  .

 رحيمة. محسن، صباح

ب ما  ررر االاجررر ا م ترررمل،اضرررال رررن  لالج رم بررر  افررر الج بارررلالج  لقبرررلاجلو مررر   اإل  لوم ةبرررلسا ررر   ارمب ررر

 .009-35صاا-(.2102)ام رساا0،اتا50م ا-ل  للاألار  بلاجل      اإل  لوم  .ا-ع ف .

 محمد، إيمان رمضان.

لال رررررر حلاإ إرتررررر افررررر ا  ررررر الج ن بررررررلات م بررررر  ال تررررر و    الج ق برررررلامف ومرررررلال رررررر رات     رررررر  الال م بررررر

 ص.24ا-الاق ر   لاالجولقعاإل أموج.

 .اا2102الجق ت سا،ا-لل  بلال ر حلاجل      اإل  لوم  .جا03ؤة  ل ف ا

 (.ا2102)مب   راا42تاا-.Cybrarians Journalأ ء اف ا

 محمود، سالى محيى الدين.

بلبرررررلامق ر رررررلاج    ررررر ام طل ررررر  ا عررررر  ارتررررر ام بررررر رىسات م بررررر  اة لبرررررلاالام شررررر   ل ال  ع برررررلااا رلمرررررلاة ل

 .2108لجق ت س،اا-حش لفاثن ما  م  ،ار إفاتالج.

 ع م لا يناش س.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا) ك ورله(
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 محمود، سالى محيى الدين.

صاا-(.2103 رو   رسا رتر  راا)أك روا سا4،اتا21مر ا-م     .ا  .ا-ت   م ال   مىاك لرسال   وىاألارشبفى.

99-93. 
 محمود، سالى محيى الدين.

) نررررر   ساا0،ات21مررررر ا-م     . ررررر .ا-ةط بقررررر  الج رم بررررر  اآلاجبرررررلافررررر ام ررررر جاة لبرررررلاالام شررررر   ل ال  ع برررررل.

 .02-4صاا-(.2103  رل  سام رسا
 محمود، سالى محيى الدين.

ا4،ات08امررررر ا-م     . ررررر .ا-ل    ررررر  .اةط بقررررر  ات م بررررر  الج ول رررررلاالاع  ررررر ع افررررر اخررررر م  ال  لومررررر  افررررر 

 .93-90صاا-(.2102 رت  رااس و   راس)أك وا 

 محمود، سالى محيى الدين.

مرررب   رااسأغتررطساس) وجبررروا9،ات08مرر ا-م     . رر .ا-مفرر تب اإنشررأسات م بررر  اة لبررلاالام شرر   ل ال  ع برررل.

 .03-4صاا-(.2102

 ق.ااملقدمى، عبد الرز 

ل  لررلال غ رابررلاا-رسالجوثرر عجاإل  لومرر  ااح لرسالجوثرر عجاالا  ا تبررلات ررونسا  و عرر .لج رم برر  الاورر سافرر اخ مررلاح ل

 .023-052صاا-(.2105)ا24تاا-جل وثبجاإل  لوم  .

 مقلد، أشرف عمر.

ا-.Cybrarians Journalا-بلاألا ررر ل اإلج باررر  . رررماررر ط الج قنبررر  الاو  ترررلاإا م بررر  اح لرسالج وثبرررجا مررر اخرو 

 .52-0صاا-(.2108) و بواا51ت

 امليلبى ، أروى بنت نصار .

لجقب ررلال ءرر  لامررملالج ط بقرر  الا  مبررلا مرر األاع ررزسالج كبررلااجل  رر مفالجيرلثبررلالج   بررلاسلرإىاتنرر ا ررر را

 .اا495ا-408صاا–ل بلب ا،ام   اتملا    الج الجا.ا

 .اا2121ا–)االا يرلم  (اجالة   الج  بىاجل      اإال  لوم  ا.اا90ف ال ؤة  ا

 نجم، محمد فكرى.

ا02،ات8سا-م لررررلال    رررر  اإل  لومرررر  .ا-رجبرررر  ا  ررررلالج رم برررر  ال ف ومررررلال ررررر راإلمرررر ا لم  افرررر ال    رررر  .

 .22-93صاا-(.2102) ن   ا
 

 برمجيات اكتشاف االنتحال

 ) أنظر أيضا : الانتحال العلمى(
 

 أبو العينين، هشام محمد.

الا    جاإة تيناعو ساما عر  الج  رعالج لمر اجر ىاطرالوالج رلمر  ااعمناف اI Thenticate   لبلات   م ا

صاا-لج لب ات  م لاتنر ساح  ل اتش  ام  ر اأتروالج بنرين،امر ت امتر الجنبر اخلبرل،ا   ر اخ رةسالاليرزلإى.

228-249. 

  .2102تنر ،اا-ف امؤة  الجنش الج لم الج إت .اااا
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 سيد ، سلوى السيد.

الا   رر جالج لمرر ال ط قررلات  م ررلاتنررر ااا رلمررلام جررلاسالشرر لفامتررن مام  ررو اامب مرر  اإالعرر لمل اكشررف

 صا99،اا042 ا،ا-لا–.  2121تنر ا،اا–محلووا،ام مملازحنر ا   الالول ا.ا

 كلبلاآلا لوا.اقت ال      اإال  لوم  ا.ا–ع م لاتنر اا–أط إملا)م عت ير(ا

 عبد املجيد، عاطف محمد.

ساا2102جالج لم اكومربللاجر   اإلاتر لتاا رلمرلاةط بقبرلا مر ا رلمر  امرؤة  ال لر ات م ب  اكشفاالا    

 .صاا23ا-.اا]إأخ[  طفام   ا   ال  ب ا...

 .2102إلام ن رحل،اا-ف ال ؤة  الج  بىاألاإجاجل   ب ال     .
 

 Z39.50بروتوكول 
 

 جرادات، عمر محمد.

سامنررر افررر الال م ررر  الاوكومبرررلاألار  برررلسا  ررر ام  ررر ااا رلمرررلا ع حرررلاإةط بقبرررلاجالمررر ف  Z39.50ت إةوكررروجا

 ص.22ا-ع ل ل ،ا  ط لاأم  الجت م ل ى.

 .2102قتنطبنل،اا-ف ال ؤة  الج  بىاموجال      اإمؤمت  ال  لوم  .
 

 البريد اإللكترونى
 

 أحمد، فايزة دسوقى.

) نرررررر   اا0،ات93ساا-لج  ابررررررل.م لررررررلال    رررررر  اإل  لومرررررر  اا-خرو رررررربلالج ر رررررر اإلاج يرإنررررررىاا رلمررررررلامب ل بررررررل.

 .224-025صاا-(.2103)أت حلاا2،ات93ماس291-059صاا-(.2103

 بسيونى، أيمن يحيى.

ا55تاا-.Cybrarians Journalا-حلبررلارمرر علالج ر رر اإلاج يرإنررىامررملاإع ررلالجنعرر األارشرربفبلاا رلمررلاة لبلبررل.

 (.2103)مب   را
 

 بناء وتنمية المجموعات

 )أنظر أيضا: التزويد(
 

 و املجد، ندا عبد املعز.أب

تنرررر مامررررر  رال  لومرررر  الج ق بررررلاإةن بيررررر ات    رررر  اكلبرررر  اع م ررررلاعنررررووالجررررول ىاتقنرررر اإمرررر ىاإلا رررر  سامنررررر سا

 .2102قن ،اا-حش لفام يرا   الج  مبا ب ،ا  م ارع ا م .

 ع م لاعنووالجول ىاتقن .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(
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 الطيب، زينب.ابن 

ا-.2102أجفررر اجلوثررر عج،اا-.ااألامرررسا،الا طرررول ا،ال  ررر  يرااةن برررلال   و ررر  اإلاج يرإ برررلات     ررر  الال م برررل

 ص.054

 ابن الطيب، زينب.

ةن بلام  و   امر  رال  لومر  اإلاج يرإ برلات     ر  ااترينالجولقرعاإلج طل ر  ،ام   ر  اع م ر  الجشر قا

 .ص920ا-.2102قتنطبنل،اا-,لج  ملاتو را نالالزلع ىا  و ع ساحش لفا ز 

 م   ا ل ال      اإالج وثبج.ا .2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا) ك ورله(

 بودربان، عز الدين.

مب مرررررررلاةن برررررررلال   و ررررررر  اإلاج يرإ برررررررلاجل    ررررررر  اإأمرررررررساح ررررررر ل ت االا طرررررررول اإإلاعررررررر لمل سا رررررررزالجررررررر  ملا

 .55-90صاا-(.2102)ا22تاا-بجاإل  لوم  .ل  للال غ رابلاجل وثا-تو را ن،ازحن اتملالجطب .

 حمتوش ى، مراد.

Le Développement des collections dans les bibliothèques universitaires.-ا 

 .092-024(،اصا2104)ا9تاا-م للا ل ال      .

 سعيدى، سليمة.

 ل برررررلات    ررررر  اع م رررررلامبالةن برررررلالج  رررررب اإلاج يرإنرررررىا)ل   و ررررر  الج ق برررررل(ات     ررررر  الال م برررررلاا رلمررررر

ا2،اتا9مررررررررر ا-.م لرررررررررلال  كرررررررررزالج  برررررررررىاجل  ررررررررروداإلج رلمررررررررر  افررررررررر ا لرررررررررو ال    ررررررررر  اإل  لومررررررررر  ا-.2قترررررررررنطبنلا

 .021-093صا-(.2102) وجبو

 عباس، إيمان محمد.

أمررررساتنرررر ماإةطرررروح ال   و رررر  الج ق بررررلاا رلمررررلاة لبلبررررلاةقبب بررررلاجقول رررر ال  لومرررر  ات    ررررلاإلامرررر ن رحلسا

 .2121إلام ن رحل،اا-حم   بلام وت ،اع ر نام  و الجتب ،ام  ا   الج زحزا   الجغف را.حش لفا  رح  نا

 ااع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 عمارى، نعاس.

م لررلا لرر اا- ترر .تنرر مال   و رر  ال   ببررلاإةن بيررر ات     ررلالجوطنبررلالالزلع حررلا)لاو مررل(ااإلق  رر اإمرر لاةطوح

 .018-25صاا-(.2104)ا9تا-ل      .

 القحطانى، شافى بن عبد الهادى.

إلقررعاةنترربجامب مرر  اةن بررلال   و رر  افرر ال    رر  الال م بررلات نطقررلالج حرر ضاا رلمررلامب ل بررلساحشرر لفا

 .2102لج ح ض،اا-م   ا ومفام ل .

 ع م لال لكام و .ا-أط إملا)م عت ير(
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 س.القرطوس ى، إياد حار 

ألازمرررررر  االاق ررررررر   لاإةأثيرترررررر ا مرررررر اةن بررررررلام  و رررررر  ال    رررررر  الال م بررررررلالج  لقبررررررلساحشرررررر لفامتررررررملارضرررررر ا

 .2109 غ ل ،اا-لجن  ر.

 لال م لال ت نر حل.ا-أط إملا)م عت ير(

 كريكو، مريم.

قتررررنطبنل،اا-.9ةن برررلال   و ررر  ات     ررر  الال م برررلاا رلمرررلامب ل بررررلات    ررر  اكلبررر  اع م رررلاقترررنطبنلا

2102. 

 .2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا)م عت ير(

 كيوان، سوزان باسم.

 .2103 مشج،اا-ةن بلامر  رال  لوم  اإلاج يرإ بلاف ام     الال م   الجتورحلساحش لفا  يرالج ت ف.

 كلبلاآلا لواإلج لو اإلانت  بل،اقت ال      اإل  لوم  .ا.ع م لا مشجا-أط إملا)م عت ير(

 مراد، آمال ناصر.

 إرالج    جاإإلات لماف اةن برلال   و رلال   ببرلافر ال    رلال  كزحرلاإم   رلام كرزا رلمر  الج رر ساإلا لرب ا

 .2108لج ر س،اا-ع م لالج ر ساا رلملامسوبلساحش لفام   ا و سا لبوى.ا-لج  بى

 ع م لالج ر س.ا-أط إملا) تلو ا  ت (

 مسعودى، كمال.

 .24-50صاا-تينالا  رل ال  نبلاإألا إل الج ل بل.ا      الج  ومبلا  وامب ملا ل بلاج ن بلام  و   ال

 .2109ا،لةبتا–ل ل قىالجوط  اموجاإلقعاخ م  ام     ال ط ج لالج  ومبلا.اف ا

 معزى، سارة.

إلقرررررعامب مرررررلالق نررررر مامرررررر  رال  لومررررر  اإلاج يرإ برررررلات     ررررر  الج  مرررررلاا رلمرررررلامب ل برررررلات     ررررر  الج  مرررررلا

 .2102قتنطبنل،اا-.م رسام زى،اخ   لاتوخ جفلاطبنلسنتقت

 .ا2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا)م عت ير(

 نجار، صديق على.

ا  رلملاإ فبلاجقتر الجيزإحرااإلقعاتن ماإةن بلال   و   اف ال      الج  ملاف ال  ل لالج  ابلالجت و  ل

 .2102،االج ح ضا-ت ى.ز حش لفام  الجاساف اإزلرسالجتق  لاإإلا ال 

 ع م لال لكام و .ا-أط إملا)م عت ير(
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 بنك المعرفة المصرى

 )أنظر أيضا: استخدام بنك املعرفة املصرى(
 

 ألاسرج، السيد رجب.

،اتا02سا-لجف  مر .ا-تنكال    لال ر ىاإأثر هافر اةن برلالجروع ال  لومر  ىاجر ىالج ر متينات  م رلال نو برل.

 .028-045صاا-(.2108) ن   ساأت حلاا22،ا20

 دوليين باالتفاق مع ناشرين تأسيس بنك املعرفة املصرى 

 .921-928صاا-(.2102) ن   سام رساا0،ات9م ا-ل  للالج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .ا-.

 سعيد، محمد سعيد.

)أك ررروا ساا4،اتا2مررر ا-ل  لرررلالج إجبرررلاج لرررو ال    ررر  اإل  لومررر  .ا-لجررررورسالج تنبرررلاجن ررركال    رررلال رررر ى.

 .034-020صاا-(.2103رت  را 

 عبد الرحمن. ىالشيمى، حسن

  ر الجرر م ملااتر  سامم جرلخر م  اتنركال    رلال رر ىاجرر إىاالام ب عر  الا   رلات  م رلاطنطر اا رلمررلا

 ص.28ا-لجشبم ،احت لتب ام   ا تبونى.

 .2103م س  امط إ ،اا-لل  بلال ر حلاجل      اإل  لوم  اإألارشبف.جا22ؤة  ل ف ا

 املعطى، صفاء.عبد 

 ص.22ا-تنكال    لال ر ى.

 .2103م س  امط إ ،اا-لل  بلال ر حلاجل      اإل  لوم  اإألارشبف.جا22ؤة  ل ف ا

 محمد، أحمد رمضان.

تنكال    لال ر ىاإ إرهاف اخ ملالج  عالج لم ات  م لامروت  اا رلمرلافر الج ط برجاإإلا ر  ساإل شر ركلا

 .2103موت  ،اا-إالام ت  ر.

 قت ال      اإل  لوم  .ا.كلبلاآلا لوا.ع م لاموت  ا-أط إملا) ك ورله(

 .محمد، أسماء حسين

ا-مب ل بررلانمرر طالتاررلمال  ل ررين.التنركال    ررلال ررر ىاإ إرهافرر ا  رر اإةطرروح الج  لررب الجترر  وىالج رر  اا رلمرر

 ص.92

 .2103 س  امط إ ،اما-لل  بلال ر حلاجل      اإل  لوم  اإألارشبف.جا22ؤة  ل ف ا

 .023-051صاا-(.2121) وجبوسامب   راا9،ات2م ا-أ ء اف اال  للالج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .

 محمد، إيمان رمضان.

 ص.ا8ا- إراتنكال    لال ر ىاف اةن بلالجتق  لال  لوم ةبلالج ق بلاج ىاألاطف جاف ال    عال ر ى.

 .2108ا،لجق ت سا-.إ إرهاف الج ن بلال ت  لملاااأ واألاطف ج واألاطف جأل ف ال ؤة  الج لم الجت جعا ش ا
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 محمد، إيمان رمضان.

 ص.22ا-نش اثق  لاتنكال    لال ر ىااة  الال    لالج ق بلات     لال  كزحلالال   ساال م لالجق ت س.

 .2103ط إ ،ام س  اما-لل  بلال ر حلاجل      اإل  لوم  اإألارشبف.جا22ؤة  ل ف ا
 

 ة المعلوماتيةيالبن
 

 .عبد الحميد، ياسمين سمير

لج نبرررلال  لوم ةبرررلاجطرررالواإأ ءررر ماتبارررلالج ررر ريسات ؤمتررر  الج  لرررب الج ررر ت افررر ام   عرررلالج ق لبرررلاا رلمرررلا

 .2102ل نرورس،اا-.ساحش لفا المامغ إرىةقوح بلانقيرل ات   م ام ك ملاج ن بلالجق رل ال  لوم ةبل

 كلبلاآلا لو.اقت الجوث عجاإل      اإل  لوم  .ا.ع م لال نرورسا-عت ير(أط إملا)م 
 

 البوابات على االنترنت

 نظر أيضا: املواقع على الانترنت(أ)
 

 ابن السبتى، عبد املالك.

تررررريناةطررررروح الج  رررررعالج لمررررر اإة ترررررب الج وعررررر ا  ررررروالجنفررررر  الاوررررر ااASJPلالالزلع حرررررلاجل  رررررال الج ل برررررلانررررررل 

 .024-044،اص2م ا-م إس.الجكاتملالجت ت ،ارمةت   ال  ا/جل  لوم  

In Third International Colloquium on Open Access.- Rabat, 2018. 

م لرلال    ر  اإل  لومر  اا-.الاجتمناع ألاول للجننة املشنتركة للبوابنة إلالكترونينة للمكتبنات العربينة والصنينية

 .039-032صاا-(.2102) و بواا4تا-إلج وثبجاف الج  ج الج  بى.

صاا-(.2102) رترر  راا94تاا-لج سررلبلل.ا-.تتكامننل تحننت مظلننة الفهننرس العربننى املوحنند ةبوابننات النندول العربينن

51-52. 

 .95-91صاا-(.2102)أغتطساا99تاا-لج سلبلل.ا-.ديدجبوابة الجزائر نافذة معرفية لعصر 

 .99-90صاا-(.2102) و بواا95تاا-لج سلبلل.ا-.البوابة املعرفية ملكتبات الجمهورية التونسية

 .حربى، زينب حامد

 غررررر ل ،اا-ةرررررر ب اإانررررر ماتولترررررلاحج يرإ برررررلاجلوثررررر عجاإل تررررر ن ل الجق  و برررررلافررررر اع م رررررلا غررررر ل اا رلمرررررلاعررررر إى.

2103. 

 لال م لال ت نر حل.اكلبلاآلا لو.اقت ال  لوم  اإل      .ا-أط إملا)م عت ير(

 .23-22صاا-(.2102) و بواا95تاا-لج سلبلل.ا-.جمهورية التونسيةحفل تدشين البوابة املعرفية ملكتبات ال

 الحلبى، خالد.

ا-م لرلال    ر  اإل  لومر  الج  ابرل.ا-تولتلالج إرح  الجقط حلا م اإلا ير  اا رلمرلاة لبلبرلاإخطرلامقيرمرل.

 .38-29صاا-(.2121)أت حلاا2،اتا4س
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 حمادى، محمد ألامين.

 .43-44صاا-(.2102) رت  راا94تاا-لج سلبلل.ا-ةطلجاتولتير ال    بل.الال  ورحلاإلامالمبلال ورح   بل

 الحمزة، منير.

ب بررررلا نرررررلالجرررر إرح  الج ل بررررلسامنيرررررالاو ررررزس،ا رررروراب  رررروامنرررررلاعزلع حررررلامف ومررررلاجنشرررر الج لررررو اا رلمررررلاةق

 .022-011،اصا2م ا-لج  ملا  لر.

In: Third Interantional Colloquium on Open Access.- Rabat, 2018. 

ا92تاا-لج سرررررلبلل.ا-.وحننننندة املصنننننير الثقنننننافى ،خنننننالل تدشنننننين بوابنننننة مكتبنننننات الكوينننننت: الشنننننيخ سنننننلمان الصنننننباح

 .05-8صاا-(.2102)م رسا

 دغبوج ، نبيلة.

 إرالج ولت  االاج يرإ بلاف امفظالجيرلدالجتق ف اإاة إح  ااالج ولترلالالزلع حرلاجليررلدالجتقر ف ا  و عر اسا ببلرلا    

 .ا509ا– 431صاا-او زسامنيرا. غ و ا،ال

 .2121ا–)االا يرلم  (اجالة   الج  بىاجل      اإال  لوم  ا.اا90ف ال ؤة  ااااا

 دلهوم، انتصارا

لج ولتررلالج  ابررلاج وثبررجالج مرر علاإألاط إمرر  األاك    بررلاإلاج يرإ بررلافرر الج لررو االاع    بررلسال  ررر را ج ررو ،ا

 (.2102) و بواا42تا-.Cybrarians Journalا-م ة لا  شورى.

 الزامل، منصور بن عبد هللا.

ا-م لررلام   ررلال لرركا  رر الجوطنبررل.ا-إلقررعاتولترر  الج  ررعالج لمرر ا مرر اشرر  لاإلا ير رر ات ال م رر  الجترر و  ل.

 .53-41صاا-(.2108)ا0،ات24م 

 الصباح، سلمان.

 جال    رررلسامررر إرهامررر   الج  شرررينات تررر الج القررر  الج  يررررساترررينالج لررر  مل،الج ولترررلالرة ررر طاثقررر ف ام ررر افررر ام ررر

 .25-21صاا-(.2102)م رساا92تاا-لج سلبلل.ا-لج   ح .

 علوى، هند.

صاا-(.2121)ا0،ات8مررر ا-م لرررلا لررر ال    ررر  .ا-لقيررررل اةرررر ب اتولترررلا  ابرررلاك لرسال   ررروىالج قمررر الج  برررى.

44-24. 

 على، أسماء صالح.

ا-ل  لررلالج إجبررلاج لررو ال    رر  اإل  لومرر  .ا-بررل.ةرر لإجال  لومرر  ا  ررراتولتررلالاوكومررلال ررر حلاا رلمررلاة لبل

 .81-51صاا-(.2102) وجبوسامب   راا9،اتا4م 

 العنيق ، ثامر بن عبد هللا.

جرروزلرسالج لخلبررلالجترر و  ل)اأ شرر (ااا رلمررلاةقبب بررلامررملاإع ررلا عرر ال ترر فب  ملااتولتررلالا رر م  االاج يرإ ررلااااا

 .2103الج ح ضا،ا–ألا  ل اسالش لفات ش ا  م  ا.ا

 ع م لال لكام و ا.اقت ا ل ال  لوم  ا.ا–أط إملا)ام عت ير(ااااا
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 عواز، محمد زين.

ةقبرررب المررر ا ل اتولترررلالجنعررر  الجررروط  اجل وثبرررجا مررر الا ررربامرررملاإع رررلا عررر اأمررر ة ساكلبرررلالج لرررو اإلانتررر  بلا

 .921-910صا-(.2108)ا9تا-ت لبو بلب .ا-إالاع    بلاال م لاق  ل.

 .93-94صاا-(.2102) رت  راا94تاا-لج سلبلل.ا-.ة موريتانياالفهرس يطلق بواب

 .محمد، آمال طه

تولترلالة رر  ال    رر  الال م بررلال ررر حلاإ إرترر افرر الة مررلاخرر م  ال  لومرر  اجل رر متينات  م ررلات رر امرروحفاا

 .012-23صاا-(.2102)أت حلاا0،ات9م ا-ل  للال ر حلاج لو ال  لوم  .ا- رلملام جل.

 م حسن مصطفى.الوكيل، وسا

لج ولتررررر  اإلاج يرإ برررررلاجلل م ررررر  اا رلمرررررلاةقبب برررررلامق ر رررررلاج بنرررررلامرررررملالال م ررررر  الج  ابرررررلاإألاعنببرررررلاجوضرررررعا

مول رررف  ام ب رحرررلاة قرررجاالا ررر  سامرررملاتولترررلاع م رررلات ررر امررروحفساحشررر لفام  ررر اعرررالجاغنررر إر،امررر يرا  ررر ا

 ص.905ا-.2102ت  اموحف،اا-لج  مبا ب .

 كلبلاآلا لو.اقت ا لو ال  لوم  .ا.موحفع م لات  اا-أط إملا) ك ورله(

 يونس، إسماعيل اياس.

ل  لررررررررلالج  ابررررررررلاجألرشرررررررربفاإلج وثبررررررررجاا-تولترررررررر  ال    رررررررر  ا مرررررررر االا ير رررررررر اتررررررررينالجرررررررر إل عاإإلقررررررررعاالامرررررررر ا ل .

 .92-09صاا-(.2102) رت  راا41،ا93،اتا21سا-إل  لوم  .
 

 البودكاست
 

 عبد الجواد، سامح زينهم.

] . اا .ن[،اا-.0طا-  افررررر ال    رررر  اإم لكررررزال  لومررررر  االج اطرررربباإلإلا  رررر  اإلج تررررروحج.لج و ك مرررر  اإل رررر إ 

 ص.528ا-.2108س2102

 عبد الحميد، عاطف عباس.

إحمك  بررررلاةط بق رررر افرررر ال    رررر  األاك    بررررلاا رلمررررلاة  حببررررلسااpodecastingل ترررر وتااألاكرررر   م اةقنبررررلالج ررررع

 .2102إلام ن رحل،اا-.حش لفاأم نىازك ح الج م  ى،ام  ام   اجؤى 

 ع م لاالام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 عبد الحميد، عاطف عباس.

  ررررر ناا لراا-ةقنبرررررلالج رررررعاإلاج يرإنرررررىال تررررر وتاإحمك  برررررلاةط بق ررررر افررررر ال    ررررر  األاك    برررررلاا رلمرررررلاة  حببرررررل.

 ص.022ا-.2102ن ن،اللا
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 لبياناتا

 مستودعات البيانات(ادارة البيانات البحثية . ضا : )أنظر أي
 

 ألاكلبى، على بن ذيب.

 .99-91صاا-.28،اتا5سا-إمء  .ا-لج ب    اط قلالج شغبلاجلتورسالجرن  بلالج ل  ل.

 ألاكلبى، على بن ذيب.

ا-(.2121لا)أت حرررررا529تاا-.ل  لرررررلالج  ابرررررلا-لجترررررورسالجررررررن  بلالج ل  رررررلاالرت  ررررر  ال تررررر ق لاإةرررررأثيرالج ب  ررررر  .

 .29-21ص

ا-.توصيات املؤتمر العلمى السادس والعشرون: ثورة البياننات لتعزينز التخطنيط القنومى والتنمينة املسنتدامة

 .59-50صاا-(.2103) رت  راا29تاا-ل  للال ر حلاجل  لوم  .

 زكريا، محمود شريف.

 رلمررررررلاة لبلبررررررلا مرررررر ا بنررررررلامررررررملاحة مررررررلالج ب  رررررر  الج  تبررررررلاألاإجبررررررلافرررررر اقطرررررر ع الج لررررررو الج   ررررررلاإلج ط بقبررررررلاا

ل  لررلالج ل بررلاجل    رر  اإلجوثرر عجاا-.(ISI WEB of Science)لجرر إرح  ال ررر حلال  شررفلافرر اق  رر ساتب  رر  ا

 .023-090صاا-(.2121) ن   اا9تاا-إل  لوم  .

 صبرة، وائل أحمد .

ل  لرررررلالج  ابرررررلاا–لج قمررررر ا.االج ف يررررررالجقررررر ع ا مررررر الج ب  ررررر  ااامق رارررررلا لترررررفبلاجل لرررررو الجتررررر ا ررررر م  الج رررررر  ااااا

 .034ا-029ا–( . 2121)91تاا–جل  لوم  ا.ا

 عبد القادر، أمل حسين.

 .03-ا0صاا-حم   الج ب    اإل  لوم  اف الج ن بلال ت  لملاار حلامت ق لبل.

 .2108متقبا،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 العريش ى، جبريل بن حسن.

 .23-22صاا-(.2103) رت  راا32،ات24سا-.أمولجال    لا-ر عاعو سالج ب    اف اإلا لرسالاوكومبل.

 فريدريك، دونا إلين.

ا08تاا- رلمررررر  ال  لومررررر  .ا-ل    رررر  اإلج ب  ررررر  اإلجتررررورسالجررررررن  بلالج ل  رررررلساة ع ررررلاأرإىام  ررررر املررررولنى.

 .022-023صاا-(.2102) ن   ا

 كيتشن ، روب .

ج ب  رررر  ااالج ب  رررر  الج  يرررررساإالج ب  رررر  ال ف ومررررلاإلج  رررر الج   بررررلاجل  لومرررر  اإالجن رررر ع ال يرة ررررلا ل ررررر اساثررررورسال     

 صا.ااا924ا–. 2108لج ح ضااام   االا لرسالج  ملا،اا–ة ع لام   اتملاأم  اغ إىا.ا

 الهادى، سيد.

 .5صا-(.2108) و بواا20تا-ل  للال ر حلاجل  لوم  .ا-ثورسالج ب    اإ إراأمن مال      .
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 الهادى، سيد.

 .5صا-(.2102)م رساا03،ا08تا-ل  للال ر حلاجل  لوم  .ا-مر اإثورسالج ب    .

 الهادى، محمد محمد.

ا-ثرررورسالج ب  ررر  اا ررر ت سالج ب  ررر  الج  يررررساإلج  لررربال الج ن ؤحررررلاإأث تررر ا مررر ا كررر ماألا  ررر جاإرمررر الجتب مرررر  .

 .00-2صاا-(.2105)ا02تاا-ل  للال ر حلاجل  لوم  .

 الهادى ، محمد محمد .

 .024-88صاا–ثورسالج ب    ال     ساالجولقعاإالج      ا.ا

 .ا2103لجق ت سا،اا–ف ال ؤة  الج لم الجت  ساإالج ش إناجنع ال  لوم  اإاة نوجوعب الاو م   ا.ا

 الهادى، محمد محمد .

لجقررررر ت سااارإلترررررباجلنشررررر اإاةقنبرررررلال  لومررررر  ا،اا–إالج ن وحرررررلاإالج ل برررررلا.اثرررررورسالج ب  ررررر  اإارث رتررررر ال     برررررلا

 ص.ا453ا–.  2103

 الهادى، محمد محمد.

 .022-89صاا-(.2108) ن   اا20تاا-ل ل .ا-ثورسالج ب    اإة لبال ر الج اطبطبلاإلج ن وحل.

 .ا2103لجق ت سا،اا–ب الاو م   ا.اأ ء اف ااال ؤة  الج لم الجت  ساإالج ش إناجنع ال  لوم  اإاة نوجوعاااا

 .51-99صاا-(.2112) و بواا02تاا-أ ء اف ااال  للال ر حلاجل  لوم  .

 الهادى ، محمد محمد .

Framework of data architecture for planning and sustainable development cycle in business 

enterprises . – p.169- 206.                          ل ؤة  الج لم الجت  ساإالج ش إناجنع ال  لوم  اإا  ف ا

2103لجق ت سا،اا–ة نوجوعب الاو م   ا.ا  
 

 البيانات الضخمة

 نظر أيضا: تحليالت البيانات الضخمة()أ
 

 .25صا-(.2102) و بواا02تا-ل  للال ر حلاجل  لوم  . -.حقيقة مذهلة عن ثورة البيانات الضخمة 71

 . لى بن ذيبألاكلبى، ع

 .59-52صاا-(.2102)أك وا اا2تاا-م لوم ةك.ا-ح لرسالج ب    الجض  لاف ا لاح لرسال    ل.

 ألاكلبى، على بن ذيب.

 -ق ن.لةلج ب    الجض  لاإلةا  الجق لراف اع م لال لكام و اا رلملاةقبب بلاجنع  ا

Journal of  Information Studies & Technologyا ا-. No.2 (2018) 

 ألاكلبى، على بن ذيب.

)أت حررلسامررب   راا2،ات29مرر ا-م لررلام   ررلال لرركا  رر الجوطنبررل.ا- رر  الجضرر  لاحترر اقب ررلامءرر  ل. بة وحررلالج 

 .012-82صاا-(.2102
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 بادى، سوهام.

ا-مولك ررررلاترررر لم اأقترررر  ال    رررر  اإل  لومرررر  افرررر الجرررروطملالج  بررررىا ف ررررو الج ب  رررر  الجضرررر  لاا رلمررررلاة لبلبررررل.

 ص.02

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24اؤة  ل ف ا

 البراشدى، حفيظة.

Big data and the cyber-crimes in Oman. The case of Facebook.- 16p. 

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 . البراشدى، حفيظة

Big data in academic libraries: Literature review and future directions.- 16p. 

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24مؤة  الجاف ا

 البراشدى، حفيظة.

Big data in academic libraries: Literature review and future research directions/ Hafidha Al-

Barashdi and Rahma Al-Karousi.- Journal  of Information Studies &  Technology.- No.2 (2018). 

 البريكية، خلود بنت خالد.

 .ص28ا- رلملالج ولملالجتلوكبلال ؤث سا م ا    اح لرساتنكامتقباجل ب    الجض  ل.

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 بكرى، فهد ناصر.ال

ا-خرررر م  ر افرررر اإزلرسالج  ررررلالجترررر و  لاا رلمررررلاإ ررررفبلساحشرررر لفا ررررر  ا ةترررروى.إ ح لرسالج ب  رررر  الجضرررر  لا

 .2102لج ح ض،ا

 ع م لال لكام و .ا-أط إملا)م عت ير(

 البلقاس ى ، منال .

 لرالج  لرررررررب االامرررررر ن رحلاااا-ج ب  رررررر  الجضرررررر  لاااأم مرررررررب  اإالمرررررر ا لم  ا،ا  رررررر رحفاإامكو ررررررر  اإاأ ررررررولتا.ا

 صا.ا249ا–.  2108لال م  ا،ا

 اقة، سعاد.عنبو 

 ص.08ا-لجير   ل .،الجف صاإ لج ب    الجض  لاف اقط تال      ااا ق طالجقوساإلجء ف

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 البيش ى، سارة.

ل    رلال  كزحرلاااىافر ال    ر  اإمؤمتر  ال  لومر  الال م برلم  الرلالج ب  ر  الجضر  لاتر ج ازحملالجسرو ب

 ص.02ا-ت  م لاألاميرسا ورساتن ا   الج م ملا  و ع .

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا
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 تجنواتى مومنانى، غيتا.

Le phénoméne des Big data applque aux aspects de la vie socidle éconorhique.- Rabat, 2017.- 64p. 

Thesis- Ecole des Sciencesاde l 'Information. 

تقرينننر ختنننام وتوصنننيات املنننؤتمر العلمنننى الرابنننع والعشنننرين لننننظم املعلومنننات وتكنولوجينننا الحاسنننبات  البياننننات 

 .49-41صاا-(.2102) رت  راا21تاا-ل  للال ر حلاجل  لوم  .ا-.الكبيرة والتحليالت لألعمال 

 تيهرست، جلنيس.

The Impact of Big Data on an intellectual property literacy training program.- 7p. 

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 ثابت، محمد أحمد.

لومررررر  اامق رارررررلا   حرررررلاإر ررررر اة لبمررررر اجلك  بررررر  ا األا إلرال  غيررررررساألخرررررر  ىال   ررررر  لج ب  ررررر  الجضررررر  لاإرت

 ص.28ا-.2.0إل ول ف  ال ت ق لبلاف اضوماةقنب  الجوح ا

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 جاسم، أنعام زاير.

لجررررررررن  بلالجضررررررر  لاااة  ارررررررلام كرررررررزالجتب مررررررر  اإإلا رررررررال افررررررر اإزلرسالجررررررررن  لاإل  ررررررر  نافررررررر اح لرسالج ب  ررررررر  

 ص.01ا-.ل   رم  اإلج      

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 عبد الهادى. جواد، رغد

 .902-283،اصا0 ا-.Hadoopإم  الير اإ  لا ملات   م ااBig Dataلج ب    الجض  لا

 .2103ك االم،اا-     .ف ال ؤة  الج إت الج ارص  اف ال  لوم  اإل 

 . ةجيادى، فاطمة زهر 

Big Data comme outil de  production des statistiques officielles :application au marche du travail 

numerique.- Rabat, 2016.- 77p. 

Thesies- Ecole des Science de l'Information. 

 جيد ، ظريف توفيق .

إالج  لرربال اج  قبررجاإالمرر  لملالج فرر مسالج لخلبررلا نعومررلالج  لررب ال ررر حلاسا  حررفاةو بررجاثررورسالج ب  رر  ا

 .020-ا051صاا–عب ا،ام   ا  احالاو ل ا.ا

 .2103لجق ت سا،اا–ف ال ؤة  الج لم الجت  ساإالج ش إناجنع ال  لوم  اإاة نوجوعب الاو م   ا.اااااا

 الحاتمية، أسماء بنت سعيد.

ااإلقرعاح  ر  اإلمر ت  رالج ب  ر  االامرر عبلافر ال  كرزالجروط  اجالمرر مالجضر  لمر عبلاإلج ب  ر  الج ب    اإلا 

 ص.ا25ا-إل  لوم  ا تلطنلا   ن.

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا
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 . حبيبى، زهرة

Conception et realisationd'un prototype de solution Big Data pour l'etraction des onnées sur le 

trafic routi.- Rabat, 2016.- 94p. 

Thesis-Ecole des Science del'Information. 

 حسن، حسن محمد.

 ص.20ا- رلملامف تب بل.اةو بفالج ب    الجض  لاف ال      اإم لكزال  لوم  ا

 .2108لجق ت سا،اا-وم  .جلل  بلال ر حلاجل      اإل  لا20ف ال ؤة  ا

 حسون، جمال ناصر.

Big data techniques; a suvery.ل  لررلالج  لقبررلاج  نوجوعبرر اا-ساع رر جا   رر امتررون،ارمرر وا رربلحامتررمل

 .042-095صاا-(.2103)ا4،ات3م ا-ل  لوم  .

 حماد، ف.

Big Data and analytics strategies in academic libraries : Opportunities and challenges: The Case 

of the University of Jordan Library.- 15p. 

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 حموتى، نعيمة.

Scaling up into customer insight-driven services, the application of Big Data in e commerce: 

Jumia study case/ Naima Hamouti, Naima  Daouda.- Rabat, 2017.- 84p.  

 .2108امتقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24اؤة  ل ف ا

 الدارودى، نهى بنت عوض.

 .ا281-251صاا-كبفاة   الج ب    الجض  لامت ق لن .

 .2103أتوا ب ،اا-ى.ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  باا24اؤة  ال ف ا

 دراع تانى، بنت النبى ثابت.

 .59-52صاا-(.2102)م  واا0تا-م لوم ةك.ا-م لوم ةبل؟.ام لق لتلان ةفا ر اتب    اض  لاأ ا ر ا

 ى، جمال بن مطر.ملالسا

 ص.3ا-لج ب    الجض  لاإ إرت اف ا   الةا  الجق لراإلج اطبباالاميرلةب ي اا رلملاإ فبل.

 .2108امتقب،اا-  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.لاا24ؤة  ال ف ا

 الساملى، خلود بنت خالد.

 ص.08ا-إلقعالم ا ل الج ب    الجض  لاف اتبالالجوث عجاإل  فو   الجوطنبلاا رلملالم طال بل.

 .2108امتقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا
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 يق.سعيد، خالد عت

لج ب  ررررر  الجضررررر  لافررررر ام   ررررر  اع م رررررلالجترررررلط ناقررررر توسااإلق  ررررر اإمتررررر وىاالا ررررر  سامنرررررر امرررررملاإع رررررلا عررررر ا

 ص.23-مو ف ر .

 .2108امتقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 السميرى، رهام عبد العزيز.

لاا رلملام جلسارت  ا   الج زحرزالجتر يرى،اتنر ماع تزحلاإزلرسالاحجاإلج   ساج ط بجاح لرسالج ب    الجض  

 (.2121) وجبواا00تا-ل  للالج  ابلاجل رلم  ال  لوم ةبل.ا- م الجضووى.

 

 الشوابكة، يونس أحمد.

فرر ال    ر  اا ترر  ن امروجال ف ررو اإلا رر عصاإلج  رر    ،اإم ر ن اإلا رر  سااBig dataلج ب  ر  الجضر  لا

 .41-00صا-(.2103)م رساا0،ات54تا-لاجل      اإل  لوم  .ل  للاألار  با-إلجر وا  .

 الشوابكة، يونس أحمد.

جرررر ىالج رررر ملينافرررر ال    رررر  األاك    بررررلاا رلمررررلام جررررلا    ررررلااBig Dataلجرررروع ات ف ررررو الج ب  رررر  الجضرررر  لا

 ص.23ا-لال م لاألار   ل.

 .2108ا،امتقبا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 شوتانى، سماح.

Dynamique des exigences et préférences des marocains quant au choix de l'immibilier à partir 

du Big Data.- Rabat, 2017.- 67p. 

Thesis- Ecole des Sciences de l'Information. 

 شيبانى، جوخة.ال

Managingo Big Data strategie websites the experience of Trans Gulf Information Technology 

Company.- 10p. 

 .2108امتقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 الشيخ، رائد.

-40صاا-(.2105)امررر  وسا و برررواا9،ات24مررر ا-لجق  لرررل.ا- رررر الج ب  ررر  الجضررر  لااكبرررفالمررر ف  الج ررر ج امنرررر .

45. 

 صدقى، بدر.

Conception d'une strategie d'usage des Big Data et mise en place d'un prototype de  solution open 

source data a partir de Twitter: cas de la Caisses Nationale de Securite Sociale.- Rabat, 2015.-89p. 

Thesis- Ecole des Science de l'Information. 
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 عامر ، أحمد .

          Tableau big data visualization tool in the higher education  institutions  for sustainable 

development goals / Ahmed Amer ,Mohamed El hadi. – p. 259- 277. 

   .2103لجق ت سا،اا–ف ال ؤة  الج لم الجت  ساإالج ش إناجنع ال  لوم  اإاة نوجوعب الاو م   ا.ااااا

 عبد هللا، أحمد خيرى.

 إرام لكررررزال  لومرررر  افرررر اح لرسالج ب  رررر  الجضرررر  لاامؤمترررر  الج    ررررلالجارررروبلافرررر امررررر ا  و عرررر ساحشرررر لفا

 ص.[00،ا]222 ،ا-أا-.2108موت  ،اا-ش حفاك ملاش تين،ا    اأتوازح الج شكى.

 ع م لاموت  .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا) ك ورله(

 ، محمد.عبدهللا

The Role of information centers and managing Big Data in Saudi Arabia in support of sustainable 

development.- 39p. 

 .2108امتقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بىاا24ؤة  ال ف ا

 العتيبى، آمال بنت سعود.

ا- ال    ررر  اإم لكرررزال  لومررر  اام   رررلال لررركا  ررر الجوطنبرررلا  و عررر .لج ب  ررر  الجضررر  لاإ رررن  لال  لومررر  افررر

 ص.21

 .2108امتقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 عثمان، رانيا رمضان.

The Evolution of data: from data to Big Data: Are we ready for the Big Data Technology in the 

library community?.- 9p. 

 .2108امتقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 أديل. ،بابوال -عروس ى

Sage on the stage Big Data. customized learning and the desire for human interaction.- 7p. 

 .2108امتقب،اا-ب الج  بى.ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لاا24ؤة  ال ف ا

 العريش ى ، جبريل . 

لمرررر ا ل الج   نرررر  الجضرررر  لاإالجرررر ك ماالا ررررطن ع افرررر امولع ررررلا يرررررإساكورإ رررر ال ترررر   اسع ر ررررلالج  يحرررر  ا

 (ا.ا2121)الك وا اا2،اتاا92م اا–ل  للالج  ابلاجل رلم  األامنبل.اا– وزحلالجغ م ىا.ا

 عصام، شيماء.

Big Data applique au paysage politique marocain sur le web social.- Rabat, 2016.- 81p. 

Thesis-Ecole des Sciences de l'Information. 

 العميرى، منال حمدان.

 ص.ا20ا-لج ب    الجض  لاف ال      األاك    بلاف املطنلا   ناالجولقعاإلج      .

 .2108امتقب،اا-لج  بى.ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب ااا24ؤة  ال ف ا
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 فارس، شاشة.

 تررررر غيناانلمررررر ا ل الج ب  ررررر  الجضررررر  لاج قبرررررب الة  تررررر  اإلا ررررر رسات     ررررر  الال م برررررلااع م رررررلام  ررررر ا ررررري

 .095-020،اصا0 ا-  و ع .ا2مطبف

 .2103ك االم،ا-ف ال ؤة  الج إت الج ارص  اف ال  لوم  اإل      .

 فراج، عبد الرحمن.

صاا-(.2108) رترر  راا39،اتا29ساا-أمررولجال    ررل.ا-ارررصال    رر  اإل  لومرر  .لج ب  رر  الجضرر  لافرر اة

22-23. 

 .القحطانى ، جميلة منيف سيف

ا–إعرررر اأخررررر عي ال  لومرررر  اتأت بررررلالج ب  رررر  الجضرررر  لافرررر ا  رررر الةارررر  الجقرررر لرسالشرررر لفاع ر ررررلالج  يحرررر  ا.ا

 ز2121لج ح ضا،ا

 كلبلاآلا لوا.اقت ا ل ال  لوم  ا.اع م لال لكام و .ا–أط إمل)ام عت ير(ا

 القصاص، عال نبيل.

لجقرررر ت ساالج باررررلال ررررر حلالج  مررررلاا-مترررر ق لاة نوجوعبرررر الج ب  رررر  الجضرررر  لساةقرررر   اأمنبررررلامرررررطفىا رررر  ق.

 ) رلم  امت ق لبل(ا-ص.050ا-.2121جل   و،ا

 القصاص، عال نبيل.

شرررر  بلساحشرررر لفاأمنبررررلامرررررطفىا رررر  قامشرررر إ   الج ب  رررر  الج ق بررررلالجضرررر  لافرررر ال    رررر  اا رلمررررلالم  

 ص.084ت،ا-أا-.2103ش ينالجكو ،اا-إمش ركلا ولرالجشنولنى.

 كلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا.ع م لال نو بلا–أط إملا)م عت ير(ا

 الكابى، محمد ناجى.

Survey of Big Data applications: health, education, business & finance, and security & privacy/ 

Mohammed N. Al-Kabi and Jassim Mohammed Jirjess.- 36p. 

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 .Journal of Information Studies & Tecnology.- No2. (2018).- p.1-10أ ء اف اا

 الزم، على الحر.

 .401-932،اصا0 ا-ف امؤمت  ال  لوم  .ا توحلالج ب    الجض  ل

 .2103ك االم،اا-ف ال ؤة  الج إت الج ارص  اف ال  لوم  اإل      .

 لطابى، مريم.

ا-(.2103)ا4،ات2مر ا-م للالاو  لاجل رلم  اإلا المبلاإالاةرر جبل.ا-لج ب    الجض  لاإ ن  لال  لوم  .

 .81-52صا
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 .ليتارو، كاليف

The User of the futureاا "Big Data" and reimagining how we think about information.- 2p. 

 .2108امتقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 مافودزا، جوديث.

The Association between academic research information and Big Data.- 15p. 

 .2108متقب،اا-     ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.ل  بلال اا24ؤة  ال ف ا

 ماير، فيكتور.

 ص.220ا-.2104لج ح ضاام   لاع ح ،اا-لج ب    الج  رىسا ب  ورام   ،اشو  رع اكبنةعاكوكير.

 محمد، خالد عبد الفتاح.

 .23-22صاا-(.2121) ن   اا28،اتا5سا-إمء  .ا-م ط  امملاة رحخالج ب    الجض  ل.

 الدين كوكو. مرسال، محيى

ا-.ال م رلالا  طرو ا إراإأت بلال      الال م بلاف اح لرسالج ب  ر  الجضر  لاا رلمرلام جرلال    رلال  كزحرل

 ص.29

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 املزين، أحمد أحمد.

ل  لررلالج ل بررلاا-وطنبررلاام   ررلالجكوحرر الجوطنبررلاأ  و عرر .لج ب  رر  الجضرر  لاإلج ك مررلال   فرر افرر ال    رر  الج

 .222-202صاا-(.2103) وجبواا2،ات0م ا-جل      اإلجوث عجاإل  لوم  .

 املسعد، أصيل.

The preparation of Big Data phenomena in the public sector in Kuwait.- 14p. 

 .2108متقب،اا-ب الج  بى.ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لاا24ؤة  ال ف ا

 مصلح، وسام.

لمر ا ل الج ب  ر  الجضر  لا ولقرعالج ول ررلاالاع  ر ع افر ال    ر  الج  مررلات إجرلاإلامر رل الج  ابرلال   رر ساا

 ص.55ا- رلملام جل.

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 مقدمى، عبد الرزاق.

ا-لالج ب  رر  الج  رررىاجل ب  رر  الج ق رحررلات ررونسا  و عرر سا  رر الجرر لزقامقرر مى،ا  ط ررلاتررملا  رر .ة رر    اأرشررف

 .022-31صاا-(.2121) وجبواا04تاا-م للال  كزالج  بىاجل  وداإلج رلم  اف ا لو ال      اإل  لوم  .

 مقنانى، صبرينة.

 ص.02ا-  ر نلامقن نى،اشببللامق  .ا إرالج ب    الجض  لاف ا   الج ن بلال ت  لملات ج إجالج  ابلاس

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 Journal of Information Studies  & Technology.- No.1 (2019)أ ء اف اا
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 .مناصير، ساهر

Big Data investment and knowledge integration using HADOOP frame work in academic 

libraries/ Saher Manaseer. Afnan R. Alawneh and Dua Asoudi.- 11p. 

 .2108امتقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 Journal of Information Studies & Technology.- No.1, (2019)ااأ ء اف 

لج ب  رررر  اا:رون لجمعيننننة املكتبننننات املتخصصننننة فننننرع الخلنننني  العربننننىاملننننؤتمر واملعننننرض السنننننوى الرابننننع والعشنننن

ا،،ا نرر قاع ل رر امبلبنبرررو 2108امرر رسا8ا– 2لجضرر  لاإر رر قالمرر ت  رت االجط حررجا  رروالج ك مرررلال   فرر امررملا

 .29-21صاا-(.2108) و بواا92تاا-لج سلبلل.ا-.متقب،املطنلا   ن

 املوسوى، حسنين أحمد.

لج   مرررربلال ق مررررلافرررر اح لرسالج ب  رررر  الجضرررر  لاا رلمررررلافرررر ال   رمرررر  اا ررررللج   إرام   ررررلاإ لراماطوطرررر  ا

 ص.23ا-إلج      اف اضومات   م الج ن بلال ت  لمل.

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 هروتيز، جوديث.

 ص.922ا-.2103لجق ت ساا لرالجف رإق،اا-لج ب    الجض  ل.

 ل، رؤوف عبد الحفيظ.هال

)ا وجبروساأغترطسساا9،ات20مر اا–م   ر  .ا ر ا.اا–الا ر  سامرملالج ب  ر  الجضر  لا.اا إرال      افر اةةترير     

 .4-9صاا–( . 2121مب   را

 الهنائى، عبد هللا بن سالم.

مررر ف  ساثررر ا إرال ررر رلماك  غيرررراإمررربباجال ألجب   ررر  الجضررر  لافررر ام   ررر  اع م رررلالجترررلط ناقررر توسااإلق  ررر اإ 

ل  لررررلالج  لقبررررلاج  نوجوعبرررر اا-منررررر افرررر اة تررررينالا رررر م  سا  رررر اهللااتررررملامرررر ج الج نرررر  ى،اخ جرررر ا  بررررجامرررر ب .

 .52-29صاا-(.2108)ا0،ات3م ا-ل  لوم  .

 ية، خديجة بنت عبد هللا.ئاليحيا

 ص.03ا-لج ب    الجض  لااالج      .

 .2108متقب،اا-ج  بى.ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الاا24ؤة  ال ف ا
 

 البيانات المترابطة
 

 أبو الخير، زينب حسن.

لج ب  ررررر  ال يرلتطرررررلاا رلمرررررلاة لبلبرررررلا مررررر امرررررؤجفىاإلا  ررررر  الج لمررررر افررررر ام ررررر جال    ررررر  اإل  لومررررر  افررررر الج ررررر ج ا

 .22-43صاا-(.2103) وجبواا9،ت93سا-م للال      اإل  لوم  الج  ابل.ا-لج  بى.

 إسماعيل، خلود ممدوح.

 Cybrariansا-  اررلال    ررلالجوطنبررلالج ر ط  بررلافرر اةط بررجالج ب  رر  ال يرلتطررلا مرر الج  لبوع ل بررلالجوطنبررل.ة

Journal.-(.2102)م رساا40تاا 
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 .باباداكس، لونيس

ا،كير ررررر  وساكونتررررر   ب نوسا،ت تررررر  لكسجرررررو ةسام   ررررر  الج ب  ررررر  ال يرلتطرررررلاإل    ررررر  االجقررررررلامتررررر اآلانسا

ا-ل  لررلالج إجبررلاج لررو ال    رر  اإل  لومرر  .ا- ع ررلام  رر ا  رر الاو برر ام رروض.مرر بف   كسساةمةشرر جةسا

 .285-224صاا-(.2102)أت حلسا و بواا2،اتا9م 

 توفيق، إيناس عباس.

) وجبرواا48،اتا24مر ا-الاة  تر  الاو  ترلافر ال    ر  اإل  لومر  .ا-إل ك  ز.اLinked Dataلج ب    ال يرلتطلا

 .488-422صاا-(.2102

 حى، عبد العزيز.فت

إ إرترر افرر المرريرع تال  لومرر  اا رلمررلاة لبلبررلاةط بقبررلساحشرر لفام  ررو ااLinked Dataلج ب  رر  ال يرلتطررلا

 .2103ش ينالجكو ،ا-لالن ى،اأم ملاجطفى.

 ع م لال نو بل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(
 

 انات المفتوحةيبال
 

 إسماعيل فتحى.أبو ريدة، يارا 

ومرررررلافررررر امرررررر اا رلمرررررلالم  ش  بلسحشررررر لفاشررررر حفاك مرررررلاشررررر تين،ار إفا  ررررر ا ل  لومررررر  الاوكومبرررررلال ف

 ص.022ا-.2102لجق ت س،اا-لاوفبظاتالج.

 كلبلاآلا لو.اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  .ا.ع م لالجق ت سا-أط إملا)م عت ير(

 بسيونى ، ناهد محمد .

 ف ومرررلاإال لر رررر اا رلمرررلام جرررلاج ولترررلاإزلرسالج  لرررب الج ررر ت ا ترررلطنلا  ررر ناسا  تررر ام  ررر الة مرررلالج ب  ررر  ال     

 .314ا-885صاا– تبونىا،اأم  ام ت اخف علا.ا

 .ا2121ا–)االا يرلم  ا(اجالة   الج  بىاجل      اإال  لوم  ا.ا90ف ال ؤة  اااااا

 ثابت، محمد أنحمد.

ل لرر ،اا-ولقرعالة ميررر ا  رراتولتر  الال م رر  الج  ابرل.جاا رلمرلاة لبلبررلاألاك    برلاجل ب  رر  ال ف ومرلال نرر  

 .202-080صاا-(.2121)ا25تا

 سنونى، أمين

Accés aux données ouvertes de la recherché: vers l'application d'un système de 

recommendation optimisant le repérage de jeux de donnees/ Amine Sennouni, Ahmed 

Abdelilah Bachr.- Vol.1.- p.342- 358. 

In Third International Colloquium on Open Access.- Rabat, 2018. 
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 الطيار، محمد صالح.

An Analysis of the Open Data initiative in the Saudi e-government framework.- 

 .225-028صاا-.(2102)ا2تا-.اابلل  للالج  ابلاجل رلم  ال  لوم ة 

 عسيرى، إيمان بنت محمد.

المنرررلالج ب  رر  ال ف ومررلاإةف ل ررر ا  ررراتولترر  الاوكومررلاإلاج يرإ بررلاجرر إجام لررسالج  رر إنالا لبجرر اا رلمرر

 ا -.م  اتن ا لخلالجت حح ح   ناتن ام   ا تيرى،امق ر لسا

Journal of Information  Studies & Technology.- No2 (2018) .     

 اج، عبد الرحمن.فر    

ل ب  رر  اجلج ب  ر  ال ف ومررلاإح لر رر ات ال م رر  الجتر و  لاا رلمررلاة لبلبرل،اإةرررورامفر تبم اكنشرر مام ل رجا

 -لج  تبل.

Journal of Information & Studies & Technologyا ا-. No.2 (2019). 

 ى، ثروت العليمى.س املر 

ج  رررروجا  رررروالاوكومررررلالج كبررررلاا رلمررررلالم  شرررر  بلال ف ومررررلالجضرررر  لافرررر اة  ررررينالالاوكومبررررل إرالج ب  رررر  ا

 مق ر ل.ا

 .2108متقب،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا
 

 البيئة الرقمية
 

 بدر الدين، عطية.

) و برررواا24تاا-ل لررر .ا-  ررر  هسا طبرررلاتررر رالجررر  مل،ا  عبرررلاق رررو .إألج ةارررلالج ق برررلاااحشرررك جبلال ررررطلح،اأ رررل ا

 .028-015صاا-(.2103

 بوعناقة، سعاد.

 .ا219-034صاا-ل    لاإل ت فب اا ع سامت ق لبل.ا،لج ةالالج ق بل

 .2102ا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا24ؤة  ال ف ا

 جوهرى، عزة فاروق.

م لررلال    رر  اا- ةبررل.لجتق  ررلال  لوم ةبررلاجرر ىال ررولطملافرر ا  رردالالول رر الاوبفرر اتنرر مالج  رر الج قمرر اإ إرها

 .008-23صاا-(.2103)أك وا اا4،ات93سا-إل  لوم  الج  ابل.
 

 تأثير المكتبات
 

 حافظ، سرفيناز أحمد.

ثيرام  و   ال    رلال  كزحرلات  م رلالجقر ت سافر الج  رعالج لمر افر اةاررصال    ر  اإل  لومر  اا رلمرلاأة

 .25-05صاا-(.2103) ن   سام رساا0،ات2م ا-م  .ل  للالج إجلاج لو ال      اإل  لو ا-ة لبلبل.
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 حسن، سحر يوسف.

م لرررررررلال    ررررررر  اا-آلا لوات  م رررررررلالجقررررررر ت ساا رلمرررررررلافررررررر اقبررررررر ساألاثررررررر .الم   ررررررر  األاقتررررررر  الج ل برررررررلافررررررر اكلبررررررر

 .052-010صا-(.2103) ن   اا0،ات93ساا-إل  لوم  الج  ابل.

 الحلبى، خالد.

مرر المرر ا لم ة افرر ام رر جال    رر  اإل  لومرر  ا مرر ال ترر وحينا رلمررلا ا:اImpact assessmentقبرر ساألاثرر ا

 .28ا-53صا-(.2103)أك وا اا4،ات93سا-م للال      اإل  لوم  الج  ابل.ا-جم اإلج  بى. لج 

 زايد، يسرية محمد عبد الحليم.

ا-(.2101ا)مررر رسا40تا-.Cybrarians Journalا-.16439قررر لمسافررر امول رررفلاأ رررزإارقررر ااااقبررر ساةرررأثيرال    ررر  

 .92-0ص

 عبد الهادى، محمد فتحى.

ا-م لرلال    ر  اإل  لومر  الج  ابرل.ا-.؟اتلاجل      الج  ابلا إرامؤث اف امب ساألا  ل اإل       الج  ابرل

 .022-049صاا-(.2102)أت حلاا2،اتا92م 

 على ، زينب عثمان.

 ررررلال  كزحررررلات رررر م ت الجقرررر ت ساإملررررولنسالج ررررأثيراالاق ررررر  ىاجل    رررر  الال م بررررلاا رلمررررلاةط بقبررررلا مرررر ال   

 .2108لجق ت س،اا-حش لفارت حلا   الاولب ازل  ،ام  ا  رإقا م .

 ع م لاملولن.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا) ك ورله(
 

 التاريخ الشفوى
 

 أحمد، سمية

Seeking information from the lips of people: Oral history in the archives of Qatar and the Gulf 

region.- Archival Science.- Vol.18,No.3  (2018) . - p.225-240. 

 السويفى، ناهد.

 .982-952صاا-(.2102)ا05تاا-لج إز  مل.ا-إالاة مل.اوفظ   مال الج  رحخالجشفه ااكبفبلالج نعب اإلا

 عامر، أمنية.

)مررررر رساا08تاا-ت رررررودافررررر ا لررررر ال    ررررر  اإل  لومررررر  .ا-جشرررررفه .ثيرالج  نوجررررروج افررررر امشررررر إ   الج ررررر رحخال رررررألج

 .022-002صاا-(.2102

 قشور، أمل حسن.

-082صاا-رحخاجلوررر واألاتلبرررلافررر اجنررر نساأمرررلامترررملاقشرررور،ا ررر  امرررببت .أةوثبرررجالج إل ررر  الجشرررف تبلافررر الج ررر

204. 

 .2103ع الا)ةونس(،اا-الة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جا91ؤة  ال ف ا
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 كى، ناصر أبو زيد.الكش

ا-إلة م رررر .اجءرررر ط لجرررر لك سالجشررررف بلاإ إرترررر افرررر امفررررظالجيرررررلدالجتقرررر ف الجنرررروبىاغيرررررال رررر  ىاا رلمررررلاة لبلبررررلا

 .242-030صاا-(.2102) وجبوسالك وا اا21،ا53تاا-لجف  م .
 

 تاريخ المكتبات
 

 أبو سالم، محمد مسعود.

 .99-01صاا-(.2105)ا08تاا-لق أ.ا-متيرساإ هرل .ل    لالج  ابلاإلامالمبلاإ إرت اإلانت نىاالرت    اإ 

 .خليفة، شعبان

 ررررال الجرررر  ملاألا رررروبىاإأقرررر رام كررررلا  لجررررلا   حررررلافرررر اإ لجررررلا   حررررلافرررر الج رررر رحخا إلامرررر ن راألاك ررررراإأك رررررام كررررلا 

 .8-2صا-(.2108) ن   اسام رساا0،ات5م ا-ل  للالج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .ا-لج  رحخ.

 وهاب مصطفى.ضاهر، عبد ال

شررررر  لاا-  ررررر رسال    ررررر  افررررر اإلامرررررال اانشرررررأ ر ،اةطورتررررر ،امرررررر ع ت ،اح ررررر  ساةف بل ررررر ،اأمرررررساإم ررررر  يرا   ر رررررر .

 ص.049ا-ألاجوكل.

 عبد الفتاح، عبد هللا سعيد محمد.

-.2102الجقرررر ت س،ا- لفامترررر ناحترررر لتب ا رررر م .مءرررر رحلساحشررررا-ل    رررر  افرررر الج ررررر الج إمرررر نىاا رلمررررلارث رحررررل

 ص.298

 .اقت اآلاث رالجبو   بلالج إم  بل.آلاث رع م لالجق ت س.اكلبلاا-لا)م عت ير(أط إم

 عفيف، غوار.

رشرررربفال  لررررلالج  ابررررلاجأل ا-ير ررررل.ت إجررررلاألاموحررررلافرررر اشرررر  الالزحرررر ساالا لجاال  شرررر رال    رررر  افرررر الج ررررر األا  جسرررر  

 .90-01صا-(.2121)ا42،ات24سا-إلج وثبجاإل  لوم  .

 .يسرى، عماد محمد عبد هللا

  زا255ا–.  2102ل نرورسااا لرالجو  ماج  ب الجط   لاإالجنش ،اا–ة رحخال      ا.ا
 

 السعودية - تاريخ المكتبات
 

 محمد، منصور سعيد.

ل  لرررلالج إجبرررلاج لرررو اا- إرحملافررر اتنبرررلام   ررر  ام رررلال   مرررلاخرررالجالج رررر األا ررروبىاا رلمرررلاة رحابرررل. ررر إرال 

 .025-092صاا-(.2102) وجبوسامب   راا9،اتاا9م ا-ل      اإل  لوم  .
 

 العراق -تاريخ المكتبات
 

 أل طعمة، سلمان هادى.

 .52-99صاا-.01،اتا0م ا-.م للالجت با)لج  لق(ا-ف اك االم.الخزلعملالج   الجق   
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 .محمد، بهجة على

ا-لجقرروطى.اةل ربصام  ررعاآلا لوافر امللرر األاجقر وانتررملاك رر وخرزلعملاك رر ال تر ع اإألاراطررلالج غ ل  رلافرر ا

 .222-225(،اصا2108)ا92ت،ا2م ا-م للالجيرلدالج لم الج  بى.

 .محمد، حسين جسام

ا- غر ل ا-لج رر سااا (0258-ترر252سا 222-ترر40مىا)لج   اإل      اف الاوولض الج  لقبلا  رالج  رحخاإلامرال 

 .2102ل نرورس،اا-لا  و ع . لجكو 

  لو.اقت الجوث عجاإل      اإل  لوم  .ع م لال نرورس.اكلبلاآلا ا-أط إملا)م عت ير(
 

 مصر -تاريخ المكتبات
 

 .الخضرى، محمد عبد النبى

 ساحشرررر لفام  رررر ا0343ا-0311ترررررسا0921-0920ل    ررر  افرررر امررررر افررر الجنرررررفاألاإجامررررملالجقرررر نالج شررر حملاا

 ص.401ا-.2102إلام ن رحل،اا-  ح ا   الج   ى،اع  جام  و احل .

 كلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا.م ن رحلع م لاإلا ا-أط إملا)م عت ير(

 املراغى ، أبو الوفا .

 ص.ا049ا–. 2103لجق ت سااام  عالج  وداالامالمبلا،اا–كل لاة رحابلا ملال    لاألازت حلا.ا
 

 التاكسونومى

 )أنظر أيضا: التصنيف(
 

 خليل، سميرة خليل محمد.

لج  ابرلاا رلمرلاةط بقبرلا مر ال ولقرعاإلاج يرإ برلاالج ق برلا ةارللج  كتو ومىاإ إرهاف اةنعب ال  لوم  اف الج

 .252-085صاا-(.2103) ن   اا0،ات0م ا-ل  للالج ل بلاجل      اإلجوث عجاإل  لوم  .ا-لل م   اف امر .ج

 الزهيرى، طالل ناظم.

 لقبرررررلاج  نوجوعبررررر ال  لرررررلالج ا-لج  ترررررو ومى.ل.افررررر اتةارررررلاالا ير ررررر ااالج قمررررر أ إل اةررررررنبفاإةنعرررررب ال   ررررروىا

 .22-20صاا-(.2102)ا2،ات2م ا-ل  لوم  .

 صديق، أحمد فتحى.

تنرررر ما عرررر  اة كتررررو ومىاج لررررو ال  ن رررر  اإل  لومرررر  ا مرررر الجوحرررر اا رلمررررلاةط بقبررررلساحشرررر لفا   رررر الج شرررركى،ا

 .2108لجق ت س،اا-  الما  ح ام   .

  لوم  .ع م لاملولن.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل ا-أط إملا)م عت ير(

 صديق، أحمد فتحى.

م لررلال    رر  اا- مر الجوحرر اا رلمررلاةقبب برل.اLis Taxonomy عر  اة كتررو ومىاج لررو ال    ر  اإل  لومرر  ا

 .29-5صاا-(.2103)ا22تاا-إل  لوم  .
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 على، عبد القادر أحمد على.

ا-برررررلاا رلمرررررلاةقبب برررررل.لج  ترررررو ومىاإ إرهافررررر اةنعرررررب ال  لومررررر  اجل ولقرررررعاإلاج يرإ برررررلافررررر الال م ررررر  الج  لق

 .2121لج ر س،ا

 ع م لالج ر س.اكلبلاآلا لو.اقت ال  لوم  اإل      .ا–أط إملا)م عت ير(ا

 .، منى على عبد هللامحنبى

ةقبرررب اأ إل اح لرسالج  كترررو ومىاجل تررر   سافررر اةنعرررب ام   رررلال نع ررر  سام ررر ا مررر ا  ررر هللاام نبررر ،امترررملا

 .32-20صاا-(.2121) وجبواا22تاا-ل ل .ا-لجت حح .

 هيف. الهيف، عالية مذكر

ةط بقبررلا مرر اموقررعاع م ررلاألاميرررسا ررورسااللج  كتررو ومىاإ إرهافرر اةنعررب ال  لومرر  افرر الج ةاررلالج ق بررلاا رلمرر

 .25-0صاا-(.2108)ا4،ات8م ا-ل  للالج  لقبلاج  نوجوعب ال  لوم  .ا-تن ا   الج م مل.

 الهيف، عالية مذكر هيف.

Taxonomy is the future of organize digital knowledge: A case study on the of web "PNU" KSA.- 

صاا-(.2108) و بررررواا01،ات5مرررر ا-م لررررلال  كررررزالج  بررررىاجل  رررروداإلج رلمرررر  افرررر ا لررررو ال    رررر  اإل  لومرررر  . 

229-285. 
 

 التأليف
 

 ابن السبتى، اسلم.

) و برررواا38،اتا25ساا-ر ررر قالجتق  رررلاإلجيررررلد.ا-يناأ  و عررر .بةفررر اترررال اشرررنقبباامؤجفررر  الجرررونام كرررلالج رررأجبف

 .028-012صاا-(.2102

 أرحيلة ، عباس .

. 2109لجرررف سا،الجكوحرر اااإزلرساألاإقرر فاإلجشررؤإناالامررالمبل،اا–لج  رر واإا ررن لالج ررأجبفا نرر الالرر مظا.ا     

 ص.ا032ا–

 نساعد، سميرةأ

ر ر قالجتق  رلاا-لاإلج  قبرج.قررلملاف امن هجالجنأث الج إل لاإلج  قبجاف امفظالالغ ل ب الج  ابلاإةق م  اا 

 .93-29صاا-(.2102)مب   راا33،اتا25سا-إلجيرلد.

 الزهرانى، سعد.

م لررلاا-أ  رر طالج ررأجبفافرر اإلا  رر  الجف رر ىالج  بررىاإألاعنبرر افرر الج لررو الجط ب بررلاإلج ط بقبررلاا رلمررلامق ر ررل.

 .051-099صاا-(.2108) وجبواا9تاا،98م ا-ل      اإل  لوم  الج  ابل.

 .صالح، مشيرة أحمد

ت رررررودافررررر ا لررررر اا-.برررررلللج رررررأجبفال شرررررير اجل اررررررر  الج بنبرررررلافررررر ا لرررررو ال    ررررر  اإل  لومررررر  اا رلمرررررلاة لب

 .021-029صاا-(.2121)مب   راا25تا-ل      اإل  لوم  .
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 عامر، أحمد عبد الستار.

لاا رلمررررلاة لبلبررررلامق ر ررررلاج بنررررلامررررملالج رررر جبفال شررررير اجل  ررررودال  شررررفلافرررر اقول رررر اتب  رررر  الج لررررو الجط برررر

 .2108طنط ،اا-لال م   ال ر حلاإألاعنببلساحش لفاأم  ا    هالج  بى،ا   اهللاا  ل .

 ع م لاطنط .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 .عبد الرحمن، إيمان ناجم

Ibn Abi-Al-Dunya’s written works: a brief review ا-.  

 .21-29صاا-(.2121)م  واا2،اتا4م ا-م للال اطوط  اإل      اجألت  دال  اررل.

 عبد هللا، محمود.

 .55-51صاا-(.2108)مب   راا32تاا-.أمولجال    لا-لجك ة ات إناق لمسا.

 فارس، طه محمد.

)مررررب   رااا000ت،ا28سا-ر رررر قالجتق  ررررلاإلجيرررررلد.ا-ك رررر انتررررب احترررر اغيرررررامؤجف رررر ااإترررر الجرررر  ملاأ لرررروىاأ  و عرررر .

 .092-002صاا-(.2121

 فرحات، محمد صالح إبراهيم.

،ا2،ا 21مررررر ا-م لرررررلام  ررررر ال اطوطررررر  الج  ابرررررل.ا-لال رررررعا رررررملا ررررر م الجرررررنصااةأ ررررربلاإم لع رررررلامن لبرررررل.

 .052-092صاا-(.2102) و   را

 مهداد، الزبير.

 .93-92صاا-.(2121)م رساا38تاا،24سا-.أمولجال    لا-لج   واإلج أجبفاف الجيرلدالج  بى.

 الهادى، يوسف.

 .224-290صاا-(.2108)م  واا9،ات2سا-ل.ا زل لا-تلاك  ا ريرالج  ملالجطوس  ا  لاة رحخاع    ش ى؟.
 

 تأهيل األرشيفيين
 

 

 . البادى، رحمة بنت خميس

قترررررر ا رلمرررررر  ال  لومرررررر  افرررررر اع م ررررررلاتلاترررررريناإلا رررررر ل األاكرررررر   م اإل نهرررررر اج ارررررررصاح لرساألارشرررررربفامررررررل ولم

لج نرر ى،اامرر ج اتررملامرر ب الج رر  ى،اقرر توساإلم ب عرر  امرروقالج  ررلالج  رر نى،ارم ررلاتنرر اخ ررةسالجتررلط ن

  .ا(2103) و بواا54تاا-.Cybrarians Journalا-.لجر إى الجتب ا ال الجرق ى،ام   اتملا     

 الشويعر ، خولة بنت محمد.

تررررر  ال    ررررر  اإال  لومررررر  افررررر امررررر ىالمررررر ب  واجرررررولعملال  كرررررزالجررررروط  اجلوثررررر عجاإال  فو ررررر  افررررر امقررررر رل اأقااااا

 .001ا-0صاا–( . 2121)ا0تا–م للا رلم  الجوث عج.اا–لال م   الجت و  لا.ا

 وف، خالد.يرش

ةكوحملاألارشبفبيناج  تينال ت وىاتروزلرسال رولر ال  عبرلااال  كرزالجروط  اج  ترينال تر وىافر الج   يرزاتقرر ا

 .025-042صاا-(.2108)ا2تاا-ت لبو بلب .ا-لج ا رىساخ ج اشيرإف،اك ح ام ل .
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 الصاوى، السيد صالح.

صاا-ترر لم األارشرربف  الجوطنبررلاجل رر رح ا مرر اح لرسالجوثرر عجاإلاج يرإ بررلااألارشرربفالجرروط  األام حكررىاأ  و عرر .

942-985. 

 .2102ال ن ملا،ا–.  ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بىاا29ؤة  ال ف ا

Journal of  Information Studies & Technology.- Vol.1, No.1 (2018).- p.1-20. 

 عباس ، حازم حسين .

اا–وم  ا.ارررررررررررررررللال غ رابرررررلاجل وثبرررررجاإال  لررررررررررررررل  ا– ناا رلمرررررلاة لبلبرررررلا.ارررررررررررررررررررىافررررر امرررررلطنلا  ررررررررررررلج  لرررررب األارشبفاااااا

 .82ا-22صاا–( . 2121)ا23ت

 عيسوى، عصام أحمد.

) وجبرررواا55تاا-لجف  مرر .ا- ال قلررووافرر اةرر ريسالجوثررر عجاإألارشرربفااموقررعا وةبررووا  و عرر .ب ل الج  لررلمرر ا

 .81-90صاا-(.2102

 .402-952صاا-(.2102)أت حلسامب   راا2،ات29م ا-أ ء اف اام للام   لال لكا   الجوطنبل.

 فنوش، محمد عمر.

م لرررلاا-  ات ال م ررر  الجلبببرررلاار حرررلاإةررررور.أت برررلالمررر   لداشررر  اجألرشررربفاتأقتررر  ال    ررر  اإل  لومررر

 .029-010صاا-(.2108)ا03تاا-ل      اإل  لوم  .

 محمد، محمد حسين.

ل  لررررلالج  ابرررلاجألرشررربفاإلج وثبررررجاا-مقررر رل األارشرررفلاإلاج يرإ بررررلافررر الال م ررر  ال ررررر حلاالجولقرررعاإل رررأموج.

 .925-992صاا-(.2102) رت  راا42،ا40،اتا20ساا-إل  لوم  .

 ، حسان.مداس ى

 رررررر احاأرشررررربفاتةكررررروحملاألارشررررربفبينا مررررر المررررر ا ل الج  نوجوعبررررر الاو  ترررررلافررررر األارشررررربفاا رلمرررررلامب ل برررررلا

)مررر رساا43تاا-.Cybrarians Journalا-لسررر  ،اا ءررر ا ررر  ى. ع م ررر  اقترررنطبنل،ات ةنرررلاإعب رررلسامتررر نام

 .08-0صاا-(.2108

 منصور، مريم صالح محمد.

ل  لررررلاا-لاةقوح بررررلا   رمرررر  الج رررر رح اترررر لرالجوثرررر عجالجقومبررررلا)مررررر (.ةرررر رح ا  رررر جال    ررررلاا رلمررررلاإ ررررفب

 .015-22صاا-(.2102)أت حلاسا و بواا2،ات9م ا-لاج لو ال      اإل  لوم  .بلج إج
 

 تأهيل المكتبيين واختصاصيى المعلومات
ى بيين واختصاصي)أنظر أيضا: الاعتماد ألقسام املكتبات واملعلومات. التدريب والتنمية املهنية للمكت

 املعلومات. التعليم عن بعد(

 بوعباس، حسن.

فررر اةررر ريسا لررر ال    ررر  اإل  لومررر  اا رلمرررلاة لبلبرررلاحمرررر عبلافررر ااyou tubeواو برررإلا ررر  سامرررملاموقرررعالجبوة

الاة  تر  الاو  ترلافر اا-م .ءر لالجفمشرلج  عاإالاميرع تامملاخالجالجكل   ال ف  مبلسامتيناتو   س،ا

 .202-039صاا-(.2101) ن   اا59،اتا22م ا-م  .ل      اإل  لو 



 

 

111 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 بيزان، حنان.

 .2121ط لتلساا لرام بهرلاجلنش ،اا-إلا  ل ال نه اف ام  جا لو ال  لوم  .

 داود. ءالحمود، نهال

 .950-942صاا-    .فةطوح ات لم ا لو ال  لوم  اإل      ا م اضوما رلملالج 

 .2102لجكوح ،اا-ررل،ا  تالا لب الج  بى.ل  بلال      ال  ااا22ؤة  ال ف ا

 شديد، دعاء محمود.

 ص.21ا-مق رل الج رلم  الج بنبلاتينا ل ال  لوم  اإ ل الجفوجكلور.

 ..2108االام ن رحلا،ا–. إلام ن رحلالجت نىاجقت ال      اإال  لوم  ات  م لااؤة   ل ف ا

 صالح، سارة أحمد.

) نرررر   اا0،ات2مررر ا-لاج لرررو ال    رررر  اإل  لومررر  .برررل  لررررلالج إجا- الج ق برررل.برررلافررر ا  لررررب ال    ررر لج ررررلم الج بن

 .954-990صاا-(.2121سم رسا

 الصالحين، عبد السالم سالم.

ح لرسال    ررلافرر اترر لم امرر لرساإأقترر  ال    رر  اإل  لومرر  اا رلمررلاة لبلبررلاجرر  داترر لم اأقترر  ال    رر  ا

ل  لرلالجلبببرلاا-ب داأقت  ال      الج  ابرلاتر الزلع اإلجتر و  ل.إ ل     سامملاع  بلال      األام ح بلا

 .32-59صاا-(.2102)ا2تا-جل      اإل  لوم  اإألارشبف.

 عريبى، خلود على.

ل نرر هجالج رلمرربلافرر اةارررصا لرر ال  لومرر  اإل    رر  اا رلمررلاةطوح حررلساخلررو ا مرر ا  حبرر ،الت ترر  امرر ة ا

 .33-82صاا-(.2103)ا0،ات2م ا-ل  لوم  .ال  للالج  لقبلاج رلم  ا-ع م .

 القدال ، حسام الدين عوض هللا .

 لتررفلالج غبيررراإالج ترروح افرر ا لررو ال  لومرر  اإال    رر  ااا  ررو  ام برر رىاسامترر  الجرر  ملا رروضاهللاا،ارضرربلااااا

 .211ا-025صاا–( . 2102)ا و بواا92تاا–م للار لواع م لالا  طو .ا–ر  ام   ا ءلال وت ا.ا

 .سو هارى، بر 

The vision successes and challenges of the school movement.- p.695-717. 

 .2102لج ح ض،اا-ف امؤة  الال  بلالجت و  لاجل      اإل  لوم  .
 

 األردن -ى المعلوماتيتأهيل المكتبيين واختصاص
 

 

 الشوابكة، يونس أحمد إسماعيل.

ل    رررر  اإل  لومرررر  افرررر الال م ررررلاألار  بررررلافرررر اضررررومام رررر  يراع  بررررلا م ال  عترررر يرافرررر اقترررر ا لرررر ا ررررةقرررروح ات  

 .291-082صاا-.(ALA)ل      األام ح بلا

 .ا2102ال ن ملا،ا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا29ؤة  ال ف ا

 .Journal of Information Studies & Technology.- Vol.1, No.1 (2016).- p.1-33اااأ ء اف 

 .901-255صاا-(.2103)ا0،ات25م ا-أ ء اف ااام للام   لال لكا   الجوطنبل.ااااا
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 الشوابكة ، يونس أحمد اسناعيل .

  األار  برررررلا رررررلا طررررربالج رلمررررربلاج ررررررلم الج كررررر جورحوساإال  عتررررر يرافررررر ا لررررر ال    ررررر  اإال  لومررررر  افررررر الال م     

سا رررونساأم ررر المررر   بلالجشرررولت لا،ا ءرررلاع برررلاالاوكومبرررلاإالا   رررلااا رلمرررلاإ رررفبلاة لبلبرررلامق ر رررل

 .25ا-02صاا–( . 2121)ا رت  راا4،اتاا55م اا–ل  للاألار  بلاجل      اإال  لوم  ا.اا–كلب ا.ا

 الشوابكة، يونس أحمد إسماعيل

  اة نوجوعبرررر ال  لومرررر  افرررر اأقترررر  ا لرررر ال    رررر  اإل  لومرررر  افرررر الال م رررر  األار  بررررلااقإلقررررعاةرررر ريسامترررر 

م لررررلاا-م رررر . رررر ةملا  حرررر امرررلاة لبلبررررلاطرلمالجطل ررررلافرررر ام ملرررلامرررر اق ررررلالج ا  س ررررونساأم رررر الجشرررولت ل،ا رل

 .923-999صاا-(.2102)أت حلاسامب   راا2،ات22م ا-م   لال لكا   الجوطنبل.

 الشوابكة، يونس أحمد إسماعيل.

The integration of ICT in library and information science curricula: an analytical study of 

students perception in Jordanian Universities/ Youns Al-Shwabkah Faten Hamad Nashrawan, 

Taha Maha Al-Fadel.- Library Review.- Vol.65, No.6,7 (2016). 

 عليان، ربحى مصطفى.

ر  برررلامرررملاإع رررلا عررر ت سارححررر ا إل رررعالج  ررر قالجطل رررلات اررررصا لررر ال    ررر  اإل  لومررر  افررر الال م ررر  األا 

) و برررررواا2،اتا55مرررر ا-ل  لررررلاألار  بررررلاجل    ررررر  اإل  لومرررر  .اا-مرررررطفىا لبرررر ن،ازحنررررر امشرررر لام  رررر الج رررررل.

2121.) 

 عليان، ربحى مصطفى.

ل شرر ال الج رلمررربلالجتررر اةولعرر اطل رررلاةاررررصا لررر ال    رر  اإل  لومررر  افررر الال م رر  األار  برررلامرررملاإع رررلا

 .0949-0901صاا- ن،ازحن امش لالج ل. ع ت ساراح امرطفىا لب

 .2103ع الا)ةونس(،اا-ف امؤة  االاة   الج  بىاجل      اإل  لوم  ا.

 يونس، عبد الرازق مصطفى.

مق رل اثق  لال  لوم  اف اتر لم اةر ريسا لر ال    ر  اإل  لومر  ات ال م ر  الج  ابرلاالال م ر  األار  برلا

 ص.28ا-  و ع .

 .2102األاقر ،ا-  الج  بىاجل      اإل  لوم  .الة جا22ؤة  ال ف ا
 

 الجزائر -تأهيل المكتبيين واختصاصيى المعلومات
 ابن السبتى، سارة.

ا  ةارررررررصا لررررررو ال    رررررر  افرررررر الالزلعرررررر اتررررررينالج كرررررروحملاإم طل رررررر  امرررررروقالجشررررررغلاا رلمررررررلامب ل بررررررلات  م رررررر

 .0144-0122صا-جكاتملالجت ت . م رساتملالجت ت ،ا   ال اسقتنطبنل

 .2103ع الا)ةونس(،اا-الة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جاج91ؤة  ال اف 

 ابن عميرة، عبد الكريم. 

ةأتبرررلاأخرررر  ىال  لومررر  افررر الج ةارررلالج ق برررلاااألامررر جب اإال  طل ررر  اسا  ررر الج ررر ح اترررملا  يررررسا،الجطررر ت اتررروااا   

 .905-915صا–( . 2121) وجبلاا2،اتاا02م اا–لج  إحملا.اا– إح سا.ا
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 بوكرزازة، كمال.

لج أتبرررلاألاكررر   م اإل   فررر افررر ا لرررو ال    ررر  اإل  لومررر  اإة ررر    الج ةارررلالج ق برررلاتررر جوطملالج  برررىاا رلمرررلا

 .950-905،اصا0 ا-إ فبلاة لبلبلاجل   الالالزلع حل.

 .2103ك االم،اا-ف ال ؤة  الج إت الج ارص  اف ال  لوم  اإل      .

 بولودانى، لزهر بوشارب.

بلالخ ر ص  ال      اإل  لوم  اجل  لاف الج ةارلالج ق برلاا رلمرلاة لبلبرلاج ررلم الج  لرب اإلج كروحملافر اةأت

 .048-008صاا-(.2103)ا04،ات5 ما-لج  إحمل.ا-.حللالزلع  الةارصا ل ال      ات ال م 

 .الحمزة، منير

م ر عب اا،لج قنبرلسامنيررالاو رزسمت ب  اأقت  ا لو ال      اف الالزلعر اترينالج  رعا رملالج وحرلاإة   تر  ا

 .085-053صاا-(.2121)ا0،ات4م ا-ل ف  ا)لالزلع (.ا- ةس  .

 .حليمةالزاحى، 

لالزلعرر ىساحشرر لفا  رر ا مرر ال   رمر  الج   لغوعبررلاجرر ىاأمر ة سا لررو ال    رر  ات جشر قااLMDةرأثيراترر لم ا

 .2103قتنطبنل،اا-.لاو ب ارح  ن

 م   ا ل ال      اإلج وثبج.ا.2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا) ك ورله(

 زريقات، حمزة.

ت لم الج كوحملاأم  ام غيرل اة نوجوعب ال  لوم  اا رلملامق ر لاتريناقتر ا لر ال    ر  اإلج لرو الجوث عقبرلا

فررر اع م رررلاإتررر لناإقتررر اح لرسال  لومررر  اإلجوثررر عجافررر اع م رررلالمرررطن وجسام رررزسازرحقررر  ،ا  ررر الج ررر  ىا  ررر ا

 .011-81صاا-(.2102)ا0،ات8م ا-ل  للالج  لقبلاج  نوجوعب ال  لوم  .ا-مبلو .ار لج  ت ،الج  بىاتملاحل 

 زمولى، حميدة.

لج كررروحملالالرررر م  اج ارررررصا لرررر ال    رررر  افرررر ا ررررلا عرررر  اجا ا اإمولمم رررر انم ب عرررر  ال    رررر  الال م بررررلاا

 .2108ا،قتنطبنلا-   اغ   .حش لفا  رلملامب ل بلات  م   اإن لاقتنطبنلسا

 م   ا ل ال      اإلج وثبج.ا.2ع م لاقتنطبنلاا-) ك ورله(أط إملا

 .ن أحجرعيزهير، 

ةررر ريسامرررول الجتق  رررلال  لوم ةبرررلافررر اتررر لم اةكررروحملاأقتررر  ا لررر ال    ررر  اتررر الزلع اا رلمرررلام جرررلاقتررر ا لررر ا

 ص.05ا-أحل ازتير،ا  لرا ورالج  مل،اك م  ىاش سالج  مل.ا ينل      ات  م لات ج اما  را ن تلسا

 .2102األاقر ،ا-ة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .الجا22ل ؤة  ا اف

 .غرارمى، وهيبة

 إرالال م ررر  افرررر اةرررر رح ام ارصرررر  ال    رررر  اا رلمررررلافرررر الج رررررلم األاك    بررررلالالزلع حررررلاترررريناإلقررررعالج كرررروحملا

 .0133-0122صاا-إم طل   الج شغبل.

 .2103ع الا)ةونس(،اا-الة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جا91ؤة  ال ف ا
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 قدارى، سماح.

ةقبرررررب امنررررر هجالج  لرررررب افررررر ا لرررررر ال    ررررر  اإل  لومررررر  امرررررملاإع رررررلا عرررررر اأ ءررررر ماتبارررررلالج ررررر ريسات ال م رررررر  ا

 .292-205صاا-(.2103)ا28تاا-ل  للال غ رابلاجل وثبجاإل  لوم  .ا-لالزلع حل.

 قدارى، سماح.

الزلع اتينالجنع ىاإحمك  ب  الج ط بجسام   اعو سات لم الج  لب الج  ت اف ا لو ال      ات   

.ا044ا– 022اااااصا–(. 2102)ا22تاا-وثبجاإل  لوم  .ل  للال غ رابلاجل ا-ف .لق لرى،ات للاتوم   اااا  

اااا  ا022ا-ا092اصاااااااااااا-(.2102) و بواا2،ات52م ا-أ ء اف ااال  للاألار  بلاجل      اإل  لوم  .اااا 

. 

 .احقدارى، سم

لالررو سافرر اةارررصا لرر ال    رر  ات ال م ررلالالزلع حررلاا رلمررلاةقبب ررلاج رر إضاإمقرر رل الج كرروحملساحشرر لفا

 .2108قتنطبنل،اا-.توم  لف ت للا

 .ام   ا ل ال      اإلج وثبج.2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا) ك ورله(ا

 قشايرى، سميرة.

ا-(.2105)ا5،ات4مرر ا-م لررلا لرر ال    رر  .ا-.2 اإلقررعالج كرروحملاجرر ىاطل ررلاقترر ا لرر ال    رر  ات  م ررلالالزلعرر

 .248-212صا

 لحواطى، عتيقة.

إلا رررررررالم  الج  لب برررررررلالال  ررررررر سافررررررر اأقتررررررر  ال    ررررررر  اإل  لومررررررر  اتررررررر الزلع اإ إرتررررررر افررررررر اة قبرررررررجال شررررررر ركلا

 .389-324صاا-جكاتملالجت ت . ولطى،ا   ال و  و ع سا  بقلاااLMDل     بلااا ع  الجرا

 .2103ع الا)ةونس(،اا-الة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جا91ؤة  ال ف ا

 . محاجبى، عيس ى

فررر ا لررر ال    ررر  اإلج وثبرررجافررر الالزلعررر ساا(LMD)ل    رررلال  ارررررلافررر ا رررلاةومبررر اتررر لم الجلةتررر نساامك  رررل

 .002-83صاا-(.2121)0تا-لش رس.ا-.ج   إسام  عب ا ةس  ،ارم ج

 مصيبح، وردة.

م اررررلافررر ا لرر ال    رر  اإل  لومررر  ساإر ساكررول را ررربباالاق ررر  ىافرر اح ررر ل الج ك مررلاتررينالال م ررلاإل 

 .291-202صاا-(.2103) ن   اا29تاا-ل ل .ا-.قر لاة ورس   اقمرة مل،اتملالج
 

 السعودية -تأهيل المكتبيين واختصاصيى المعلومات 
 

 

 .أحمد، أحمد فرج

لومر  ات ال م ر  الاوكومبرلالجتر و  لاا رلمرلاإلقعاة ريسامقر راأخالقبر  ال  لومر  افر اأقتر  ا لرو ال  

 .,22-24صاا-(.2102) ن   سام رساا0،اتاا9م ا-إل  لوم  .ال  للالج إجبلاج لو ال      ا-إ فبلاة لبلبل.



 

 

111 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 

 بارفعه، مرام حسن.

مق ر ررررلالجفارررر  ال وضررررو بلا قرررر رل اترررر لم ا لررررو ال  لومرررر  اإل    رررر  ا  ملررررلالج كرررر جورحوسافرررر الال م رررر  ا

 .458-440صاا-ت و  لسام ل امتملات ر  ل.ا  ىام   الجزت لنى.لج

 .2102لج ح ض،اا-ف امؤة  الال  بلالجت و  لاجل      اإل  لوم  .

 البربرى ، أحمد محمد أحمد.

لج  ررر إناتررريناأقتررر  ال    ررر  اإال  لومررر  اإام ل رررجال  لومررر  الجتررر و  لافررر ام ررر جالج ررر رح ال بررر لنىاجطرررالوااااا

م لرررررررلام كرررررررزالا  مرررررررلاا– ررررررر  اإال  لومررررررر  اسأم ررررررر اام  ررررررر اأم ررررررر الج رتررررررر ىا،اأمررررررر ملالجقلرررررررفاا.اترررررر لم ال   

 .ا42-0صاا–( . 2121)ا24،اتاا22م اا–جالم ش رل الج  تبل،اع م لال نو بلا.ا
 

واقعنه ومسنتقبله فنى  :جمعية املكتبات واملعلومنات السنعودية تننظم حلقنة نقناش تعلنيم املعلومنات واملكتبنات

 .52-54صاا-(.2102) و بواا95تاا-لج سلبلل.ا-.7131املكةظل رؤية امل

 .حسن، محمد إبراهيم

فررر اةررر ريسا لرررو ال    ررر  اإل  لومررر  اا رلمرررلالمررر طال بلانم شررر لفااm-learning   لبرررلالج  لرررب ال  نقرررلا

 .910-245صا-(.2102)م رسا08تاا-ت وداف ا ل ال      اإل  لوم  .ا-الاة  ت  ال ت ق لبل.

 ى، أمانى زكريا.الرماد

فرر اةف بررلالج  رر إناترريناأقترر  ال    رر  ااcrowd sourcing إراالامرر    لات ال رر تيراجلو رروجاحترر ال  لومرر  ا

م لرلال    ر  اإل  لومر  اا-ش  لا   إ بل.اننش مإل  لوم  ات   ل لالج  ابلالجت و  لاا رلملاةاطبطبلا

 .54-5صاا-(.2108) وجبواا9،اتا98م ا-لج  ابل.

 .250-213،اصا2م ا-.2102لج ح ض،اا-ء اف اامؤة  الال  بلالجت و  لاجل      اإل  لوم  .أ 

 اعى، سليمان بن إبراهيم.يالر 

يرررر ال    رررر  اإل  لومرررر  افرررر ا ررررلالج  ررررون الال  رررر سااة  اترررر او  تررررلافرررر الج أتبررررلاألاكرررر   م ا  نالاة  ترررر  الا

مرررالمبلاإم  ررر ا لررر ال    ررر  اإلج وثبرررجات  م ررررلاقتررر اح لرسال  لومررر  ات  م رررلاإلامررر  ام  ررر اترررملامرررر و اإلا 

) نررررر   اا08تاا- رلمررررر  ال  لومررررر  .ا-. ع ،ازحنررررر اترررررملالجطبررررر حرررررسامرررررلب  ناترررررملاحتررررر لتب الج    و عررررر ا2قترررررنطبنل

 .24-50صاا-(.2102

 الزهرى، سعد بن سعيد.

ا-فبلاة لبلبررررل.  لرررب ال  لومرررر  اإل    رررر  افرررر ال  ل ررررلالج  ابررررلالجترررر و  لاإةوع  ةرررر ال ترررر ق لبلاا رلمررررلاإ رررر

 .012-22صاا-(.2103) ن   سام رساا0،ات2م ا-ل  للالج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .

 يم.سمرقندى، عبد اللطيف عبد الحك

ترراا رلمرلا0441لة  ت  الا طبالج رلمبلاجقت ا ل ال  لوم  ات  م لاأ الجق ىامملالج أمةسامت ا   ا

 .22-5صاا-(.2121) ن   اا0،ات41سا-  ابل.م للال      اإل  لوم  الجا-ة لبلبل.
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 سمرقندى، عبد اللطيف عبد الحكيم.

ا-ةررررأثيرالج ةاررررلالج ق بررررلا مرررر اترررر لم اأقترررر  ا رلمرررر  ال  لومرررر  ات   ل ررررلالج  ابررررلالجترررر و  لاا رلمررررلامب ل بررررل.

 .222-222صاا-(.2102) ن   ساأك وا اا4-0،اتا92ساا-م للال      اإل  لوم  الج  ابل.

 ن، نجاح بنت قبالنالقبال 

مررررررر  لال ؤمتررررررر  األاك    برررررررلاإ إرتررررررر افررررررر ا  ررررررر الج اررررررررر  الج ل برررررررلاا رلمرررررررلاجتررررررر  لاقتررررررر ال    ررررررر  ا

) و برواا03تاا-ل لر .ا-إل  لوم  ات  م لاألاميرسا ورساتن ا  ر الجر م ملاتر     عاإانر مالمريرلةب بلاج  زحزتر .

 .010-80صاا-(.2102

 القلش، أسامة.

  ررر  اإل  لومررر  اإم ل رررجال  لومررر  الجتررر و  لافررر ام ررر جالج ررر رح ال بررر لنىاجطرررالوالج  ررر إناتررريناأقتررر  ال  

 ص.91ا-ت   م ال      اإل  لوم  .

 .2108الجق ت س،ا-ف امؤة  اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  ات  م لالجق ت س.

 .42-00صاا-(.2108) وجبواا51تاا-أ ء اف اااالاة  ت  الاو  تلاف ال      اإل  لوم  .

 مصباح، محمد محمود.

ت رودافر اا-لج كوحملالجتقر ف امرملال ررطلو  ال  نبرلاألاعنببرلاجطرالواقتر ا لر ال  لومر  ات  م رلاأ الجقر ى.

 .222-203صاا-(.2102)مب   راا03تا- ل ال      اإل  لوم  .

 معتوق، خالد بن سليمان.

م لرررلاا-أ الجقررر ىاا رلمرررلاإ رررفبلاة لبلبرررل.اكف  ررر  اإأ إلراأ ءررر ماتبارررلالج ررر ريساتقتررر ال  لومررر  ات  م رررل

 .242-212صاا-(.2102)أت حلسامب   را2،ات22م ا-م   لال لكا   الجوطنبل.

 

 السودان -تأهيل المكتبيين واختصاصيى المعلومات
 

 أحمد، وصال إبراهيم.

وح ات  م رررلا رلمرررلاة لبلبرررلاجل نررر هجالج رلمررربلاتقتررر ا لرررو ال    ررر  اإل  لومررر  اإ رررجاح لرسالالرررو ساإلج طررر

 .099-009صاا-ت  ىاإةوضبملا إرالال  بلال نه .

 .2108اتورمو لن،ا-الة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جا23ؤة  ال ف ا

 الحسن، عفاف محمد.

لج رررررررررلم األاك    نبررررررررلافرررررررر ام رررررررر جال    رررررررر  اإل  لومرررررررر  افرررررررر الجتررررررررو لناإ إرترررررررر افرررررررر اح رررررررر ل ال  نبرررررررريناا رلمررررررررلا

 .0125-384صاا-بو ا   الاولب الاوتمل.قملاحت لتب ،ا   الجلم ش ل بلسا ف فام   الاوت

 .2103ع الا)ةونس(،اا-الة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جا91ؤة  ل ف ا
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 شمال، سيناء.

،ا0 ا-ت لم الج أتبلاألاك   م األقت  ال  لوم  اإل      ات ال م   الجترو ل بلاإلج  لقبرلاا رلمرلامق ر رل.

 .282-220صا

 .2103ك االم،اا-  الج إت الج ارص  اجل  لوم  اإل      .ف ال ؤة

 صديق، صالح الدين محمد

 إرامقر رل اةق  رلال  لومرر  اتأقتر  ال    رر  اإل  لومر  ات ال م ر  الجتررو ل بلافر اةن بررلاقر رل اإم رر رل ا

 ص.25ا-لجطالواج  زحزالجتق  لال  لوم ةبلاإان مام   عال    ل.

 .2102األاقر ،ا-ج  بىاجل      اإل  لوم  .الة   الجا22ؤة  ل ف ا

 عبد هللا، يوسف عيس ى.

موجبرلاا-لج ولملال ؤث سا م الخ ب راطل رلاقتر ال    ر  اإل  لومر  اع م رلاأ ا رمر ناإلامرالمبلاجل اررص.

 .029-041صاا-(.2102) ن   اا0،ات0سا-ل      اإل  لوم  .

 محجوب، شذى حمد هللا.

مررررر  افررررر ا  لررررب ا لرررررو ال    ررررر  اإل  لومررررر  اا رلمررررلاةط بقبرررررلا مررررر اقتررررر ال    ررررر  المرررر ا ل اةقنبررررر  ال  لو 

 ص.08ا-إل  لوم  ات  م لالجنبلين.

 .2108اتورمو لن،ا-الة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جا23ل ؤة  ف ا

 يوسف، محمد البخيت.

 برررلاا رلمرررلام جرررلاقتررر ال    ررر  الجررر إرالاوررر ت اإل تررر ق م األقتررر  ال    ررر  اإل  لومررر  اإمتررراوجبير ال    

 .0022-0011صاا-إل  لوم  ات  م لالالزح س.

 .2103ع الا)ةونس(،اا-الة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جا91ؤة  ل ف ا
 

 سوريا -تأهيل المكتبيين واختصاصيى المعلومات
 

 العسافين، عيس ى.

ا-لقرعالج رلمر  الج لبر امرملاإع رلا عر الجطل رل.  لب ال      اإل  لوم  اف اع م لا مشجامعاحش رسام جلاجو 

 (.2102)ا0،ات93م ا-ع م لا ش حمل.،ام للاآلا لواإلج لو اإلانت  بلا

 

 العالم العربى. -تأهيل المكتبيين واختصاصيي المعلومات
 

 س، جاسم محمد.جيجر 

- حرلالج قر ماجأل رلح.أقت  ال      اإل  لوم  اف الال م   الج  ابلاإة     الج طروح اإل ولك رلافر ا رلا ع
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 جرجيس، جاسم محمد.

ترررر لم ا  لررررب ا لررررو ال    رررر  اإل  لومرررر  افرررر الال م رررر  الج  ابررررلاام  إجررررلافرررر ا شرررر بصال شرررر ال اإةو ررررفا

 ص.24ا-ل   ال  ساع م ام   اع عةس،ا    ا   الج زحزاع واهللا.

 .2108لجق ت س،اا-إلجوث عجاإل  لوم  ات  م لالجق ت س.ف امؤة  اقت ال      ا

 خضر، إبراهيم خليل يوسف.

لج كوحملال  ول لاج ىاأخرر  ىا لر ال    ر  اإل  لومر  افر الجروطملالج  برىامرملاخرالجات  ر م الج كر جورحوساا

رترررررر  را) ا42،ا40،اتا20سا-ل  لررررررلالج  ابررررررلاجألرشرررررربفاإلج وثبررررررجاإل  لومرررررر  .ا- رلمررررررلامسرررررروبلاةط بقبررررررلا.

 .58-90صاا-(.2102

 الزهيرى، طالل ناظم.

فرررررر امقرررررر رل اأقترررررر  ال  لومرررررر  اإل    رررررر  ات ال م رررررر  ااة تبل رررررر ةط بقرررررر  اة نوجوعبرررررر ال  لومرررررر  اإمترررررر وىا

 .234-222صا-(.2121)ا25تاا-ل ل .ا-    الجزتيرى،امةن ماش  ج.اجلج  ابلاا رلملامق ر لساطال

 عبد الوهاب، غدير مجدى.

ا-   ررررر  اج قررررر   اخررررر م  ام  ببرررررلاجل تررررر فب  ملام  ررررر  ىالجتق  ررررر  اا رلمرررررلاةاطبطبرررررل.ح ررررر ل الخرررررر  ىال 

 .93-3صاا-(.2102) ن   ساأت حلاا58،ا52تاا-لجف  م .

 محمود، أسامة السيد.

 وافرررر الج ررررر ا رررر ال  لومرررر  الجيةررررأثيرالج  حررررلالج   بررررلاجال ررررالاإةقرررر رح االاة  ترررر  ا مرررر اح رررر ل اإةن بررررلاأخررررر ع

 .85-50صاا-لج قم .

 .2103لجش رقل،اا- ال ؤة  اإلاقلبم الج ل عاجال الاف ال نطقلالج  ابل.ف

 مصحب، سيناء شمال.

الارة رر طاألاكررر   م األقتررر  ال    ررر  اإل  لومررر  افررر الال م رر  الج  ابرررلاإةرررأثيرهافررر اةطررروح امن هل ررر اإمق رل رررر ا

 .2103 غ ل ،اا-لج رلمبلساحش لفاطالجا    الجزتيرى.

 ال م لال ت نر حل.لا-أط إملا) ك ورله(

 مصحب، سيناء شمال .

The academic linkage of the information and library departments in Arab universities and its 

impact on developing their  curricula and academic decisions .- International Journal  of Library 

and Information Sciences .- Vol.7 , No. 3(2020) .- p.378- 381. 

 الياسرى، أروى عيس ى.

) نر   اا02،اتا8ساا-م لرلال    ر  اإل  لومر  .ا-ت لم اةأتبلاأخر  ىال  لوم  اف امولع لالج رر الج قمر .

 .02-5صاا-(.2102
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 يونس، عبد الرازق مصطفى.

ا-ل طلوارلاجل رر ح ين.اإلج ف  رر  لج  ابرلاامقيرر ام ر  يراج رررلم اةر ريسا لرر ال    ر  اإل  لومرر  افر الال م رر  

 .44-00صاا-(.2102) وجبلاا03تاا- رلم  ال  لوم  .

 يونس، عبد الرازق مصطفى.

مقرررررر رل اثق  ررررررلال  لومرررررر  افرررررر اترررررر لم ا لرررررر ال    رررررر  اإل  لومرررررر  ات ال م رررررر  الج  ابررررررلاالجط حررررررجاحترررررر الجرررررروع ا

 .292-209صا،اا0م ا-ل  لوم  ىاف ال    عالج  بىاف الج ةالالج ق بل.

 .2102لج ح ض،اا-ف امؤة  الاو  بلالجت و  لاجل      اإل  لوم  .
 

 العراق –ى المعلومات يتأهيل المكتبيين واختصاص
 

 عبد السادة، محمد صدام.

لج رإسالج  لبلاإ إرت اف اةطوح ام  رل اطل لاقتر ال  لومر  اإل    ر  افر اكلبرلاآلا لوساع م رلالج رر ساا

 .2108لج ر س،اا- لفات جلاغ ج الجن   . رلملام جلساحش

 ع م لالج ر س.ا-أط إملا) تلو ا  ت (

 عريبى، خلود على.

جطل رررلاقترر ال  لومررر  اإل    رر  الال م رررلااRDAلمرريرلةب بلالج رر ريسالج  ررر إنىاإةررأثيرها مررر اةرر ريساقول رر ا

،ا0 ا-  ر ا  ر األاميرر.ل ت نر حلاا رلملاة  حببلساخلو ا م ا  حب ،الت ت  ام ة اع م ،الجتب اأم ر ام

 .025-093ص

 .2103ك االم،اا-ف اال ؤة  الج إت الج ارص  اف ال  لوم  اإل      .

 .2108م ن رحل،االا اا-لجت نىاجقت ال      اإال  لوم  ات  م لاالام ن رحلا.ااؤة   ل أ ء ااف ا

 فرج، خالدة جمال

ألقتررر  اةقنبررر  ال  لومررر  اإل    ررر  اااألاإجبرررلا الاة  تررر  الاو  ترررلافررر ال قررر رل الج رلمررربلاجطل رررلالج رلمررر 

ا-كلبرررلاآلا لوافررر الال م ررر سال ت نرررر حلا  و عررر ساخ جررر ساع ررر جا ررر  ،ارشررر اع مررر انز ،اتررر نا ررر   نا بررر لن.

 .54-09،اص0 

 .2103ك االماا-ف ال ؤة  الج إت الج ارص  اف ال  لوم  اإل      .
 

 )سلطنة(عمان  –تأهيل المكتبيين واختصاصي المعلومات 
 

 ، نبهان بن حارث.ىالحراص 

لا طرربالج رلمرربلالاو  تررلاتقترر ا رلمرر  ال  لومرر  ات  م ررلالجتررلط ناقرر توساإمرر ىاةول ق رر امررعال  رر  يرا

لج إجبررررلاجل ف  رررر  ال  نبررررلال ولك ررررلا  طل رررر  الج  ررررلافرررر ام   ررررعال    ررررلسا بررررر ناتررررملامرررر ردالاو لصرررر  ،اخ جرررر ا

) نرررر   اا2،اتاا4مرررر ا-إلج رلمررر  افرررر ا لررررو ال    رررر  اإل  لومرررر  .ام لررررلال  كررررزالج  بررررىاجل  ررررودا-  برررجامرررر ب .

 .082-055صا-(.2102
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 الحجى، خلفان بن زهران .

ةارررررصا لرررر ال  لومرررر  اإم  بررررلالج القررررلامررررعالج لررررو األاخرررر ىاااة  اررررلاقترررر ا رلمرررر  ال  لومرررر  ات  م ررررلاااااا

إالج لرو اام لرلاآلا لوا–ا.اخ جر ا  برجامر ب ا  ر اهللاالجتلط ناق توسا  و ع اساخلف ناترملازتر لنامجر ا،

 .054ا-040صاا–(ا.ا2102)ا رت  راا9ا،اتاا2م اا–الاع    بلا،اع م لالجتلط ناق توسا.ا

 صيلة سالم.أالهنائية، 

 ال  لومرررررر  افرررررر ا ررررررر ايلج أتبررررررلاألاكرررررر   م اتقترررررر ا رلمرررررر  ال  لومرررررر  ات  م ررررررلالجتررررررلط ناقرررررر توساألخررررررر ع

 .84-25صاا-هللاام   الج رلش  ل.الا   رل    لسأ بللام ج الج ن عبل،اخ ج

 .2102لجكوح ا،اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا22ؤة  ال ف ا
 

 

 قطر -تأهيل المكتبيين واختصاصيى المعلومات
 

 عثمان، رانيا.

برلامق ر ررلاتر لم الج رلمر  الج لبر افرر اأقتر  ال    ر  اإل  لومرر  ات ال م ر  األاعنببرلالج  مرلافرر الجر إجالج  ا

 .945-992صاا-تنعيرل ر اف الال م   الج  ابلااة  الالج رلملاف اكلبلاجن نالال م بلا)قط (.

 .2102ل ن ملا،ا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا29ؤة  ال ف ا
 

 الكويت –تأهيل المكتبيين واختصاصيي المعلومات 
 

 الحربى، عوض حمود.

مررملاإع ررلا عرر الجطل ررلاتقترر ا لررو ال    رر  اإل  لومرر  افرر ا إجررلاا قبررب األا لمالج  ريسرر لج ولمررلال ررؤث سافرر اة

ا2،ات55مررر اا-ل  لرررلاألار  برررلاجل    ررر  اإل  لومررر  .ا-لجكوحررر سا ررروضام رررو الاو برررى،ا   ررر ام  ررر الا ررر حن .

 (.2121) و بوا

 الرزاز، محمد سمير أحمد.

جت  وحرررررلالجكوح برررررلافررررر الج رررررر الج قمررررر اإ رررررر اشرررررر ك  اةأتبرررررلالج ررررر ملينات  لكرررررزامرررررر  رالجررررر  ل افررررر ال ررررر لرسال

 .498-429صاا-(.2102) وجبواا42،اتا29م ا-الاة  ت  الاو  تلاف ال      اإل  لوم  .ا-ل  لوم  .

 لبنان –تأهيل المكتبيين واختصاصيي المعلومات 
 

 قشور، أمل.

    رررررر  افرررررر الال م ررررررلالجل ن  بررررررلاالاة  ترررررر  الاو  تررررررلافرررررر امنرررررر هجال    رررررر  اإل  لومرررررر  ااقترررررر ال  لومرررررر  اإل

ا-(.2102) نر   اا2،اتا4مر ا-م للال  كزالج  برىاجل  روداإلج رلمر  افر ا لرو ال    ر  اإل  لومر  .ا-أ  و ع .

 .054-020صا

 قشور، أمل.

 .22-52،اصا0 ا-الاة  ت  الاو  تلاجل ف  ميناف ال      األاك    بلالجل ن  بلااإلقعالج كوحملاإلج  رح .

 .2103ك االم،اا-ؤة  الج إت الج ارص  اف ال  لوم  اإل      .ف ال 
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 قشور، أمل.

لج أتبرررلاألاكررر  م األخرررر عييال  لومررر  افررر الج ةارررلالج ق برررلااقتررر ال  لومررر  اإل    ررر  افررر الال م رررلالجل ن  برررلا

 .24-50صاا-أ  و ع .

 .2102،الجكوح اا-ل  بلال      ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.اا22ؤة  ال ف ا
 

 ليبيا –يين واختصاصيي المعلومات تأهيل المكتب
 

 عامر، عبد العزيز عبد الحميد.

أقترررر  ال    رررر  اإل  لومرررر  ات ال م رررر  الجلبببررررلافرررر ا ررررلالج ةاررررلالج ق بررررلااقترررر ال    رررر  اإل  لومرررر  اتكلبررررلا

ا-(.2121)مرررب   راا2تاا-ل  لرررلالالزلع حرررلاجل    ررر  اإل  لومررر  اإألارشررربف.ا-آلا لواع م رررلالجزلإحرررلا  و عررر .

 .20-52صا

 عيس ى، بشير محمد.

مقرررر رل اة نوجوعبرررر ال  لومرررر  اتأقترررر  ال    رررر  اإل  لومرررر  ات ال م رررر  الجلبببررررلاا رلمررررلامب ل بررررلساحشرررر لفا

 .صا[28،ا]919إ،ا-أا-.2102تنر ،اا-م   ا  ح ا   الج   ى،اأم ملام م ا م .

  ال      اإل  لوم  .ع م لاتنر .اكلبلاآلا لو.اقتا-أط إملا) ك ورله(

 الزريدى ، ليلى محمد حسين .

إلقعالج ر  م األاك   م اجقت ال      اإال  لوم  ات  م رلامرر لةلاإامر ىامولك  ر اجل طرورل الج  نوجوعبرلاااا

  .805ا-223صاا–لاحل  تلاجتوقالج  لا.ا

 .2121ط رقا،اا–ف ال ؤة  الج لم األاإجاجقت ال      اإال  لوم  ات  م لاط رقا.ا   

 املاوى ، ابريك يوسف مفتاح .

لة  ترررر  امنرررر هجاأقترررر  ال    رررر  اإال  لومرررر  افرررر اجبببرررر ا  ررررواةرررر ريساة نوجوعبرررر ال  لومرررر  اسالت حرررركا ومررررفااااا

  .849ا-802صاا–مف   ال  إىا،ا  م ا   اهللاات اوتملا،اأملام   ا ءبلا.ا

 .2121ط رقا،اا–لوم  ات  م لاط رقا.اف ال ؤة  الج لم األاإجاجقت ال      اإال  ا  
 

 مصر -كتبيين واختصاصيي المعلوماتتأهيل الم
 

 أحمد، هبه أحمد حسن.

  ررر إنال ؤمترررر  ال  نبررررلامرررعاأقترررر  ال    رررر  اإل  لومرررر  افررر امرررر  سالج رررر رح ال بررر لنىاإأ  رررر طاإلا رررر  سامنررررر اا

 .2102ا،سلجق ت  ا- رلملامب ل بلساحش لفازحملالج  ملا   لج   ى،امنناش   ن.

 ع م لاملولن.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(
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 بابى، نرمين عبد القادر.إم

مقرروقال ل برررلالجف  حرررلاك  ررر جاجل رلمررلافررر اأقتررر  ال    ررر  اإل  لومرر  الج  ابرررلااقتررر ال    ررر  اإلجوثررر عجا

ا-(.2108)مرررب   راا20تاا-   ررر  اإل  لومررر  .ت رررودافررر ا لرر ال ا-إةقنبررلال  لومررر  اع م رررلالجقرر ت سا  و عررر .

 .912-229صا

 ثابت، محمد أحمد.

إ   لبرررلالج  ررررربلال   فررر افررر اتررر لم ال    رررر  اإل  لومررر  افررر امرررر اا رلمررررلااM-Learningلج  لرررب الجنقررر جا

 .948-913صاا-(.2108)مب   راا20تاا-ت وداف ا ل ال      اإل  لوم  .ا-ة  حببل.

 قسم املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات.  .آلاداب كلية. جامعة القاهرة

 ص.52ا-.2102لجق ت ساالجقت ،اا-.2102س2102قت ال      اإلجوث عجاإةقنبلال  لوم  ،ااا جبلالجط ج 

 جامعة القاهرة. كلية آلاداب. قسم املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات. 

 ص.22ا-.2102لجق ت ساالجقت ،اا-.2108س2102 لوم  ،اقت ال      اإلجوث عجاإةقنبلال اا جبلالجط ج 

 جامعة القاهرة. كلية آلاداب. قسم املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات. 

ساح رررررر ل ام  رررررر امرررررر ج اغنررررررب ،ا2103-2108 جبررررررلالجط جرررررر ااقترررررر ال    رررررر  اإلجوثرررررر عجاإةقنبررررررلال  لومرررررر  ،ا

لجقررر ت سااقتررر ال    ررر  اإلجوثررر عجاإةقنبرررلاا-مررررطفىام  ررر الج التررر ماحشررر لفاإم لع رررلاأمررر نىاأم ررر ار  ررر .

 ص.011ا-.2108ل  لوم  ات  م لالجق ت ساالجقت اا

 جامعة القاهرة. كلية آلاداب. قسم املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات. 

ساح رررررر ل ام  رررررر امرررررر ج اغنررررررب ،ا2120س2121 جبررررررلالجط جرررررر ااقترررررر ال    رررررر  اإلجوثرررررر عجاإةقنبررررررلال  لومرررررر  ،ا

لجقررر ت سااقتررر ال    ررر  اإلجوثررر عجاإةقنبرررلاا- ماحشررر لفاإم لع رررلاأمررر نىاأم ررر ار  ررر .مررررطفىام  ررر الج التررر

 ص.010ا-.2121ل  لوم  ات  م لالجق ت س،اا

 خطاب، شيماء عادل.

فرررر اةرررر ريسا ررررب غلاالام شرررر   ل ال  ع بررررلاا رلمررررلاا(webquest)أثرررر اةو بررررفالمرررريرلةب بلالجوحرررر اكويترررر ا

 .2103 ،اش ينالجكو ا-ة  حببلساحش لفام   الجن  ر.

 أط إمل.اع م لال نو بل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .

 ، هبة فتحى.دنيا

ج ن برررررلالج  رررررربلالج رلسررررر  اجومررررر سااGoogle Classroom   لبرررررلالمررررر ا ل ا رررررروجاعوعرررررلاالا يرلضررررربلا

لبررلاآلا لوا رلمرربلات قرر رالجف رر رساآلاجبررلاجط ج رر  الجف قررلالجت جتررلاتقترر ال    رر  اإلجوثرر عجاإل  لومرر  اتك

) وجبوسمرررررب   راا9،ات2مررررر ا-ل  لرررررلالج إجبرررررلاج لرررررو ال    ررررر  اإل  لومررررر  .ا-ع م رررررلاطنطررررر اا رلمرررررلاة  حببرررررل.

 .42-42صاا-(.2121
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 سليمان، إبراهيم زكريا.

حشرر لفا  اتأقترر  ال    ر  اإل  لومرر  ال رر حلاا رلمررلامب ل برلسامرمقر راأخالقبرر  ام نرلال    رر  اإل  لو 

 ص.058ا-.2102إلام ن رحل،اا-م   اجؤىام ة .ا  أم نىازك ح ،ام

 ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 سنوس ى، رجاء حسين محمد.

اا رلمرلات لم ال      اإل  لوم  اف الال م   ال ر حلاف اضومالج طورل الال رحلافر الال م ر  األاعنببرل

 .2108لجق ت س،اا-م ملالجتب ام  و .ساحش لفاأمت ق لبل

 ع م لالجق ت س.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  .ا-أط إملا) ك ورله(

 عبد الحميد، ملياء مختار.

ا-خرر م  اإلارشرر  األاكرر   م ا ررملا   رر اجطررالوالج رلمرر  الج لبرر اتقترر ال    رر  اإل  لومرر  ات  م ررلاملررولن.

 ص.99

 .2102الجق ت س،ا-  الج  بىاجل      اإل  لوم  .الة جا28ؤة  ل ف ا

 .200-081صاا-(.2103)أت حلسا و بواا2،ات2م ا-أ ء اف ااال  للالج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .

 عبد الرازق، عبير محمد.

تأقتررر  ال    ررر  اإل  لومررر  ات ال م ررر  ال رررر حلاا رلمرررلااWeb Dewyمرررن جامقيرررر اج ررر ريساإحررر ا  ررروىا

 ص.212ج،ا-أا-.2108تنر ،اا-ببلساحش لفام   ا  ح ا   الج   ى،امن جاع ت ا ك شل.ة  ح

 ع م لاتنر .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا) ك ورله(

 عبد الرحيم، عبد الرحيم محمد.

ح يناا رلمرلال ق رل ال ت   ساج رلملا لو ال    ر  اإل  لومر  افر امرر اإ إرتر افر اح ر ل اإةأتبرلالا ر  

 .282-229،ا23-93صاا-(.2103) وجبواا2،ات0م ا-ل  للالج ل بلاجل      اإلجوث عجاإل  لوم  .ا-ة لبلبل.

 هام محمود.ريعبد هللا، 

لج ررر ريسالج  ررر إنىاإ إرهافررر اةطررروح اةررر ريسا لرررو ال    ررر  اا رلمرررلاة  حببرررلاجك ررر  سامنررر افررر اةطررروح اةررر ريسا

 ا لررر ال    ررر  اتقتررر ال    ررر  اإل  لومررر  ات  م رررلاإلامررر ن رحلسامقررر را رررروصام ارررررلات ك  ليز رررلافررر

 .2121إلام ن رحل،اا-حش لفاأم نىازك ح الج م  ى.

 ع م لاإلام ن رحل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 عبد الهادى، دينا محمد فتحى.

ت رررررودافررررر ا لررررر اا-.ة لبلبرررررل  ال رررررر حلاا رلمرررررلاةررررر ريساقب مررررر  ال  لومررررر  افررررر اأقتررررر  ال    ررررر  اإل  لومررررر

 .029-049صاا-(.2103)م رسا22تاا-ل      اإل  لوم  .

 عمر، نصار رمضان.

 إراأقت  ال      ات ال م   ال رر حلافر اخ مرلال    رعاا رلمرلامب ل برلاجولق  ر اإإضرعاةرروراجلنرروضا

 .242-205صاا-(.2102)أك وا سا رت  راا4ا،ات4م ا-ل  للالج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .ا-بر .
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 أحمد. ةولى، هبباملت

أقتررررر  ال    ررررر  اإل  لومررررر  ال    ررررر سامرررررملالج بارررررلالجقومبرررررلاجءررررر  نالالرررررو ساإالا   ررررر  افررررر امرررررر اا رلمرررررلا

 .21-48صاا-(.2121) ن   سام رساا0،ات2م ا-ل  للالج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .ا-ة لبلبلامق ر ل.

 هبة أحمد. ولى،باملت

 .0913-0222صاا-ل ش ركلال     بلاجقت ال      اإل  لوم  ات  م لاطنط اا رلملاةط بقبل.

 .2103ع الا)ةونس(،اا-الة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جا91ؤة  ل ف ا

 محمد، شمس ألاصيل محمد.

ا0،ا 22تاا-وطرررر  الج  ابررررل.م لررررلام  رررر ال اطا-ل اطرررروطالج  بررررىافرررر اترررر لم اأقترررر  ال    رررر  اإل  لومرررر  .

 .022-002صاا-(.2108)م  وا

 محمد، ملياء ضياء الدين.

ترررر لم ال    رررر  اإل  لومرررر  اإ إرترررر افرررر اةأتبررررلالخ ر  ررررييال  لومرررر  افرررر الج ةاررررلالج ق بررررلاا رلمررررلاة لبلبررررلا

 ص.22ا-ج رلم ال      اإل  لوم  ات ال م   ال ر حل.

 .2108لجق ت س،اا-وم  ات  م لالجق ت س.ف امؤة  اقت ال      اإلجوث عجاإل  ل

 مرس ى، نادية سعد.

أثررررر المررررر ا ل الا ررررر لعبالج تنبرررررلاإلاج يرإ برررررلافررررر ازحررررر  ساة رررررربلالجطرررررالواجومررررر ةينامرررررملامقررررر رامررررر خلاحتررررر ا

ة نوجوعبرر ال  لومرر  اا رلمررلاة  حببررلا مرر اط ج رر  الجف قررلاألاإترر اتقترر ال    رر  اإل  لومرر  اتكلبررلاآلا لوا

 .32-25صاا-(.2108)أت حلسا و بواا2،ات5م ا-للالج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .ل  ا-ع م لاطنط .

 مرس ى، نادية سعد.

ة  بررررر ى(اامتررررر وى ت  ررررر م امقيرررررر اقررررر ع ا مررررر الجررررر  ل ال قلررررروواجزحررررر  سالج  رررررربلافررررر امقررررر راةن برررررلال   و ررررر  ا)

 اتكلبرررلاآلا لواع م رررلاطنطررر ااإلج ل  برررلا  ررروالجررر  ل اجررر ىاط ج ررر  الجف قرررلالجت  برررلاتقتررر ال    ررر  اإل  لومررر 

-021صاا-(.2103)أت حررررلسا و بررررواا02،اتا2مرررر ا-ل  لررررلالج إجبررررلاج لررررو ال    رررر  اإل  لومرررر  .ا- رلمررررلاة  حببررررل.

043. 

 مغاورى، عالء عبد الستار.

أث تررر ا مررر الج  رررربلاألاكررر   م الجو رررفبلاإ ال   لبرررلالمررريرلةب بلالجررر  ل الج  ررر إنىافررر اةررر ريسامقررر رالجف  مررر

ا-ل  لررلالج إجبررلاج لررو ال    رر  اإل  لومرر  .ا-ة رر ها  رروال قرر راجرر ىاطررالوال    رر  اإل  لومرر  .ملاالاحو إةكرر

 .012-22صاا-(.2102)ا ن   سام رساا0،اتا92م 

 شكرى. نجوى يمنى، 

ة نوجوعبر ال  لومر  اإمروقالج  رلامرملاات طرور إلقعامق رل ال      اإل  لومر  اتكلبر  الجيرتبرلاإلرة  ط ر ا

 ص.91ا-أ ء ماتبالالج  ريساا رلملامسوبلاف الجق ت سالج  رى.إع لا ع ا

 .2103م س  امط إ ،اا-ف امؤة  الال  بلال ر حلاجل      اإل  لوم  اإألارشبف.

 .905-252صاا-(.2121) وجبلاا4،اتا2م ا-أ ء اف ااال  للالج ل بلاجل      اإلجوث عجاإل  لوم  .
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 الواليات المتحدة –ت تأهيل المكتبيين واختصاصيى المعلوما
 

 صالح، مشيرة أحمد.

ل  لرررلاا-  لررب ا لررر الج ب  ررر  اتأقترر  اإمررر لرسال    ررر  اإل  لومرر  ات ال م ررر  األام ح برررلاا رلمررلاة لبلبرررل.

 .40-09صاا-(.2121) وجبوسامب   راا9،ات2م ا-لج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .
 

 اليمن -تأهيل المكتبيين واختصاصيى المعلومات
 

 راجح، راجحة محمد على.

ت لم اأقتر  ال    ر  اإل  لومر  ات ال م ر  الجب نبرلاا رلمرلاالرو سال ا عر  الج  لب برلساحشر لفاأمر ملا

 .2102لجق ت س،اا-لجتب ام  و .

 ع م لالجق ت س.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  .ا-أط إملا) ك ورله(
 

 تجار الكتب
 

 حسين. متولى، عبد هللا

إة  ررر امب مرررر  اإلمررريرلةب ب  المرررر  ول  لاإاب برررلاج  قبررررجامزحررر امررررملالج ا بررررلاااBooksellersة ررر رالج  رررر ا

ا-الاة  ترررر  الاو  تررررلافرررر ال    رررر  اإل  لومرررر  .ا-.Barnes and Noble رلمررررلام جررررلاج   اررررلاترررر ر زاإ واررررلا

 .298-055صاا-(.2102) ن   اا45،اتا29م 
 

 التجارة اإللكترونية
 

 ، قارة مولود.ابن عيس ى

)مررر  واا05تا- رلمررر  ال  لومررر  .ا-لجفررر ةورسالج قلب  رررلاإإلاج يرإ برررلااترررلا ررر اأخررروساأشرررق ماأ اأخررروساأ ررر لم.

 .995-230صاا-(.2105

 أبو سريع، حسام الدين محمد رفعت.

لج   رساإلاج يرإ بلاف الج  ج الج  برىاا رلمرلام جرلا مر اموقرعامروقاكرو امرعار حرلامقيرمرلاج ن برلالج تروحجا

)أك رررروا سا رترررر  راا4،اتا9مرررر ا-ل  لررررلالج إجبررررلاج لررررو ال    رررر  اإل  لومرررر  .ا-إلاج يرإنررررىاألإ بررررلال  لومرررر  .

 .32-55صاا-(.2102

 امبابى، نرمين عبد القادر

 ص.220ج،ا-أا-.2102لجق ت ساام كزاع م لالجق ت ساجل  لب ال ف و ،اا-لج   رساإلاج يرإ بل.
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 بوشول، السعيد.

 برررررجالج  رررر رساإلاج يرإ برررررلافرررر ا رررررلالج  رررروجا  رررررواالاق ررررر  الال  ررررر اا رلمررررلام جرررررلالالزلعررررر سالمرررريرلةب بلاةط

 .055-049صاا-بل. توشوجالجت ب ،ا    اغ 

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 بومدين، مخفى حبيب.

 لاتن مالق ر  ال    لسامافرىام ةر اتومر  مل،ااط وم  اإ ق   اإلقعالج   رساإلاج يرإ بلاف الالزلع اف 

 .0028-0008صا-م   ازتبل.

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 .922-955صا-(.2108)أك وا اا2،اتا5م ا-أ ء اف ااال  للال ر حلاج لو ال  لوم  .

 خروف، منير.

 الق رررر  ال    رررلاا رلمرررلاة لبلبرررلاجالق رررر  الالزلعررر ىساخررر إفامنيرررر،الج  ررر رساإلاج يرإ برررلاكأمررر امقومررر 

 .422-452صاا-طولج بل.أمال ا  ح ل،اجبن سا

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 .954-903صاا-(.2108)أك وا اا2،ات5م ا-أ ء اف ااال  للال ر حلاج لو ال  لوم  .

 هبه عبد الشفيق. ،الصيفى

 .450-423صاا-لج   رساإلاج يرإ بلاف امر االجولقعاإلج      ،اآلا  قال ت ق لبل.

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 .982-943صاا-(.2108)أت حلاا0،ات5م ا-أ ء اف ااال  للال ر حلاج لو ال  لوم  .

 على، حسن حسين.

ج  ررررر رساإلاج يرإ برررررلاجل  ررررر ا مررررر الجوحررررر اا رلمرررررلامب ل برررررلاة لبلبلسحشررررر لفازحرررررملالجررررر  ملا  ررررر الج ررررر  ى،ام ررررر ال

 .2102لجق ت س،اا-  رإقا م .

 كلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا.ع م لاملولنا-أط إملا) ك ورله(

 مولوج، كمال.

فرر الالزلعرر اا رلمررلامب ل بررلساك رر جاموجررو ،ااأثرر اة  رر ا عرر  الجرر  عاإلاج يرإنررىا مرر الاورر امررملالجيررر والجءرر حب 

 .90-09صاا- شة ام ب ،احت لتب امزحو ،ام   اطلول،احم   بلاموجو .

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 .002-82صاا-(.2108)أك وا اا2،ات5م ا-أ ء اف ااال  للال ر حلاج لو ال  لوم  .

 راد.محفوظ، م

 .0233-0285صاا-إلقعالج   رساإلاج يرإ بلاف الالزلع اتينالجط وم  اإلج ق   .

 .2102ت  اموحف،اا-ف امؤة  الق ر  ال    لاإلج ن بلالجش مللاجل       .

 .028-049صاا-(.2108)أك وا اا2،ات5م ا-أ ء اف ااال  للال ر حلاج لو ال  لوم  .
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 تجليد الكتب
 

 ابن مبخوت، محمد.

ا-.ر ررروفا-ن لالج  لبررر افررر الجيررررلدالالزلعررر ىااةررر تيرالجترررفيرافررر ا رررن  لالج ترررفيرانترررملاأبرررىام بررر سا  و عررر . ررر

 .205-031صاا-(.2109)ا9،اتا0م 

 ات، حامد معروف.زيال

ل  لرلالج إجبرلاا-ة لب الج   ات مر ا ل اعلرو الجبشر اا رلمرلاة رحابرل.ا،أإا،لج  لبواب ب األا هرإاو   مب بل

 .238-240صاا-(.2108) وجبوسامب   راا9،ات5م ا-إل  لوم  .اج لو ال      
 

 تجمعات المكتبات

 لومات()أنظر أيضا: التعاون بين املكتبات . شبكات املكتبات واملع
 

 أحمد ، رحاب فايز.

برلامرملاأعرلالج   ريناجل    رلامرعاإلاشر رساحتر اق جل  ر إناترينال    ر  الال م برلالج  ك طر راال ال   ببرلا   لج

 .943-920صاا-بل.ةو م   ا   بلسارم وا   زاأم  ،ا   ا  

 .2102لج ح ض،اا-ف امؤة  الال  بلالجت و  لاجل      اإل  لوم  .

 اد، عاتكة ثامر.جو 

 .2104 غ ل ،اا-ة   ال      الال م بلال  كزحلالج  لقبل.نتن ما  و  امقير ا

 لال م لال ت نر حل.ا–أط إملا)م عت ير(ا

 سميع، ليلى

Academic library consortia in Arab countries: An investigating study of origins, development, and 

services.- International Journal of Library and Information Science.- Vol.7, No.7 (2015).- p.130-147. 

 شرابى، نسرين محمد.

 Cybrariansا-ل  لومر  اإلاج يرإ برلاا رلمرلام جرل.امرر  ر  اةرو يرالة ر  ال    ر  الال م برلال رر حلافر إرا

Journal.-90-0صاا-(.2102)م رساا40تا. 

 عثمان، أحمد محمد.

فررر اة قبررلاخررر م  اا(Eifel)ع ررو العرر الفال    ررر  األاك    بررلالجتررو ل بلاإمررر ىاالامرر ف  سامرررملاقول رر ال فررلا

صاا-م جرررررلاإن رررررلالا  طررررو اا رلمرررررلاة لبلبرررررلاةقوح برررررل.ل  لومرررر  ات     ررررر  األاك    برررررلات جتررررو لناا رلمرررررلا

212-225. 

 .2108اتورمو لن،ا-الة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جا23ؤة  ل ف ا
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 علوى، إيمان.

 .58-42،اصا2م ا-لة   ال      الال م بلالج ونتبلاامش إتامقير .

 .2102لج ح ض،اا-ف امؤة  الال  بلالجت و  لاجل      اإل  لوم  .

 على، أسامة حامد.

الاة  تررر  اا-مشرر إ   الة ررر  ال    ررر  الال م بررلال رررر حلاإ إرتررر افرر الج ن برررلال تررر  لملاا رلمررلاة لبلبرررل.

 .49-00صاا-(.2102) وجبواا48،اتا24م ا-لاو  تلاف ال      اإل  لوم  .

 محمد، خالد عبد الفتاح

 ملال   ف ات     عال ر ى. إرالة   ال      الال م بلال ر حلاف اة قبجالج ك 

 .2102ألاقر ،اا-الة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جا22ؤة  ل ف ا
 

 تحالفات المكتبات

 )أنظر: تجمعات املكتبات(
 

 تحقيق ونشر المخطوطات

 )أنظر أيضا: التراث العربى وإلاسالمى. املخطوطات(
 

 إبراهيم، سامى ماض ى.

لجنرررروصاامرررن جالجتررر جكافررر الج رررال ا مررر اأجفبرررلالترررملام جررركاألبرررىامبررر ناامك  رررلالجنسررر لالالزلع حرررلافررر اة قبرررج

 .49-2صاا-(.2102)ا0،ات5م ا-ار وف.ا-  و ع .ا(تر245ألا  جس  ا) 

 ابراهيم ، السيد أحمد.

 صا.ا958ا–. 2103لجتب اأم  الت لتب ا،اا–كبفاة قجاماطوط اخطوساتاطوسا.ا     

 إبراهيم، عبد العزيز.

ا-(.2102)كررر  وناأإجاا2،ات0سا-لا زل رررل.ا-صاترررينالجررر إل  ينال اطوطرررلاإل ط و رررل.لج ررر لخلافررر اة قبرررجالجرررن

 .25-55صا

 ابن زغيبة، عز الدين.

 .5-4صا-(.2121)مب   راا000،ات28سا-ر  قالجتق  لاإلجيرلد.ا-ل رطلحاإأث هاف احخ ل الجنروصالجيرلثبل.

 ابن شدة ، مليكة .

لج ر إحملا.اا–ة قبرجال اطروطاساملب رلاترملاشر سا،املب رلام ر زىا.اأت بلالال   الجتبكوجوج اجل  قجاف اااااا

 .914ا-283صاا–( . 2121)ا2،اتاا02م اا–

 ابن معمر، محمد.

ا8،ات2مررر ا-ل  لررلالالزلع حرررلاجل اطوطررر  .ا-ة  اترر افررر اة قبرررجاماطرروطارملرررلال قررر ىاحترر ال غررر واإل شررر ق.

 .91-2صاا-(.2100)
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 أبو جناح، صاحب.

 .218-032صاا-(.2103) ش حملاأإجاا2،ا5،ات9سا-لا زل ل.ا- ش ال .نش الجيرلدااآلا  قاإل

 أبو سالم، محمد مسعود.

ا0،ات9مررررر ا-ر ررررروف.ا-أ ررررروجاة قبرررررجال اطوطررررر  اإلجسرررررلال اإلجررررر   ة اإمفع ررررر ا نررررر الجقررررر م ماإل  ررررر ثين.

 .24-00صاا-(.2105)

 دريس ى، نور الدين الحميدى.الا 

صاا-(.2102) وجبرواا21تا-ة لثبر  .ا- ك ورام  ر اتنشر حفل. ق اة قبجا   ملال ن ورىاجألم   ال  قرجالجر

202-259. 

 .بابا، عبد هللا

،ا9مرر ا-.ر رروفا-ع ررو الجرر ك ورا  رر الجقرر  راتوا  ررلافرر اة قبررجال اطوطرر  ااماطرروطامفرر خ الج رترر اأ  و عرر .

 .402-412صاا-(.2105)ا0ت

 .بدوى، محمود مهدى 

 ص.ا25ا–. 2102 كزاع م لامر اجل لو اإالج  نوجوعب اجلنش ا،الجق ت سااما–من جاة قبجالجنروصالجيرلثبلا.ااااا

 البكرى، حمزة.

 .089-058صاا-(.2103)م  واا0،ا 29م ا-م للام   ال اطوط  الج  ابل.ا-ح ال الجنص.

 بلشير، عمر.

 .38-82صاا-(.2102)ا4،اتا9م ا-.  ل  للالالزلع حلاجل اطوطا-لجقول  الج ل بلاف اة قبجال اطوط.

 . م، نجاةبلهما

ا-لج ررر إحمل.ا-ك ررر والجف ومررر  ال  برررلا  يررر الجررر  ملالترررملا  برررىاأ  و عررر .االج  قبرررجافررر ال اطوطررر  الجررررو بلا

 .24-58صاا-(.2121)ا05،ات5م 

 بودوفو، محمد عثمان.

م  ر ا ت رر ناتو إ روماق مرر ااس إراة قبرجال اطوطر  اجرر ىا ل ر ما ب ير ر اإرثرر رهافر اك ر الجن ررواإلجرر ف

 .95-3صاا-(.2105)ا9،ات9م ا-.ر وفا-حت لتب .

 بوزغيبة، مصطفى.

 .59-52صاا-(.2102)م  واا0تا-ل اطوط  الجتق  بل.ا-لج  قبجااط رفاأ اةلب ؟.

 البيلى ، املوافى الرفاعى .

ا–.  2102ل نرررررورسااال    ررررلالج ررررر حلاجلنشرررر اإالج وزيررررعا،اا–أضررررولما مرررر الج  ررررعاإاة قبررررجال اطوطرررر  ا.ا

 ص.ا029

 شتوح، زهور.

،ا05مررر ا-ل  لرررلالالزلع حرررلاجل اطوطررر  .ا- ل ررر ماألازتررر الجشررر حفافررر اة قبرررجالجيررررلدالج  برررىاإلامرررالمى.اع رررو 

 .088-029صاا-(.2121) و بلاا0ت
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 الجراخ، عباس هانى.

م لرررلام  ررر ال اطوطررر  اا-  رررولناأبرررىالجرررن  الجللمررر اا عررر ل افررر اة قبق ةررر اإمتررر  رك ة اإمتررر  ر اع  ررر .

 .240-220صا-(.2102،ا)م  وا0 ،ا21م ا-لج  ابل.

 الجراخ، عباس هانى.

 .225-255صا-(.2102) وجبواا2تا-ة لثب  .ا-تر(اا ع ل اإمت  ر .225  ولنالج ل ف ىا) ا

 رادى، محمد.ج

صاا-(.2102)مرر رساا0،ات5مرر ا-ر رروف.ا-ة قبررجالجنررروصافرر الج مرر علاإألاطرر رحملالج ل بررلاامرر اجرر اإمرر ا لبرر .

82-012. 

 حاج قويدر، العيد.

-232صاا-(.2102)ا2،ات02مر ا-ل  لرلالالزلع حرلاجل اطوطر  .ا-فر انشر اإة قبرجالجنرروص.ع و الالزلع ا

922. 

 الحفيان، فيصل.

لجقرررررر ت ساام  رررررر ال اطوطرررررر  اا-.0طا-لج  قبررررررجاإلجقرررررر لمسااحشررررررك جبلال رررررررطلحاإثن عبررررررلالج   مررررررلامررررررعالجررررررنص.

 ص.22ا-.2102لج  ابل،ا

 الحفيان، فيصل

مرررر  وا)ا0،ات22مرررر ا-.م لررررلام  رررر ال اطوطرررر  الج  ابررررلا-م قررررج.لج نرررر زتا مرررر الجنررررروصاإأ رررر اأشرررركاح ناأ رررر ا

 .3-2صاا-(.2108

 لوى، فتيحة.ح

ا-(.2105)ا09،ات00مر ا-ل  لرلالالزلع حرلاجل اطوطر  .ا-ل ت ش قوناإأث ت اف اة قبجالجنرروصالج  ابرل.

 .002-38صا

 حمود، سعدى جاسم.

ا-.)لج رررر لق(اكلبررررلالجيرتبررررلاألام مرررربلام لررررلا-لمرررر ا ل الجومرررر علالاو  تررررلافرررر اة قبررررجال اطوطرررر  الجشرررر  بل.

 .932-912صاا-(.2103)ا015،اتا25م 

 حويزى، عبد الرازق.

ا-م لرررلام  ررر ال اطوطررر  الج  ابرررل.ا-لجرر رالجف حررر اإاةررر الجقررررب اترررينامط و ررر اإماطوطرر اا قررر اإلمررر  رل .

 .253-082صاا-(.2103) و   راا2،ا 29م 

 خالد ، فهمى .

.  2108لجقرر ت سااالجررول ىاجلتق  ررلاإاالا ررال ا،اا–اا رلمرر  اإام لع رر  ا.اافرر اة قبررجالجنررروصاإا قرر الج  رر ااااا

 صا.ا953ا–
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 الخضيرى، صالح مهدى عباس.

 .59-02صاا-(.2102)ك  وناأإجاا2،ات0سا-لا زل ل.ا-أت بلام لع لامر  رال اطوطا ن اة قبق .

 خليل ، حمدى عبد الفتاح .

 ص.ا211ا–.  2105 لاآلا لوا،الجق ت ساام  ا–كبفاة ققجاماطوط اة لثب ا؟ا.ا

 الخولى، محمد رجب رضوان.

)مرررررر  واا0،ا 20مرررررر ا-م لررررررلام  رررررر ال اطوطرررررر  الج  ابررررررل.ا-لجك شررررررفال  ررررررينا ررررررملاغلرررررربال  ققرررررريناامنعومررررررل.

 .085-022صاا-(.2102

 خيرانى، سليم.

ا4تا5مررر ا-عترررورال    رررلا)لالزلعررر (.ا-م وقررر  اة قبرررجال اطررروطالج  برررىاالج اررروبفاإلج   حرررفاأ  و عررر .

 .81-22صا-(.2103)

 .الداية، محمد رضوان

ا35،اتا24سا-ر رررر قالجتق  ررررلاإلجيرررررلد.ا-مررررملامررررولر الجترررر واإلا طررررأاإإلاخررررالجافرررر اة قبررررجالجنررررروصالجيرلثبررررل.

 .025-32صاا-(.2102)مب   را

 دباغ، محمد.

ا2،ات0مرر ا-.  ل  لررلالالزلع حررلاجل اطوطررا-من لبررلاة قبررجال اطوطرر  اا رلمررلا  رردالج قنبرر  الج  لبررل.

 .82-22صا-(.2115)

 .رابحدفرور، 

 .012-83صاا-(.2109)ا0،ات0م ا-ر وف.ا-ش حبالخ ب رال اطوط  اجل م علالال م بل.

 دينلر، مراد.

 امققرر م اأ رر    ا   رر اترررملاأبررىات رر ال   شرررم ال لقرر اترررامررر عات ررر الج مرر جلالجعالمبررلافرر اقوجررر ا  رر ت اا جررك

 .043-002صاا-(.2102)م  واا0،ا 21م ا-لج  ابل.ام للام   ال اطوط  ا-تر.0045زل هال  وف ا

 زاهد ، زهير غازى .

 .083ا-080صاا–( . 2103)ا2،اتا2م ا–م للاة قبجال اطوط  ا.اا–ة قبجالماطوطلالجف ح سا.اا    

 زاهد، زهير غازى.

 .299-202صاا-(.2108)م  واا0،ا 22م ا-م للام   ال اطوط  الج  ابل.ا-ل  ققين.اة  روتفول اف ا

 زكى، محمود محمد.

م لرررررلال    ررررر  اإل  لومررررر  اا-ل رررررر  راإلاج يرإ برررررلافررررر ام ررررر جاة قبرررررجالجنرررررروصالج  ابرررررلاامررررر خلاة  بررررر ى.

 .38-20صاا-(.2102) ن   ساأك وا اا4-0،اتا92ساا-لج  ابل.

 زوين، على.

 .042-090صاا-(.2109)ا90تاا-م للالج  وداإلج رلم  اإلامالمبل.ا- ل اة قبجال اطوط  .
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 يبانى، منير . ز 

مرررررولر اة قبرررررجاإاةوثبرررررجالج  ررررر واإا نول ررررر اترررررينالجقول ررررر الجنع حرررررلاإالج ط بقبرررررلااانتررررر لا  ررررردال اطوطررررر  ا)ا   

) رترر  را2،اتاا02مرر اا–ل  لررلالالزلع حررلاجل اطوطرر  ا.اا–لج  رر (الترر التررملاقررب الالوزحررلاخطررأاا  و عرر ا.ا

 .23ا-2صا–( . 2121

 السراقبى، وليد محمد.

-959صا-(.2108)مر  واا9،ات2سا-ا زل رل.لا-ج لرساف اة رحخال  لرساا ق اإح ال اإةوثبرج.ق لمساف اك  وال

920. 

 سعود، عبد السالم الهمالى.

)مرر  واا0،ا 29مرر ا-م لررلام  رر ال اطوطرر  الج  ابررل.ا-ع ررو ام  رر امترر و اع رررلنافرر اة قبررجاك رر الجيرررلد.

 .249-291صاا-(.2103

 .السالمى ، فاطمة ألامير 

ا2،اتا2مررر ا-م لرررلاة قبرررجال اطوطررر  ا.اا–لج  ابرررلاإة قبرررجالجنرررروصااا رلمرررلاإ رررفبلاة لبلبرررلا.االجتق  ررلا    

 .299ا-اا212صاا–( . 2103)

 .مامإسليمان، يحيى 

ةررأجبفام  رر اتررملاا، ر ررلافرر امررلاأجفرر  الج شرر حنب  نلجنف ررلالج ا،مررملامشرر ال اة قبررجال اطوطرر  الج  ابررل

 .022-018صاا-.(2102)م رساا0تا،اا5م اا-.ر وفا-متن اأ  و ع .

 نارى، يوسف.سال

 .2108لجق ت ساام   ال اطوط  الج  ابل،اا-م  عالجومشب  اا رلملاع   ساف امولا  الج   ال  ققل.

 سويفى ، مصطفى فرغلى .

 صا914ا–. 2102مط  لاإام   لالجرف اإال  إس،اا–ل بتوطاف اكبفبلالج  عاإاة قبجال اطوطا.ا

 

 سيد، أيمن فؤاد.

 .25-24صاا-(.2102)أت حلاا82،اتا21سا-أمولجال    ل.ا-لج لم الال  اجليرلدالج  بىا ن ت .لجنش ا

 شاهين ، شريف كامل .

) وجبررواا28،اا22،اتاا02سا-لجف  مر ا.ا–ل  قرجاالاج يرإنرىاجلنررروصالج  ابرلالجق   رلاالجولقررعاإل رأموجا.ا      

 .ا42-00صا–( . 2103سالك وا اا

 شتوح، زهور.

،ا05مررر ا-ل  لرررلالالزلع حرررلاجل اطوطررر  .ا- ماألازتررر الجشررر حفافررر اة قبرررجالجيررررلدالج  برررىاإلامرررالمى.ع رررو ا ل ررر

 .088-029صاا-(.2121) و بلاا0ت
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 الشربانى، محمد أحمد.

)مر  واا2،اتا0مر ا-م لرلال اطوطر  اإل    ر  .ا-ل وجاة قبجال اطوط  ا ن ال   ثيناةأ بالاإةق ب ل.

 .90-2صاا-(.2102

 الدين . شريفى ، عز 

صاا–( . 2121)ا رترر  راا2،اتاا02مرر ا–ل  لررلالالزلع حررلاجل اطوطرر  ا.اا–ع ررو اأشرر  ال  ققررينالج رر وا.ا    

 .029ا-018

 .الشطى، عصام محمد

 ررررال الجرررر  ملال ن رررر اا رلمررررلامق ر ررررلافرررر امن لبررررلالج  قبررررجساإ ة قبررررجالجنررررروصاتررررينا  رررر الجتررررال اترررر رإنا

-011صاا-(.2102)ا25تاا-ع م رررلاألا  ررر راجلغررر  اإآلا لو.م لرررلاا- رررر  ام  ررر الجشرررطى،ا  ررر ا  ررر ا رررول .

002. 

 صاحبى، محمد.

صاا-(.2100،ا)8،ات2مررر ا-ل  لرررلالالزلع حرررلاجل اطوطررر  .ا-لطالجرررلا مررر ا لررر اة قبرررجال اطررروطاإخطولةررر .

90-52. 

 الصودرى، مصباح الحق.

ا-اطوطر  اإل    رر  .م لرلال ا-شررة ل.الترملاأبرىامرررنفقر لمسا ق  رلافرر ا رملاة قبرجال اطوطرر  اا رلمرلافر ا

 .54-22صاا-(.2102)أك وا اا0،ات0م 

 الطيان، محمد حسان.

 .002-95صاا-(.2102)م  واا0،ا 21م ا-م للام   ال اطوط  الج  ابل.ا-   سالج   ح اف االا غ  الج  ير.

 عبادة، السعيد السيد.

) ررررو   راا2،ا 22مرررر ا-.م لررررلام  رررر ال اطوطرررر  الج  ابررررلا- ررررملاة  اررررلام رررر روافرررر الج  قبررررجاا رلمررررلا ق  ررررل.

 .223-248صاا-(.2108

 عبد ألامير، محمد عزيز.

-940صاا-(.2102)ا4تا-م لررلالجيرررلدالج لمرر الج  بررىا) غرر ل (.ا-منرر هجاة قبررجال اطوطرر  اا رلمررلامق ر ررل.

923. 

 عبد الرسول، محمد عبود.

 .324-340،اصا2 ا-مت لزم  اة قبجال اطوطالج  بىاإةةتيرت اف ا لالج ةالالج ق بل.

 .2103،اك االمالج إت الج ارص  اف ال  لوم  اإال      .اؤة   ل ف ا

 عبيد، أحمد محمد.

،ا22مرر ا-م لررلام  رر ال اطوطرر  الج  ابررل.ا-لال  رر سافرر اأ رر  الج رر وانتررملاشرر  اا رلمررلافرر اة قبررجالجنترر ل.

 .029-042صاا-(.2108) و   راا2 
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 عبيد، فؤاد.

 .2109لتطبنبل،اإزلرسالجتق  لالجفا-من جاة قبجالجنروص.

 العطية، مروان.

 .2104لجق ت ساا لرالج الاجلنش اإلج وزيع،اا- جبلال  ققيناإلج  متيناف اة قبق  ر اإأت  ثر .

 عنيزان، فاطمة زبار.

م لرلاكلبرلالجيرتبرلاجل نر  اا-ألامسالج  ملا ن هجاة قبجال اطوط  ا ن ا  دالج ل  مالج ر واإل ترل ين.

 .91-24صاا-(.2102)ا0،ات22م ا-) غ ل (.

 يد، يونس قدورى.و ع

)كرر  وناأإجاا2،ات0سا-لا زل ررل.ا-إقفرر  ا مرر اة قبررجال اطوطرر  افرر الال م رر  الج  لقبررلاالجولقررعاإل ررأموج.

 .225-210صاا-(.2102

 ة.غانم، خير 

ا2،ات0مرررر ا-م لرررلال اطوطررر  اإل    ررر  .ا-ة قبرررجالجيررررلداإ إرهافررر الن ررر  ا لكررر ساألامرررلاإإ ررررل  ات ررر ا  رررر .

 .012-30صاا-(.2102ا)م  و

 الغنيم، عبد هللا يوسف.

 .912-289صا-(.2108)ا0تا- لو ال اطوط.ا-ك  وال ت جكاإل   جكاألبىا  ب الج   ىاتينانش ةين.

 ، شيرين.غيتة

ا-(.2102)مر  واا2،ات0مر ا-م لرلال اطوطر  اإل    ر  .ا-لال و الجف   لافر اة قبرجال اطوطر  الجف رمربل.

 .83-22صا

 سوسن . الفاخرى ،

لمرررر ا ل ال ررررن جالج مرررر افرررر اة قبررررجالجنررررروصاااماطرررروطالجءرررروماااع اتررررينالج  قبررررجاإالج  لبررررلاللجيررررر اك رررر      

  رر الجرر م ملالجسرر  إىاأ  و عرر ا.ا لررو ال اطرروطا.الجالمررعاألتررلالجقرر نالج  مررعا،اجشرر سالجرر  ملام  رر اتررملا

 .058ا-005صاا–( . 2103)ا2تا–

 فهمى، خالد.

بررررجالجنررررروصالجيرلثبررررلافرررر الج ق جبرررر الج  ابررررلال    رررر ساا رلمررررلالم  شرررر  بلالة  ترررر  الج ررررأجبفافرررر ا لرررر اة ق

 .243-219صاا-(.2108)ا0تا- لو ال اطوط.ا-جل  لعبال    بل.

 فهمى، خالد.

م لرررررلام  ررررر اا-جرررررراتل ولز رررررلتاإأثررررر هال   فررررر .اوالا  كررررر فات ررررر اتررررروا  ررررربامرررررملاالاةقررررر نااقررررر لمسافررررر اة قبرررررجام ررررر ر 

 .242-294صاا-(.2108) و   راا2،ا 22م ا-ل اطوط  الج  ابل.

 فهمى، خالد.

 ص.030ا-.2121لجول ىاجلتق  لاإإلا ال ،اا-لجق ت س.ا-لج شغبلالاوء رىاف األامل.إ ة قبجالجيرلدا
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 فهمى، خالد.

لجنع حررررلااتررررينفرررر اة قبررررجالجنررررروصالجيرلثبررررلاا ترررربالنمررررملالاحلرررر زاامن ررررزا  رررر اهللااتررررملا  رررر الجرررر مب اا  ررررو 

 .99-2صاا-(.2102)م  وا0،ا 21م ا-  الج  ابل.م للام   ال اطوطا-إلج ط بج.

 ادة، فخر الدين.قي

 .2115مل اا لرالج لقى،اا- ل الج  قبجاجل اطوط  الج  ابل.

 الكبيس ى، أحمد عواد.

م لررررلاا-تررررر.242لجرررر ك ورا شرررر را ررررول ام رررر إفاإع ررررو هافرررر اة قبررررجاك رررر وا ررررر   الج  رررر جاجلورررر  ظال ررررزىا ا

 .020-023صاا-(.2109)ا02،اتا4 ما- لاألا   راجل لو اإلامالمبل.مع 

 الكريطى ، حاكم حبيب عزر .

ا–( . 2103)ا2،اتاا2مرر ا–م لررلاة قبررجال اطوطوطرر  ا.اا– ررروصالج  رر ال فقررو ساااع   رر اإاة قبق رر ا.اااااا

 .ا215-ا030صا

 كشنيط، عز الدين.

لزلع حررررررررررلال  لررررررررررلالاا-ل  رررررررررر ثينافرررررررررر الج أمررررررررررةساجفررررررررررملاة قبررررررررررجال اطوطرررررررررر  افرررررررررر الاوءرررررررررر رساإلامررررررررررالمبل.اإر  

 .43-28صاا-(.2108)ا0،ات09م ا-جل اطوط  .

 الكفاوين، منصور عبد الكريم.

ا-م لرررلام  ررر ال اطوطررر  الج  ابرررل.ا- لرررلالجن رررواجلرررورلقاتررريناثالثرررلاة قبقررر  ااةن  رررر  اإلمررر  رلك  اجغوحرررل.

 .220-218صاا-(.2102) و   راا2،ا 21م 

 مبخوت، محمد.

) نررررر   اا03تاا-ة لثبررررر  ا-مرررررملاخرررررالجاك  تررررر ا رررررر   الجلغرررررل.مرررررن جاأبرررررىامنرررررروراألازتررررر ىافررررر اة قبرررررجالجنرررررروصا

 .013-52صاا-(.2102

 مجذوب، طالل.

 .0339تيرإ اا  ج الج   ،اا-حلاإلج ط بجساطالجام  إو،ا  م ام  .ع  ة قبجال اطوط  اتينالجن

 محارب، عبد هللا حمد.

م لرررلام  ررر اا-م ا ل رررر .م ررر ال فررر  اتررر اأتررروالاوترررملالج بررر رىامرررملاأتبررر  الاو  مرررلافررر امررر اإ رررلاحجبنررر امرررملاشررر  

 .030-050صاا-(.2102)م  واا0،ا 2م ا-ل اطوط  الج  ابل.

 محسن، طه.

 .085-020صاا-(.2108) ش حملاأإجاا4،ات2سا-لا زل ل.ا-مش ال الج  قبجال شير .

 مرزوق، عماد حسن.

 .943-900صاا-(.2108)ا0تا- لو ال اطوط.ا-ع و األام  الجكوث ىاف اة قبجالجيرلداإلامالمى.
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 .مصرى، محمود

لجقررررررر ت ساام  ررررررر اا-.0طا-ةقنررررررينالج ف يررررررررافرررررر الج  قبرررررررجسام  رررررررو امررررررر ى،ا بررررررررلالاوفبرررررر ن.االخ برررررر رالجرررررررنص

 ص.051ا-.2108ل اطوط  الج  ابل،ا

 مصرى، محمود.

 .042-028صاا-(.2102)م  واا0،ا 20م ا-م للام   ال اطوط  الج  ابل.ا-ة  ح امرطلحاة  ح الجنص.

 مصرى، محمود.

)مررررر  واا0،ا 22مررررر ا-م لرررررلام  ررررر ال اطوطررررر  الج  ابرررررل.ا-لجطررررر اأ  بررررر انترررررب  احتررررر امررررر لا ل ررررر م.ك ررررر وافررررر ا

 .42-92صاا-(.2108

 مهدى، إيمان صالح.

ا4تاا-م لررلالجيرررلدالج لمرر الج  بررىا) غرر ل (.ا-منرر هجاة قبررجال اطوطرر  اامررن جال  رمررلالج  لقبررلاأ  و عرر .

 .034-022صاا-(.2102)

 مهدى، محمد مصلح.

طاإلامررر  ال  ررر  م اأ  و عررر سام  ررر امررررلحام ررر ى،ا  رررر او وطررر  اترررينالجولقرررعاإل رررأموجااماطرررة قبرررجال اط

 .024-045صاا-(.2102)م  واا2،ات0م ا-م للال اطوط  اإل      .ا-لج غ ل ى.

 يحيى، حاج امحمد.

ا0،ات2مررررر ا-.ر رررروفا-ع ررررعاإحخررررر ل ال رررر ك ل اإلج نررررر  ةفاإة قبررررجالجنرررررروصال  ررررأخ سا مررررر انسرررر لامفررررر  س.

 .95-01صاا-.(2103)

 

 التحكيم العلمى
 

 حشانى، س.

Le contrôle par les pairs ouvert: Oú en sommes-nous?.- p.138-171. 

In Third International Colloquium on Ooen Access.- Rabat, 2018. 

 محمد، رنا حسن.

ا9،ات03مررررر ا-  . ررررر .م   ا-لج   رررررب الج لمررررر ا قررررر ن الجررررر إرح  ال  ارررررررلاام تب ررررر اإحعررررر لمل اإأ   طررررر .

 .94-02صاا-(.2103) وجبوساأغتطسسامب   را

 محمد، رنا حسن.

ة  ررب امقرر ن الجرر إرح  ال  اررررلاإ إرهافرر اضرر باعررو سال  لومرر  الج ل بررلاا رلمررلاة لبلبررلساحشرر لفا

 .2108لجق ت س،اا-ثن ماحت لتب اموس  ا،امشيرساأم  ا  اح.

 و.اقت ال      اإل  لوم  .ع م لا يناش س.اكلبلاآلا لا-أط إملا)م عت ير(
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 محمد، سمية محمد. 

 ص.98ا-لج   ب الج لم اجل إرح  اإلاج يرإ بلالج  ابلاا رلملاج بنلامملا إرح  الج لو اإلج قنبل.

 .2108جق ت س،ال -ف امؤة  اقت ال      اإلجوث عجاإل  لوم  ات  م لالجق ت س.ا
 

 تحليل الاستشهادات املرجعية

 شهادات املرجعية()أنظر أيضا: الاست
 

 ادريس، منال عبد املاجد.

ل ؤشرررر ل ال وضررررو بلاجالم شرررر   ل ال  ع بررررلافرررر اأ  رررر جال ررررؤة  ل اا رلمررررلاةط بقبررررلا مرررر اأ  رررر جال ررررؤة  ا

ا02،اتا3مر ا-ع م رلالجنبلرين.،ام لرلامروضالجنبرلاا-لج ل عاإلج ش حملاجالة   الج  برىاجل    ر  اإل  لومر  .

(2105.) 

 بخيت، محمود محمد.

-2102ة لبررلاالام شرر   ل ال  ع بررلاإلاج يرإ بررلافرر الجرر إرح  ال  اررررلافرر ام رر جال    رر  اإل  لومرر  ا

 .224-292صاا-(.2102) ن   اا42،اتا24م ا-الاة  ت  الاو  تلاف ال      اإل  لوم  .ا-.2104

 .بيوض، نوجود

م شررر   ل ال  ع بررلسا وعرررو اةقبررب الج  ررودالج ل برررلافرر ا رررلالجو رروجالاوررر اا  ررواةف برررلاأ إل اة لبررلاالا 

صا-(.2103)ا و بروا45،اتا29سا-ل  لرلالج  ابرلاجألرشربفاإلج وثبرجاإل  لومر  .ا-تبوض،ازحن اترملالجطبر .

50-25. 

 .ثابت، محمد أحمد

ثق  رررررلاالام شررررر   ل افررررر ال    رررررعاألاكررررر   م ال رررررر ىاا رلمرررررلاة لبلبرررررلانم شررررر   ل اأط إمررررر  الجررررر ك ورلسا

 .492-935صاا-(.2102)مب   راا02تاا- ل ال      اإل  لوم  .ات وداف ا-ت  م لاأمبوط.

 الحاس ى، ناصر جمعة.

لال م برررلال  ررر زسامرررملاأقتررر  ال    ررر  اإل  لومررر  الجلبببرررلامرررملافررر الج مررر علاة لبرررلاالام شررر   ل ال  ع برررلا

 .2102تنغ زى،اا-ساحش لفاحت لتب اأم  ال   ى.2111-2112

 .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ع م لاتنغ زى ا-أط إملا)م عت ير(

 حامد ، ميسون عدنان .

الام ش   ل ال  ع برلاجل رر  راالاج يرإ برلافر الج مر علالج ل برلاإاالانتر  بلاااكلبتر الج ن مرلاإالجيرتبرلالترملااااا

ا-82صاا–( . 2103)ا2،ا0،اتاا21مررر اا–ل  لرررلالج  لقبرررلاجل  لومررر  .اا–ع م رررلا غررر ل ال  و عررر ا.اا–رشررر ا

023. 

 حسن، مصطفى حامد.

ط إمرر  الال م بررلال  رر زسافرر اكلبررلاالاق ررر  افرر اع م ررلا شرر حملاا رلمررلاة لبررلاالام شرر   ل ال  ع بررلاجأل 

 .2103 مشج،اا-ت لبومير  ساحش لفا   ال  ب ام ن .
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 قت ال      اإل  لوم  .ا.كلبلاآلا لواإلج لو اإلانت  بلا.ع م لا مشجا-أط إملا) ك ورله(

 . قا، عبد الرز خالدى

ة لبرررلاالام شررر   ل ال  ع برررلاإ إرتررر افررر امب مرررلاةن برررلال   و ررر  ات     ررر  الال م برررلاا رلمرررلاة لبلبرررلا

قتررررررنطبنل،اا-.2102-2104ألط إمرررررر  الجرررررر ك ورلهال و  ررررررلات    ررررررلام  رررررر ا لرررررر ال    رررررر  اإلج وثبررررررجاخررررررالجا

2102. 

 .2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا)م عت ير(

 اهيم.عبد الحافظ، بهاء إبر 

 رر نىا  ر ا  ر احشر لفال ؤش ل الج  لبومير لالجق ع لا م االام ش   ل ال  ع بلاا رلملاة لبلبرلامق ر رلسا

 .2102لجق ت س،اا-لج زحز،ار إفا   الاوفبظاتالج.

 ع م لا يناش س.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا–أط إملا) ك ورله(ا

 عبد الرحيم، عبدالرحيم محمد.

لج ررررر متينال رررررر حينامرررررملاإلا  ررررر  الجف ررررر ىاألاعنبررررر اا رلمرررررلاة لبلبرررررلاجالم شررررر   ل ال  ع برررررلا قررررر ن اح ررررر  سا

،ا5مررر ا-ل  لرررلالج إجبرررلاج لرررو ال    ررر  اإل  لومررر  .ا-لجررر إرح  ال  ارررررلافررر ام ررر جال    ررر  اإل  لومررر  .

 .202-082صاا-(.2108م رسااس) ن   ا0ت

 عبد هللا ، يوسف عيس ى .

 ص.ا025ا–. 2102لج لرالج   بلاجلنش اإالج وزيعا،اا– ش   ل ال  ع بلا ق ن الج إرح  ا.اة لبلاالاماااا

 القلش، راندا أسامة.

أ   طاالام ش   ل ال  ع بلاف ارم علالالغ ل ب ات  م ت الجقر ت ساإ ريناشر ساا رلمرلاة لبلبرلساحشر لفا

 .2121لجق ت س،اا-أم نىاأم  ار   .

 لجق ت س.اكلبلاآلا لو.اقت الجوث عجاإل      اإل  لوم  .ع م لاا-أط إملا)م عت ير(

 محمد، إسراء أسامة.

مررر ىاإلا ررر  سامرررملاأت ررر دال رررؤة  ل افررر اح ررر ل الج مررر علالال م برررلات  م رررلاأمررربوطاا رلمرررلاجالم شررر   ل ا

 .2108أمبوط،اا-ل  ع بلساحش لفامنرورام ب ام   ،ا لب ماحت لتب اأم  .

 مبوط.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ع م لاأا-أط إملا) ك ورله(

 ى، سلمى فوزى.ض مشا

ة لبررلاالام شرر   ل ال  ع بررلافرر ا إرحرر  اة نوجوعبرر الجنرر ةواإلاج يرإ بررلاا رلمررلات لبومير ررلساحشرر لفاأم رر ا

 .2102ل نب ،اا-   الج   ىالالوت ى.

 لوم  ..اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  ل نب ع م لاا-أط إملا)م عت ير(

 ى، ديما أحمدية.ننوبا

A comparative citation analysis study of master's theses at the American University of Beirut, 

Lebanon.- Collection Building.- Vol.35, No.4 (2016). 
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 التحليل الموضوعى

 ت. تنظيم املعلومات. التصنيف. التكشيف والكشافا .)انظر أيضا: الانطولوجيا. التاكسونومى

 رؤوس املوضوعات. املكانز(

 الخرين  ، ناصر .

 .2102لجكوح ااا لرالج  ابل،اا–مق ملاف الج  لبلال وضوع اف ال      اإام لكزال  لوم  ا.ا     

 الدويرى، خلدون محمد.

لجرررر إح ى،اأرإىاإلقرررعالج  لبررررلال وضررروع افرررر ال    ررر  الال م بررررلاألار  بررررلاا رلمرررلامب ل بررررلساخلررر إنام  رررر ا

 .222-299صاا-(.2102)أك وا اا2،ات4م ا-ل  للال ر حلاج لو ال  لوم  .ا-م  إ الج الج س.

 .الرفوع، معاوية مبارك

لج  لبررلال وضررروع ا رررر  رال  لومرر  افررر ال    ررر  الال م بررلاألار  برررلاإمشررر الة امررملاإع رررلا عررر ال ف  مرررينا

 .2102   ن،اا-.لج  ملينا  ر ساحش لفا ونساأم  الجشولت ل

 .لال م لاألار  بل.اقت ا ل ال      اإل  لوم  ا-أط إملا)م عت ير(

 الزهيرى، طالل ناظم.

لج  لبرررلال وضررروع ا رررر  رال  لومررر  الج ق برررلااأ إلةررر اإأت ب ررر افررر االامررريرع تساطرررالجا ررر   الجزتيررررى،ارمررر جا

 .922-912صاا-(.2102)ا22تاا-ر لوالج ر س.ا-   الج م ملا   الجولم .

 سيد، إيمان عطية.

لمررر ا ل اأ إل الج  لبرررلال وضررروع اإلاج يرإ برررلافررر ال    ررر  اإم لكرررزال  لومررر  ال رررر حلاا رلمرررلامب ل برررلسا

 ص.301 ،ا-أا-.2121لجفبو ،اا-حش لفاخ ج ا   الجف   ام   ،ازحن امتملاأتوالا ير.

 جاإل  لوم  .ع م لالجفبو .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإلجوث عا–أط إملا)م عت ير(ا

 شوقى، غنية

حشرررك جبلال رررررطلحافررر ام رررر جالج نعررررب ال وضررروع ا)لج  لبررررلال وضرررروع االج  شررربف(ااتررررينااألا  لوم تررررو بلا

 .32-22صاا-(.2108)ا0،ات2م ا-م للا ل ال      .ا-إلجف  كو و بلاإلجيرع لالج  اببل.

 

 عبد الهادى، محمد فتحى.

ا-.2102لجررررررر م  اام   رررررررلال  نبررررررر ،اا-.0طا-لجنع حرررررررلاإلج ط برررررررج.الج  لبرررررررلال وضررررررروع األإ برررررررلال  لومررررررر  اترررررررين

 ص.235

 عمرى، رانيا عبد الرحمن.

شرر ينالجكررو ،اا-لج  لبرلال وضرروع ا   رروىالجرر إرح  الج ق برلافرر ام رر جال رر رسساحشرر لفاأمر نىاع رر جام  ترر .

2121. 

 .ع م لال نو بل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  ا–أط إملا) ك ورله(ا
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 تحليل النصوص
 

 الحرداوى، دعاء.

Analysis des sentiments et du contenu du corpus des articles remontés par le sysème de 

veille de la direction “OCP”.- Rabat, 2017.- 86p. 

Thesis- Ecole des Sciences de l'Information. 
 

 

 تحليل وتصميم النظم
 

 شعبان، جمال.

 .2121 اجلنش اإلج وزيع،اوت قتنطبنلااما-ةر ب ا ع ال  لوم  .ة لبلاإ 

 الصاوى ، وائل .

 صا.ا202ا–. 2102إلعلالجر إىا،اا–ة لبلاإاةر ب ا ع ال  لوم  ا.اااااا

 مصطفى، محمد شعبان.

ا-ة لبرلاإةررر ب ا عر  ارترر ام اررصافرر اح لرسال  رر مفاألاث حرلاا رلمررلامب ل برلساحشرر لفا مر اك رر جاشرر ك .

 .2102ب ،ال ن

 ع م لال نب .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إمل) ك ورله(
 
 

 تحليالت البيانات الضخمة

 )أنظر أيضا: البيانات الضخمة(

 
 ألاكلبى، على بن ذيب.

 .08-0صاا-لراف اع م لال لكام و .  أت بلاة لبلالج ب    الجض  لاف الةا  الجق

 .2108امتقبا،ا-   ال  اررل،ا  تالا لب الج  بى.ل  بلال   اا24ؤة  ال ف ا

 

 خليفة، مصعب محمد حسن.

لمرررررر ا ل اة لرررررربال الج ب  رررررر  الجضرررررر  لاترررررروزلرساالاةررررررر ن اإة نوجوعبرررررر ال  لومرررررر  الجتررررررو ل بلاال  وقرررررر  ا

ا2،ات2مر ا-ل  للالج  لقبلاج رلمر  ال  لومر  .ا-إلاولوجسامر  ام   امتملاخلبفل،الج   ا   اأم  .

 .40-22صاا-(.2121)
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 .رميدى، زكريا

Plalteforme de recherché et d'analyse Big Data.- Rabat, 2017.- 127p. 

Thesis-Ecole des Sciences de l'Information. 
 

 فتوح، عمرو حسن.

ا-م لرلال    ر  اإل  لومر  الج  ابرل.ا-ة لبال الج ب    الجض  لاإ إرت افر ا  ر الةار  الجقر لرافر ال    ر  .

 .212-020صاا-(.2102)لك وا اا4،ات92م 
 

 فرحات، سميرة.

Conception et realization d'un prototype de plateforme vers une solution d'analyse des Big 

Data.-Rabat, 2016.- 93p. 

Thesis-Ecole des Sciences de l'Information. 

 القصاص، عال نبيل.

ل  لررلالج إجبررلاا-فرر ال    رر  اإم لكررزال  لومرر  اام لع ررلا ل بررلامن لبررل.اData Analysisة لرربال الج ب  رر  ا

 .451-405صاا-(.2121م رساا/) ن   ا0،ات2م ا-ج لو ال      اإل  لوم  .

 ناوى، يارة ماهر.ق

 ا- إراة لبال الج ب    الجض  لاف ال ير  األاشب ماا رلملاة لبلبلامق ر ل.

 .ا001ا– 29صاا–( . 2121)الت حلاسا و بواا2،اتاا2م اا–   اإال  لوم  ا.ال  للالج إجبلاج لو ال   

 مصلح، وسام.

مقرر  ةساة لبررلالج ب  رر  الجضرر  لا ولقررعالج ول ررلاالاع  رر ع ااةط بق رر افرر ال    رر  الج  مررلات إجررلاإلامرر رل ا

 ص.34ا-.2108   ناا لرارزمنلاجلنش اإلج وزيع،اا-لج  ابلال    س.

 مد.الهادى، محمد مح

ل  لررررررررلال ررررررررر حلاا-كبررررررررفا   ررررررررملاة نرررررررر اأإعرررررررر ا شررررررررلام رررررررر  رل اإمشرررررررر إ   اة لرررررررربال الج ب  رررررررر  الج  يرررررررررس.

 .95-99صاا-(.2102) رت  راا21تاا-جل  لوم  .

 الهادى، محمد محمد.

A proposed framework to enhance healthcare systems utilizing data analytics for 

intelligent decision support systemsس 
 

 .03-05صاا-(.2102) رت  راا21تاا-ل  للال ر حلاجل  لوم  .ا-م   ام   الج   ى،اأم  ات   .
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 تحليالت الويب
 

 البادى، وليد بن على.

 ص.20ا-ة لبلامء وناإم علالج ول لاالاع   ع ااق لمساف األا إل اإألا    .

 .2102جق ت س،الا-الة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جا28ؤة  ل ف ا

 دنيا، هبة فتحى.

فر ال رر إ   الج  ابرلال  ارررلافر ام ر جال    رر  ااGoogle Analyticsلمر ا ل اخ مرلاة لربال اعوعروجا

-245صاا-(.2108)أك ررروا اا4،اتا98سا-م لررلال    رر  اإل  لومررر  الج  ابررل.ا-إل  لومرر  اا رلمررلاة لبلبرررل.

284. 

 ص.92ا-.2102لجق ت س،اا-      اإل  لوم  .الة   الج  بىاجلجا28اؤة  ل أ ء ااف ا
 
 

 التحول الرقمى

 )أنظر أيضا: الرقمنة(
 

 

 إبراهيم، محمود أحمد.

ل  لررررررررلال رررررررررر حلاا-كررررررررر  الاورررررررر ل .المنشررررررررل األا  رررررررر جاإلج  ررررررررروجالج قمرررررررر سام  رررررررر ام  رررررررررو احترررررررر لتب ،ا ترررررررر 

 .90-24صاا-(.2108) و بواا20تا-جل  لوم  .

 أحمد، تسنيم على.

لج قمررر اجلررر إرح  الج ل برررلاا رلمرررلاةقبب برررلا شررر إتاع م رررلال نررررورسساحشررر لفار إفامشررر إ   الج  ررروجا

 .2102لجق ت س،اا-   الاوفبظاتالج،ا  م يناأ  ملاأ ور.

 ع م لا يناش س.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 .البلوشية، نوال بنت على

رررررر ناترررررملامررررر ردا بمرررررلطنلا  ررررر نسا رررررولجاتنررررر ا مررررر الج لوشررررربل،االج ولمرررررلال تررررر   سا مررررر الج  ررررروجالج قمررررر افررررر 

 .21-49صاا-(.2121) وجبواا22تا-ل ل .ا- .ف،ا م اتملامبفالج و لاو لص 

اا  ررررواتقريننننر ختننننام وتوصننننيات املننننؤتمر العلمننننى الخننننامس والعشننننرين لنننننظم املعلومننننات وتكنولوجيننننا الحاسننننبات

 .20-52صا-(.2108) و بواا20تا-ل ر حلاجل  لوم  .ل  للاا-لج  وجالج قم اج ك مامنشل األا   جال     س.

 جرجس، ميرفت فؤاد.

 ص.94ا-لجك ثوجب بل.األا   سة     الج  وجاحت الج ةالالج ق بلات      ا

 .2108،الجق ت ساا–.  ل  بلال      اإل  لوم  ال ر حلاا20ؤة  ال ف ا

 .023-051صاا-(.2103)أت حلسا و بواا2،ات2م ا-أ ء ااف ال  للالج إجبلاج لو ال      اإل  لوم  .



 

 

114 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 .، نبهان بن حارثىالحراص 

ف ،ا رولجاتنر او مر اترملامربفالج رلاو لصر  ،ااد برر ناترملامر ر إلقعالج  روجالج قمر افر ال ؤمتر  الج    برلسا

 - م الج وشبل.
 

Journal of Information Science & Technologyا ا-. No.1 (2020). 
 

 .كز التاريخ السعودى الرقمىدارة امللك عبد العزيز. مر 

 ص.29ا-.2102لج ح ضاال  كز،اا-ل    يراإل رطلو  الجفنبلاجل  وحلالج قم اجل ول الجت  بلاإلج ر حل.
 

 .رزاق، محمد

إلقرررعاة ررروجال    ررر  الال م برررلالالزلع حرررلا  ررروالج ةارررلالج ق برررلاا رلمرررلامب ل برررلات    ررر  اع م رررلال تررربللسا

 .2103ل،اقتنطبنا-حش لفا  عبلاق و .

 .ام   ا ل ال      اإلج وثبج.2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا) ك ورله(

 رضوان، أمل صالح محمود.

ةأثيرالج  وجالج قم اجل    لا م الجتق  لال  لوم ةبلاجل  ارريناف ام  جاآلا لواإلج لرو اإلانتر  بلامرملا

 .54-0صاا-(.2102)مب   راا49تا-.Cybrarians Journalا-أ ء ماتبالالج  ريساتكلبلاآلا لواتقن .

 سيد، رضوى السيد.

لج  رررروجالج قمرررر اجل    ررررلاإةررررأثيرها مرررر االام شرررر   ل ال  ع بررررلاجل  رررر وافرررر ام لررررلاكلبررررلاآلا لواع م ررررلاتنررررر سا

 .2102تنر ،اا-حش لفاأم ملالجتب ام  و ،اأم ملام م ا م .

 .ع م لاتنر .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  ا-أط إملا)م عت ير(

 صبحى، عبير.

 ص.24ا-لج  وجالج قم اام كزالجوث عجاالاميرلةب بل.

 .2108ا-ف امؤة  الال  بلال ر حلاجل      اإل  لوم  .

 الهادى، محمد محمد.

) و بررررررواا20تا-ل  لررررررلال ررررررر حلاجل  لومرررررر  .ا-لجتررررررورسالج ق بررررررلاالج  رررررروجالج قمرررررر اإ  رررررر   األا  رررررر جالال  رررررر س.

 .29-3صاا-(.2108

 محمد.الهادى، محمد 

) رتررر  راا21تاا-ل  لرررلال رررر حلاجل  لومررر  .ا-  ررروالج  ررروجالج قمررر اإلمررر ا ل الجرررنع اإلج ط بقررر  الج كبرررل.

 .2-2صاا-(.2102
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 التخزين السحابى

 )أنظر: الحوسبة السحابية(

 

 التخطيط االستراتيجى للمكتبات والمعلومات
 

 .الحاجى، هانى عبد اللطيف

سال    رلافرر ال    رر  األاك    برلات   ل ررلالج  ابررلالجتر و  لساترر نىا  رر اةط برجالج اطرربباالامرريرلةبج اك لر 

 (.2121)ا2تاا-ب .بلت لبو ا-،ام  ام ب الجزت ى.ج لجلطبفالاو 

 عبد الجواد، سامح زينهم.

) وجبروساا21ا،53تا-لجف  مر .ا-إلقعالج اطبباالاميرلةبج ات       الال م برلالجتر و  لاا رلمرلامب ل برل.

 .32-45صاا-(.2102أك وا ا

 .ى، نبيل عبد هللانقمصا

لاو عرلاحتر اةط بررجالج اطربباالامريرلةبج اجل    رر  اإم ل رجال  لومر  ااة  اررلاع م رلال لركا  رر الج زحرزافرر ا

 .23-55صا-(.2102) و بواا03تاا-ل ل .ا-تر.0495-0490ةط بجالا طلاالاميرلةب بلالجت  بلاجلل م لا

 .محمد، أسامة لطفى

ل  لرلالج إجبرلاا-ب رحلاكأ لساجل اطربباالامريرلةبج افر ال    ر  الال م برلاا رلمرلالم  شر  بل.ل ق ر   ال  

 .013-80صاا-(.2102)أك وا سا رت  راا4،اتا4م ا-ج لو ال      اإل  لوم  .

 مويهان، عبد هللا حمود.

 لومر  او ال    ر  اإل ل  لرلالج إجبرلاج لرا-لج اطبباالاميرلةبج اف امؤمت  ال  لوم  اف ا إجلالجكوحر .

 .249-291صاا(ا2103لت حلاسا و بوا)ا2،اتاا2م اا-.

 هالل، رؤوف عبد الحفيظ.

 .4-9صاا-(.2102)أك وا سا و   رسا رت  راا4،ات02م ا-م     .  .ا-لج اطبباإلج غبيرالجو بفى.

 

 التخطيط الوطنى للمعلومات
 

 لعبادلة، سهام.

ا-  عبررررررلاق ررررررو . ا مرررررر اضرررررروما  رررررردالج  رررررر روالج إجبررررررلساحشرررررر لفالج اطررررررببالجرررررروط  اجل  لومرررررر  افرررررر الالزلعرررررر

 .قتنطبنل

 .ام   ا ل ال      اإلج وثبج.2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا) ك ورله(
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 . لعبادلة، سهام

 إرالج اطررببالجرروط  اجل  لومرر  افرر الج ن بررلالجوطنبررلالجشرر مللافرر الالزلعرر اا رلمررلامب ل بررلا مرر ا بنررلامررملا

ا2،اا0،ات08مررر ا-ل  لرررلالج  لقبرررلاجل  لومررر  .ا-ةاررررصا لررر ال    ررر  اإل  لومررر  .أمررر ة سالج  لرررب الج ررر ت ا

 .214-023صاا-(.2102)

 

 . متولى، عبد هللا حسين

قرررر لمسافرررر امررررينالا طررررباإالامرررريرلةب ب  الجوطنبررررلال   لقررررلات ج قنبررررلاإل  لومرررر  اإل    ررررلات   ل ررررلالج  ابررررلا

 .45-3صا-(.2102)مب   راا03تاا-ت وداف ا ل ال      اإل  لوم  .ا-لجت و  ل.
 
 

 تدريب المستفيد من المعلومات

 )أنظر أيضا: الوعى املعلوماتى(
 

 بليمى، عائشة عفاف.

(ا5ألاط رررررر مال قب رررررروناإلج كرررررروحملا مرررررر المرررررر    جالجومرررررر عبالاو  تررررررلاجل  لومرررررر  اا رلمررررررلامب ل بررررررلاتا ررررررس)

 .22-0صاا-(.2105)ا5تا،ا4م ا-م للا ل ال      .ا-لزلع .مت شفب  اع م بلات ا

 .بومكيك، إيناس

ا-ةكروحملال تر فب  ملافرر الجو روجاحترر ال  لومرلاألارشرربفبلاا رلمرلامب ل بررلات ررلولاأرشرربفاإن رلاقتررنطبنل.

 .2102قتنطبنل،ا

 .2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا)م عت ير(

 حشاد، منال محمود.

  رررر  اكلبرررر  اإم  ترررر اع م ررررلاح رررر ل ات  رررر م ارترررر اج رررر رح ال ترررر فب  ملا مرررر المرررر ا ل اقول رررر الج ب  رررر  ات  

ط،ا-أا-.2121،اشرررر ينالجكررررو ا-خلبررررل.امل نو بررررلاا رلمررررلاة  حببررررلساحشرررر لفاحترررر لتب ا مرررروق الج نرررر لرى،ا  ررررال

 ص.223

 ع م لال نو بل.اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 خضر، إبراهيم خليل.

 ص.05ا-   لاع م لا لتطينالج قنبلا)خءورى(.ة  الاإلق بلا  جولاف اة رح ال ت فب  ملامملام

 .2108إلام ن رحل،اا-.لجت نىاجقت ال      اإال  لوم  ات  م لاالام ن رحلااؤة   ل ف ا

 . الشمرى، دانة فهد

ةن بررلام رر رل امترر ا مىا عرر  األا ررجال ط ررجات     رر  الال م بررلات إجررلالجكوحرر اا رلمررلامب ل بررلساحشرر لفا

 صا020 ا،اا-لا-.2121تنر ،اا- ،ا ه ا شيراأم  .م مملازحنر ا   الالول
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 ع م لاتنر .اكلبلاآلا لو.اقت ال      اإل  لوم  .ا-أط إملا)م عت ير(

 حى، حميدة عبيد.الصب

ةر ب ات   م اة رحب اموجالم ا ل ام   لال لركا  ر اهللااترملا  ر الج زحرزالال م برلاجلط ج ر  ات  م رلاأ ا

 .012-25صاا-(.2102) ن   اا08تا- رلم  ال  لوم  .ا-لجق ى.

 

  حة، عائشة عفاف.

(ا5)اسألاط رررررر مال قب رررررروناإلج كرررررروحملا مرررررر المرررررر    جالجومرررررر عبالاو  تررررررلاجل  لومرررررر  اا رلمررررررلامب ل بررررررلاتا رررررر

 .95-00صاا-.(ا2105)ا2ات،ا4م اا-م للا ل ال      .ا-مت شفب  اع م بلات الزلع الج    ل.

 .59ا-99صاا–( . 2102) و بوا03تا–أ ء اف ااال ل ا.ا

 . حة، عائشة عفاف

لج كررروحملا مرررر المررر    جالج  نوجوعبرررر  اإلجومررر عبالاو  تررررلاجل  لومررر  اجرررر ىاألاط ررر مال قب رررريناإةرررأثيرها مرررر ا

 .صا909ا-.2102ا،قتنطبنلا-ةن بلاألا   جاإألات  داا رلملامب ل بلات ت شفب  الالزلع الج    ل.

       اإالج وثبجا.م   ا ل الا .2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا) ك ورله(

 .على، على عبداملحسن

 إرامؤمترررررر  ال  لومرررررر  افرررررر ا  رررررر الجرررررر  ل الجرررررر ل ىاإلج ن بررررررلالج لةبررررررلاجل ترررررر فب  ملاام   ررررررلامررررررر الج  مررررررلا

 .092-010صاا-(.2121) ن   اا0،اتا41سا-.لج  ابلإل  لوم  اال      م للاا-  و ع .

 على، ياس خضير.

مررررربلااة  ارررررلام   رررررلاإ لراماطوطررررر  الج   رررررلالج   مررررربلافررررر ام   ررررر  اةررررر رح ال تررررر فب  ملافررررر ال    ررررر  ال  ر 

 م لرسالج  ب الجن و عبلسا  ساخءيرا م ،اطبفا  ي اخلبفل.

 .2108ا،اإلام ن رحلا-.ل ؤة  الجت نىاجقت ال      اإال  لوم  ات  م لاالام ن رحلااف 

 . القدال، حسام الدين عوض هللا

  ررلال  لوم ةبررل،ا إرالجومرر عبال   رر  سافرر اةرر رح ال ترر فب  ملاا رلمررلا إرالجومرر عبال   رر  سافرر انشرر الجتق

مترررر  الجرررر  ملا رررروضاهللااأم رررر الجقرررر لج،ا  مرررر اترررر ت  ام  ررررر ااسم جررررلال    رررر  الال م بررررلاتون ررررلالا  طررررو 

 ص.20ا- ةس  .

 .2102ألاقر ،اا-الة   الج  بىاجل      اإل  لوم  .جا22ؤة  ال ف ا

 .مجمع، معتز باهلل

ترر فب  ملاإ إرهافرر اةن بررلالجرروع ال  لومرر  ىاجرر ىارإل ال    رر  الال م بررلاا رلمررلامب ل بررلات    ررلاةكرروحملال 

 .2102قتنطبنلا،ااا-   الاو ب ام  ى.ا،2م   ا ل ال      اإلج وثبجات  م لاقتنطبنلا

 .2ع م لاقتنطبنلاا-أط إملا)م عت ير(
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 التدريب والتنمية المهنية للمكتبيين واختصاصيي المعلومات

 )أنظر أيضا: تأهيل املكتبيين واختصاصيي املعلومات(
 

 .ابن موس ى، محمد ناصر

ااج ددانال  ة ددانن-اسددتاياتنمملي ل ا ددخناا   اددخئ التدديب، تنمية دداناتددخبائن املددخاتنااملتلددخئنعاا   اددخئن  دد ن

  220-202صنن-( 2102)ن2عن- ل ةملتلخئنعاا   اخئنعألابش ف

 أبو الدهب، محمود محمد.

مملددة بنئة ددانمدديب، ننلمل تعا ددانقاددخبع اننخطةددان  دد ناةرددتنوست ملددخهنافىددنمناا ادد نع  ن ددخن دد نمية ددان  دد ن

ىناا   اددخئمناوةدد رناوةددين وةددين ئدد نالددي  تني املددخطنلددي نBIG DATAعفخيددخئننرابانالل خاددخئنال دد ةان

ن-( 2121)ييدخيننن2عن-ااج دانال  ة دانل ةملتلدخئنعال  دخطملنعاا   ادخئ ن-اوةيناوة رنامللخحناحجد  ن د   

  22-9صن

 أبو سعدة، أحمد أمين.

اوةدديننن دديارن وةددين ادد سن ئدد نسدد ياتناملددرفتمنرل ددانا  ددبنعا تةددخرنئددناابنالتدديب، ن دد نااملتلددخئنعاا   اددخئ

نودددددير يا نسدددد  ختنل زاددددننعالت   ددددد تنن-نشددددناننوودددددسن دددد ارنالوددددن،   ن؛تهددددخاتتن سددددخاان ن،دددد ن لدددددينال ددددخ ت

 )ازا بائنوموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ( ن-نص 22ن- 2102

 .أحمد، علياء إبراهيم

 دددددان  دددددد نادددددي ن مدددددخراناددددددسنالادددددتاابنالتيب،ة دددددانالاددددددىنم دددددياتخن ةدددددخرانشدددددد عسنااملتلدددددخئ نرباسدددددانع ددددددف انمو   

تتن2102ل  دددختنناخا دددان ادددختن لدددينالدددنوةسنئدددسنم ملدددان-ان،جدددخئننودددبنااملتلدددخئنعاا   ادددخئنئ   دددان را 

  21-0صنن-( 2102)ي ا  ن44عنن- Cybrarians Journalن-  د0441

 . إسماعيل، هبة محمد

ااملتلددددخئننالاددددل خئنالتيب،ة ددددان ددددسن  ددددينلاملددددخاتنااملتلددددخئنال خاددددا نرباسددددانمجن،ة ددددانلتملددددة بنشددددلملانلايددددخه

 ص 022ن- 2102ال خ ناتنن-ال خاان  ناملنمننشنانن سخاانالو يناوة رتناووسنالو ينال ن،نى 

 اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(

 إسماعيل، هبة محمد.

 ص 21ن-الال خئنالتيب،ة ان سن  ينلاملخاتنااملتلخئنال خاا 

  2102ال خ ناتنن-نوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئنئجخا انال خ نا ن  نا مةن 

  249-222صنن-( 2109)ييخيننن0تنع0ابن- يضخن   نااج انال  ة انل ةملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ 

 . ، يوسفىأوالد حسين

تنااملتلدددخئنال دددن نالادددتاابنالتيب،ة دددان لمل تعا دددانعرعب دددخن ددد نمرددد ،ننااملتلدددخئنال خادددا نرباسدددانئنادددخابن املدددخا

  029-99نصت4ابن-اة ذاخ ن2121

  2109اايييانااي باتنن-   نااملتلخئن  نا مةننوئت خبنعامجخ خئنالتجييي
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 أويقين، بايا.

La formation du personnel, pierre angulaire du travial collaboratif:cas des bibliothèques 

universitaires en Algérie.- 

 42-24صن-( 2102)ن2تنعن4  بنااملتلخئتناباج ان

 بالقاسم، حميدة سعد.

اج دانااملتلدخئنن-مية اناتخبائنال دخا  سن د ناملتلدخئنادخا اىنندخب، مرنع ةدنناااتدخب نرباسدانع دف انمو    دا 

  041-004صنن-( 2102)ييخيننن0تنع22سن-عاا   اخئنال نب ا 

 براهيم، نبيلة.

عفخهائن املخايناا   اخئ نرباسانا ياا دانئخاملتلداناانعة،دانل ةنعدةنافجدخا  نرعبنالت  ،سنااوتةنن  نمر ،نن

  200-092صنن-( 2121)ن04تنع4ابن-التيع،س ن-ئلىخجنئ ش   ن  سنمة شزت 

 الفائى، هدى. بو

عاندد نالت دد ،سنل  تن ددانااتي ددانعاتطةاهدددخناترلددخئنااتيددانااملتة ددا نرباسدددانا ياا ددانئخاملتلددخئنافجخا  ددانل ادددن ن

  2102نوير ياتنن-فخاتتناييجانئ اخلفا النافجةاطن من ي نئ  

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(

 .بوخدنة، نصيحة

  دددننالددديعبائنالتيب،ة دددان  ددد نألاراهنالددد ب فتنل ةملتة ددد سنئخاملتلدددخئنافجخا  دددا نرباسدددانا ياا دددانئجخا ددداناوةدددين

  2102ير ياتننون-ا جامنامل وانئ ايااتنمن،خلنئ  مل ب ن-الملييملنئسنيويى

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(     

 بوخملة ، فوزية. 

اج دددانن-م دد ،سنعمي  دددانااملتة دد سنئخاملتلدددخئنال خادددانل لة ددانالننة دددانااتجددديرامنم  ،ددانئددد ناة دددانتن ع ددان ددد ل ى 

  49-42صنن-( 2121)ن2تنع2ابن-باخحنل   تنااملتلخئنعالتملي ل ا خ 

 بودويرة، الطاهر.

رعبنئددددناابنالت دددد ،سن دددد نمي  ددددانال دددد اربنالةاددددن،انيسددددتاياتنالتملي ل ا ددددخنافىيي ددددا نرباسددددانا ياا ددددانئةملتلددددخئن

 ص 20ن-   نوير يامنالرخ ننئ رع،ناتنا بنالتي نوة  ناخا ا

  2102نوير ياتنن-  ناا مةننال نبتنو لنااملتلخئنعا سوخئناا   اخئ 

 ، سعاد.ببوطال

لاملددددخاتناا   اددددخئنئخاملتلددددخئنافجخا  ددددانافجةاطن،ددددا نالو خسددددخئنعوسدددد تام ج خئمنالتية ددددانااتي ددددانااوددددتةنان

  49-22صنن-( 2121)ن0تنع2ابن-اج انباخحنل   تنااملتلخئنعالتملي ل ا خ ن-ئ     ا رناتنئ  خل ننس خر
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 .توفيق، أمينة خير

خئنئةملتلدددددخئناخا دددددانم ب دددددفنشدددددل خئنالت ا دددددانواتةدددددخخ ن ددددد نن ددددديارنعمددددديب، ن املدددددخاتنااملتلدددددخئنعاا   اددددد

 ص 22ن- سملييب،ا نرباساناسى ا 

  2102ال خ ناتنن-  نا مةننوموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ 

 جاسم، أزهار زاير.

اادددنععنالاتادددخابنالتددديب،لىناات خادددانل ةملتلدددخئنال نان دددا نمجنبدددانانعدددةنالفتنسدددانعا دددبناا   ادددخئمن   دددخبن ايدددنن

  922ن-922تنصنن2ابن-اخسبتنووي سن وةيناا س   

 ن 2109عنبتهتنن-  ناا مةنناليعل نالتاملص ىن  ناا   اخئنعااملتلخئ 

  جرادات ، عمرمحمد,

The effectiveness level of training program of the Jordan Library and Information Association 

and its impact on the development of human resources . – International Journal of Innnovation , 

Creativity and Change . – Vol. 14 , No.1(2020) . – p. 92 – 115. 

 الجالب، محمد فتحى محمود.

مخ   دانئناددخابنمديب،لىنا  ددتحنلتف  دانس خسددانالتدديع،ننالد ب فتنل  ددخا  سن د نااملتلددخئنافجخا  دا ناخا ددانااي ددخن

  002-22صنن-( 2109)ي ل  منسةتةاتنن2تنع22ابن-ااملتلخئنعاا   اخئ ااج اناليعل انل   تنن-اة ذاخ 

 .جورجى، أرسوال

The Impacts and Success factors of ISO 9001 and ISO 29990 in library continuing education.- 

p.520-527. 

  2102ناايخاانتن-جة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبت فن22 مةنناا  ن

 الحباطى، محمد خميس.

مملددة بنالي ددختن لمل تعمددتنلتردد ،نناتددخبائنال تددخا  سن دد نا سوددخئناا   اددخئ ناملتلددخئناادديين،خئنئةوخم ددان

)ييدددخيننن2تنع4اددبن-اج ددداناانعددةنال نبددتنل لوددد تنعاليباسددخئن ددد ن  دد تنااملتلددخئنعاا   ادددخئ ن-سدد  خجناة ذاددخ 

  29-22صنن-( 2102

 .حسين، هبة أحمد

ن-املتلخئ اددددت ن-مددديب،لىنا  دددتحنلتددديب، ن  لدددان نودددختنااملتلددددخئنعاا   ادددخئن ددد نادددخرانالتددديب، ناا ددديامت ئنادددخابن

  09-01صنن-( 2102) ئن،امناخي مني ا  ن2تنع02اب

 .الحسينى، فواز

مخ   دددداناالددددخربائنااتي ددددانع دددددةخسناااددددخبعانالرتئ ددددان ددددد نئددددناابنالتدددديب،  نرباسددددانع دددددف اناخ ددددان دددد ننودددددبن

رباسددددخئناا   اددددخئنئ   ددددانال تئ ددددانألاسخسدددد ان دددد نرعلددددانال  ،ددددتمنمدددد ا ناددددخ ننافىودددد نىتن وةددددينالددددياخمتتن لددددين

  224-222صنتنن0ابنن- اف ن،يباف خلملن

  2102الن،خ نتنن–اا   اخئن نن  نا مةننافجة  انالو  ريانل ةملتلخئنع 
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 .الحلبى، خالد

ينيرعبنوموددددددخرائنعافجة  ددددددخئنااتي ددددددانال نب ددددددان دددددد نالتدددددديب، نااوددددددتةنناددددددسن اددددددانالتية ددددددانااتي ددددددانياتملخ دددددد

ومجخ ددددددخئنافىيي ددددددان دددددد نااملتلددددددخئنن-ااملتلددددددخئنعاا   اددددددخئ نوموددددددخرنال نبددددددتنل ةملتلددددددخئنعاا   اددددددخئناة ذاددددددخ 

  21-00صنن-( 2102ييخينن)ن49تنعن24ابن-عاا   اخئ 

 .الحلبى، خالد

الاددددن نألاعسددد نعشدددةخلن من،  دددخ نالرن،دددملننلددد نمو  ددددملنن-الادددلملاناليعل دددانل دددخرانااملتلدددخئناالدددي  سناليخشددد  س

  02-00صنن-( 2102)ني ا  ن22عنن-ا  ب ن-ألا ياننعانىنال ةخب 

 حمزات ، كفاح محمد .

رااددملنتنن–مو    ددامناشددناننا ايددانافى ا دد  ن ننالتدديب، ن دد نا سوددخئناا   اددخئنئةيييددانرااددملن نرباسددا

2121  

  را نعنال   تنوموخا ان ننوبنااملتلخئنعناا   اخئن رااملن نك  انناخا ان–  نعوان)ناخاوت ت(ن

 .الحناوى، منال صبحى

ملدددنناا   اخم دددا نرباسدددان  ن ددد نا ااتددداناتر لدددخئنسددد  نال ةدددان ددد نازادددتئنمية ددداناتدددخبائنافىخسددد ن لدددنرعب 

)اددددددخبسنن02عنن-ئودددددد تن دددددد ن  ددددددبنااملتلددددددخئنعاا   اددددددخئ ن-ا ياا ددددددانايييددددددانادددددديانئخاة ملددددددانال نب ددددددانالودددددد  ريا 

  222-220صنن-( 2102

 .رامول، محمد أيمن

اليعبائنالتيب،ة انعرعب خن  نمر ،ننعفخهائن املخاتنااملتلخئ نرباسانا ياا انئةملتلدان وةدين دنعانئجخا دان

  2102نتنوير يان-نوير يامناوةين يةسنباا لتنبعم انئ رباع ن-ا ا ألاا تن لينال خربنل    تن ست 

  2اخا اننوير يانن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 زليخة، حشود.

رعبنالت ددد ،سنااودددتةننلاملدددخاتنااملتلدددخئن ددد نمووددد سنادددياخئناا   ادددخئ نرباسدددانا ياا دددانل ةملتلدددانالنطةوددد ان

اج ددانباددخحنل  دد تنن-بنن ،دديبنا دد لتناي ددتنافىةددنا تننئددنا  وادد رننل ةرخل ددانال ة ا ددانئ ييددانالادد فمن ل اددا

  94-21صنن-( 2121)ن2تنع2ابن-ااملتلخئنعالتملي ل ا خ 

 .زمارة، سارة

م ددييننووت خاددخئنالتيب،ة دددانل  ددخا  سن ددد نااملتلددخئنافجخا  دددانئيددخهن  ددد ناتر لددخئننرابانال نمدددا نرباسددانوخلدددان

لدددددينال دددددخربنل   ددددد تن سدددددتا امنسدددددخبان ادددددخباتن اددددددخلنا دددددتن  ةدددددخلنااملتلددددداناانعة،دددددانر ن وةدددددين دددددنعانئجخا دددددانألا 

  2102نوير ياتنن-او ي  

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(
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 ى، صفية.س سا

اليعبائنالتيب،ة اناا اتدانل  دخا  سنئخاملتلدخئنافجخا  دانعرعب دخن د نموود سنألاراه نرباسدانا ياا دانئةملتلدخئن

  2109نوير ياتنن-الان نافجةاطن مننشناننشتن ارن لخرا نخئاخا 

 ا تين  بنااملتلخئنعالت   مل ن 2اخا اننوير يان–  نعوان)رعت باه(ن

 سعيدى، سليمة.

ااج دددانال نب دددانن-  ة ددانالت ددد ،سنااوددتةننل ضددد ن   دددانالتدديب رنافجدددخا  ن ددد نال ملددننالنن دددى نرباسدددانا ياا ددا 

  049-ن022صنن- (2102)ريوةاتنن22عنن-ل ة   اخئ 

 بان.كسلمان، سعد ص

ن-املتلخئ ادددددت ن-ن ةددددداناا   ادددددخئنعمددددديب، نعمية دددددانااددددد ابرنالةادددددن،ان ددددد ناا سودددددخئ نال تندددددانالتلخرل دددددانئ  هةدددددخ 

  24-04صنن-( 2102اخبسننمماتاينمن)ييخينن0تنع09اب

 .، محمد صافى عبد الهادىنسليما

خلنالمل  ي نرباسانع ف انمو    دانل  د نمملد بنا  دتحنالتيب، ناا يامتن  نئناابنااملتلخئنعاا   اخئن اة

 عبنا ن222ن- 2102نتااي خن-  ن  هنا خي تنافج رامننشنانن اخلن لينااج ينم   تن وةيناخ ننافخاا 

 اخا انااي خ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 السيد، جيهان محمود

اتددددددخبائنالتفمل ددددددتن ئددددددياخ ن دددددد نودددددداناااددددددملتئنلاملددددددخاتنااملتلددددددخئنافجخا  ددددددانئناددددددخابنمدددددديب،لىنا  ددددددتحنلتية ددددددان

) عتددددد بنمنن4تنع4ادددددبن-ااج ددددداناليعل دددددانل  ددددد تنااملتلدددددخئنعاا   ادددددخئ ن-خ  لفدددددالوددددد  ريانئخسدددددتاياتن سددددد ل نر

  21-20صنن-( 2102ريوةاتن

 السيد، محمد خميس.

 نرباسددددددانمرل   ددددددان  دددددد ناملتلددددددخئناادددددديين،خئنالتية ددددددانااتي ددددددانل  ددددددخا  سن دددددد نااملتلددددددخئن دددددد نبدددددداناللة ددددددانالننة ددددددا

  2102س  خجتنن-ئةوخم انس  خج 

 اخا انس  خج نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 السيد، محمد خميس.

 ص 41ن-ااوخ يائنالتيب،ة انعيويناس تام ج خئن ييسانا بنالتيب، ن  نا سوخئناا   اخئ 

  2102وسملييب،انتننن-ااملن،انل ةملتلخئنعاا   اخئ نلجة  الن21 مةنناا  ن

 سيدهم، خالدة هناء.

اسدددد تام ج خئنالتية ددددانالننة ددددانلاملددددخاتناا   اددددخئنئخاملتلددددخئنعاناعددددةناا   اددددخئ نرباسددددانا ياا ددددانل ةملتلددددان

ن04تنعن4ادددددبن-التددددديع،س ن-ل ددددد ،نح نتنعو ددددديا  جددددد ننئدددددتلنسددددد ي بتناانعة،دددددانئجخا دددددانااوددددد  امناخلددددديان يدددددخه

  022-049صنن-( 2109)

 



 

 

862 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 .الشبيبى، ميمونة

ن-مرل دددملناةددد ذجنئدددخمنتنل ةتدددخبائنألابب دددان  ددد نألا دددننالتددديب،لىنلاملدددخاتناناعدددةناملدددخربنالدددت  بن وددد ريان ةدددخس 

  2102او  تن

  نك  ان را نعال   تنواتةخ  ا ننوبنرباسخئناا   اخئ نخئ ساخا انالو رخسنن-  نعوان)اخاوت ت(

 الشريف، هشام محمد.

  2-0صنن-( 2102)سةتةاتنن42عنن- Cybrarians Journalن-اليةر انعوستويات نسعبشنال ةانئ 

 شعبان ، ماهينور فؤاد.

رابن  د لنل زادننعنالت   دد نتنافج دةان نن-التية دانااتي دانلاملدخاتنااملتلدخئن د ناللة دانالننة دان نرباسدانا ياا دان ن

 ص نننن222ن–  2109

 شعيب، حاج.

ن-اة ذادددخ نالدددىاقتنلاملدددخاتناا   ادددخئن ددد نبددداناللة دددانالننة دددان ددد نااملتلدددخئنال خادددا ناملتلدددخئنم ةودددخسالت ددد ،سن

  002-22صنن-( 2109)ن04تنع4ابن-التيع،س 

 .الشكرة، محمد

نددد نااملتلدددانالننة دددانالوددد  ريانوددد لنن ا دددينالل خادددخئ نرباسدددان  سنادددسنالادددتاابنالتيب،ة دددان ادددتنا  نمدددخراناللدددخو

  2102الن،خ تنن-ي سفنانار نم  ،ة امننشنانناوةي

 اخا اناا كنس  ر ن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 شكرى، كرستينا نظمى.

الت  دد بنااوددتةننل  ددخا  سنئةملتلددخئنافجخا ددخئنااملددن،اناف خ ددانعافجخا ددخئناف خ ددانااادد تعانادد ناخا ددخئن

ستن- ن- 2102 سددددملييب،اتنن- اية ددددان دددد ناملددددن نرباسددددانمو    ددددانا خباددددامننشددددنانن ددددخران لددددينااددددي بنا  دددد ى 

 ص 212

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)رعت باه(ن

 صالح، أميرة عالء الدين.

رعبنافجخا خئنعاموخرائنااملتلخئنعألابش فن  نالتية انااتي انل  خا  سنئةجدخلنألابشد فنلتو  دملن  ديامتخمن

  222-222صنن-ل  ا تان تهنالييسن خفحتنبمخهن ابنهللان اتيخ

  2102نئ بس راستن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 عامر، عبد العزيز عبد الحميد.

ااج دددددددانال  ة دددددددانل ةملتلدددددددخئنن-الترددددددد ،نناامدددددددىنل  دددددددخا  سنئخاملتلددددددداناانعة،دددددددان ددددددد ناخا دددددددانالةاع،دددددددا نمملددددددد بنا  دددددددتح 

  202-020صنن-( 2102)ن2عن-عاا   اخئنعألابش ف 
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 عباده، شهرزاد.

ووت خاددخئنالتيب،ة ددانلاملددخاتنااملتلددخئن دد نبدداناللة ددانالننة ددا نرباسددانوخلدداناملتلددانر ن وةددين ددنعاناخا ددان

ن-ااج دانال نان دانل ة   ادخئ ن-افجةاطدنمنشدتن ارن لدخرهتن دف انسخ د ى ن–ا تن لينال خربنل    تن سدتا انألا 

  40-22صنن-( 2102)ن2تن0تنع09اب

 بد اللطيف .عباس ، ميساء ع

لددددين رعبنمدددديب، نعنمي  ددددان املددددخطيىناا   اددددخئن دددد نر ددددبناددددياخئنااملتلددددخئن ددددسن  ددددين ناملتلدددداناخا ددددانواددددختن

ن–(   2121)سدددةتةاتن2تنعن44ادددبن–را دددانل ةملتلدددخئنعناا   ادددخئن نب ااج دددانألا ن–ئدددسنم ملددداناة ذادددخن ننالدددنوةس

  94ن– 20ص

 .عبد التواب، منال إبراهيم

اجددددددخلنمملي ل ا ددددددخناا   اددددددخئنئخمسددددددملييب،ان دددددد نمردددددد ،نناتددددددخبائناف ددددددن،ج سنا ااتددددددانرعبناناعددددددةنالتدددددديب، ن دددددد ن

  2102 سملييب،اتنن-اتر لخئنس  نال ةا نرباسانا ياا امننشنانن اخمتن عن،خنالناخر تناتخناوةينل   

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 د العزيز.عبد الغفار، منى عب

اخا دددان سدددملييب،ان ددد ننتاوددد نئنادددخابنمددديب،لىنا  دددتحنلتددديب، ن دددت ننودددبنااملتلدددخئنعاا   ادددخئنئ   دددان را 

-92صنن-( 2121ادخبسننم)ييدخينن0تنع2ابن-ااج اناليعل انل   تنااملتلخئنعاا  ةخئ ن-ا نبنالتيب، نال ة   

019  

 عبد الكريم، سلوى السعيد.

ياتملخ ديىناناعدةناملدخربنالددت  بن ود ريان ةدخسناتر لدخئناللة دانالننة دا نرباسدداننا اعلدانالادتاابنالتيب،ة دا

ن24عنن-ااج دداناارخبب ددانل ت   ددملنعاا   اددخئ ن-ى شدد م  ،ة ددامنسدد   نالودد  ين لددينالملددن،بن وةدديتنئيب،ددانالي ة

  24-40صنن-( 2104)

 عبد هللا، داليا موس ى.

املدددخطيىنااملتلدددخئنعاا   ادددخئنئخسدددتاياتن ال ة  دددان يددديننملدددن،انافىيي دددانلتية دددانااتدددخبائااافجتددد رنالفنريدددان

 ص 02ن- Library Cybrarians, Expertsعسخطانالت ا انواتةخخ  نرباسانم   ة انمو    اناجة  اىن

  2102نال خ ناتن-موخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لتن22 مةنناا  ن

 عبد هللا، فضل عبد الرحيم.

ال  اادددددددداناادددددددد  نان  دددددددد نم خل ددددددددان راهن نوددددددددختنالتدددددددديب، ن دددددددد نا سوددددددددخئناا   اددددددددخئنالودددددددد راا انئةودددددددد عل ختهخن

  0204-0092صنن-نسةخ  ا ني مرااجتة  امنمضان لينالنو بن لينهللاتن ليناللخق ن

  2102نال خ ناتن-اموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لتن22ن مةاا  ن

 

 



 

 

865 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 .عبد الرحيمعبد هللا، فضل 

اوددد ناسددد تام ج انشدددخا انيطدددتتننااملتلدددخئنألاكخرية دددانالوددد راا انلودددينالفجددد نالتيب،ة دددانل ةاتملددد سن ددد نبدددان

  294-222صنن-ان لينالنو بن لينهللاتنع لىن لينالفتخحن لينالنوةس ضاللة انالننة امنم

  2102نئ بس راستن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةناا  ن

 على.عبده، ياسمين 

التدددديب، نعوساادددددخبائنااتي دددددان دددد ناجدددددخلنااملتلدددددخئنعاا   اددددخئ نرل ددددداننبشدددددخر نمنم ددددييبناوةدددددينمت ددددد ن لدددددين

 ص 022ن- 2109تن ليه]ال خ نا[ نيخسة سنن- 0طن-التخر  

 عبده، ياسمين على.

 دد ناجددخلنرعبناناعددةنالتدديب، نعوسااددخبائنااتي ددان دد ناجددخلنااملتلددخئنعاا   اددخئن دد نمردد ،نناتددخبائنال ددخا  سن

ال ددخ ناتنن-ااملتلددخئنعاا   اددخئن دد ناملددن نرباسددانا ياا ددامننشددنانناوةددينمت دد ن لددينالتددخر تن ددىنني سددف 

 ص 222ن- 2102

 اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 عثمان، نهى محمد.

لدددي ن املددخاتناا   اددخئن ددد نااملتلددخئنألاكخرية ددانئجخا دددانووت خاددخئنالتيب،ة دداناف خ دددانئخاتددخبائنافى خم ددان

) ئن،ددددددانن2تنع29سن-اج ددددددانااملتلددددددخئنعاا   اددددددخئنال نب ددددددا ن- ةوددددددت لا لااي م ددددددا نرباسددددددانل  اندددددد نعماردددددد  ن

  24-4صنن-( 2109

 عريبى، خلود على.

 نان دداناتر لددخئناللة ددانن ددخسنوسددا ةخبنألاا ددانل اددتاابنالتيب،ة ددانل  ددخا  سن دد نااملتلددخئناانعة،ددانللجخا ددخئنال

  000-29صنن-( 2121)ن2تنع2ابن-ااج انال نان انليباسخئناا   اخئ ن-الننة ا 

 ت، أمانى بهجت.ز ع

عنملددد بنال  خمدددانئةوخم ددداننامدددي  تنالادددتاابنالتيب،ة دددان  ددد ن راهنال دددخا  سن ددد ناملتلدددخئننردددخخ نالادددلخ نعالن،خ ددد

  2102 س  طتنن-تن يةسنعاي ن لينال خل  س  ط نرباسانمو    انم  ،ة امننشناننش لخسنا  فا

 اخا ان س  ط نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 العوض ى، سها.

Continuing professional development in Kuwaiti academic libraries.- Int. Information & Library 

Review.- Vol.47, No.3, 4 (2015).- p.83-91. 

 العوض ى، نجاة أحمد.

الاددددتاابنالتيب،ة ددددانئخفجة  ددددانالودددد راا انل ةملتلددددخئنعرعب ددددخن دددد نمي  ددددان املددددخطيىنااملتلددددخئنعاا   اددددخئمناجددددخان

  220-240صنن- وةيناوةينال  ض ىتنب،خنالف تناوةين وةيتن ىننوخاينك ك تنعمخهناوةينالةا ت 

  2102راستنئ بس  ن-لتموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ ن29  ناا مةنن
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 فالح ، عواطف محمد .

 ننننننن ددد نااددد مةننال   دددىن212ن-022صن–التددديب، ن ددد نااملتلدددخئنعناا   ادددخئنعنام  خسدددختهخن  ددد نمرددد ،ننااتيدددان ن

  2104 نائ رنتنن–للجة  انال  ة انل ةملتلخئنعناا   اخئنعنألابش ف ن

 القيندى، محمد جاسم.

عاا   ادددددخئن  ددددد ناسدددددتايااخئنعسدددددخطانالت ا دددددانواتةدددددخخ ن ددددد ناملتلدددددخئنمية ددددداناتدددددخبائن املدددددخطيينااملتلدددددخئن

  2121ئ هختنن-اايابسنافى  ا انئيعلانال  ،تمننشناننسخاحن ، هبن لينافج ارتن ا تاناوةينب خ 

 اخا انئ هخ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 .كحيلة، سارة

اا   ادخئنادسنادتلنشدل خئنالت ا دانواتةدخخ  نرباسدانا ياا دانئخاملتلداناانعة،دانالت  ،سنالدىاقتنلاملدخاتن

  012-22صنن-( 2109)ن2تنع2ابن-اج ان  بنااملتلخئ ن- 2فجخا انافجةاطنن

 راد.مكريم، 

الت د ،سنااوددتةننل ةملتة د سنئدد سنا ر دخئنال اندد نع مددخ نالترد ،ن نمجنبدداناملتلدانر ن وةددين دنعانئجخا ددانألاا ددتن

 ص 9ن-ل خربنل    تن ستا انئ وريةيا  لينا

  2102نوير ياتنن-  ناا مةننال نبتنو لنااملتلخئنعا سوخئناا   اخئ 

 اللهيبى، عبد املحسن بن حسن.

و  لانمفخ   انلتيب، نالرت نااوتجييسنئجخا دان تنال دن ن  د نوسدتاياتنالف دخلناملتلداناا دكن لدينهللان

ال تدددد تنسدددد ينشدددد لخسن لددددينال  دددد بن ئدددد نافجخا  ددددامن لددددينااووددددسنئددددسنوودددد سنال ت لددددىتناوةدددد رناوةددددين وةددددين

 ( 2121)ي ل  نن00عن-ااج انال نب انل يباسخئناا   اخم ا ن-ي مر 

 .لطان بن رجباملالكى، س

الادددتاابنالتيب،ة دددانااتي ددداناا يادددانل  دددخا  سن  ةدددخرانشددد عسنااملتلدددخئنئجخا ددداناا دددكنسددد  ر نرباسدددانم   ة دددامن

  2102الن،خ تنن-نشنانن خشبنمنوخئ 

 اخا اناا كنس  ر ن-  نعوان)اخاوت ت(

 متعب، ناصر.

ملتلددددددخئنعاا   اددددددخئنئ   ددددددانال تئ ددددددان باهنالر لددددددانعال ددددددخطة سن  دددددد نئددددددناابنالتدددددديب، ناا دددددديامتن دددددد ننوددددددبن  دددددد تناا

خئنافىيي دددان ددد نااملتلدددخئن دددومجخن-ألاسخسددد انئيعلدددانال  ،دددت نرباسدددانم   ة دددامناخ دددننات ددد تن ددد  نافىنبدددت 

  022-010صنن-( 2121)ييخيننن42تنعن22ابن-عاا   اخئ 

 متولى، محمد لطفى.

نشدددنانن اي دددانن-رباسدددانمجن،ة دددا ىنااملتلدددخئناايبسددد انئةملدددنن ددد ن ملدددننافى سدددلانالسدددىخئ ا نيمددديب، ن املدددخط

  2102ئ هخنتنن-اجي نافجخكت نت خر 

 اخا انئ هخ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(
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 مجاهد، أمانى جمال.

ئودد تنن-عبشنال ةددانالتيب،ة ددانلتي  ددان ةددخلناا نمددا نرباسدداناددخنماددنن  دد نا اندد نافجة  ددخئنااتي ددانال نب ددا 

  29-42صنن-( 2102)سةتةاتنن09عنن-تلخئنعاا   اخئ   ن  بناامل

 محمد، إلهام عمر.

ىنااملتلدددخئنعاا   ادددخئنئخاملتلدددانال  ي دددانيم ب دددفنشدددل خئنالت ا دددانواتةدددخخ ن ددد نن ددديارنعمددديب، نااتملخ ددد

 ص 02ن-وةيناوةيتنامل  ناوةينووسنا  فا  الو راا امننلتختن ةنن

  2102نتال خ نان-ا   اخئ تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعالن22 مةنناا  ن

 محمد، سماح عبد القادر.

مي  ددددددانااتملخعدددددد ىناا   اددددددخئنعااملتلددددددخئن دددددد ن ملددددددننشددددددل خئنالت ا ددددددانواتةددددددخخ  نرباسددددددانعسدددددد نال ددددددخا  سن

 ص 22ن-ت(منسةخحن لينال خربناوةيتناوةيناللا تني سف 2102الو راسن)ن-ئةملتلخئناخا انافجة،نا

  2102نال خ ناتن-خئنعاا   اخئ موخرنال نبتنل ةملتللتن22 مةنناانن  

 محمود، أسامة السيد.

ن40عنن-ومجخ خئنافىيي دان د نااملتلدخئنعاا   ادخئ ن-ىنااملتلخئنال خاا يالال خئنالتيب،ة ان سن  ينلاملخط

  402-222صنن-( 2109)ييخينن

 .د، مرام مجدىو محم

املتلدددخئناخا دددان سدددملييب،ا نرباسدددانمو    دددانادددي نمدددي  تنالادددتاابنالتيب،ة دددان  ددد نعفدددخهانال دددخا  سن ددد نو سدددلان

  2109 سملييب،اتنن-م  ،ة امننشنانناوةين ا بننئنا  بنمناجتنانىن لينال ة،ةن لينالرفخب 

 اخا ان سملييب،ان نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 .مسلم، سعاد حمود

ا ا ناملتلانرابنالملت نعال  خطملن اة ذادخمنسد خرنوةد رناود بتنا دخهنن يارنعمي  انال خا  سن  ناللة ان لمل تع

  242-229تنصن0جن-وو سنا ل  

  2109عنبتهتنن-  ناا مةنناليعل نالتاملص ىن  ناا   اخئنعااملتلخئ 

 مسيف، عائشة.

 عئنن21نىناا   ادددخئنألاكدددخرية  سن ددد نااملتلددداناانعة،دددانفجخا ددداياوت خادددخئنالت ددد ،سنااودددتةننالننة دددانلاملدددخط

  22-24صنن-( 2109)ن04تنعن4ابن- التيع،سن-ئسنيويى نتناخريااو فنن ومل مليامن خااا0944

 مصباح، محمد محمود.

م خل انالتيب، ن لمل تعمتناا ةااسنع  تناا ةااسن  نمية اناتخبائناس تاخعناا   اخئنلدي ن دت ننودبن  دبن

  299-242صنن-( 2102)ي ل  نن42تنعن22ابن-اخئ ومجخ خئنافىيي ان  نااملتلخئنعاا    ن-اا   اخئ 
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 .مقنانى، صبرينة

نمنات  ةدددداالتدددديب، ن  دددد نال  دددد لنافىددددننل ة   اددددخئنئجخا دددداننخ ددددي نانبددددخحنعبم ددددانافجةاطددددن ناودددد ناي ةددددخئن

  211-222صننت2ابن- اول  ن اتييانا يخمتتنم تع  

In Third International Colloquium on Open Access .- Rabat , 2018. 

 ميلود، العربى بن حجار.

ن-وخاددددخئنالتدددديب، ن ددددةسناللة ددددانالننة ددددانادددد بفتناملتلدددداناجةدددد نك  ددددانال  دددد تن موددددخا انعال  دددد تن سددددتا ا

)ريوددددةاتنن44تنعن22اددددبن-ااج ددددانال نب ددددانللبشدددد فنعالت   ددددملنعاا   اددددخئ ن-من وةددددينئددددسنئ ددددا 0اخا ددددانع ددددناسن

  224-219صنن-( 2102

  010ن-22صنن–(   2102)نريوةاتن4عن–ال  ة انل ةملتلخئنعناا   اخئنعنألابش فن ن يضخن  ن نااج ان

 نابتى، محمد الصالح.

ىنااملتلدددددخئن  ددددد نم دددددييبنادددددياخئناا   ادددددخئن لمل تعا دددددانل ةودددددتف ييسنادددددسنذع ن  خندددددانيمددددديب، نااتملخ ددددد

الملدددخفحنادددخئاىتن ددددخانننألاان،مل ددددان اة ذادددخمناوةدددينTennesseeاللملدددن،انئخاملتلدددخئنافجخا  دددا نمجنبددداناخا دددان

  042-002صنن-ئ الزش 

  2109انبان)م مر(تنن-رنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ تموخلن21 مةنناا  ن

 نديم، عفاف بنت محمد.

اج ددددانن-موييددددينووت خاددددخئنالتيب،ة ددددانل  ددددخا  سن دددد نااوددددت ر خئنالننة دددداناا سودددد ان دددد نافجخا ددددخئنال نب ددددا 

  242-202صنن-( 2102مناخبسن2102) عت بننن0عنت22ابن-املتلاناا كنمتينال  ي ا 

 النشار، إيمان صابر.

اج داناانعدةنن-مي  تنمرل ملنومجخ خئنافىيي انلددرابان  د نالتية دانااتي دان د نااملتلدخئنعا سودخئناا   ادخئ 

  212-020صنن-( 2102)ي ل  نن2تنعن2ابن-ال نبتنل لو تنعاليباسخئن  ن   تنااملتلخئنعاا   اخئ 

 ، أسماء حسن.نصر

ااتدددخبائنافى خم دددانالت ادددانل ةملتة ددد س نرباسدددانا ياا دددانل ادددتاابنالتيب،ة ددداناليعل دددانع ن  ة دددانعال نب دددانل  ددد ن

  2109ال خ ناتنن-ئناابنميب،ة انلتخن  ناملنمننشناننبايهننئنا  بن لينالاتتناخلينوو سننئخب  ب 

 ااملتلخئنعاا   اخئ اخا انو  اس نك  ان را  ننوبنن-  نعوان)اخاوت ت(

 اليمنى، مريم علوى.

  22-02صنن-( 2109)ي ل  من  وررمنسةتةاتنن2تنع21ابن-املتلخئ ات ن-التيب، ناامى ن  ة ت نع ا ا   

 اليمنى، مريم علوى.

) ئن،دددامنادددخي مني ا دددانن2تنع21ادددبن-املتلدددخئ نادددت ن-التددديب، ناامدددىنع  ة تددد ن ددد نماملدددونااملتلدددخئنعاا   ادددخئ 

  20-22نصن-( 2109
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 تدفق المعلومات
 

 العتيبى، نوره

The Impact of the international conventions on the flow of information: United Kingdom and 

Kingdom of Saudi Arabia: a comparative study.- Arab Journal of Library & Information Science.- 

Vol.39, No.4 (Oct. 2019).- p.4-24. 
 

 ير الكتبمتد

 )أنظر: إبادة الكتب(

 

 التراث العربى وإلاسالمى

 )أنظر أيضا: تحقيق ونشر املخطوطات. املخطوطات(
 

 محمد، يحيى بن بهون.ا

  210-020صنن-( 2104)ن0تنع2ابن- نبم نن-ا نال تاتنافجةاطن ناة خنعمو   خنعرباسا 

 الجالمنة، على سلطان.

يدددداتناعتدددد نالودددديان اة ذاددددخمن  دددد نسدددد رخسنافجت ن طن دددد ناياددددانال دددتاتع ألاباددددخ  اتددد رنال تاددددانالادددد  نشدددد   ن

 ( 2102)سةتةاتنن2تنع0ابن-اج انااار  خئنعااملتلخئ ن- وةينروتسن خفح 

ن- ود الناا نمدا ن- عاما: مكتبة امللك عبد العزيز العامة  توثق للتراث العربىى وإلاسىالمى 23دها تجاوزت و جه

  04-02صنن-( 2109)ريوةاتنن92تنعن24س

 الحفيان، فيصل.

ن-( 2102)اددد مةاتنن2تنج22ادددبن-اج دددانا تدددينااار  دددخئنال نب دددا ن-اودددخب تنسدددتاخ نالت ددد ،سنعالليدددخهنعال دددتات 

  202-022صن

 حمدادو، بن عمر.

ااج دددددانافجةاطن،دددددانن- نادددددسنادددددتلن  ددددد نادددددةاطسنااار  دددددخئنعااملتلدددددخئ مدددددناتنالاددددد  ن لدددددينالدددددنوةسنألااضدددددن 

  009-94صنن-( 2112)ن2تنع2ابن-ل ةار  خئ 

 حناش ى، فادية .

 Le patrimoine en Algerie: un document de pierre oublie/  Fadia Hannachi, Vincent Meyer . – 

Revue Maghrebine de Documentation et d’ Information . –N0. 29(2020) . – p. 33-54  

 الدباغ، عبد الكريم.

ن-( 2102)ي ا دد ن0تنع0سن-اف ةاادا ن-ووددسن  د ناوفد هنعاتد رهن دد نايادانال دتات نال تادانألاسدتخذنالديعت ب 

  402-440صن
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 .السيف، عمر بن عبد العزيز

اخا ددداناا دددكنن-اج دددان را ن-اوددد ناةددد نال دددتاتن  دددتناادددخر ن ددد نااة ملدددانال نب دددانالوددد  ريانعوف ددد نعم    ددد  

  29-09صنن-( 2104اخي ن)ن2تنعن22ابن-س  ر 

 .شتوح، زهور 

تن2ادبن-اج دانااار  دخئنعااملتلدخئ ن-نناهان  نايهجنألاستخذنااتخبنئ  يخمتن  ناة نعمو  ملنال دتاتنال رد   

  22-2صنن-( 2109)سةتةاتنن2عن

 عسيالن، عبد هللا.

ن2تنج22اددددبن-اج ددددانا تددددينااار  ددددخئنال نب ددددا ن-ادددد ناوددددخب ن دددد ناددددىلت نلبددددتنمةددددختنع اددددي نعاددددىلاىنلدددد  

  222-202صنن-( 2102)ا مةاتن

 ى، محمد.تالعمار 

)ي ل ددددد منن020تنع42ادددددبن- دددددخلبنالفملددددن ن-ت نعماددددنه منا يددددخنألاايلوددددد ىنعاوددددخ ةانااودددددت نب سنألاسددددلخسن ددددد نرباسددددد

 ( 2104سةتةاتن

 .قندوز ى، حما

ن- ةددنننخسدد ى  اددخ، تنن  اتدد رن  ةددخهنال ددنا ن دد نمدديع،سنالفتددخبسنعالملاددخمخئنعااجددتئناا ي ددانئددخل تاتمننيدديع 

  024-019صنن-( 2109)ن42تنعن4ابن-نبت اج انال تاتنال   ىنال 

 محمد، أشرف صالح.

  24-22صن-( 2102)اخي نن0عن-اج انااار  خئنال  خم ا ن-ال تاتنااف  ر 

 .املدنى، آمنة

ااج ددداناارخبب دددانل ت   دددملنن-ال دددتاتنااملتددد  نئخاملتلدددخئنالت موددد انئددد سناادددخ ننالف دددياسنعاسددد تام ج خئنالت ةددد س 

  014-22صنن-( 2102)ن22عنن-عاا   اخئ 

 .مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث

ن- 2102ربددددددت ناانعددددددةتنن- 0طن-انعددددددةناة ددددددانااخاددددددينل   خمددددددانعال ددددددتات ناةوددددددانع اددددددنعسن خاددددددخناددددددسنال رددددددخه ن

 ص 222

ماتايددددددننن22تن20ال ددددددخ ناننتاملىىىىىىؤتمر الىىىىىىدولى: التىىىىىىراث العربىىىىىىى وإلاسىىىىىىالمى: الرصىىىىىىيد والعمىىىىىىل واملثاقفىىىىىىة والحضىىىىىىور 

  2-2نصن-( 2102)اخبسنن042عنن-  خئن الخب،ا ااارن- 2102

 نبيل، حفاف.

ااج دانن- دد 2عنن2افجةاطدن، سن د النال دنا سننال   ةدخهنااخلمل دن ىن  ناجخلنالف  نعألا د لنعافىديي  ال تاتنال 

  242-220صنن-( 2102)ن01تنعن9ابن-افجةاطن،انل ةار  خئ 
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 التراخيص
 

 .الجندى، محمود عبد الكريم

الت اتخئنااوت ل  انل ة سوخئناا   اخم ا نب ،انمو    دانل دتاا وناسدتاياتنااوت ،دخئنالننة دامنمديل فن

 ئدد نبلددى نع ابانال  خمددانعمية دداناا نمدداتننن- 0طن-اوةدد رن لددينالملددن،بنافجيددي تن ملددختناوةدد رن لددينالددنوةس 

 (2ن؛رباسخئن  نااملتلخئنعاا   اخئ)ن-ص 224ن- 2102

 زيادى، كريمة.

ن-تا ونالت   دي نعال دتا ونالنن ددىنعديراانلضدةخسنو دد  ناا لدفن د نبدانالتودد لننلد نااملتلدخئننالننة ددا ال د

  021-000صنن-( 2109)ن4عن-ئل   م   خ 

 يرة.ضنعاشورى، 

م   بناستاياتناللخو  سنل تاا وناااخعن ئياخ ن  ن ة  دانالزادننال   دى نرباسدانا ياا دانئخا تدينالد  نىن

  24-40صنت2ابن- تان خش ب تنعن،ةانا فتنمر ةانالا   اضمنINRBAAالةباخ نافجةاطن نل لو ن

In Third International Colloquium on Open Access.- Rabat,2018 
 

 .محروس عبد الرحمن، عصام .

مددددناا وناسددددتاياتنااوت ،ددددخئنالننة ددددان دددد نااملتلددددخئنافجخا  ددددانااملددددن،ا نرباسددددانمو    ددددانا خباددددامننشددددنانن

 شل سنال  ت ن-افجيي  اوة رن

 اخا انااي م ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 محمد، إيمان رمضان.

خاملتلددددددددخئنافجخا  ددددددددا نرباسددددددددانئمددددددددناا ونااملددددددددخربن لمل تعا ددددددددانعرعب ددددددددخن دددددددد نر ددددددددبنون،دددددددداننمخودددددددداناا   اددددددددخئن

   22-0صن-( 2102)ي ا  نن42عنن- Cybrarians Journalن-استرت  ان   ناملتلخئناخا خئنال خ نانالملات  
 

 

 التربية المكتبية

 ) أنظر أيضا: حصة املكتبة (

 .رشدان، رشا أحمد محمود

مدددي  تنال تئ دددانااملتة دددان  ددد نمية ددداناتدددخبائنالددد خ ناا   ادددخقتنااودددتيااانلدددي ن دددت نااددديابسنال خا ،دددامننشدددنانن

  2121ال خ ناتنن- سخاانالو يناوة ر 

 اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ن–)رعت باه(ن  نعوان

 رشدان، رشاد أحمد محمود.

اج ددانااملتلددخئنعاا   اددخئنن-ال تئة ددانااملتة دداناددخنئدد سنالدد خ نااملتلددىنعالدد خ ناا   اددخقت نرباسددانمو    ددا نا ددنب 

  222-242صنن-( 2121) عت بننن4تنع41سن-ال نب ا 
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 الترجمة
 

  221-299صنن-( 2102)ن22عنن-ااج انال نب انل   خما ن- الترجمة

  242-220صنن-( 2102)ن22عنن-ااج انال نب انل   خما ن- الترجمة آلالية

 .الحربى، سعود هالل

  24-02صنن-( 2102)ن22عنن-ااج انال نب انل   خما ن-عنفخئن   ناوخبائنال تاةاننل نال نب ا 

 حمزة، حسن.

  42-40صنن-( 2104)ن20عنن-ااج انال نب انل   خما ن-عاجتة ناا نما نئ سنالتةخ انعالتة ا ال تاةان

 .رنرفشفارتس، 

ااج دددانن-ا دددانال  ددد تننلددد ن عبعبدددخنادددسنادددتلنال ردددانال نب دددانعبخسدددت ةخلنااملدددخربنال نب دددانوادددىن ملدددننال هضدددا 

  022-000صنن-( 2102)ن22عنن-ال نب انل   خما 

 .العزاوى، رغد جمال

  02-0صنن-( 2102)ن4عنن-اج انال تاتنال   ىنال نبتن) ريار( ن-عببخ  ونعانال تاةان  نألاايلرنعمي  ت خن   ن

 .العساف، زيد

ن22عنن-ااج ددانال نب ددانل   خمددا ن-اودخ ةاناانعددةنال نبددتنل ت ن،دد نعال تاةدانعالتدديل فنعالزاددنن دد نا دانال  دد ت 

  221-242صنن-( 2102)
 

 ترميم المواد

 صيانة وترميم املواد()أنظر: 
 

 ترويج الكتب

 )أنظر: تسويق الكتب(
 

 التزويد

 بناء وتنمية املجموعات(اختيار املواد. )أنظر أيضا: 
 

 .البدوى ، حمدى عبد العليم 

 صن نن029ن–   2104ا سوان  لانل زاننعنالت    نتنن–س خسانال ةع،ينئخاملتلخئنعناناعةناملخربنالت  بن ن

 محمودالجبالى، إيمان 

نشددناننوخاددينريددخ ننال ةع،ددين لمل تعمددتن دد نااملتلدداناانعة،ددانافجييدديانئجخا ددانال ددخ نا نرباسدداناستملاددخم ام

 ص 022حتن- ن- 2121نتال خ نان-الاخم  تنسنم يخ ن وةينوخمظتن   خهن   نارخعع 

 ملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبناان-ن  نعوان)اخاوت ت(
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 .سيد، سيد على

ا ددددددبنونتيددددددخهنع تناهددددددخنئخلاددددددل خئنواتةخ  ددددددانل يخشددددددن،سن دددددد نااملتلددددددخئنافجخا  ددددددانئيعلددددددانال  ،ددددددت نرباسددددددان

  2102نتال خ نان-ا ياا امننشنانن ،سنالييسن لينالتخر تنا الناوةين لينهللا 

 اخا انو  اس نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه( 

 بونية.عمر، شا

انتيخهناجة  خئنااملتلدخئنافجخا  دانافجةاطن،دان د نن دخبنالملدف خئنال ة ا دا نرباسدانع دف انعمو    دامن ةدنن

  249-222صنن-( 2109)ن2عن-ئل   م   خ ن- تنش اعن ليناللخس شخئ ا ا

 ن، خضرة.قراب

  2102اةةرنا  خااتنن- نمن،نتنمو ةاننائسن نئ م خاامناضنالس خسانال ةع،ين  ناملتلاناخا انافج ت

   لاخا انافج تن-  نعوان)اخاوت ت(

 مصطفى ، محمد.

  22-22صنن-( 2102)ماتايننن44عنن-ااملتلا ن-ال ةع،ين لمل تعمت 
 

 تزوير الكتب
 

 عبد املنعم، طه.

  2-2صنن-( 2121)ماتايننن40  يابنالنا  تنعن- خلبنالملتخ  ن-مةع،ننالملت  
 

 تزييف المعلومات

 تلوث املعلومات()أنظر : 

 التسجيالت الببليوجرافية

 )أنظر أيضا: املتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية(
 

 .على، منى فاروق

اا وددددينن(ن دددد ن ددددل نادددد رانالاسددددج تئنئددددخلفتنسRDAمخواهددددخن)عنتنا ناالدددديعبناات ندددد نا  ددددخبنع ددددفنااملددددخربنع 

ن-( 2102)سدددةتةاتنن02عنن-ئوددد تن ددد ن  دددبنااملتلدددخئنعاا   ادددخئ ن-ل ةملتلدددخئنافجخا  دددانااملدددن،ا نرباسدددانوخلدددا 

  094-022صن

 مبروك، هالة محمد

ادد رانقسددج تئنالدديعب،خئنئددخلفتنسناا ودديناملتلددخئنافجخا ددخئنااملددن،ا نرباسددانمو    ددانمجن،ة ددامننشدددنانن

  2102ال خ ناتنن-نييخسنوو سن خر تنانىنمخبع ن    

 اخا انو  اس نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(
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 والدورياتتسويق الكتب 

 ا: توزيع الكتب. النشر()أنظر أيض
 

 ى، سحر عبد املولى.حأبو سل

 نرعب،دددخئننودددبنااملتلدددخئنQR codeقوددد ،ملنالددديعب،خئناارل  دددانئخسدددتاياتنم ي دددانبادددةنوسدددتجخئانالودددن  ان

تن0ادددبنن-ااج دددانال  ة دددانل ةملتلدددخئنعالت   دددملنعاا   ادددخئ ن-عاا   ادددخئنئ   دددان را ناخا دددانالف ددد تناة ذادددخ 

  022-022صنن-( 2109)ي ل  نن2ع

 السيد، حميدة حامد.

الاوددددد ،ملن لمل تعمددددددتنارل  دددددخئناليخشددددددن،سنااملدددددن، سن اددددددتنالادددددل خئنواتةخ  ددددددامننشدددددناننوودددددديخهناوةدددددد رن

 ال خ نا ن-اليجخب احج  تنب خناوةين

اخا دددددانألا  ددددددن نمدددددنعنالليدددددخئ نك  ددددداناليباسددددددخئن مودددددخا ا ننودددددبنال  دددددخطملنعااملتلددددددخئنن–  نعودددددان)رعتددددد باه(ن

 عاا   اخئ 

 الل، إبراهيم.قمرز 

قودد ،ملنالملتددخ ن دد نالدد  سنال نبددتناددسناددتلنشددلملان ا تاددت نرباسددانم   ة ددانل ة اندد ن لمل تعا ددانل يخشددن،سمن

  2102وير ياتننن-نشنانناخا اننة ح 

 اخا اننوير يا نا تين  بنااملتلخئنعالت   مل ن-  نعوان)رعت باه(

 هالل، رؤوف عبد الحفيظ.

ااج اناليعل انل  د تنااملتلدخئنن-ااةخبسخئنااوتاياان  نمنع،بنالملت  نرباساناسى انليعبنالزاننااملن،ا 

  242-220صنن-( 2102) عت بنمنريوةاتنن4تنعن2ابن-عاا   اخئ 
 

 تسويق المكتبات والمعلومات
 

 ابن ساعد، فاطنة.

  تاخئنعرعب خن  نموو سناوت ،خئنالن خنعال يهنلي نال ةته نرباسانوخلانا سودانومملدخلنافجةاطن،دان

عنن- Cybrarians Journalن-خ يددانئددسنسددخ يتناةددخلنالتدد اب تن لددينااج ددينالددة،س م عب،دديع(منن-اددخ   -)ادد ب ةر

  20-22صنن-( 2109)ي ا  نن42

 ابن عميرة، عبد الكريم.

قو ،ملناياخئناا   اخئن  ناللة ان لمل تعا ا ناملتلاناخا انايت ب نعاخا انألاا دتن لدينال دخربننودير يان

  2102نوير ياتنن-اة ذاخمننشنانن لينااخلكنئسنالولاى 

 ا تين  بنااملتلخئنعاا   اخئ ن 2اخا اننوير يانن–  نعوان)رعت باه(ن
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 ن.عي ، زهيرأحجر

ن- سنال نبددددددددت نرباسددددددددانمو    ددددددددانل ةوتدددددددد   رعبنال  م دددددددد  ن دددددددد نقودددددددد ،ملناددددددددياخئنااملتلددددددددخئنال  ي ددددددددان دددددددد نالدددددددد  

Cybrarians Journal -20-0صن-( 2109)اخبسنن42عنن  

 أحمد ، فايزة دسوقى .

ن–(   2121)نريودددةات2عنن–اج دددانال باندددان نن-قوددد ،ملنادددياخئنااملتلدددخئنلل فدددخلنادددتلنألا ادددخئنعنال ددد ابتن ن

  022-002صن

 . أحمد، محمد مهدى

 ص 04ن-ااوت لا نتالتر ب نتم ي انالاو ،ملنالف تع  ىن  نس  نا سوخئناا   اخئ نالزايا

  2102ال خ نانن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةناا  ن

 بادى، سوهام.

النسدددددخلانل يباسدددددخئنعاللوددددد تناج دددددانن-م ي دددددخئنع رعائنال دددددتع،بن لمل تعمدددددتن ددددد نااملتلدددددخئنعاناعدددددةناا   ادددددخئ 

  49-22صنن-( 2109)ن0تنع4ابن- موخا ا 

 بنادى، زينة.

Couception et mise en place  d'un systeme d'information marketing pour le cas d'une startup.-

Rabat. 2016.- 75p. 

Thesis- Ecole des Sciences de l'Information. 

 هللا.البراشدية، خالصة عبد 

 دد ننرعبنااتملخعدد يناا   اددخئن دد نااملتلددانالنطةودد انئجخا ددانالودد رخسننددخئ سن دد نقودد ،ملناددياخئناا   اددخئ

  214ن-022صنن–(   2121)نريوةات2عن–اج انال بانان نن–اللة انالننة ان  نباناخطوانك بعاخن ن

 البوسعيدية، خلود بنت أحمد.

الت دددخعسنلدديعلناف  ددد بنال نبة ددانف ملدددخطونشددلملاىنالت ا دددانم ب ددفنااملتلدددخئنألاكخرية ددانئجخا دددخئناج ددرن

  2102او  تنن-واتةخخ نمةول تنعم ، تن  نقو ،ملناياخئناا   اخئ 

 اخا انالو رخسننخئ س ن-  نعوان)اخاوت ت(

 البوسعيدية، خلود بنت أحمد. 

ملدددددخطونشدددددلملاىنم ب دددددفنااملتلدددددخئنألاكخرية دددددانئجخا دددددخئناج دددددرنالت دددددخعسنالددددديعل نلددددديعلناف  ددددد بنال نب دددددانف 

)ادددخبسنن44عنن- Cybrarians Journalن-الت ا دددانواتةدددخخ نمةودددل تنعمددد ، تن ددد نقوددد ،ملنادددياخئناا   ادددخئ 

  22-0صنن-( 2102

 البياتى ، أمل محمود .

 مجنبداناملتلدانك  دانالرد ن د ناخا دانن09-اياانقو ،ملناا   اخئنالرل انعنالصى ان د ن ادسناخطودانك م دين

  22-ن41صنن–(   2121)نريوةاتن2عنن–اج انال بانان نن– ريار ن
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 التائب، هشام الطاهر.

ن2عن-ااج دددددانال  لة ددددانل ةملتلدددددخئنعاا   اددددخئنعألابشددددد ف ن-قودددد ،ملناا   اددددخئن ددددد نئة ددددانااملتلدددددخئنعاا   اددددخئ 

  029-020صنن-( 2102)

 .جبريل، مروة عبد اللطيف

 سددملييب،ان اددتنشددلملانمددةرنئدد تن دد ننرعبنالملددفوانالنسددة اناملتلددانك  ددانال تئ ددانالن،خ دد انل ليددخئنئجخا ددا

 ص 09ن-الاو ،ملنف ياخئنااملتلا 

  2102ال خ ناتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 جمال، حاتم محمد.

قوددد ،ملنادددياخئنا انددد ناليخشدددن،سن  ددد ن ا تادددت نرباسدددانا خبادددانل ة انددد نال نب دددانعألااية دددامننشدددناننسدددت تن

  2102ئنىنس ،فتنن- وةيننئنا  بنشخ  س  ليناللخس ن  يتن

 ك  ان را  ننوبن   تناا   اخئ ن   نعوان)اخاوت ت( ناخا انئنىنس ،ف

 الجنهى ، أروى نصار .

 ناملتلدداناا ددكن لددينهللاننE- SERVQUALقودد ،ملناددياخئنااملتلددخئنافجخا  ددانولمل تعا ددانئخسددتاياتناةدد ذجنننننن

  202ن-222ن–(  2121)نريوةات2عن–اج انال بانا نن–افجخا  ان اة ذج ن

 حافظ، سهام محمد.

صنن-( 2102ي ا ددد ننمادددخي نم) ئن،دددان2تنع02ادددبن-املتلدددخئ نادددت ن- اددد اعنالاوددد ،ملنالف تع ددد ىنااتطدددبنل ةملتلدددخئ 

22-29  

 حافظ، سهام محمد.

-22صنن-( 2102ادددخبسننمماتايدددننم)ييدددخينن0تنع02ادددبنن-املتلخئ ادددت ن-  ة دددانالاوددد ،ملنالف تع ددد ىنل ةملتلدددخئ 

29  

 حافظ، سهام محمد.

الاودددد ،ملنالف تع دددد ىنف ددددياخئناا   اددددخئ نرباسددددانمرل   ددددامننشددددنانن ،ددددسنالددددييسن لددددينالتددددخر تنب عنن لددددين

  2102ال خ ناتنن-افىف ظن تل 

    اخئ ك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاان اخا انو  اسن-  نعوان)اخاوت ت(ن

 حسنى، سميرة سمير.

تن02ادبن-املتلخئ ادت ن-قو ،ملناياخئنرابنالملت نااملن،اناسنادتلنالتدخمفنااوةد ل نرباسداناستملادخم ا 

  29-22صنن-( 2102)ي ل  من  وررمنسةتةاتنن2ع

 حميدة، رضوى محمد.

وسدد تام ج خئنالاودد ،  انف ددياخئنااملتلددخئنعاا   اددخئنئخاملتلددخئناانعة،ددان دد نافجخا ددخئنااملددن،ا نرباسدددان

 ( 2109)سةتةاتنن44عن- Cybrarians Journalن-م   ة ان  ناوخم انال خ نانالملات  
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 حواص ، حسن أحمد .

انمنووسن وةينو ا سناج دىنااتدخبن  ة انالزاخ خئنالاو ،  انلل ياخئنافجيييان  نااملتلخئنافجخا        

  442ن-422صنن–التةخل ن ن

  2104 نائ رنتنن–  ناا مةننال   ىنللجة  انال  ة انل ةملتلخئنعناا   اخئنعنألابش ف نننننن

 الحوطى، دخيل.

Markting electronic information resources in Kuwaiti higher education.-Sheffield, 2014. 

Thesies (Ph.D).- Sheffield University. 

 خيرانى، محمد بن على موس ى.

رعبنعسددخطانالت ا ددانواتةددخخ ن دد نقودد ،ملناددياخئناا   اددخئن دد ناملتلدداناخا دداناا ددكن لددينال ة،ددةمناوةددين

 ص 21ن-ت متامتتن لينالنوةسنئسن ل ين   نال ن  ئسن   نا   ىنا

  2102ال خ ناتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 الدرة، نعمات إبراهيم.

 ص 241ن- 2102رابنال   تنال نب اتنن- قو ،ملناياخئنااملتلخئن اتنشل خئنالت ا انواتةخخ 

 رفعت، أمانى أحمد.

ن- رعبنالملددفوخئنالنسددة انل ةملتلددخئنااملددن،ان  دد نالفةوددل تن دد نقودد ،ملناددياخئناا   اددخئ نرباسددانوخلددا

  24-42صنن-( 2102)ييخيننن44تنعن4ابن-ئنعاا   اخئ ومجخ خئنافىيي ان  نااملتلخ

 .ير سعوداالرندى، بش

 ص 09ن-عسخطانالت ا انواتةخخ نعرعب خن  نقو ،ملناياخئناا   اخئن  ناملتلخئنرعلانال  ،ت 

  2102نال خ ناتن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 الروبى، أشرف.

تنافجددددددد ب،تنسلاوددددددد ،ملنعمرل  ختهدددددددخ نااملتلدددددددخئنال خادددددددان ددددددد ناملدددددددن نافجخا ز ملادددددددافدددددددخ  بنويي دددددددان ددددددد ناجدددددددخلنا

  ص2ن-اخبعتيب 

  2102ن- لجة  انااملن،انل ةملتلخئنعاا   اخئلن09 مةناا  ن

 . بيتى، فرحس

-210صنن-قو ،ملناياخئناا   اخئنئخاملتلخئنال خاانلل ييانئ دتعئ نرباسدانوخلداناملتلداناة  دانالودة ا 

222  

  2102 ةخستنن-اليعل نال خل ن  نالزانن لمل تعمتناملتلانافجخا انألابرا ا   ناا مةنن

 سراج، عماد محمد.

  019-011صنن- ن ننئيا  انفجى نااوتف ييسنل ةملتلانعاف ياخئناالتملنا 

  2109تناال خ ن ن-املتلخئناملننال خاا ناي  اا  نا مةنن
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 السريحى، ضحى حسن.

  222-202صنن-( 2121)ن24عنن-ا  ب ن-  نااملتلخئ نCRMنرابان تنخئنال ةتهن

 السليمى، عليا بنت محمد.

ااج ددددددددانال نب ددددددددانن- دددددددد نعسددددددددخطانالت ا ددددددددانواتةدددددددخخ ن  دددددددد نقودددددددد ،ملناا   اددددددددخئ نPropagandaمدددددددي  تنالي خيددددددددان

  222-099صنن-( 2102)ن2عن-ل يباسخئناا   اخم ا 

 الشاوش؛ ماجدة جمعه بشير.

ملتلددخئنافجخا  ددا نرباسدددانا ياا ددان  دد ناملتلددخئناخا ددان ددنائ رمننشدددناننااقودد ،ملناددياخئناا   اددخئن دد ن

  2109 يرختنن-ئيع،اناوةينالةو  متتناخريانس ينان  ى 

 اخا ان يرخ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(

 شحات، سيد محمد سيد.

اا   اددددددخئن دددددد ناملتلددددددخئناملددددددننال خاددددددانشددددددل خئنالت ا ددددددانواتةددددددخخ نعرعب ددددددخن دددددد نمردددددد ،ننعقودددددد ،ملناددددددياخئن

 ص 20ن-ئةوخم انال خ نا نرباسانا ياا ا 

  2102ال خ ناتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 طرشان، حنان.

ن- يخئددان- وددملنان-وسددا ةخبن دد ناادد ابرنالةاددن،انلاودد ،ملناددياخئناا   اددخئ نرباسددانا ياا ددانئجخا ددخئنئخميددا

  2102ر ياتننوين- ااعنخ

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)رعت باه(ن

 عبد الرازق، أبو زار عبد الرازق.

Marketing of library and information services in academic libraries: A case study of 

University of Gezira libraries, Sudan.- 2018. 

Thesis (Ph.D) - University of Gezira. 

 الرحمن، فاطمة أحمد .عبد 

قوددد ،ملنادددياخئنئيدددكناا نمدددانااملدددن ن نرباسدددانا ياا دددامناشدددنانناجدددي ن لدددينافجددد ارنافجدددخكتتن دددي ن لدددين      

 صن222ن- 2121ئ هختنن–اللخس  ن

 اخا انئ هخن نك  ان را ن ننوبنااملتلخئنعناا   اخئن ن–  نعوا)اخاوت ت(نننننن

 .عبد العاطى، أسامة غريب

عقود ،ملنادياخئنااملتلدخئنعال دخا  سنمهدخنادسنادتلننلتف  دانن اا سنعا ن،خئنااملتلخئنعاا   اخئاستاياتن

 ص 22ن-شل خئنالت ا انواتةخخ  

  2102ال خ ناتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن
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 عبد املحسن، أشرف محمد.

اج دددددددانااملتلدددددددخئنن-ال  دددددددخطملنالتخب،ا ددددددداناة ذادددددددخ نالاوددددددد ،ملن لمل تعمدددددددتنل  دددددددتاتنال  دددددددخ  ن  ددددددد نشدددددددلملانال ،ددددددد  

  20-42صنن-( 2102)ي ا  نن4عنن-عاا   اخئنعالت   ملن  نال خلبنال نبت 

 عبد املنعم، دعاء عبد الفتاح.

قود ،ملنادياخئناا   ادخئنئخسدتاياتنعسدخطانالت ا دانواتةدخخ ن د ناملتلدخئناخا دانئ هدخ نرباسدانا ياا دامن

 ص 222لتن- ن- 2121ئ هختنن-اوة رن وةيناحج  تنسخاحن ، هبن لينافج ار نيخهنشناننوو

 ك  انورا ن ننوبنااملتلخئنعناا   اخئن ناخا انئ هخ ن-ن  نعوان)رعت باه(

 عبد الوهاب ، أمل محمود .

 دانال بانداناجن–رعبناملتلانال  ،تنال  ي ان  نقو ،ملناياختهخن اتناللة انالننة ان  نبداناخطودانك بعادخن ننننننن

  22ن-22صنن–(   2121)نريوةاتن2عنن–  

 عليان، ربحى مصطفى.

-9صن-( 2102)ي ل د نن20عن-رباسدخئناا   ادخئ ن-قو ،ملناياخئناا   اخئن  نااملتلخئنعاناعدةناا   ادخئ 

02  

 عليان، ربحى مصطفى.

  240-224صنن-قو ،ملناياخئناا   اخئن  نااملتلخئنعاناعةناا   اخئ نن خبنا ن  

  2102 ةخستنن-  ناا مةنناليعل نال خل ن  نالزانن لمل تعمتناملتلانافجخا انألابرا ا 

 قموح، ناجية.

ئيددددخهنارددددانقودددد ،  انف ددددياخئناا   اددددخئن اددددتنشددددل خئنالت ا ددددانواتةددددخخ ناددددسناي دددد بنااملتة دددد س نرباسددددان

 ص 02ن- س ا ياا انئخاملتلانافجخا  انافىخجنف ضننئخميامناخا اننة حتنسة انوو

  2102ال خ نانتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 لعمروس، آمال.

اوةددددددينئدددددد ننانئدددددد انراسناالاودددددد ،ملن لمل تعمددددددتنف ددددددياخئنااملتلددددددخئنألاكخرية ددددددا نااملتلدددددداناانعة،ددددددانفجخا ددددددان

  42-24صنن-( 2109)ن2عنن-ئل   م   خ ن-وخالى ال ةنعسن ةو ىن اخلناة ذاخمن

 س، آمال.لعمرو 

اج ددددان  دددددبنن-اا خببددددانالاودددد ،  ان دددد نااملتلدددددخئنألاكخرية ددددا نرباسددددانوخلدددددانااملتلدددداناانعة،ددددانفجخا دددددانافجةاطددددن 

  022-019صنن-( 2104)ن2عن- ااملتلخئ

 . محسن، صباح رحيمة

رباسددددددددددانمرل   ددددددددددان ددددددددد ناخا ددددددددددانمملي ل ا ددددددددددخناا   اددددددددددخئنن اادددددددددة،بنالاودددددددددد ، تن لمل تعمددددددددددتنل ةوتددددددددد  نالنن ددددددددددى

تن0تنعن02اددبن-ااج ددانال نان ددانل ة   اددخئ ن- خهن لددينولد نا فددن ةعومملدخيئمن ددلخحنبو ةدداناووددستن دد

  21-22صنن-( 2102)ن2
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 محمود، ياسر نبوى.

املتلددددخئنقودددد ،ملناددددياخئنااملتلددددخئن اددددتنا اندددد نالت ا ددددانواتةددددخخ  نرباسددددانمو   ددددانل اندددد نوسددددتاياتن دددد نا

ااج دددددداناليعل دددددانل  دددددد تنن-ال خادددددانئيعلدددددان اددددددخبائنال نب دددددانااتودددددديامنيخسدددددننالدددددد  تناخسدددددبناوةددددددينادددددناةر 

  041-001صنن-( 2102) عت بنمنريوةاتنن4تنعن4ابن-ااملتلخئنعاا   اخئ 

 محمود، ياسر نبوى.

ن-ا   اددخئنال نب ددا اج ددانااملتلددخئنعان-قودد ،ملناددياخئنااملتلددخئن اددتنالت امددفنالىع ددا نرباسدداناستملاددخم ا 

  222-210صنن-( 2102) ئن،انن2تنع22اب

 مرس ى، نادية سعد.

عاندد نقودد ،ملناددياخئناا   اددخئنئخاملتلددخئنال خاددان اددتنشددل خئنالت ا ددانواتةددخخ  ناملتلددانالةاع،ددانافىةددناهن

 ص 22ن-اة ذاخ نائخل خ ن 

  2102ال خ ناتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا  ةخئ لن22 مةنناا  ن

  292-242صنن-( 2109)سةتةاتنن22عنن-ضخ ن  نئو تن  ن   تنااملتلخئنعاا   اخئ  ي

 مقران، ندى.

خا ددانقودد ،ملناددياخئناا   اددخئنئخاملتلددخئنافجخا  دداناددسنعاتددانا ددننااملتة دد س نرباسددانا ياا ددانئةملتلددخئنا

  2102ننوير ياتن-من لينافىة يناتن  2نوير يان

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(

 املوسوى، لبابة.

 ص 02ن-  ننشل خئنالت ا انواتةخخ ن   نقو ،ملناياخئنااملتلانال  ي انئةنعةن ةو ىنال  خ   

  2102نال خ ناتن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةناا  ن

 نعمان، عصمت عبد الزهرة.

افجخا  ددانال نان ددامننشددنانن ددتلن(ن دد نقودد ،ملناددياخئناا   ادخئن دد نااملتلددخئن2م ب دفنمرل  ددخئن)ال ،دد ن

  2102 ريارتنن-اخببنالة  ت  

 افجخا انااوايملن،ا ن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 . الهالل، محمد بن ناصر

ملتلدددددخئنألاكخرية دددددانئخفجخا دددددانافى  ا دددددانالوددددد  ريان ادددددتنشدددددلملانالت ا دددددانااقوددددد ،ملنادددددياخئناا  ةدددددخئن ددددد ن

 ص 21ن- نرباسانمو    ا Twitterواتةخخ نم ، تن

  2102ال خ ناتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 الهالل ، محمد بن ناصر .

رعبن املددخايناا   اددخئنئخاملتلدددخئنألاكخرية ددان دد نقوددد بملناددياخئناا   اددخئن  يدددخهناخطوددانك بعاددخنااودددتجين

ن–(  2121)ريودددةاتن2عن–اج دددانال باندددان نن–(ن نرباسدددانمو    دددان نTwitter ادددتنشدددلملانالت ا دددانواتةدددخخ ن)

  222ن– 214صن
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 يونس ، زياد ابراهيم .

 ص ن220ن–  2102وسملييب،ا نا سوانشلخ نافجخا انتن–ببنمر ،ننقو ،ملناياخئنااملتلخئنافىيي ان نس
 

 تشارك المعرفة

 )أنظر : مشاركة املعرفة(

 

 التشريعات األرشيفية
 

 .الصادقبيزان، حنان 

ااج دددددانن-   ة دددددانالاادددددن  خئنألابشددددد ف انال  ي دددددا نرباسدددددانمو    دددددانل اادددددن  خئنال  ة دددددان ددددد ناجدددددخلنألابشددددد ف

  222-292صنن-( 2109)ن22عن-( 2102)ريوةاتنن44تنع22ابن-ال نب انللبش فنعالت   ملناا   اخئ 

 الروديس ى، جالل.

ن- نندددد اا سنألابشدددد فن دددد ناةددددرنرعلن نب ددددا عادددد هنالودددد خران دددد نالااددددن  نألابشدددد فت نادددد نرباسددددانمرل   ددددان  دددد

  04-0صنن-( , 2109)ن22عنن-ااج اناارخبب انل ت   ملنعاا   اخئ 

 زرمانى، عائشة.

اليملدددد صنالااددددن   انعالتي  ة دددددانعاددددي ناسددددتخاتخن ددددد نمردددد ،ننااتيددددانألابشددددد ف ا نرباسددددانا ياا ددددانئةملدددددلىان

  2102نوير ياتنن- بش فنعيياننوير يامن خااان باخمتتنس  ىنئسنمن،وا 

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(

 عالم، ناهد محمد.

)ييددددخيننن2عن-ااج ددددانال  ة ددددانل ةملتلددددخئنعالت   ددددملنعاا   اددددخئ ن-قاددددن  خئنوةخيددددانال  ددددخطملن دددد نالدددد  سنال نبددددت 

  222-242صنن-( 2121

 عيسوى، عصام أحمد.

ن-اج داناملتلداناا دكنمتدينال  ي دا ن-الود  ريا مر بن ا ةانعقان  خئنال  خطملنعألابش فن  نااة ملانال نب ان

  222-024صنن-( 2102)ن0تنع24اب

 

 تشريعات المكتبات والمعلومات
 )أنظر أيضا: إلايداع القانونى للمصنفات. حقوق املكتبة الفكرية(

 

 الصفتى، رمضان موس ى.

 ص 02ن-او نمر ،ننيطواناملتلخئناا خ ينألا  ن،انا اعلانمو  ملنالتية انال  ي ا 

  2102ال خ نانتنن– لجة  انااملن،انل ةملتلخئنعاا   اخئ لن09 مةنناا  ن
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 طه، طه محمد.

ئنددىنسدد ،فتنن-قادن  خئنوةخيددانااملديفخئنالننة ددانااتخودان  دد نال ،دد  نرباسدانمو    ددامننشدنانن ددةانمدخبع  

2109  

 اخا انئنىنس ،ف نك  ان را  ننوبن   تناا   اخئ ن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 د العزيز، بسنت أحمد.عب

قادددن  خئنودددملنالزادددننعودددملناا مل دددانالفملن،دددان ددد نال ملدددننالنن دددى نرباسدددانا خبادددانئددد سناملدددننعمنمودددخمننشدددنانن

  2102 سملييب،اتنن-اةوخهناونعسن وةي 

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 غريب، فاطمة إبراهيم

ااج دددداناليعل ددددانن-الفملن،ددددان دددد نوةخيدددانالاتاج ددددخئن دددد نافجةت ب،ددددانال ةي دددا نرباسددددانا ياا ددددا نقادددن  خئناا مل ددددا

  219-291صنن-( 2102)ي ل  منسةتةاتنن2تنع2ابن-ل   تنااملتلخئنعاا   اخئ 

 لويد، إيان جيه.

ن- 2102ال دددددخ نا ناانعددددددةنال ددددد اتنل  تاةدددددداتنن- 0طن-قادددددن  خئنم ي دددددخئناا   اددددددخئمنمناةدددددانواددددددةتننخسدددددب 

 ص 0120

 مسعود، سوزى أسامة.

ال  اا سنعالاان  خئنال نب انعألااية انالملدخربانود لنالتجودرنالنن دى نرباسدانمو    دانم  ،ة دامننشدنانن

  2109 سملييب،اتنن- خابن لينالنو بننئنا  ب 

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)اخاوت ت(ن
 

 التصدير اإللكترونى
 

 رمزى، مينا عبد الرؤوف.

ومجخ دددخئنافىيي دددان دددد نن-خلتملددديينن لمل تعمددددتن ددد نااملتلدددخئنال خاددددانااملدددن،ا نرباسددداناستملاددددخم ا ئالت   دددان

  244-212صنن-( 2121)ي ل  نن44عنن-ااملتلخئنعاا   اخئ 
 

 التصميم الداخلى للمكتبات
 

 عوض، سمر حسن.

اا   ادددخئ نرباسددانا ياا ددانا خباددانئدد سناملتلددخئناوخم دددانالتملددة بنالددياا  نل ةملتلددخئنع  ددنهن  دد ناددياخئن

اايملددددد باتنن-ال دددددخ نانعالينت  دددددامننشدددددنانن دددددتهن لدددددينالودددددتخبناردددددخعب تن دددددةئن لدددددينالفتدددددخحن ر دددددانالادددددخات 

 ص 244تتن- ن- 2102

 اخا اناايمل با,نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ن–  نعوان)اخاوت ت(ن



 

 

822 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 التصنيف

 التحليل املوضوعى. التكشيف والكشافات. تنظيم املعلومات..  التاكسونومى :)أنظر أيضا

 رؤوس املوضوعات. الفهرسة(

 اسماعيل ، جودت على.

 ص ن242ن–  2109وسملييب،ان نا سوانشلخ نافجخا انتن–مملز فنعنمتنسانااملتلخئن ن

 حراتى، هادى.

The comparison of library classification systems: a survey of the viewpoint of professors and 

librarians/ Hadi Harati, Mojtaba K. Kakhki.- Vol.2, p.30-51. 

  2109عنبتهتنن-  ناا مةنناليعل نالتاملص ىن  ناا   اخئنعااملتلخئ 

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

اا  دددد خ تنالتملددددز فناللل  دددد انا  تن نالتملددددز فناات سدددد تنالتملددددز فنااتيو دددداالتملددددخا فنااملتة ددددانألابب ددددان

 ص 429تن2102 سملييب،ا نرابنال  خمانال  ة اتنن- 0طن-التملز فناليعل  

 خليل، سميرة.

ن-ااج ددداناليعل دددانل  ددد تنااملتلدددخئنعاا   اددددخئ ن-ا دددبنمملدددز فنا تز دددخئنااتدددخوف نرباسدددانمو    ددددانم   ة دددا 

  019-20صنن-( 2102)ي ل  منسةتةاتنن2تنع4اب

 سعيد داود .داود ، ال

اج ددددانك  ددددانن–اللز دددداناا  دددد   انل  دددد تنالف دددد نوسددددتاتنرااددددانا ددددبنالتملددددز فن نرباسددددانمو    ددددانا خباددددا ننننننن

  4122ن-4102صنن–(   2121)نريوةاتنن24عن–ال رانال نب انئخاي م ان ن

 رجب، محمد نظير.

املتلدددانألاسدددينال  ي دددامننشدددناننالتملدددز فنعرعبهن ددد نمي ددد بنعاسددد تاخعناملدددخربناا   ادددخئ ننشدددخبانوخلددداننلددد ن

  2102رااملنن- ةو ىنال وخم س 

 ك  ان را نعال   تن موخا ا ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن اخا انرااملن-  نعوان)اخاوت ت(

 الشافعى، سامح حامد.

ئ خاخئنالتملز فن د نمتدخبسنااملتلدخئنااملدن،انااتخودان  د ناف د ناالخشدن نرباسدانا ياا دان د ن د هنالاد ان

  2121ال خ ناتنن-مننشنانناملرفتن ا سنووختنالييستن ىننووي سنبب   Marc21مملخل ناا  خب نو

 اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 عبد العظيم، محمد حسن.

ااج دانااملدن،انن-مو    دانا خبادا   بنااملتلخئنعاا   اخئنئ سنا دبنالتملدز فنال خادانعااتاململدا نرباسدان

  222-222صنن-( 2102) ئن،انن0تنع4؛ناب024-012صنن-( 2102) عت بننن2تنع2ابن-ل   تناا   اخئ 
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 عبد الاله، وفاء محمد.

النادددةن ددد ناردددد نمملدددز فنريدددد  نال ادددن نعال اددددن نال دددخل ىنعمملددددز فناملتلدددانال دددد اجنس نرباسدددانمو    ددددان

 ص 022نتن- ن- 2121س  خجتنن- ئ ن ،ينالملا ت ناخ ن ا خباامننشناننوخاينالاخم  نريخ تن

 اخا انس  خج نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(

 كامل، أمل سمير.

    خئناجخلن  خب نرباسانمو    انمرل   انمماخهنا ختنمملز فنا  دتحمننشدنانن دتهن لدينمملز فنا

 اب ن2ن- 2102اايمل باتنن-الوتخبنارخعب تن شنننايمل بنبرار 

 ك  ان را  ننوبنال  خطملنعااملتلخئنعاا   اخئ ن اخا اناايمل بان-  نعوان)اخاوت ت(

 كلو، صباح محمد.

  420-412صنن-عمرل  خم  ن املخطملن NLM Classification  ي انالرل انا ختنمملز فنااملتلانال

  2102عنبتهتنن-  ناا ت تنال   ىنال خمتنل فتنسانعالتملز ف 

 ماندل، نوبى.

 ةخس نانعةنوةخيدانعون،دانالصدىف  ستنن-ن ا ينعناناهائنمملز فناا   اخئنل   ابائنعاا سوخئنال خاا 

 ص 22ن- 2102

 محمد، رباح فوزى.

ااج داناليعل دانن-جة  انالتملخا فنااملتة اناا خ ناناا خباانللستخذناليعت بنش لخسن لينال ة،ةنا  فدا ا

  219-212صنن-( 2102)ي ل  منسةتةاتنن2تنع4ابن-ل   تنااملتلخئنعاا   اخئ 

 ناصر، أروى زكى.

ن-اوةدددد رنوودددد س اردددد نمملددددز فنااملتلددددخئن  دددد نشددددلملان ا تاددددت نرباسددددانا خباددددامن بع ن كددددتناخ ددددنتن دددد  ن

  422-444تنصن0اب

  2109عنبتهتنن-  ناا مةنناليعل نالتاملص ىن  ناا   اخئنعااملتلخئ 
 

 تصنيف الجامعات
 

 ابن غيدة، وسام يوسف.

ن49عنن- Cybrarians Journalن-،لددد ا تيملرناة ذادددخ ع التملدددز فخئنألاكخرية دددانال خا دددانللجخا دددخئ نمملدددز فن

  02-0صنن-( 2102)اخبسن

 العينين، هشام محمد.أبو 

نسنالاتيرددخمتمن اددختننرعبن  ضددخهن   ددانالتدديب رنالدديعل  سن دد نموودد سنمنمةدد ناخا ددانئ هددخن دد نمملددز فنع دد 

صنن-اوةدددين ئددد نال  يدددد ستنادددخ ننوودددد ناليلدددىنا  دددداتناوةددديناوةدددي ن ددددخابتنعا ددداناوةددددين دددخ فناوةددددي 

  ن299-221

  2102ئ هختنن-  نا مةننالزاننال   ىناليعل  
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 سيد محمد.حسنين، أسماء 

ن-التو  انالتوملنلداتخجنالفملن نالملخربن  ناجخلنالتملز فخئنال خا دانللجخا دخئنعمدي  تهن  د نالزادننالديعل  

  224-242صنن-( 2109) ئن،امني ا  نن2تنع2ابن-ااج اناليعل انل   تنااملتلخئنعاا   اخئ 

 دحمانى، سامية.

Les Classements des unveristés et centres de recherche: brève présentation et contexte national/ 

Samia Dahmani, Salima Kouici, Imène Alioua,- Revue d'Information Scientifique et Technique.- 

Vol.23, No.2 (2016).- p.79-103. 

 سيد، أحمد فايز.

اج ددددانااملتلددددخئنعاا   اددددخئنن-ا خباددددا ا دددبنالتملددددز فنال خا ددددانللجخا ددددخئنال نب ددددانااتة ددددةا نرباسدددانمو    ددددان

  022-21صنن-( 2102)ريوةاتنن4عنن-عالت   ملن  نال خلبنال نبت 

 شباب، فاطمة.

نمملدددز فنع،ددد نا دددتعرنللجخا دددخئ ن دددانيادددج نم دددتناليفدددخذناافتددد حنل لوددد نال   دددىمنمخ ةدددانشدددلخ تنانلدددخل

  202-212تنص2ابن- امى

In Third International Colloquium on Open Access.- Rabat,2018.         

 عريبى، خلود على.

ن-تن يهن ا ددددتني سددددف ان ردددديارن اة ذاددددخمنا دددد رن  دددد ن ن،لددددىالتملددددز فخئنال خا ددددانللجخا ددددخئنال نان ددددا ناخا دددد

  022-002صنن-( 2102)ا مةاتنن0تنع0ابن-ااج انال نان انليباسخئناا   اخئنعالت   مل 

 غريب، فاطمة إبراهيم.

ااج ددداناليعل دددانن-ا  دددخبنال ،لددد ا تعرنعافىضددد بن لمل تعمدددتنا انددد نافجخا دددخئنااملدددن،ان  ددد نشدددلملان ا تادددت 

  224-242صنن-( 2102) عت بنمنريوةاتنن4تنع4ابن-ل   تنااملتلخئنعاا   اخئ 

 فراج، عبد الرحمن.

)ي ا دددد نن90تنع22سن- ودددد الناا نمدددا ن-عالتملدددز فخئنال خا دددا افجخا دددخئنالوددد  ريانئدددد سنو تةدددخرنألاكددددخري ىن

  24-22صنن-( 2102

 كاسب، سيد.

ن-التملدددددز فخئنال خا دددددانللجخا دددددخئ نارددددد ناخا دددددانال دددددخ نانعمنمةددددد نافجخا دددددخئنااملدددددن،انمهدددددىهنالتملدددددز فخئ 

 ص 22

  2102 سملييب،اتنن-  ناا مةنناليعل نل  خسخئناا   اخئ 

 التصنيف العشرى لديوى
 

 الحمود ، نهالء داود .

رابنالملتددخ نافىدديي نن–الرل ددانولمل تعا ددان نشددنحنال  ا ددينعنالتلملددنائن نتن22ا ددختنمملددز فنريدد  نال اددن ن    

 صن ن240ن–  2102تن
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 صدوقى، نسيمة.

ع ددددناستنن-مرل  ددددخئنمملددددز فنريدددد  نال اددددن نئخاملتلددددخئ ناملتلددددخئنع ددددناسناة ذاددددخمننشددددنانن ددددخولىناوةددددي 

2109  

ك  دددانال  ددد تن مودددخا انعال  ددد تن سدددتا ا ننودددبنااملتلدددخئنعال  ددد تنن 0اخا دددانع دددناسن-)رعتددد باه(  نعودددان

 ال  خط  ا 

 عبد الحافظ ، أحمد محمد .

ن–التملدددز فنال ادددن نال  خ ددد ىنا فدددانريددد  ن نالملادددخننالهجدددخاتنالزودددلىن ل دددخنل رل دددانال خا دددانعنال ادددن،سن ن      

 ابن2ن– نن2104ال خ نان نرابنالفملننال نبتتن

 فتحى ، عمر .

 ص ن212ن–  2102ال خ نان نااملتلانألاكخرية انتنن–   22اليل انال ة  نال  خ  ىنلتملز فنري  نال ان نطننننن

 همشرى، عمر أحمد.

  2102 ةخس نرابن فخهنل رلخ انعالزاننعالت    تنن-ئيخهنألابنختنعمو   تخن  نمملز فنري  نال ان  
 

 والمسلمينتصنيف العلوم عند العرب 
 

 البهادلى، رحيم حلو.

  22-42صنن-( 2102)ن29تنعن4ابن-اج انال تاتنال   ىنال نبت ن-مملز فنال   تن يينال ن نعااو ة س 

 داود، نبيلة عبداملنعم.

  41-20صنن-( 2102)ي ا  نن0تنع0سن-اف ةااا ن-ا اا نال   تنيئسنمن ر س ناار طنناهانايييان  ن
 

 تصنيف الكولون
 

 شعبان عبد العزيز. خليفة،

 سددملييب،ا نرابنن- 0طن-مملددز فنالاددخبوا نال  لدد س نرباسددانمي دد   انمي  تيددانعمرل  ددخئن ة  ددانئنااةخم ددا 

 ص 401ن- 2102ال  خمانال  ة اتن
 

 تصنيف مكتبة الكونجرس
 

 السامرائى، فاطمة.

اة  دددددانااملتلدددددخئن ةدددددخس نن-تمنمخ ةدددددانالودددددخانااتتنب دددددينافجةدددددخل ، دددددا دددددختنمملدددددز فناملتلدددددانال ددددد مرنسنألاان 

  2102عاا   اخئنألابرا اتن

 العايدى ، محمد عوض .

ن2102ال دخ نان نشدنعانالملتدخ نل زادننتنن–مملز فناملتلانال  اجنسنل ةملتلخئنالملر تان نالرل دانااد اةا ن

 ص ن222- ن
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 موس ى ، غادة عبد املنعم .

وسددملييب،انن–ال اددن نال ددخل ىن نمي دد بنعناسدد تاخعناا   اددخئنئدد سنمملددز فناملتلددانال دد اجنسنعنالتملددز فن

 صن 092ن–   2102 نرابناا نمانافجخا  انتن
 

 التصوير المجسم
 

 عبد الواحد، أمل رمضان.

م ب ددفنم ي دددانالت لدد انا  ن ددد نااملتلدددخئ ناةدد ذجنا  دددتحنل ترل ددملن  ددد ناملتلدددخئنافجخا ددخئنال نب دددامننشدددنانن

 ص 029ن- 2102ئنىنس ،فتنن-عو ين ةو ىنا   ى 

 اخا انئنىنس ،ف نك  ان را  ننوبن  بناا   اخئ ن-)اخاوت ت(  نعوان

 موس ى، وحيد عيس ى.

التملددد ،ننااجودددب نالت لددد انا  نع سددد   نمف   ددد ن ددد نااي  ادددانالت   ة دددامنن ددديارنعو دددينسددد يتن ادددانباضدددخسن

 )رباسخئناوت ل  ا(نن-ص  209ن- 2109ال خ نا نالت  انااملن،انال خاانل ملتخ تنن- لينال اوي 

 ى، وحيد عيس ى.موس 

ن4تنعن41سن-اج ددانااملتلددخئنعاا   اددخئنال نب ددا ن-ايملددان  ل انام ددانق   ة ددان نب ددا نالتاردد  نعالتيف ددى 

  022-92صنن-( 2121) عت بنن
 

 التطوع فى المكتبات
 

 .زيدان، سفانه عبد القادر

ن-ل  د تنااملتلدخئنعاا   ادخئ ااج داناليعل دانن-التر عن  نااملتلخئنألاكخرية انلت ل اناوت خاخئنس  نال ةدا 

  209-290صنن-( 2109) عت بنمنريوةاتنن4تنع2اب

 عيد، سهير عبد الباسط.

ومجخ دددددددخئنافىيي دددددددان ددددددد نااملتلدددددددخئنن-ال ةدددددددانالترددددددد خ ن ددددددد نااملتلدددددددخئنافجخا  دددددددانااملدددددددن،ا نرباسدددددددانا ياا دددددددا 

  222-229صنن-( 2102)ييخيننن44تنعن22ابن-عاا   اخئ 
 

 التعاون بين المكتبات

 )أنظر أيضا: تجمعات املكتبات. شبكات املكتبات واملعلومات(
 

 . أحمد، رحاب فايز

ن-الت دخعسنئد سنااملتلدخئنافجخا  دان د نبداناللة دانالننة دانعتل دانلترد ،نناللود نال   دىن د نافجخا دخئنال نب دا 

  022-92صنن-( 2102)ريوةاتنن42تن40تنع20سن-ااج انال نب انللبش فنعالت   ملنعاا   اخئ 
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 سليم ، ميسون فؤاد .

  Collaboration between academic libraries in Australia and Iraq to address the information gap  

in Iraq .-2020. 

Thesis – Curtin  University 

 عبد الهادى، محمد فتحى.

  22صنن-( 2102)ا مةاتنن22عنن-الاسج  ا ن-الت خعسنعالت خاانشنطنلتو  ملن  ياننالتية انااوتيااا 

)  وددددددررنن22عنن-الاسددددددج  ا ن- مكتبىىىىىىة امللىىىىىىك عبىىىىىىد العزيىىىىىىز تعىىىىىىزز التقىىىىىىارب بىىىىىىين املكتبىىىىىىات العربيىىىىىىة والصىىىىىىينية

  22-21صنن-( 2102

 نابتى، محمد الصالح.

ن- خشد ب مناوةينالملدخفحنادخئاىتناضد تان الت خعسنئ سنااملتلخئنافجخا  انافجةاطن،ا نرباسانمخب،ا انمو    ا

  022-012صنن-( 2104)ن4تنع4ابن-اج ان  بنااملتلخئ 

 الهدابى، أحمد عبد هللا.

الادتاابنعااادخب  نالت خعا ددانئد سنااملتلدخئنعاناعددةناا   ادخئنئيعلددان ادخبائنال نب دانااتودديا نرباسدانع ددف ان

  042-020صن-( 2102)ييخيننن44تنع22ابن-ومجخ خئنافىيي ان  نااملتلخئنعاا   اخئ ن-مو    ا 
 

 التعرف بالتردد الالسلكى

 )أنظر: تقنية التعرف بالتردد الالسلكى(
 

 يبـــشالتع
 

 .ى الدين يأيوب، مح

  2102اةةرنا  خااتنن-ناناهائنعم ي خئنالاا   نئخاملتلخئنافجخا  ا 

   لاخا انافج تن-  نعوان)اخاوت ت(

 رزيز، أسماء.ق

نودير ياتنن-ئخاملتلخئنافجخا  ا نرباسانا ياا دانئةملتلدخئنئدخم نااتدخب رعبنالاا   ن  نم ة سنااجة  خئن

2102  

  2اخا اننوير يان-  نعوان)اخاوت ت(
 

 التعليم اإللكترونى

 )أنظر أيضا: التعليم عن بعد(

 إبراهيم، خالد حسين.

ن-اناة ذاددددددخ رعبنااملتلدددددخئنألاكخرية ددددددان دددددد نالت  دددددد بن لمل تعمددددددت ناملتلدددددان كخرية ددددددانال  دددددد تنالاددددددن  انئخلاددددددخبن

  212-224صنن-( 2102)ي ل  نن42تنعن24ابن-ومجخ خئنافىيي ان  نااملتلخئنعاا   اخئ 
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 إبراهيم، سحر محمد.

ا ددنبائنالت  دد بن لمل تعمددتنل  دد تنال  ددخطملنعااملتلددخئنعاا   اددخئنئة ندد ناانعددةنال دد اتنل ت  دد بن لمل تعمددت ن

 ص 24ن-رباسانم   ة ا 

  2109ان  ىنارنعحتنن-ااملن،انل ةملتلخئنعاا   اخئنعألابش ف لجة  انلن22 مةنناا  ن

 ابن طلبة، فاطمة.

Conception et mise en place d'une plateform e-learning au profit de centre de formation bank 

study.- Rabat, 2017.- 66p. 

Thesis.- Ecole des Sciences de l' Information. 

 السيدأحمد، منال 

)نييددددخينن04تنعن2سن-اج ددددانااملتلددددخئنعاا   اددددخئ ن- (MOOC)الت  دددد بن لمل تعمددددتناافتدددد حن ددددخل نوسددددت رخ ن

  21-22صنن-( 2102

 بالل، بلة أحمد.

ن-رعبنااملتلان لمل تعا ان  نر بنالت   بن لمل تعمتن د نالود راس نمجنبداناملتلداناخا دانالود راسناافت ودا 

صنن-( 2121)ي ل ددد نن04تنع2ادددبن-تنعاليباسدددخئنن ددد ن  ددد تنااملتلدددخئنعاا   ادددخئ اج ددداناانعدددةنال نبدددتنل لوددد  

099-221  

 تهامى، مصطفى محمد.

ا ندددددد نالمل تعمددددددتننددددددخطبن  دددددد ناف ددددددناط نالى ي ددددددانلتية دددددداناتددددددخبائنالفتنسددددددان ل ددددددانلددددددي ن املددددددخاتنااملتلددددددخئن

التددددخر تناةدددديعحنسددددخلبنعاا   ادددخئن دددد ن دددد هناا ددددخي تنافىيي دددانل فتنسددددان ل ددددامننشددددنانناوةددددينمت ددد ن لددددين

 ص 202حتن- ن- 2102تناال خ ن ن-الف ت 

 اخا انال خ نا نك  اناليباسخئنال   خنل  تئ ا ننوبنمملي ل ا خنالت   ب ن-  نعوان)اخاوت ت(

 يد عزت.عجمعة، الس

 ص 20ن-مرل  خئنالت   بن لمل تعمتن  ناايابس نرباساناستملاخم ا 

  2102ال خ نانتنن-لجة  انااملن،انل ةملتلخئنعاا   اخئ لن20 مةنناا  ن

 حافظ، أحمد يوسف.

  نناستاياتناايخهجناليباس ان لمل تعا دان  د نامجخ دخئن دت ناديابسنالت  د بنال دختنئيعلدان ادخبائناود ن

ئناج دددداناانعددددةنال نبددددتنل لودددد تنعاليباسددددخئن دددد ن  دددد تنااملتلددددخن-الددددخربانالادددد  ناوةددددينباشددددينل ددددت  بنالددددىكت 

  042-012صنن-( 2109)ييخيننن00تنع2ابن-عاا   اخئ 

 .حسين، أنغام

  240-214صنن-استاياتن ا تاتن  نالت   بن لمل تعمت نانعةنائسنسةيخنل ت   بن لمل تعمت 

  2109 ئ نبلىتنن-تنمنعناف   بنال نبت اجة  انااملتلخئنااتاململفن24 مةنناا  ن
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 .حسين، محمد بدرى أنور 

ل مل تعا ددددان دددد نك  ددددخئناخا ددددان سدددد  ط نرباسددددانل  اندددد نعالتاردددد  نل ةوددددت لامننشددددناننسدددد ياناا ددددنبائن 

  2102 س  طنتنن-اخايتنر خهن لينافجخئن 

 اخا ان س  ط نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(

 ربيع.دجبى ، 

Les MOOC dans le paysage universitaire tunisien: cas de Intstitut Supérieur de  Documentation.- 

p.427-448. 

In Third International Colloquium on Open Access .- Rabat , 2018  . ننن 

 دنيا، هبة فتحى.

لتية دددددانالتوملددددد اناليبا ددددد ىنل ودددددياننGoolge classroomمخ   ددددداناسدددددتاياتنمملددددد لنا ادددددانوم تا ددددد ان

رباسدد انئة ددنبنالفتددخبسن ل ددانلرخللددخئنالفننددانال خل ددانئ وددبنااملتلددخئنعال  ددخطملنعاا   اددخئنئ   دداناخا ددان

صنن-( 2121)ي ل د منسدةتةاتنن2تنع2ادبن-ااج اناليعل انل   تنااملتلخئنعاا   اخئ ن- يرخ نرباسانمجن،ة ا 

42-22  

 الرمادى، أمانى زكريا.

مددديب رنا دددنبناف دددياخئنااملتة دددانل ت  ددد بن لمل تعمدددتنلردددت ن نودددختنااملتلدددخئنعاا   ادددخئنال نب دددا نرباسددددان

ن-ااج ددداناليعل دددانل  ددد تنااملتلدددخئنعاا   ادددخئ ن-مرل   دددامن ادددخمتن عن،دددخنالنادددخر تن ددديينناجدددي ن لدددينال  دددخ  

  202-022صنن-( 2102)ي ل  منسةتةاتنن2تنع4اب

 الرندى، بشاير سعود. 

خ ددخئنالر لدداناودد ناسددتاياتنئددتتنئدد برنل ددت  بن لمل تعمددتناددسننلددان  لددانالل ددخل ب، سن دد نك  ددانال  دد تنامج

ن02عن-ئودددد تن  ددددبنااملتلددددخئنعاا   اددددخئ ن- اف  دددداواتةخ  ددددانئجخا ددددانال  ،ددددتمن اددددخيننالناددددي تن وةددددين ئددددخن

  229-210صننن- (2102)اخبسن

 الرندى، بشاير سعود

صنن-بسدداناوااددفتنالليددكنالدد  نىنل ددتجن اددنا نسددن خسنألا فددخلناةدد ذج ايملددخئنالت  دد بن لمل تعمددت ناي

49-21  

  2109الاخبناتنن-  ناا مةنن ن   ىنالنا  نلتمتن  نااير انال نب ا 

 زروالى ، عماد .

ن–الت  ددد بنولمل تعمدددتنعنمدددي  تهن  ددد نرعبناا  دددبن ددد نال ة  دددانالت   ة دددامن ةدددخرن بعالددد تناخلددديان يدددخهنسددد ي بن ن

  24-22صنن–(   2121)نريوةاتنن2تنعن2ابن–ئل   م   خن ن
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 ,الساملى، جمال بن مطر

لودددددد رخسنالت  دددددد بن لمل تعمددددددتن دددددد نرباسددددددخئناا   اددددددخئ نم  دددددد بنمجنبدددددداننوددددددبنرباسددددددخئناا   اددددددخئنئجخا ددددددانا

 -نخئ س 

Journal of Information Studies & Technology.- Issue 2 (2020). 

 الصبحى، حميدة بنت عبيد.

ايملددخئنالت  دد بن لمل تعمددتناافتدد ح ناخ  اهددخنع ة تددخنادد نمملددة بنرل ددانايملددخئنالت  دد بناافتدد حن  دد نشددلملان

)ييدددددخينمنن02تن02عن-رباسددددخئناا   اددددخئ ن- ا تاددددتمنوة دددديانئزددددتن ل ددددينالملددددل  تنسدددددخا اننئددددنا  بنال ت لددددى 

  21-22صن-( 2102ي ل  ن

 عامر، عبد العزيز عبد الحميد.

ااج دانال نب دانللبشد فنعالت   دملنن-الملفخيخئنالت ااناسن اانمرل ملنالت   بن لمل تعمتن  ناخا دانالةاع،دا 

  021-049صنن-( 2102)ريوةاتنن44تنعن22ابن-عاا   اخئ 

 نهم.عبد الجواد، سامح زي

ااج ددداناليعل دددانن-مرل  دددخئنافج دددانال دددخمتنل  ،ددد ن ددد ناجدددخلنالت  ددد بن لمل تعمدددتنئجخا دددانملددد ت نرباسدددانوخلدددا 

  022-040صنن-( 2102) عت بنمنريوةاتنن4تنع4ابن-ل   تنااملتلخئنعاا   اخئ 

 عبد الرحمن، زياد إبراهيم يونس.

 ص 220ن- 2109افجخا اتنا سوانشلخ نن-ااملتلخئنعاي  اانالت   بن لمل تعمت 

 عبد الكريم، عال رمضان.

 اي ددددداننشددددناننامجخ ددددخئن  ضددددخهن   ددددانالتددددديب رناودددد ناسددددتاياتناا ددددنبائن لمل تعا دددددانئجخا ددددان سدددد  طمن

  2102 س  طتنن-  خر تنايمل بنس  ي

 اخا ان س  ط نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)رعت باه(ن

 عبده، إدريس سنوس ى.

ا انددددد نالت  ددددد بن لمل تعمدددددتنالتفدددددخ   نال نب دددددانلتددددديب رنئدددددناابنااملتلدددددخئ نرباسدددددانم   ة دددددامننشدددددنانناةودددددخهن

  2109 سملييب،اتنن-اونعسن وةيناتناس 

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)رعت باه(ن

 . العرابى، سميرة

 L'appropriation des référntiels normatifs dans les eniveronnements d'apprentissage en line: 

evaluation de l'usage de la plateforme moodle de l'Universite Virtuelle de Tunis.- Lille, 2016.- 

237p. 

These (Doctoral) - Universite Charles- De- Gulle. 
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 يمنى عالء حسن. غنيم،

   ددداناددد نمملدددة بنئة دددان نودددختنااملتلدددخئنعاا   ادددخئنئخفجخا دددخئنااملدددن،ا نرباسدددانمو نالت  ددد بن لمل تعمدددتن ددد 

  2121نتاايمل بان-شنانن تهن لينالوتخبنارخعب تنالرن، ن ا نننسةخ  ا ق   بنايابمنن

 اخا اناايمل با نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ن-ن  نعوان)رعت باه(

 .  فارس ، شاشة

ن-ئل   م   ددخ ن-شخشددانمددخبستن لددينالرنددىنئددسنرب،ددي  منMOOCالدديبعسن لمل تعا ددانافت وددانااملدديبننم وددفا

  091-029صنن-( 2102)ن4عن

 .قناوى، يارة ماهر

ن- دددد نق ة،دددةناددددياخئنااملتلددددخئنافجخا  دددا نرباسددددانوخلددددا نMOOCsرعبنايملدددخئنالت  دددد بنالددددىاقتن ادددتن ا تاددددتن

  009-24صنن-( 2109) ئن،امني ا  نن2تنع2ابن-خئ ااج اناليعل انل   تنااملتلخئنعاا   ا

 . كريم، عليمة

مرل  خئنايملخئنالت   بن لمل تعمتنعرعب خن  نماننااوتد  نالت    دىنلدي ن سدخمىانالت  د بنال دخل  نرباسدان

  2102تنوير يانن-  وملنان-ا ياا انئ   خئناخا اناوةينا ضن

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(

 .نرمين إبراهيماللبان، 

استاياتنمرل  خئنالت  د بن لمل تعمدتن د نق  د بن دت ن نودختنااملتلدخئنعاا   ادخئناتدخبائنمو  دانال  دخطملن

 ص 24ن-ال نب انالتخب،ا ا 

  2102تنن سملييب،انن-ال خمتنلفوبنااملتلخئنعناا   اخئنئجخا انوسملييب،ان نن مةن اا  ن

  221-222صنن-( 2121نسةتةات)ن24عنن-عاا   اخئ  يضخن   نئو تن  ن  بنااملتلخئن

 محمود، ممدوح على.

 د ناجدخلنااملتلدخئنعاا   ادخئنعادي نن(MOOCs)استاياتناا نبائن لمل تعا داناافت ودانعاسد انوااادخبن

)ييددددخيننن0تنع41صن-اج ددددانااملتلددددخئنعاا   ادددخئنال نب ددددا ن-مي  ت دددخن  دددد نال دددخا  سنئخاملتلددددخئ نرباسددددانمو    دددا 

  011-29صنن-( 2121

 موس ى، وحيد عيس ى.

ن44عنن-الفتنسدددددت ن-ااودددددخنخئناافت ودددددانعاسددددد اناليردددددخ ن ادددددتن ا تادددددت ناوددددد نايملدددددان نب دددددانل ت  ددددد بنال دددددخل  

  ,022-99صنن-( 2102) ئن،ان

 ميهوب، أمانى محمود.

املدنمننشدناننسدت تنن دخسن اةدخطن مدخرانا هدخن د ن  ناجخلن  بنااملتلدخئنعاا   ادخئ ناا نبائن لمل تعا ان

  2121ئنىنس ،فتنن-ي   ليناللخس ن 

 اخا انئنىنس ،ف نك  ان را  ننوبن   تناا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(
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 تعليم علوم المكتبات والمعلومات

 ي املعلومات(ي)أنظر: تأهيل املكتبيين واختصاص
 

 التعليم عن بعد

 )أنظر أيضا: التعليم إلالكترونى(
 

 . جبى، ربيعد

L'enseignement à distance en science de l'information: adhésionn et réticence des enseignants-

chercheurs tunisiens/ Rabii Djebbi , El-Khansa Mkada-Zghidi.- Revue Maghrébine de 

Documentation & d’Inforamtion.- Vol.27 (2018).- p.79-100. 

 الزغيدى، سهام.

La norme comme moteur d'itération qualitative en e-learning: lecture dans le contexte 

international et tunisien.- Revue Maghrébine de Documentation & d’ Information.- No.24 

(2015).- p.31-56. 

 عبد السالم ، زين العابدين  سعد .

اج دددانك  دددانن–اسددتاياتنالت  ددد بن ددسن  دددين ددد ن نوددختنال  دددخطملنعنااملتلددخئنعناا   ادددخئن ددد نبددان  ادددانك بعاددخن ننننننن

  4224ن-4420صنن–(   2121)نريوةاتن24عنن–ال رانال نب انئخاي م ان ن

 .عبد العال، سها بشير

تلدخئنلرددت نالفنندانالنا  ددانندد نااملارنا ددنبنئيدخهنا   مخ   داناسدتاياتنمملي ل ا ددخنالت  د بن ددسن  دين دد نمديب 

)ادددخبسنن21عن-ئوددد تن ددد ن  دددبنااملتلدددخئنعاا   ادددخئ ن-ئ ودددبنااملتلدددخئنعاا   ادددخئنئ   دددان را ناخا دددانئ هدددخ 

  222-222صنن-( 2102

 .على، هدير عبد املنعم

اتر لدددددخئنمف  دددددانالت  ددددد بن دددددسن  دددددين ددددد نماملدددددونااملتلدددددخئنعاا   ادددددخئنئددددد ن  بن سدددددملييب،ان) سدددددملييب،اتن

ن- ةودت لامننشدنانناةودخهناودنعسن وةدي لنالتارد  را ه بتنان  ىنارنعح( نرباسانم   ة انل  اند ناد ن

  2121نت سملييب،ا

 عاا   اخئ اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنن-  نعوان)رعت باه(

 .محمد، فاطمة أمين

اسددتاياتنالت  دد بن ددسن  ددين دد نمية دداناتددخبائن املددخاتنااملتلددخئنئجخا ددان سددملييب،ا نرباسددانا ياا ددامننشددنانن

  2102 سملييب،اتنن-اةوخهناونعسن وةي 

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 ن : الكويت(3232تراض ى )املؤتمر العلمى الاف

ااد مةننال   دىنوم تاضد ىنفجة  دانااملتلدخئنعاا   ادخئنال  ،ا دا نرعبنااملتلدخئنعاناعدةناا   ادخئن د نر دبن ة  ددان

  ن 2121اة  انااملتلخئنعاا   اخئنال  ،ا اتنن ال  ،تن-رل اناا مةن ن ت2121  وررنن2-4نتالت   بن سن  ي
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 التعليم المستمر

 التدريب والتنمية املهنية للمكتبيين واختصاصيي املعلومات()أنظر: 
 

 التعليم المفتوح
 

 إمام، الزهراء عادل.

اددي ننمددخران ددت نئددناابنالت  دد بناافتدد حنئجخا ددان سددملييب،اناددسنمملي ل ا ددخناا   اددخئنعومملددخيئ نرباسددان

  2109 سملييب،اتنن-م   ة امننشنانن خران لينااي بنان  ى 

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–)رعت باه(ن  نعوان

 عبد الحميد، وائل سالمة.

الزاددددنن دددد نئددددناابنالت  دددد بن لمل تعمددددتنئخفجخا ددددخئنااملددددن،ا ناودددد ناردددداناسدددد تام ج انات خا ددددامننشددددناننشدددد لخسن

  2102ئ هختنن-ا  فاتناهىن انن لينال خل 

  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ اخا انئ هخ نك ن-  نعوان)رعت باه(

 عبد العظيم، علياء رضا.

مرل ددملنالت  دد بن ددسن  ددين دد نئددناابنال  دددخطملنعألابشدد ف نئددناابنألابشدد فن لمل تعمددتنئددخلت   بناافتدد حمننشدددنانن

  2102ال خ ناتنن- املخنن ةنناملرفتتنبشخناوةيننئنا  ب 

 ااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ناخا انال خ نا نك  ان را  ننوبن-  نعوان)اخاوت ت(

 مغاورى، عالء عبد الستار.

ن-ئددددددناابنالت  دددددد بناافتدددددد حن دددددد نماملددددددونااملتلددددددخئنعاا   اددددددخئنئخفجخا ددددددخئنااملددددددن،ا نرباسددددددانمو    ددددددانا خباددددددا 

  44-9صنن-( 2102) ئن،انن44عنن-الفتنست 
 

 

 التغيير فى المكتبات

 نظر إدارة التغيير(أ)
 
 

 التفكير التصميمى
 

 أسامة.دموش، 

 لددديننمادديهجنالتفمل دددتنالتملدددة  ىن دد نااملتلدددخئ نمدددنصنالترل دددملن دد نااملتلدددخئنال ة ا دددانئددخفجةاطنمن سدددخاانراددد ش

  024-044صنن-( 2102)ن22عنن-ااج اناارخبب انل ت   ملنعاا   اخئ ن-ول ن لينال خرب 
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 تقاويم البلدان
 

 عبدهللا، محمود سعيد.

ال نبدددتنع سدددتات نرباسدددانئل   انام دددانمو    دددامننشدددنانناوةدددينمت ددد ننم دددخع،بنالل دددياسنعا خاةتدددخن ددد نال دددتات

 ص 222لتن- ن- 2102ال خ ناتنن- لينالتخر تنالو  ينراعرن   نراعر 

 اخا انألا  ن نمنعنالليخئ نك  اناليباسخئن موخا ا ننوبنال  خطملنعااملتلخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(
 

 التقاويم الزمنية
 

 الزناتى، محمود مندى.

تنعن41سن-اج دانااملتلدخئنعاا   ادخئنال نب دا ن-الت خع،بنالةاي انامليًبانل ة   اخئ نرباسانع دف انمو    دا 

  221-022صنن-( 2121)ي ل  نن2
 

 

 تقنية أكواد االستجابة السريعة
 

 بكلى، يحيى بكير.

 ددد ننردددخعنااملتلدددخئنعاا   ادددخئ نالددديبعسنااودددتفخرانادددسنالتجنبددداننQRاسدددتاياتنشدددفنانوسدددتجخئانالودددن  انننننن

  22-2صنن-( 2104)ريوةاتنن2تنع4ابن-ااج انال نب انل ة   اخئ ن-اليعل ا 

)ييددخينمنماتايددنمناددخبسنن0تنع02اددبن-املتلخئ اددت ن-مناةددانبشددخنبشددي  / QR codeخدمىىة الاسىىتجابة السىىريعة  

  29-22صن-( 2102

 .الدوسرى، ريم بنت عباس

عمرل  خمددد ن ددد نا سودددخئناا   ادددخئن ددد نايييدددانالن،دددخ  نرباسدددانن(QR Code)م ي دددانبادددةنوسدددتجخئانالودددن  ان

  221-229صنن-( 2121)ي ل  نن22عنن-ا  ب ن-اسى امنب،بنئزتن لخسناليعسن تنااتيانووسنال ن ش ى 

 .الصادق، آالء جعفر

  2102وسملييب،ا نرابناا نمانافجخا  اتنن-مملي ل ا خنشفنائنوستجخئانالون  ان  نا سوخئناا   اخئ 

 غزال، عادل.

 ص 02ن-ئةملتلخئناار  انال ة ا انافجةاطن،ا نQR codeاو ناستاياتنم ي ان

  2102نوير ياتنن-  ناا مةننال نبتنو لنااملتلخئنعا سوخئناا   اخئ 

 ميهوبى، رمزى.

ااملتة ددا نرباسددانا ياا ددانئجخا دداناوةددين دد نموودد سناف يادداننQR codeاودد نمرل ددملنباددةنوسددتجخئانالوددن  ان

 ص 024ن- 2102ن-نوير يا ن-ا ضنن وملنا 

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(
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 تقنية البلوك تشين
 

 أحمد، رحاب فايز.

م ي ددانالل دد تنقادد سنعم   ددملن اتددخجنالفملددن نال نبددت نرباسددانمو    ددانم   ة دداناوددنتن نئددياع نادد نع دد نمملدد بن

) ئن،ددان2تنع41سن-اج ددانااملتلددخئنعاا   اددخئنال نب ددا ن-ل لددخو  سنعاا سوددخئنألاكخرية ددا ايملددانئ دد تنقادد سن

  22-4صنن-( 2121

 الرحيلى، مدى عبد اللطيف.

مرددد ،نننردددخعن يجدددخبنال  دددخب نئةدددخنيتةخلددد ىناددد نالتوددد لنالنن دددىنل ةة ملدددانال نب دددانالوددد  ريا نرباسدددانا  تودددان

 -   ى  النو   تن يخهن   نالنلترل ملنم ي انالل  تنقا سمناي ن لينال ر ف

 .Journal of Information Studies & Technology.- No.1 (2020)ن
 

 تقنية التعرف بترددات الراديو
 

 إسماعيل، أياس يونس.

 دددد ناجددددخلنااملتلددددخئنعاا   اددددخئمننيددددخسنيدددد مرننسددددةخ  اتن لددددينالددددن ا ن لدددديننRFIDالت ن،ددددفنئ اسددددرانم ي ددددان

)ييدخيننن2تنعن4اج دانن-ال نبدتنل لود تنعاليباسدخئن د ن  د تنااملتلدخئنعاا   ادخئ اج داناانعدةنن-ال دخربنسد  ةخس 

  000-91صنن-( 2102

 البدور، سناء

باددددددددخحنل  دددددددد تنااملتلددددددددخئننااج ددددددددن-التردددددددد بنالتملي لدددددددد م ن دددددددد ن  ددددددددبنااملتلددددددددخئ نا ددددددددختنمددددددددنررائنالناريدددددددد ناة ذاددددددددخ 

  02-2صنن-( 2109)ن0تنع0ابن-عالتملي ل ا خ 

 خميس، أسامة محمد عطية.

 ددد ناملتلدددخئناخا دددانااجة دددانئخاة ملدددانال نب دددانالوددد  ريا نن(RFID)مرل  دددخئنم ي دددانالت ن،دددفنئ دددتررائنالناريددد ن

  22-02صنن-( 2102)ييخينمناخبسنن0تنع4ابن-ااج اناليعل انل   تنااملتلخئنعاا   اخئ ن-رباسانوخلا 

 الصقية، حنان ناصر.

ااملتلدددخئ نرباسدددانع دددف انل  دددخسنادددي نوسدددتاياتنن ا ةدددانالت دددنننالتسددد  تنئخسدددتاياتنا ادددخئنالناريددد ن ددد 

ن-ااج دانال نب دانل يباسدخئناا   اخم دا ن-بانئزدتن لدينالدنوةس   عب خنااوتف ييسن د ناملتلدخئناخا دانألاا دتاناد

 ( 2121)ي ل  نن00ع

 .العتبيى، صقر مويسان

تلدداناخا ددان  لددامن دد نن دد نااملتلددخئ نرباسددانوخلدداناملن(FRID)مرل ددملنم ي ددانالت ددنننئيا ةددانمددنررائنالناريدد ن

  002-22تنص2ابن-ا بوخسنال تليىتن بع ناملخبنافجمى 

  2109اايييانااي باتنن-  نا مةننوئت خبنعامجخ خئنالتجييين  نااملتلخئ 
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 عقابو، خالد.

ن- RFID لينافىة يناتن نلترل ملنمملي ل ا دخنالت ن،دفنئ دتررائنالناريد نن2اخ ة،اناملتلخئناخا اننوير يان

  2102تننوير يان

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(
 

 تقنية المرشد الالسلكى
 

 أمين، إسراء.

 ددددد نم دددددييبنادددددياخئناا   ادددددخئنئةملتلدددددخئنافجخا دددددخئننIBeacon عادددد نوسدددددتفخرانادددددسنم ي ددددداناانشدددددينالتسددددد  تن

  29-42صنن-اليعل ا نرباساناستملاخم ا 

  2109 ئ نبلىتنن-ال نبت   نا مةنناة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بن

 الجندى، أسماء حسنى.

مرل دددملنم ي دددانا ادددخئنالل  مددد تن خل ددداناليردددخ ن ددد نااملتلدددخئ نرباسدددانمجن،ة دددان  ددد نالت امدددفنالىع دددامننشدددنانن

  2102ن-شل سنال  ت ن-وويخهناحج  تن خ فنالو يننخسب 

 ئ اخا انااي م ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخن-  نعوان)رعت باه(

 الجندى، أسماء حسنى.

اج ددددانئودددد تنك  ددددان را تناخا ددددانن-مرل ددددملنمملي ل ا ددددخنألاية  دددد سن دددد نااملتلددددخئنئخسددددتاياتنالت امددددفنالىع ددددا 

  0021-0192صنن-( 2102)ي ل  نن004تنع29سن-ااي م ا 

 الرمادى، أمانى زكريا.

ن-بن اي دددددداناملددددددرفتن ددددددخر   نافت اتددددددخنعمرل  ختهددددددخنعاسددددددتايااختهخمنم دددددديينiBeaconم ي دددددداناانشددددددينالتسدددددد  تن

 (2)س و انرباسخئناوت ل  ا؛ن-ص 042ن- 2102ال خ نا نالت  انااملن،انال خاانل ملتخ تن

 الرمادى، أمانى زكريا.

عرعب خن د نمرد ،ننادياخئنااملتلدخئ نرباسدانمار ر دانلدمدخرانا هدخن د ناملتلدانن iBeaconم ي اناانشينالتس  ت

)ادددددددخبسنن21؛نعن002-20صنن-( 2102)سدددددددةتةاتنن09عنن-ا   ادددددددخئ ئوددددددد تن ددددددد ن  دددددددبنااملتلدددددددخئنعان- سدددددددملييب،ا 

  42-9صنن-( 2102)سةتةاتنن20؛نعن022-042صنن-( 2102

 رمضان، مها محمد.

صنن-( 2102)ي ل د من عتد بننن21تنن49عنن-الفتنسدت ن-استاياتنم ي اناايخبان  نااملتلخئ نرباساناستملاخم ا 

022-091  

 الشمرى، أحمد.

تن2اددبن-ااج دداناليعل ددانل  دد تنااملتلددخئنعاا   اددخئ ن-ن نعمو  دداننيةددخسناوةدديناوةدد ر ؟من ددi Beaconاددخ  ن

  292-290صنن-( 2102) عت بنمنريوةاتنن4ع
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 تقنية المعلومات

 )أنظر: تكنولوجيا املعلومات(
 

 تقييم األداء

 )أنظر: قياس وتقييم ألاداء(
 

 تقييم الدوريات
 
 

 فراج، عبد الرحمن.

اوددد نادددديهجنلت  دددد بنالددديعب،خئنالتاململدددد انال نب ددددا نمو  دددان ددددجتئنال نددددخا ن لمل تعا ددداناة ذاددددخنادددد نرباسددددان

ئودددددد تن دددددد ن  ددددددبنااملتلددددددخئنن-من لددددددينالددددددنوةسنمددددددناجتناوةدددددد رنا  فددددددا Cybrarians Journalمرل   دددددداناج ددددددان

  044-029صنن-( 2102)اخبسنن02عنن-عاا   اخئ 
 

 

 تقييم المجموعات

 وتنمية املجموعات()أنظر أيضا: بناء 
 

 البهادلى، شاكر طاهر.

م  دددد بنااجة  ددددانااملتة ددددانعاددددي ناتهااهددددخنيوت خاددددخئنااوددددتف ييسن دددد نااملتلدددداناانعة،ددددامننشددددنانن اددددخلن لددددين

  2102اللملناتنن-النوةسن لينال اوي 

 اخا اناللملنا ن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 داودى، محمد.

ةودددد انل ةرخل ددددانال ة ا ددددانل ييددددان دددد سناليم  منشددددنانن عنخ دددد ىنرباسددددانم   ة ددددانلن دددد ينالتددددخب، نئخاملتلددددانالنط

  2102اةةرنا  خااتنن- لينال خرب 

 اخا انافج تل  ن-  نعوان)اخاوت ت(

 لطفى، أسامة

م  دددد بنااجة  ددددخئن لمل تعا ددددا نرباسددددانا خبادددداناملددددخربنرعب،ددددخئناليملدددد صنال خا ددددان دددد نكدددداناددددسنئيددددكناا نمددددان

) ئن،دددامني ا ددد نن2تنعن4ادددبن-ااج ددداناليعل دددانل  ددد تنااملتلدددخئنعاا   ادددخئ ن-الوددد  ريا ااملدددن نعااملتلدددانالننة دددان

  24-22صنن-( 2102
 

 تقييم المكتبات
 

 طالب، زوقار سميرة

 ع ناس ن-مرل  خئنالت   بن  نااملتلخئنافجخا  انافجةاطن،ا نا خي تنرعل انعاةخبسخئنايهج ا 

  0اخا انع ناسن-  نعوان)رعت باه(
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 د هللا حسينمتولى، عب

 Selfل ةملتلددانافجخا  دداناددخنئدد سناملدديان انال  رددانالىام دداننSelf-Evaluation Reportم ددييننالت دد ،بنالددىاقتن

Shotعادددياعناادددن انااسدددى بانننMagic Mirrorنرباسدددانمو    دددانا خباددددانلت دددخب،ننالت ددد ،بنالدددىاقتنل  يددداناددددسنن 

  40-00صنن-( 2102)ييخيننن42تنعن24ابن-ومجخ خئنافىيي ان  نااملتلخئنعاا   اخئ ن-ااملتلخئنافجخا  ا 

 محمد، حسن صالح.

لدددانادددخا نالت ددد ،بنالدددىاقتن ددد نااملتلدددخئنافجخا  دددانالوددد راا انادددسنعاتدددانا دددننال دددخا  س نرباسدددانوخلدددان  ددد ناملت

)ييدخيننن9تنع4ادبن-اج داناانعدةنال نبدتنل لود تنعاليباسدخئن د ن  د تنااملتلدخئنعاا   ادخئ ن- ايباخسن سدتا ا 

  212-224صنن-( 2102
 

 التكامل المعرفى
 

 حسن، حسن محمد.

رباسددداننا خا دددانالت خادددداناا  ددد ااىنادددخنئدددد سننرخ دددخئناليعلددددانعع ف دددانن خسددد نعةددددياانلتووددد سنألاراه نرباسددددان

ل   دددان  ددد ننردددخعنع ابانالصدددىانعنردددخعنالتيا يدددخئنواتةخ  دددانعاا خشدددخئمننشدددناننسدددخا ان وةدددينمت ددد تنمر

 ص 229ن- 2102ال خ ناتنن-عم ان وةينالتيياع  

 اخا انو  اس نك  انالتجخبانعنرابانألا ةخل ننوبننرابانألا ةخل ن-  نعوان)اخاوت ت( 

 عبدهللا، داليا موس ى.

 نرباسددددانل ةاددددنع خئنال خا ددددانعع دددد ن(نااملتلددددخئنعألابشدددد فخئنعااتددددخوف)الت خاددددانئدددد سنا سوددددخئناا   اددددخئن

-294نصن-( 2109ن)ي ل ددددد ن42نعنت22ادددددبن-ومجخ دددددخئنافىيي ددددانل ةملتلدددددخئنعاا   اددددخئ ن-اردددداناادددددنععنع نددددى 

202  

 عبد هللا، داليا موس ى.

عألابشدد فخئنعااتددخوف(نممخوددانال ددتاتنال  ددخ  نالدد  نى نالت خاددانئدد سنا سوددخئناا   اددخئنال  ي ددان)ااملتلددخئن

 ص 21ن-رباسانل  ان نعع  ناراناانععناملن  

  2102ال خ ناتنن-  نا مةنننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئنئجخا انال خ نا 

 النشرتى، مؤمن.

نااملتلدددددددخئن  دددددددبن ددددددد نئوددددددد تن-مي ددددددد   ا نرباسددددددداناللل   انام دددددددا نل فتدددددددخبسنئل  ددددددد انا  نعتدددددددينناا ن ددددددد نالت خادددددددا

  412-244نصن-( 2109ن)اخبسنن22نعن-عاا   اخئ 

 

 التكتالت المكتبية

 )أنظر : تجمعات املكتبات(
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 التكشيف والكشافات

 )أنظر أيضا: املكانز(
 

 

 بيومى، أسماء ثروت

ناوةدددينووددديخهننشدددناننمرل   دددامنرباسدددانالملادددت  نال دددخ نانئةملتلدددانعاللملدددن،انالودددة  انل ةددد ارن لددد نالتملاددد ف

 عاا   اخئ نااملتلخئننوبن را  نك  ان يرخ ناخا ان-)رعت باه(ن  نعوان-المل ان ناخرياناحج  ت

 الحلوجى، داليا عبد الستار.

ن دد نئودد تن-املددن  نعاددخننمماددخهنل تاردد  ناسددترت  انرباسدداناانا  ددا نلتسااددتخرائنال  ي ددانالملاددخمخئ

  022-49نصن- (2102ن)سةتةاتن20نعن-عاا   اخئ نااملتلخئن  ب

 الدرهوبى، محمد الهادى.

ن21نعن-عاا   اددددخئ نااملتلددددخئناج ددددان- 2104-2102نا  دددد خ نعاددددخننالة،ت اددددا ناخا دددداناج دددداناا   اددددخئنئ ائددددا

  219-020نصن-( 2102)

 شاهين، أحمد رجب.

ناليعل دددان ددداااجن-الملدددن،ب نال دددن سن ددد نالددد ابرانللر  دددانهجدددخاتنا  ددد خ نعادددخننالملدددتت نا دددتنلر  ددداناادددناتنمةوددد ت

  242-219نصن-( 2109ني ا  نمن) ئن،ان2عنت2ابن-اا   اخئ نااملتلخئنل   ت

 صلى، ليلى محمد.

ن لدددددينشددددد لخسننشددددناننمو    دددددامنرباسدددددانااوددددت لا نا دددددختن  دددد نااملدددددن،انئخفجخا دددددخئنال   ددددخئنرعب،دددددخئنمملادددد ف

  2109ناايمل باتناخا ان-ارخعب  نالوتخبن لين تهنا  فاتنال ة،ة

 عاا   اخئ نعااملتلخئنال  خطملننوبن را تنك  اناايمل با ناخا ان–ن)اخاوت ت(ن  نعوا

 عابد، محسن.

نل ةملتلددددخئنافىيي ددددانومجخ ددددخئن-مجن،ة ددددا نرباسددددان لدددد  نافىخسدددد نئخسددددتاياتناللل   انام ددددخئنعاددددخمخئننماددددخه

  402-299نصن-( 2121ن)ييخينن42نعنت22نابن-عاا   اخئ 

 شهيد.عبد العليم، أمانى عبد ال

نببددددخحناليجددددخبتن فددددخنننشددددناننم   ة ددددامنرباسددددان ا تاددددت نشددددلملان  دددد نااتخوددددانالملددددن،بنال ددددن سنمفودددد تنعاددددخمخئ

  2102نال خ ناتن-م    

 عااملتلخئ نال  خطملننوبن موخا ا ناليباسخئنك  ان نألا  نناخا ان–ن)رعت باه(ن  نعوا

 عبد الهادى، محمد فتحى.

نافى دد بن لديناوةددينيودن،انالتددخر تن لدينمت دد ناوةدينالترل  ددخئمنألاسدرتناافددخ  بتنعوسدتاتص نالتملاد ف

 عاا   اخئ(نااملتلخئن) سخس خئن-ص 224ن- 2102نال ليخا اتنااملن،اناليابنال خ نا ن- 0طن- ايي 
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 على، أحمد محمد.

ن web of scienceنال خا دداناانا  ددانوساادددتخرائنئ خاددخئنئ خ ددديانال نب ددانافجخا ددخئنرعب،دددخئنمملادد فنعاندد 

  299-229نصن-( 2109)ن2عن-ئل   م   خ ن-مو    ا نرباسا

 على، أسامة حامد.

نرباسدددددان EULCنااملدددددن،انافجخا دددددخئنئخمودددددخرنالتملاددددد فنئةادددددنععنال  ة دددددانالددددديعب،خئنا دددددخيئنالتملاددددد فناددددد را

  242-202نصن-( 2102)ي ل  ن42نعنت22ابن-عاا   اخئ نل ةملتلخئنافىيي انومجخ خئن-م   ة ا 

 ، إيمان على سعد.على

نالفتدخحن لديناخلديننشدناننا خبادامنرباسدانألاكخرية دا نالت ا دانئة اند ناا  دينعالتملاد فنواتةخخ نالتملا ف

 ص 224نطت- ن- 2109نالف  تتن-  ةخس نبا ننسةخ  اناوةيت

 عاا   اخئ نااملتلخئننوبن را  نك  انالف  ت ناخا ان-)رعت باه(ن  نعوا

 عمر، إيمان محمد.

نووديخهننشدناننمو    دامنرباسدانالليدخئ نمدنعنئخل دخ نانألا  دنناخا دانئ   دخئنال  ة دانل يعب،خئن ل نالتملا ف

  2102نال خ ناتن-اليجخب نب خناحج  ت

 عااملتلخئ نال  خطملننوبن موخا ا ناليباسخئنك  انألا  ن ناخا ان-)رعت باه(ن  نعوا

 عمران، صباح مهدى.

نصنت0جن-عافى ددد ل نااادددخكاناا يسدددا نال لخسددد انال تلددداناار  دددخئنعرابناملتلدددان ددد نل ةجدددتئن لددد نالتملاددد ف

402-421  

  2109نعنبتهتن-عااملتلخئ ناا   اخئن  نالتاملص ىناليعل ناا مةنن  

 العناسوة، محمد على.

 نص 292ن- 2109نالةاخستنا ةرنرابن ةخس ن-اا   اخئ نعاناعةنااملتلخئن  نعوستاتصنالتملا ف

 الحسن شعبان.محمد، 

نللجخا دخئناا ودينئدخلفتنسن لمل تعمدتنالزادننئةادنععنال  ة دانالديعب،خئنا دخيئنالتو    دانالاسدج تئنا را

  2-0نصن-( 2102ن)اخبسن49عن- Cybrarians Journalن-ااملن،ا 
 
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تقنية البلوك أكواد الاستجابة السريعة . تقنية)أنظر أيضا: استخدام تكنولوجيا املعلومات. إلانترنت. 

تشين. تقنية التعرف بترددات الراديو. تقنية املرشد الالسلكى. شبكات املكتبات واملعلومات. قواعد 

 البيانات. مجتمع املعلومات واملعرفة. املعلوماتية. النظم آلالية للمكتبات(

 .إبراهيم، عمرو الضبع

من ةدددنعنالضدددل ننئدددنا  بتن يةدددسن دددتحن0991ال ددد  نال خا دددان ددد ناملدددننايدددىن دددختن  دددننمملي ل ا دددخناا   ادددخئن  ددد ن

  2102ئنىنس ،فتنن-الييس 

  2102ئنىنس ،فتنن-ل ةجتة خئ ناخا ان  نا مةننانتملخرناا نمانعالتية انال

  044-002صنن-( 2102) عت بننن2تنع4ابن- يضخن   نااج انااملن،انل   تناا   اخئ 
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 ابن عباس، سمير.

  0222-0244صنن-التملي ل ا خنع  ن خن   نالت ،انال  خم انل الخ نال نبت 

  2102ئنىنس ،فتنن-  نا مةننانتملخرناا نمانعالتية انااوتيااانل ةجتة خئ 

  242-202صنن-( 2102) ئن،انن0تنع4ابن- يضخن   نااج انااملن،انل   تناا   اخئ 

 أبو ستالة ، أبو القاسم محمود .

اا   اددددددخئنعنومملددددددخيئنعنرعب ددددددخن دددددد نمردددددد ،ننااملتلددددددخئن نألا ة ددددددانعنالملدددددد  بخئناددددددسنعاتددددددانا ددددددننمملي ل ا ددددددخن

ألاكدددخرية  سنئدددخلت   بنااوخسددددلىنمن ئددد نال خسددددبناوةددد رن ئدددد نسدددتخلانتنائددد نئملددددنناة دددان  ،ر ددددانتن دددخفحن وةددددين

  220ن-224صنن-اخر ن 

  2121 ات نتنن–    ناا مةننال   ىنألاعلنل وبنااملتلخئنعناا   اخئنئجخا ان ات ن

 أبو سعدة، أحمد أمين.

  242-212تنصن0ابن-م ي خئناوت ل  انف ياخئنااملتلخئنال نف ا 

  2109اايييانااي باتنن-  نا مةننوئت خبنعامجخ خئنالتجييين  نااملتلخئ 

 أبو سعدة، أحمد أمين.

 مملي ل ا خناا   اخئن  نااملتلخئ نافخ  بناوت ل  انل   خماناا نم ا ن

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 أحمد، منال السيد.

رعبنالتملي ل ا خنااوخ يان  نرابنم اناا خن سنئملن،خنئخيمخواناا   اخم انعالتدياعلنافىدننعا  ندخئنمرل  تدخن

  409-292صنن-ئخليعلنال نب امنايخلنالو ين وةين   تنس  ختنئخر  

  2102ال  ،تنتنن-جة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبت فن22نن مةاا  ن

 آدم، آدم أحمد.

مدي  تنمملي ل ا دخناا   ادخئنعومملددخلن  د نال  خمداناا   اخم دانلرددت نافجخا دخئنعامجخ دختهبناو  دخنئددخلترل ملن

 ص 22ن-   ن ت ناخا ان تنرباخسنألا   ا 

  2102ألانملنتنن-ئنعاا   اخئ تموخرنال نبتنل ةملتلخلن22ن مةناا  ن

 إفرى، جميلة.

ن-اسددددترتلنمملي ل ا ددددخناا   اددددخئن دددد نر ددددبنالزاددددخطنال  ددددخ  ن دددد ناملتلددددخئناارخل ددددانال ة ا ددددا نرباسددددانا ياا ددددا 

 44-20صنن- ن(2102)ن2تنعن4ابن-اج ان  بنااملتلخئ 

 امجاور، املبروك أبو بكر .

  424ن-402صنن-الت   بن نمملي ل ا خناا   اخئنعنمي  اناا ابرنالةان،ان  

  2104 نائ رنتنن–  ناا مةننال   ىنللجة  انال  ة انل ةملتلخئنعناا   اخئنعنألابش ف نننن
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 ، سوهام.بادى

املددددخطوناللز ددددانالتوت دددداناليا ةددددانماتددددخجنااوتدددد  نالنن ددددىن دددد نرعلناارددددن نال نبددددتمنسدددد  ختنئددددخر تناييجددددان

  012-22صنن-( 2102)ي ا  نن22عنن-ا  ب ن-ئ اخلفا 

 البطوش ، رزان سالم.

رعبنمملي ل ا ددددخناا   اددددخئنعنومملددددخيئن دددد نالتة ددددةنالتي   ددددىناملتلددددخئنافجخا ددددخئنألابرا ددددان دددد نان دددد بنال سدددد نعن    

ن–الملددد  بخئنالادددىنم ااتتدددخنادددسنعاتدددانا دددننال دددخا  سنمشهدددخنمنب اسنسدددخلبناللرددد شنتن ةدددنن وةدددينالتةادددن ن ن

  012ن-22صنن–  (ن2121)نريوةاتنن4تنعنن44ابنن–ااج انألابرا انل ةملتلخئنعناا   اخئن ن

 بغيلة، نورة.

مي  تائنالتملي ل ا خنافىيي ان   نال  خماناا   اخم انلي نالر لا نرباسدانا ياا داناد ن  لدانااخسد تنن دتتن لد ن

  2102نوير ياتنن-ئجخا انا جا 

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(

 بوداود، إبراهيم.

تن2ادبن-اج دان  دبنااملتلدخئ ن-ئنعاا   ادخئ ننبسدخهنا دن  استاياتنمملي ل ا خناا   ادخئن د نماملدونااملتلدخ

  24-0صنن-( 2109)ن0ع

 بوداود، إبراهيم.

ن-( 2102)ن2تنعن2اددبن-اشددخبا ن-اسددتاياتنمملي ل ا ددخناا   اددخئن دد نبددانافتدد تنعسددخ اناا نمددا ننبسددخهنا ددن ن 

  091-022صن

 بوربيع، خولة.

الددددددد ب فتنئخاملتلدددددددخئنافجخا  دددددددا نرباسدددددددانا ياا دددددددانئجخا دددددددان  دددددددنناسدددددددتاياتنمملي ل ا دددددددخناا   ادددددددخئن  ددددددد نألاراهن

  2102نوير ياتنن- لينافىة يناتن منا لانئ بب  تن ف ان ةا  ن2نوير يان

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(

 بوزيان، يمينة.

تنا  نددددددخئنمرل ددددددملنمملي ل ا ددددددخناا   اددددددخئنئخاملتلددددددخئنافجخا  ددددددا نرباسددددددانا ياا ددددددانئةملتلددددددانونتملددددددخرنعالاودددددد  

  2102نوير يانن- 2ئجخا اننوير يان

  2اخا اننوير يانن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 . بوعباس، حسين أحمد

Exploring the level of information and communication technology applications and use in 

secondary school library media centres in Kuwait: An interpretive case study research.-Salford 

, 2010. 

Thesis (Ph.D) – University of Salford. 
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 بيزان ، حنان الصادق.

  دددددننالت دددددخرتنالتملي لددددد م ن  ددددد نوسدددددتختناا ن ددددد ن ددددد نماملدددددون  ددددد تناا   ادددددخئنعنااملتلدددددخئنعنألابشددددد فن نب ،ددددداننننن

  212ن-229صنن–مو    ان ن

  2121 ات نتنن–  ناا مةننال   ىنألاعلنل وبنااملتلخئنعناا   اخئنئجخا ان ات ن نن    

 بيزان، حنان الصادق.

ااج دددددانال نب دددددانن-ا دددددانعمددددد   سنالتملي ل ا دددددخنادددددسنااي ددددد بنواتةدددددخخ ن ددددد نبددددداناايخمودددددانعونتملدددددخرناا ن ددددد ن 

  211-024صنن-( 2121) عت بننن0تنع0ابن-ل ة   اخم انع اسناا   اخئ 

 تقروت، محمد.

ن-عانددددددد نافجخ ة،دددددددان لمل تعا دددددددانلتنتملدددددددخرنالنن دددددددىن ددددددد نالددددددديعلنال نب دددددددامناوةدددددددينم دددددددنعبئتناجددددددديع نئو عددددددد ى 

  0242-0211ص

  2102ئنىنس ،فتنن-انل ةجتة خئ ا مةننانتملخرناا نمانعالتية انالاخا   ن

وتكنولوجيىىىىىا الحاسىىىىىبات: إدارة تقريىىىىىر ختىىىىىام وتوصىىىىىيات املىىىىىؤتمر العلمىىىىىى الثالىىىىى  والعشىىىىىرين لىىىىىنظم املعلومىىىىىات 

  42-42صن-( 2102)اخبسنن09تن02عنن-ااج انااملن،انل ة   اخئ ن- تكنولوجيا املعلومات

 .توفيق، إنعام على

  دددنناسددد تام ج انكدددخيةسن ددد نمووددد سناددد رانمملي ل ا دددخناا   ادددخئن ددد نايييدددانئخئدددانألا ن،دددانالوددد خو امنام دددختن  ددد ن

  20-22صنن-( 2102)ن2تنع2ابن- نان انلتملي ل ا خناا   اخئ ااج انالن-م م ملتناوةينس ةخسنراعر 

 نعام على.اتوفيق، 

استاياتنمملي ل ا خناا   اخئن  نموو سناياخئنوي اهنئةيييانئخئدانألا ن،دانالود خو امنام دختن  د نم م دملتن

  002-20صنن-( 2102)ن2تنن0تنع02ابن-ااج انال نان انل ة   اخئ ن-اوةينس ةخسنراعر 

 ى، سيف.الجابر 

مملي ل ا ددددخناا   اددددخئنعاا نمددددانالننة ددددا ناسددددتةناب،انفى لدددداناييدددديان دددد ناجددددخلنااملتلددددخئنعاا   اددددخئمنسدددد فن

  002-012صنن-افجخئن تنعل يناللخر  

  2109الاخبناتنن-  ناا مةننالنا  نلتمتن  نااير انال نب ا نن

 جدى، كريم .

ن2تنعن2ادبن–ئل   م   دخن نن–منعدن،بنادي سنسد رخسنئ ر د  ننالتملي ل ا خنااوت برانعن ل خئنالي انالتملي لد م 

  001ن-99ص-(ن 2121)نريوةاتن

 جرجس، نجاة وليم.

اددددددي نمددددددي  تنمملي ل ا ددددددخناا   اددددددخئنعومملددددددخيئن  دددددد نال  خمدددددداناا   اخم ددددددانل ةوددددددتف ينال نبددددددت نرباسددددددانوخلددددددان

 ص 22ن-الو راس 

  2102نملنتنألان-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن
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 جواد، بان قاسم.

ااج ددانال نان ددانن-رعبنمملي ل ا ددخناا   اددخئن دد نمو  ددملنافى عةددا نرباسددانمرل   ددان دد نالت دديانال خاددانل ضددناط  

  22-0صنن-( 2102)ن4تنعن2ابن-لتملي ل ا خناا   اخئ 

 جودت، محمد البيس ى أحمد

 ص 212ن- 2109انشلخ نافجخا اتنا سون-مر ،ننم ي خئنااملتلخئنا اعلانا بنالت   بنافىيي ا 

 جودت، محمد البيس ى أحمد.

 ص 412ن- 2109ا سوانشلخ نافجخا اتنن-ااملتلخئنعاتخبائنال ملننالنن ى 

 الجوهرى ، عصام محمد.

ال دخ نان نن–مي  تنم دتعسنك بعادخنااودتجين  د ن ديخ انمملي ل ا دخناا   ادخئن د ناملدنن نالفدنصنعنالاهييديائن ن

 (02)نس و ان عبا نالو خسخئن؛نن-صن نن22ن–   2121تننا تينالتار  نال  ات

 الحارثى، سعاد عبد هللا.

مرل  ددددخئنم ي ددددخئناا   اددددخئنااوددددتاياان دددد نر ددددبن ة  ددددخئننراباناا نمددددانئياخاددددانال خ ددددةاناا يسددددا نرباسددددان

ن-اج دددداناملتلدددداناا ددددكنمتددددينال  ي ددددا ن-ا خباددددانادددد نئ ييددددانربددددتمنسدددد خرن لددددينهللانافىددددخب تتنس سددددسن دددد ن دددد   ى 

  219-222صنن-( 2102) ئن،امنسةتةاتنن2تنع22اب

 حافظى، زهير.

عاند نمرل ددملنمملي ل ا ددخناا   اددخئنئخاملتلدخئناف خ ددانئ وددير يا ناملتلددخئنالاد  بنئجخا ددانألاا ددتن لددينال ددخربن

 ص 24ن-ل    تن ستا ا نرباسانوخلامن   تنوخم تتنبش يناةيح 

  2102نوير ياتنن-   اخئ   ناا مةننال نبتنو لنااملتلخئنعا سوخئناا

 حسن، زيزى حسين.

رعبنمملي ل ا دددخناا   ادددخئنعومملدددخيئن ددد نالتية دددانااودددتيااا نرباسدددانا خبادددان  ددد نارددد نالتية دددانااودددتيااان

  2109ال خ ناتنن-ئخل  سنال نبتمننشنانن سخاانالو يناوة رن   تن لاننئنا  بنئ  اتنانخ  

 ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ اخا انو  اس نك  ن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 .حسون، مصطفى عالء

  نن249-ن242صن- (GPS) ل انموييينا ن نال  خهنرااانااملتلانعاخباتخنئخستاياتنم ي انم نبتناسن

  2109 ئ نبلىتنن-جة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبت فن24 مةنناا  ن

 حسين، محمد مصطفى.

اا   ادددددخئن ددددد ناددددد رانالت  ددددد بنافجدددددخا   نرباسدددددانوخلدددددان ددددد نك  دددددانالتييسدددددامناخا دددددانام  خسدددددخئننددددديبائنم ي دددددان

  044-002صنن-( 2102)ن0تنع2ابن-ااج انال نان انلتملي ل ا خناا   اخئ ن-عنك ت 
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 حماد ، أنيس عطية . 

رعبنمملي ل ا دددددخناا   ادددددخئنن ددددد ن دددددةخسناددددد رانالت  ددددد بن ددددد نافجخا دددددخئنال  ة دددددانادددددسنعاتدددددانا دددددنن  ضدددددخهن   دددددان

  224ن-249صنن–التيب رن ن

  2121 ات نتنن–  ناا مةننال   ىنألاعلنل وبنااملتلخئنعناا   اخئنئجخا ان ات ن نن

 الحمزة، منير.

ا تلددددددخبائنوتة ددددددانف خب ددددددان ن،ددددددملنل ةملتلددددددخئنعا سوددددددخئناا   اددددددخئنافجةاطن،ددددددان دددددد نئة ددددددانمملي ل ا دددددداناتر ددددددتان

 ص 01ن-عاتجيرا ناسن يسنالي ؟ 

  2102نوير يانن-لنااملتلخئنعا سوخئناا   اخئ   ناا مةننال نبتنو  

 حنظل، قاسم أحمد.

رعبنمملي ل ا ددخناا   اددخئن ددد نق ة،ددةنونتملددخرناا ن ددد  نرباسدداناسدددترت  اناباهن  يدداناددسنألامدددنارنال ددخا  سن ددد ن

ن02تنع4اددددددبنن-ااج ددددددانال نب ددددددانلدددددديرا نعال  دددددد تن موددددددخا ا ن-شددددددنعان سدددددد خنسددددددلانلتمملددددددخيئناوخم ددددددان بب ددددددا 

  022-049صنن-( 2121)

 حوتية ، عمر .

اسددتاياتنم ي ددخئناا   اددخئن دد نبنةيددانال ددتاتنال نبددتنعنمف  ددانرعبنااملتلددخئن دد نماددنهنالمل تعا ددخنادد ناا خاددخئن

  420ن– 422صنن–وستفخراناسناةخذجن نب انعنرعل ان ن

  2121)نوم تاض ى(نلتموخرال نبتنل ةملتلخئنعناا   اخئن نن20  ناا مةنن

 . فاطيمةحوه، 

  021-002صنن-( 2121)ن0عن-نشخبا ن-مملي ل ا خناا   اخئنعومملخلنئخا سوانافجةاطن،ا 

 خليفة ، محمد محمود.

ن–املتلددددخئ ناددددتن نن–  ددددننمرل ددددملنمملي ل ا ددددخناا   اددددخئن  دددد ناف ددددياخئنالفيين دددداناا ياددددان دددد نااوااددددف خئن نننننن

  02-4صنن–(   2121)ن عت بننمنا مةاتمنريوةاتن4تنعن20اب

 خوالد، أبو بكر الشريف.

م ن،دننمملي ل ا دخنعان نمملي ل ا خناا   ادخئنعومملدخيئن د نافجةاطدن نرباسدانع دف انمو    دانئخ تةدخرنايهج دان

ااج ددانال نب ددانللبشدد فنعالت   ددملنن-من ئدد نئملددننالاددن،فنا الدديتنا ددتنالددييسناوةدد ر (GITR)اا   اددخئنال ددخل ىن

  292-249صنن-( 2102)ي ا  نن42تنع22ابن-عاا   اخئ 

 رديف ، تيسير فوزى .

ااج ددانال نان ددانليباسددخئنن–بمدد نال دديبائناا نم ددانل ر لددانئخسددتاياتنالت خاددخئنافىيي ددان نرباسددانمجن،ة ددان ن     

  21ن-ن0صنن-(ن 2121)نا مةاتن0تنعنن2ابن–اا   اخئنعنالت   ملن ن

 رزق، ناجية.

ICT and building a knowledge- based society in Egypt/ Nagia Rizk, Sherif Kamel.- Int.J. of 

Knowledge Management.- Vol.9, No.1 (2013). 
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    الرمادى، يحيى زكري .

رعبنالتملي ل ا دددخنواتةخ  دددان ددد نمية دددانالتفمل دددتن دددخل نالنملدددانلدددي ن دددت ن نودددختنااملتلدددخئنعاا   ادددخئ نرباسدددان

  2102 سملييب،اتنن-مار ر امننشنانن خران لينااي بنا   ى 

  سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ اخا انن–  نعوان)رعت باه(ن

 زكريا، محمود شريف.

النة دانالتاململد اناجدخلنم ي داناا   ادخئن د ن د هنا ن،داناا نمدانالل ز دا نرباسدانمو    دانا خبادانادسنعاتدان

  41-4صنن-( 2102) عت بننن4تنعن22سنن-اج انااملتلخئنعاا   اخئنال نب ا ن-ا نن  بنااملتلخئنعاا   اخئ 

 الزلبانى، محمد مسعد.

  422-422نصتنن0ابنن-ااتر لخئنالت ي انا سوخئناا   اخئنا اعلاناجتة ناا نما 

  2102الن،خ تنن-  نا مةننافجة  انالو  ريانل ةملتلخئنعاا   اخئ 

  2109انتنال خ ن ن– يضخن  ناا مةننال   ىنالوخرسنعنال انعسنلي بناا   اخئنعنمملي ل ا خنافىخسلخئن ن

 زمرانى ، محمد.

م ب فنمملي ل ا خناا   اخئنعنومملخيئن  نايااناللو نال   ىن نعان نالتجنباناارنب دانعن مدخ نالترد ،نمن

  42ن– 9صنن–(   2121)21عن–ااج انال نب انل ة   اخئن نن–اوةين انامتنتنالو  ينالةا ن ن ن

 ى، طالل ناظم.ير الزه

  2102 ةخس نرابنع خحتنن-الت    ى مملي ل ا خننرابانااوت  ن

 السامعى، عبد العالم أحمد حمود.

رباسددخئنن-عاندد نم ي ددخئناا   اددخئنعومملددخيئن دد نااملتلددخئنافجخا  ددانئةوخم ددانق ددةنال ةي ددا نرباسددانا ياا ددا 

  011-22صنن-( 2102)ي ل  نن20عن-اا   اخئ 

 السبكى، حسام.

  21-42صن-( 2102)ي ا  نن02عن-ج انااملن،انل ة   اخئ اان- 2121مملي ل ا خناا   اخئنعب ،اناملنن

 سالمة، سارة أحمد حسن.

مدددددي  تنمملي ل ا دددددخناا   ادددددخئنعومملدددددخيئن  ددددد ننرابانااددددد ابرنالةادددددن،انئخاملتلدددددخئنعاناعدددددةناا   ادددددخئنئةوخم دددددان

  2109 سملييب،اتنن- سملييب،ا نرباسانمو    انا خباامننشنانن خران لينااي بنا   ى 

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–عوان)رعت باه(ن  ن 

 السيد، آالء أحمد.

ن-استاياتنم ي انااةجن  نااملتلخئ نرباسانمرل   امننشنانناجدي نوودي سنادخم تن اداناوةدين وةدينادتن 

  2102 سملييب،اتن

 ملتلخئنعاا   اخئ اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبناان-  نعوان)اخاوت ت(
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 السيد، محمد عبد املنعم.

  224-214صنن-  ة انمملي ل ا خناا   اخئنعومملخيئن  نئيخهنانتملخرناا نما 

  2102ئنىنس ،فتننن-  نا مةننانتملخرناا نمانعالتية انالاخا انل ةجتة خئ 

  221-029صن-( 2102) ئن،انن0تنع4ابن- يضخن  ن نااج انااملن،انل   تناا   اخئ 

 سيدهم، خالدة هناء.

  اطددملنمرل ددملنالتملي ل ا دددخئنافىيي ددانئخاملتلددخئنعا سودددخئناا   اددخئنافجةاطن،ددانعافى ددد لناات ن ددا نرباسدددان

 ص 02ن-استرت  انو لناللخو  س 

  2102نوير ياتنن-  ناا مةننال نبتنو لنااملتلخئنعا سوخئناا   اخئ 

 شديد، أحمد عبد الستار .

 صن ن044ن–   2102 وةين لينالوتخبنشييينتن–   اخئن نمملي ل ا خناا

 الشريف، نيفين سعيد.

اسددتاياتنال يسددخئن ت  دددانألا  ددخرن ددد ناجددخلنااملتلدددخئنعاا   اددخئ نرباسدددانمار ر ددانيسدددتايااتخن دد ناملتلدددان

 ص 049نتن- ن- 2102 سملييب،اتنن- سملييب،امننشنانناةوخهناونعسن وةيناتناس 

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 الصائغ، شهد منير.

اا  دداننامرل  ددخئنمملي ل ا ددخناا   اددخئن دد ناياددان  ددخباناانعة،دداناملتلدداناخا  ددا نااملتلدداناانعة،ددان دد ناخا دد

  2102نتاا  ان- اة ذاخمننشنانن ةخبن لينال ر فن ،سنال خئييس 

 اخا اناا  ا ن-  نعوان)اخاوت ت(

 الصرايرة، خالد عبده.

 ةدخس نن-مملي ل ا خناا   اخئنع  ن خن   نمخ   انومملدخيئن راب،دان د ناملتلدخئنافجخا دخئنألابرا دانعاف خ دا 

 ص 094ن- 2109رابن  ي تن

 الطائى، جعفر حسن.

 ص 292ن- 2102 ةخس نرابناللياياتنن- 0طن-مملي ل ا خناا   اخئنعمرل  ختهخ 

 فة.طبيب، شري

عاندددد ناسددددتاياتنمملي ل ا ددددخناا   اددددخئنعومملددددخلنافىيي ددددان دددد ناا سوددددخئنال ة ا ددددانافجةاطن،ددددا ننرددددخعنالاتيددددين

  29-20صنن-( 2102)ن0عن-ئل   م   خ ن-عومملخيئنئةيييان يخئاناة ذاخمن لة نشن،فاتن لخرانا بنالتي  

 . عامر، عبد العزيز عبد الحميد

ن-  بنادددسنعاتدددانا دددنن  ضدددخهن   ددانالتددديب رنئ   دددان را ناخا دددانالةاع،دددا   ة ددانالتملي ل ا دددخنالننة دددان ددد نالددت

  29-44صنن-( 2102)ريوةاتنن22عنن- ننااج انال نب انل ة   اخئ
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 عبد الحافظ، حسنى.

ن-( 2102)ي ا دد نن90تنعن22سن- ودد الناا نمددا ن-  دد نألائدد ا  ن دد بان دد ن ددخلبنومملددخيئنالتسدد مل انااوة لددا 

  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن20-22صن

 عبد العليم، دعاء عبد الجابر.

Automated storage & retrieval system (ASRS), a big flip technology in ننlibrary, Princess Noura 

Bint Abdul Rahman University: Case study.-  

  422-414صنن-( 2102)ي ل  نن42تنعن24ابن-ومجخ خئنافىيي ان  نااملتلخئنعاا   اخئ 

 عبد القادر، بغداد باى.

-292صنن-الت خاددانعا  نخمددد  مملي ل ا ددخنومملددخلنافىيي ددانعانتملدددخرناا نمددا ننددناهانمو    ددان ددد نا  خا ةاددخئن

219  

  2102ئنىنس ،فتنن-انل ةجتة خئ لاخا   نا مةننانتملخرناا نمانعالتية انا

  222-222صنن-( 2102) عت بننن2تنع4ابن- يضخ ن  نااج انااملن،انل   تناا   اخئ 

 عبده، فاطمة الزهراء.

ال دددخ نا نال نبدددتنل زادددننعالت   دددد تنن-اا   اددددخئ   خنددداناللملدددن،انعالتملي ل ا دددخنااوددددخ يان ددد نااملتلدددخئنعاناعدددةن

 ص 029ن- 2102

 عبده، فاطمة الزهراء.

الترل  دددددخئنالتملي ل ا دددددان ددددد نانامدددددملناا   ادددددخئناف خ دددددانئدددددىع نووت خادددددخئناللملدددددن،انعالتودددددييخئنعافى ددددد لن

 ص 42ن-اا  توا 

  ن2102ال خ نانتن-لجة  انااملن،انل ةملتلخئنعاا   اخئ لن20 مةنناا  ن

 ، فاطمة الزهراء محمد.عبده

م ي دددخئناا   ادددخئنااتخودددانل ة دددخن سنئملدددن،خن ددد نااملتلدددخئنااملدددن،ا نرباسدددانع دددف انمو    دددامننشدددناننوادددةتن

 ص 202شتن- ن- 2102ال خ ناتنن-اوةين   ننخسبتن اخمتن وةينبم ت 

 اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ن–  نعوان)رعت باه(ن

 عبده، فاطمة الزهراء محمد.

عاندددد ن اتددددةانعم ي ددددخئنالتملي ل ا ددددخنااوددددخ يانلددددىع نو خنددددخئناللملددددن،انئةملتلددددان سددددملييب،ا نرباسددددانع ددددف ان

  412-429صنن-( 2102)ي ل  نن42تنعن24ابن-ومجخ خئنافىيي ان  نااملتلخئنعاا   اخئ ن-مو    ا 

 عبود، رامى.

ال ددخ نا نال نبددتنل زاددننن- 0طن-مدداتنال دد بانالملدديخ  انالنا  دداتنااوددت لا ج ت ل ا ددخ نوا تاددتتنانتملددخرناا ن ير

 ص 229ن- 2102عالت    تن
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 . العريش ى، جبريل بن حسن

  22-21صنن-( 2102)ييخيننن29عنن- و الناا نما ن-التون،كنالى نىنللش خه 

 . العريش ى، جبريل بن حسن

  014-014صنن-( 2102)ييخيننن20تنع21سن- و الناا نما ن-افجييين  ن خلبنومملخيئنعم ي اناا   اخئ 

 العريش ى، جبريل بن حسن.

  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن09-02صنن-( 2102)سةتةاتنن92عن- و الناا نما ن-رعبنومملخيئنعالت ي ان  ننرابانافىا ر نننن

 بد القادر.العطاس، محمد ع

رعبنم ي دددخئناا   ادددخئناا اتدددانلدددىع نووت خادددخئناف خ دددان ددد نااملتلدددخئنعاناعدددةناا   ادددخئنئخاة ملدددانال نب دددان

  2109ال خ ناتنن-الو  ريا نرباسانا ياا امننشناننسيخهن لينااي بناا يت 

 عاا   اخئ اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنن–  نعوان)رعت باه(ن

 العلوى، عفاف بنت عبد هللا بن ساملين.

) عتدددد بنمنادددد مةاتمنن4تنع09اددددبن-املتلخئ اددددت ن- شدددد خلنمرل  ددددخئنمملي ل ا ددددخناا   اددددخئن دددد نال رددددخعنالودددد خ،  

  22-22صنن-( 2102ريوةاتن

 العلوى، عفاف بنت عبد هللا ساملين.

 ةدددخس نرباسدددانا ياا دددامننشدددناننب عنن دددتلتنرعبنمملي ل ا دددخناا   ادددخئن ددد نمية ددداننردددخعنالوددد خوان وددد ريان

  2109ال خ ناتنن-ا يخن لينالن عننباة  

 اخا ان  سنشةر نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(

 العنزى، عبد الرحمن ربح منهل.

ننشددد لخسن لدددينمرل  دددخئنمملي ل ا دددخناا   ادددخئن ددد ناناعدددةناللوددد تنعاليباسدددخئنال  ،ا دددا نرباسدددانوخلدددامننشدددنا

  2102ال ة،ةنا  فاتناخ نن ئ ن ،ينالملا ت نس  خجتن

 اخا انس  خج نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-اخاوت ت(ن)  نعوان

 عيد، هجيرة

مملي ل ا دددخناا   ادددخئنعمي  ت دددخن  ددد نوخا دددخئنااودددتف ييسنئخاملتلدددانال خادددانل ييدددان ددد سنالددديم  منهج دددتان  ددديتن

  2102رنا  خااتناةةن-اخريانلناشةش,

 اخا انافج تل  ن-  نعوان)اخاوت ت(

 الغلبان، ثروت يوسف.

اج دانااملتلدخئنعاا   ادخئنن-و عةانعنرابانمملي ل ا خناا   اخئن  نااملتلخئنال خاانااملن،ا نرباسدانا ياا دا 

  22-4صنن-( 2102)ييخينمن عت بننن4-ن0تنع22سنن-ال نب ا 
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 غلوم، حسين فوالذ.

The utilization of new ICT services in academic libraries in the state of Kuwait: an interpretive 

case  study.- Salford, 2012. 

Thesis (Ph.D)- University of Salford.    

 الغويل ، عبد املنعم عبد هللا.

  ددد نع ابانالصدددىامنل ة دددخمن لدددينمملي ل ا دددخناا   ادددخئنع  ن دددخن  ددد نالاوددد ،ملنالوددد خ، نئ  ة دددخ نرباسدددانمرل   دددان

اج دددددداناانعددددددةنال نبددددددتنل لودددددد تنعاليباسددددددخئن دددددد ن  دددددد تنااملتلددددددخئنن-اادددددي بن لددددددينهللانالر ،دددددداتنمددددددخطملن ادددددد تنالت ددددددت 

  222-092صنن-( 2121)ن02تنعن2ابن-عاا   اخئ 

 الفايز، بندر.

  29-22صنن-( 2102)اخبسنن42عنن-ااملتلا ن-الت ي خئنافىخس ب ان  ناملتلاناا كنمتينال  ي ا 

 فراج، عبد الرحمن.

ن-( 2121)سدةتةاتنن011تنعن22سنن- و الناا نمدا ن- اتن  يار خناا ا  ن و الناا نمانمن ينمو يئنالت ي ا 

  49-42ص

 الفضلى، مشعل.

Technology adoption in academic libraries in the state of Kuwait.- Sheffield, 2012. 

Thesis (Ph.D)- Sheffield University. 

 فؤاد، أحمد خميس.

م ي دددددانافى سدددددلان رباع دددددانعرعب دددددخن ددددد نمرددددد ،ننادددددياخئنااملتلدددددخئ نرباسدددددانمار ر دددددانلدمدددددخرانا هدددددخن ددددد ناملتلدددددان

  2121 سملييب،اتنن- سملييب،امننشنانن اخمتن عن،خنالناخر تن اي انا تنم م مل 

 تلخئنعاا   اخئ اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملن-  نعوان)رعت باه(

 القط، السيد محمد أحمد.

الترل  ددخئنالتملي ل ا ددانافىيي ددانااوددتاياان دد ناملتلددخئنرا هدد ب نرباسددانا ياا ددامننشددنانن ددخران لددينااددي بن

  2102نسملييب،اتنن-ا   ى 

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)رعت باه(ن

 قنديلجى، عامر.

 ةخس نرابنااود تانل زادننعالت   د نعالرلخ داتنن-ا س خ نلتملي ل ا خناا   اخئنعومملخيئنعوا تات ااعجبنا

2102  

 كشار، صبرينة.

ام  خسدددخئنمملي ل ا دددخناا   ادددخئن  ددد نااتيدددانااملتة دددانئددد سنالتدددين بنعالدددةعال نرباسدددانا ياا دددانئخاملتلددداناانعة،دددان

 ص 22ن-ال نبتنئسنات ي ن تنالل اق  

  2102نوير ياتنن- مةننال نبتنو لنااملتلخئنعا سوخئناا   اخئ   ناا
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 كلكولى، زينب.

مي  تنمملي ل ا خناا   اخئنعومملدخلن  د ن املدخطيىناا   ادخئن د نااملتلدخئنال خادانافجةاطن،دان نرباسدانا ياا دان

ن- ىن ارن لخ دددد   دددد ن املددددخاتناا   اددددخئنئةملتلدددداناارخل ددددانال ة ا ددددانل ييددددان دددد سنالدددديم  من ،زدددد نك  دددد  تنشددددت

  2102اةةرنا  خااتن

 اخا انافج تمت ن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 كليب ، خيرى عبد السالم .

مملي ل ا ددددخناا   ادددددخئنعن  ن ددددخن ددددد نموودددد سناددددد راناف ددددياخئنااملتة دددددان نرباسددددانا ياا دددددانئخاملتلددددخئنافجخا  دددددان

  242ن-212صنن-فجخا اناانن نمنا ت ن لينالوتتنك   نتن تحن   نألاش نن 

  2121 ات نتنن–  ناا مةننال   ىنألاعلنل وبنااملتلخئنعناا   اخئنئجخا ان ات ن ن

 لعجال، حمزة.

الت ي دددددخئنافىيي دددددان ددددد نااملتلدددددخئنافجخا  ددددداناليا ةدددددانلدددددىع نووت خادددددخئناف خ دددددان نرباسدددددانليةدددددخذجنعنا خا دددددان

ن0عن-ئل   م   دددددددخ ن-لدددددددك ا تةخر دددددددخن ددددددد نااملتلدددددددخئنافجخا  دددددددانئجخا دددددددانااوددددددد  امنوةدددددددةانلعجدددددددخلتنا مدددددددملن لدددددددينااخ

  022-012صنن-( 2102)

 محمد ، ابتسام رجب .

صنن–ام  خسددددخئنم ي دددداناا   اددددخئن  دددد ن راهنال ددددخا  سنئخاملتلدددداناانعة،دددداناخا ددددانئيرددددخ  ن نرباسددددانا ياا ددددان ن

   212ن-222

  2121 ات نتنن–  ناا مةننال   ىنألاعلنل وبنااملتلخئنعناا   اخئنئجخا ان ات ن ن

 .أسماء حسين، محمد

 سدددددددددملييب،ا نرابناا نمدددددددددانن-مددددددددي  تنمملي ل ا دددددددددخناا   ادددددددددخئنعومملدددددددددخيئن  ددددددددد ناسدددددددددتاياتنااملتلدددددددددخئنافجخا  دددددددددا 

 ص ن221ن- 2102افجخا  اتن

 محمود، أمل صالح.

مددددددي  تنمملي ل ا ددددددخناا   اددددددخئنعومملددددددخيئن  دددددد نال  خمدددددداناا   اخم ددددددانل لددددددخو  سن دددددد ن  ددددددبنااملتلددددددخئنعاا   اددددددخئن

 ص 24ن-ملن،ا ئخفجخا خئناا

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 مريس ى، سعاد عبد هللا.

مرل  ددددخئنم ي ددددخئناا   اددددخئنااوددددتاياان دددد نر ددددبن ة  ددددخئننراباناا نمددددانئياخاددددانال خ ددددةاناا يسددددا نرباسددددان

  204-229صنن-ا خباانا نئ ييانربت 

  2109الاخبناتنن-ااير انال نب ا   ناا مةننالنا  نلتمتن  ن

 

 



 

 

222 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 مسعد، شيماء أسامة.

مرل  دددددخئنمملي ل ا دددددخناا   ادددددخئناا اتدددددانلدددددىع نووت خادددددخئناف خ دددددا نرباسدددددانلتمجخ دددددخئنال خا دددددانعا  دددددتحن

  2102ئ هختنن-ل ترل ملنئخفجخا خئنااملن،امننشناننش لخسن لينال ة،ةنا  فاتنوخاينا نعننالة،خئ 

 اخا انئ هخ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئن-  نعوان)اخاوت ت(

 مطاعى، خالد.

نوددير ياتنن- اتددخرنالتملي لدد ايىنلددي نألاسددخمىانافجددخا   س نرباسددانا ياا ددانئة تددين  ددبنااملتلددخئنعالت   ددملن 

  ن2102

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(

 املطيرى، محمد زيد عبد هللا.

 د ناملتلدخئناخا دانال  ،دت نرباسدانمرل   دان  د نالت  دانال خادانل ت  د بنالترل  دتننرابانمملي ل ا خناا   اخئن

  2109 يرختنن-عالتيب، مننشنانن نعئني سفنالر لخستن وةين لخرهنال نبت 

 اخا ان يرخ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)رعت باه(ن

 معاش، أحالم.

 لددددددينن-ل  خمددددددانااملتة ددددددا نرباسددددددانا ياا ددددددانئخاملتلدددددداناانعة،ددددددانافجخا  ددددددارعبنمملي ل ا ددددددخناا   اددددددخئن دددددد نم دددددد ،سنا

  2102نوير ياتنن-ا  امن وتتنا خشتنك  ننلملوا ن-ت  االنوةسنرا

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(

 معتيق ، مبروك .

مر ،ن ددددخنمااددددتعتنمملي ل ا ددددخناا   اددددخئن دددد نااملتلددددخئناايبسدددد انئةير ددددان ددددنائ رن نرباسددددانل ان تددددخنعنسددددلان

  222ن-242صنن– ا ت ملنتناة  انالاخعشن

  2104 نائ رنتنن–  ناا مةننال   ىنللجة  انال  ة انل ةملتلخئنعناا   اخئنعنألابش ف ن

 املغربى، عبد الحميد عبد الفتاح.

ا نااملتلددداناايملددد ب ن-ااددديهجنافىددديي ن ددد نمملي ل ا دددخناا   ادددخئنعنراباناا نمدددانف يادددانا دددبناا   ادددخئن راب،دددا 

 ص 422ن- 2102ال ملن،انل زانتن

 مكتب تنسيق التعريب.

  2100ن-النبخط ناملت نمزو ملنالت ن،  ن-ااعجبناا ويناملرلىخئنمملي ل ا خناا   اخئ 

 املنصورى، سهيلة.

ZU Library app for booking group study rooms: incomplete research.- p.509-519. 

  2109 ئ نبلىتنن-ااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   ب جة  انفن24 مةنناا  ن

 موس ى، غادة عبد املنعم.

 ص 042ن- 2102 سملييب،ا نرابناا نمانافجخا  اتنن- سخس خئنمملي ل ا خناا   اخئنعومملخل 
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 . نايلى، نفيسة

تلدانال ة ا دان د نعان نم ب فنمملي ل ا خناا   اخئن  نااملتلخئنال ة ا انافجةاطن،ا نرباسدانا ياا دان  د ناامل

  022-049صنن-كاناسنعيياىنالل ،نانعب انراس 

  2102نتنةوامن- تنال  نىنو لنعان ناياخئناملتلخئناارخل انال ة ا ان نتاا   ن

 النسور، بالل هاشم.

   ددددددخرنمملي ل ا ددددددخناا   اددددددخئنمراباناااددددددنع خئنعرعب ددددددخن دددددد نموودددددد سن راهناردددددد نال ةددددددانالتيف ىيددددددا نرباسددددددان

  24-9صنن-( 2109)ن22عنن-ااج انااملن،انل ة   اخئ ن-نع خئنالمليخ  ان  ناوخم انالل  خه مرل   انل ةا

 نور الدين، أحمد قايد.

اج ددانباددخحنل  دد تنن-عاندد نمملي ل ا ددخناا   اددخئن دد نااملتلددخئنافجةاطن،ددامن وةدديننخيددينادد بنالددييستنللنددىنئددسن ان 

  002-92صنن-( 2121)ن2تنع2ابن-ااملتلخئنعالتملي ل ا خ 

 الهادى، محمد محمد.

ن-مملي ل ا خناا   اخئنالننة انعمي  ت خن   ناة نألا ةخلنعاعوخمهخناا ةانالتيخمود ان د نو لدانال  اداناا خ دنا 

  2-2صنن-( 2102)ي ا  نن02عنن-ااج انااملن،انل ة   اخئ 

 الهادى، محمد محمد.

Toward Egyptian SME’s maturity and readiness for IT Adoption in the new world of globalization.- 

  02-5صنن-( 2102)ي ا  نن02عن-ااج انااملن،انل ة   اخئ 

 يوسف، محمد البخيت.

رعبنم ي ددددددداناا   اددددددددخئنعومملددددددددخيئن دددددددد نسدددددددد  تنعامجخ دددددددخئنااوددددددددتف ييسناودددددددد نال  خمدددددددداناا   اخم ددددددددا نرباسددددددددان

 ص 24ن-وتف ييسناسناملتلخئناخا انافجة،ناتنالو راس استرت  اناباهناا

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 يونس ، زياد ابراهيم.

 ص ن229ن–   2102وسملييب،ان نا سوانشلخ نافجخا انتنن–الت ي خئنافىيي انع  ن خن  نااملتلخئن ن
 

 التلوث الضوضائى فى المكتبات
 

 مهدى، ربيع كامل.

  2104اللملناتنن-الت  تنالض  خاتن  ناملتلاناخا انذ ننخب نرباساناسى ا 

 اخا اناللملنا نك  ان را  ننوبناا   اخئنعااملتلخئ ن–  نعوان)اخاوت ت(ن
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 تلوث المعلومات
 

 الحباطى، محمد خميس السيد.

  ددددد ناليةددددد ناا ن ددددد نلدددددي ن دددددت ن نودددددختنااملتلدددددخئنم ددددد تناللة ددددداناا   اخم دددددان ددددد نألاعسدددددخطنألاكخرية دددددانعمي  ت دددددخن

ن-( 2121)اعتددد بننن0تنع0ادددبن-ااج دددانال نب دددانل ة   اخم دددانع ادددسناا   ادددخئ ن-عاا   ادددخئنئخفجخا دددخئنااملدددن،ا 

  222-222صن

 الزهيرى، طالل ناظم.

ملتلددددددخئناج دددددداناانعدددددةنال نبددددددتنل لودددددد تنعاليباسدددددخئن دددددد ن  دددددد تناان-مددددددخب،   -م ددددد تناا   اددددددخئناددددددسناي ددددد بنممليدددددد 

  21-2صنن-( 2121)ن02تنعن2ابن-عاا   اخئ 

 القبالن، نجاح قبالن.

اج داناملتلداناا دكنن-ااجتةد نل ةاد  ا نخئنا دن م  تناا   اخئنعميين خن  نالية ناا ن  نعالتية ا نرباسانل ات

  022-022صنن-( 2102) ئن،امنسةتةاتنن2تنع22ابن-متينال  ي ا 

 هالل، رؤوف عبد الحفيظ.

ن-( 2109) ئن،دددامنادددخي مني ا دددانن2تنع21ادددبن-املتلخئ ادددت ن-ملتلدددخئن ددد نا ااتدددانبدددخ نانمة، دددفناا   ادددخئ رعبناا

  4-2صن
 

 التليفون المحمول وتطبيقاته فى المكتبات والمعلومات

 )أنظر: الهواتف الذكية وتطبيقاتها فى املكتبات واملعلومات(
 

 تمثيل المعرفة
 

 بوشام، سهيلة.

A pivot language based approach to multilingual document representation and information 

retrieval including Arabic.- Revue d'Information Scientifique & Technique.- Vol.24, No.1 (2012).- 

p.66-83. 

 محمد، خالد عبد الفتاح.

 ص 441ن- 2109ييانل رلخ انعالزاننعالت    تنربت ننين- 0طن-مة  اناا نمانعاس تاخعناا   اخئنالننة ا 

 مصطفى، أكرم فتحى.

ن40عن- Cybrarians Journalن-عفدددخهانالتة  ددداناا ن ددد نل ة   ادددخئنعاةددد نالتفخ دددان ددد نئة دددخئنالدددت  بنااياادددن 

  02-0صنن-( 2102)اخبسن

 زغيدى، الخنساء. -مكادى

La représentation des connaissances en science de l'information documtentation.- Revue 

Magrébine de Documentation & d'Information.- No.24 (2015).- p.139-175. 
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 التمكين
 

 توفيق، أمنية خير

لت ة،ددةنالودد  تن ئددياخ نل  ددخا  سنئخاملتلددخئنافجخا  ددا نرباسددانمرل   ددان دد نااملتلدداننEmpowermentالتةملدد سن

صنن-( 2121)ييدخيننن2عن-ااج انال  ة انل ةملتلخئنعال  دخطملنعاا   ادخئ ن-سملييب،ا ال  ة اناانعة،انفجخا ان  

020-222  
 

 تمويل املكتبات
 

 دنيا، هبة فتحى.

ل لدددددخو  سن  ددددد ن ا تادددددت نرباسدددددانمو    ددددداناددددد نالتارددددد  نلدددددي بننcrowdfundingايملدددددخئنالتة ،دددددانافجةدددددخخ ن

 ص 40ن-اللخو  سن  نماملونااملتلخئنعاا   اخئن  نال  سنال نبت 

  2102 سملييب،اتنن- سملييب،ا نال خمتنل وبنااملتلخئنعناا   اخئنئجخا ان مةن اا  ن

  421-402صن-( 2121)سةتةاتنن24عنن- يضخن  ن نئو تن  ن  بنااملتلخئنعاا   اخئ 

 عبد الجواد، زينب حسين محمد.

 سدددخل  نعمرل  دددخئن ،دددخرانااددد ابرنااخل دددان ددد نااملتلددددخئنااملدددن،ا نرباسدددانل  انددد نعمارددد  نل ةودددت لامننشددددنانن

  ن2102ئ هختنن- سخاانالو يناوة رتنايخلن  خشا 

 اخا انئ هخ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(

 وبى، وليد محمد أحمد عبد هللا.اليعق

املددخربنالتة ،دددانع  ن دددخن دد نااملتلدددخئنال خادددانئيعلدددانال  ،ددتمننشدددنانناخلدددين لدددينالفتددخحناوةدددينا  ددد ىتنبودددخ ن

  2102الف  تتنن- لينالتخر نالو ،فت 

 اخا انالف  ت نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(
 

 التنظيم اإلدارى فى المكتبات

 نظر: إدارة املكتبات ومراكز املعلومات(أ)

 تنظيم املعلومات

الكشافات. تمثيل و )أنظر أيضا: إلاجراءات الفنية فى املكتبات. التحليل املوضوعى. التصنيف. التكشيف 

 املعرفة. الفهرسة. امليتاداتا(

 تشو، هتنج.

ال دددددخ نا نااج دددددرنألا  ددددد نن- 0طن-مي دددد بناا   ادددددخئنعاسددددد تاخ تخن ددددد نال ملدددددننالنن دددددىمنمناةددددانوادددددةتننخسدددددب 

 ص ن422ن- 2102ل   خماتن
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 الدباس، مشارى محمد ناصر.

  224-212صنتنن0ابنن-مي  بناا نمانئ سنن خب خنالي ن نعمرل  ختهخنع  ة اهخن  نا سوخئناا   اخئ 

  2102الن،خ تنن-  نا مةننافجة  انالو  ريانل ةملتلخئنعاا   اخئ 

 عبد الهادى، محمد فتحى.

اا   اددددددخئنناا   اددددددخئنالننة ددددددان  دددددد ناي  اددددددانال ةددددددان دددددد نااملتلددددددخئنعاناعددددددةناا   اددددددخئنال نب ددددددا نمي دددددد بنمددددددي  ت 

  24-2ن-اة ذاخ 

 دددد ناادددد مةنن ن   ددددىنالنا دددد نلتمددددتن دددد نااير ددددانال نب ددددا نمملي ل ا ددددخناا   اددددخئنعاا نمددددانالننة ددددانعمي  ت ددددخن  دددد ن

  2109الاخبناتننن-ا سوخئنعبة اناا   اخئنال نب ا 

 عبد الهادى، محمد فتحى.

 ص 09ن-مي  بناا   اخئن  نئة انال ، نال نب ا ناااهخرائنعب  ناوت ل ا 

  2102نوير يانتنن-  ناا مةننال نبتنو لنااملتلخئنعاا سوخئناا   اخئن  نبانالتملي ل ا خئ 

  29-42صنن-( 2102)اخبسنن22عنن-الاسج  ا ن يضخن   

 فهمى، سامية حسين.

 ومجخ خئنافىيي ان  نااملتلخئنن-ي  بناا   خ ن  ناللة انالننة انال نب ا ا بنالتنن

  402-294صنن-( 2121)ي ل  نن44عنن-عاا   اخئ نن

 فهمى ، سامية حسين .

منناسدى انمو    دان د نن ا ديناا   ادخئنال نب داا بنعن رعائنالتي  بناا   خ نل ة نمان   نال ، ن نرباسدان

  ن2121ال خ نانتنن-اشنانناوةينمت  ن لينالتخر نتنش لخسنا  فان 

 اخا انال خ نان نك  ان را ن ننوبنااملتلخئنعنال  خطملنعناا   اخئن ن–  نعوان)نرعت باهن(ن

 قدورة، ملى محمد

  د ن ا تادت نمي  بنااوت  نالنن ىنل ة ان نالت   ة انع  تا انافى  ا دان د نافجةت ب،دانال نب دانالود ب،ان

  2102رااملتنن-رباسانع ف انمو    انال انالتملا فن  نا خي تناا تخرامخمننشنانن لينااج يناتيخ 

 اخا انراامل نك  ان را نعال   تن موخا ا ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(

 محمد، بشرى خالد. 

  402-424تنصن0جن-اا ن  نا بفتناملتلانافجخا انال نان ا م  ،بنالاتاابنالتي    ان  ناجخلنالتي  بن

  2109عنبتهتنن-  ناا مةنناليعل نالتاملص ىن  ناا   اخئنعااملتلخئ 

 منوبة، منصور.

  229-299صنن-عان نال ة  خئنالفي انئةملتلخئناارخل انال ة ا ا ناملتلاناخلكنئسناليلى نرباسانا ياا ا 

  2102مةوانتنن–اياخئناملتلخئناارخل انال ة ا ان نن  ناا ت تنال  نىنو لنعان 
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 (.3202املؤتمر الدولى التخصص ى فى املعلومات واملكتبات)كربالء: 

ئوددد تنااددد مةننالددديعل نالتاملصددد ىن ددد ناا   ادددخئنعااملتلدددخئ نالتي ددد بناا ن ددد ن ددد ناللة دددانالننة دددامنن ددديارننودددبن

الفتنسدانعا دبناا   ادخئنالتدخ  ناملتلدانعرابناار  دخئناا   ادخئنعااملتلدخئن د نافجخا دانااوايملدن،انعانعدةن

عنبته ناملتلانعرابناار  خئنال تلانال لخس اناا يسدا؛ن رديار نافجخا دانن- 0طن-ال تلانال لخس اناا يسا 

 اب 2ن- 2109ااوايملن،اتنك  ان را تن

 يوسف ،محمد سيد.

الديابنال خا دانل زادننعنالت   د تنن–التملز فن ناوخطانعنمرل  خئن ة  ان  نالفتنسانال  ف انعناا     انعن

 ص ن221ن- ن2102
 

 التنقيب عن البيانات
 

 حسين، هدى عبد الرحيم.

استاياتنم ي انالتي   ن سنالل خاخئنلتو  اناا شنائنااخل دانل  يدانادسنااملدخبننألا   دانال نان دانئخ تةدخرن

  44-22صنن-( 2102)ن2تنع9ابن-اا   اخئ ااج انال نان انلتملي ل ا خنن- CARTا اب ا ان

 الخطاب، محمد أمين.

Application d'un processus data mining pour l'evenement: Salon International de l'Edition et du 

Livre.- Rabat, 2016.- 88p. 

Thesis- Ecole de Science de l'Inforamation. 

 .الزروال، عثمان

Text data mining and data quality management for research information systems in the context 

of open data and open science/ Otmane Azeroual, Gunter Saake, Mohmamad Abuosba, Joachim 

Schopfel.- Vol.1, p.29-46. 

In Third International Colloquium on Open Access .- Rabat , 2018.      ن 

 السعيدى ، هيله عبد هللا .

التي  د ن د نالل خاددخئنعنالدىكخهنو ددريخخ نعرعب ةدخن دد نبمد نعفدخهانالل خاددخئنعنا رتهدخن دد ناودت ر خئنالل خاددخئن

  429ن-422صننن–ل ة سوخئناا نم انمن    ن لينهللانالو  ي نتناناتن لينالنوةسناارنبتن ن

  2121ن–ال نبتنل ةملتلخئنعناا   اخئن ن)وم تاض ى(نلتموخرنن20  ناا مةنن

 سلمان، عبد الستار شاكر.

ن–(   2109)2تنن0تنع21ادددبنن–ااج دددانال نان دددانل ة   ادددخئ نن–التي  ددد نعنا دددخران ييسدددانن ا ددديناا   ادددخئن ن

  02-0صن
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 منصور ، سها السيد. 

اليعل ددددددانل  ددددد تنااملتلددددددخئنعنااج دددددانن–مي  ددددد نالل خاددددددخئن ددددد ناجددددددخلنااملتلدددددخئنعناا   اددددددخئن ناناا دددددان  ة ددددددان ن

  292ن-222صنن–(   2121)اعت بننمنريوةات4تنعن2ابن–اا   اخئن ن
 

 تنقيب النصوص
 

 بوعادى، سكينة.

Vers une solution text mining basée sur la technologie d'apprentissage automatique au service 

de centre de documentation des jeunes.- Rabat, 2017.- 74p. 

Thesis-Ecole des Sciences de l'Information. 
 

 التنمر اإللكترونى
 

 ية، حفيظة سليمان.شدالبرا

 -ل يباسخئنالوخئ ا   ااانالتةي نئخلتيةنن لمل تعمتنلي نألا فخلنعاانا   س ناناا ان

 .Journal of Information Studies & Technology.- No.1 (2020)ن
 

 تنمية المجموعات

 )أنظر: بناء وتنمية املجموعات(
 

 التنمية المستدامة

 .  والتنمية املستدامة و املعلومات املكتباتو اتحادات )أنظر: جمعيات 

 املستدامة( املكتبات والتنمية
 

 المهنية للمكتبيين واختصاصيي المعلوماتالتنمية 

 )أنظر: التدريب والتنمية املهنية للمكتبيين واختصاصيي املعلومات(
 

 التوثيق اإلعالمى
 

 أبو العال، محمد على .

ويةدددددخسنل زادددددننعنرابنال  ددددبنعنرسددددد  ن ن–الت   ددددملنو تادددددتنعنالزادددددننولمل تعمددددتن ددددد نبددددداناجتةدددد ناا   ادددددخئن ن

 ص ن009ن–   2102الت    نت

 ألامين، مرتض ى البشير.

 ص 044ن- 2102 ةخستنرابن ا اجتنن-الت   ملن  تاتنعمملي ل ا خناا   اخئ 
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 خوخة، أشرف فهمى.

 ص ن202ن–  2104 سملييب،ا نرابناا نمانافجخا  اتنن-الت   ملن  تاتنعاملخربناا   اخئ 

 .قنديل ، محمد على أبو العال 

  ن029ن–   2121رس  ن نرابنال  بنعنويةخسنل زاننعنالت    نتنن–الت   ملنالصىفتنعنوذاخ نعنالت  فة، متن ن
 

 توثيق التراث األرشيفى
 

 طه، رانيا مجدى.

الت   دددملن لمل تعمددددتنل  ددددتاتنألابشدددد فتن دددد نااملتلددددخئ ناادددنععن ذاعددددناناملددددنناا خ ددددنا  نرباسددددانوخلددددانمننشددددنانن

  2102وسملييب،اتنن-   اخمتن عن،خنالناخر

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)اخاوت ت(ن
 

 توثيق التراث الثقافى
 

 محمد، مروة عصام.

اج دداناانعددةنال نبددتنل لودد تنعاليباسددخئن دد ن  دد تنن-م   ددملنال ددتاتنال  ددخ  نعوةخيتدد  ناليدد ئناا سدد   اناة ذاددخ 

  224-240صنن-( 2121)ي ل  نن04تنعن2ابن-عاا   اخئ ااملتلخئن
 

 التوثيق العلمى والتقنى
 

 امليلود، صغيرى.

  ددددددتتنال   ددددددىنعالت نددددددىنع تنتدددددد نئ تن ددددددانال  دددددد لناملددددددخربناا   اددددددخئنئخفجخا ددددددانافجةاطن،ددددددا نب ،ددددددانااجتةدددددد ن

 ع ناس نن-تنااو  اتن وملناتننوير يا 2تنافجةاطن0ألاكخري ىنئجخا خئ نع ناسن

  0اخا انع ناسن-  نعوان)رعت باه(
 

 توثيق الفولكور
 

 عثمان، أحمد فاروق السيد.

ن-عسخط نااي  بائنالا ل انئ سنافجة نعالتي  بنعافىةخيدانع مخودامننشدناننشد لخسنا  فداتنبودخ نسد ،فت 

  ن2102الف  تتن

 اخا انالف  ت نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(
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 التوجيه المكتبى

 )أنظر : الارشاد و التوجيه املكتبى(
 

 

 التوسيم االجتماعى

 )أنظر: الفوكسونومى(
 

 

 التوصيف الوظيفى
 

 بيزان، حنان الصادق.

  ة دددددددانم  ددددددد فنال بدددددددخطفنعموييدددددددينواتملخ دددددددخئن نادددددددسن ادددددددانالتوددددددد لنادددددددسنااتيدددددددانالت   ييددددددداننلددددددد نااتيدددددددان

 ص 24ن-ااوتوي ا 

  2102ال خ ناتنن-عال  خطملنعاا   اخئنئجخا انال خ نا   نا مةنننوبنااملتلخئن

  21-00صنن-( 2121)سةتةاتنن2عنن- يضخن   نااج انافجةاطن،انل ةملتلخئنعاا   اخئنعألابش ف 

 حاتم، مها محمد لؤى.

الت  دددددد فنالدددددد ب فتنلاملددددددخاتنااملتلددددددخئنعاا   اددددددخئن دددددد ن دددددد هناتر ددددددتائناجتةدددددد ناا نمدددددداناا خ ددددددن نرباسددددددان

  022-24صنن-( 2102)ييخينمن ئن،ان42تن42عنن-الفتنست ن-ا خباا 

 ديمش، خولة.

رعبناانا ناامىنعالت   فنال ب فتن  نمي د بنعمرد ،ننااتيدانألابشد ف انئدخفجةاطن نرباسدانا ياا دانئخاديين،خئن

  22-0صنن-( 2102)ريوةاتنن44عن- Cybrarians Journalن-ال يط انئ وير يا 

 محمد، نزار عبد الرحمن.

ىنلت  ددد سنعم  ددد بن راهنال دددخا  سنئخاملتلدددخئنافجخا  دددانعرعبنافجة  دددانالوددد راا انمدددال  دددفنالددد ب فتنعة  دددخبنا

ل ةملتلدددددخئنعاا   ادددددخئن ددددد نم دددددييبنم يددددد سنا ودددددينل  دددددفنعبدددددخطفنال دددددخا  سنئخاملتلدددددخئ نرباسدددددان  ددددد نال دددددخا  سن

  242-229صنن-ئةملتلخئناخا انافجة،نانالو راس 

  2102ئ بس راستنن-بتنل ةملتلخئنعاا   اخئ تموخرنال ن لن29 مةنناا  ن
 

 التوظيف والوظائف فى المكتبات والمعلومات

 )أنظر أيضا: التوصيف الوظيفى. الرضا الوظيفى. املوارد البشرية فى املكتبات واملعلومات(
 

 زاوى، ميمونة.

 ددددددد ناجدددددددخلن  دددددددبنااملتلدددددددخئنعاا   ادددددددخئنعألابشددددددد ف نمنن دددددددانالتاملدددددددونعودددددددان  ادددددددانناييددددددديانب ،ددددددداناودددددددت ل  ا

  020-004صنن-( 2121)سةتةاتنن2تنع2ابن-ئل   م   خ ن-الت ب ف 
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 صالح، مشيرة أحمد.

الاوددددد ،ملن لمل تعمدددددتنلل ددددددن،ج سن  ددددد نا انددددد نافجخا ددددددخئنال نب دددددانادددددسناددددددتلنادددددياخئنالت ب دددددفن لمل تعمددددددتن

صنن-( 2102)ي ل ددد نن42تنعن22اددبن-مجخ ددخئنافىيي دددان دد نااملتلددخئنعاا   ادددخئ ون-التيخموددد ا ناعةددياانل ة ددة 

224-242  

 كابا، عبد هللا.

Library job advertisments in the UAE: An Analysis of websites.- p.36-51. 

  2102ال  ،تنتنن-جة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبت فن22 مةنناا  نن

 . إبراهيمكونة، هدى 

ااج دددانن- 2109ي ل ددد نن0اات  دددتنألاعلنلدددي بنان، ددد ننودددبنااملتلدددخئنعاا   ادددخئنئجخا دددان سدددملييب،انااي  دددين

  222-224صنن-( 2109)ي ل  منسةتةاتنن2تنعن2ابن-اليعل انل   تنااملتلخئنعاا   اخئ 
 

 

 التوقيع اإللكترونى
 

 جلول، إبراهيم قويدر.

 لمل تعمتنلاسنعوةخيانال  دخطملنال ضدخط ا نرباسدانا ياا دانئةج درننضدخهن د سنالديم  منعان نمرل ملنالت ن  ن

ن-( 2121)ن42تنعن24سن-ااج انال نب دانللبشد فنعالت   دملنعاا   ادخئ ن-نئنا  بنن ،يبنا  لتن خش بنستل 

  022-000صن

 . صابر، اسالم جمال

عا ددانافجخب،ددا نرباسددانل  يدداناددسناا سوددخئنااملددن،انمناددياخئنالت ن دد ن لمل تعمددتن دد نم   ددملناا ددخاتئن لمل ت

 ص 240ن- 2102ال خ ناتنن-نشناننس   ن   نا تر 

 اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 كامل، حنان صالح.

ن02عن-النع اخادددددا ن-مو    دددددانا خبادددددا حج دددددان ددددد بنالت ن ددددد ن لمل تعمدددددتن ددددد نو لدددددخئنعم دددددخنل اادددددن  خئ نرباسدددددان

  244-212صنن-( 2102)
 

 تويتر
 

 

 الخريجى، صالح بن ناصر.

) ئن،ددددددامنسددددددةتةاتنن2تنع22ادددددبن-اج دددددداناملتلددددداناا ددددددكنمتدددددينال  ي ددددددا ن-مددددد ، تن دددددد نااملتلدددددخئنافجخا  ددددددانالوددددد  ريا 

  022-029صنن-( 2102
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 . الدايل، هيفاء

Arabic tweets sentiment analysis: a hybrid scheme/ Haifa Adayel, Aqil M. Azmi.- Journal of 

Information Science.- Vol.42, No.6 (2016).- p.782-797. 

 . سارى، حنان

رعبنشلملانالت ا انواتةخخ ن م ، ت ن  ن  دتتن دسنالف خل دخئنعالزادخ خئنااملتة دانااو  دا نرباسداناوتد  ن

 ص ن02ن-او ناانععناةىااناملتلخئناةاطن،ا ن  نب انل  يانااتخباناسناملتلخئن ان،مل اتن عبعب ات

  2102ال خ ناتنن-موخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لتن22 مةنناا  ن

 الساملى، جمال بن مطر.

  222-222صنن-عان نااملتلخئنال ةخا ان  نشلملانالت ا انواتةخخ نم ، ت نرباسانع ف ا 

  2102 ةخستنن- تعمتناملتلانافجخا انألابرا ا   ناا مةنناليعل نال خل ن  نالزانن لمل

 الصالحى، حيدر حسن.

اددددخنالددددى نيوفددددةناوددددتاياتنا اندددد نالت ا ددددانواتةددددخخ ن  دددد نالتفخ ددددانادددد نااملتلددددخئنال خادددداناددددسناددددتلنا ندددد ن

  094-021صنن-( 2121)ي ا  نن0تنع0ابن-اج اننب،يناليعل انل  خسخئناا   اخئ ن- نرباساننوملخط ا ن؟م ، ت

 ، إبراهيم بن عبد هللا.العمران

ا   ن ددداناا   ادددخئنال  ة دددان  ددد نشدددلملانالت ا دددانواتةدددخخ نمددد ، تنادددسنعاتدددانا دددنن  ضدددخهن   دددانالتددديب رن ددد ن

  ن2102الن،خ تنن-يا نرباساناسى امننشناننايمل بنالاتن  رنوبن  بناا   اخئنئخفجخا خئنالو   

 اخا اناا كنس  ر ن-  نعوان)اخاوت ت(

 بن عبد هللا.العمران، إبراهيم 

ن-ا   ن اناا   اخئن   نمد ، تنادسنعاتدانا دنن  ضدخهن   دانالتديب رن د ناخا داناا دكنسد  ر نرباسدانا ياا دا 

  042-92صنن-( 2102)2عنن-ااج انال نب انل يباسخئناا   اخم ا 

 العنزى، منى بنت حمدان.

اا نمدددددددانلدددددددي ن  لدددددددانافجخا دددددددخئنرعبن  دددددددتتنالنن دددددددىنا سودددددددخئنالت  ددددددد بنال دددددددخل ن ددددددد نق ة،دددددددةنافتددددددد تنانتملدددددددخرن

  224-242صنتنن0ابنن-الو  ريا 

  2102الن،خ تنن-  نا مةننافجة  انالو  ريانل ةملتلخئنعاا   اخئ 

 فراج، عبد الرحمن.

ن-افجخا ددخئنالودد  ريان  دد نمدد ، ت نرباسدداناسددترت  انلتي  ت ددخنواتةددخخ ن دد ن دد هن  دد نالتملددز فخئناليعل ددا 

  022-012صنن-( 2102)ييخيننن42تنعن24ابن-ااملتلخئنعاا   اخئ ومجخ خئنافىيي ان  ن

 املالك ، حمد.

  20-02صنن-( 2102)ماتايننن44عنن-ااملتلان ن-ع فنيوتر  نم ، تنقر  تن ن، انالت ا انئ سنالةان 

 املالك، حمد.

  22-21صنن-( 2102)اخبسنن42عنن-ااملتلا ن-اا كنس ةخسنعالت ا ان لمل تعمت 
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 الحميد. ندا، عبد

ن-قرن،دديائنألابشدد فخئنال  ي ددانعااملتلددخئنعااتددخوفنالنطخسدد ان اددتنمدد ، تن  دد نشددلملان ا تاددت نرباسددانمو    ددا 

  001-24صنن-( 2102)ي ل  منسةتةاتنن2تنع2ابن-ااج اناليعل انل   تنااملتلخئنعاا   اخئ 
 

 الثقافة التكنولوجية
 

 بودربان، عز الدين.

ااتملخعدد ىناا   اددخئنعرعب ددخن دد نر ددبنااددخب  نالننةيددا نرباسددانا ياا ددانئخاملتلدداننال  خمددانالتملي ل ا ددانلددي 

ااج دددددانألابرا دددددانل ةملتلدددددخئنن-افجةاطدددددنمن دددددةنالدددددييسنئ رببدددددخستن لدددددينافىة دددددين دددددن،ي  ن-اانعة،دددددانفجخا ددددداناوددددد  ا

  40-00صنن-( 2102)كخا سنألاعلنن4تنعن42ابن-عاا   اخئ 

 زهير، عين أحجر.

ي نال دخا  سنئخاملتلدخئنال خادانعرعب دخن د نوات دخلننلد ناجتةد ناا نمدا نرباسدانا ياا ددانال  خمدانالتملي ل ا دانلد

 ص 02ن-املتلخئنايييان يخئاتنافجةاطنمن  سن حجنن   تتنئ ناة انيخسة ستنئنائحن  ةتخس 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 صريدى، عبد الحميد.

تملي ل ا ددددانعرعب ددددخن دددد نمووددد سنألاراهنالدددد ب فتنياتملخعدددد ىناا   اددددخئن ددد ناللة ددددانالننة ددددا نرباسددددانال  خمدددانال

  2109نوير ياتنن-ا ياا انئةملتلخئناخا خئناييياننوير يامننشنانن ةنالييسنئ رببخس 

  نا تين  بنااملتلخئنعالت   مل 2اخا اننوير يانن-  نعوان)رعت باه(
 

 الثقافة التنظيمية
 

 

 السبتى، عبد املالكابن 

ال  خمددانالتي  ة ددانعرعب ددخن دد نمف  دداننرابانالتة ددةن دد نااملتلددخئنافجخا  ددانافجةاطن،ددان نرباسددانا ياا ددانئخاملتلددان

تن42ادبن-ااج دانال نب دا ن-اانعة،انفجخا انال نبتنئسناتي ن تنالل اق من لديناا دكنئدسنالودلاىتن داتييانعادخب 

  42-00صنن-( 2102)ن2ع

 بادى، سوهام.

رعبنال  خمدددانالتي  ة دددان ددد نمف  دددانمرل دددملن رابان لمل تعا دددان ددد نااملتلدددخئنعاناعدددةناا   ادددخئمنسددد  ختنئدددخر تن

  004-20صنن-( 2102)اخبسنن0تنع2ابن-ااج انألابرا انل ةملتلخئنعاا   اخئ ن- لينالملن،بنئسن ة تا 

 بو النمر، سارة.

اانعدةنافجدخا  نئة  دامنن-ا ياا انئةملتلانرا ت ن لينالدنوةس  ننال  خمانالتي  ة ان   ننراباناا نمان نرباسان

  2102نوير يانتنن-سخبانئ ناليةنتنا النل  ب 

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(
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 توفيق، إنعام على.

رعبنال  خمدانالتي  ة ددان دد نألاراهنااملتلدىن نااملتلدداناانعة،ددانللجخا دانااوايملددن،ان اة ذاددخمن م دختن  دد نم م ددملتن

  22-41صنن-( 2102)ا مةاتنن0تنع0ابن-ااج انال نان انليباسخئناا   اخئنعالت   مل ن-مخهناوةينعن،ب ع 

 زبير، محمد.

ن-ال  خمددانالتي  ة ددانعرعب ددخن دد نئيددخهنعمرل ددملننراباناا نمددان دد ناي ةددخئنألا ةددخلمن ب ددتناوةدديتنئ  ،ددخسنمت وددا 

  ن212-424صن

  2102ئنىنس ،فتنن-انل ةجتة خئ   نا مةننانتملخرناا نمانعالتية انالاخا 

 . طالبى، فطيمة

ال  خمدددددانالتي  ة دددددانعرعب دددددخن ددددد نمف  دددددانادددددياخئناا   ادددددخئنئخاملتلدددددخئنافجخا  دددددا نرباسدددددانا ياا دددددانئخاملتلدددددخئن

  ن2109نوير ياتنن-افجخا  انل يياننوير يامننشناننشتن ارن لخرا 

 لت   مل  نا تين  بنااملتلخئنعا2اخا اننوير يانن-  نعوان)رعت باه(

 العقيلى، عثمان موس ى.

  ددننال  خمددانالتي  ة ددان دد نك  ددان را نعال  دد تن موددخا ان  دد نسدد  تنااددخبعاناا نمددانئدد سناادد بف س نرباسددان

ن2تنع44ادبن-ااج انألابرا انل ةملتلخئنعاا   ادخئ ن-مرل   امن  ةخسنا   ىنال     تناخايناوةين ئ نشنوا 

  002-22صن-( 2109ي ا  ن)

 حنان أحمد.فرج، 

اج دددانااملتلدددخئنعاا   ادددخئنن-ال  خمدددانالتي  ة دددانعةدددياانلت ة،دددةنرعبننراباناا نمدددان ددد نا سودددخئناا   ادددخئ 

  211-022صنن-( 2109)ييخيننن0تنع22سن-ال نب ا 

 القحطانى، عبد هللا.

خا دداناا ددكنرعبنال  خمددانام تي  ة ددان دد نمف ددانااددخبعاناا نمددانالضددةي ا نرباسددانمرل   ددان  دد نك  ددانالردد نئج

  92-22صنن-( 2109)ن0تننع24ابن-اج اناملتلاناا كنمتينال  ي ا ن- لينال ة،ةنئجيا 

 .نعور السطايحى، كريم

ال  خمددانالتي  ة ددانعرعب ددخن دد نمو  ددملننرابانافجدد رانالاددخا ا نرباسددانا ياا ددانا تددين  ددبنااملتلددخئنعالت   ددملتن

  2102نوير ياتنن-  تنبن انئنىن ةش  لينافىة يناتن منعن،بنل  بنالورخين2اخا اننوير يان

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(
 

 

 ثقافة حقوق الملكية الفكرية
 

 مصباح، محمد.

-41صن-( 2102)ييددخينمن ئن،ددانن42تن42عنن-الفتنسددت ن-عخدد ن ددت ناخا ددان تنال ددن نئو دد  ناا مل ددانالفملن،ددا 

24  
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 املواردى، هبه سمير.

رباسانا ياا ان   نااتملخ يىنااملتلخئنعاا   اخئن  ناملدنمننشدنانن سدخاانن  خمانو   ناا مل انالفملن،ا 

  2109ال خ ناتنن-الو يناوة رتناوةينووختناوة رنلرفتننئنا  ب 

 اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 هالل، آمال.

ال ددخ نا ناانعددةنال دد اتنن-]ع ب[ ن  ن  يدداناددسنألاكخرية ددامن اددخلن ددتل  الدد خ نئو دد  ناا مل ددانألارئ ددا نرباسددان  دد

 ص 224ن- 2102ل لو تنواتةخ  انعافجيخط اتن
 

 الثقافة الرقمية
 

 عامر، عبد العزيز عبد الحميد.

  022-022صنن-( 2104)ريوةاتنن2تنعن24ابن-ااج انال نب انل ة   اخئ ن-ال  خمانالننة ا نال ان نعالرة ح 
 

 

 لثقافة المعلوماتيةا

 )أنظر أيضا: الوعى املعلوماتى(
 

 إبراهيم، مها أحمد.

ن- Big6اتددخبائنال  خمدداناا   اخم ددانل لددخو  سن دد ناجددخلنال  دد تنالرل ددانئجخا ددانئنددىنسدد ،فنئخسددتاياتناةدد ذجن

  22-22صنن-( 2102)ن44تنعن22ابن-ااج انال نب انللبش فنعالت   ملنعاا   اخئ 

 ابن زينب، فاطمة.

ااج ددددانال نب ددددانن-مضددددخهائناارخل ددددانال ة ا ددددانعرعب ددددخن دددد نمف  ددددانعماددددنن  خمدددداناا   اددددخئنعال  خمددددانالننة ددددا 

  444-402صنن-( 2109)ريوةاتنن42تنع22ابن-للبش فنعالت   ملنعاا   اخئ 

 ( 2121)اخبسنن42عنن- Cybrarians Journal يضخن   

 أحمد، أحمد حاج حامد.

   ادخئنئخفجخا دخئنالود راا ان د نمادننال  خمداناا   اخم داناايهج دان د نااجتةد ناادملتئن نودختنااملتلدخئنعاا

 ص 22ن-افجخا   نرباسانعس ن  ضخهن   انالتيب رنئخفجخا خئنالو راا ا 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 أحمد، إلهام عمر.

 ناانو انافجخا  انئجخا انالي   سمننلتختن ةنن وةيناوةديتنا دخهناوةدينال  خماناا   اخم انع  ن خن   ن ت 

 ص 24ن-  ةخسن    

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن
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 إسماعيل، عبد الباقى يونس.

 ص 24ن-اتخبائنال  خماناا   اخم انلي نااوتف ييسن  نا سوخئنالت   بنال خل  

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 . باخت، سامر إبراهيم

 ص 22ن-او نرعبنمخ انل ةملتلانافجخا  ان  نم  ،سنال  خماناا   اخم انل رت  نممل بنا  تح 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةناا  ن

 م.البادى، وليد بن على بن سال

 ص 24ن-افى  اان لمل تعا انعاا تاتنألاش خه ناست ناهنل   خماناا   اخم انل ة ا سنال ةخمت 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةناا  ن

 بسيونى، ناهد محمد.

لتو  ددملنادد راناللودد نال  خمدداناا   اخم ددانئخيمجخ ددخئنافىيي ددان دد نالفتنسددانلددي ن املددخطيىنااملتلددخئنألاكخرية ددان

 ص 20ن- سناا   اخئنعاس تاخ تخنمناخ يناوةين و  متنسخلبتناوةينئسناةةرنئسنوةينالل س  ي  

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 .بشير، عبد الفتاح قسم السيد

م دددانلدددي نااودددتف ييسنلليدددخهناجتةددد ناا نمدددامنرعبناملتلدددخئناخا دددان من،  دددخنال خا دددان ددد نق ة،دددةنال  خمددداناا   اخ

 ص 20ن- لينالفتخحننوبنالو ين ا تتنالي بناوةين  ةخسناوةي 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 بودريان، عز الدين.

اات ا دددددددانمملي ل ا دددددددخنالت  ددددددد بن دددددددسن  ددددددديناوردددددددانلملوددددددد ن  خمددددددداناا   ادددددددخئ نب ،دددددددان  لددددددداناخا دددددددانالت ددددددد ،سن

  221-222صنن-( 2121)ي ل  نن22عنن-ااج ا ن-ئ وير يامن ةنالييسنئ رببخستنباةوخهنسيعس 

 بوعناقة، سعاد.

 ص 21ن-رعبنال  خماناا   اخم ان  نال   لننل ناجتة ناا نما 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 توفيق، أمنية خير.

ااملتلدددخئنافجخا  دددان ددد نمادددننال  خمددداناا   اخم دددانئدددخل  سنال نبدددت نرابسددداناسدددى انئةملتلدددخئناخا ددداناسدددتخاخئن

 ص 24ن- سملييب،ا 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

  429-424صنن-( 2102)سةتةاتنن20عن- يضخن  ن نئو تن  ن  بنااملتلخئنعاا   اخئ 
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 الرزاق.تومى، عبد 

  خماناا   اخئنعرعب خن  نمنن انااتيانااملتة دانادسنعاتدانا دننااتملخعد ىنال   ادخئ نرباسدانا ياا دانئ ييدان

 ص 222ن- 2102نوير ياتنن- تنالل اق  

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)رعت باه(

 الجابرى، سيف.

 ددا نرباسددانوخلددامنسدد فنافجددخئن تننيةددخسنئددناابنال  خمدداناا   اخم ددان دد نااملتلددخئنألاكخرية ددانالت مودد انعال ةخا

 ص 22ن-ال     

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 جاد هللا، إيمان يحيى.

رعبنال  خمدداناا   اخم ددان دد نماددننالدد خ نالملدد  ن دد نال ددخلبنال نبددت نع ابانالصددىاناة ذًاددخنلزاددننالدد خ نالملدد  من

 ص 02ن-اخاين ئ نشنوا نيةخسنيويىناخرنهللاتن

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 جبريل، فيصل صالح الصبر.

رعبنانعددددةنالف ملددددانال  ددددخ  ن)الودددد راس(ن دددد نماددددننال  خمدددداناا   اخم ددددانئدددد سنااوددددتف ييسنلليددددخهناجتةدددد نا ن دددد من

 ص 24ن-نئنا  ب ن يارنم ملان خفحنالملاتنااتياتناوةين وةينال   ن

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةناا  ن

 . جمعة، نصر الدين حسن أحمد

الت  ددد بنال دددخل نعمددد   سن  خمددداناا   اخم دددان ددد ناا سودددخئنألاكخرية دددا نرباسدددانوخلدددان   دددانالت   دددملنعاا   ادددخئتن

 ص 22ن-اانعةنال  اتنل لو ت 

  2102ألانملنتنن-ال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ تموخرنلن22 مةنناا  ن

 حاتم، مها محمد لؤى.

 ص 22ن-اجخيئنال  خماناا   اخم انعويعر خن  نباناتر لخئناجتة ناا نماناا خ ن نرباسانمو    ا 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

  222-249صنن-( 2102)سةتةاتنن20عن-عاا   اخئ  يضخن  ن نئو تن  ن  بنااملتلخئن

 حافظى، زهير.

 لدددينافىة ددديناتدددن  نرباسدددانن2وتة دددانق  ددد بنال  خمددداناا   اخم دددان ددد نافجخا دددخئنافجةاطن،دددا ناخا ددداننودددير يان

 ن وخلامن   تنوخم تتنبش يناةيح 

  ن2102ألانملننتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  نن
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 الحبسية، ريا بنت حمد.

رعبناملتلدددخئنافج ااددد نالوددد رخا ان ددد نمنسددد  نال  خمددداناا   اخم دددانلدددي ن مدددنارنااجتةددد نال ةدددخمت ناملتلدددانادددخا ن

ن22 مةنناادب،دخنئزدتنوةدينافىةود اتن وةدينئدسنوةدينئدسناود  رنالوديخمت ن د ننمالو رخسننخئ سنألاعاتناة ذادخ

  2102نألانملنتن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ ل

 حسن، حسن محمد.

 ص 02ن-مملة بنئناخابنع نىناملن نلت   بن  خماناا   اخئنا بفتناليعلا 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 حسن، مصعب محمد.

  دخنئخفجخا دخئناي نمي  تنمملي ل ا خناا   اخئنعومملخيئن   نال  خماناا   اخم دانلدي ن دت ناليباسدخئنال 

الودددد راا ا نرباسددددانوخلددددانلددددي ن ددددت ناليباسددددخئنال   ددددخنئجخا ددددانافجة،ددددناتنالودددد راسمناملدددد  ناوةددددينووددددسن

 ص 20ن-ا  فاتناوةيناللا تني سفن رخناايخس 

  ن2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 حسين، أحمد عبد الحميد.

اايددددددخ ملناليخط ددددددا ناوخم ددددددانالدددددد ار نافجييدددددديناة ذاددددددخمننشددددددنانن سددددددخاانالودددددد يننال  خمدددددداناا   اخم ددددددانلودددددد خس

  2102ال خ ناتنن-اوة ر 

   نعوان)اخاوت ت(نال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ 

 حسين، أحمد عبدالحميد.

ن4تنع21اددددبن-املتلخئ اددددت ن- ناوخم ددددانالدددد ار نافجييدددديناة ذاددددخ اليخط دددداننال  خمدددداناا   اخم ددددانلودددد خسناايرددددخ 

 ( 2109) عت بنمنا مةاتنمنريوةاتن

 الحطاب، تسنيم حكم.

رعبنااملتلدددخئنافجخا  ددددان دددد نماددددننال  خمدددداناا   اخم ددددان اددددتنشددددل خئنالت ا ددددانواتةددددخخ  نرباسددددانا ياا ددددان  دددد ن

 املتلخئناخا خئننن  بنال س ن  نألابرس 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 حفصاوى، أمينة.

؛ننشددددنانن لدددينال ددددخربن ال  خمددداناا   اخم دددانعرعب ددددخن ددد نمردددد ،ننااتيدددانااملتة ددددامن ا يدددانوفملدددخع تنو ب،ددددانعن،ددد

  2102اةةرنا  خااتنن- عنخ  ى 

 ك  انال   تنواتةخ  انع موخا ا نش لانااملتلخئ ن اخا انافج تل ن-  نعوان)اخاوت ت(

 الحمزة، منير.

اخئنااملتلخئنافجخا  ان  نماننال  خماناا   اخم دان د نبدانمودييخئناللة دانالننة دا نرباسدانا ياا دان  د ناستخ

 ص 22ن-ااملتلخئنافجخا  ان  ناارن نال نبتمنافىةةاناي تتنال نبتنئسنحجخبنا   ر 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن
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 الحمزة، منير.

ااج ددانال نب ددانن-ل انال  خمدداناا   اخم ددانعموددييخئناللة ددانالننة ددان دد نااملتلددخئنافجخا  ددا نرباسددانا ن،ددا نشدد خ

  44-22صنن-( 2104)ريوةاتنن2تنع24ابن-ل ة   اخئ 

 الحناوى، منال صبحى.

 ص 29ن-ال  خماناا   اخم انئجخا ان  لانئخايييانااي بانئ سنال ان نعاايا ل 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 خضر، إبراهيم خليل يوسف.

 ص 21ن-ق   بنال  خماناا   اخم انلر لاناخا انم ور سنالت ي ان)اض ب (نئ سنال ان نعاايا ل 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 رداد، أشرف منصور البسيونى.

نى د ناملدننعرعبنالي دختنالت    دن(STEM)  خماناا   اخم انلرت نايابسنااتف ن سن  نال   تنعالتملي ل ا خنال

) ئن،دددامنن2تنع2ادددبن-ااج ددداناليعل دددانل  ددد تنااملتلدددخئنعاا   ادددخئ ن-ئت دددكنااددديابسن ددد نق ة،ة دددخ نرباسدددانا ياا دددا 

  292-229صنن-( 2109ي ا  ن

 رمضان، ريهام حمدى.

ئنلدددي ن  ضدددخهن   دددانالتددديب رنئ   دددانالرددد نالةادددن  نرباسدددانا ياا دددامننشدددنانن سدددخاانوخادددين  خمددداناا   ادددخ

  2102ئ هخنتنن-   تناجي ن لينافج ارنافىخكت 

  2101اخا انئ هخ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئنن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 زهير، عين أحجر.

لددددددي ن املددددددخاتنااملتلددددددخئنعاا   اددددددخئن نرباسددددددانا ياا ددددددانال  خمدددددداناا   اخم ددددددان دددددد ناجتةدددددد ناا نمددددددانألاكددددددخري ىن

 ص 02ن-ئةملتلخئناخا انئخم نااتخبتن يخئامنيةسن حجنن   تتنئ شخب نئ ل رامتنلة ن 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 السامرائى، فاطمة أحمد.

انلزاددددننعمرددد ،ننال  خمدددداناا   اخم ددددانعااوتددد  نالنن ددددىنال نبددددتناالدددخربائنال  خم ددددانعال  خم ددددانالت   ة دددانال نب دددد

    نا ان نوا تاتنعاي ناوخ تةتخن  نبم نااوت  نال  خ  نل ةجتة نال نبت 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 سدوس، رميساء.

خئن نب ،دددددددان  لددددددداناخا دددددددانالت ددددددد ،سناات ا دددددددانمملي ل ا دددددددخنالت  ددددددد بن دددددددسن  ددددددديناوردددددددانلملوددددددد ن  خمددددددداناا   اددددددد

  ن2102ن-ئ وير يا 

  2اخا اننوير يانن–  نعوان)اخاوت ت(ن
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 ى، نجيب.بجالشر 

رعبنال ردددددخعناف ددددددخصن دددددد نق ة،ددددددةنافددددددخ  بنال  خمدددددداناا   اخم دددددانعاا نم ددددددا ننخ دددددديانالل خاددددددخئنال نب ددددددان ا نمددددددا ن

 عية ذج 

  2102ألانملنتنن-اخئ تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا    لن22 مةنناا  ن

 الشهرى، ماجد بن على.

ال  خمدداناا   اخم ددانلدددي ن ددت نك  دددانالردد نئجخا دداناا دددكنسدد  ر نرباسدددانع ددف امننشددناننسددد ينئددسنسددد  ين

 عبنا ن040ن- 2102الن،خ نن-الة ن  

 نوبن  بناا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(ناخا اناا كنس  ر

 شيخ ادريس، بدر الدين.

افجخا  دددان ددد نمادددننال  خمددداناا   اخم دددا نرباسدددانمرل   دددان  ددد نااملتلددداناانعة،دددانئجخا دددان تناودددخ ةانااملتلدددخئن

ن-رباددخسن سدددتا انعاملتلدددانافىف دددينئجخا ددانألاوفدددخرمنئددديبنالدددييسنشددد  نارب ددرتن لدددينال  ددد بنسددد  ةخسناوةدددي 

 ص 21

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 .الشيخ، فطيمة

رعبنااملتلدددددخئنال خادددددان ددددد ناعودددددخ ن  خمددددداناا   ادددددخئنل ةودددددتف ييس نرباسدددددانا ياا دددددانئخاملتلدددددخئنال خادددددانايييدددددان

 نوير يانئخفجةاطنمنمر ةانالا  تناىينن خاب ن

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةناا  ن

 الشيخ مصطفى، يوسف على.

الودددد راسمنن-رعبنا سوددددخئناا   اددددخئن دددد نم دددد ،سنال  خمدددداناا   اخم ددددانئددددخلترل ملن  دددد ناملتلدددداناخا ددددانالي  دددد س

 ي سفن   نالا  ناملرفتتناوةيناملرفتناوةين    ن

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 الشيمى، حسنى عبد الرحمن.

 ص 22ن- خماناا   اخم ا  ا سناملتلاناايبس انع ناسنال 

  ن2102نال خ نانتنن-جة  انااملتلخئنعاا   اخئنااملن،ا فن09ن مةناا  ن

 الصباغ، عماد عبد الوهاب.

 ص 22ن-ال  خماناا   اخم ان  نئة انالت   بنااياب 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 . أحمدصديق، فائزة إبراهيم 

مددي  تنافى  ادددان لمل تعا ددان  ددد نال  خمدداناا   اخم دددانل ةوددتف ينالوددد رامتنعسدد  ع  نرباسدددانوخلددانئيدددكنم ملدددان

 ص ن24ن- ستاتنالو رامت 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

  242-222صنن-( 2102 ئن،امني ا ان)ن2تنع4ابن- يضخن  ن نااج اناليعل انل   تنااملتلخئنعاا   اخئ 
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 الصواف، نادية عبد العزيز.

ال  خمدداناا   اخم دددانلدددي ن  ضدددخهن   دددانالتددديب رنادددسن  دددتنااتاململددد سن ددد ن  دددبنااملتلدددخئنعاا   ادددخئنئجخا دددان

 ص 29ن- يرخ نرباسانمرل   ا 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

  222-224صنن-( 2102)ييخيننن49تنعن24ابن-مجخ خئنافىيي ان  نااملتلخئنعاا   اخئ  يضخن   نو

 الطائفى، ميرفت على.

ئودد تن دد ن  ددبنااملتلددخئنن-ال  خمدداناا   اخم ددانلددي ن ددت ناليباسددخئنال   ددخنئجخا ددان ددي خه نرباسددانا ياا ددان 

  444-422صنن-( 2109)سةتةاتنن22عنن-عاا   اخئ 

 م أحمد.عالم، وصال إبراهي

 افخ  بنعاجخيئنعا خي تنال  خماناا   اخم اناليا ةاناجتة ناا نمانااو  ان  نالو راس ن

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 عامر، عبد العزيز عبد الحميد.

ن-افجةاطن،دددانل ةملتلددخئنعاا   ادددخئنعألابشددد ف ااج ددانن-ال  خمدداناا   اخم دددانعرعب ددخن ددد نمية ددانألاسدددتخذنافجدددخا   

  24-02صنن-( 2121)اخبسنن0ع

 عبد الرحمن، هادية يوسف.

 رعبنشنكخئنومملخيئن  نق ة،ةنال  خماناا   اخم ان  نالو راس ن

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 عبد الرحيم، عبد الرحيم محمد.

ااملتلددددخئنافجخا  دددددان ددددد نم دددد ،سنال  خمددددداناا   اخم دددددانعن دددديارنااودددددتف ييسناجتةددددد ناا نمددددان ددددد نبددددداناللة دددددانرعبن

 ص 21ن-الننة ا نرباسانا ياا ان   ناملتلخئناخا انس  خج 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

  022-029صنن-( 2102)سةتةاتنن20عن- يضخن   نئو تن  ن  بنااملتلخئنعاا   اخئ 

 عبد القادر، أمل حسين.

ن-رعبنا سودددخئناا   ادددخئنعااتي ددد سن ددد ننبسدددخهناودددت لانال  خمددداناا   اخم دددان ددد نبددداناجتةددد ناا نمدددانئةملدددن 

  242-204صنن-( 2109)اخبسنن22عن-ئو تن  ن  بنااملتلخئنعاا   اخئ 

 عبد الهادى، محمد فتحى.

 ص 02ن-ان  ناللة انالننة ا اعاوخ نال  خماناا   اخم 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

  211-222صنن-( 2102)ن2تنع22سن- يضخن   ناج انااملتلخئنعاا   اخئنال نب ا 
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 عبد الوهاب، غدير مجدى.

 ص 24ن-اانال نب ا ا  خبنا  تحنلاتاابنمية انال  خماناا   اخم انللسنان  نااملتلخئنال خ

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

  424-229صنن-( 2102)سةتةاتنن20عنن- يضخن  ن نئو تن  ن  بنااملتلخئنعاا   اخئ 

 عرعار، آمال.

ا ياا دانئ ييدخئنن خسناوت  ن  خماناا   اخئنلف انااملفد م سنئةملتلدخئناخا دخئنالادن نافجةاطدن  نرباسدان

  2102نوير يانن-ئخميا ن- تنالل اق ن-نوير يا

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(

 عزت، ناهد نصر الدين.

 ص 09ن-الت ب فن يجخبتنل   خماناا   اخم انع  نهن  نمر ،ننااجتة  

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةناا  ن

 غفورى. على، سهامة

 ن -ااملتلخئنألاكخرية ان  نال نا نع  نن ب خ ن  نال  خماناا   اخم ا نرباسانمو    ا 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 عليان، ربحى مصطفى.

ب ددد ناملدددرفتن   دددخستنال  خمددداناا   اخم دددانعرعبنااملتلدددخئنافجخا  دددان ددد نمادددن خنئددد سن مدددنارنااجتةددد نافجدددخا  منب 

 ص 09ن- ي ن ،ياسن لخس 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 عماشة، مروة السيد.

  421-410صن-ال  خماناا   اخم انلي ن خللخئناخا انافج ن نرباسانمرل   ا 

  2102الن،خ تنن-  نا مةننافجة  انالو  ريانل ةملتلخئنعاا   اخئ 

 . لعمرى، سارةا

  خمدددددداناا   اددددددخئنعبددددددخ نانالوددددددننانال  ة ددددددان نرباسددددددانا ياا ددددددان  دددددد ن  لددددددانك  ددددددانال  دددددد تن موددددددخا انعال  دددددد تن

  2102نوير يانتنن- لينافىة يناتن  ن2واتةخ  انئجخا اننوير يان

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(

 غبريال، رفاء عشم هللا.

 ص 02ن-اا   اخم ا ااي  بنالو رامتنل   خمان

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 غلوم، حسين فوالذ.

 اي نمي  تن شخ ان لمل تعا ان   نال  خماناا   اخم ان  نااجتة ن ستاتن  نرعلانال  ،ت 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن
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 قرواز، عبير.

ن ددخسن  خمدداناا   اددخئنلددي ن  لدداناا تددينالدد  نىنااتاملددون دد نالت دد ،سناامددى نرباسددانا ياا ددانئة تددين لددين

  2102نوير ياتنن-افىملنئسنوة را 

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(

 قموح، ناجية.

لددي نبعار ددخن دد نبدداناتر لددخئناجتةدد نرعبنااملتلددخئنافجخا  ددانافجةاطن،ددان دد نبمدد ناوددت  نال  خمدداناا   اخم ددان

مناخا دددداننةدددد حتناددددن،بن2اا نمددددا نرباسددددانا ياا ددددانئةملتلددددانا تددددين  ددددبنااملتلددددخئنعالت   ددددملتناخا دددداننوددددير يان

 ئ فى   تنئ  خييننمللانمل با 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 قموح، ناجية.

لاملخاتناا   اخئنعامجخ خئنمية اهخن  نبانئدناابنا دختنلنتنر نرباسدانمو    دامناتخبائنال  خماناا   اخم ان

 اخا اننة حتن ةنالييسنئ رببخستن ،ز نئسنالر   ن

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 اللبان، نرمين إبراهيم.

لداننودبنا فدخئناف يادانااادتونئةيين،دانال د  نال خا دانعفخهانال  خماناا   اخم ان  نألابشد فخئ نرباسدانوخ

ن-( 2102)ريودددةاتنن41تن29تنعن21سن-ااج دددانال نب دددانللبشددد فنعالت   دددملنعاا   ادددخئ ن-عالهجدددنانئخمسدددملييب،ا 

  222-249صن

 لكنوش، نجاة.

ن-رعبنااملتلددددددانال خاددددددان دددددد نئيددددددخهنال  خمدددددداناا   اخم ددددددا نرباسددددددانا ياا ددددددانئخاملتلددددددانال خاددددددانلل ييددددددان دددددد سناسددددددةخبا 

  ن2102نوير ياتن

  2اخا اننوير يانن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 محاجبى، عيس ى.

نمية ددددانال  خمدددداناا   اخم ددددانلددددي ناوددددت ة  ناملتلددددخئناارخل ددددانال ة ا ددددان دددد نافجةاطددددنمناوددددخالىن ةودددد ىتن اددددخل

  022-042صنن-( 2102)ن2تنعن2ابنن-نشخبا ن-ل ةنعس 

 محاجبى، عيس ى.

ال  خمددددداناا   اخم دددددانلدددددي ن  لدددددان  ددددد نااددددديابسنال   دددددخن ددددد نافجةاطدددددن نعمدددددملنا شدددددنائنألاراهنل ت يددددد سناف دددددخصن

  042-022صنن-( 2104)ن2عنن-اج ان  بنااملتلخئ ن-ال  خماناا   اخم انل ت   بنال خل  ن(ACRL)ئملفخهائن

 شذى حمد هللا. محجوب،

مدي  تنمملي ل ا دخناا   اددخئنعومملدخيئن  دد نال  خمداناا   اخم ددانل ضدخهن   ددانالتديب ر نرباسددانمرل   دان  دد ن

 ص 20ن-اخا انالي   س ن–ك  ان را ن

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن
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 محمد، العوض أحمد.

م ددد ،سنال  خمددداناا   اخم دددانللمدددنارنعمي  ت دددخن  ددد ناجتةددد ناا نمدددا نانعدددةنالت   دددملننرعبنا سودددخئناا   ادددخئن ددد 

 ص 22ن-عاا   اخئنئ يياناف ن  تناة ذاخ 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 محمد، رباح فوزى.

 ص 24ن-امجخ خئنال  خماناا   اخم ان  ن اتخجنالفملن  

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

  292-222صنن-( 2102)ييخينتناخبسنن0تنع4ابن- يضخن   نااج اناليعل انل   تنااملتلخئنعاا   اخئ 

 محمد، مصطفى سيد.

 دخن  د نااملتلددخئنال  خمداناا   اخم دانالننة دانلددي ناللدخو  سن د ناجددخيئن مودخا خئنعال  د تنواتةخ  ددانعمي  ت 

تنال دخ ناتن-ااتاململان  تنافى  ا ا نرباسانئخستاياتن س   نن دخسنألا دنمننشدنانن سدخاانالود يناوةد ر 

2102  

 اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 محمد، معاوية مصطفى.

اا   اخم دا نرباسدانوخلدانعكخلدانالود راسنللالدخهن)سد اخ(تناادنععنرعبنا سوخئناا   ادخئن د نم د ،سنال  خمدان

ن-اا س  انالو راا ا)نس رائ ييخ(منا خع،اناملرفتناوةدين ةدنتناوةدين رتن لدينالدنوةسنوخادينافىةديامت 

 ص 24

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22اا مةن  ن

 محمد، ميرفت على.

  2102ال خ نانن-لي ن ت ناليباسخئنال   خمننشنانن سخاانالو يناوة ر نال  خماناا   اخم ا

 اخا انو  اس نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 املدانى، آمنة.

ن-ئيدددخهنال  خمددداناا   اخم دددانادددسن اددداناجتةددد ناا نمدددا ناالدددخربانالت موددد انا دددخيمن ايدددانااددديامتتنسدددة تانالرنابدددت 

 ص 24

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 معتوق، خالد بن سليمان.

ال  خمدددداناا   اخم ددددانلر لدددداناخا ددددان تنال ددددن ناودددد نالترل  ددددخئنالىع ددددان دددد ناا سوددددخئنافى  ا ددددانالودددد  ريا ن

 ص 42ن-رباسانع ف انمو    ا 

  2102ألانملنتنن-اخئ تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا    لن22 مةنناا  ن

  22-40صنن-( 2102تن)ييخينن0تنع22سنن- يضخن  ن ناج انااملتلخئنعاا   اخئنال نب ا 
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 مقنانى، صبرينة.

ن- 2رعبنا سوددددخئنالت  دددد بنال ددددخل نافجةاطن،ددددان دددد نماددددننال  خمدددداناا   اخم ددددان نرباسددددانوخلددددانئجخا دددداننوددددير يان

 ص 22

  2102ألانملنتنن-   اخئ تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاالن22 مةناا  ن

 امليلود، صغيرى.

ن- املددخاتناا   ادددخئنعمنن دددان  خمددداناا   اددخئن ددد ناللة دددانألاكخرية دددانئدد سنألا دددننالي ن،دددانعالترل  دددخئناا ياا دددا 

 ( 2121)ن2عنن-ئل   م   خ 

 نيقرو، خولة.

ن-نودددددددير يا نرعبنااملتلددددددداناايبسددددددد ان ددددددد نمادددددددنن  خمددددددداناا   ادددددددخئ نرباسدددددددانا ياا دددددددانئةت سدددددددرخئن  ددددددد نايج ددددددد 

  2102نوير ياتن

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(

 الهنائى، عبد هللا بن سالم.

ئدددددناابنالددددد خ ناا   ادددددخقتن ددددد نااملتلدددددانالنطةودددددانئجخا دددددانالوددددد رخسنندددددخئ س نعان تدددددخنعم خل اهدددددخنادددددسنعاتدددددانا دددددنن

 ص 22ن- ااوتف ييسمن لينهللانسخلبنالتيخاتتناخلين ت ملنس  ين ليهللاتنب،خناوةينال خان  

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

 يحياوى، زهير.

ااتملخ دد  ناا   اددخئن دد نااملتلددخئنئدد سناةخبسددانااتددختناافنع ددانععاالخمدد ن دد نئدد ن  خمدداناا   اددخئنعموضدد تن

 ص 20ن-ألامنارنلتوييخئناجتة ناا نماناسناتلناةخذجناملتلخئنئخفجةاطن 

  2102ألانملنتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن
 
 

 الثقافة الورقية
 

 سليمان، صالح.

  24-21صنن-( 2102) عت بننن24تنعن20سن- و الناا نما ن-ال  خمانال بن انميم كننلان سنمى  ننلشهخ 
 

 

 ثورة المعلومات
 

 أمين، جالل.

  02صنن-( 2102ييخيننن2)ن-ألا نات ن-اخنو   ان  باناا   اخئ 
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 الجرائم المعلوماتية

 )أنظر أيضا: أمن املعلومات(
 

 أزمقتا، جميل على.

 ةدددددخس نرابنال  خمددددداتنن-ادددددناطبناارل  دددددخئ ناخ  اهدددددختنااوددددد عل اتننادددددناهائنااوملةددددداتنافجدددددةاه نرباسدددددانا خبادددددا 

 ص 092ن- 2102

 أمحمدى بوزينة، آمنة.

ن- ا ةدداناا خفجددان ل ددانل ة ر ددخئن دد نن ددخبنالااددن  نافجةاطددن  امل  دد انن ا ددينالتجددن،بن ددسنو تددياهن  دد ن

  92-24صنن-( 2121)ن4عنن-ئل   م   خ 

 السالم، سالم بن محمد.

) ئن،دانن0تنع0ادبن-ااج انالو ب،انل  بناا   اخئ ن-ا خفجانافجناطبناا   اخم ان  ن  هنالتوييخئناا خ نا 

  42-02صنن-( 2121

 ن.عبد هللا، إبراهيم سليما

ن-ااج ددانال نب ددانل ة   اددخئ ن-مو  ددان  ددخبناا تملددان  دد ن ا ةددانالت ددخاتئنعافجددناطبن لمل تعا ددان دد نالودد  ريا 

  022-000صنن-( 2104)ريوةاتنن2تنع24اب

 عسال، رضا.

ن4عنن-ئل   م   دخ ن-افجن،ةان لمل تعا انعااجنتناا   اخقت نا خببدانافخ  ة دامنب دخن ودخلتن ةدخرن لدينالدن ا  

  042-040صنن-( 2121)

 محمود، محمود عمر.

 ص 494ن- 2104ايا نا اب تنال  ة اتنن- 0طن-افجناطبناا   اخم انع لمل تعا ا 

 مهرى، سهيلة.

افجةاطددنمنسددت  اناتددن تنن-افجددناطبناا   اخم ددانع  ن ددخن  دد نااودد  نافجددخا   نرباسددانئجخا ددانئددخم نااتددخبن يخئددا

  224-094صنن-( 2102)ن2تن0تنع02ابن- ة   اخئ ااج انال نان انلن-ئتلنئسناخا  

 .النوايسة، عبد الاله محمد

 ص 412ن- 2102 ةخس نرابنعاطاتنن-اناطبنمملي ل ا خناا   اخئ 

 الهيف، عالية بنت مذكر.

افجدددناطبناا   اخم دددا ن ا ا تدددخنعار بتهدددخ نرباسدددانل  دددخسناودددت  نعخددد ن خللدددخئننودددبنااملتلدددخئنعاا   ادددخئن ددد ن

ن-من خل دددددانادددددىعننالت دددددفتنريلنال ندددددة  2012-2102من0429-0422اناددددد بانئزدددددتن لدددددينالدددددنوةستناخا دددددانألاا دددددت 

  90-44صنن-( 2102)سةتةاتنن2تنع42ابن-ااج انألابرا انل ةملتلخئنعاا   اخئ 
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 جمعيات واتحادات المكتبات والمعلومات

 واملعلومات(نظر أيضا: مهنة املكتبات واملعلومات. مؤتمرات وندوات املكتبات أ)
 

 إبراهيم، عفاف محمد الحسن.

رعبنافجة  دددخئنااتي دددان ددد ناجدددخلنااملتلدددخئنعاا   ادددخئن ددد نالددد  سنال نبدددتن ددد نا تةدددخرنئدددناابنالتددديب، نعالتي  دددان

  222-249صنن-ئخمشخباننل ناةخذجنا هخمن فخنناوةينافىوسننئنا  بتن لينال   تن لينافى  بنافىوس 

  2102ئ بس راستنن-ل ةملتلخئنعاا   اخئ نتموخرنال نبتلن29 مةنناا  ن

 ابن السبتى، عبد املالك.

اة ذادددددخمن لدددددينااخلدددددكنئدددددسنالودددددلاىتنن(ABF)اة  دددددخئنااملتلدددددخئنالناطددددديان خا دددددخ ناة  دددددانااملتة ددددد سنالفنموددددد  سن

 باةوخهنسيعستنسخبانئسنالولاى 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 الطيب، زينب. ابن

ىنااملتلددددددخئنعاا   اددددددخئ نوموددددددخرنال نبددددددتنل ةملتلددددددخئنياموددددددخرائنااملتلددددددخئنعمردددددد ،ننالملفددددددخهائنااتي ددددددانلاملددددددخط

ن2تنن0تنع02اددددددبن-ااج ددددددانال نان ددددددانل ة   اددددددخئ ن-عاا   اددددددخئناة ذاددددددخمن ،زدددددد نئددددددسنالر دددددد تنسدددددد  ةخسنالنبددددددخخ  

  92-24صنن-( 2102)

 ابن موس ى، محمد ناصر.

 ة ددددددددانل ةملتلددددددددخئنعاا   اددددددددخئنعألابشدددددددد فن دددددددد نمية دددددددداناتددددددددخبائنال دددددددد  نال خا ددددددددان دددددددد نانامددددددددملنرعبنافجة  ددددددددخئنال 

  2-2صنن-( 2102)ن2عنن-ااج انال  ة انل ةملتلخئنعاا   اخئنعألابش ف ن-اا   اخئ 

 أحمد، نصر الدين حسن.

يدددداناف ن دددد تناة  ددددخئنااملتلددددخئناايبسدددد انعرعب ددددخن دددد ننماددددخهناناعددددةنالددددت  بنعاا   اددددخئنعالتية ددددا نادددديابسنعي 

  249-222صننن-اة ذاخمناملننالييسنووسن وةيناة اتن لان وةينووس 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

صنن-( 2102)ريودةاتنن92تنعن22سنن- ود الناا نمدا ن- عامىا فىى خدمىة املكتبىات واملعلومىات 22اعلىم: أكرىر مىن 

22-49  

 الطيب.ألامين، رويدا 

الود راسمنبع،ديانن-  نن  دخ نومودخرائنااتي دانعاا  ندخئنالادىنم ااتتدخنادسنعاد نا دننااملتة د سنئ ييدانافجة،دنا

  22-22صنن-الر  نألاا ستنامل  ناوةينووس 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن
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 البراشدية، خالصة بنت عبد هللا.

افجة  دددخئنااتي دددان ددد نمووددد سناددد رانااتيدددا ناة  دددانااملتلدددخئنااتاململدددانمدددنعناف  ددد بنال نبدددتن اة ذادددخ نرعبن

  292-222صن-رباسانوخلا 

  2102تناايخاانن–   جة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبتفن22 مةنناا  ن

 البقمى، مطلق بن فيحان.

ااتاململدددددان دددد ناجددددخلنااملتلددددخئنعاا   اددددخئنعألابشدددد فن ددددد ننالن ،ددددانااوددددت ل  انلدددديعبنوموددددخرائنعافجة  ددددخئ

  ن224-202صنن-مر ،نناتخبائنال خا  سنعبناابنن يار ب 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 البكرى، يوسف على الشيخ مصطفى.

لتيب،ة دددددانل  دددددخا  سنئددددديابنال  دددددخطملنال  ا دددددانرعبنافجة  دددددانالوددددد راا انل ةملتلدددددخئنعاا   ادددددخئن ددددد نر دددددبنالادددددتاابنا

  222-222صنن-الو راا امني سفن   نالا  ناملرفتناللملن تنبم  اني  ناوةينايلا 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 البكرى، يوسف على الشيخ مصطفى.

عاا   اددددخئن دددد نمردددد ،ننااتيددددامني سددددفن  دددد نالادددد  ناملددددرفتنرعبنعاسددددتخاخئنافجة  ددددانالودددد راا انل ةملتلددددخئن

  0424ن-0412صن-اللملن تنيخسننئخئملنن ةو ى 

  2109انبان)م مر(تنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن21 مةنناا  ن

 بالل، محاسن بلة النور.

عنااملتلددخئمناوخسددسنئ ددانالن ،ددانااوددت ل  انف ردد نعبددناابنوموددخرائنااتي ددان دد نئيددخهنندديبائنال ددخا  سنئ رددخ

  212-229صنن-الي بنئتلتن ،ز ناض  نتناوةين تحنالييسنألاا س 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 جابر، أىمنة بشير.

-212صنن-التويييائنالاىنم اا نافجة  انالو راا انل ةملتلدخئنعاا   ادخئن د نن ديارنعمادننعمرد ،نناا دخي ت 

204  

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 . الجابرى، سيف

 ددددد نمرددددد ،ننئدددددناابنااملتلدددددخئنعاا   ادددددخئنرعل دددددخمنسددددد فننIFLAاودددددخ ةانومودددددخرنالددددديعل نل ةملتلدددددخئنعاا   ادددددخئن

  002-010صنن-افجخئن تنعل يناللخر  

  2102ئ بس راستنن-ل ةملتلخئنعاا   اخئ تموخرنال نبتنلن29 مةنناا  ن

 جبر، نعيمة حسن.

Special Libraries Associationمن Arabian Gulf Chapter in 25 years  -  J. of Information Studies & 

Technology.- No.1 (2019). 
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 جرجيس، جاسم محمد.

ج ددددددددانال نب ددددددددانللبشدددددددد فنعالت   ددددددددملناان-وموددددددددخرنال نبددددددددتنل ةملتلددددددددخئنعاا   اددددددددخئ ن ت دددددددد سن خاددددددددخناددددددددسنال رددددددددخه 

  02-9صنن-( 2102)ريوةاتنن41تنن29تنعن21سن-عاا   اخئ 

 . جرناز، محمد أحمد

اودد نق ددخعسنمخ ددانئدد سناة  ددخئنااملتلددخئنعاا   اددخئن دد نالدديعلنال نب ددامناوةددين وةدديناناددخ تنووددسنااوةددين

  422-422صنن-الو فت 

  2102ئ بس راستنن-اخئ تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا    لن29 مةنناا  ن

 الحجى، خلفان بن زهران.

رعبنافجة  دخئنااتي دانل ةملتلدخئن دد نالتدي  تنل ةتيدان د نال ددخلبنال نبدتمنا فدخسنئدسن  ددناسنافى د تن ةدننسدد  ةخسن

  42-29صنن-مضانهللا 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 حسن، مصعب محمد.

 ددددخئنعوموددددخرائنااتي ددددان دددد نا تةددددخرنئددددناابنالتدددديب، نعبمدددد نعفددددخهانألاراهنل ضددددخهن   ددددانالتددددديب ر نرعبنافجة 

  042-022صن-اة  انااملتلخئنالو راا اناة ذاخمنامل  ناوةينووستنالتختن ةنن وةيناوةي 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 حسيان، نجوى.

-220صنن-اة ذاددخ نAprogedافجة  ددخئنااتي ددانعرعب ددخن دد نمردد ،ننااةخبسددخئنااتي ددان دد نااملتلددخئنعألابشدد ف ن

222  

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 الخطيب، نجيب بن محمد.

]ر ت[ نن- ن4طن- 2109-0992انادسن خادخ نا دنانم     دن24اة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبدتن د ن

 ص 012ن- 2109افجة  ان

 خليفة، شعبان.

ن-ااج داناليعل ددانل  د تنااملتلدخئنعاا   اددخئ ن- ت د سن خادخن  د نميسددةرنومودخرنال نبدتنل ةملتلددخئنعاا   ادخئ 

  2-2صنن-( 2102) عت بنمنريوةاتنن4تنعن2اب

 الرندى، بشاير سعود.

  011-29صنن- ،ا ا نالن ،خنعالتوييخئنئ سنافىخ ننعااوت لا اة  انااملتلخئنعاا   اخئنال 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

  94-22صنن-( 2109)ي ا  نن44تنعن22ابن- يضخن  ن نااج انال نب انللبش فنعالت   ملنعاا   اخئ 
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 السريحى، حسن بن عواد.

  02-00صنن-( 2102)ييخيننن02عنن-ا  ب ن-ال نب ان  نااملتلخئنعاا   اخئ افجة  خئنااتي ان

 سعيد، خالد عتيق.

افجة  ددددانال ةخا ددددانل ةملتلددددخئ نرباسددددانع ددددف انعب ،دددداناسااددددنام انلدددديعب خن دددد نماددددننالدددد خ ناا   اددددخقتنعمية ددددان

  222-209صنن- خر  ااجتة مناخلين ت ملنس  ين لينهللاتن لينهللانئسنسخلبنالتيخاتتن لينهللاناخ ننالا

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 سعيدى، سليمة.

الت ااددددددين لمل تعمددددددتن  دددددد نايملددددددخئنالت ا ددددددانواتةددددددخخ نلتموددددددخرائنعافجة  ددددددخئنااملتة ددددددانال نب ددددددان نرباسددددددان

 ص 21ن-مو    انل ةوت  ناا   اخقتمنس  ةانس  ي تنحجخ نئتلتنائاوختنس  ي  

  2102ال خ ناتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

  20-0صنن-( 2109)اخبسنن42عنن- Cybrarians Journal يضخن   ن

 السنوس ى، ليله محمد.

رعبنافجة  ددخئنعوموددخرائنااتاململددان دد ناجددخلنااملتلددخئنعاا   اددخئنعألابشدد فن دد نا تةددخرنئددناابنالتدديب، ن

ن-تلخئنعاا   اخئنعألابش فمنل   ناوةينالوي   ىن ةناستناملناهنئزتناوةينئسنوةدينال د      ناجخلناامل

  022-022ص

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 الشربجى، نجيب.

ااج دددددددانن- ا اة  ددددددانااملتلدددددددخئنعاا   ادددددددخئنألابرا ددددددا نالترددددددد بنعواجدددددددخ ائنعالتوددددددييخئنعالرة ودددددددخئنااودددددددت ل 

  41-04صنن-( 2121)اخبسنن0تنع44ابنن-ألابرا انل ةملتلخئنعاا   اخئ 

 . الشربجى، نجيب

  22-49صنن- 2102-0994اة  انااملتلخئنعاا   اخئنألابرا اناسن

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 صالح، على.

ل ةملتلخئنعاا   اخئنعألابش فن  نعتخئاناا خي تناا وديان د نااجدخلنعمر ،ن دخمناستخاخئنافجة  انالو راا ان

  299-222صنن-   ن خفحتناخرياناملرفتنال  يبعستن فخنناوةينافىوسننئنا  بتن خاننالملخو  

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 الصواف، نادية عبد العزيز.

اتدددد رنافجة  ددددخئنعاا سوددددخئنااتي ددددانال نب ددددان دددد نماملددددونااملتلددددخئنعاا   اددددخئن دددد نع دددد نب ،ددددانل ةوددددت لان

Moving Ahead 424-420صنن- نرباسانمو    ا  

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن
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 الصواف، نادية عبد العزيز.

عاا   ادددخئنال نب دددانعألااية دددا نرباسدددانمو    دددانا خباددداناددد نئ دددخسنا  دددتحنالن ،دددانعالنسدددخلانفجة  دددخئنااملتلدددخئن

)ي ل ددددد منسددددددةتةاتنن2تنعن2ادددددبن-ل  ددددد تنااملتلدددددخئنعاا   ادددددخئ اليعل ددددددانااج دددددانن-ل  يدددددانادددددسنافجة  دددددخئناليعل دددددا 

  222-219صنن-( 2109

 الصواف، نادية عبد العزيز.

 ص 22ن-   نمةرنئ ت نرباسانمو   ا  فوخئناا سوخئنااتي انال نب انل ةملتلخئنعاا   اخئن

  2102ال خ ناتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22 مةنناا  ن

  224-299صنن-( 2109)سةتةاتنن22عنن- يضخن  ن نئو تن  ن  بنااملتلخئنعاا   اخئ 

 عبد الرحمن، هادية يوسف.

اتددخبائنااتملخعدد ينااملتلددخئنعاا   اددخئ نب  نافجة  ددانالودد راا انل ةملتلددخئنعاا   اددخئنعمخ   اهددخن دد نمردد ،نن

  202-022صن-اوت ل  انع ة وخئمنشخرياني سفن لينالنوةستنااتملخبن ا س 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 عبد الرحمن، هادية يوسف.

خريددداني سدددفن تخاتخن ددد نمرددد ،ننااتيدددامنالددديعبنااجتة ددد نللجة  دددانالوددد راا انل ةملتلدددخئنعاا   ادددخئنعادددي ناسددد

  0414-0221صنن- لينالنوةستنيخسنناليملن ناوةين وةيتن ا تاناوةين لينالملن،ب 

  2109انبان)م مر(تنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن21 مةنناا  ن

 نان صادق.جق، از عبد الر 

مرد ،نن راهنااملتة د سن د نافجخا دخئنال نان دان د نرعبنافجة  خئنااتاململان  ناجخلنااملتلخئنعاا   اخئناو ن

  242-222صنن-  هنالتوييخئناا خ نامنويخسن خر ن لينالن ا تنستخاان ف ب ن    

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 عبد العزيز، أمانى محمد.

صنن-( 2102)ن02عن-النع اخادددددا ن-ان نرباسددددداناستملادددددخم ا رعبنافجة  دددددخئنااتي دددددان ددددد نق ة،دددددةنالي   دددددانألابشددددد ف 

244-242  

 عبد هللا، الصادق عبد الرحمن.

عان نعم  ،بناف ياخئنالاىنم ياتخنافجة  انالو راا انل ةملتلخئنعاا   اخئنل ةتي  سنئة سودخئناا   ادخئن

  222-204صنن-الو راا ا 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 .القدال، حسام الدين عوض هللا

رعبنافجة  خئنااتي ان د ن دل ناد رانااةخبسدانااتي دان د ناجدخلنااملتلدخئنعاا   ادخئ نرباسدانوخلدانافجة  دان

  242-222صنن-الو راا انل ةملتلخئنعاا   اخئ 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن
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 القدال، حسام الدين عوض هللا.

رعبنافجة  ددانالوددد راا انل ةملتلدددخئنعاا   ادددخئن ددد نئيدددخهنب سناادددخلنالةادددن ن ددد ناجدددخلنااملتلدددخئنعاا   ادددخئن ددد ن

  210-222صنن-يالتنيخسننئخئملنناوةين ةو ى  الو راسمنووختنالييسن   نهللان وةينال

  2102بس راستنئ  ن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 لخضر، عياش.

الن ،دددانال خا دددانلتيفدددتنعاتددد رنومودددخرائنعافجة  دددخئنااتاململدددانلترددد ،ننعمية دددانااملتلدددخئنال خادددا ناة  دددان

  424-410صنن-ااملتلخئنعاا   اخئنافجةاطن،اناة ذاخمنف ضنن  خشتنستختنازاخب 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 ليسون، باربارا .

ومدددددتنمتادددددىنوادددددناهائنل ةملتلدددددخئنعنال دددددتاتنال  دددددخ  ن ن رعابنومدددددتن ددددد نر دددددبنافىفدددددخهن  ددددد نالدددددىاعنانال  ي دددددان

  ن02ن– 02صنن–اا سو انعنال تاتنال  خ  ن نع 

  ن2121ن–)نوم تاض ى(نلتموخرنال نبتنل ةملتلخئنعناا   اخئن نن20  ناا مةنن

 املتبولى، هبة أحمد.

رعبنومودددخرائنعافجة  دددخئنااتي دددان ددد ناجدددخلنااملتلدددخئنعاا   ادددخئن ددد نر دددبنعمرددد ،نناتدددخبائنال دددخا  سنعبدددناابن

  449-420صنن-ن يار بن  نال  سنال نبت نرباسانمو    ا 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

  229-241صنن-( 2109) عت بنمنريوةاتنن4تنع2ابن- اخئ  يضخن   نااج اناليعل انل ةملتلخئنعاا  

 مجاهد، أمانى جمال.

  220-204صنن-افجة  انااملن،انل ةملتلخئنعاا   اخئنعألابش ف نرباسانم   ة ا 

  2102اايخاانتن-جة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبت فن22 مةنناا  ن

Also in: Journal of Information Studies & Technology.- Vol.1, No.1 (2018).- p.1-8 

 محجوب، حسناء محمود.

ااج ددداناليعل دددانل  ددد تنن- 2104سن مادددرانافجة  دددانااملدددن،انل ةملتلدددخئنعاا   ادددخئنادددتلن دددختن دددم ن،دددننسدددي  ن

  242-249صنن-( 2102)ييخينمناخبسنن0تنع2ابن-ااملتلخئنعاا   اخئ 

 املحضار، عبد هللا بن عبد الرحمن.

اة  دددخئنااملتلدددخئنعاا   ادددخئنعومودددخرنال نبدددتن ددد نموييدددين  ،دددان نودددختنااملتلدددخئنعاا   ادددخئن ددد نال دددخلبنرعبن

  492-422صنن-ال نبت 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن
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 محمد، العوض أحمد.

املتلددخئنعاا   اددخئ نئخمشددخباننلدد نافجة  ددانرعبنافجة  ددخئنااتاململددان دد نن دديارنعمردد ،ننال ددخا  سن دد ناجددخلنا

  241-224صنن-الو راا انل ةملتلخئنعاا   اخئمنال   ن وةيناوةيتنسخبان رتننئنا  ب 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 محمد، محمد مصطفى.

موودددد سنعمردددد ،ننألاراهنالدددد ب فتنل ةملتة دددد سنئ ييددددان  ددددننافجة  ددددانالودددد راا انل ةملتلددددخئنعاا   اددددخئن)سددددخل (ن دددد ن

  402-292صنن-اف ن  ت نرباسانمو    انم  ،ة ا 

  2102ناايخاانتن-جة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبت فن22 مةنناا  ن

 محمد، محمد مصطفى.

ب نعاةددددخذجمناوةددددينافجة  ددددخئنعوموددددخرائنااتاململددددان دددد نألابشدددد فنعرعب ددددخن دددد نمردددد ،نناتيددددانألابشددددفا نمجددددخ

  22-04صن-املرفتناوةين   تني سفن   نالا  ناملرفتناللملن  

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 املوسوى، لبابة السيد.

رعبناة  ددددانااملتلدددددخئنعاا   ادددددخئناللون،ز دددددان  ددددد نالترددددد ،ننالتي   دددددىناتدددددخبائنال دددددخا  سن ددددد نااملتلدددددخئ نرباسدددددان

  022-042صنن-مرل   ان   ناة  انااملتلخئنعاا   اخئناللون،ز انئةة ملاناللون،س 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 املوالنى، محمد.

  0صن-( 2102)ييخيننن4عنن-ال بانا ن-اة  خئنااملتلخئ نال ان نعااوت لا 

 النجار، محمد محمد.

اتاخئ ددانل ةن ددى سنياتاخئددخئنافجة  ددانااملددن،انل ةملتلددخئنعاا   اددخئنعألابشدد ف نرباسددانمو    ددانالاددتاابنو 

  242-220صنن-( 2121)اخبسنن24عن-ئو تن  ن  بنااملتلخئنعاا   اخئ ن-ل ةوت   

 هاريس، ويبلسيا ويغز.

الصدددىانن دددخرانال دددخلبن ددد ننافجة  دددانألاان،مل دددانمراباناا   ادددخئنالصدددى ا نمةملددد سناليدددخسنادددسن ادددانالتدددي  تن  ددد 

 ( 2109)ريوةاتنن4تنعن44ابن-ااج انألابرا انل ةملتلخئنعاا   اخئ ن-الرن،ملناو نوئت خبنعالت يت 

 يوسف، محمد محمود.

  42-44صنن-( 2121)اخبسنن92تنعن24سن- و الناا نما ن-ومت ناي ةان خا انمنخ ناملخفحنااملتلخئ 

 يونس، عبد الرازق مصطفى.

اردددان ةدددانب،خريدددانفجة  دددخئنااملتلدددخئنعاا   ادددخئنال نب دددان ددد نمي  دددانعمددديب، ن املدددخطيىناا   ادددخئن ددد نا  دددتحن

  222-294صنن-انالننة ا ة الل

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن
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 جمعيات واتحادات المكتبات والمعلومات والتنمية المستدامة
 

 عبد هللا.الجابرى، سيف بن 

ن22عن-الاسدددددج  ا ن-اة  دددددخئنااملتلدددددخئنعاا   ادددددخئنال نب دددددانعرعب دددددخن ددددد نمو  دددددملن  دددددياننالتية دددددانااودددددتيااا 

  42صن-( 2102)ا مةاتن

 الجابرى، سيف بن عبد هللا.

افجة  خئنااتي انعرعب خن د نالتية دانااودتيااانلتاملدونااملتلدخئنعاا   ادخئ نافجة  دانال ةخا دانل ةملتلدخئن

  022-022صنن-ئناة ذاخمنس فنافجخئن تنعل يناللخر  عاا   اخ

  2102م مرتنن-  نا مةننرعبنا سوخئناا   اخئن  نالتية انااوتيااا 

  021-022صنن-( 2102)ي ل  نن21عنن- يضخن  ن نا  ب 

 جاسم، أزهار ناير.

 تلدددددددانال لخسددددددد انامفخن دددددددانالت دددددددخعسنئددددددد سنومودددددددخرنال نبدددددددتنل ةملتلدددددددخئنعاا   ادددددددخئنعاملتلدددددددانعرابناار  دددددددخئنال

من   ددخبن ايددنناخسددبتنووددي سن2121اا يسددا نب ،دداناوددت ل  انيسدد تام ج انمو  ددملن  ددياننالتية ددانااوددتيااان

  442-429صنن- وةينووستنيخسناض تن    

 . الجمعية املصرية للمكتبات واملعلومات وألارشيف

  ي دانع  دياننالتية دانااودتياااتنب ،انافجة  انااملدن،انل ةملتلدخئنعاا   ادخئنعألابشد فنلدي بنالتية دانال

ن- 2102ال ددددددخ نا نرابنئ  اددددددينل زاددددددننعالت   دددددد تنن-منشددددددن،فنكخاددددددانشددددددخ  ستن اددددددخمتناةددددددخلناجخ ددددددي 2102-2121

 ص ن21

 الحلبى، خالد.

ن22عنن-الاسدددددددج  ا ن-للجة  ددددددخئنعوموددددددخرائنال  ة ددددددانعااتي دددددددانرعبن دددددد نمو  ددددددملن  دددددددياننالتية ددددددانااوددددددتيااا 

  41صنن-( 2102)ا مةاتن

 العايب، فاطمة.

وموخرائنعافجة  خئنااتاململان  ناجخلنااملتلدخئنعاا   ادخئنعرعب دخن د نمرد ،نناتدخبائنال دخا  سنئخل ردخعن

  222-249صنن-عااوخ ةان  نالتية انااوتيااانل ةملتلخئ 

  2102ئ بس راستنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن29 مةنناا  ن

 مجاهد، أمانى جمال.

-21صنن-( 2102)ادد مةاتنن22عنن-الاسددج  ا ن- 2121فجة  ددخئنااتي ددان دد نر ددبنالتية ددانااوددتيااانارددانرعبنا

20  
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 الجوائز
 

  24-24صنن-( 2102)ا مةاتنن22عنن-الاسج  ا ن- جوائز الفهرس العربى املوحد للمرحلة الجديدة

  22-24صنن-( 2102) عت بننن2عن-ا   اخمك ن- الدكتورة فاتن باملفح تفوز بجائزة ابن النديم

 .فريد، ياسمين أحمد

  24-24صنن-( 2102)ييخينمنماتاينمناخبسنن0تنع09ابن-املتلخئ ات ن-افج اطةنال  ة ا نألاسرنعاافخ  ب 

 فريد، ياسمين أحمد.

رعبنافجددددد اطةنال  ة دددددان ددددد نمة دددددةنئوددددد تن  ضدددددخهن   دددددانالتددددديب ر ننردددددخعنااملتلدددددخئنعاا   ادددددخئناة ذادددددخمنن ددددديارن

ال دددخ ناتنن- وةدددينمن،دددينوودددس؛ننشدددنانن يدددخهننئدددنا  بنا  ددد ىنمنودددخئتناادددخبعانااددد تان وةدددين دددخفح يخسدددة سن

2102  

 اخا ان  سنشةر نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

  24-22صنن-( 2102) عت بننن2عنن-ا   اخمك ن- املكرمون بجائزة الوفاء
 

 الجودة فى المكتبات والمعلومات

 ظر أيضا: إدارة الجودة()أن
 

 ابن السبتى، عبد املالك.

  022-012صنن-ن خسنا راناياخئناا   اخئنئخاملتلخئنال خاانافجةاطن،اناسنعاتانا ننااوتف ييس 

  2102 ةخستنن-  ناا مةنناليعل نال خل ن  نالزانن لمل تعمتنللجخا انألابرا ا 

 أبو الخير، تامر محمد.

ن-ألاراهن ددد نااملتلددددخئنألاكخرية دددا نمجنبدددانك  ددددانألاا دددتنسدددد رخسنل وددد خوانعألاراهنئجدددديا نافجددد رانالادددخا انعم  دددد ب

  094-020صنن-( 2102)ييخيننن04تنعن2سنن-اج انااملتلخئنعاا   اخئ 

 إسماعيل، ميس عبد الكريم.

 دينا راناياخئنااملتلدخئنافجخا  دانل ضدخهنالت  دانالتيب ود ان د ناخا دانراادملنعقادن،سمننشدنانن لدينااج

  2102رااملتنن-اتيخ 

 اخا انراامل نك  ان را نعال   تن موخا ا ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 البداعية، شيماء بنت سعود.

ا خي تن ل نافج ران  نااملتلخئنألاكخرية انئجخا انالو رخسننخئ سمنش ةخهنئزدتنسد  رنالليا  داتن  د نئدسن

  494-420صنن-افى   س فنال    تنو فخسنئسن  ناسن

  2102اايخاانتنن–فجة  انااملتلخئنااتاململانتنمنعناف   بنال نبتن نن22  ناا مةنن

  يضخن   ن
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 بشرى، رحمة حمدى.

 لمل تعا ان  نالود راس ناخا دانالود راسناستاياتنا ختننل لنالتملي ل ا خنل  خسنا راناياخئنااملتلخئن

  042-029صنن-( 2121)ي ا  نن0تنع0ابن-اج ان ب،يناليعل انل  خسخئناا   اخئ ن-اافت وان اة ذاخ 

 بوعافية، السعيد.

افجدد رانالاددخا ان ددد نااملتلددخئنافجخا  دددانافجةاطن،ددا ناملتلدددخئناخا دداناوةدددينا ضددنن ودددملنان اة ذاددخمنالوددد  ين

  24-42صنن-( 2104)ن2عن-اج ان  بنااملتلخئ ن-التخر  ئ  خم اتناوةين لين

 توفيق، إنعام على.

اج دان ب،ديناليعل دانل  خسدخئنن-اي  اخئنألا ةخلن لمل تعا ان د ناا سودخئناا   اخم دا ن(EBAP)ن خسنا ران

  022-94صنن-( 2121)ي ا  نن0تنع0ابن-اا   اخئ 

 .توفيق، انعام على

اا ددخيةرنعاا ددخي تنااودددتاياان دد نن دددخسنادد راناي  اددخئنألا ةدددخلنئخا سوددخئناا   اخم دددا نرباسددانمرل   دددامن

 ص ن20ن-ةاناووس  م ختن   نم م ملتن لخحنبوا

  2102 سملييب،ا,نن-  ناا مةنناليعل نل  خسخئناا   اخئ 

 جبارة، ايفلين شفيق.

ن-ان  ناوخم انراامل نرباسانا ياا امننشنانن وةين  د  ن خسنا راناياخئناا   اخئن  نااملتلخئنالرل 

  2109رااملتن

 اخا انراامل نك  ان را نعال   تن موخا ا ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(ن

 الحلبى، نورس.

اوةدينالمل  بخئناا  نان   نافج رانالت   ة ان  نك  انالر ن  نافجخا انالو ب،اناف خ امناد بسنافى لدىتن

اج دددداناانعددددةنال نبددددتنل لودددد تنعاليباسددددخئن دددد ن  دددد تنااملتلددددخئنن-ايهددددبناووددددستناددددة،بننئددددنا  بتني سددددفنلر فددددا 

  242-222صنن-( 2109)ييخيننن00تنع2ابن-عاا   اخئ 

 الحلفى، على محير كريم.

تناللملددنان-افجدد رانالاددخا ان دد ناملتلددخئناخا دداناللملددنا نرباسددانمرل   ددامننشددنانن  دد ن لددينالملددةينألاسددي  

2102  

 اخا اناللملنا ن-  نعوان)اخاوت ت(

 حمارشة، أمانى.

 نن2104 9110عن02429ال تنددانئدد سنادد راناف ددياخئنااملتة ددانعا شددنائنمددي  تنااملتلددخئنعمددملنا ا ددفاىنألايددةعن

  421-440صن-املتلانافجخا انألابرا ا نرباسانوخلامن اخمتنوةخبشاتن ميخسن تعاا 

  2102اايخاانتنن–اتاململاتنمنعناف   بنال نبت نجة  انااملتلخئنافن22 مةنناا  ن
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 خليف، كريمة.

  42-29صنن-اياخئناملتلاناا تينال  نىنل لو نالفت، نئخفجةاطن نا خي تنن خسنافج را 

  ,2102 ةخستنن-  ناا مةنناليعل نال خل ن  نالزانن لمل تعمتناملتلانافجخا انألابرا ا 

 درواشة، حسين عمر.

  012-22صنن-لتر ،ننال ةانااملتلىنعمخ   انا رم ن  نبانااتر تائناا خ نا ب ،انا  توان

  2102 ةخستنن-  ناا مةنناليعل نال خل ن  نالزانن لمل تعمتناملتلانافجخا انألابرا ا 

 زيغد، رانية.

خمىاتنن دددخسنادددد راناددددياخئناا   اددددخئن دددد نااملتلددددخئنافجخا  دددا نرباسددددانا ياا ددددانئةملتلدددداناايبسددددانال   ددددخنللسدددد

  2102نوير يانتنن- 2اخا اننوير يان

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(

 سباق، سمية فتحى السيد.

ومجخ دددخئنافىيي دددان ددد نااملتلدددخئنن-ن دددخسناددد رانادددياخئنااملتلدددخئنال خادددا نرباسدددانوخلددداناملتلددداناملدددننال خادددا 

  222-249صنن-( 2102)ي ل  نن41عنن-عاا   اخئ 

 .السيد، أميرة أحمد

مننشدددنانناوةدديناوةددديناليجدددخبتنLibqualخسناددد راناددياخئناملتلدددخئناخا ددانااي م دددانئخسدددتاياتنا  ددخسنن دد

  2121شل سنال  تتنن-بيهختن خ بن ي ب 

 اخا انااي م ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(

 سيدهم، خالدة هناء.

ئددد سنال انددد نعااودددت لا نرباسدددانوخلدددانل ةملتلددداناانعة،دددانل ييددداننا دددخي تناددد رانألاراهنئخاملتلدددخئنال خادددانافجةاطن،دددا

صنن-( 2102)ييدخيننن4تنعن2ادبنن-اج اناانعةنال نبتنل لو تنعاليباسخئن  ن   تنااملتلدخئنعاا   ادخئ ن-ئخميا 

020-049  

 .الشوابكة، يونس أحمد إسماعيل

عاتددددانا ددددننال ددددخا  سنمشهددددخنع تنتدددد ننادددد راناددددياخئناا   اددددخئن دددد ناملتلددددخئنافجخا ددددخئنألابرا ددددانالنسددددة اناددددس

  024-022صنن-ئل  نااتر تائ 

 ,2102 ةخستنن-  ناا مةنناليعل نال خل ن  نالزانن لمل تعمتناملتلانافجخا انألابرا ا 

  291-242صنن-( 2109)ييخيننن22عنن- يضخن   نا  ب 

 صابر ، ايمان رشاد.

ا ياا انمناشنانناملدخبنباضدخسن ةدننتن يةدسننال خاان نرباسامي  تنا ختنالاو  تن   نا راناياخئنااملتلخئن

  ن2121عفننالا  نتنن–اوةين ات نااخلن ن

 اخا انعفننالا  ن نك  ان را ن ننوبنااملتلخئنعناا   اخئ ن–  نعوان)ناخاوت ت(ن
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 . الصباغ، عماد عبد الوهاب

  22-09صنن-مر ،نناة ذجنلت   بنمخ   اناملتلانالت   بناايابنعا ران راه خ 

  2102 ةخستنن-  ناا مةنناليعل نال خل ن  نالزانن لمل تعمتناملتلانافجخا انألابرا ا 

 طلعت، أميمة محمد.

ا ددخي تنافجدد ران دد ناملتلددخئناخا ددانألا  ددننئخل ددخ نا نرباسددانمرل   ددانعا خباددامننشددنانناووددسنالودد ينال ن،نددىتن

  2102ال خ نانن-رال خنا   ىن لينهللا 

 اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ن–اه(ن  نعوان)رعت ب 

 طلعت، أميمة محمد.

ومجخ دددددددخئنافىيي دددددددان ددددددد نااملتلدددددددخئنن-ا دددددددخي تنافجددددددد ران ددددددد ناملتلدددددددخئناخا دددددددانألا  دددددددن نرباسدددددددانمرل   دددددددانا خبادددددددا 

  444-422صنن-( 2121)ييخيننن42تنع22ابن-عاا   اخئ 

 الطويل، نادية الصادق.

ادددد راناددددياخئناا   اددددخئن دددد ناملتلددددخئناخا ددددان ددددنائ رنعسددددلانمر ،ن ددددخمننشددددناننشدددد لخسن لددددينال ة،ددددةنعاندددد ن

  2102 يرختنن-ا  فاتناخريانس ينان  ىتنااتععاناو تيمل 

 اخا ان يرخ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)رعت باه(ن

 الطويل، نادية الصادق.

نال دددددخ نا نرابنوة لدددددتانل زادددددن ن-خئناخا ددددان دددددنائ رنعسدددددلانمر ،ن دددددخ عاندددد ناددددد رانادددددياخئناا   ادددددخئن ددددد ناملتلددددد

 ص ن292ن- 2102تنعالت    ن

 العازمى، أحمد فالح جاسر.

عانددددد ناددددد رانادددددياخئناا   ادددددخئن ددددد نااملتلدددددخئناايبسددددد انئخل  ،دددددتنعسدددددلانمر ،ن دددددخ نرباسدددددانمرل   دددددانللجددددد ران

  2102س  خجتنن-الاخا ا 

  را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ اخا انس  خج نك  انن-  نعوان)اخاوت ت(

 عبد الغنى، ياسمين سعيد.

ا ددخي تنادد رانألاراهن دد نااملتلددخئناايبسدد ا نرباسددانمو    ددانا خباددانل ة ددخي تنال نب ددانعال خا ددانيسددتزلخطنا ددخي تن

  2102نتال خ نان-املن،امنننشنانن ،سنالييسن لينالتخر تن سخاانالو يناوة ر 

 اخا انو  اس نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(نن

 عبد اللطيف، مروة رشدى.

اياخئناا   اخئن لمل تعا ان  ناملتلخئناخا انس  خج نرباسانمرل   انللج رانالاخا امننشدناننشد لخسن

  2102س  خجتنن- لينال ة،ةنا  فاتناخ نن ئ ن ،ينالملا ت 

 اخا انس  خج نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-   نعوان)اخاوت ت(
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 عبد الهادى ،حنان .

 صن022ن–   2102ويخسن لينالتخر نتنن–   عنااملتلخئناايبس اافج رانالاخا ان  ناملتلخئناا خ ينألا  ن،ان

 عبدو، أحمد إبراهيم.

ادد نالترل ددملن  دد ناي  ادداناملتلددخئناخا ددانا ددخي تنادد رانألاراهن دد نااملتلددخئنافجخا  ددانال نب ددا نرباسددانا خباددان

ن-( 2102)ي ل دد نن2تنعن2اددبن-اج دداناانعددةنال نبددتنل لودد تنعاليباسددخئن دد ن  دد تنااملتلددخئنعاا   اددخئ ن-الفددنائ 

  222-214صن

 العزى، سالم جاسم.

م دددددختن  ددددد نم م دددددملنااددددد راناا   ادددددخئنعرعب دددددخن ددددد نمووددددد سنألاراهناا سوددددد ى ناخا دددددانريدددددخل ن اة ذادددددخمننشدددددنانن

  2109 ريارتنن-الاتنب  ,

 افجخا انااوايملن،ا ن-  نعوان)رعت باه( 

 العزى، سالم جاسم.

سدتتناخسدبنال دة نن خسنا راناياخئناا   ادخئنااو سدلانعالت   ييدان د نا سودخئناا   ادخئنال نان دامن

  20-0صنن-( 2102)ن2تنعن2ابن-ااج انال نان انلتملي ل ا خناا   اخئ ن-م ختنم م ملنالاتنب   ا

 العطاب، محمد عبد هللا أحمد.

اددد رانادددياخئناا   ادددخئن ددد نااملتلدددخئنافجخا  دددانئدددخل ةسن ددد نن دددخبنافجددد رانالادددخا ا نرباسدددانمرل   دددامننشدددننن

  2102ال خ ناتنن-تهخمتن ةنن لينال ة،ةتناتخناوةينباضخس 

 اخا ان  سنشةر نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(

 ب، محمد عبد هللا أحمد.العطا

اج ددددددانااملتلددددددخئنن-اددددددي نمرل ددددددملنالددددددخرىنافجدددددد رانالاددددددخا ان دددددد نااملتلددددددخئنافجخا  ددددددانال ةي ددددددا نرباسدددددداناسددددددى ا 

  029-22صنن-( 2102)ييخيننن04تنع2سن-عاا   اخئ 

 غانم، رانية.

الفيد سنافجة  دانا راناف ياخئن لمل تعا ان  ناملتلخئنافجخا انال ليخا دانادسنعاتدانا دننااودتف ييس نا تدين

ن00تنع2اددبن-الفددنعنالنا دد ناة ذاددخمناج دداناانعددةنال نبددتنل لودد تنعاليباسددخئن دد ن  دد تنااملتلددخئنعاا   اددخئ ن-

  094-044صنن-( 2109)ييخينن

 غزال، عادل.

ن ددخسناددد رانادددياخئناملتلدددخئناارخل دددانال ة ا دددانئ ييدددانمةودددا نااملتلدددانالنطةودددانل ةرخل دددانال ة ا دددانل ييدددان

  222-222صنن-اخ مةوان اة ذ

  2102تننمةوان–اا ت تنال  نىنو لنعان ناياخئناملتلخئناارخل انال ة ا ان ن  ن

 غولى، عفاف سامى.

ااج دانن-الت   بناا   اخقتنفج ران راهنااجتة نألاكخري ىن  نالفنععنال  ة انالرل ا نرباسانمرل   دانمو    دا 

  ن049-009صن-( 2109 ا  ن)ين2تنع44ابنن-ألابرا انل ةملتلخئنعاا   اخئ 
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 فردى، لخضر.

  22-22صنن-ا راناياخئنااملتلخئنال  ي اناسنالت   بننل نووسنألاراه 

  2102 ةخستنن-  ناا مةنناليعل نال خل ن  نالزانن لمل تعمتناملتلانافجخا انألابرا ا 

 الفريح، فهد بن محمد.

ن-ادددانئخلن،دددخ نادددسنعاتدددانا دددنن  ضدددخهن   دددانالتددديب،  عانددد ناددد رانادددياخئنااملتلددداناانعة،دددانئة تدددين رابانال خ

  92-22صن-( 2102)ي ل  نن9عن-ااج انال ن،لانل يباسخئناا   اخم ا 

 كمال الدين، هشام مصطفى.

م  ددد بناودددت  ناددد راناا انددد ن لمل تعا دددانللجخا دددخئنال ن،لدددان ددد ن ددد هنادددي نول دددةاتنئت ي دددخئنته  ددداناا اندددد ن

  24-24صنن-( 2109)ن0تنع24ابن-ا كنمتينال  ي ا اج اناملتلانان-اونكخئناللو  

 ماض ى، إسماعيل سالم.

رعبناددد راناف دددياخئنالادددىنم دددياتخناملتلدددخئنافجخا دددخئنالف ودددر ز ان ددد ننراباناا نمدددا نوخلدددانرباسددد انافجخا دددان

  21-2صنن-( 2102)ن2عن-ئل   م   خ ن- ستا ان رةامننسةخ  انسخلبناخض ىتنوخ تن وةينمنعام  

 عمار عبدهللا.محمد، 

ن ددددددخسنادددددد راناددددددياخئناا   اددددددخئن دددددد ناملتلددددددخئناخا ددددددان من،  ددددددخنال خا ددددددا نرباسددددددانم  ،ة دددددداناددددددسنعاتددددددانا ددددددنن

  094-024صنن-( 2102)ن0تنع0سن-و ل انااملتلخئنعاا   اخئ ن-ااوتف ييس 

 .معتوق، خالد بن سليمان

ااج دانن- LibQualاياتنا  دخسنا راناياخئناا   ادخئن د ناملتلدخئناخا دان تنال دن  نرباسدانم   ة دانئخسدت

  022-92صنن-( 2102) عت بنمنريوةاتنن4تنع2ابن-اليعل انل   تنااملتلخئنعاا   اخئ 

 املغربى، أمل محمد.

  ننا رانألاراهن راب ن  نموو سنعفخهاناياخئناا   اخئنئخاملتلخئنافجخا  دانافى  ا دانعاف خ دا نرباسدان

  2102اايمل باتنن-مرل   انا خباا 

 اخا اناايمل با نك  ان را  ننوبنال  خطملنعااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 نابتى، محمد الصالح.

التدددددخ  نلتمدددددتنعرعب دددددخن ددددد نالنمددددد نادددددسناددددد رانادددددياخئننLPDرباسدددددانمو    دددددانل ةزاددددد بائنالملدددددخربان دددددسننودددددبن

  24-0صنن-( 2102)سةتةاتنن40عنن- Cybrarians Journalن- ااملتلخئنعاا   اخئناا اتانلىع ن  خناناللملن،ا

 

 حاجات المستفيد من المعلومات

 ) أنظر : الاحتياجات املعلوماتية (
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 حرق المكتبات
 

 السعيد، خالد .

 ص ن222ن–   2102ل زاننعنالت    نتننالياختن نرابن  نن–ون نالملت ن نمخب، نامتننالملت نعنااملتلخئن نننننن

 سليمان، صالح.

  24-21صنن-( 2102)ييخيننن20تنع21سنن- و الناا نما ن-الملت نعااملتلخئ وناطملن

 محسن، زهراء محسن.

تن2ادبن-اج دان را نال  مدا ن-ون ناةاطسنالملت ن  نالتخب، ن ستاتن  نال نا سناف دخارنعالودخرسنالهجدن، س 

 ( 2104)ن22عن
 

 حرية المعلومات
 

 أبو الفرج، محمد سالم.

ن94اا   اددددخئناانملرددددانئخاودددد  ل انواتةخ  ددددانل اددددنكخئن دددد نالت ا دددد نألاعبعبددددتنبنددددبنول ددددةاتنئخيمملددددخحن ددددسن

ن-اج ددانال ددخا سنعونتملددخر ن- ادديسنومملددخحن ددسناا   اددخئن  ددتنااخل ددا نرباسددانمو    ددانا خباددا ن2104لودديان

  210-020صنن-( 2102)ن90ع

 .ألاسيوطى ، أيمن محمد 

ال دددخ نا نرابناملدددننل زادددننعنالت   ددد نتنن–عنافىدددملن ددد نون،ددداناا   ادددخئن نالي دددختنال دددخا متنل وددد خراناا   اخم دددان

 صن022ن–   2109

 إمبابى، نرمين عبد القادر.

رعبنااي ةددخئنافى  ن دداناليعل ددانع ن  ة ددانعال  ي ددان دد نر ددبنون،ددانمددياعلناا   اددخئن دد نبددانم اتددخئنئيددخهن

  211-202صنن-( 2102)اخبسنن02عن-ئو تن  ن  بنااملتلخئنعاا   اخئ ن-اجتة خئناا نما 

 تمام ، أحمد عبد الستار .

  40-20صنن–رعبنئ خاخئنومملخحن  نق ة،ةنالتار  نال  اتنعنالتية انااوتيااان  ناملنن ن

  2109ال خ نانتنن–  ناا مةننال   ىنالوخرسنعنال انعسنلي بناا   اخئنعنمملي ل ا خنافىخسلخئن ن

 سويفى، رحاب عبد الهادى. 

ن-مددددياعلناا   ادددخئن دددد ن  دددد ناليسدددخم تناليعل ددددا نرباسددددانا خبادددانا  ددددتحننددددخا سنفىن،دددانمددددياعلناا   اددددخئ ون،دددان

  212-222صن-( 2102)ييخيننن44تنع22ابن-ومجخ خئنافىيي ان  نااملتلخئنعاا   اخئ 

 شاكر، مروة محمد.

نييددخسنوودد سن ددخر تنادد الننون،ددانمددياعلناا   اددخئن دد ناناعددةناا   اددخئنافى  ا ددا نرباسددانا ياا ددامننشددنان

  2121ال خ نانن-اوةين لينهللا 

 اخا انو  اس نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(
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 العقابى، منى عبد الحسن.

ون،ددانال  دد لنل ة   اددخئنئددد سنال  دد رنعوسددتسيخهائن ددد ناليسددخم تنال نب ددا نرباسددانا خبادددامنانددىن لددينافىودددسن

  21-0صنن-( 2109)ن0تنع2ابن-ااج انال نان انليباسخئناا   اخئنعالت   مل ن- وةينراعر تنشتخ نال  خبتن

 عقل، زياد.

ن-( 2102)ي ل ددد نن22عن-اج ددداناليية نا  دددا ن-ون،دددانمدددياعلناا   ادددخئن ددد ناملدددن نألا دددنناليسدددت ب،انعالاادددن   ا 

  92-92صن

 على، أسماء صالح.

 ص ن40ن-ااملن،ا نرباسانمو    ا مياعلناا   اخئن اتنئ ائانافى  اان

  2102نوسملييب،انتن-لجة  انااملن،انل ةملتلخئنعاا   اخئ لن21 مةنناا  ن

 ميالد، سلوى على.

نننننن-( 2102)ييددددددخيننن42تنع04سن-الفتنسددددددت ن-نددددددخا سنون،ددددددانمددددددياعلناا   اددددددخئنع تنتدددددد نئدددددديابنال  ددددددخطملنال  ا ددددددا 

  24-9صن

 الهادى، سيد.

  4صنن-( 2102)ريوةاتنن21عن-ااج انااملن،انل ة   اخئ ن-ئ ون،انمياعلناا   اخ
 

 حصة المكتبة

 ) أنظر أيضا : التربية املكتبية (
 

 بديوى، مصطفى محمد.

اج ددداناانعدددةنال نبدددتنل لوددد تنعاليباسدددخئن دددد نن-وملدددانااملتلددداناايبسددد ا ن  ة اهدددخنعم  ددد فنافدددنرائنا نب دددخ 

  214-290صنن-( 2121)ن02تنعن2ابن-   تنااملتلخئنعاا   اخئ 

 حسين، جيهان أحمد عثمان.

 ص 24ن-وملانماخطنااملتلان  نااملتلخئناايبس ا 

  2109ان  ىنارنعحتنن-للجة  انااملن،انل ةملتلخئنعاا   اخئنعألابش ف ن22  ناا مةنن

 القلشانى، أحمد محمد.

ااملتلددامن وةدديناوةددينال  اددخمتتناسددتاياتناددياانال  دد تنعالتملي ل ا ددخنعااجتةدد نعاللة ددان دد نمف  ددانوملددان

 ص 22ن-ا ب خسن لينال خلن    

  2102 سملييب،اتنن-ال خمتنل وبنااملتلخئنعناا   اخئنئجخا انوسملييب،ان ن مةنناا  ن
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

252 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 الحصول على المعلومات

 

 العيسائى، هدى بنت سالم.

اا سوددددخئنونتملددددخريانال ةخا ددددامن ددددي نئزددددتنموددددييخئنافىملدددد لن  دددد ناا   اددددخئنالت اددددانيماددددخذنال ددددنابن دددد ن

ن-اج ددداناملتلددداناا دددكنمتدددينال  ي دددا ن-سدددخلبنال ةودددخمتتنانهدددخسنئدددسنودددخبتنافىناعددد ىتنا فدددخسنئدددسن  دددناسنافى ددد  

  220-222صنن-( 2102) ئن،امنسةتةاتنن2تنع22اب
 

 حفظ البيانات

 ) أنظر أيضا : البيانات(
 

 الهنائية، أصيلة سالم سعيد.

ألاكخرية دددانئجخا دددانالوددد رخسنندددخئ سن ددد نمملددد بنا  دددتحنفىفدددظنئ خادددخئنألائودددختنال  ة دددانألاعل دددانرعبنااملتلدددخئن

  24-0صنن-ل لخو  س 

  2102او  نتنن-جة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبت فن24 مةنناا  ن
 

 حفظ التراث

 

 بدرى، صنية .

ن–افجةاطن،ددانل ةملتلددخئنعناا   اددخئنعنألابشددد فن نااج ددانن– ل ددخئنوةخيددانعنوفددظنال ددتاتنالدد  نىناااردد طن ن

  99-24صنن–(   2121)نريوةاتنن2ع

 عبد هللا ، خديجة الدرديرى.

 رعبناالخربائنال  ي ان  نوفظنعنم   ملنال تاتنالتاخر ن  نالو راسنمناييجانننن

  022ن– 002صنن–اليبرين ن لينهللانتنش تا ن لينهللانائنا  بن ننن

  2121ن– )نوم تاض ى(نلتموخرنال نبتنل ةملتلخئنعناا   اخئنن20  ناا مةنننن

 النوفلى ، حميد بن سيف.

ااج ددددددانالودددددد ب،انل  ددددددبنن–التجنبددددددانال ةخا ددددددان دددددد ن دددددد سنال ددددددتاتنال  ددددددخط تن نئناددددددخابنذاعددددددنانال ددددددخلبناة ذاددددددخن ن

  22-22صنن–(   2121)نريوةاتن2عن–اا   اخئن ن

 الهنائى ، أصيلة.

وفظنال تاتنال ةخمتنعناا خا انالنب نئ سنا سوخئناا   اخئنااات فانن د نارابانعنمي د بناا نمدانمننعسخطا

  024ن-024صنتن سةخهنالوتاتن نن    انالتيخاتنتنس فنافجخئن  

  2121ن– )نوم تاض ى(نلتموخرنال نبتنل ةملتلخئنعناا   اخئنن20  ناا مةننننن
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 .الهنائى،  عبد هللا  بن سالم 

االددددديبائنال  ي دددددانفىفدددددظنال دددددتاتنالددددد  نىن وددددد ريان ةدددددخسن نايملددددداناا ملددددد باناة ذادددددخنم لدددددينهللانئدددددسنسدددددخلبن

  ن049ن-022صنن–   نالل  ش ان نسالتيخاتنتنا النئزتن

  2121ن– )نوم تاض ى(نلتموخرنال نبتنل ةملتلخئنعناا   اخئنن20  ناا مةنن
 

 

 الحفظ الرقمى
 

 إبراهيم، نجالء.

وفدددظنعنرابانااوتدددد  نالنن دددىنئددددخل ا ابائنوموخريدددانالودددد راا ا نرباسدددانوخلددددانع ابانالددديف مناجددددتهننئددددنا  بتن

  ن492-424تنصن2ابن- فخننوخاينعنعت 

  2102الن،خ تنن-  نا مةننافجة  انالو  ريانل ةملتلخئنعاا   اخئ 

 ابن تازير، مريم.

بشددددد فنعيدددديا نندددددناهانمو    ددددانلتسددددد تام ج انالننة دددددانناددددناهائنعم ي دددددخئنوفددددظنالمل خادددددخئنالننة ددددانئةملتلدددددانع 

ن-( 2109)ادخبسنن0تنع44ادبن-ااج دانألابرا دانل ةملتلدخئنعاا   ادخئ ن-المليييامنان،بنئسنمخ ،نتنئهجانئد ا نا   

  042-012صن

 ابن تازير، مريم.

الودفننالل دد ا ت ننادناهائنعم ي دخئنوفدظنالمل خادخئنالننة ددان د نااادخب  نالننة دا نرباسدانوخلدداناادنععناد ا ن

اج ددداناانعددددةنال نبدددتنل لودددد تنعاليباسدددخئن دددد ن  ددد تنااملتلددددخئنن-ئ ييدددانئخميدددامناددددن،بنئدددسنمددددخ ،نتنئهجدددانئدددد ا نا   

  099-022صنن-( 2109)ي ل  نن02تنع2ابن-عاا   اخئ 

 ابن تازير، مريم.

انالننة ددددانفجخا ددددانعاندددد نمرل ددددملنعاسدددد تام ج خئنافىفددددظنالنن ددددىن دددد نااددددخب  نالننةيددددا نرباسددددانا ياا ددددانئخاملتلدددد

)ي ا ددد نن44عنن- Cybrarians Journalن-ألاا دددتن لدددينال دددخربنل   ددد تن سدددتا امنادددن،بنئدددسنمدددخ ،نتنئهجدددانئددد ا نا   

2109 ) 

 داييه، مور.

La conservation numerique de l'etat civil séntgalias, un mogen d'une democratization de l'acces a 

l'information dans une ville intelligente.- Revue de Documentation & d'Information.- No.28 

(2019).- p.1-22. 

 شبانى، بسمة.

ن-الننةيدددانعافىفدددظنالنن دددى نرل ددداننبشدددخر نفىفدددظناا فدددخئنالننة دددانعااننةيدددان ددد نااملتلدددخئنعاناعدددةناا   ادددخئ 

 ص ن244ن- 2102 عوف برنل يباسخئنعالزانتنن -نOxlitلييس ن
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 الباسط، شواوعبد 

ن-ااج دددددانألابرا دددددانل ةملتلدددددخئنعاا   ادددددخئ ن-مودددددييخئنافىفدددددظنالنن دددددى نب ،دددددانمو    دددددانعان دددددتاحنفى ددددد لنا  خب،دددددا 

  022-044صنن-( 2102)ي ا  نن2تنع40اب

 محيى الدين، حسانة.

  4-0صنن-( 2102)ي ا  نن42عنن- Cybrarians Journalن-وفظنال تاتنال  خ  نالنن ى 

 ح.نابتى، محمد الصال

نرابانعوفددددددددظنااجة  ددددددددخئنالننة ددددددددانئةوددددددددت ر خئنالل خاددددددددخئناللو  دددددددداناافت وددددددددا نرباسددددددددانمو    ددددددددانل  دددددددد  ان

  ن02-0صن- Re 3 dataن  نااوت ر خئنألامن،  ا

  2102ناو  نتن-جة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبت فن24 مةنناا  ن
 

 حق المعلومات

 )أنظر أيضا: حرية املعلومات(
 

 ياسر سيد.حسين، 

 ص ن402ننن- 2104ال خ ناتنن-افىملناليست ب ن  نافىمل لن   ناا   اخئنعالل خاخئ نرباسانا خباا 

 اخا انال خ نا نك  انافى    ننوبنال خا سنال خت ن-  نعوان)رعت باه(

 دياب، مفتاح محمد.

ن4عن-ئل   م   ددددخ ن-لددددا اا   اددددخئنعوددددملنال  دددد لننلشهددددخنع  ن ددددخن دددد نا خموددددانالفوددددخرن دددد نا سوددددخئنااجتةدددد نعاليع 

  002-012صنن-( 2121)

 رمضان ، عبد املجيد .

اج دانوااهدخرنل يباسدخئنال خا ا دانن–وملنال   لنالد ناا   ادانعتل داناوخببدانألاالدخبنالةاطفدانن  يدخهنألا ادخئن ن

  092ن-022صننن-(ن ن2121)ن4تنعن9ابنن–عنونتملخريان ن

 رؤوف، رامى.

عنن-اج دداناليية نا  ددا ن-ااةملددس نالتملي ل ا ددخنعشددفخم انافى  اددخئنعو يددخن دد ناا نمددا وات ددخلناددسنااتددخحننلدد ن

  90-22صنن-( 2102)ي ل  نن22

 سالمة ، عمر محمد. 

ال ددخ نانتننن– نرباسددانا خباددان نن2112لودديانن42وددملنافىملدد لن  دد ناا   اددخئن دد ن دد هنال ددخا سنألابرمددتنبنددبن

  ن2100

 رن نك  انافى   ن اخا ان  سنشةن–  نعوان)نرعت باه(ن

 صالح ، تامر محمد .

 ص ن042ن–  2102نتنمخانناوةين خفحن–افىةخيانافجيخط انللىملن  ناا   اخئنالنسة ان ن
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 محمود، محمد عبد املولى.

اج ددددانااملتلددددخئنن-قاددددن  خئنوددددملنال  دددد لننلدددد ناا   اددددخئن دددد نال ملددددننالنن ددددى نرباسددددانا خباددددانل دددديعلنال نب ددددا 

  222-022صنن-( 2102)ييخينمن عت بننن4-ن0تنع22سن-عاا   اخئنال نب ا 

 املخالفى، عبده محمد عثمان.

وملنافىمل لن  د ناا   ادخئن د نال دخا سنال ةندى نرباسدانمو    دانا خبادامن لديهناوةدين  ةدخسنااات د تنسدة تن

  000-29صنن-( 2102)ي ا  نن02عن-اج انااملتلخئنعاا   اخئ ن-اوةيننخسبن لينااج ي 

 .نهال عبد القادراملومنى، 

ن-افىددملن دد نافىملدد لن  دد ناا   اددخئن دد ناا ددخي تن ن  ة ددانعاليعل ددانفى دد  ن موددخسنعالي ددختنال ددخا متنالدد  نى 

 ص ن212ن- 2109 ةخس نرابنعاطاتن
 

 حق المؤلف

 )أنظر: حقوق امللكية الفكرية(
 

 حقوق الملكية الفكرية

 امللكية الفكرية( ثقافة حقوق امللكية الفكرية . )أنظر أيضا:
 

 إبراهيم، فاطمة على.

ننننننننن-( 2121)ييدددددددخينمنادددددددخبسن44عنن-اخا دددددددانئندددددددىنسددددددد ،ف نتك  دددددددان را اج دددددددانن-ودددددددملناا لدددددددفنعألااخادددددددانال  ة دددددددا 

  21-49صن

 ألابرش ى ، ثناء شاكر .

ن–   2102افجدخا  نتنرابنالت  د بنن–  ااملتلخئنألاكخرية انعنوةخيانو   ناا مل انالفملن،ان  ناللة انالت   ييان

 ص ن221

 . ابن حريرة، نجاة 

مودددددييخئنوةخيددددددانو دددددد  ناا مل دددددانالفملن،ددددددانئددددددخا ان نولمل تعا دددددانل ةملتلددددددخئنال خاددددددانئدددددخفجةاطنن نمجنبددددددانا اندددددد نن

  40-20صن–(   2121)ريوةات2تنعن2ابن–ئل   م   خن نن–ااملتلخئنالنطةوة انل ةرخل انال ة ا اناة ذاخن ن

 أبو بكر، عمر محمد.

 ص 222ن- 2102 ةخس نرابنألايختتنن-وملناا لفنئ سنالي ن،انعالترل مل نرباسانا خباا 

 أحمد، فايزة دسوقى.

  222-242تنصن2ابن-و   نالرل نعالزانن  نشل خئنالت ا انواتةخخ  

  2102الن،خ تنن-  نا مةننافجة  انالو  ريانل ةملتلخئنعاا   اخئ 
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 أحمد، فايزة دسوقى.

ااج دددددانن-عالزادددددننل ةوتدددد  ناازاددددد بن دددد نشدددددل خئنالت ا ددددانواتةدددددخخ  نرباسددددانمو    دددددانا خباددددا و دددد  نالرلدددد ن

  042-49صنن-( 2102) عت بننن2تنع4ابن-ااملن،انل   تناا   اخئ 

 البريكية، خلود خالد.

نافج اادددد نال خا ا ددددانعألااتن ددددان دددد نالزاددددنن لمل تعمددددت ننددددخا سنو دددد  ناا لددددفنال ةددددخمتنعاددددي نا اهاتدددد نل زاددددن 

  022-022صنن-( 2102)ي ا  نن4عن-اج انااملتلخئنعاا   اخئنعالت   ملن  نال خلبنال نبت ن- لمل تعمت 

 بسيونى، ناهد محمد.

الااددددن  خئنال ةخا ددددانفىددددملناا لددددفن دددد نبدددداناللة ددددانالننة ددددانعاددددياخئنااملتلددددخئ نرباسددددانا خباددددامناخ دددديناوةددددين

)ييددددخيننن0تنع22سن-تلددددخئنعاا   اددددخئنال نب ددددا اج ددددانااملن- ودددد  متتنشدددد اانئزددددتناملددددلحنئددددسناوةددددينال ر لددددى 

  042-022صنن-( 2102

 جلول، إبراهيم قويدر.

  42-22صنن-افىةخيانال خا ا انل ة مل انالفملن،ان  ناللة انالننة ا 

  2102 ةخستنن-  ناا مةنناليعل نل ةملتلخئنعاا   اخئنعالت   مل 

 الجمال، إيمان.

 ددخلبنالملتددخ  ن  دديابنن-اي ةددانال ،لدد نعاافددخذنو دد  ناا مل ددانالفملن،ددا   دد رناا لددفن دد نال ددخلبنال نبددتناددخنئدد سن

  02-04صنن-( 2102)ا مةاتنن22عنن-النا   

 الجمال، سمير حامد.

ن0عن-اج دددددانافى ددددد  ن)ال  ،دددددت( ن-وةخيدددددانااملددددديفخئن ددددد نن دددددخبناللددددد ن ادددددتنال يددددد ائنالفضدددددخط ا نرباسدددددانا خبادددددا 

  421-429صنن-( 2104)

 حافظ، أحمد يوسف.

 ئ نبلدى نع ابانن-و   نالتيل فن  نال ملننالنن ى نرباسانا خباانل  ان نال نبت نرعلانواخبائناة ذاخ وةخيان

 ص 221ن- 2102ال  خمانعمية اناا نماتن

 حافظ، أحمد يوسف.

راادمل ناانعدةنال نبدتنل لود تنن-وةخيانو   ناا مل انالفملن،ان  ناليعلنال نب ا نرباسانا خباانل  اند نال نبدت 

 ص 022ن- 2121اسخئن  ن   تنااملتلخئنعاا   اخئتنعاليب 

 الحسبان، نهاد عبد الكريم.

 ص 292ن- 2102 ةخس نرابنعاطاتنن-س و انالاىابائن  نوةخيانو   ناا مل انالفملن،ا 

 حواس، فتحية.

 سددددددددملييب،ا ناملتلددددددددانال مددددددددخهنن- 0طن-وةخيددددددددانااملدددددددديفخئنالننة ددددددددانع سددددددددةخهناليرخنددددددددخئن  دددددددد نشددددددددلملان ا تاددددددددت 

 ص 424ن- 2102ال خا ا اتن
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 خليل، ناصر جبران.

ع دددناس ن  نعودددانن-وةخيددداناا مل دددانالفملن،دددا نو ددد  ناا لدددفن ددد نبدددانالاادددن  خئنال  ي دددانعومفخن دددخئناليعل دددا 

  0اخا انع ناسن-)رعت باه(

 نفوس ى، عبد العزيز إبراهيم.خ

  212صن- 2102 ةخس نانعةنالملتخ نألاكخري ىتنن-ايااننل ننخا سناا مل انالفملن،ا 

 .الزفتاوى، هبة لطفى

و ددد  ناا مل دددانالفملن،دددانلداتدددخجنالفملددددن نال نبدددتنااتدددخحن  ددد ن ا تادددت نرباسددددانا ن،دددانل  ددد اا سنعالترل دددملن  دددد ن

  2109ئ هختنن-وااهخكخئمننشناننوويخهناحج  تن سخاانوخاي 

 اخا انئ هخ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)رعت باه(ن

 زيدان ، مؤيد.

رااددددملن نافجخا ددددانوم تا دددد انن–و ددد  ناا مل ددددانالفملن،ددددانمنمددددين ملن  ددد ناخسددددبنتن   ددددتنافىددددنحنتن ادددانشددددنبخن ن

 ص ن209ن–  2121الو ب،انتن

 زين الدين، صالح سلمان.

 ص 412ن- 2102 ةخس نرابنوي ستنن-و   ناا مل انالفملن،ان  نالاان  نواخباقتنعومفخن خئناليعل ا 

 نبأ مرتض ى.السعدى، 

 ةددخس نربانن-ال  دد  انال خا ا ددانفىددملنم ن،ددننالزاددنن دد ن دد هنعمددخهناا لددفنئخل ةااخمدد نالت خنييددا نرباسددانا خباددا 

 ص 021ن- 2102شتن ارتن

 .سيد، هانى حسن على

ال دددخ نا نرابناا ت دددتنل زادددننعالت   ددد تنن- 0طن-اةدددخذجناايف دددان ددد ن ددد هنندددخا سنوةخيدددانو ددد  ناا مل دددانالفملن،دددا 

 ص 422ن- 2102

 شارفية، فاطمة الزهرة

وةخيدانودملناا لدفنعافى د  نااجدخعبان د نبدانالترد بائنالتملي ل ا دانالنا يدانئدخفجةاطن نرباسدانا ياا دانلددي ن

ن-  نعوددددان)اخاوددددت ت(ن- 2102اةددددةرنا  خادددداتنن-شددددخبم اتنسدددد ا  نئ اددددييس ناالدددديي اسنالدددد  نىمنمخ ةددددانالة ددددن 

   لاخا انافج ت

 الشعيبى، يحيى محمد.

 ص 212ن- 2102 ةخس نرابن اجيتنن- لفنعافى   نااجخعبا نالملتخ نال خمت نافى   نااجخعبا و   ناا

 .عبد هللا ، بالل محمود 

 صن222ن–  2102تننل لو تنال خا ا انعال ضخط ائ تعئن ناانعةنال نبتنن–وملناا لفن  نال  اا سنال نب ان ن
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 عتو، سعاد حاج.

  222-222صنن-اا   اخئن  نبانالتملي ل ا خنافىيي ا و   ناا لفنعال   لننل ن

  2102 ةخستنن-  ناا مةنناليعل نألاعلنل ةملتلخئنعاا   اخئنعالت   مل 

  42-49صنن-( 2109)ن0تنع0ابن- يضخن   ناج انباخحنل   تنااملتلخئنعالتملي ل ا خ 

 عثمان، إسماعيل رجب.

و ددد  ناا لدددف نرباسدددانمو    دددانا انددد ناملتلدددخئنافجخا دددخئنامجخ دددخئناملتلدددخئنافجخا دددخئنال نب ددداناوددد نندددخا سن

ن-( 2102)ييددخينمناددخبسنن0تنع2اددبن-ااج دداناليعل ددانل  دد تنااملتلددخئنعاا   اددخئ ن-ال نب ددان  دد نشددلملان ا تاددت 

  299-220صن

 عالوى ، شعبان عبده .

رابنال هضددددانال نب ددددانتنال ددددخ نان نن–انتملددددخريخئنو دددد  نالتدددديل فنعنالزاددددنن دددد نا ددددخبنو دددد  ناا مل ددددانالفملن،ددددان ن

 صن ن222ن- ن2104

 عويان، أيمن محمد.

 ص 412ن- 2109 ةخس نا سوانال با تنن-ال س  ن  نو   ناا لفنعافى   نااجخعبا 

 عويس، نجالء فتحى.

اج دانك  دان را تنن-اا مل انالفملن،ان  نال ملننالنن دى نمملد بنا  دتحنل اادن  خئنال خا ا دان د ناللة دانالننة دا 

 ( 2102) عت بننن42عنن-  اس اخا انو

 القاض ى، نور.

  2102رااملتنن-و   نالزانن لمل تعمتنئ سن ش خل انعافى  لمننشنانن   بناوة ر 

 اخا انراامل نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت( 

 كاطع، ميثاق طالب.

ااج دانال نان دانن-م ي انال تاانااخط انال  ،دا وةخيانو   نالتيل فنعالزاننلمل بنالفسنالننة ان   ن سخسن

  029-024صنن-( 2102)ن4تنعن2ابن-لتملي ل ا خناا   اخئ 

 كروم، عفاف مصطفى.

صنن-( 2102)ن2تنع2ادبن-اج دان را نالي  د س ن-و   ناا مل انالفملن،انئخاملتلدخئنالننة دا نقادن  خئنسد راا ا 

0-24  

 اللبهى، حميد محمد.

ال دددخ نا ناانعدددةنال ددد اتنن- 2طن-فى ددد  ناا مل دددانالفملن،دددان ددد نن دددخبناي ةدددانالتجدددخبانال خا دددا نافىةخيدددانال خا ا دددا

 ص 222ن- 2102لد يابائنال خا ا اتن
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 مصطفى، سعيد عبده.

 ص 9ن-و   ناا مل انالفملن،ا 

  2109 سملييب،اتنن-   نال خلبنال نبتن  نا مةننانتملخريخئنالزان 

 نديم، عفاف محمد.

الفملن،ددددددان دددددد نال ملددددددننالنن ددددددىنئدددددد سنافىةخيددددددانال خا ا ددددددانعال  دددددد لنال ددددددخرلنل ة   اددددددخئ نرباسدددددداننو دددددد  ناا مل ددددددا

  22-00صنن-( 2102)ي ل  نن2تنع42ابن-ااج انألابرا انل ةملتلخئنعاا   اخئ ن-مو    ا 

 هوارى، ليلى.

  ن24-00صنن-افىةخيانال خا ا انفى   ناا لفنألاايلى 

  2102 ةخستنن-عاا   اخئنعالت   مل ن  ناا مةنناليعل نألاعلنل ةملتلخئ

 وافى، محمود على.

افىةخيدددددان اناط دددددانفى ددددد  ناا مل ددددددانالفملن،دددددا نرباسدددددانا خباددددددان ددددد نال دددددخا سنااملددددددن نعالي دددددختنالوددددد  ر نعمددددددملن

 ص 222ن- 2102الن،خ  نارل انافىة ض ىتنن-الان  ان ستا ا 

 يوسف ، أمير فرج.

املتلددانال مددخهنال خا ا دددانتنن–خسنمهدددخنئخ تلخب ددخنان،ةددانا   اخم دددان نو دد  ناا مل ددانالفملن،دددانولمل تعا ددانعنااودد

 ص ن422ن–   2104
 

 الحكومة اإللكترونية
 

 بادى، سوهام.

افى  اان لمل تعا انعم ااي خن   نشدل خئنالت ا دانواتةدخخ نلت ة،دةنااادخبعان لمل تعا دامنسد  ختنئدخر تن

 ص 20ن-اييجانئ اخل ا 

  2102ال خ ناتنن-ال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ تموخرنلن22 مةناا  ن

 البيباص، عبد الرؤوف على.

ن-( 2102)ن2عن-ااج ددانال  ة ددانل ةملتلددخئنعاا   اددخئنعألابشدد ف ن- سددرنمرل ددملنافى  اددان لمل تعا ددان دد نل ة ددخ 

  249-222صن

 عيسوى، عصام أحمد.

تنن0ادبنن-ية دانااودتيااا نب ،داناساادنام ا مرل  خئنافى  اانالىع دان د ناجتةد ننراباناا نمدانعرعب دخن د نالت

  200-024صن

  2102الن،خ تنن-  نا مةننافجة  انالو  ريانل ةملتلخئنعاا   اخئ 
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 م، إلهام مصطفى.لغا

-214صنن-افى  اددددان لمل تعا ددددانعةددددياانلد ددددتحن راب  ن سددددرنا ن،ددددانع ل ددددخئنالترل ددددمل نمجنبددددانافجةاطددددن 

220, 

  2102ئنىنس ،فتنن-عالتية انالاخا انل ةجتة خئ   نا مةننانتملخرناا نمان

  222-202صنن-( 2102) عت بننن2تنع4ابن- يضخن   نااج انااملن،انل   تناا   اخئ 

 مقبل، عواطف سليمان.

-0112صنن-رعبنافى  ادددان لمل تعا دددان ددد نمو  دددملنالتية دددانونتملدددخريا نااة ملدددانال نب دددانالوددد  ريان اة ذادددخ 

0102  

  2102ئنىنس ،فتنن-خرناا نمانعالتية انالاخا انل ةجتة خئ   نا مةننانتمل

  202-090صنن-( 2102) عت بننن2تنع4ابن- يضخن  نااج انااملن،انل   تناا   اخئ 

 النمر، راشد محمد.

ن- ل ان  ةخلناالخرىنال خاانألاسخسد انيمفخن دانمدن رن د ناجدخلنو د  ناا مل دانألارئ دانالفي دا نرباسدانا خبادا 

 ص 022ن- 2102رابنعاطاتنن ةخست
 

 حماية البيانات الشخصية
 

 هندى، هندى عبد هللا

قاددن  خئنوةخيددانالل خاددخئنالا ملدد ان دد نا اندد نالت ا ددانواتةددخخ نا سوددخئنااملتلددخئنعاا   اددخئ نرباسددان

  92-42صنن-( 2121) عت بننن4تنعن44سن-اج انااملتلخئنعاا   اخئنال نب ا ن-مو  اناضة س 

 عبد هللا.هندى، هندى 

ن22ص ن دد ناادد مةنن24ن-نددخا سنوةخيددانالل خاددخئن دد نا اندد نالت ا ددانواتةددخخ نا سوددخئنااملتلددخئنعاا   اددخئ 

  2102ال خ ناتنن-لتموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ 
 

 حماية مؤسسات المعلومات
 

 زيدان ، أحمد عادل . 

ال ددددددخ نان نرابنن–     يددددددخهنالنةا ددددددخئنعنو ددددددرنائخئ سوددددددخئناا   اددددددخئنال نب دددددداناافىةخيدددددداناليعل ددددددانعااو  ددددددان

  2102ال هضانال نب انتن

 زيدان، أحمد عادل.

افىةخيدداناليعل دددانعااو  دددانا سوددخئناا   ادددخئنال نب دددان  يددخهنالنةا دددخئنعو دددرنائخئ نرباسددانوخلدددامننشدددنانن

  2102 سنال  تتنلشن- اخمتناجخ يتناخسبناناةر 

 اخا انااي م ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)اخاوت ت(نن
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 الحوسبة السحابية
 

 ابن ضيف هللا، فؤاد.

ن0تنع9اددبن-ااج ددانال نان ددانلتملي ل ا ددخناا   اددخئ ن-افى سددلانالسددىخئ ا ن ددنعباناوددت ل  ان تنوتة ددان ا ددا؟ 

  24-42صنن-( 2102)

 أبو املجد ، ندا عبد العزيز . 

علنال نب دددان نرباسدددانمو    دددانمرل   دددانمناشدددنانناوةددد رن لدددينيادددياخئنافى سدددلانالسدددىخئ ان ددد نااملتلدددخئنئخلددد

 صن ن240بنتنن–انن–   2121نيخنتنن–اعن،بنافجيي نتنر خهنعةخلنالات ن ن

 اخا اناي  نال ار ن نك  انورا نئ يخن ننوبنااملتلخئنعناا   اخئن ن–  نعوان)رعت باه(ن

 أحمد أمين.أبو سعدة، 

-219صنن-( 2102)ن42اددبنن-و ل ددخئن را ن دد سنشددةر ن-مرل  ددخئنافى سددلانالسددىخئ ان دد نااملتلددخئنال خاددا 

222  

 أبو سعده، أحمد أمين.

مرل  دددخئنافى سدددلانالسدددىخئ ان ددد نااملتلدددخئنال خادددا نرباسددداناسدددى انا خبادددانيات دددخبناةددد ذجناملدددن مننشدددنانن

  2102ال خ ناتنن-ة  ب عنن لينافىف ظن تلتنا يخن لينالن عننبا

 اخا ان  سنشةر نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)رعت باه(ن

 أحمد، ميساء محروس.

عاندد ن مددخراناددسنم ي ددخئنعمرل  ددخئنافى سددلانالسددىخئ ان دد نألاعسددخطنألاكخرية ددا نال دد اربنالتيب ودد انئجخا ددان

-020صنن-( 2102)ي ل ددد نن42تنعن24ادددبن-ئنعاا   اددخئ ومجخ ددخئنافىيي دددان دد نااملتلدددخن- سددملييب،اناة ذادددخ 

022  

 . إسماعيل، عزة منير

ااج ددددانااملددددن،انن-اسدددد تام ج انافى سددددلانالسددددىخئ انااملددددن،انعم ددددخنلدددد ا ابانومملددددخيئنعمملي ل ا ددددخناا   اددددخئ 

  44-40صنن-( 2102)ي ا  نن02عنن-ل ة   اخئ 

 .إسماعيل، نهال فؤاد

افى سددددددلانالسددددددىخئ ان دددددد نق ة،ددددددةنألاراهنالت نددددددىنل ة تو دددددد سنئاددددددتاابنااملتلددددددخئناددددددي نمخ   ددددددانم ب ددددددفنمرل  ددددددخئن

  220-022صنن-( 2102)سةتةاتنن20عن-ئو تن  ن  بنااملتلخئنعاا   اخئ ن-عاا   اخئ نرباسانمجن،ة ا 

 آل الشيخ ، أزهار بنت عبد هللا .

ئزددتن لددينهللان لنالادد  نتنانهددخسنئددسننعاندد نالتاددة،سنالسددىخبتن دد نااملتلددخئنألاكخرية ددان دد نسدد ريان ةددخسنمن   ددخب 

ااج ددددددانافجةاطن،ددددددانل ةملتلددددددخئنعنن–وددددددخبتنافىناعدددددد ىنتناةددددددخلنئددددددسنارددددددننالوددددددخل ىنتن اجددددددينئددددددسن ددددددخاننالددددددى   ن ن

  24ن– 21صنن–(   2121)نريوةاتن2عن–اا   اخئنعنألابش فن ن
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 إمبابى، آية سعيد سعد.

 ددان سدد  طمننشددناننوودديخهناحجدد  تن يةدددسنافى سددلانالسددىخئ ان دد نااملتلددخئ نرباسددانمجن،ة دداناملتلددخئناخا

  2102 س  طتنن-عاي ن لينال خل 

 اخا ان س  ط نك  ان را  ننوبنال  خطملنعااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)رعت باه(ن

 بسيونى، ناهد محمد.

نادددي نعخددد ن املدددخاتناا   ادددخئنئخاملتلدددخئنألاكخرية دددان ددد ناللة دددانال نب دددانئة  ددد عنافى سدددلانالسدددىخئ ا نرباسدددا

) عتدددددد بننن4تنع29سن-اج ددددددانااملتلددددددخئنعاا   اددددددخئنال نب ددددددا ن-اسددددددترت  ان  دددددد ناملتلددددددخئناخا ددددددان سددددددملييب،ا 

  022-042صنن-( 2109

 جاجة، ندى. بو

اخ ة،دداناسددتاياتنمملي ل ا ددخنافى سددلانالسددىخئ انئخاملتلددخئنافجخا  ددانافجةاطن،ددا ناملتلددخئناخا دداننوددير يان

  22-40تنصن2ابن- اة ذاخمناي نئ اخااتنباةوخهنسيعس ن2

  2109اايييانااي باتنن-  نا مةننوئت خبنعامجخ خئنالتجييين  نااملتلخئ 

 البوسيفى ، بشير محمد عيس ى.

ااج ددددانال  ة ددددانل ةملتلددددخئنعناا   اددددخئنعنن–سددددتاياتنافى سددددلانالسددددىخئ ان دددد نااملتلددددخئنعناناعددددةناا   اددددخئن نا    

  022ن-022صنن–(  2102)نريوةاتنن4عن– ألابش فن

 بيزان، حنان.

اج داناانعدةنال نبدتنل لود تنن-ا بنافى سلانالسدىخئ انعم دييبناف دياخئناا   اخم دانادسنعاتدانا دننمو    دا 

  020-022صنن-( 2109)ي ل  نن02تنع2ابن-عاليباسخئن  ن   تنااملتلخئنعاا   اخئ 

 التاهات، خالد سليمان.

Moving towards the cloud.- p.1-8. 

  2102او  نتنن-جة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبت فن24 مةنناا  ن

 الحازمى ، رمزى حامد.

 The reality of cloud computing  at Saudi Airlines Information Center: a case study/ Rmzy ن

Hamed Alhazmi Uthman Ageeli. –Egyptian Computer Science Journal . – Vol.44, No. 3(2020). 

 الخرينج، ناصر متعب.

رعبنافى سدددلانالسدددىخئ ان ددد نمرددد ،ننادددياخئناا   ادددخئن ددد نااملتلدددخئنألاكخرية دددا نرباسدددانا خبادددامناخ دددننات ددد ن

صنن-( 2121)ي ل د نن4تنع2ادبن-ااج دانال  ة دانل ةملتلدخئنعال  دخطملنعاا   ادخئ ن-اف ن،يبتن وةين وةديناادة س 

9-42  
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 خونى، جمال.

نوددددير ياتنن-ال  ي ددددانافجةاطن،ددددانلترل ددددملنافى سددددلانالسددددىخئ امناةددددخلنادددد متتن عن،ددددخهن بع  اخ ة،ددددانااملتلددددان

2102  

  2اخا اننوير يانن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 الدبيان، موض ى بنت إبراهيم.

مرل  دددددخئنافى سدددددلانالسدددددىخئ ان ددددد نا سودددددخئناا   ادددددخئنألاكخرية دددددان ددددد نافجخا دددددخئنالوددددد  ريانافى  ا دددددان ددددد ن

  40-4صنن-( 2102)ن2عن-ال نب انل يباسخئناا   اخم ا نااج ان-ايييانالن،خ  

 الدكر، متولى على.

ن-افى سددلانالسددىخئ انعرعب ددخن دد نق ة،ددةنال  خمدداناا   اخم ددانعال دديبائناللو  ددانئجخا ددانااي ددخ نرباسدداناسددى ا 

  22-24صنن-( 2102)ي ل  نن2تنع4ابن-اج اناانعةنال نبتنل لو تنعاليباسخئن  ن   تنااملتلخئنعاا   اخئ 

 الزهرى، سعد بن سعيد.

اج اناملداناا دكنن-افى سلانالسىخئ انعاسا ةخب خنااوت ل  ن  نااملتلخئنال خاانالو  ريا نب ،اناساانام ا 

  012-40صنن-( 2102)ن2تنع24ابن-متينال  ي ا 

  21-0صنن- 2102او  نتنن-جة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبت فن24 مةنناا يضخن   ن

 سعد، محمد عبد العليم.

افى سددلانالسددىخئ ان دد نااملتلددخئنااملددن،ا نالتوددييخئنعافى دد لناا  توددامننشددناننشددن،فنكخاددانشددخ  ستناخلددين

 ص 222 تن- ن- 2109ال خ ناتنن- لينالفتخحنا   ىتنرال خن لينالوتخبنافى  م  

 طملنعاا   اخئ اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خن-  نعوان)رعت باه(

 سعد، محمد عبد العليم.

ن0تنع41سن-اج ددددانااملتلددددخئنعاا   اددددخئنال نب ددددا ن-افى سددددلانالسددددىخئ ان دددد نااملتلددددخئنعا سوددددخئناا   اددددخئ 

 202-024صنن-( 2121)ييخين

 السلومى، الشفاء بنت عبد العزيز.

اسااددددددنام امننشددددددناننسدددددد ينافى سددددددلانالسددددددىخئ ان دددددد نا سوددددددخئناا   اددددددخئنألاكخرية ددددددانالودددددد  ريا نرباسددددددان

  2102الن،خ تنن-الة ن  

 اخا اناا كنس  ر ن-  نعوان)اخاوت ت(

 سليم، تيسير اندراوس.

  20-0صنن-( 2102)ي ا  نن42عن- Cybrarians Journalن-افى سلانالسىخئ انئ سنالي ن،انعالترل مل 

 السيد، حنان محمد.

عنن-ااج دانال نب دانل ة   ادخئ ن-ب رنئجخا دانئ هدخ عان ناستاياتنافى سدلانالسدىخئ انلدي ن  ضدخهن   دانالتدي

  91-21صنن-( 2102)ريوةاتنن22
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 شيكواى، فايزة.

L'apport de l'IDM dans l'adminsitration du cloud computing: Cas de l'autoscaling.- Revue 

d'Information Scientifique & Technaque.- Vol.23, No.1 (2016).- p.34-40. 

 الصاوى، السيد صالح.

املخطيىنال  خطملنئادياخئنافى سدلانالسدىخئ انعمرل  ختهدخن د ننرابانال  دخطملن ود ريان ةدخس نرباسدان اي نعخ ن

  022-042صنن-ا ياا امنالو ين تحنالملخع تناخ يناوةين و  متنسخلب 

  2109 ئ نبلىتنن-جة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبت فن24 مةنناا  ن

 ى، مرثا نبيل.صبر 

مرل  دددخئنافى سدددلانالسدددىخئ ان ددد نااملتلدددخئنافجخا  دددانااملدددن،ا نرباسدددانع دددف انمو    دددامننشدددناننئيع،دددان  ددد ن

  2109 يرختنن- و  متتنب   نالي سخمت 

 اخا ان يرخ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)رعت باه(ن

 الصقية، حنان ناصر.

السددىخئ انعمرل  ختهددخن دد نااملتلددخئنال خاددا نرباسددانوخلددان  دد ناملتلدداناا ددكننعاندد ناسددتاياتناددياخئنافى سددلا

-242صنن-( 2102مناددخبسن2102) عتدد بننن0تنع22اددبن-اج دداناملتلدداناا ددكنمتددينال  ي ددا ن- لددينال ة،ددةنال خاددا 

222  

 .عبد الرحمن، أسماء أحمد

ة ددان  دد ن ددت نالفننددانال خا دداناسدتاياتنافى سددلانالسددىخئ ان دد نق  دد بنا ددنبنالفتنسددانال  ددف ا نرباسددانمجن،

ن-ئ وبنااملتلخئنعاا   اخئتنك  ان را تناخا ان يرخمننشدنانن دنعئني سدفنالر لدخستناخريدانسد ينان د ى 

  2102 يرختن

 اخا ان يرخ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 عبد العال، عبير هالل.

ااج دداناليعل ددانل  دد تنااملتلددخئنن-ا ناودد نايملددانق خعا دداناجتةدد ناا نمددا افى سددلانالسددىخئ انعااملتلددخئنالننة دد

  209-292صنن-( 2102) ئن،امني ا  نن2تنع4ابن-عاا   اخئ 

 عبده، إدريس سنوس ى.

ن-افى سلانالسىخئ انع  ة اهخن  نقوت اناياخئناا   ادخئ نرباسدانمو    دامننشدنانناةودخهناودنعسناتدناس 

  2102 سملييب،اتن

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 العسافين، عيس ى.

اج دددددداناخا ددددددانالل دددددد نل   دددددد تنن-افى سددددددلانالسددددددىخئ ا ن سوددددددتخنالي ن،ددددددانعسددددددلانم ب فتددددددخن دددددد نئة ددددددانااملتلددددددخئ 

  22-42صنن-( 2102)ن24تنع41ابن- موخا ا 
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 الغانم، منى عبد هللا.

تن24اددددبن-ومجخ ددددخئنافىيي ددددان دددد نااملتلددددخئنعاا   اددددخئ ن-عااددددخعنناااهددددختناف مل  دددد ا نافى سددددلانالسددددىخئ ا

  94-49صنن-( 2102)ييخيننن49ع

 الفاعورى، أريج.

  211-092صنن-مرل  خئنافى سلانالسىخئ ان  نااملتلخئ 

ان ددد نافجددد ران ددد نااددد مةننالددديعل نال خلددد ن ددد نالزادددنن لمل تعمدددتن ددد ناملتلدددانافجخا دددانألابرا دددا ناوددد ناملتلدددخئنويي ددد

  2102 ةخستنن-عو تةخريا 

 فردى، لخضر.

امجخ ددخئنااملتة دد سناودد ناسددت ةخلنافى سددلانالسددىخئ انئخاملتلددخئنافجخا  ددانافجةاطن،ددان دد ن دد هناةدد ذجننلدد لن

  020-92صنن-( 2102)ن2تنن0تنع02ابن-ااج انال نان انل ة   اخئ ن- (TAM)التملي ل ا خن

  291-222صنن-( 2102)ييخيننن20عنن- يضخن   نا  ب 

 كلو، صباح محمد.

ن-ااج دانال نان دانل ة   ادخئ ن-افى سلانالسىخئ ا نافت اتدخنعمرل  ختهدخن د ناجدخلنااملتلدخئنعاناعدةناا   ادخئ 

  22-0صنن-( 2102)ن2تن0تنع02اب

 .محمود، ممدوح على

ن-  ددد تنااملتلدددخئنعاا   ادددخئ ااج ددداناليعل دددانلن-التادددة،سنالسدددىخبتنل ل خادددخئنع ادددسناا   ادددخئ نرباسدددانم   ة دددا 

  202-092صنن-( 2102) عت بنمنريوةاتنن4تنع2اب

 مسيخ، ياسين.

ن-1945اددخ نن2اسدتاياتنافى سدلانالسدىخئ ان دد نم دييبنادياخئناا   ادخئ نرباسددانا ياا دانئةملتلدخئناخا دان

  2102نخا اتن

 اتةخ  ا ا نك  انال   تن موخا انعو ا تننخ0944اخ نن8اخا انن-  نعوان)اخاوت ت(ن

 املطيرى، أسماء بدر صقير.

نافى سلانالسىخئ انعمرل  تخن  ناا سوخئنألاكخرية انال  ،ا ا نرباسانل  اند نعمارد  نل ةودت لامننشدنان

 عبنا ن229[تن21]ن- 2102س  خجتنن-مت  ن لينالتخر تناخ نن ئ ن ،ينالملا ت ناوةين

 ااملتلخئنعاا   اخئ اخا انس  خج نك  ان را  ننوبنن-  نعوان)اخاوت ت(

 املفطوم ، نادية مسعود .

)ني ل دددد نم  ودددددررمن2تعن20ادددددبن–املتلدددددخئ ناددددت نن–افتدددد تنافى سددددلانالسدددددىخئ انعنمرل  ختهددددخن ددددد نااملتلددددخئن ن

  نن22-4صنن–(   2121سةتةاتن
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 نابتى، هاجر.

 استخاخئنافى سلانالسىخئ ان  نر بنال  خماناا   اخم ا 

  2102ألانملنتنن-ال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ تموخرنلن22 مةنناا  ن

 النقيب، متولى محمود.

اسددددتاياتنمرل  ددددخئنافى سددددلانالسددددىخئ ان دددد نر ددددبن مةتدددد نااملتلددددخئنألاكخرية ددددانئدددديعلناف  دددد بنال نبددددت نرباسددددان

  022-42صنن-( 2102)ي ل  نن42تنع22ابن-ومجخ خئنافىيي ان  نااملتلخئنعاا   اخئ ن-استملاخم ا 
 

 المكتباتحوسبة 
 

 الخريسات، خالد عودة.

 ص 002ن- 2012ب ناف ن وخئتنن  ةخسن-ااملتلخئناسنالت   يننل ن لمل تعمتن  نألابرس 

 رزاق، محمد.

و سلانااملتلخئنافجخا  انافجةاطن،اناسنعاتانا ننااملتة  س نرباسدانوخلدانااملتلداناانعة،دانفجخا دانااود  امن

  21-0صنن-( 2109  نا)ي  ن44عنن- Cybrarians Journalن-اوةينب ا تناخا اننة ح 

 لحواطى، عتيقة.

 ص 00ن-مي  تائنافى سلان   نالتو لناو نو  لن رابان لمل تعا انل ةملتلخئنعا سوخئناا   اخئ 

  2102نوير ياتنن-  ناا مةننال نبتنو لنااملتلخئنعا سوخئناا   اخئ 
 

 حوكمة المعلومات
 

 ابراهيم ، عفاف محمد الحسن .

 و عةاناا   اخئن  ننرخعنومملخيئنئخلو راسنئخلترل ملن   نالانعانالو راا ا   

  249ن-222صنن–س راما نن–لتمملخيئنننن

  ن2121ن–)وم تاض ى(نلتموخرنال نبتنل ةملتلخئنعناا   اخئن نن20  ناا مةننننن

 ابن الطيب ، زينب .

ئخميدددداناملتلددددخئناخا دددداننا سوددددخئناا   اددددخئن ن ن ددددخن دددد نموودددد سنادددد راناددددياخئ و عةددددانا ددددبناا   اددددخئنعن

  ن220ن-202صنن–ااة ذاخن ن

  ن2121ن–)وم تاض ى(نلتموخرنال نبتنل ةملتلخئنعناا   اخئن نن20  ناا مةنن

 عبد هللا ، ناذير سرير .

سدن،ننو عةاناا   اخئنعنال  خطملناسن ااناةخبسانس  ةاننلدانتن  يدخهنعن  دينألا ادخئن نرباسدانا ن،دامنادخذينن

)نريودددةاتنن42تنعن24سن-ااج دددانال نب دددانللبشددد فنعنالت   دددملنعناا   ادددخئن نن– لدددينهللانتنبوة ادددانئددد نشدددتان ن

  ن20ن42صنن–(   2121
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 الحياة الثانية
 

 موس ى ، وحيد عيس ى .

ااج ددددداناليعل دددددانل  دددددد تنن–اة،دددددنان نب دددددانل ة   ادددددخئنعنااملتلددددددخئن ددددد نافى دددددخانال خا دددددان نالتاردددددد  نعنومخودددددان ن

  22ن-24صنن–(   2121)ناعت بنمنريوةاتن4تنعنن2ابنن–ملتلخئنعناا   اخئن ناا
 

 الخدمات االستشارية
 

 عبد العزيز، مروة حمدى.

اف ددياخئنوسااددخب،ان دد ناجددخلنااملتلددخئنعاا   اددخئن دد ناملددن نرباسددانا ياا ددانم   ة ددامننشددناننيوددن،ان لددين

  2102ال خ ناتنن-افى  بن ايي 

 اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ن–  نعوان)اخاوت ت(ن
 

 خدمات المكتبات والمعلومات

خدمات املكتبات و املعلومات للمعاقين . خدمة الاحاطة )أنظر أيضا: الاعارة. تسويق املكتبات واملعلومات. 

 (ى. خدمة امللخص الواف الخدمة املرجعيةالجارية. خدمة الامداد بالوثائق . 
 

 ابن سالم، أمير.

اتر لددخئنم  دد بناددياخئناا   اددخئن لمل تعا ددان دد نااملتلدداناانعة،ددانفجخا ددان تناللدد اق نوودد نا شددنائنا  ددبن

  22-ن0صن-( 2109)سةتةاتنن44عنن- Cybrarians Journalن-ل  خسن راهنااملتلخئمن ا تنئسنسخلبتنعةخلنئ عن ا ا 

 أبو املجد، أحمد حلمى.

لت دددييبنادددياخئناا   ادددخئنئخاملتلدددخئننself-service kiosksالتوددد لناوددد ناسدددتاياتنعلدددخطسناف يادددانالىام دددان

  249-222تنص0ابن-ااملن،امن وةينو  ىن ئ نااجيتن اان تحنب  استناوةين لينالتهناةخلنالييس 

  2109اايييانااي باتنن-  نا مةننوئت خبنعامجخ خئنالتجييين  نااملتلخئ 

 و شرحه، ماجد محمد.أب

اددياخئناا   اددخئنالننة ددان دد نا اندد نااجددتئنالرل ددانالودد  ريانااتخوددان  دد نشددلملانوا تاددتمناخادديناوةددين

  044-004صنن-( 2102)ييخيننن02عنن-ا  ب ن-تمت ان  ئ نشنا تناوةين ا سن

 ألامين، صالح الدين محمد.

و ل دددانااملتلدددخئنن-خا دددانعالي  ددد س نرباسدددانم  ،ة دددا عانددد نادددياخئنااودددتف ييسن ددد ناملتلدددخئنادددخا اىن من،  دددخنال 

  022-024صنن-( 2102)ن2تنع2سن-عاا   اخئ 

 أوالد حسينى، يوسف.

ادددددياخئناا   ادددددخئن لمل تعا دددددانئةودددددت رعنألابشددددد فناافتددددد حنل ت دددددخ نائنال ة  دددددانفجخا ددددداننخ دددددي نانبدددددخحن

  029-022تنصن2ابن-عبن امن عيرنوو نىني سفنتنعةخلنئ عن ا ا 

In Third International Colloquium on Open Access .- Rabat , 2018  . ننن 
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 سبالعيد، محمد عبدو.

عانددد نادددياخئناملتلدددخئناارخل دددانال ة ا دددان ددد نبدددانالتملي ل ا دددخنافىيي دددا نرباسدددانا ياا دددانئخاملتلدددانالنطةوددد ان

ن-ئخل  ددديتناةدددخلن دددت   ل ةرخل ددانال ة ا دددانل ييدددانالددد ار نر ناوةددينالردددخ نن ددديعامتناة ذادددخمناوةددين لددديعن

  2102نوير ياتن

  2اخا اننوير يانن-  نعوان)اخاوت ت(

 البرازى، عبيد هادى مسفر

ادياخئناا   اددخئنئةملتلدخئنافجخا ددخئناف خ ددانئيعلدانال  ،ددت نرباسدانا ياا ددامننشددناننشد لخسن لددينال ة،ددةن

  2102س  خجتنن-ا  فاتناخ نن ئ ن ،ينالملا ت 

 ك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن نخجاخا انس  ن-  نعوان)اخاوت ت( 

 بركات، عبد الرزاق.

لت ييبناياخئناا   ادخئنئخاملتلدخئنافجخا  دانافجةاطن،دا نرباسدانن(Chatbots)وسا ةخبن  نبعب مخئناليبرشان

صنن-( 2109)ن2عن-ئل   م   دخ ن-ا نئنكخئتنودخ  نافج تمدت ن  م لينال0مرل   انئخاملتلاناانعة،انفجخا انع ناس

042-024  

 بغدادى، أحمد إسماعيل.

اددددياخئناا   اددددخئن دددد نااجددددخلرنااو  ددددان دددد ناوخم دددداننيددددخمنن دددديارن وةدددديننسددددةخ  ان ردددديار مننشددددناننوخاددددين

  2102ال خ ناتنن-الاخم  نريخ تن لينااووسناوةيناوف ه 

 ملتلخئنعاا   اخئاخا انألا  ن نك  اناليباسخئن موخا ا ننوبنال  خطملنعاان-  نعوان)اخاوت ت(

 بالل، بله أحمد.

اج ددددددددددانااملتلدددددددددخئنعاا   اددددددددددخئتنن-مجنبدددددددددانانعدددددددددةناخا ددددددددددانالوددددددددد راسناافت ودددددددددانللى دددددددددد لنالت   ة ددددددددداناات خا دددددددددا 

  024-040صنن-( 2109)20ع

 بالل، بله أحمد.

اج ددانن-اددياخئناا   اددخئنئةملتلدداناخا ددانالودد راسناافت وددان اددتنالت امددفنالىع دداناددسنعاتددانا ددننال ددخا  س 

  092-024صنن-( 2121)ن02تنع2ابن-نعةنال نبتنل لو تنعاليباسخئن  ن   تنااملتلخئنعاا   اخئ اا

 بوعفان، رانيا.

نمخودددانادددياخئناا   ادددخئنئخاملتلدددانالنطةوددد انل ةرخل دددانال ة ا دددانل ييدددانازاددد انافجةاطدددنن دددسن ن،دددملنشدددل خئن

اج دانبادخحنل  د تنااملتلدخئنن-ااخلدكنئدسنالودلاى الت ا انواتةخخ  نالفخيول تناة ذادخمنباا دخنئ  فدخستن لدين

  022-022صنن-( 2121)ن0تنع2ابن-عالتملي ل ا خ 

 بوقاسم، محمد.

اف ياخئنالننة دانئخاملتلدخئنافجخا  دا ناا ند ن لمل تعمدتناملتلداناخا دان د اب نئ ادييسنل   د تنعالتملي ل ا دخن

  92-22صنن-( 2102)ن9تنع4ابن-تلخئ اج ان  بنااملن-اة ذاخمناوةينئ نخسبتن لينالنوةخسناوخالى 
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 الجابرى، سيف بن عبد هللا.

اياخئناا   اخئنئخاملتلخئنألاكخرية ا ناملتلخئناخا انالو رخسننخئ سناة ذاخمنسد فن لدينهللانافجدخئن تن

 ص 02ن-    انئزتنسخلبنالتيخات 

  2102ال خ ناتنن-  نا مةنننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئنئجخا انال خ نا 

 جاسم، منتهى عبدالكريم.

اسدددتاياتنال ددد ا ملرنال خئدددتنعااتوددددنتن ددد نم دددييبنادددياخئنااوددددتف ييسن ددد نا سودددخئناا   ادددخئنافجخا  ددددا ن

ن-ااج انال نان دانليباسدخئناا   ادخئ ن-رباسانا ياا امنايتهىن لينالملن،بناخسبتنووسنب خنوة رناليجخب 

  20-0صن-( 2121)ن2تنع2اب

 .الحارثى، نورة بنت نحيل

سددد ينئدددسننادددياخئناا   ادددخئن ددد نااملتلدددخئنألاكخرية دددانالوددد  ريا نرباسدددانم   ة دددامناددد بانئزدددتناو دددانافىدددخب تت

  091-022صنن-( 2109)ن4عن-ئل   م   خ ن-س  ينالة ن  

 حرحاد، كهينة.

اج دان  دبنن-م   بناياخئنااملتلانااتاململان  نال   تنالرل اناسنعاتدانا دننااودتف ييس نرباسدانا ياا دا 

  042-002صنن-( 2104)ن4تنع4املتلخئتنابا

 حسن ، أميمة كمال الدين.

( املتلددداناخا دددانوادددختن لدددينالدددنوةسنئدددسن COVID-19ادددياخئنااملتلدددخئنافجخا  دددان ددد نبددداناخطودددانك بعادددخن)

)ريوددددةاتن2عن–اج ددددانال بانددددان نن–م ملدددداناة ذاددددخنمن ا ةددددانعةددددخلنالددددييسنووددددسنتن ددددخرلناسددددةخ  انوةددددةان ن

  022ن-042صنن–(   2121

 حسن، سحر يوسف.

ن-الفتنسددددت ن-رعبنادددياخئناا   ادددخئنئخاملتلدددخئنال خادددان ددد ننبسدددخهنالدددخرىناليسدددت بنااملدددن  نرباسدددانا ياا دددا 

  49-9صنن-( 2102)ي ل  من عت بننن4تنع22ع

 محمد. ةحسنى، شاهيند

اددددددياخئناا   اددددددخئن دددددد ناملتلددددددخئنال يملدددددد  خئنال نب ددددددانعألااية ددددددانئةملددددددن نرباسددددددانا ياا ددددددامننشددددددنانناةوددددددخهن

  ن2102 سملييب،اتنن-اونعسناتناس 

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 حفنى، آية سالم أحمد.

ن-ادددياخئناا   ادددخئنالةبا  دددا نرباسدددانا ياا دددامننشدددنانن ،زددد نوودددسن ئددد ناف  دددتتنسددد   ناوةدددين لدددينافجددد ار 

  2121الف  تتن

 الف  ت نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ اخا انن-  نعوان)اخاوت ت(
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 . حمدى، أمل وجيه

Using drones in library services: A survey study for Saudi university libraries.- Arab J. of Library & 

Information Science.- Vol.40, No.1 (January 2020).- p.4-23. 

 خوجة، مصطفى عبد الحق.

 ةددددخرانشدددد عسنااملتلددددخئن ن دددد نبمدددد نعفددددخهاناددددياخئناا   اددددخئنافىيي ددددان دددد نا سوددددخئناا   اددددخئننCOBITرعبن

  222-222صن-ئجخا اناا كن لينال ة،ةناة ذاخمناملرفتن لينافىملنا ااتن  ةخسنا   ىنال      

  2109انبان)م مر(تنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن21 مةنناا  ن

 الدباس، ريا

  40صنن-( 2102) عت بننن2عن-ا   اخمك ن-اا   اخئ ناياخئ

 دليمى، وردة.

مزادد  ناددياخئنااملتلددخئن  دد ناف دد  نرباسددانا ياا ددانئةملتلددان وةددين ددنعاناخا ددانألاا ددتن لددينال ددخربنل   دد تن

  2102نوير ياتنن- ستا امنعبرانرل  ىتناييجانشنعاط 

  2اخا اننوير يانن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 ى.دنيا، هبة فتح

مملددددددة بناف ددددددياخئناا   اخم ددددددانعم ددددددخنيوت خاددددددخئنااوددددددتف ييسناددددددسناملتلددددددخئنك  ددددددخئناخا ددددددان يرددددددخ نرباسددددددان

  091-022صنن-( 2102) ئن،امني ا  نن2تنع4ابن-ااج اناليعل انل   تنااملتلخئنعاا   اخئ ن-مار ر ا 

 الرفاعى ، مفتاح عثمان .

افتددخحن  ةددخسننمااوخسددلىنئخفجخا ددخئنال  ة ددان نال اندد نعاادديا ل اف ددياخئنااملتة ددانعنرعب ددخن دد نمردد ،ننالت  دد بن

  222ن-219صنن–تنناخ ننا ترنئسني مرن نالنمخخ 

  2121 ات نتنن–  ناا مةننألاعلنل وبنااملتلخئنعناا   اخئنئجخا ان ات ن ن

 الزهرانى، جمعان عبد القادر.

صنتنن0اددددبنن-شدددد ا ناخا دددداناللخوددددان اة ذاددددخ عاندددد ناددددياخئناا   اددددخئن دددد ناملتلددددخئنافجخا ددددخئنالودددد  رياناليخ

400-422  

  2102الن،خ تنن-  نا مةننافجة  انالو  ريانل ةملتلخئنعاا   اخئ 

  224-222صنن-( 2102)ي ا  ن22عنن- يضخن  ن نا  ب 

 زيدان، سفانة عبد القادر.

ينالددنوةسنئددسنم ملددا نئجخا ددان اددختن لددن(Library Liaison)اددياخئناا   اددخئناا ياددان اددتناملتلددىنالت ا ددان

-014صنن-( 2102) عتدددد بنمنريوددددةاتنن4تنع4اددددبن-ااج دددداناليعل ددددانل  دددد تنااملتلددددخئنعاا   اددددخئ ن-رباسددددانوخلددددا 

021  
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 سلمان، عائدة مصطفى.

ااج دددانال نان ددددانليباسددددخئنن-اف دددياخئن لمل تعا ددددانا انددد نااملتلددددخئنافجخا  دددانال نان ددددان  دددد نشدددلملان ا تاددددت 

  020-044صنن-( 2102)ا مةاتنن0تنع0ابن-اا   اخئنعالت   مل 

 السيد، محمود ياسين.

  2102ال خ ناتنن-اياخئناا   اخئن لمل تعا انئةملتلاناملننال خاامننشناننب خناليجخبتناوةينس  ي 

 اخا انألا  ن نك  اناليباسخئن موخا ا ننوبنال  خطملنعااملتلخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 شاشة ، فارس.

النطةودددددد انل ةرخل ددددددانال ة ا ددددددانافجةاطن،ددددددان  دددددد نشددددددل خئنالت ا ددددددانواتةخ  ددددددانمةوددددددل تناددددددياخئنااملتلددددددخئن

ااج دددانال نب دددانلللنشدددد فنعنن–اة ذادددخن نرباسدددانع دددف انمو    دددانمنمدددخبسنشخشدددانتن لددددينالرندددىنئدددسنرب،دددي ن ن

  22ن-01صنن–(   2121)نريوةاتن42تنعنن24سن–الت   ملنعناا   اخئن ن

 شاهين ، شريف كامل.

  22-20صنن–(   2121)ريوةاتنن2عن–اج انال بانان نن–اياخئنااملتلخئنعناناعةناا   اخئنعنتنألا اخئن نن

 شحاته، آية سامى خليل.

ن-ال ،دد  نرباسددانا ياا ددامننشددنانن اددخمتن عن،ددخنالناددخر  ناددت اددياخئناا   اددخئنااتخوددانلياب دد ىن  دد تنال ددن سن 

  2102 سملييب،اتن

  ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ اخان-  نعوان)اخاوت ت(ن

 صبحى، آالء محمد.

مخ   ددددانلرددددانافجوددددين ددددد نم ددددييبناف ياددددانااملتة دددددانئخادددديابسنالتجن،ة ددددانئةوخم دددددانالينت  ددددا نرباسددددانا ياا دددددان

ن- 2109شدددل سنال دددد تتنن-عاردددانميب،ة ددداناودددت ل  امننشدددنانناهدددخناوةدددين  ةدددخستنئةادددخبعان ل دددتنا  دددانئ ددد ات 

 ص 202

 اخا انااي م ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 الصبحى، حميدة بنت عبيد.

ن-نراباناف ددددياخئناا   اخم ددددان دددد نااملتلددددانافجخا  ددددا ناملتلدددداناا ددددكن لددددينهللانئددددسن لددددينال ة،ددددةنافجددددخا  ناة ذاددددخ 

  022-012صنن-( 2102) ئن،امنسةتةاتنن2تنع22ابن-اج اناملتلاناا كنمتينال  ي ا 

 ضياء، رانيا.

 ص 02ن-اياخئناا   اخئناا ياانئةنعةناا   اخئنعر بناماخذنال نابناة ذاخنل ةملتلخئنافى  ا ا 

  2102ال خ نانتنن-لجة  انااملن،انل ةملتلخئنعاا   اخئ لن20 مةنناا  ن

 العامرى، جميلة بنت حمدان.

ئجخا دانالود رخسنندخئ سن د نبمد نااودت  ناا ن د نل ردت مناة  دانرعبناياخئناا   اخئن د نااملتلدانالرل دان

  024-019صنن-ئزتنوةياسنال خان تنببخ نئزتناة انالن،خاتتنسخا انئزتنس فناا خ،  

  2102ال  ،تنتنن-جة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبت فن22 مةنناا  ن
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 عبابسة، مكية.

النطةودددددانل ةرخل دددددانال ة ا دددددانادددددسنادددددتلنا نددددد نالت ا دددددانواتةدددددخخ ننمنن دددددانادددددياخئناا   ادددددخئن ددددد نااملتلدددددا

(Facebook) اج دددددددانبادددددددخحنل  ددددددد تنااملتلدددددددخئنن- ناملتلدددددددانعي نازاددددددد ان اة ذادددددددخمنامل دددددددان لخ وددددددداتنادددددددنارنعدددددددن،ب

  22-2صنن-( 2121)ن2تنع2ابن-عالتملي ل ا خ 

 عبد العليم، هاجر طلعت.

ن-رعبناملتلان سملييب،ان  ناياانااوتف ييسنات ير نال  خمخئ نرباسانوخلامننشدنانن ادخمتن عن،دخنالنادخر  

  ن2102 سملييب،ان

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)رعت باه(

 عبد الفتاح، نرمين محمد.

ان  دددد نشددددلملانوا تاددددت نرباسددددانم  ،ة ددددامننشددددنانناةوددددخهناددددياخئناا   اددددخئنئة اندددد نشددددنكخئنالر ددددتاسنااتخودددد

  2102 سملييب،انتنن-اونعسن وةيناتناس 

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 عبد الكريم، بن عميرة.

ن22عن-ا  دددب ن-التودددييخئ ادددياخئناا   ادددخئنئخاملتلدددخئنع رعائنقوددد ، تخن ددد ناللة دددان لمل تعا دددانئددد سنالفدددنصنع 

 222-224صنن-( 2102)ي ا  ن

 عبد املحسن، أشرف محمد.

اددياخئناا   اددخئنالننة ددانئخلبشدد فخئنال  ي ددان  دد نشددلملانال ،دد نعا نددفنألابشدد فخئنال نب ددانا هددخ نرباسددان

 ( 2102)ي ا  نن42عن- Cybrarians Journalن-مو    ا 

 عبد املنعم، أسماء عثمان.

الت ا دددانواتةددخخ ن دد نمرددد ،نناددياخئنااملتلددخئنألاكخرية دددانئجخا ددان سددملييب،ا نرباسدددان مددخراناددسنشددل خئن

  2102 سملييب،اتنن-ا ياا امننشنانن اخمتن عن،خنالناخر تناتخناوةينل  نوخمب 

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)رعت ابا(ن

 العبرى، زكريا بن يحيى.

اا   ادددخئن ددد ناملتلددداناا نمدددانال خادددان وددد ريان ةدددخس نرباسدددانم   ة دددانادددسنعاتدددانا دددننااودددتف ييسمنادددياخئن

 عبنا ن022ن- 2102الن،خ تنن-نشنانن خئينئسنس  ةخسنااا خ  

   نعوان)اخاوت ت(ناخا اناا كنس  ر ننوبن  بناا   اخئ 

 ثيمين ، اقبال.عال

 نننن 2102ال خ نان نرابنال  سنتنن– اياخئناا   اخئن
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 العرينى، روان محمد عادل.

 سدددملييب،اتنن-اددياخئنااودددتف ييسنئةملتلدددخئناخا ددانمدددخبعس نرباسدددانوخلددامننشدددنانناةودددخهناوددنعسن وةدددي 

2121  

 اخا ان سملييب،ا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 العزى ، سالم جاسم .

  دددد نشددددلملانالت ا ددددانواتةددددخخ ن دددد نبدددداناخطوددددانك بعاددددخن نا سوددددخئنعاندددد ناددددياخئناا   اددددخئنولمل تعا ددددان

)نن2عنن–اج ددانال بانددا نن–سددتتناخسددبنال ددة تن خمملددان ددخاننادد ارن ناا   اددخئنألاكخرية ددانال نان دداناة ذاخم

  000ن-24صنن–(   2121ريوةاتن

 عطية، بدر الدين.

   ادددخئنااتخودددان  ددد نا انددد نع،ددد نااملتلدددخئنااملتلدددخئنال نب دددان ددد ناللة دددانالننة دددا نرباسدددانمو    دددانف دددياخئناا

  2102نوير ياتنن-افجخا  امننشنانناخا اننة ح 

  نا تين  بنااملتلخئنعالت   مل 2اخا اننوير يان-  نعوان)رعت باه(

 عقدة، هند محمد يوسف.

ي ناددياخئنا   اددخئنا اندد نالوددياناليل ،ددانااتخوددان اددتنال ،دد ناا ياددانل ددي خا نرباسددانا ياا ددامننشددنانناجدد

  ن2102ئ هختنن- لينافج ارنافجخكتتن اان لينالفتخحن تح 

 اخا انئ هخ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 علوى، هند.

انال ة ا ددددددان ددددددرعبنشددددددل خئنالت ا ددددددانواتةددددددخخ ن دددددد نمردددددد ،ننعقودددددد ،ملناددددددياخئناا   اددددددخئن دددددد ناملتلددددددخئناارخل

  42-29صنن-( 2121)سةتةاتنن2تنعن2ابن-  م   خ ئل ن-افجةاطن،اناتلن  اانك بعاخ 

 عليان، ربحى مصطفى.

 ةددددددخس نالددددديابناايهج ددددددانل زادددددننعالت   دددددد تنن- سخسددددد خئنادددددياخئناا   اددددددخئنل ةملتلدددددخئنعا سوددددددخئناا   ادددددخئ 

 ص 424ن- 2102

 عليوه، حافظ محمد محمود.

عرعب دخن د نالتية داناا   اخم دا نناياخئناا   اخئناارد بان د ناد ار نمملي ل ا دخناا   ادخئنئةوخم دان سد  ط

 [ص 22تن]202ن- 2102 س  طتنن-رباسانا ياا امننشناننوخاينالاخم  نريخ  

 اخا انألا  ن نك  انال رانال نب انئيس  ط ننوبنال  خطملنعااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 غرارمى، وهيبة.

صنن-( 2104)ن4تنع4اددبن-اج ددان  ددبنااملتلددخئ ن-افجةاطن،ددا اددياخئناا   اددخئنالننة ددان دد نااملتلددخئنافجخا  ددان

022-214  
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 غنيم ، سارة بهجت .

ادددياخئناا   ادددخئنئخاجدددخلرنعنافجة  دددخئنالزودددخط انااملدددن،ان نرباسدددانمو    ددداناددد نمملدددة بنا نددد نل ةملتلدددخئن

ملددددد بانتنااين–الزوددددخط ان  ددددد نشدددددلملانوا تادددددتنمناشدددددنانن دددددتهن لدددددينالودددددتخبناردددددخعب تنايةدددددخسنمددددد   نا دددددخع ن ن

2121  

 ك  ان را ن ننوبنااملتلخئنعنال  خطملنعناا   اخئن ناخا اناايمل بان ن–( رعت باه  نعوان)

 القاسم، صالح محمود.

ن-ااج ددانألابرا ددانل ةملتلددخئنعاا   اددخئ ن-اددياخئناا   اددخئنالصددى ان دد نألابرس نال اندد تنالتوددييخئتنالرةدد ح 

 ( 2109)ريوةاتنن4تنع44اب

 إبراهيم عبد السالم.القحواش، 

ن-اياخئناا   اخئن  نااملتلخئناانعة،دانئجدخا اىنالةاع،دانعسدنهخ نرباسدانا خبادامننشدنانناوةدين وةدينانادخ  

  2102 نائ رتن

 اخا ان نائ ر نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 قموح، ناجية.

ملتلخئنافجخا  ا نرباسانا خباانئد سناد ن  ناملتلداناخا دانوا دتناياخئناا   اخئنااتخوان اتنا ان نع، ناا

 ص 04ن- لينال خربنل    تن ستا انعاملتلاناخا انافجةاطنمناخا اننة حتن ر انئيبنالييس 

  2102نوير ياتنن-  ناا مةننال نبتنل ةملتلخئنعا سوخئناا   اخئ 

 كاظم ، هناء عبد الحكيم .

ااج دددددانال نان ددددددانن–  تددددديناف ياددددداناف خبا دددددانادددددسنعاتدددددانا دددددننااودددددتف ييسنادددددياخئناا   ادددددخئن ددددد ناملتلدددددانا

  ن212ن-022صنن–(   2121)ن2تن0تنعن20ابن–ل ة   اخئن ن

 كمال الدين، هشام محروس.

ادددياخئناا   ادددخئن ددد ننردددخعنالوددد خوان ددد ناوخم دددخئن ددد  يناملدددن نرباسدددانا ياا دددان  ددد ناودددخم اىنألانملدددنن

  2109الف  تتنن- فاتنبوخ ن لينالتخر ن لينال خربنس ،فت ع س اسمننشناننش لخسن لينال ة،ةنا 

 اخا انالف  ت نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 لعمروس، آمال.

م  ددددد بناف دددددياخئنااملتة دددددانعمدددددملناا دددددخي تناليعل دددددا نمضدددددخهائناارخل دددددانال ة ا دددددانئخاملتلدددددانال  ي دددددانافجةاطن،دددددان

  20-22صنن-( 2121)ن42تنع24سن-ال نب انللبش فنعالت   ملنعاا   اخئ ااج انن- اة ذاخ 

 محمود، ياسر نبوى.

اياخئناا   اخئن د نااملتلدخئنألاكخرية دان اخبام داناا يادانادسنادتلنا اند نالت ا دانواتةدخخ ناد ننشدخبان

 ص 22ن-اخ اننل نالفةول تمنيخسننال  ناوة رتناخسبناوةيناناةر 

  2102ال خ ناتنن-تموخرنال نبتنل ةملتلخئنعاا   اخئ لن22ن مةناا  ن



 

 

222 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 . مزيان، بيزان

اوةدددددددينئددددددد نناناادددددددياخئناا   ادددددددخئنالننة دددددددان ددددددد نااملتلدددددددخئنافجخا  دددددددانافجةاطن،دددددددا نااملتلددددددداناانعة،دددددددانفجخا دددددددان

  44-22صنن-( 2121)ن4عنن-ئل   م   خ ن-تنمه ان ،ناتتنا ابانسةخ  ا اة،خسنئ ةاسننانراس ن اة ذاخمل  ئ

 طيرى، أحالم بنت معضد.امل

اددياخئناا   ادددخئن ددد ناملتلدددانايييددداناا دددكن لدددينال ة،ددةنل   ددد تنعالت ي دددانادددسنعاتدددانا دددننااودددتف ييس نرباسدددان

  2102الن،خ تنن-م   ة امننشنانناوةيني سفنانار 

 اخا اناا كنس  ر نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 الرحمن.مكى، صفاء عبد 

اف ن دددد تتنن-م  دددد بناددددياخئناا   اددددخئن لمل تعا ددددانئجخا ددددانالي  دددد سمننشددددنانن لدددديناللددددخق نيدددد مرننسددددةخ  ا 

2102  

 اخا انالي   س نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 املوسوى، فاطمة.

Maker-space: the new trend of academic library services.- 18p. 

  2102او  نتنن-جة  انااملتلخئنااتاململاتنمنعناف   بنال نبت فن24 مةنناا  ن

 . نصر، طه محمد

رعبنمرل  ددخئنال ،دد ن دد نم ددييبناددياخئناا   اددخئ نرباسددانمو    دداناي  ادداناملتلددخئناملددننال خاددامننشددنانن

 عبنا ن091ن- 2109ااي ختنن- اخلن لينااج ينم   تن تنووسن لخس 

 اخا انااي خ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-)اخاوت ت(  نعوان

 الهوش ، أبو بكر محمد .

ال دددددخ نان نرابنن–  ادددددياخئناا   ادددددخئنئخاملتلدددددخئنالاتاخا دددددانعن  ن دددددخن  ددددد نامادددددخذنال دددددنابنالو خ ددددد ىنعنالاادددددن   ن

 صن ن222ن–   2101السىخ نل زاننعنالت    نتن

 الهوش ، أبو بكر محمد .

 ص ن222ن–   2101ال خ نان نرابنالسىخ نل زاننعنالت    نتنن–ا تاتنعناياخئناا   اخئن نشلملانو 

 وهدان، محمد رجب.

ااج دددانن-ادددياخئناا   ادددخئنااتخودددان ددد نا انددد ناناعدددةناللوددد تنااملدددن،ان  ددد نشدددلملان ا تادددت نرباسدددانمو    دددا 

  291-222صنن-( 2109) عت بنمنريوةاتنن4تنع2ابن-اليعل انل ةملتلخئنعاا   اخئ 

 الويس ى، عروبة حيدر.

ادددددياخئناا   ادددددخئن لمل تعا دددددان ددددد نااملتلدددددخئنافجخا  دددددانال نان دددددا نرباسدددددانمر ،ن،دددددامننشدددددنانن مردددددختنووددددد سن

  2102 ريارتنن-ي مر 

 افجخا انااوايملن،ا ن–  نعوان)اخاوت ت(ن
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 خدمات المكتبات والمعلومات للمعاقين
 

 إبراهيم، ميثم عباس.

 نرباسددددداننااوددددتف ييسن دددد ناملتلددددخئنا خ ددددينااملفدددد م سنالتخ  ددددانلدددد  ابانال ةددددانعالادددد عسنواتةخ  ددددااددددياخئن

  2104 ريارتنن- مر ،ن،امناشناننووسنب خناليجخبن

 افجخا انااوايملن،ا ن-  نعوان)اخاوت ت(

 إبراهيم، وفاء خميس.

 ص ن042ن–  2102 نمانافجخا  اتن سملييب،ا نرابناان-اياخئناا   اخئنل ة خن سنذ ي خنال خئ  سنل ت  ب 

 ابن شعيرة، سعاد.

ااوددددددتف يعسنذع نووت خاددددددخئناف خ ددددددانئةملتلددددددخئناارخل ددددددانال ة ا ددددددانععاادددددد نم ددددددييبناف ياددددددا نااملفدددددد نن

  222-214صنن-اة ذاخ 

  2102تنمةوان–اا ت تنال  نىنو لنعان ناياخئناملتلخئناارخل انال ة ا ان ن  ن

 ألاسطى ، أسماء .

  44ن-29صنن–ال  خم انلىع نووت خاخئناف خ ا ناف ياخئن

  2104 نائ رنتنن–  ناا مةننال   ىنللجة  انال  ة انل ةملتلخئنعناا   اخئنعنألابش ف ن

 بوسعيد، فاطمة.

ن-ااتر لخئناا   اخم انلىع نووت خاخئناف خ ا نرباسانوخلانااملف م سنئةملتلاناخا انال نبتنئدسنات دي  

  2102نوير ياتن

  2اخا اننوير يانن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 حسن، مصعب محمد.

اياخئنااوتف ييسنذع نووت خادخئناف خ دانئخاملتلدخئنافجخا  دانئخلود راس نرباسدانوخلدانلدل  ناملتلدخئن

)ي ل ددد نن2تعن2ادددبن-اج ددداناانعددةنال نبدددتنل لوددد تنعاليباسددخئن ددد ن  ددد تنااملتلددخئنعاا   ادددخئ ن-اخا ددانافجة،دددنا 

  242-224صن-( 2102

 حطاب، منيرة.

ن2تنع2اددددبن-اج ددددان  ددددبنااملتلددددخئ ن-الر لدددداناا ددددخن سنئملددددن،خنعااملتلددددخئناانعة،ددددانافجخا  ددددانئددددخفجةاطننال خ ددددةا 

  49-22صنن-( 2102)

 دحمان، نسيبة.

اف ياخئنااملتة اناا اتانلىع نووت خاخئناف خ ان  نبانمر بائنالتملي ل ا خنافىيي ا نرباسدانا ياا دان

  2102نوير ياتنن-نوير يامنموةلانروةخستن يخهنئسنوةتئ ن-ال خربنل    تن ستا ائةملتلان لين

  2اخا اننوير يان–  نعوان)اخاوت ت(ن
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 السيد، هانى ربيع.

Blind and visual impaired services in University of Sharjah: a case study of the Disability 

Resource Center/ Sup. Sherif Shaheen.- Dubai, 2018.- 78p. 

Thesis (MLIS)- The American University in the Emirates. 

 شقر، ليندة.

ن2عنن-اج ددددان  ددددبنااملتلددددخئ ن-افىخاددددا ن-عاندددد ناف ياددددانااملتة ددددانل ة ددددخن سنئملددددن،خنئخاملتلددددانال  ي ددددانافجةاطن،ددددا

  42-24صنن-( 2104)

 صادق، أمنية مصطفى.

ن42عنن- Cybrarians Journalن-ا   اددخئنعألاماددرانال  خم ددانل ف ددخئناف خ ددا افىخاددانلدئددياعن دد ناددياخئنا

  20-24صنن-( 2102)ريوةاتن

 الضامن، خلود مبارك.

اددددياخئنااملتلددددخئنلددددىع نافىخاددددخئناف خ ددددان دددد نرعلددددانال  ،ددددت نرباسددددانا ياا ددددامننشددددنانن اددددخلن لددددينااج ددددين

 عبنا ن222ن- 2109ااي ختنن-م   تن وةيناووسنالو  ي  

 اخا انااي خ نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-عوان)اخاوت ت(  ن 

 عبد الجواد، أسماء محمد.

اياخئنااملتلخئنال خادانلدىع نووت خادخئناف خ دان د ناملدن ناملتلداناملدننال خادانئدخفج ةاناة ذادخمننشدنانن

  2102ال خ ناتنن- اخمتن وةينبم ت 

 را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ اخا انال خ نا نك  ان  ن-  نعوان)اخاوت ت(

 عبده، فاطمة الزهراء محمد.

اف دددياخئناا   اخم دددانالر دددتنم   ييدددان ددد نانامدددملناا   ادددخئناف خ دددانئدددىع نووت خادددخئناللملدددن،انعالتودددييخئن

 ص ن22ن-عافى  لناا  توا 

  2102ال خ ناتنن-  نا مةنننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئنئجخا انال خ نا 

 مجاهد، والء محمد مصطفى.

ادددياخئنااملتلدددخئنعاا   ادددخئن ددد ناملتلدددخئنالملدددبنعالدددلملبن ددد ناملدددن نرباسدددانم   ة ددداناددد نئيدددخهناةددد ذجنا  دددتحمن

 ص ن249ن- 2102ال خ ناتنن-نشنانن اخمتن وةينبم ت 

 اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(

 ماهر. محمد، فاطمة

ئنددددىنن-اددددياخئناا   اددددخئنللعفددددخهن  دددد نال ،دددد  نرباسدددداناستملاددددخم انم   ة ددددامننشددددنانن ددددةانمددددخبع نادددد  ن  

  2109س ،فتن

 اخا انئنىنس ،ف نك  ان را  ننوبن   تناا   اخئ ن–  نعوان)اخاوت ت(ن
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 محمد، يوسف طاهر.

خا ددخئنئةيييددانالن،ددخ  نرباسدداناددياخئناا   اددخئناا ياددانل رددت نذع نووت خاددخئناف خ ددانئةملتلددخئنافج

  2109الن،خ تنن-ع ف انمو    امننشنانن خئينااا خ  

 اخا اناا كنس  ر ن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 مصطفى، والء محمد.

ادددياخئنااملتلدددخئنعاا   ادددخئن ددد ناملتلدددخئنالملدددبنعالدددلملبن ددد ناملدددن نرباسدددانم   ة ددداناددد نئيدددخهناةددد ذجنا  دددتحمن

  2102ال خ ناتنن-نشنانن اخمتن وةينبم ت 

 اخا انال خ نا نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعال  خطملنعاا   اخئ ن–  نعوان)اخاوت ت(ن

 النجار، حسن رضا.

ومجخ ددخئنافىيي ددان دد ناجددخلناددياخئنااملتلددخئنعاا   اددخئناف خ ددانئددخاملف م سمنب ددخنووددسناليجددخبتنا دد بن

  21-20صنن-( 2102)ن2تنع02ابن-ااج انال نان انل ة   اخئ ن- لخس 
 

 خدمة اإلحاطة الجارية
 

 جاسم، سعاد محمد.

 وخ دددانافجخب،دددان لمل تعا ددداتنمدددةرنئددد تننااوددد بناف دددياخئناالتملدددنان ددد نااملتلدددخئنعانامدددملناا   ادددخئ ناياددد

ن0تنع0ادددبن-اج دددانبادددخحنل  ددد تنااملتلدددخئنعالتملي ل ا دددخ ن-املتلدددانك  دددان را نافجخا دددانااوايملدددن،ان اة ذادددخ 

  22-21صنن-( 2109)

 الشهرانى، منال بنت ظافر. 

ن- وخ دانافجخب،ددان دد ناملتلدخئنالرخللددخئنئجخا دداناا ددكنسد  ر نرباسددانا ياا ددامننشدناننسدد ينسدد  ينالة ددن  

  2102الن،خ تن

 اخا اناا كنس  ر ن-  نعوان)اخاوت ت(ن
 

 خدمة اإلعارة

 إلاعارة( :)أنظر
 

 خدمة اإلمداد بالوثائق
 

 فتحى، إيمان محمد.

ئخل  ددددخطملن دددد نااملتلددددخئنال  ي ددددا نرباسددددانمو    دددانادددد نع دددد نمملدددد بنا  ددددتحنلت ددددييبناف ياددددان دددد نايادددان ادددديارن

  ن2102ال خ ناتنن-ااملتلانال  ي امننشنانن ،سنالييسن لينالتخر تنقرن،ين ئ نافىوسنباض ى 

 اخا انو  اس نك  ان را  ننوبنااملتلخئنعاا   اخئ ن-  نعوان)اخاوت ت(
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 الخدمة المرجعية

 )أنظر أيضا: املراجع(
 

 إبراهيم، محمد يحيى.

ص  -( 7182)يوتيةو  غسطة/   تةبف     3، ع81مة  -مكفبعت نة.  -طرق تقديم الخدمة املرجعيةة اتفاعلييةة 

31-33  

 ابن أم الغار، حكيم.

Le service de reference dans les bibliothèques universitaires algériennes: l'apport des 

technologies de l'information et de la communication.- 

  72-85ص  -( 7186) 6، ع 5م  -مجية ليم املكفبعت  

 بوشامة، ثلجة.

الخدمةةةة املرجعيةةةة تةةة  املكفبةةةعت الاعمعيةةةة  ا تيةةةع تةةة  تيبيةةةة ا فيعجةةةعت املطةةةفايدي   اتاتةةةة ميدانيةةةة  عملكفبةةةة 

  7186قطن/ينة،  -اتبواق   ثلاة  وشعمة، كوثر شنيقى  غم -املركزية جعمعة اتعربى    مهيدى

  7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )معجطفي (

 جبارة، شهر زاد حسن.

الخدمةةةةة املرجعيةةةةة تةةةة  مكفبةةةةعت جعمعةةةةة املةةةةط  اتاتةةةةة تواقعهةةةةع  اتف /ةةةةي    لةةةةع   دمةةةةة مرجعيةةةةة تق يةةةةة  

   7181املط،  -إشراف ليس ى اتعطعفين 

 كيية آلاااب  اتعيوم إلا طعنية  قطم املكفبعت  املعيومعت   طجعمعة امل - غطر  ة )اكفوتاه(

 الجالب، محمد فتحى محمود.

Students' perception of virtual reference services (VRS) Ask a librarian: a case study of digital 

library services in Shaqra University, Saudi Arabia.-   

  316-765ص  -( 7182)يوتيو  21، ع 72م  -ت  املكفبعت  املعيومعت  الاتجعيعت الحديثة 

 رملى، رندرا.

Managing user queries using cloud services: KAUST library experience  Rindra M. Ramli, Faten 

Ba-Rayyan.- p..528-589. 

  7182نعمة ، امل -ا عية املكفبعت املف صصة، فرع الخيي  اتعربى ل 73تؤت ر املت  

 سعيد ، محمد سعيد .

اتععمةة املصةرية   ا تيةع تة  نجةعا املقع يةة املرجعيةة    مدى تاعيل قوانين  ر نو تلخدمعت املرجعية ت  املكفبةعت

  2116 – 2176ص  –(   7171) ايط   35ع  –مجية كيية اتيغة اتعربية  عملنوفية    –
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 الصبحى، حميدة بنت عبيد.

عيةةةة اتةةةواتام تلخدمةةةة املرجعيةةةة اترق يةةةة )اتةةةملل مكفدةةةى(   كفبةةةة امليةةة  لبةةةد    ةةة  لبةةةد تحييةةةل لتةةةرية املرج

  321-333ص  -( 7181)ينعير 78ع -اليم  -اتعزيز الاعمعية  جعمعة غم اتقرى 

 العتيبى، نورة حمس.

 اقةةخ  ةةدمعت املكفبةةعت ات/بيةةة تةة  ك ةة ى مط لةةايعت مدينةةة اتريةةعر  اتاتةةة  بةةاية  نةةوتم   ةة  اتعفيدةةى، 

  36-85ص  -( 7171) 75ع  -اليم  -تيهعم لل  اتسحيبع ى 

 العتيبى، ياسر بن محمد.

الخدمةةةةة املرجعيةةةةة اترق يةةةةة تةةةة  املكفبةةةةعت الاعمعيةةةةة الحووميةةةةة اتطةةةةعواية  اتاتةةةةة تقوي يةةةةة  إشةةةةراف منصةةةةوت 

  7186اتريعر،  -اتزامل 

 جعمعة املي  تعوا  -غطر  ة )معجطفي (

 العيسوى، هانى مصطفى.

خدمة املرجعية اترق ية  عملكفبعت الاعمعية تة  مصةر  اتاتةة ميدانيةة  إشةراف تةعمم عية هم لبةد غ صعئيو ال

 ص 772ن، -غ - 7181  هع،  -الاواا، إي عن غ  د طه 

 جعمعة   هع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  –غطر  ة )معجطفي ( 

 فرح، عبد الرحمن عبد العزيز.

  83-86ص -( 7186)معتس  53ع -املكفبة  -ملرجعية إضع ات  ول ت/وتات الخدمة ا

 املحضار، عبد هللا بن عبد الرحمن.

  866-822ص  -مدى الحعجة تلخدمعت املرجعية ت  املكفبعت لكعاي ية اتطعواية ت  ظل املحفوى اترقمى 

  7183اتلعتقة،  -ت  املتؤت ر إلاقييمى اترابخ تالفال ت  املن/قة اتعربية 

 مصباح، محمد.

املجيةةةةةةة  -الخدمةةةةةة املرجعيةةةةةة اترق يةةةةةة   كفبةةةةةة جعمعةةةةةة غم اتقةةةةةرى  عمل يكةةةةةة اتعربيةةةةةة اتطةةةةةعواية  اتاتةةةةةة  عتةةةةةة 

  68-72ص  -( 7186)غ ريل يونيو 7، ع3م  -اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت 
 

 خدمة الملخص الواقى
 

 مهرى، سهيلة.

ن وذجةةةةةع  تةةةةةهيية مهةةةةةرى،  ةةةةةالل  ةةةةة   RSS تةةةةة  املكفبةةةةةعت   دمةةةةةة امللخةةةةة  اتةةةةةوات  تي وقةةةةةخ 2.0ت/بيقةةةةةعت اتويةةةةة  

 ص  83 -جعمخ 

  7116قطن/ينة،  -ت  املتؤت ر اتعربى  ول املكفبعت  متؤتطعت املعيومعت 
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 الخرائط
 

 إبراهيم، بالل خليل.

 - اةةةا  اتةةةا جعع الخةةةرائ  تةةة  شةةةركة الات لةةةوعفعت اتنا/يةةةة  اتاتةةةة تقوي يةةةة  إشةةةراف  يةةةوا للةةة  لريدةةةى 

  7186بغداا، 

 الاعمعة املط نصرية  –في ( غطر  ة )معجط
 

 الخرائط الذهنية
 

 حسن، حسن راغب.

   7171كار اتليخ،  -الخرائ  اتذينية  تعظيم الاتفاعام م   ن  املعرفة املصرى  اتاتة تجريبية 

 جعمعة كار اتليخ  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 محمد، أسماء حسين.

الخرائ  اتذينيةة تة  تحصةيل موضةولعت مقةرت تصةنية مكفبةة اتوةونجرس ت/ةالب اتارقةة فعليية اتف دام 

 ص 35 -اتثعنية تقطم املكفبعت  املعيومعت  جعمعة إلاتكندتية  اتاتة تجريبية 

   7181الاتكندتية ،  -اتثع ى تقطم املكفبعت   املعيومعت  جعمعة الاتكندتية    تؤت ر املت  

  712-753ص -( 7171)تبف     75ع - 7181كفبعت  املعيومعت غيضع ت     حوث ت  ليم امل

 مصيلحى، محمد محمود.

فععتيةةة  رنةةعم  مقاةة ا قةةعئم للةة  الخةةرائ  اتذينيةةة تةة  عيةةعام اتةة يععب ات/ةةالب تي قةةرتات اتدتاتةةية  إشةةراف 

  7181طن/ع،  - د ية مح د اتبطيو ى، غ  د تج  شعيين 

 ااب  قطم املكفبعت  املعيومعت جعمعة طن/ع  كيية آلا  –غطر  ة )اكفواته( 
 

 الخرائط الرقمية
 

 العلوى، إيمان.

الخري/ةةةةةة اترق يةةةةةة تي كفبةةةةةعت  مراكةةةةةز املعيومةةةةةعت اتعربيةةةةةة  ا تيةةةةةع تةةةةة   /ةةةةة  اتفن يةةةةةة املطةةةةةفدامة تةةةةة  اتةةةةةوط  

  266-253ص  -اتعربى  إي عن اتعيوى، تية الاع رى 

  7181تواان،  وت  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 73تؤت ر املت  

 املصرى، أحمد حسين بكر.

، 5مةةة  -املجيةةة اتد تيةةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  -الخري/ةةة اترق يةةة تي كفبةةعت  مراكةةةز املعيومةةعت اتعربيةةة 

  357-325ص  -( 7181)غ ريل يونيو  7ع
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 املصرى، أحمد حسين بكر.

مةةةعت اتعربيةةةة، مقةةةر لمعنةةةة اتععمةةةة لاعمعةةةة املةةةتؤت ر إلاقييمةةةى ل ل تلخري/ةةةة اترق يةةةة تي كفبةةةعت  مراكةةةز املعيو 

املجيةةةةةةةة اتد تيةةةةةةة تعيةةةةةةوم املكفبةةةةةةةعت  -، اتقةةةةةةةعيرم، ج هوتيةةةةةةة مصةةةةةةر اتعربيةةةةةةة  7183يوتيةةةةةةو  3-1اتةةةةةةد ل اتعربيةةةةةةة، 

  312-318ص  -( 7183)يوتيو  تبف     3، ع6م  - املعيومعت 

 املصرى، أحمد حسين بكر.

-اترق يةةةةةةةةةة تي كفبةةةةةةةةةعت  مراكةةةةةةةةةز املعيومةةةةةةةةةعت اتعربيةةةةةةةةةة  نظةةةةةةةةةرم  ةةةةةةةةةول فعلييةةةةةةةةةة املةةةةةةةةةتؤت ر إلاقييمةةةةةةةةةى ل ل تلخري/ةةةةةةةةةة

Cybrarians Journal -  ( 7183)تبف     55ع 

 النشار، إيمان صابر.

الاتجعيةةةةةةعت الحديثةةةةةةة تةةةةةة   -الخةةةةةةرائ  اترق يةةةةةةة  اتاتةةةةةةة تحييييةةةةةةة انفقعئيةةةةةةة مةةةةةةخ اتفقةةةةةةويم ملواقعهةةةةةةع إلاتكا  نيةةةةةةة 

  215-325ص  -( 7186)ينعير  25، ع 73م  -املكفبعت  املعيومعت 
 

 خرائط الكلمات المفتاحية
 

 الزهيرى ، طالل ناظم.

 نةةةةةع   عتطةةةةةة  عتوي ةةةةةعت املافع يةةةةةة ملوضةةةةةولعت اتةةةةةفعيم   اتفعيةةةةةيم الاتكا   ةةةةةى  فقةةةةةع تعبةةةةةعتات اتبحةةةةة  اترائجةةةةةة 

  26-53ص  –(   7171) ايط     7ع  –املجية اتطوتية تعيم املعيومعت    –ملف/يبعت اتنلر اترقمى   

 الزهيرى، طالل ناظم.

اتيةد مجيةة  - رائ  اتوي عت املافع يةة تة   يرةة إلانا نة. ةتةرية اتبحة  لكعة  شةيولع  ةول رفية  س كوت نةعر 

   33 – 28ص –(   7171)يونيو 8، ع  8م   –اتد تية تقيعتعت املعيومعت   
 

 الخرائط المفاهيمية
 

 الزهيرى ، طالل ناظم .

اتاز يةةةةةد تةةةةة  املكفبةةةةةعت الاعمعيةةةةةة   املكفبةةةةةة املركزيةةةةةة اتةةةةةف دام الخةةةةةرائ  املاعيي يةةةةةة تةةةةة  تحطةةةةةين غاا  ل ييةةةةةة 

املجيةةةةة اتعراقيةةةةة  –تلاعمعةةةةة املط نصةةةةرية غن وذجةةةةع ت/بيقيةةةةع   طةةةةالل نةةةةعظم اتزييةةةة ى ، ت نةةةةط مح ةةةةد كةةةةعظم   

  811- 22ص  –(   7171) نوف     8، ع 3م  –تدتاتعت املعيومعت   اتفوثيط   

 محمد.كاظم ، رونق 

اتانيةةةةةة تةةةةة  املكفبةةةةةعت الاعمعيةةةةةة  عتةةةةةف دام ن ةةةةةوذ  الخةةةةةرائ  املاعيي يةةةةةة   الةةةةةم  ت/ةةةةةوير ل ييةةةةةعت إلاجةةةةةرا ات

 ص 731 - 7171بغداا،  -إشراف طالل نعظم اتزيي ى 

 الاعمعة املط نصرية  -غطر  ة )اكفوتاه(

 



 

 

183 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 كاظم، رونق محمد.

  658-688، ص7  -ا ت الخرائ  املاعيي ية ت  تووي  املاعييم اترئيطية تع ييعت اتاهرتة ت  املكفبعت 

  7183كربال ،  - ت  املعيومعت   املكفبعت  ت  املتؤت ر اتد ل  اتف صص ى
 

 الخصوصية

 )أنظر أيضا : حماية البيانات الشخصية(
 

 البشتاوى، سعد منور سعد.

)تةةةةبف     3، ع57مةةة  -املجيةةةةة لتانيةةةة تي كفبةةةعت  املعيومةةةعت  -الح عيةةةة اتدتةةةفوتية تلخصوبةةةية املعيومعتيةةةة 

  872-815ص  -( 7182

 السعيدية، وفاء حميد.

الخصوبةةةةةةية املعيومعتيةةةةةةة تةةةةةة  ظةةةةةةل اتبيعنةةةةةةعت اتبةةةةةةخ ة  ةةةةةةين اتاةةةةةةرص  اتفحةةةةةةديعت  املكفبةةةةةةة اترئيطةةةةةةة  جعمعةةةةةةة 

  22 -8ص  - 7181-7182اتطي/عن قع وس ن وذجع  الل اتاا م 

  7181، مطق   –  ا عية املكفبعت املف صصة، فرع الخيي  اتعربىل 72تؤت ر املت  

 السليمى، محمد.

Striking balance between privacy and national security.- 

 ( 7171)يوتيو  88ع  -املجية اتعربية تيدتاتعت املعيومعتية 

 عباس، هدى.

Digital rights management and privacy: protecting the end user.- p.681-703. 

  7183غ و ظدى،  -ا عية املكفبعت املف صصة، فرع الخيي  اتعربى ل 75تؤت ر املت  

 موراتا، كيوش ى.

إلةةةعام اتنظةةةر تةةة  ماهةةةوم الحةةةط تةةة  الخصوبةةةية  تويةةةة يع عنيةةةة  كيورةةة ى موتاتةةةع، يويوةةةو غ تيفةةةو  ترج ةةةة مح ةةةد 

  751-732ص -( 7186)ايط     76ع  -املجية اتعربية تي عيومعت  -إ راييم  ط  اتصبح  
 

 

 

 الخط العربى

 ()أنظر أيضا: الكتابة العربية. املخطوطات
 

 أبو عزيز، محمد.

  83-81ص -( 7171)غ ريل  573ع  -املجية اتعربية  -قرا م ج عتية ت  معيية الخ  اتعربى 

 إسماعيل، محمد حسن.

 32ع -ذاكةةةةرم مصةةةةر  -مفحةةةة الخةةةة  اتعربةةةةى  ع تةةةةكندتية  ذاكةةةرم الخ/ةةةةوو اتعربيةةةةة تةةةة  مدينةةةة كزموبوتفعنيةةةةة 

  855-822ص  -( 731)يوتيو 
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 إسماعيل، موس ى آدم.

  75-71ص  -( 7171)غ ريل  573ع  -املجية اتعربية  -لخ  اتعربى  توقية  توفيط ا

 بغدادى، محمد.

  33-31ص  -( 7171)غ ريل  573ع  -املجية اتعربية  -ت ية الخ  اتعربى ت  مصر 

 البوايزة، رفعت محمد.

 ةةةةةعن   عاتم اتثقعفةةةةةةة، ل -اتطةةةةة عت اتانيةةةةةة  اتقي ةةةةةةة الا عتيةةةةةة تةةةةة  الخ/ةةةةةةوو اتعربيةةةةةة للةةةةة  اتع ةةةةةةعئر امل يوكيةةةةةة 

 ص 211 - 7183

 سنة، فضيلة. بو

  22-22ص  -( 7171)غ ريل  573ع  -املجية اتعربية  -الخ  اتعربى 

 جمعة، محمد.

  83-86ص -( 7171)غ ريل  573ع  -املجية اتعربية  -إشوعتة الحرف اتعربى  ين الا عتيعت  الحوتبة 

 الجمنى، عمر. 

  23-27ص  -( 7171)غ ريل  573ع  -املجية اتعربية  - مطعت ف  الخ  اتعربى ت  تو    مطي م 

 الحاج، مجدى.

ص  -( 7171)غ ريةةل  573ع  -املجيةةة اتعربيةةة  -فةة  الخةة  اتعربةةى تةة  اتطةةواان  تعتي ةةه، مداتتةةة  غيةةم تمةةوعه 

76-73  

 حسن، محمد.

 -( 7171)غ ريةةةل  573ع  -املجيةةة اتعربيةةةة  -كنةةوع الخةةة  اتعربةةى تةةة  مصةةةر   بيرةةة اتلةةةيخ مح ةةد لبةةةد اتةةةر    

  58-21ص 

 خلفى، عبد الحكيم حمادى.

  851-832ص  -( 7181)تبف     813، ع 76س -آفعق اتثقعفة  اتا اث  - /عطعت م  اتغرب إلاتالمى 

 خلفى، عبد الحكيم حمادى.

)مةةةعتس  813ع  -آفةةةعق اتثقعفةةة  اتاةةة اث  -مةة  مظةةةعير لنعيةةة اتطةةةي/عن غ  ةةد املنصةةةوت اتةةذيدى  ةةةعلخ  اتعربةةى 

  16-28ص  -( 7171

 خليل، مجدى.

  88-1ص  -( 7182)معيو  8ع -امل /وطعت اتثقعفية  -املقدس املصحة اتلرية  ةت ية كفع 

 كول.عارحيمة، عبد القادر 

 ص 312 - 7181ل عن  اات املنعهج،  -الخ  اتعربى  ماهومه اتفعتيخ   الا عل  

 السباعى، مصطفى.

ص  -( 7186)ينةعير  83ع  -تراثيعت  -تحقيط غايعم مح د  نش   ينتتعتة اتيقين ت  معرفة الخ   الخ/عط

833-823   
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 السعدى، عادل سعدى.

 ص 721 - 7186ل عن  اات ليعم،  -اتز عتف الخ/ية ت  امل /وطعت اتعربية  عمللرق إلاتالمى 

 السعيد ، سامح .

 1، ع 2س  –الخزانةةةةةة    –الخةةةةة  اتعربةةةةةى   ت/ةةةةةوته تةةةةة  م /وطةةةةةعت املصةةةةةع ة اتقرآنيةةةةةة   اتاتةةةةةة تعتي يةةةةةة   

  828 -68ص  –(   3171)غسط/ 

 سمير، ربوزى.

ص  -( 7181) 7، ع83مةةةة  -املجيةةةةة الازائريةةةةة تي  /وطةةةةعت  -/الا بةةةة لةةةملم الخةةةة  اتعربةةةةى  ةةةةين اتفوقيةةةةة  إلا 

831-856  

 عبد الحميد، عالء الدين عبد العال.

لقصةة ى ت/بيقةع للةة  لهةةد اتطةةي/عن  نهضةة فنةةون الخةة   اتكفع ةة تةة  لصةةر ا تةةة لشةراف اتطةةعديين  ةةعملغرب

  27-75ص  -( 7183)تبف    7، ع 3م  -مجية امل /وطعت  املكفبعت  -غ  د املنصوت اتذيدى اتطعدى 

 عبد الستار، عاطف.

ص  -( 7182)مةةةعتس 32، ع 75س -آفةةةعق اتثقعفةةةة  اتاةةة اث  -الخةةة  اتعربةةةى  يندتةةةة ت  عنيةةةة   تةةةة جطةةة عنية 

12-883  

 محمد، على إبراهيم.

  55-51ص -( 7182)تبف     651ع  -  امل هل -بل الخ  اتعربى غ

  72-72ص  -( 7171)معتس  31، ع72س -غ وال املعرفة  - املرأة والخط العربى: إبداع وخصوصية

 املغراوى، محمد.

  21-31ص  -( 7171)غ ريل  573ع -املجية اتعربية  -الخ  املغربى  تنوع  ت يز 

 الهذيلى، هالة.

 -( 7171)غ ريةةل  573ع -املجيةةة اتعربيةةة  -اتعربةةى  تجييعتةةه  اتفجريةةة ات لةةكييية  فةةو   ن وذجةةع ت ةةعب الخةة  

  32-32ص 

 هاليلى، حنيفى.

 -املجيةةةةة الازائريةةةةة تي  /وطةةةةعت  -اتعربةةةةى تعبيةةةة  مقةةةةدس تةةةة  امل /وطةةةةعت للخ يعايةةةةة  املوت طةةةةكية  حةةةةرفال

  25-62ص  -( 7112) 8، ع8م 
 

 دوائر المعارف
 

 ليا عبد الستار.الحلوجى، دا

 -املوتةةولعت إلاتكا  نيةةة تلطاةةعل  اتاتةةة اتةةف/اللية متةةفنبعو مالمةةم موتةةولة لربيةةة إتكا  نيةةة تلطاةةعل 

  831-23ص  -( 7171)ينعير  3ع  -املجية اتعي ية تي كفبعت  اتوثعئط  املعيومعت 
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 خميس، فاطمة إبراهيم غريب.

)يوتيةةةةو  غكفةةةةوبر  62، 63ع  -اتاهرتةةةة.  -  اتاتةةةةة ميدانيةةةةة اتفةةةةملتية لكةةةةعايمى اتعربةةةةى   وتةةةةولة اتويكيبيةةةةديع

  817-66ص -( 7181

 ديرانية، عباد.

 ص 827 - ]7182، ن  م  ا ]ا  - وعية  يكيبيديع 

 الشاويش، عمرو.

 -ليةةم املكفبةةعت  املعيومةةةعت تةة  اتويكيبةةةديع  اتاتةةة تقيي يةةةة  إشةةراف مح ةةد ففحةةة  لبةةد اتهةةةعاى، تضةةع اتنجةةةعت 

 ص 735ع، -غ - 7182اتقعيرم، 

 جعمعة لعير  كيية اتدتاتعت إلا طعنية  قطم اتوثعئط  املكفبعت  املعيومعت  - غطر  ة )معجطفي (

ص  -( 7186)ايطةةة     32ع  -ات سةةةايية  - مكتبةةة امللةةة  عبةةةد العزيةةةز العامةةةة بصةةدد إصةةةدار موسةةةوعة ل طفةةةال

31-35  

 النصراوى، الحبيب.

املجيةةةةةةة اتعربيةةةةةةة  -املطةةةةةةي ين  ةةةةةةين تثبيةةةةةة. املعرفةةةةةةة  إثبةةةةةةعت اتهويةةةةةةة موتةةةةةةولة غلةةةةةةالم اتعي ةةةةةةع   لا ةةةةةةع  اتعةةةةةةرب   

  17-53ص  -( 7185) 68ع  -تيثقعفة 
 

 الدوريات

التكشيف والكشافات. الدوريات التحكيم العلمى . تقييم الدوريات . )أنظر أيضا: استخدام الدوريات. 

 إلالكترونية. مجالت ألاطفال. مجالت الكتب واملكتبات واملعلومات(
 

 ابن زغيبة، عز الدين.

آفةةةةعق  -مجيةةةة آفةةةةعق اتثقعفةةةة  اتاةةةة اث  تبةةةخ قةةةةرن مةةة  اتع/ةةةةع   ةةةين شةةةةهد اتاةةة اث اتةةةةوات   معةةةين اتثقعفةةةةة اتصةةةعت  

  5-2ص -( 7182)ايط     811، ع75س -اتثقعفة  اتا اث 

 أبو زيد، أحمد.

  55-21ص  -( 7185) 81ع -اقرغ  -مجية املنعت  ا ت تائد ت  الا يع   اتفجديد  نهضة لمة 

 . باخت، سامر إبراهيم

  2-8ص -( 7183) 7، ع2م  -مجية ليم املكفبعت  -( لعمع م  املجالت اتعي ية 351ثالث عئة    طون )

 بديوى، مصطفى محمد.

 ص 822 - 7185طرا ي   اات اتن ية تينلر،  -مد ل إل  اتاتة اتد تيعت 

 البرى، دعاء.

Incidence and prospection of publication in predatory journals among SVU academic staff.- Int.J. 

of Library and Information Science.- Vol.6, No.2 (April/June 2019).- p.6-23. 
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 . بيزان، حنان الصادق

مجيةةةةةةةةةة املركةةةةةةةةةز اتعربةةةةةةةةةى تيبحةةةةةةةةةوث  اتدتاتةةةةةةةةةعت تةةةةةةةةة  ليةةةةةةةةةوم املكفبةةةةةةةةةعت  -اتقي ةةةةةةةةةة الالفبعتيةةةةةةةةةة تيةةةةةةةةةد تيعت اتعي يةةةةةةةةةة 

  3-8ص  -( 7182)ينعير 2، ع2م  -عت  املعيوم

 الجبرية، حليمة بنت بدر

املجالت اتعي ية املحك ة ت  تي/نة ل عن   اقعهع  ات طهيالت املقدمة إتيهع   يي ةة  نة.  ةدت الا  يةة، ن هةعن 

  72-8ص -( 7182) 7، 8، ع81م  -املجية اتعراقية تي عيومعت  -    عتث الحراص ى، ببعا مح د كيو 

 جد جمال.حجازى، أم

اتفجنةةةةةةي  اتعيمةةةةةةى  ا ته تةةةةةة  تفةةةةةةخ مععمةةةةةةل تةةةةةةملثي  اتةةةةةةد تيعت اتعربيةةةةةةة  اتاتةةةةةةة ت/بيقيةةةةةةة للةةةةةة  ا تيةةةةةةعت اتعيةةةةةةوم 

 حةةةةوث تةةةة  ليةةةةم املكفبةةةةعت  - ISI Web of knowledge اتفكنوتوجيةةةةع إلامعتاتيةةةةة املكلةةةةاة  قعلةةةةدم  يعنةةةةعت 

  17-23ص  -( 7171)تبف     75ع  - املعيومعت 

 الحلبى، خالد.

 -ي يةةةةةةة تةةةةةةد تيعت اتقةةةةةةعنون اتد تيةةةةةةة مةةةةةة  منظةةةةةةوت مععمةةةةةةل اتفةةةةةةملثي   كلةةةةةةعف ييةةةةةة    اتاتةةةةةةة مقعتنةةةةةةة اتقي ةةةةةةة اتع

  27-3ص -( 7186)غكفوبر  56ع  -اتاهرت. 

 دحمانى، بالل.

   Web Scopusتقيةيم املجةالت اتعي يةة الازائريةة مة   ةالل معةعيي  اتنلةر امل/بقةة  قوالةد اتبيعنةعت اتعي يةة 

of Science37-23ص  -( 7183) 8، ع2م  -مجية ليم املكفبعت  - طعنية غن وذجع   مجالت اتعيوم إلا  

 السعدنى، محمد عبد الرحمن

مطةةةفقبل ا تيةةةةعت الاعمعةةةةعت املصةةةرية تةةةة  ضةةةةو  اتوبةةةول الحةةةةر  تويةةةةة مطةةةفقبيية تةةةةد تيعت جعمعةةةةة اتزقةةةةععيط 

  778-818ص  -( 7182)يونيو  83ع  -اليم  -غن وذجع 

 طالب، مها على.

تةةةةة  كييةةةةةة إلاااتم  الاقفصةةةةةعا  جعمعةةةةةة اتبصةةةةةرم  اتاتةةةةةة تحييييةةةةةة  إشةةةةةراف تةةةةةي عن جةةةةةواى املجةةةةةالت اتصةةةةةعاتم 

  7181اتبصرم،  -لتدى 

 جعمعة اتبصرم  –غطر  ة )ا يوم لعل ( 

 عبد املختار، أحمد محمد على.

 اتةد تيعت اتعي يةةة تلاعمعةةعت اتعربيةة  قوالةةد  يعنةةعت الات لةهعاات املرجعيةةة اتععمليةةة  اتاتةة  عتةةة  إشةةراف

  تقة  723 - 7183املنيع،  -آمعل لبد املجيد فوعى، مفول  لل  مح د اتدكر 

 جعمعة املنيع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 عبيد، نبيلة.

املجةةالت اتعي يةةة الاعمعيةةة  لوائةةط اتوبةةول الحةةر تي عيومةةعت  اتاتةةة ميدانيةةة مةةخ طيبةةة اتةةدكفوتاه  جعمعةةة 

   7186قطن/ينة،  -ازائرى اتلرق ال

  7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )معجطفي (
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 يل رجب.ععثمان، إسما

ص  -( 7182)غكفةةةوبر  2، ع32مةةة  -مجيةةةة املكفبةةةعت  املعيومةةةعت اتعربيةةةة  -اتفواجةةةد اتةةةد ل  تيةةةد تيعت املصةةةرية 

23-876  

 عثمان، أميرة مصطفى.

الاتاةةةةةزام  عملعةةةةعيي  اتقيعتةةةةية اتد تيةةةةة  اتاتةةةةةة  اتةةةةد تيعت اتطةةةةواانية املف صصةةةةة تةةةةة  اتعيةةةةوم إلا طةةةةعنية  مةةةةدى

   7186غم اتمعن،  -تقوي ية 

 جعمعة غم اتمعن إلاتالمية  -غطر  ة )اكفوتاه(

 عرفات، حمادة.

ا تيةةعت جعمعةةة لعيةةر  مةةدى اتازامهةةع  عملوابةةاعت  املعةةعيي  اتقيعتةةية  اتاتةةة  بةةاية تحييييةةة  إشةةراف تضةةع 

   7186مح د اتنجعت، 

 جعمعة لعير كيية اتدتاتعت إلا طعنية  قطم اتوثعئط  املكفبعت  –طفي ( غطر  ة )معج

 العريش ى، جبريل بن حسن.

  58-21ص  -( 7171)تبف     811، ع75س -غ وال املعرفة  -ايوان اتثقعفة املععبرم 

 .عكاشة، منال جابر

 52ع  -املكفبةةةعت  املعيومةةةعت اتةةةد تيعت اتعي يةةةة  جعمعةةةة غم اتقةةةرى  اتاتةةةة تحييييةةةة  الاتجعيةةةعت الحديثةةةة تةةة  

  731-785ص -( 7171)يوتيو 

 عنايت، آالء عماد.

تيعتةةةة اتفحريةةةر  اتفحكةةةيم تةةة  اتةةةد تيعت اتعي يةةةة  جةةةعمعسى   هةةةع  املنوفيةةةة  اتاتةةةة ميدانيةةةة  إشةةةراف  طةةةنع  

  7183  هع،  -مح وا محاوب، لعال نبيل شحعت 

 كفبعت  املعيومعت جعمعة   هع  كيية آلاااب  قطم امل –غطر  ة )معجطفي ( 

 عيد، سهير عبد الباسط.

املجيةةةةةة  -اتةةةةةد تيعت اتزتاليةةةةةة املصةةةةةرية تةةةةة  قوالةةةةةد  يعنةةةةةعت الات لةةةةةهعاات املرجعيةةةةةة اتععمليةةةةةة  اتاتةةةةةة تحييييةةةةةة 

  53-88ص -( 7186)يونيو  تبف     3، ع3م  -اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت 

 فرغل، سهام عبد املنعم.

  اتاتةةةةةة  بةةةةةاية تحييييةةةةةة )مسةةةةةحية(  7188منفصةةةةةة اتقةةةةةرن اتعلةةةةةري   سةةةةةى لةةةةةعم اتةةةةةد تيعت اتزتاليةةةةةة مةةةةة  

 ص 725 - 7181اتقعيرم،  -إشراف  ل . قعتم،  عمد اتلعفع  ايعب 

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  –غطر  ة  )معجطفي ( 

 الفريح، خالد.

  58-21 -( 7186)معتس  53ع -املكفبة  -طنية املجالت اتنعاتم ت  مكفبة املي  فهد اتو 
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 قاسم ، حشمت .

اتقةةةةةعيرم   اات  –   7اتةةةةد تيعت املف صصةةةةةة   ت/وتيةةةةةع   قضةةةةةعيعيع املععبةةةةةرم   تحريةةةةةر لبةةةةةد اتةةةةةر    فةةةةةرا    و

 ص  827 -   7171اتاجر تينلر   اتفوع خ ، 

 قمصانى، نبيل بن عبد هللا.

 -عيةةةوم   اتفقنيةةةة اتصةةةعاتم مةةة  جعمعةةةة امليةةة  لبةةةد اتعزيةةةز الخصةةةعئ  اترئيطةةةية تيةةةد تيعت املف صصةةةة تةةة  ات

  32-25ص  1( 7182)يونيو  7، ع57م  -املجية لتانية تي كفبعت  املعيومعت 

 محجوب ، حسناء محمود.

           2، ع  2مةةةةةةة   –املجيةةةةةةةة اتد تيةةةةةةةة تعيةةةةةةوم املكفبةةةةةةةعت   املعيومةةةةةةةعت   –ييرةةةةةةعت اتفحريةةةةةةةر تةةةةةةة  اتةةةةةةد تيعت اتعي يةةةةةةةة        

  81-3ص  –فوبر ايط    (  ) غك

 .نىلرهول، ها

Vers une stratégie de developpment de la voie doreé marcoaine: cas des revues en Sciences 

Humaines et Sociales/Hanae Lrhoul, Hayat Zerouali, Ahmed Abdelilah Bachr.- Vol.1.- p.96-110. 

In Third International Colloquium on Open Access .- Rabat , 2018  .     

 يوسف، سراب أمير.

 اتكةةةريم لبةةةد ميطةةةون  يوتةةة، غميةةة  تةةةراب تينلةةر  اتعي يةةةة تي عةةةعيي  ت/بيقهةةةع  مةةدى اتعراقيةةةة ات/بيةةةة املجةةالت

  57-38ص -( 7183) 8ع ،7م   -    اتفوثيط املعيومعت تدتاتعت اتعراقية املجية -بعلح 
 

 الدوريات اإللكترونية

 (. نظم ادارة الدوريات  أيضا: الكتاب إلالكترونى. النشر إلالكترونى)أنظر 
 

 أحمد، تسنيم على.

 ص-( 7186 تةةبف    غسطة/     )يوتيةةو 3ع ،82مة  -نة.  مكفبةةعت  -املرق نةة  اتعي يةة اتةةد تيعت تقيةيم معةعيي 

2-3  

 باخت ، سامر ابراهيم .

املجيةةةةةةة املغعتبيةةةةةةة تيفوثيةةةةةةط    –اتاتةةةةةةة تحييييةةةةةةة     7183-7181اتةةةةةةد تيعت الاتكا  نيةةةةةةة تةةةةةة  لا يةةةةةةعت اتعربيةةةةةةة 

   32-8ص  –(   7171) 73ع  –املعيومعت   

 باخت ، سامر ابراهيم .

  7171)تبف     53ع  -  Cybrarians Journal    -    اتفكلعفية اتاتة   اتعي ية اتايديو مجالت

 جبريل، فيصل صالح.

  727-738 ص -( 7182 )ينعير 8ع ،8س -عيومعت  امل املكفبعت  وتية -إلاتكا  نية  اتد تيعت

 



 

 

133 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 حسنى، عبد الرحمن.

 غلضةع  نظةر  جهةة مة  تقيي ية اتاتة اتعربى  اترقمى املحفوى  إثرا  ت  إلاتكا  نية اتعي ية اتد تيعت مطعي ة

  7181 قطن/ينة، -اتطبسى     املعت  لبد إشراف بطكرم   يضر مح د  جعمعة اتفدت   ييرة

  اتفوثيط  املكفبعت ليم معهد  7 قطن/ينة جعمعة – ه()اكفوتا غطر  ة

 سليمانى، رحيمة.

Les"Annales de l'Institut National Agronomique d'El-Harrach": l'expérience d'une revue 

électronique algérienne  Rahima Slimani, Rosa Issolah.- 

  75-83ص  -( 7185) 5، ع 2م  -مجية ليم املكفبعت 

 الشيخى، عاشور محمد.

املجيةةةةةةةةةة اتييبيةةةةةةةةةة تي كفبةةةةةةةةةعت  -اتةةةةةةةةةد تيعت اتعي يةةةةةةةةةة املنلةةةةةةةةةوتم إتكا  نيةةةةةةةةةع   اتاتةةةةةةةةةة تةةةةةةةةة  املاهةةةةةةةةةوم  الخصةةةةةةةةةعئ  

  812-13ص -( 7182) 3ع - املعيومعت 

 .محمد ء عبد الغفار، آال

يةةةة تةةةعد اتنلةةةر اتةةةد ل  تيةةةد تيعت إلاتكا  نيةةةة اتعي يةةةة املصةةةرية  اتاتةةةة تقوي يةةةة  إشةةةراف غ  ةةةد اتعربةةةى، نعا

  7181طن/ع،  -مرس ى 

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  –غطر  ة )اكفوتاه( 

 عبد الوهاب، غدير مجدى.

  5-8ص  -( 7186)ايط     22ع - Cybrarians Journal - (DFAJ)اتيل اتد تيعت اتعربية املجعنية 

 القلش، أسامة.

 ص  23 -ف/اللية ا تيعت لطاعل إلاتكا  نية  اتاتة ات

  7181اتقعيرم،  - اتعيمى اتثعت  للر ةاب لطاعل تؤت ر املت  

  825-835ص  -( 7182)غ ريل  يونيو  7، ع2م  -غيضع ت   املجية اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت 

 مرس ى، نادية سعد.

مجيةةةةةةة  -حييييةةةةةةة تقيي يةةةةةةة اتةةةةةةد تيعت اتعربيةةةةةةة إلاتكا  نيةةةةةةة تلطاةةةةةةعل املفع ةةةةةةة للةةةةةة  شةةةةةةبكة إلانا نةةةةةة.  اتاتةةةةةةة ت

  731-755ص  -( 7183)غ ريل  7، ع33س -املكفبعت  املعيومعت اتعربية 

 املشروح، بسمى أنور.

  833-832( _ ص 7185) 81ع  -اقرغ  -اتد تيعت إلاتكا  نية ت  املكفبعت اتعربيبة 

 هويسة، سهيل.

  317-738ص -( 7182)يوتيو  71 ع -اليم  -اتد تيعت اتعربية اتعي ية املافو ة  اتواقخ  إلاموعن 
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 يونس ، أنغام حسين .

املجةةةةالت اتعي يةةةةة املحك ةةةةة  مةةةةدى ت/بيقهةةةةع ملعةةةةعيي  اتنلةةةةر تةةةةوعاتم اتفعيةةةةيم اتعةةةةعل    اتبحةةةة  اتعيمةةةةى اتعراقيةةةةة   

املجيةة اتعراقيةة تدتاتةعت املعيومةعت    –جعمعة بغداا غن وذجةع   غ غةعم  طةين يةو   ، يةعجر كةريم كةعظم   

  736 – 752ص  –(   7171) نوف     8، ع 3م   –اتفوثيط   
 

 دوريات المكتبات والمعلومات

 جالت الكتب واملكتبات واملعلومات(م)أنظر: 
 

 الذخائر النصية

 

 أبو الخير، إبراهيم حسن.

 حةةةةوث تةةةة  ليةةةةم املكفبةةةةعت  - نةةةةع  ذ يةةةة م تغويةةةةة قيعتةةةةية مععبةةةةرم تيغةةةةة اتعربيةةةةة ةسةةةةرار اتةةةةا جعع املعيومةةةةعت 

  885-22ص  -( 7182)معتس  81ع  - املعيومعت 

 الدكرورى، أيمن.

 -مجيةةةةة املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت اتعربيةةةةة  -اتةةةةذ عئر اتنصةةةةرية اتعربيةةةةة للةةةة  اتلةةةةبكة اتعنكبوتيةةةةة  ن ةةةةوذ  مقاةةةة ا 

  836-823ص  -( 7182)ينعير  8، ع32س

 الدكرورى، أيمن.

ففحة  لبةد اتهةعاى، نةوال مح ةد  اتذ عئر اتنصية مصدتا تي عيومعت  اتاتة  باية تحيييية  إشراف مح د

 ص 868[، 81] - 7186اتقعيرم،  -لبد   

 جعمعة  يوان  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  –غطر  ة )اكفوتاه( 
 

 الذكاء االصطناعى
 

 بامفلح، فاتن سعيد.

 21ع - Cybrarians Journal -محعكةةعم اتةةذكع  إلا طةةع ى  اتطةةيون الحيةةوا ى تفعزيةةز نظةةم اتةةا جعع املعيومةةعت 

 ( 7182)ايط    

 .تمياتياجى، 

ص  -( 7181)يوتيةةو  78ع  -اتاتةعت املعيومةةعت  -اتةذكع  الابةة/نع     ع ةة غم نق ةةةم  ترج ةةة لاةعف اتطةةيمى 

838-711  

 جبر، نعيمة.

Artificaial intelligence and information services.- Journal of Information Studies & Technology.- 

Vol.2020, Issue I. 
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 الجراح، ندى بدر.

 3، ع3مة  -املجية اتعراقية تفكنوتوجيةع املعيومةعت  -تقنيعت اتذكع  الاب/نع   تف/وير اتفعيم آلال  إلا صعئى 

  52-28ص  -( 7183)

 حمادة، محمد أحمد.

Artificial intelligence technology to improve the efficiency of digital libraries’ nanagement.- 

Vol.3.- p.347-372. 

  7183املدينة املنوتم،  -ت  متؤت ر الا فوعت  اتجعيعت اتفجديد ت  املكفبعت 

 خليفة، إيهاب.

اتقةةةةةعيرم  اتهيرةةةةةة املصةةةةةرية  -اتةةةةةذكع  الابةةةةة/نع    مطةةةةةفقبل الحيةةةةةعم اتبلةةةةةرية تةةةةة  ظةةةةةل اتف/ةةةةةوتات اتفكنوتوجيةةةةةة 

 طفقبيية()تيطية اتاتعت م -ص 826 - 7171اتععمة تيكفعب، 

 السلمى، عفاف.

ص  -( 7182)يوتيةو  83ع  -اتاتةعت املعيومةعت  -ت/بيقعت اتذكع  الاب/نع   متا جعع املعيومعت تة  جوجةل 

813-872  

 العتيبى، شروق زايد.

  Debaterاتةذكع   الابة/نع    اتةف دامه تة  املجةعمت اتبحثيةة  املعيومعتيةة  اتاتةة ات لةرافية  ةول نظةعم 

  855-883، ص 3م  -فيدى، غمل  ط  اتع رى، إي عن تعد اتغعمدى شر ق عايد اتع

  7183املدينة املنوتم،  -ت  متؤت ر الا فوعت  اتجعيعت اتفجديد ت  املكفبعت 

 العريش ى، جبريل بن حسن.

  62-66ص  -( 7186)غ ريل  17، ع 71س -غ وال املعرفة  -اتذكع  الاب/نع    لد  غم بديط 

لتةةةة ثير الةةةةذكاء وصةةةةطناعى وتكنولوجيةةةةا املعلومةةةةات الحديثةةةةة  ةةةةى بنةةةةاء مجتمةةةةع املعلومةةةةات املةةةة تمر الةةةةدو ى ألاول 

  51-23ص  -( 7183)ايط     73ع  -املجية املصرية تي عيومعت  - ووبتكار

 املومنى، حسن أحمد.

  323-321ص  -غي ية  غثر اتذكع  الاب/نع   ت  مطفقبل اتع ل اتلرطى  اتبيعنعت اتك  ى ن وذجع 

  7183غ و ظدى،  -ا عية املكفبعت املف صصة، فرع الخيي  اتعربى ل 75تؤت ر املت  

 الهادى، محمد محمد.

املجيةة املصةرية  - عيومعتيةة اتوطنيةة تيتحديعت نظم  ت/بيقعت اتذكع  الاب/نع   ت  ت/وير اتبنيةة لتعتةية 

  3-6ص -( 7182)معتس  83، 81ع -تي عيومعت 

 الهادى، محمد محمد.

 -( 7183)ايطةة     73ع  -املجيةةة املصةةرية تي عيومةةعت  -الابةة/نع    آفةةعق تن يفةةه  تيعتةةفه املنلةةوام اتةةذكع  

  33-71ص 
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 الهادى، محمد محمد.

املجيةةة  -دلم تكنوتوجيةع اتةذكع  الابة/نع   كركيةزم تيفن يةة اتلةعمية  لمة  اتةوط ى تةنحةو اتةا اتيجية قوميةة 

  88-6ص  -( 7183)ايط     73ع  -املصرية تي عيومعت 
 

 رأس المال الفكرى
 

 ابن دريدى، عبد الغنى.

   7186قطن/ينة  -تغس املعل اتبلرى  ا ته ت  ترقية غاا  املكفبة الاعمعية الازائرية 

  7جعمعة قطن/ينة  - غطر  ة )اكفوتاه(

 أحمد، رحاب فايز.

 -مليةةزم اتفنعفطةةية تلاعمعةةة قيةةعس تغس املةةعل املعرتةة  تيبةةع ثين  جعمعةةة   ةةى تةةوية  اتاتةةة تحييييةةة تفحقيةةط ا

  61-85ص  -( 7186)ينعير  86ع  -اليم 

 بلبكاى، جمال.

إااتم تاس املعل اتاكرى ت  منظ عت لل عل  تملتي  ماعييمى  من/قعت نظريةة  ج ةعل  يبوةعى، مةراا ليةة ، 

  877-813ص  -باع  لث عن 

  7182،   ى توية -ت  متؤت ر اقفصعا املعرفة  اتفن ية اتلعمية تي جف ععت 

 رديمة، سعيدة. بو

بةنعلة تغس املةعل املعرتة   ةين جةوام منظومةة اتفوةةوي   ضةر تم الانةدمع  تة  اقفصةعا املعرفةة   عتةة الازائةةر  

  8882-8811ص  -تعيدم  وتاي ة، تيي ة طبعيبية، موس ى   ع لة 

   7182  ى توية،  -ت  متؤت ر اقفصعا املعرفة  اتفن ية اتلعمية تي جف ععت 

  721-778ص  -( 7181)غ ريل  8، ع5  املجية املصرية تعيوم املعيومعت، م غيضع ت 

 جوهرى، داليا مصطفى.

تةةملثي  تغس املةةعل اتاكةةرى )املعرتةة ( للةة  امليةةزم اتفنعفطةةية تةة  املتؤتطةةعت اتهعافةةة تيةةربم  اتاتةةة تحييييةةة ت نفةةع  

  756-738ص  -( 7183)ينعير  73اليم، ع - 7182-7187اتاكرى اتعربى  لجندى 

 حسانين، رجب عبدالحميد.

بةةى، نعايةةة تةةعد ر املكفبةةعت لكعاي يةةة اتعربيةةة  ا تيةةع تةة  إااتم  قيةةعس تغس املةةعل اتاكةةرى  إشةةراف غ  ةةد اتع

  7183طن/ع،  -مر ى 

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  –غطر  ة )اكفوتاه( 

 الرماحى، إحسان على.

طةةةةعت اتفعيةةةةيم اتعةةةةعل   مةةةةدى اتةةةة ث عته تةةةة  اتفن يةةةةة اتوطنيةةةةة  جعمعةةةةة  ع ةةةةل غن وذجةةةةع  تغس املةةةةعل املعرتةةةة  ملتؤت

  7181بغداا،  -إشراف  ط  تضع اتنجعت 

 الاعمعة املط نصرية   –غطر  ة ) اكفوتاه( 
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 صدوقى، عقيلة.

  827-873ص -ات ث عت الاعمععت الازائرية ت  تغس املعل املعرت  جعمعة الازائر ن وذجع 

  7182  ى توية،  -فصعا املعرفة  اتفن ية اتلعمية تي جف ععت ت  متؤت ر اق

 عبد هللا ، الصادق عبد الرحمن.

، 7س - وتيةة املكفبةعت  املعيومةعت  -تغس املعل اتاكرى  ا ته تة   نةع  متؤتطةعت املعيومةعت  اتاتةة فيطةاية 

  22-83ص -( 7181)ينعير  7ع

 العكيدى، وائل فاضل.

 ص 836 - 7183ل عن  اات غمجد،  -تحقيط امليزم اتفنعفطية املطفدامة تغس املعل اتاكرى  غثره ت  

 غزال، عبد الرزاق.

ا ت اتعنصةر اتبلةةرى  اتفكنوتةوى  تةة  ث ةين اترغتةة عل املعيومةةعتى  املعرتة  اا ةةل املتؤتطةة  اتاتةةة  ةةول غا ات 

ص  -وتةةة شةةعاى ق،  عاامتؤتطةةة نا/ةةعل  سةةزال لبةةد اتةةر  -غ صةةعئ ى املعيومةةعت   ييةةة اتيقظةةة اتفكنوتوجيةةة 

8183-8138  

  7182  ى توية،  -ت  متؤت ر اقفصعا املعرفة  اتفن ية اتلعمية تي جف ععت 

 محمود، أميرة محمد سيد.

تغس املعل املعرتة  تة  مكفبةعت جعمعةة اتقةعيرم  ا ته تة  تحقيةط امليةزم اتفنعفطةية  إشةراف تةهي  لبةد اتبعتة  

   7186  ى توية،  -ليد، آمعل طه مح د 

 جعمعة   ى توية  كيية آلاااب  قطم ليوم املعيومعت  - )معجطفي ( غطر  ة

 املشهدانى، خالد أحمد.

 ص 251 - 7183ل عن  اات ليعم،  -تغس املعل اتاكرى    نظوت ليمى مفقدم 

 يوسف، مايسة إبراهيم.

املجيةةةةة لتانيةةةةة  - تةةةملثي  تغس املةةةةعل اتاكةةةةرى للةةةة  ا فوةةةةعت املعرفةةةةة تةةةة  ق/ةةةعع اتفعيةةةةيم  إااتم تعيةةةةيم جةةةةدم غن وذجةةةةع

  815-28 -( 7183)معتس  8، ع 52م  -تي كفبعت  املعيومعت 

 يوسف، مايسة إبراهيم.

)ينةةةعير  81ع  -اتاتةةةعت املعيومةةةعت  -ا ت لبةةةول املعرفيةةةة تةةة  الةةةم ا فوةةةعت املعرفةةةة  مراجعةةةة غا يةةةعت املوضةةةوع 

  832-822ص  -( 7182
 

 الرحالت المعرفية عبر الويب
 

 د.مصباح، محمد محمو 

غثةةةةر ا ةةةةفالف ن /ةةةةةى تقةةةةديم املهةةةةةعم تةةةة  اتةةةةةر الت املعرفيةةةةة ل ةةةةة  اتويةةةة  للةةةةة  تن يةةةةة مهةةةةةعتات اتفصةةةة يم إلا ةةةةةدا   

تواجهعت املكفبعت اترق ية تدى طالب قطم ليم املعيومعت  مح د مح وا مصةبعا محاةوب، تةيد شةعبعن 
  27-83ص  -( 7171ريل  يونيو )غ  7، ع 2م  -املجية اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت  -لبد اتعييم يو   
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 الرسائل الجامعية
 

 جاسم، إبتسام حاتم.

اتقي ة املعرفية تيرتعئل الاعمعية اتعراقية ت  مجعل املعيومعت  املكفبعت  تملثريع  عملنعهج اتدتاتةية  اتاتةة 

  7181بغداا،  -تحيييية  إشراف  يوا لل  لريدى 

 الاعمعة املط نصرية  –( هغطر  ة )اكفوتا

 يرى، طالل ناظم.الزه

 -اتيةةل املوابةةاعت اتلةةويية  اتفنظي يةةة تيرتةةعئل  لطةةعتيم الاعمعيةةة تةة  ت صةة  ليةةم املعيومةةعت  املكفبةةعت 

  7171بغداا  الاعمعة املط نصرية، كيية آلاااب، قطم املعيومعت  املكفبعت، 

 عبد الرحيم، عبد الرحيم محمد.

رقمةةةى تلطر  ةةةعت  عتحةةةعا املكفبةةةعت الاعمعيةةةة املصةةةرية  لطر  ةةةعت اتعي يةةةة املفع ةةةة مةةة   ةةةالل املطةةةفواع ات

  877-13ص -( 7171)تبف     75ع - حوث ت  ليم املكفبعت  املعيومعت  -اتاتة تحيييية 
 

 عرض وتحليل -الرسائل الجامعية

 عرض وتحليل( -)أنظر أيضا: الكتب
 

 إبراهيم، حميدة حامد.

املجيةةة  -  لةةرر   يةةدم  عمةةد إ ةةراييم 7182اتقةةعيرم،  -مج ةةخ اتبحةةوث إلاتةةالمية نعشةةرا  تقيةةع )معجطةةفي ( 

  338-371ص  -( 7181)يوتيو  تبف     3، ع5م  -اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت 

 ابن الطيب، زينب.

تن يةةةةةةة مج ولةةةةةةعت مصةةةةةةةعات املعيومةةةةةةعت إلاتكا  نيةةةةةةة  عملكفبةةةةةةةعت الاعمعيةةةةةةة  ةةةةةةين اتواقةةةةةةةخ  اتف/يعةةةةةةعت  مكفبةةةةةةةعت 

املجيةةةة  -  لةةةرر عينةةة   ةةة  ات/يةةة  7185الازائةةةر،  - وذجةةةع )غطر  ةةةة اكفةةةوتام( جعمعةةةعت اتلةةةرق الازائةةةرى ن

  721-768ص  -( 7186)غكفوبر  ايط     2، ع3م  -اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت 

 أبو بكر، مروة عمر.

لةةرر   7181اتقةةعيرم،  -توثيةةط  حةةوث املويبةةة تةة  اتةةوط  اتعربةةى  اتاتةةة  بييوجرافيةةة  بييوما يةةة )اكفةةوتاه( 

ص  -( 7183)ينةةةعير  مةةةعتس  8، ع6مةةة  -املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةةوم املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -نةةةدا تةةة ي  لبةةةد الحيةةةيم 

363-315  

 أبو حطب، آالء سيد.

املحفةةةةةةةةةوى اترقمةةةةةةةةةى  اتةةةةةةةةةف دامعته تةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةدت   ت صةةةةةةةةة  املكفبةةةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةةةعت  اتاتةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةاية تحييييةةةةةةةةةة 

 -املجيةة اتد تيةة تعيةوم املكفبةعت  املعيومةعت  -و  /ة    لةرر آم  تةيد غ ة7183شةبين اتوةوم،  -)معجطفي ( 

  361-355ص  -( 7183)يوتيو  تبف     3، ع6م 
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 أبو ريدة، يارا إسماعيل.

  لةةةةةةرر يةةةةةةعتا 7186، اتقةةةةةةعيرم -املعيومةةةةةعت الحووميةةةةةةة املافو ةةةةةةة تةةةةة  مصةةةةةةر  اتاتةةةةةةة اتفكلةةةةةةعفية )معجطةةةةةفي ( 

 (  7181   )ايط  21ع  - Cybrarians Journal -إت عليل غ و تيدم 

 أبو زويد، غادة عزت.

طن/ةع،  -لال  الاكفرعب  عتقرا م  اتاتة تجريبية لل  لينة م  طةالب كييةة آلاااب، جعمعةة طن/ةع )اكفةوتاه( 

)ينةةةعير  مةةةعتس  8، ع2مةةة  -املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةةوم املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -  لةةةرر سةةةعام لةةةزت غ ةةةو ع يةةةد 7185

  365-368ص  -( 7182

 أمين.أبو سعدة، أحمد 

اتقةةةةعيرم،  -ت/بيقةةةةعت الحوتةةةةبة اتسةةةةحع ية تةةةة  املكفبةةةةعت اتععمةةةةة  اتاتةةةةة مسةةةةحية مقعتنةةةةة تحييييةةةةة )اكفةةةةوتاه( 

مةةعتس   )ينةةعير 8، ع5مةة  -املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  -  لةةرر غ  ةةد غمةةين غ ةةو تةةعدم 7182

  716-725ص  -( 7181

 أبو عيد، أيمن رفعت محمد.

  لةةةةةرر غمةةةةةين 8336إلاتةةةةةكندتية ،  -يعت تةةةةة  مكفبةةةةةعت جعمعةةةةةة إلاتةةةةةكندتية )معجطةةةةةفي ( تنطةةةةةيط اقفنةةةةةع  اتةةةةةد ت 

 -( 7183)غكفةةةوبر  ايطةةة     2، ع6مةةة  -املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةةوم املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -تفعةةة. مح ةةةد غ ةةةو ليةةةد 

  252-257ص

 ألاتربى، شريف محمد إبراهيم.

ت ت/بيةةةط نظةةةعم املقةةةرتات تةةة  املةةةداتس اتثعنويةةةة  ةةةرام  تملييةةةل غ صةةةعئى مراكةةةز مصةةةعات اتةةةفعيم تيوفةةةع    ف/يبةةةع

املجيةةةةة  -  لةةةةرر شةةةةرية مح ةةةةد إ ةةةةراييم لتربةةةةى 7185اتقةةةةعيرم،  -اتطةةةةعواية  اتاتةةةةة  ت /ةةةةي  )اكفةةةةوتاه( 

  338-372ص  -( 7186)ينعير  معتس  8، ع3م  -اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت 

 إمبابى، آية سعيد.

  لةرر آيةة تةعيد 7182غتةيوو،  -ملكفبعت جعمعة غتةيوو )اكفةوتاه(  الحوتبة اتسحع ية  اتاتة تجريبية

  738-712ص  -( 7181)ينعير  معتس  8، ع5م  -املجية اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت  -امبعبى 

 بدر، سوزان محمد.

كفبةعت اتف دام اتهواتة اتذكية ت  تقديم  ةدمعت املكفبةعت الاعمعيةة  اتاتةة مقعتنةة  ةين مكفبةعت تكفةل امل

مجيةةة املركةةز اتعربةةى تيبحةةوث  اتدتاتةةعت تةة  ليةةوم املكفبةةعت  -لكعاي يةةة اتيبنعنيةةة  لةةرر تةةوعان مح ةةد  ةةدت 

  356-351ص  -( 7181)ينعير  3، ع5م  - املعيومعت 

 .البقرى، مها محمد نبيل

ة م  اتاتةةةةةةة غتشةةةةةةياي8111يةةةةةةة 8313 -م8116يةةةةةةة  8778 ثةةةةةةعئط  يةةةةةةاالت ايةةةةةةوان ل ةةةةةةوم الا ةةةةةةعتن تةةةةةة  اتااةةةةةة م 

املجيةةةةةة اتد تيةةةةةة تعيةةةةةوم  -  لةةةةةرر مهةةةةةع مح ةةةةةد نبيةةةةةل مح ةةةةةوا اتبقةةةةةرى 7182اتقةةةةةعيرم،  -ا يومعتيةةةةة )معجطةةةةةفي ( 

  318-732ص  -( 7182)يوتيو  تبف     3، ع2م  -املكفبعت  املعيومعت 
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 تهامى ، شيماء رمضان .

)    ةةةةى تةةةةوية تةةةةيوكيعت اتبحةةةة  لةةةة  املعيومةةةةعت تةةةة  اتبيرةةةةة اترق ي ةةةةة تةةةةدى طةةةةالب اتدتاتةةةةعت اتعييةةةةع  جعمعةةةةة

)تةةةةبف ي   53ع- Cybrarians Journal -  لةةةةرر شةةةةي ع  تمضةةةةعن  هةةةةعمى   7183  ةةةةى تةةةةوية ، –   معجطةةةةفي (

7171  ) 

 جابر، شيرين فاروق.

  7182  ةةى تةةوية،  -إااتم اتوثةةعئط للةة  موقةةخ  وا ةةة الحوومةةة إلاتكا  نيةةة املصةةرية  اتاتةةة  عتةةة )اكفةةوتاه( 

-582ص  -( 7182)غكفةةوبر  7، ع2مةة  -ة املصةةرية تعيةةوم املعيومةةعت املجيةة -لةةرر شةةي ي  فةةعت ق مح ةةد جةةع ر 

532  

 جبارة، شهرزاد.

الخدمةةةةة املرجعيةةةةة تةةةة  مكفبةةةةعت جعمعةةةةة املةةةةط  اتاتةةةةة تواقعهةةةةع  اتف /ةةةةي    لةةةةع   دمةةةةة  لةةةةرر شةةةةهرعاا 

  861-856ص  -( 7171)غ ريل  8، ع8م  -املجية اتطوتية تعيم املعيومعت  - ط  جبعتم 

 سنى عبد العزيز.الجندى، أسماء ح

 -ت/بيط تقنية موجعت اتبيوتوث لعتية اتن/عق ت  املكفبةعت  اتاتةة تجريبيةة للة  اتهواتةة اتذكيةة )اكفةوتاه( 

 -املجيةة اتد تيةة تعيةوم املكفبةعت  املعيومةعت  -  لرر غت ع   ط ى لبد اتعزيز الانةدى 7181شبين اتووم، 

  322-333ص  -( 7183)ينعير  معتس  8، ع 6م 

 سهام محمد. حافظ،

ات طةةةةةويط اتاي  سةةةةة ى لخةةةةةةدمعت املعيومةةةةةعت  اتاتةةةةةةة ت/بيقيةةةةةة لةةةةةل مكفبةةةةةةة املنظ ةةةةةة اتعربيةةةةةةة تيفن يةةةةةة إلاااتيةةةةةةة 

)يوتيةةةو  غسطةةةة/   تةةةةبف     3، ع83مةةةة  -مكفبعت نةةة.  -  لةةةرر غميةةةة م الانةةةةعي ى 7186اتقةةةةعيرم  -)معجطةةةفي ( 

  36ص -( 7183

 حسنين، أسماء سيد.

اتقةعيرم  - ه لل  ترتي  الاعمعة ت  اتفصنياعت اتععملية تلاعمعةة )اكفةوتاه( اتنلر اتعيمى  جعمعة لعير  تملثي

)يوتيةةو  تةةبف     3، ع5مةة  -املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  -  لةةرر غتةة ع  تةةيد  طةةنين 7181

  372-385ص  -( 7181

 حسين، أحمد عبد الحميد.

اتقةةعيرم  لةةرر  -اتةةوااى الاديةةد ن وذجةةع )معجطةةفي (  اتثقعفةةة املعيومعتيةةة تطةةوعن املنةةعطط اتنعئيةةة  محعفظةةة

 ( 7181)ايط     57ع - Cybrarians Journal -ن يغ  د لبد الح يد  ط

 حلمى، نورهان إبراهيم.

اتقةعيرم،  -مدى توافر  صةعئ  ل ةعل املعرفةة  عملكفبةعت الاعمعيةة املصةرية الحووميةة  الخعبةة )معجطةفي ( 

)يوتيةةةةةةو   3، ع2مةةةةةة  -املجيةةةةةةة اتد تيةةةةةةة تعيةةةةةةوم املكفبةةةةةةعت  املعيومةةةةةةعت  -  لةةةةةةرر نوتيةةةةةةعن إ ةةةةةةراييم  يمةةةةةةى 7171

  326-363ص  -( 7171تبف    
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 حمزات ، كفاح محمد .

  لةةةةةرر 7171املةةةةةط،  –اتفةةةةةدتي  تةةةةة  متؤتطةةةةةعت املعيومةةةةةعت   دينةةةةةة املةةةةةط  اتاتةةةةةة تحييييةةةةةة )معجطةةةةةفي (       

  822-827ص  –(   7171    ) ايط 7ع -املجية اتطوتية تعيم املعيومعت   –كاعا مح د   زات  

 داود، تامر حفنى.

إجةرا ات  تةةدا ي   اةةا  بةةيعنة  تةعئ  املعيومةةعت سيةة  اتفقييديةةة تة  متؤتطةةعت املكفبةةعت  املعيومةةعت  اتاتةةة 

، 83مةة  -مكفبعت نةة.  -  لةةرر غميةة م الانةةعي ى 7181إلاتةةكندتية،  -تيواقةخ  اتف /ةةي  تي طةةفقبل )اكفةةوتاه( 

  36ص -( 7181  )غكفوبر   نوف     ايط   2ع

 دويدار، نجالء محمد عبد العظيم.

  اتاتةةة اتفكلةةعفية متةةفنبعو غتةة  7188ينةةعير  75إلانفةةع  اتاكةةرى اتعربةةى لةة  ثةةوتم اتلةةع  املصةةرى تةة  

املجيةةةةةة اتد تيةةةةةة تعيةةةةةوم  -  لةةةةةرر نجةةةةةال  مح ةةةةةد لبةةةةةد اتعظةةةةةيم ا يةةةةةدات 7183اتقةةةةةعيرم،  -توثيقةةةةةه )اكفةةةةةوتاه( 

  318-322ص  -( 7183)غ ريل  يونيو  7، ع6م  -املكفبعت  املعيومعت 

 رضوان، أمل صالح.

  7185قنةةةةع،  -اتفحةةةةول اترقمةةةةى تي عرفةةةةة  تةةةةملثي ه للةةةة  املعيومعتيةةةةة تي ف صصةةةةين تةةةة  إلا طةةةةعنيعت )معجطةةةةفي ( 

 -( 7186)يوتيةو  تةبف     3، ع3مة  -املجيةة اتد تيةة تعيةوم املكفبةعت  املعيومةعت  -لرر غمةل بةالا تضةوان 

  376-377ص 

 ، يحيى زكريا.الرمادى

ا ت اتفكنوتوجيةةع الاجف عليةةة تةة  تن يةةة اتفاكيةة  لةةعل  اترتةة  تةةدى طةةالب غقطةةعم املكفبةةعت  املعيومةةعت  اتاتةةة 

املجيةةةةةةة اتد تيةةةةةةة تعيةةةةةةوم  -  لةةةةةةرر غ  ةةةةةةد   ةةةةةةي  فةةةةةةتؤاا شةةةةةةرف 7182إلاتةةةةةةكندتية،  -ت /ي/يةةةةةةة )اكفةةةةةةوتاه( 

  336-335ص  -( 7181)غكفوبر  ايط     2، ع2املكفبعت  املعيومعت، م 

 . زايد، نورا أحمد عبد الحميد

  لةرر نةوتا 7181اتقةعيرم  -)اكفةوتاه(  H-indexتقييم إنفعجية اتبع ثين  جعمعةة لعيةر  عتةف دام متؤشةر 

ص  -( 7183)ينةعير  مةعتس  8، ع6مة  -املجية اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومةعت  -غ  د لبد الح يد عايد 

356-361  

 زكى، مروة محمد شاكر.

تةةةةةةعتي  اترقع يةةةةةةة تةةةةةة  املكفبةةةةةةعت اتععمةةةةةةة املصةةةةةةرية  تملثي يةةةةةةع للةةةةةة  مبةةةةةةعا  الحريةةةةةةة اتاكريةةةةةةة  اتاتةةةةةةة ميدانيةةةةةةة ل 

  -  املجيةة اتد تيةة تعيةوم املكفبةعت  املعيومةةعت -  لةرر مةر م مح ةد شةةعكر عكةى 7182اتقةعيرم،  -)معجطةفي ( 

 ,373-386ص -( 7186)ينعير  معتس  8، ع3م 

 سعودى، آية رشاد.

  املعيومةةةعت اتدينيةةةة تةةةدى املةةةرغم املصةةةرية  اتاتةةةة ميدانيةةةة للةةة  من/قةةةة  ةةةومق غ ةةةو اتعةةةال  تةةةيون اتبحةةة  لةةة

 ( 7181)تبف     58ع  - Cybrarians Journal -لرر آية تشعا تعواى 
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 سنوس ى، رجاء حسين محمد.

  ةةةةةرام  املكفبةةةةةعت  املعيومةةةةةعت تةةةةة  الاعمعةةةةةعت املصةةةةةرية تةةةةة  ضةةةةةو  اتف/ةةةةةوتات الاعتيةةةةةة تةةةةة  الاعمعةةةةةعت لجنبيةةةةةة

املجيةةةةةةةةة اتد تيةةةةةةةةةة تعيةةةةةةةةوم املكفبةةةةةةةةةعت  -  لةةةةةةةةةرر تجةةةةةةةةع   طةةةةةةةةةين مح ةةةةةةةةد تنوسةةةةةةةةة ى 7181اتقةةةةةةةةعيرم  -)اكفةةةةةةةةوتاه( 

  355-321ص  -( 7183)ينعير  معتس  8، ع6م   - املعيومعت 

 سوس ى ، جيهان قنديل .

Les communautes de pratique et le role mediateur du professionnel de l’information – 

documentation : quel apport pour la memoire organisationnelle?: cas de la Caisse Nationale de 

Securite Sociale (Doctrat). – Tunis , 2020/Jihene Kandil Soussi.- Revue Maghrebine de 

Documentation et d ‘Information .- No.29(2020) .-p.139-142.   

 سيد، أميرة محمد.

  ةةةى تةةةوية،  -املعرتةةة  تةةة  مكفبةةةعت جعمعةةةة اتقةةةعيرم  ا ته تةةة  تحقيةةةط امليةةةزم اتفنعفطةةةية )معجطةةةفي (  تغس املةةةعل

ص  -( 7182)غ ريةةل  8، ع2مةة  -املجيةةة املصةةرية تعيةةوم املعيومةةعت  -  لةةرر غميةة م مح ةةد تةةيد مح ةةوا 7186

275-221  

 السيد، رودينا رمضان.

إلاتةةةةةكندتية،  -ومةةةةةعتى  اتاتةةةةةة تحييييةةةةةة )معجطةةةةةفي ( إلانفةةةةةع  اتاكةةةةةرى اترقمةةةةةى اتصةةةةةعات تةةةةة  مجةةةةةعل اتةةةةةو   املعي

)يوتيةو   3، ع6مة  -املجية اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت  -  لرر ت اينع تمضعن مح د اتطيد 7182

  322-327ص  -( 7183تبف    

 سيد، عبد الرحمن إبراهيم.

  لةةةرر لبةةةد 7182اتقةةةعيرم،  -تاه( اتةةةو   املعيومةةةعتى ت/ةةةالب جعمعةةةة لعيةةةر  عتقةةةعيرم  اتاتةةةة ميدانيةةةة )اكفةةةو 

 -( 7183)يوتيةةةةةو  تةةةةةبف     3، ع6مةةةةة  -املجيةةةةةة اتد تيةةةةةة تعيةةةةةوم املكفبةةةةةعت  املعيومةةةةةعت  -اتةةةةةر    إ ةةةةةراييم تةةةةةيد 

  328-366ص

 شاكر، مروة محمد. 

  لةةةرر 7171اتقةةعيرم،  - ريةةة تةةدا ل املعيومةةعت تةة  مراكةةز املعيومةةعت الحووميةةة  اتاتةةة ميدانيةةة )اكفةةوتاه( 

   7171)يونيو  51ع  - Cybrarians Journal -د شعكر عكى مر م مح 

 الشاذ ى، نهال أحمد.

شةةةبين  -اتنلةةر اتعيمةةةى تةةة  جةةةعمعسى املنوفيةةة  امليةةة  تةةةعوا  تةةةملثي ه للةةة  اتا تيةة  اتعةةةعتمى تلاةةةعمعفين )اكفةةةوتاه( 

)غ ريةةةل   7ع ،2مةةة  -املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةوم املكفبةةةعت  املعيومةةعت  -  لةةةرر نهةةعل غ  ةةةد اتلةةعذل  7186اتوةةوم، 

  211-331ص  -( 7182يونية 
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 الشريف،  على فتحى عبد الرحيم.

)معجطةةةفي (   7186اتقةةةعيرم،  -تق نةةةة اتاةةة اث اتعربةةةى تةةة  مركةةةز ج عةةةة املعجةةةد تيثقعفةةةة  اتاةةة اث  اتاتةةةة  عتةةةة 

)يوتيةةةو   3، ع3مةةة  -املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةةوم املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -لةةةرر للةةة  ففحةةة  لبةةةد اتةةةر يم اتلةةةرية 

  378-381ص  -( 7186تبف    

 ثان، جيال ى.عش

 8اقاةةةة اا ملةةةر ع مطةةةفواع متؤتطةةةعتى لاعمعةةةة  يةةةةران    املطةةةفوالعت اترق يةةةة  اتوبةةةول الحةةةر تي عيومةةةعت

)ينةةعير  مةةةعتس  8، ع2مةة  -املجيةةة اتد تيةةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  -)معجطةةفي (  لةةرر جياللةة  شةةعثعن 

  357-322ص  -( 7182

 صحراوى، جهاد.

 ت مواقةةةةةخ اتفوبةةةةةل الاجف ةةةةةع   تةةةةة  تةةةةةدليم اتفوابةةةةةل اتعيمةةةةةى ملواجهةةةةةة تبعةةةةةعت جعئحةةةةةة كوت نةةةةةع للةةةةة  اتبحةةةةة  ا

اتعيمةةةى  اتاتةةةة ميدانيةةةةة للةةة  لينةةةة مةةةة  طيبةةةة  غتةةةعتذم الاعمعةةةةة الازائريةةةة  جهةةةعا  ةةةةحرا ى،  تيةةةد شةةةةعي  

  28-22ص  -( 7171)تبف     2، ع7م  - بييوفيييع  -اتدتاع 

 صدقى، كريمان بكنام.

  7183اتقةةةةةعيرم،  -مافو ةةةةةة املصةةةةةدت  ااتم  لةةةةةر اتدتاتةةةةةعت لكعاي يةةةةةة  اتاتةةةةةة تحييييةةةةةة )اكفةةةةةوتاه(  اتةةةةةنظم

          -( 7171)ينةةةةةةةةةعير  3ع -املجيةةةةةةةةةة اتعي يةةةةةةةةةة تي كفبةةةةةةةةةعت  اتوثةةةةةةةةةعئط  املعيومةةةةةةةةةعت  -لةةةةةةةةةرر كري ةةةةةةةةةعن  كنةةةةةةةةةعم بةةةةةةةةةدق  

  365-363ص 

 الطاهر، الصديق عمر.

  لةرر 7183طةرا ي ،  -عمة  جعمعة الابةل اتغربةى )معجطةفي ( ا ت اتفنظيم إلاااتى ت  غتشية إلاااتم اتع

              -( 7171)مةةةةةةةةةةةعتس  8، ع2مةةةةةةةةةةة  -املجيةةةةةةةةةةةة اتد تيةةةةةةةةةةةة تعيةةةةةةةةةةةوم املكفبةةةةةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةةةةةعت  -ففحةةةةةةةةةةة  مح ةةةةةةةةةةةد اتغريةةةةةةةةةةة  

  282-287ص 

 طهرانى، هدى نظام.

ا يةةة  لةةرر يةةةدى امل /وطةةعت اتاعتتةةية تةة  مكفبةةة لتةةةد اتوطنيةةة  اتاتةةة تةة  الخصةةةعئ  اتانيةةة  اتببييوم

  866-868ص  -( 7171)غ ريل  8، ع8م  -املجية اتطوتية تعيم املعيومعت  -نظعم طهرا ى 

 .عامر، محمود محمد الشيخ

  اتاتةةةةة تحييييةةةةة ت/بيقيةةةةة RDAفهرتةةةةة كفةةةة  اتاةةةة اث اتعربةةةةى إلاتةةةةالمى  تقةةةةع ملعيةةةةعت  بةةةةة  إتع ةةةةة املصةةةةعات 

 (  7182)يونيو  26ع  - Cybrarians Journal -ر املنصوتم   لرر مح وا مح د اتليخ لعم -)معجطفي ( 

 عبد الجواد، محمد كامل.

  ةةةةى تةةةةوية،  -نظةةةةم اتةةةةا جعع معيومةةةةعت اتويةةةة  املبنيةةةةة للةةةة  إلااتان  اتاتةةةةة تحييييةةةةة ت/بيقيةةةةة )اكفةةةةوتاه( 

  522-535ص -املجية املصرية تعيوم املعيومعت  -  لرر مح د كعمل غ  د لبد الاواا 7182
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 ب حسن.عبد الحليم، زين

املحفةةةةةوى اترقمةةةةةى ملواقةةةةةخ املفةةةةةع ة لثريةةةةةة  مكفبع هةةةةةع للةةةةة  شةةةةةبكة الانا نةةةةة.  اتاتةةةةةة   لةةةةةع  موقةةةةةخ ن ةةةةةوذى  

 (  7181)معتس  23ع  - Cybrarians Journal -تي فحة املصرى  لرر عين   ط  لبد الحييم 

 عبد الحميد، مروان محمد.

قةةةةةةعئم للةةةةةة  املعيومةةةةةةعت لخاةةةةةة   ةةةةةةدم بعةةةةةةة   اتعةةةةةةال   عملعيومةةةةةةعت  اتاتةةةةةةة تجريبيةةةةةةة  لةةةةةةداا  رنةةةةةةعم  لالىةةةةةةة 

  لةةةرر سةةةدير 7186إلاتةةةكندتية  -امللةةةكالت اتناطةةةية تةةةد ت ليفةةةعم  ةةةد ت اترلعيةةةة  ع تةةةكندتية )معجطةةةفي ( 

ص  -( 7181)غ ريةةةل  يونيةةةةو  7، ع5مةةةة  -املجيةةةة اتد تيةةةةة تعيةةةوم املكفبةةةةعت  املعيومةةةعت  -مجةةةدى لبةةةد اتويةةةةعب 

353-353  

 عبد الفتاح، عال عالء الدين.

 -  لةةرر غميةة م الانةةعي ى 7182اتقةةعيرم،  -بةةنعلة املعيومةةعت  اتاتةةة مقعتنةةة  ةةين مصةةر  اتصةةين )معجطةةفي ( 

  36ص  -( 7181)غ ريل  معيو  يونيو  7، ع83م  -مكفبعت  ن. 

 عبد الفتاح، هبة محمد.

 -طاةعل غاب ل  -اتقعيرم  لرر مهةع  طةنين  -غاب ات/ال لند يعقوب اتلعت  ى  اتاتة ت  ن عذ  م فعتم 

  726-723ص  -( 7181)ف  اير  86، 85ع

 عبد الكريم، هبة أحمد.

إلاتةةةكندتية  -غفةةةالم اترتةةةوم املفحركةةةة املوجهةةةة تلطاةةةعل تةةة  اتقةةةرن اتعلةةةري   اتاتةةةة  بييوما يةةةة )معجطةةةفي ( 

)غكفةةوبر  نةةوف     2، ع5مةة   -املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  -  لةةرر نهةةع مح ةةد لث ةةعن 7182

  331-336ص  -( 7181

 عبد هللا، أحمد خيرى.

ا ت مراكز املعيومعت ت  إااتم اتبيعنةعت اتبةخ ة  متؤتطةة اترلعيةة اتصةحية تة  مصةر ن وذجةع  لةرر غ  ةد 

  21ص -( 7183)ينعير  ف  اير  معتس  8، ع71م  -مكفبعت ن.  - ي ى لبد  

 عبد هللا، ريهام محمود.

تجريبيةةةةة تالفةةةةعام منةةةةه تةةةة  ت/ةةةةوير مقةةةةرت  ت/ةةةةوير تةةةةدت   ليةةةةوم املكفبةةةةعت  اتاتةةةةة  ى   ا ته تةةةة  عاتفةةةةدت   اتفعةةةة     

 قطةةةةةةةم املكفبةةةةةةةعت   املعيومةةةةةةةعت  جعمعةةةةةةةة الاتةةةةةةةةكندتية  نصةةةةةةةوص مف صصةةةةةةةة  عمنجييزيةةةةةةةة تةةةةةةة  ليةةةةةةةم املكفبةةةةةةةعت

املجيةةةةة اتد تيةةةةة تعيةةةةوم املكفبةةةةعت    –  لةةةةرر تيهةةةةعم مح ةةةةوا لبةةةةد     7171الاتةةةةكندتية،  –)معجطةةةةفي (   

 .287 -216ص  –(   7171) اكفوبر ايط     2، ع  2م   -املعيومعت  

 هللا، محمود سعيد. عبد

اتقةةةعيرم،  -تقةةةع يم اتبيةةةدان  مععج هةةةع تةةة  اتاةةة اث اتعربةةةى إلاتةةةالمى  اتاتةةةة  بييوجرافيةةةة تحييييةةةة )معج طةةةي ( 

 ريةةةةل  )غ 7، ع86مةةة  -املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةةوم املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -يد لبةةةد   تةةةع  لةةةرر مح ةةةوا 7183

  311-317ص  -( 7183يونيو 
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 عبد املجيد، أحمد مرزوق.

 -غن ةةةةةةةةعو إلافةةةةةةةةعام مةةةةةةةة  غجهةةةةةةةةزم  ت/بيقةةةةةةةةعت اتقةةةةةةةةرا م اترق يةةةةةةةةة تيقةةةةةةةةرآن اتكةةةةةةةةريم  اتاتةةةةةةةةة ميدانيةةةةةةةةة )اكفةةةةةةةةوتاه( 

، 6مةة  -املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  -  لةةرر غ  ةةد مةةر عق لبةةد املجيةةد 7181إلاتةةكندتية، 

  365-368ص  -( 7183)يوتيو  تبف     3ع

 عبد املختار، أحمد محمد على.

اتةةةةةد تيعت اتعي يةةةةةة تلاعمعةةةةةعت اتعربيةةةةةة  قوالةةةةةد  يعنةةةةةعت الات لةةةةةهعاات املرجعيةةةةةة اتععمليةةةةةة  اتاتةةةةةة تحييييةةةةةة 

املجيةةةةةةةة اتد تيةةةةةةةة تعيةةةةةةةوم املكفبةةةةةةةعت  -  لةةةةةةةرر غ  ةةةةةةةد مح ةةةةةةةد للةةةةةةة  لبةةةةةةةد امل فةةةةةةةعت 7183املنيةةةةةةةع،  -)معجطةةةةةةةفي ( 

  326-328ص  -( 7183يونيو  )غ ريل  7، ع6م  - املعيومعت 

 عبد النعيم، إيمان عبد الحميد.

  لةرر 7185اتقةعيرم،  - دمعت إلعتم اتكفة  إلاتكا  نيةة تة  املكفبةعت   صةر  اتاتةة ميدانيةة )معجطةفي ( 

  36ص  -( 7181)ينعير  ف  اير  معتس  8، ع83م  -مكفبعت ن.  -غمي م الانعي ى 

 عبد الوهاب، غدير مجدى.

إلاتةةكندتية،  -اترق يةةة تكبةةعت اتطةة   اتاتةةة تفصةة يم  إ لةةع  موقةةخ إتكفةةوت ى تعييمةةى )اكفةةوتاه( محةةو لميةةة 

)ا ريةةةل   7، ع5مةةة  -املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةةوم املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -  لةةةرر ت ان مح ةةةد لبةةةد الح يةةةد 7185

  321-366ص  -( 7181يونيو 

 .عرفات، حمادة عرفات

 - عملوابةةاعت  املعةةعيي  اتقيعتةةية  اتاتةةة  بةةاية تحييييةةة )معجطةةفي ( ا تيةةعت جعمعةةة لعيةةر  مةةدى اتازامهةةع 

 -املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةةوم املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -  لةةةرر   ةةةعام لرفةةةعت لبةةةد اتةةةدايم لرفةةةعت 7186اتقةةعيرم، 

  332-338ص  -( 7182)غكفوبر  ايط     2، ع2م 

 عرفات، حمادة عرفات.

 -ييييةةةةة مةةةةخ اتف /ةةةةي    لةةةةع  مطةةةةفواع تقمةةةةى  ط ةةةةى )اكفةةةةوتاه( املطةةةةفوالعت اترق يةةةةة اتزتاليةةةةة  اتاتةةةةة تح

)ينةةةةعير   8، ع2مةةةة  -املجيةةةةة اتد تيةةةةة تعيةةةةوم املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  -  لةةةةرر   ةةةةعام لرفةةةةعت 7183اتقةةةةعيرم، 

  288-216ص  -( 7171معتس 

 عمار، عبد اللطيف رجب.

  7183إلاتةةةكندتية،  -اكفةةةوتاه( مواقةةةخ الاعمعةةةعت املصةةةرية للةةة  شةةةبكة إلانا نةةة.  اتاتةةةة تحييييةةةة تقوي يةةةة )

)يوتيةةو   3، ع3مةة  -املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  -لةةرر نةةرمين مح ةةد لبةةد اتافةةعا اتصةةع ى 

  331-372ص  -( 7186تبف    

 عمر، إيمان محمد.

 -وتاه( اتفكلةية آلالة  تيةد تيعت اتعي يةة  وييةعت جعمعةة لعيةر  عتقةعيرم فةرع اتبنةعت  اتاتةة ت/بيقيةة )اكفة

)غكفةوبر   2، ع2مة  -املجية اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت  -  لرر إي عن مح د ل ر 7182اتقعيرم، 

  216-218ص  -( 7182ايط   
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 عوض، عوض صبحى.

 -اتضةةب  الاتةةة نعاى تلتةةة ع  اتعربيةةة تةةة  اتعةةةعتم اترقمةةى  فقةةةع تقوالةةةد  بةةة املصةةةعات  اتع  هةةةع )معجطةةةفي ( 

 -املجيةةةةة اتد تيةةةةة تعيةةةةوم املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  -ر لةةةةور بةةةةبح  لةةةةور مي عئيةةةةل   لةةةةر 7183إتةةةةكندتية، 

  258-226ص  -( 7183)غكفوبر  ايط     2، ع 6م 

 . فراج، فراج أحمد محمد

  لةةةرر فةةةةرا  غ  ةةةةد 7183 ، غتةةةةيوو -محركةةةعت اتبحةةةة  املف صصةةةة تةةةة  ليةةةوم اتةةةةدي  إلاتةةةةالمى )اكفةةةوتاه( 

              -( 7171)يوتيةةةةةةةةةةةو  تةةةةةةةةةةةبف     3، ع2مةةةةةةةةةةة  -كفبةةةةةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةةةةةعت املجيةةةةةةةةةةةة اتد تيةةةةةةةةةةةة تعيةةةةةةةةةةةوم امل -مح ةةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةةرا  

  312-318ص 

 فرج ، كارول اميل.

الةةةةةةعام يندتةةةةةةة الاااتم تةةةةةة  مكفبةةةةةةة  /ريركيةةةةةةة غن/عكيةةةةةةة   تةةةةةةعئر امللةةةةةةرق تيةةةةةةر م لتثةةةةةةوذك   اتاتةةةةةةة  عتةةةةةةة )      

 7ع  –املعيومةةةةةعت   املجيةةةةةة اتطةةةةةوتية تعيةةةةةم  –  لةةةةةرر كةةةةةعت ل اميةةةةةل فةةةةةر    7171املةةةةةط ،  –معجطةةةةةفي (   

   828-861ص  –(   7171)ايط    

 الفرماوى، طه عبد الحميد.

 -  اتاتةةةةة تجريبيةةةة للةةةة  مكفبةةةعت جعمعةةةةة املنوفيةةةة )اكفةةةةوتاه( RDAفهرتةةةة املةةةةواا سيةةة  امل/بولةةةةة  عتةةةف دام 

، 2 مة -املجية اتد تيةة تعيةوم املكفبةعت  املعيومةعت  -  لرر طه لبد الح يد اتارمع ى 7182شبين اتووم، 

  361-353ص  -( 7182)ينعير  معتس  8ع 

 الفرماوى، طه عبد الحميد.

 -  اتاتةةةةة تجريبيةةةة للةةةة  مكفبةةةعت جعمعةةةةة املنوفيةةةة )اكفةةةةوتاه( RDAفهرتةةةة املةةةةواا سيةةة  امل/بولةةةةة  عتةةةف دام 

 (  7182)يونيو  26ع - Cybrarians Journal -  لرر طه لبد الح يد اتارمع ى 7182شبين اتووم، 

 بد الستار.قابل، محمد ع

  لةةرر مح ةةد 7182اتقةةعيرم،  -لعيةةر اتلةةرية تةة  إلانفةةع  اتاكةةرى امل/بةةوع  اتاتةةة  بييوما يةةة )معجطةةفي ( 

           -( 7181)غ ريةةةةةةةةل  يونيةةةةةةةةةو  7، ع5مةةةةةةةة  -املجيةةةةةةةةة اتد تيةةةةةةةةة تعيةةةةةةةةوم املكفبةةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةةعت  -لبةةةةةةةةد اتطةةةةةةةةفعت قع ةةةةةةةةل 

  365-361ص 

 قبانى، نسرين.

املجيةةةة اتطةةةةوتية  -ت إلاتكا  نيةةةة تةةة   عاتات الا هوتيةةةةة  لةةةرر  طةةةري  قبةةةع ى نظةةةم إااتم اتوثةةةعئط  اتسةةةاال 

  855-858ص  -( 7171)غ ريل  7، ع8م  -تعيم املعيومعت 

 القصاص، عال نبيل.

  7183شةبين اتوةوم،  -تة  املكفبةعت  اتاتةة اتفكلةعفية )معجطةفي (  Big dataملةر لعت اتبيعنةعت اترق يةة 

)غكفةةةةةوبر  ايطةةةةةة     2، ع6مةةةةةة  -يةةةةةةة اتد تيةةةةةة تعيةةةةةوم املكفبةةةةةةعت  املعيومةةةةةعت املج -لةةةةةرر لةةةةةال نبيةةةةةةل اتقصةةةةةعص 

  225-228ص  -( 7183
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 كاظم، رونق محمد.

الةةةةةم  ت/ةةةةةوير ل ييةةةةةعت إلاجةةةةةرا ات اتانيةةةةةة تةةةةة  املكفبةةةةةعت الاعمعيةةةةةة  عتةةةةةف دام ن ةةةةةوذ  الخةةةةةرائ  املاعيي يةةةةةة 

، 2مةة  -املكفبةةعت  املعيومةةعت املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم  -  لةةرر ت نةةط مح ةةد كةةعظم 7171بغةةداا،  -)اكفةةوتاه( 

  351-355ص -( 7171)غ ريل  يونيو  7ع

 كامل، محمد عبد الفتاح.

 ةةةةةةةةرام  اتةةةةةةةةو   املعيومةةةةةةةةعتى املقدمةةةةةةةةة ملرمةةةةةةةة ى املط لةةةةةةةةايعت املصةةةةةةةةرية  مةةةةةةةةدى إلافةةةةةةةةعام م هةةةةةةةةع  اتاتةةةةةةةةة ميدانيةةةةةةةةة 

فبةةةةةةةعت املجيةةةةةةةة اتد تيةةةةةةةة تعيةةةةةةةوم املك -  لةةةةةةةرر مح ةةةةةةةد لبةةةةةةةد اتافةةةةةةةعا كعمةةةةةةةل 7182شةةةةةةةبين اتوةةةةةةةوم،  -)اكفةةةةةةوتاه( 

  211-332ص  -( 7182)غكفوبر  ايط     2، ع2م  - املعيومعت 

 متو ى، أحمد سعيد.

  7183اتقةةعيرم،  -اتقيعتةةعت اتبدتيةةة  اتاتةةة تحييييةةة تجريبيةةة لخصعئصةةهع  غن ةةعو إلافةةعام م هةةع )اكفةةوتاه( 

 ريةةةل  يونيةةةةو )غ 7، ع6مةةةة  -املجيةةةة اتد تيةةةةة تعيةةةوم املكفبةةةةعت  املعيومةةةعت  -لةةةرر مةةةر م لبةةةةد اتي/يةةةة ج  يةةةةل 

  321-362ص  -( 7183

 متو ى، أحمد سعيد.

املعرفعت املعيعتية اتد تية تيكيعنعت اترق ية لل  إلانا ن.  اتاتة تحيييية لخصعئصهع  غن ةعو إلافةعام م هةع  

 (  7186)تبف    23ع - Cybrarians Journal -لرر غ  د تعيد مفول  

 محمد، دعاء على.

للة  ات سةايالت اتعربيةة  اتاتةة ميدانيةة  (FRBR)تي سايالت اتببييوجرافية ت/بيقعت املف/يبعت اتوظياية 

-8، ع 36س -مجيةةةةةةةة املكفبةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةعت اتعربيةةةةةةةة  -  الةةةةةةةع  للةةةةةةة  مح ةةةةةةةد 7182اتقةةةةةةةعيرم،   -)معجطةةةةةةةفي ( 

  351-323ص  -( 7186)ينعير  غكفوبر 2

 . محمد، سا ى محيى الدين

 ا ته تةة  اتةةا جعع املعيومةةعت للةة  شةةبكة الانا نةة.  اتاتةةة غطر  ةةعت تةة  اائةةرم اتضةةو   اتبحةة  الاجف  ةةع   

)يوتيةةةةو  غسطةةةة/   تةةةةبف     3، ع 7مةةةة  -مكفبعت نةةةة.  -تحييييةةةةة مقعتنةةةةة  لةةةةرر تةةةةعل  مح ةةةةى اتةةةةدي  مح ةةةةد 

  21ص  -( 7183

 محمد، هبة عبد هللا.

اتقةةعيرم،  -تاه( مواقةةخ اتلةةبوعت الاجف عليةةة  ا تيةةع تةة  اتفن يةةة املهنيةةة تيعةةعميين  عملكفبةةعت الاعمعيةةة )اكفةةو 

)غ ريةةةل   7، ع2مةةة  -املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةةوم املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -  لةةةرر يبةةةة لبةةةد   مح ةةةد تةةةيد 7171

  352-326ص  -( 7171يونيو 

 محمود، مها سعد.

املجيةةةة اتد تيةةةة  -  لةةةرر م ةةةى فةةةعت ق 7182اتقةةةعيرم،  -إااتم املكفبةةةعت اتوطنيةةةة  اتاتةةةة مقعتنةةةة )معجطةةةفي ( 

  326-322ص  -( 7182)ينعير  معتس  8، ع2م  -بعت  املعيومعت تعيوم املكف



 

 

333 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 . محمود، مها نبوى 

اتببييوجرافيةةةةةةةةة اتوطنيةةةةةةةةة املصةةةةةةةةرية الاعتيةةةةةةةةة  اتاتةةةةةةةةة تقيي يةةةةةةةةة تةةةةةةةة  ضةةةةةةةةو  مف/يبةةةةةةةةعت اتبيرةةةةةةةةة   لةةةةةةةةرم إلايةةةةةةةةداع 

 (  7186)ايط     22ع - Cybrarians Journal -إلاتكا  نية  لرر مهع نبوى مح د 

 ه.مرعى، رانيا مجدى ط

ل ضةةةةةةةعع لتجونوميةةةةةةةة تةةةةةةة  مكفبةةةةةةةعت جعمعةةةةةةةة إلاتةةةةةةةكندتية  مكفبةةةةةةةة إلاتةةةةةةةكندتية الاديةةةةةةةدم  اتاتةةةةةةةة ميدانيةةةةةةةة 

 -املجيةة اتد تيةة تعيةوم املكفبةعت  املعيومةعت  -  لرر غمةع ى عكريةع اترمةعاى 7182إلاتكندتية،  -)معجطفي ( 

  736-733ص  -( 7182)يوتيو  تبف     3، ع2م 

 مصحب، سيناء شمال.

عو لكةةعايمى ةقطةةعم املكفبةةعت  املعيومةةعت تةة  الاعمعةةعت اتعربيةةة  تةةملثي ه تةة  ت/ةةوير منعهاهةةع  مقرتا هةةع الاتتبةة

املجيةةةةةةة اتد تيةةةةةةة تعيةةةةةةوم املكفبةةةةةةعت  -  لةةةةةةرر تةةةةةةينع  شةةةةةة عل مصةةةةةةح  7183بغةةةةةةداا،  -اتدتاتةةةةةةية )اكفةةةةةةوتاه( 

  311-322ص  -( 7171)يوتيو  تبف    3، ع2م  - املعيومعت 

 مصطفى، رنا كمال.

/يبةةعت اتوظيايةةة تيبيعنةةعت الاتةة نعاية، اتن ةةوذ  املاةةعييمى  اتاتةةة ميدانيةةة تف/بيقةةه تةة  اتبيرةةة اتعربيةةة  املف

 (  7182)يوتيو  26ع -  Cybrarians Journal -تنع ك عل مص/اى 

 مصطفى، منى عبد الفتاح.

  هةةةةةةع،  -اه(  ملقطةةةةةةعم املكفبةةةةةةعت  املعيومةةةةةةعت  علاعمعةةةةةةعت املصةةةةةةرية )اكفةةةةةةوت  RDAمةةةةةةنرج مقاةةةةةة ا تفةةةةةةدت   معيةةةةةةعت 

)غ ريةةل   7، ع 2املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت، مةة  -  لةةرر طةةه لبةةد الح يةةد اتارمةةع ى 7182

  288-213ص  -( 7182يونيه 

 مصطفى، ندا سمير.

  لةةةرر نةةةدا 7185اتقةةةعيرم  -اتفةةةملثي  اتفبةةةعال   ةةةين مهنةةةة اتنلةةةر  مهنةةةة املكفبةةةعت  اتاتةةةة ميدانيةةةة )معجطةةةفي ( 

 -( 7186)ينةعير  مةعتس  8، ع3مة  -املجية اتد تيةة تعيةوم املكفبةعت  املعيومةعت  -ييم مص/اى ت ي  لبد الح

  325-337ص 

 مصطفى، والء محمد.

 ةةدمعت املكفبةةعت  املعيومةةعت تةة  مكفبةةعت اتصةةم  اتةةبكم تةةة  مصةةر  اتاتةةة تقيي يةةة مةةخ  نةةع  ن ةةوذ  مقاةةة ا  

 (  7182)معتس  25ع  - Cybrarians Journal - م  مح د مص/اى 

 كة، آية هللا فايز.يمل

  لةةةرر آيةةةة   7183اتقةةةعيرم،  -شةةةركعت اتنلةةةر اتةةةذاتى املفع ةةةة للةةة  إلانا نةةة.  اتاتةةةة تحييييةةةة )معجطةةةفي ( 

  215-332ص  -( 7171)ينعير  معتس  8، ع2م  -املجية اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت  -فعيز مييكة 
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 املندالوى ، نبراس عبد الستار .

 7171بغةةةداا ،  – اتاتةةةة تحييييةةةة )اكفةةةوتاه(  بةةةول املعرفيةةةة   ا تيةةةع تةةة  ت/ةةةوير املتؤتطةةةعت املعيومعتيةةةة  ل      

، ع  2مةةةةةةةة   –  املجيةةةةةةةةة اتد تيةةةةةةةةة تعيةةةةةةةةوم املكفبةةةةةةةةعت   املعيومةةةةةةةةعت – لةةةةةةةةرر ن ةةةةةةةة اس لبةةةةةةةةد اتطةةةةةةةةفعت املنةةةةةةةةدم ى   

  286 – 283ص  –(   7171)اكفوبر  ايط    2

 ناجى، إهداء صالح.

 -  لةةةرر إيةةةدا  بةةةالا نةةةةعى  7181اتقةةةعيرم،  -ة املصةةةدت  ااتم غل ةةةعل املةةةتؤت رات )اكفةةةةوتاه( اتةةةنظم مافو ةةة

  332-313ص  -( 7183)ينعير  8، ع8م  -املجية اتعي ية تي كفبعت  اتوثعئط  املعيومعت 

 هارون، محمود طارق.

  املعيومةةةةةةةةعت اتلةةةةةةةةبوعت الاجف عليةةةةةةةةة للةةةةةةةة  إلانا نةةةةةةةة.  اتاتةةةةةةةةة تحييييةةةةةةةةة تفاعيةةةةةةةةل ا تيةةةةةةةةع تةةةةةةةة  مجةةةةةةةةعل املكفبةةةةةةةةعت

)غ ةةةةرل  مةةةةعيو   7، ع71مةةةة  -مكفبعت نةةةة.  -  لةةةةرر مح ةةةةوا طةةةةعتق يةةةةعت ن 7185اتقةةةةعيرم ،  –)معجطةةةةفي (   

 ( 7183يونية 

 الوكيل، وسام حسن.

اتبوا ةةةةعت إلاتكا  نيةةةةة تلاعمعةةةةعت  اتاتةةةةة تقيي يةةةةة مقعتنةةةةة تعينةةةةة مةةةة  الاعمعةةةةعت اتعربيةةةةة  لجنبيةةةةة توضةةةةخ 

  لةةةةرر 7182  ةةةى تةةةوية،  -وا ةةةة جعمعةةةةة   ةةةى تةةةوية )اكفةةةةوتاه( موابةةةاعت معيعتيةةةة تحقةةةط إلافةةةةعام مةةة   

 (  7182)تبف     22 ع - Cybrarians Journal - تعم  ط  اتوكيل 

 الوكيل، وسام حسن.

اتبوا ةةةةعت إلاتكا  نيةةةةة تلاعمعةةةةعت  اتاتةةةةة تقيي يةةةةة مقعتنةةةةة تعينةةةةة مةةةة  الاعمعةةةةعت اتعربيةةةةة  لجنبيةةةةة توضةةةةخ 

  لةةةرر 7182  ةةةى تةةةوية ،  -وا ةةةة جعمعةةةة   ةةةى تةةةوية )اكفةةةوتاه( موابةةةاعت معيعتيةةةة تحقةةةط إلافةةةعام مةةة   

  551-525ص  (7182) 7، ع 2م   -املجية املصرية تعيوم املعيومعت  - تعم  ط  اتوكيل 

 وهدان، محمد رجب.

املجيةةةةةة  -لةةةةر ر لطر  ةةةةعت الاعمعيةةةةةة تةةةة  ا تيةةةةعت املكفبةةةةةعت  املعيومةةةةعت اتعربيةةةةة  اتاتةةةةةة تحيييةةةةة مقعتنةةةةة 

  737-713ص  -( 7181)غكفوبر  ايط     2، ع5م  -ملكفبعت  املعيومعت اتد تية تعيوم ا
 

 الرسوم المتصلة

 ) أنظر : الهاشتاج(
 

 الرضا الدراسى
 

 عبد الحكيم، إيمان سيد.

تضةع طةالب  رنةعم  املكفبةعت  املعيومةعت  جعمعةة جنةوب اتةوااى لة  اتاعلييةة اتفعيي يةة  ات طةهيالت املعايةة 

 -املجيةةةة اتعي يةةةة تي كفبةةةعت  املعيومةةةعت  اتوثةةةعئط  -  مف/يبةةةعت الالف ةةةعا لكةةةعايمى اتدال ةةةة تي  نةةةعم  تةةة  ضةةةو

  812-868ص  -( 7171) 2، ع7م 
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 موس ى، سارة جمال الدين.

تضةةةةةةع طةةةةةةالب اتدتاتةةةةةةعت اتعييةةةةةةع تةةةةةة  ت صةةةةةة  املكفبةةةةةةعت  املعيومةةةةةةعت   صةةةةةةر لةةةةةة  ات ةةةةةة ام  اتدتاتةةةةةةية  اتاتةةةةةةة 

  7183، ماتقعير  -صوت لبد الح يد ميدانية  إشراف يحر  طنين مح د تبيخ، نصرم من

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (
 

 رضا المستفيد
 

 .أبو تاية، نور 

اتاتةةة تواقةةخ ات/يبةةة ذ ى الالعقةةعت تةة  الاعمعةةعت لتانيةةة الحووميةةة  مةةدى تضةةعيم لةة  الخةةدمعت املقدمةةة 

  831-822ص  -ة م   جهة نظريم تهم ت  الاعمععت اترت ي

  7182ل عن،  -ت  املتؤت ر اتد ل  اتثعت  ت  اتنلر إلاتكا   ى ملكفبة الاعمعة لتانية 

 برباس، آية.

تضةةةةع املطةةةةفايدي  لةةةة   ةةةةدمعت مراكةةةةز لتشةةةةية اتومنيةةةةة  اتاتةةةةة ميدانيةةةةة   ركةةةةز لتشةةةةية اتةةةةوم ى توميةةةةة 

   7186قطن/ينة،  -ت/ية  غية  ريعس، غت ع  تبيور 

  7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )معجطفي (

 التميمى، فيصل عبد العزيز.

 -تضع املطفايدي  ل  مطفوى الخدمة املرجعية اترق يةة تة  مكفبةة جعمعةة املية  لبةد اتعزيةز  اتاتةة  عتةة 

Cybrarians Journal - ( 7183)تبف     22ع 

 الحلبى، خالد.

يةةةة تةةة  الاعمعةةةعت لجنبيةةةة   صةةر  اتاتةةةة  عتةةةة للةةة  طيبةةةة تضةةع املطةةةفايدي  لةةة   ةةةدمعت املكفبةةعت لكعاي 

 -( 7182)يوتيةةو  21، ع 72مةة  -الاتجعيةةعت الحديثةةة تةة  املكفبةةعت  املعيومةةعت  -الاعمعةةة ات  ي/عنيةةة تةة  مصةةر 

  723-722ص 

 الدكر، م.

Researchers emotions after information retrieval from databases available through the Egyptian 

Knowledge Bank: Impacts of perceived self - efficacy/ M.A.M. Eldakar, Y.M. Kenawy.- The 

Journal of Academic Librarianship.- Vol.46, No.5 (2020). 
 

 الرضا الوظيفى
 

 .البارونى، خالد مسعود يحيى

)يونيةةةةو  81ع  -كفبةةةةعت  املعيومةةةةعت مجيةةةةة امل -غثةةةةر نظةةةةعم معيومةةةةعت اتفةةةةدتي  للةةةة  اترضةةةةع اتةةةةوظياى تي ةةةةوظاين 

  812-822ص  -( 7182
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 البغدادى، هدى فوزى.

اترضةةةع امللةةةةى تةةةدى اتعةةةةعميين   راكةةةز املعيومةةةةعت  اتاتةةةة ميدانيةةةةة   راكةةةز املعيومةةةةعت  يديةةةة طةةةةرا ي   إشةةةةراف 

  7182طرا ي ،  -م   كة ل ر محي يط 

 عت لكعاي ية اتييبية  قطم اتاتعت املعيوم -غطر  ة )معجطفي (

 حواص ، حسن.

اترضع اتوظياى تي رغم اتييبية املوظاة   رافط املكفبعت   املعيومةعت   اتاتةة اتةف/اللية    طة   ةواص ن 

  233 -265ص  –فعت  تيعتة ن نجمى اته عل    

  7185طرا ي  ،  –ت  املتؤت ر اتعيمى تلا عية اتييبية تي كفبعت   املعيومعت   لتشية  

 مد.عبد الرحمن، فاتن مح

قيةةةعس مطةةةفوى اترضةةةع اتةةةوظياى تي ةةةواتا اتبلةةةرية تلاعمعةةةعت الحووميةةةة اتطةةةوتية  اتاتةةةة ميدانيةةةة  إشةةةراف 

   7182املط،  -غ  د لل  

 قطم املكفبعت  املعيومعت    جعمعة املط  كيية آلاااب  اتعيوم إلا طعنية -غطر  ة )معجطفي (

 عكنان، منى.

املجيةة  -اترضع اتوظياى  امللعتكة ت  ات عذ اتقةرات  اتاتةة ميدانيةة اتععميون ت  املكفبعت الاعمعية ت  تبنعن  

  56-28ص  -( 7171)تبف     7ع -الازائرية تي كفبعت  املعيومعت  لتشية 

 . غلوم، منى أحمد

Job satisfaction among the academic librarians in the UAE.- Dubai, 2016.  

Thesis (MLIS)- American University in Emirates. 

 القحطانى، فدوى.

اترضةع اتةوظياى تةدى اتعةعمالت تة  مكفبةعت جعمعةة لميةة م نةوتم  نة. لبةد اتةر     اتاتةة ميدانيةة  إشةةراف 

   7182اتريعر،  -تيي عن اتعقال 

 جعمعة املي  تعوا  -غطر  ة )معجطفي (

 املجا ى، مشعل محمد.

 ص 858 - 7186عيدى، ل عن، اات  -اترضع اتوظياى ت  إااتم املكفبعت 

 .هجول، إسراء عبد اللطيف

اترضةةةةةع اتةةةةةوظياى تي ةةةةةواتا اتنطةةةةةوية اتععميةةةةةة تةةةةة  املكفبةةةةةة املركزيةةةةةة لاعمعةةةةةة اتبصةةةةةرم  إشةةةةةراف تةةةةةي عن جةةةةةواى 

  7185اتبصرم،  -الاتدى 

 جعمعة اتبصرم  –غطر  ة )ا يوم لعل ( 
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 لرقابةا
 

 الحباطى، محمد خميس.

املجيةة اتد تيةة  -  اتاتةة تعتي يةة  بييوما يةة م 8123 -  315بةع   تة  غ ت اتكفة  اتسةى بةعات هع محةعكم اتفافةيش 

  318-722ص  -( 7171)غ ريل  يونيو  7، ع2م  -تعيوم املكفبعت  املعيومعت 
 

 الرقمنة

 الحفظ الرقمى . رقمنة ألارشيف و الوثائق. رقمنة املخطوطات.  )أنظر أيضا: التحول الرقمى.

 لكترونى(املكتبات الرقمية. النشر إلا
 

 ابن السبتى، سارة.

اتاتةةةةةة الاةةةةةد ى  ا تيةةةةةع تةةةةة  إنجةةةةةعا ملةةةةةعت خ تق نةةةةةة املكفبةةةةةعت الاعمعيةةةةةة مةةةةة   جهةةةةةة نظةةةةةر املكفبيةةةةةين  اتاتةةةةةة 

جعمعةةةةةةة  -  غطر  ةةةةةةة )اكفةةةةةةوتاه(7181قطةةةةةةن/ينية  -ميدانيةةةةةةة  جعمعةةةةةةعت قطةةةةةةن/ينة  إشةةةةةةراف نعجيةةةةةةة ق ةةةةةةوا 

   معهد ليم املكفبعت  اتفوثيط 7قطن/ينية

 املال .ابن السبتى، عبد 

معوقةةةةةعت ت/بيةةةةةط ملةةةةةةعت خ اترق نةةةةةة  عملكفبةةةةةةعت الاعمعيةةةةةة الازائريةةةةةةة  املكفبةةةةةعت الاعمعيةةةةةةة توميةةةةةة قطةةةةةةن/ينة 

  75-8ص  -( 7186)تبف     23ع - Cybrarians Journal -ن وذجع  لبد املعت     اتطبسى، ا  طعم تعيدى 

 باشيوه، سالم.

مجيةةةةةة ليةةةةةم  -بةةةةةعا  غ تيةةةةةة تصةةةةةيعسة  /ةةةةةة طنيةةةةةة  ملةةةةةر لعت اترق نةةةةةة تةةةةة  املكفبةةةةةعت لكعاي يةةةةةة اتوطنيةةةةةة  م

  52-32ص  -( 7185) 5، ع2م  -املكفبعت 

 برينيس، إيمان.

 ASJPتق نةةة  إتع ةةة اتةةد تيعت اتعي يةةة لاعمعةةعت  م ةةع ر اتبحةة  اتعيمةةى   دينةةة قطةةن/ينة  ملةةر ع منصةةة 

   7182قطن/ينة،  -ن وذجع  CERISTاتفعبعة ملوقخ مركز 

  7قطن/ينة جعمعة  -غطر  ة )معجطفي (

 بهبوت، يسرا.

La digitalisation  de la communication interne au sein de l'OFPPT et la mise en place d'une 

solution / Yousra Bahbout, Mina Elmallam.- Rabat, 2017.- 84p.  

Thesis-Ecole des Sciences de l'Information. 

 بومعزة، حسينة.

قطةةةن/ينة،  -اعمعيةةة   كفبةةةة جعمعةةة لميةةة  لبةةةد اتقةةعات قطةةةن/ينة  اتواقةةخ  اتفحةةةديعت تق نةةة لطر  ةةةعت ال

7182   

  7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )معجطفي (
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 حسن، أحمد بابكر.

اتفحويةةةةةةل اترقمةةةةةةى تينفةةةةةةع  اتاكةةةةةةرى املنلةةةةةةوت تةةةةةة  معهةةةةةةد إلاااتم اتععمةةةةةةة  عمل يكةةةةةةة اتعربيةةةةةةة اتطةةةةةةعواية  اتاتةةةةةةة 

  221-278ص  -بد الحط مصبم  باية  غ  د  ع كر  ط ، مح د ل

  7182اتريعر، ص -ت  متؤت ر الا عية اتطعواية تي كفبعت  املعيومعت 

 حسين، إيمان رمضان.

اتقةةعيرم   -ملةةر لعت تق نةةة اتكفةة  اتعربيةةة   كفبةةة إلاتةةكندتية  ا تيةةع تةة  توثيةةط اتثقعفةةة اترق يةةة اتعربيةةة 

 ص 716 - 7186اات الاويرم تينلر  اتفوع خ، 

 .حيى زكرياالرمادى، ي

  7186إلاتكندتية  اات املعرفة الاعمعية،  -تق نة مقفنيعت املكفبعت الاعمعية 

 ريجمبو ، جيرارد .

Les conditions du numerique dans le travail en bibliotheques et archives : des temporalites en 

question . – Revue Maghrebine de Documentation et d’ Information . – No.29(2020) . – p. 71-90. 

 سعيدى، سليمة .

جعيزيةةةةةة مةةةةةوظاى املكفبةةةةةعت منجةةةةةعع ملةةةةةعت خ اترق نةةةةةة   اتاتةةةةةة ميدانيةةةةةة  عملكفبةةةةةعت الاعمعيةةةةةة توميةةةةةعت اتلةةةةةرق 

 -(   7171)73ع  –املجيةة املغعتبيةة تيفوثيةط   املعيومةعت    –الازائرى   تةيي ة تةعيدى ، ا  طةعم تةعيدى   

  812-12ص 

 دى، سليمة.سعي

ا ت تةةةدفط اتع ييةةةعت  م //عتةةةه تةةة  ات ةةةعذ قةةةراتات اترق نةةةة  عملكفبةةةعت الاعمعيةةةة  تةةةيي ة تةةةعيدى، ا  طةةةعم 

  883-12ص  -( 7182)ايط     2، ع57م  -املجية لتانية تي كفبعت  املعيومعت  -تعيدى، حاعع مهع 

 . سعيود، نورية

 ص 1 -نوتية تعيوا، نجعم تعيوا إلاشوعتية اتقعنونية ترق نة اتوثعئط ت  املكفبعت  

  7186قطن/ينة  -ت  املتؤت ر اتعربى  ول املكفبعت  متؤتطعت املعيومعت 

 السليمى، علية محمد.

How digitalization develops Saudi women in the business field and academia.- lalam.- No.22 

(June 2018).- p.385-408. 

 السيد ، أمانى محمد .

Outsourcing digitization  projects in Saudi Arabia : an over view of current practices . – Library 

Collections , Acquisitions & Technical  Services . – Vol. 38, No.1,2 ( 2014) . p. 37-46.  
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 الشريف، على فتحى.

 -مركةةةز ج عةةةة املعجةةةد تيثقعفةةةة  اتاةةة اث  ةةةدبى ن وذجةةةع  تق نةةةة اتاةةة اث اتعربةةةى  د تةةةة إلامةةةعتات اتعربيةةةة املفحةةةدم 

 ص 813 -7171اتقعيرم  اات ات هضة اتعربية  ابى  اات ات هضة اتعي ية،  - 8و

 الشريف، على فتحى.

تق نةةةة اتاةةةة اث اتعربةةةةى تةةةة  مركةةةةز ج عةةةةة املعجةةةةد تيثقعفةةةة  اتاةةةة اث  اتاتةةةةة  عتةةةةة  إشةةةةراف يةةةةحر يوتةةةةة مح ةةةةد 

   7186اتقعيرم،  - ط  

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  -معجطفي (غطر  ة )

 الشريف، على فتحى.

مكفبةةةعت اتاةةة اث اتعربةةةى  تحةةةديعت اتعصةةةر اترقمةةةى  مركةةةز ج عةةةة املعجةةةد ن وذجةةةع ترق نةةةة اتاةةة اث اتعربةةةى  د تةةةة 

  831-28ص  -الامعتات اتعربية املفحدم 

  7186اتلعتقة   ييرة اتلعتقة  ،  -ى ت   املكفبعت اتعربية ت  اتعصر اترقم

 عبد الحافظ، حسنى.

  22-22ص  -( 7183)معتس  32، ع 73س -غ وال املعرفة  -اترق نة  مطفقبل الخدمة املكفببية 

 عبد الرحيم، ريهام محمد.

 -ملةةةةر لعت تق نةةةةة الخةةةةرائ  تةةةة  مصةةةةر  اتاتةةةةة ميدانيةةةةة  إشةةةةراف شةةةةرية كعمةةةةل شةةةةعيين، م ةةةةى فةةةةعت ق للةةةة  

  7186اتقعيرم، 

 جعمعة  يوان  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 عبد الصادق، عادل.

اتقةةةةعيرم  مركةةةةز اتدتاتةةةةعت اتطيعتةةةةية  - 83اترق نةةةةة  ل برةةةةة  اتفحةةةةديعت  اتاةةةةرص تةةةة  ضةةةةو  جعئحةةةةة كوفيةةةةد 

 ( 311)كراتعت اتا اتيجية  اتعدا  - 7171 الاتا اتيجية  عةيرام، 

 .عالل ، عمر 

املجيةةةةةة اتعربيةةةةةة  –ا ت اترق نةةةةةة تلخةةةةةدمعت الاااتيةةةةةة تةةةةة  تةةةةةد ي  لعمةةةةةعت   جعئحةةةةةة كوت نةةةةةع اتعةةةةةعتمى غن وذجةةةةةع   

  72 -3ص  –(   7183)  73ع  –تي عيومعت   

 غانم، نذير.

تجةةعتب اترق نةةة  عملكفبةةعت الاعمعيةةة الازائريةةة  ملةةر ع جزائريةةعت  عملكفبةةة املركزيةةة لاعمعةةة  ةة  يوتةةة  ةة  

 ص 83 -  نذير سعنم، غت ع  طويل 8  ده الازائر

  7186قطن/ينة،  -ت  املتؤت ر اتعربى  ول املكفبعت  متؤتطعت  املعيومعت 

 غرارمى ، وهيبة .

 ص  237 –   7816-اات اتكفعب الحدي     –اترق نة   اتفحدي  ت  ليم املكفبعت   
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 الفجرى، ميادة.

Digitalisation du Marketing de L'OFPPT : conception  et mise en place  d'un systeme autonome 

de gestion supports de communication deL'OFPPT.-Rabat, 2017.- 95p.  

Thesis- Ecole des Scicnces de l'Information. 

 ف اد، محمد عاطف.

مح ةد تةعتم  تق نة اتكف  اتنعاتم ت  املكفبةعت املصةرية  اتاتةة ميدانيةة  إشةراف فعيقةة مح ةد للة   طة ،

   7183اتقعيرم،  -سنيم، شعبعن لبد اتعزيز  يياة 

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 محمد، سمية سيد.

مقومةةةعت اترق نةةةة تةةة  اتةةةد تيعت إلاتكا  نيةةةة اتعربيةةةة  اتاتةةةة تعينةةةة مةةة  ا تيةةةعت اتعيةةةوم  اتفقنيةةةة  إشةةةراف 

 ص 22،  725 - 7186اتقعيرم،  -، مص/اى  طعم اتدي   ل . قعتم

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  –غطر  ة )معجطفي ( 

 محمد، سمية سيد.

مقومةةعت اترق نةةة تةة  اتةةد تيعت إلاتكا  نيةةة اتعربيةةة تةة  اتعيةةوم  اتفقنيةةة  تةةملتية تةة ية تةةيد مح ةةد  تقةةديم 

 ص 318 - 7182اتقعيرم  اات اتاجر تينلر  اتفوع خ،  - 8و - ل . قعتم 

 املحمد ، خالد.

ص  –(   7171)ايطةةةةة     7ع  –املجيةةةةةة اتطةةةةوتية تعيةةةةةم املعيومةةةةةعت    –تق نةةةةة اتعداتةةةةةة الاااتيةةةةةة تةةةة  تةةةةةوتيع         

872- 866  

 حمد، يخلفى أمين.م

املفع ة مح ةةةةد ي ياةةةةى غمةةةةين، إموعنيةةةةة مكفبةةةةعت جعمعةةةةة تةةةةعيدم ترق نةةةةة غتبةةةةد هع اتوثعئقيةةةةة  الاتةةةةفعدااات 

  821-878ص  -( 7183) 2ع- بييوفيييع  -مييوا  ت اتعربى    حاع

 مدنى، آمنة.

 8ع - بييوفيييةةع  -ملةةر ع تق نةةة مكفبةةة اتصةةوت  ةةدات اتكفةة  اتوطنيةةة  فةةو    غتةةبعب اتالةةل  تةةبل اتنجةةعم 

  811-825ص  -( 7181)

 املرابط، ظافر عمر.

)يونيةةةو  81ع -مجيةةة املكفبةةعت  املعيومةةعت  -ت اتوطنيةةةة  ةةعتوط  اتعربةةى ملةةر لعت اترق نةةة تةة  بعةة  املكفبةةع

  883-38ص -( 7182

 مزينى، فاتح.

 -( 7183) 2ع - بييوفيييةةع  -مظةةعير تق نةةة مرفةةط اتعداتةةة  غثريةةع للةة  تحطةةين الخدمةةة اتع وميةةة تي فقعضةةين 

  33-82ص 
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 مصطفى، مروة أحمد.

  تق نةةةةة املحةةةةعكم املصةةةةرية  تجربةةةةة مركةةةةز معيومةةةةعت محك ةةةةة مرافةةةةط املعيومةةةةعت الحووميةةةةة تةةةة  اتعصةةةةر اترقمةةةةى

 ص  76 -اتقعيرم الاديدم الا فدائية 

  7181اتقعيرم ،  -لا عية املصرية تي كفبعت  املعيومعت ت 78تؤت ر املت  

 يس، نجالء أحمد.

 -( 7181) 71ع -مجيةةةة املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -اترق نةةة تةةة  املكفبةةةعت اتعربيةةة  اتفقنيةةةعت  املرا ةةةل  املف/يبةةعت 

  25-5ص 
 

 رقمنة األرشيف والوثائق
 

 ابن مخلوف، حياة.

ملةةةةةةر ع تق نةةةةةةة اتوثةةةةةةعئط  عملتؤتطةةةةةةعت الاقفصةةةةةةعاية  مكفةةةةةة  لتشةةةةةةية   ديريةةةةةةة املةةةةةةواتا اتبلةةةةةةرية  عملتؤتطةةةةةةة 

  718-838ص -( 7183) 2ع - بييوفيييع  -املينعئية  ج  ج  ن وذجع   يعم    م يوف، ج يية مع ر 

 بلجاللية، سهام.

  غطر  ةةةةةةة 7182قطةةةةةةن/ينة ،  -لةةةةةةر ع تق نةةةةةةة غتشةةةةةةية مركةةةةةةز  ميةةةةةةة  ةةةةةةر   ةةةةةةولريري   ةةةةةةين اتواقةةةةةةخ  املةةةةةةملمول م

  7جعمعة قطن/ينة  -)معجطفي (

 بو الجدرى، ياسين.

قطةن/ينة  -/ينة نلداا افا  ملر ع تق نة متؤتطة غتشياية  اتاتة ميدانية   صلحة غتشية  مية قطةا

 ،7186   

  7ن/ينة جعمعة قط -غطر  ة )معجطفي (

 . عالق، نورة بو

تق نة لتشية اتط ع   ين  رية اتوبول  بيعنة اتذاكرم  لشرطة اتصةوتية ت ذالةة اتوطنيةة اتفو طةية 

ع  -املجيةةة املغعتبيةة تيفوثيةط  املعيومةةعت  -اتزسيةةدى، تيةم اتعبيةدى  -ن وذجةع  نةوتم  ةةولالق، الخنطةع  موةعام 

  856-835ص -( 7185) 72

 حسيان، نجوى.

 -مجيةة ليةم املكفبةعت  -ر ع تق نة اتوثعئط لتشياية   صلحة غتشية  يدية  ر  منعيل  مية  ةومرااس مل

  56-32ص  -( 7186) 6، ع 5م 

 حموى، نور الهدى.

املجيةةة اتعربيةةة  -إااتم ملةةعت خ اترق نةةة تةة  لتشةةية  اتاتةةة  عتةةة ملةةر ع مركةةز لتشةةية اتةةوط ى الازائةةرى 

  831-882ص  -( 7186)ايط     21، 33، ع 71س -ومعت تلتشية  اتفوثيط  املعي
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 حموى، نور الهدى.

مةدى جعيزيةةة مراكةةز لتشةةية اتومئيةة تةة  الازائةةر تفب ةةى ملةةعت خ اترق نةة  مصةةلحة غتشةةية  ميةةة قطةةن/ينية 

  771-838ص  -( 7186) يونيو 82ع  -اليم  -ن وذجع 

 حموى، نور الهدى.

 -ية اتةةةةةةوط ى الازائةةةةةةرى  اتاتةةةةةةة تقيي يةةةةةةة  إشةةةةةةراف نبيةةةةةةل لكنةةةةةةو  ملةةةةةةعت خ تق نةةةةةةة لتشةةةةةةية   ركةةةةةةز لتشةةةةةة

  7181قطن/ينة ، 

   معهد ليم املكفبعت  اتفوثيط 7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )اكفوتاه(

 سليمان، رائد جميل.

Digitizing national records of Jordan: Reality and challenges.  

In: 11th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International, Conference European 

University Institute, Florence, Italy, 28-31 May, 2019. 

 عبد الباسط، شواو.

الازائةر  شةةوا  لبةةد اتبعتةة ،  - اقةخ تق نةةة غتشةةية مصةلحة املطةةف دمين   ديريةةة اتا  يةة توميةةة قطةةن/ينة

               -( 7181)يونيةةةةةةةةةةةةةةو  23، ع 77س - اتفوثيةةةةةةةةةةةةةةط  املعيومةةةةةةةةةةةةةةعت  املجيةةةةةةةةةةةةةةة اتعربيةةةةةةةةةةةةةةة تلتشةةةةةةةةةةةةةةية - ييةةةةةةةةةةةةةةعن مطةةةةةةةةةةةةةةعوا 

  326-733ص 

 مزهود ، سليم .

(   7171) ايطةة     1، ع 7مةة  – بييوفيييةةع    –ماهةةوم تق نةةة لتشةةية اتفةةعتيخ    غي يةةة اك طةةعب مهعتاتةةه   

  828-838ص  –

 معاش ى، سمية.

  غطر  ةةةةةة 7182قطةةةةةن/ينة  -  اتاتةةةةةة تحييييةةةةةة إجةةةةةرا ات ت/بيةةةةةط ملةةةةةر ع تق نةةةةةة غتشةةةةةية  ميةةةةةة قطةةةةةن/ينة

  7جعمعة قطن/ينة  -)معجطفي (

 مهرى، سهيلة.

نحةةةةةةو اتةةةةةةا اتيجية تنجةةةةةةعا ملةةةةةةعت خ تق نةةةةةةة اتوثةةةةةةعئط  اتف /ةةةةةةي  اتعيمةةةةةةى   لةةةةةةر ع تق نةةةةةةة اتوثةةةةةةعئط ملتؤتطةةةةةةة 

  36-23ص  -( 7183) 2ع - بييوفيييع  -تونعطران  تهيية مهرى،  الل    جعمخ 
 

 رقمنة المخطوطات
 

 محمد.، موالى .ا

تق نةةةةةةة امل /وطةةةةةةعت     ةةةةةة  م /وطةةةةةةعت الحضةةةةةةعتم إلاتةةةةةةالمية تةةةةةة  شةةةةةة عل غفريقيةةةةةةع  جعمعةةةةةةة  يةةةةةةران  اتواقةةةةةةخ 

  761-771ص  -( 7182) 88، ع81م  -املجية الازائرية تي  /وطعت  - اتصعوبعت  آلافعق 
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 بولحليب، مريم.

اتفحةةةةةةديعت  تةةةةةةبل اتفجةةةةةةع ع   اتةةةةةةف دام متؤتطةةةةةةعت  اةةةةةةا اتاةةةةةة اث اتثقةةةةةةعت  امل /ةةةةةةوو تفكنوتوجيةةةةةةع اترق نةةةةةةة 

  26-23ص  -املكفبة اتوطنية الازائرية غن وذجع  مريم  ولحيي ، نعجية ق وا 

  7183جربة )تو  (،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 31تؤت ر املت  

 بولحيب، مريم.

إلاموعنيةةةةةةعت  جعيزيةةةةةةة املكفبةةةةةةة اتوطنيةةةةةةة الازائريةةةةةةة تفملتةةةةةةي  ملةةةةةةر ع تق نةةةةةةة امل /وطةةةةةةعت  اتكفةةةةةة  اتنةةةةةةعاتم 

   7181قطن/ينة،  - املف/يبعت  إشراف نعجية ق وا 

   معهد ليم املكفبعت  اتفوثيط 7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )اكفوتاه(

 تتبيرت ، سعاد .

ا تفيجية اااتم املعرفةةةةةةةة  عملكفبةةةةةةةة اتوطنيةةةةةةةة الازائريةةةةةةةة   ملةةةةةةةر ع تق نةةةةةةةة امل /وطةةةةةةةعت   اتكفةةةةةةة  اتنةةةةةةةعاتم تةةةةةةةا

   335 -387ص –ن وذجع   غ

 )الافا ام ى( تالتحعا اتعربى تي كفبعت   املعيومعت  38املتؤت ر  ت 

 داود، قرزيط.

ملةةعت خ اترق نةةة  ا تيةةع تةة  تث ةةين  إتع ةةة امل /وطةةعت  ج عيةةة اتلةةيم غبةةى إيةةحعق اطاةةيش لخدمةةة اتاةة اث 

   7186قطن/ينة،  - ومية سرااية ن وذجع  قرعي  اا ا، تتفم اااى نونو 

  7طن/ينة جعمعة ق -غطر  ة )معجطفي (

 العساف ، عبير عناد .

مجيةةةةة  -تق نةةةةة امل /وطةةةةعت تةةةة  املكفبةةةةعت   اتشةةةةعاات لعمةةةةة تلحاةةةةعمل للةةةة  اتاةةةة اث اتةةةةوط ى تةةةة  عمةةةة  امل ةةةةعطر  

  213 -613ص  –(   7182)3، ع  31م   –مج خ اتيغة اتعربية  دملط   

 لروى، عائشة.

           -( 7183) 8، ع2مةةةةةةةةة  -تفةةةةةةةةةوف  -يهيووتوجيةةةةةةةةةع  تايةةةةةةةةة  اتف ثيةةةةةةةةةل اترقمةةةةةةةةةى تي ةةةةةةةةةعام  مطةةةةةةةةةفقبانحةةةةةةةةةو تق نةةةةةةةةةة اتوو 

  815-21ص 

 مزالح، رشيد.

 -املجيةةة لتانيةةة تي كفبةةعت  املعيومةةعت  -تق نةة امل /وطةةعت اتعربيةةة  مف/يبع هةةع اتقعنونيةةة، املعايةةة، اتبلةةرية 

  826-888ص  -( 7181)يونيو  7، ع53م 

 املزين، أحمد أحمد محمد.

لةةة  مكفبةةةعت امل /وطةةةعت  د تةةةة اتوويةةة.  إشةةةراف  لةةة . قعتةةةم، تق نةةةة امل /وطةةةعت   اتاتةةةة ت/بيقيةةةة ل

   7186طن/ع،  -غ  د لبعاه اتعربى 

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه(
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 املزين، أحمد أحمد محمد.

 -وطةةةةعت مةةةةدى مطةةةةعي ة ل ييةةةةة تق نةةةةة امل /وطةةةةعت تةةةة  ت/ةةةةوير  ةةةةدمعت املعيومةةةةعت املقدمةةةةة   كفبةةةةعت امل /

  818-851ص  -( 7181)ينعير  معتس  8، ع5م  -املجية اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت 
 

 الرقمية
 

 ابن الخياط، نزهة.

  322-323ص  -نحو مقعتبعت مفجدام تقضعيع اترقمى ت  تاعليه مخ املطفايد اتعربى 

  7183 اتلعتقة، -ت  املتؤت ر إلاقييمى اترابخ تالفال ت  املن/قة اتعربية 

 أوسامة، عمر.

ع  -مجيةة تفةةوف  -الاساة اب اترقمةى تة  املجف عةةعت الحديثةة  مقعتبةة معرفيةةة  ل ةر غ تةعمة، اتعربةةى  ول عمةة 

  318-722ص  -( 7182)ايط     87

 جوهرى، عزة فاروق.

 -عت مجيةةة املركةةز اتعربةةى تيبحةةوث  اتدتاتةةعت تةة  ليةةوم املكفبةةعت  املعيومةة -اتبعةةد اترقمةةى   لةةعو املعيومةةعت 

  7-8ص  -( 7182)يوتيو  1، ع2م 

 ريفيل، ريمى.

اتوويةةة.  املجيةةة  اتةةةوط ى  -تةةةعتية تيمةةةى تيايةةةل  ترج ةةةة تةةةعيد  ي ب ةةةوت   اتثةةةوتم اترق يةةةة، ثةةةوتم ثقعفيةةةةم 

 (267)لعتم املعرفة، -ص  727 - 7181تيثقعفة  اتانون  آلاااب، 

 العريش ى، جبريل بن حسن.

)غ ريةةةةةل  8، ع78مةةةةة  -كفبةةةةةعت املف صصةةةةةة فةةةةةرع الخيةةةةةي  اتعربةةةةةى  لةةةةةرم ج عيةةةةةة امل -نحةةةةةو لةةةةةعتم تقمةةةةةى غفضةةةةةل 

  76ص  -( 7186

 مريتى، محمد.

 (783)كفعب املجية اتعربية   - 7185اتريعر  املجية اتعربية،  -اتن  اترقمى  ا دالات اتنقل املعرت  
 

 الروبوت
 

 سالم ، زينب محمد هشام.

وذجةةع  إشةةراف  عتةةد لبةةد اتافةةعا مح ةةد، منصةةوت اتةةف دام إلا طةةعن آلالةة  تةة  املكفبةةعت  جعمعةةة غتةةيوو ن 

   7171غتيوو،  -تعيد مح د 

 جعمعة غتيوو  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  –غطر  ة )اكفوتاه( 

 سردوك، على.

اتةةةةف دام اتر بوتةةةةعت اتذكيةةةةة تةةةة  املكفبةةةةعت الاعمعيةةةةة  اتفجةةةةعتب اتععمليةةةةة  اتواقةةةةخ اتةةةةراي  تةةةة   يةةةةدان املغةةةةرب 

 .J.of Information Studies & Technology.- Issue 2 (2020) -بى اتعر 
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 رؤوس الموضوعات

 )أنظر أيضا: التحليل املوضوعى. املكانز(
 

 الزهيرى، طالل ناظم.

قةةةوائم تو س املوضةةةولعت كةةةملاام مةةة  غا ات اتفحييةةةل املوضةةةو    طةةةالل نةةةعظم اتزييةةة ى، غمةةةعل لبةةةد اتةةةر    

  321-373ص  -( 7185) 73، ع 8م  - وتية املنفدى  -لبد اتوا د 

 العايدى ، محمد عوض .

 –قةةةةوائم تو س املوضةةةةةولعت اتوطنيةةةةةة تي كفبةةةةةعت اتععمةةةةةة   املدتتةةةةية   الامةةةةةعتات اتعربيةةةةةة املفحةةةةةدم  ن وذجةةةةةع       

   7185اتقعيرم   مركز اتكفعب تينلر ، 

 عبد، حسنين نجم.

جربةةةةةةةةة مكفبةةةةةةةةة  اات م /وطةةةةةةةةعت اتعفبةةةةةةةةة املععلاةةةةةةةةعت اتانيةةةةةةةةة مللةةةةةةةةعكل قعئ ةةةةةةةةة تو س املوضةةةةةةةةولعت اتعربيةةةةةةةةة  ت

، ص 7  -اتعبعتةةية املقدتةةةة  اتاتةةةة تحييييةةةة   طةةةنين نجةةةم لبةةد، عييةةة  لةةةدل لةةةوام، إ طةةةعن كةةةريم جةةةع ر 

655-622  

  7183كربال ،  -ت  املتؤت ر اتد ل  اتف صص ى ت  املعيومعت  املكفبعت 

 العجيزى، أحمد عادل.

مجيةةةةةةة املركةةةةةةز اتعربةةةةةةى تيبحةةةةةةوث   -اتاتةةةةةةة تحييييةةةةةةة  قعئةةةةةةة تو س املوضةةةةةةولعت ات/بيةةةةةةة للةةةةةة  الخةةةةةة  املبعشةةةةةةر 

  763-711ص -( 7181)ينعير  3، ع5م  - اتدتاتعت ت  ليوم املكفبعت  املعيومعت 

)نةةوف     36ع  -ات سةةايية  - الفهةةرس لالعربةةى املوحةةد  يضةةيف رعوس موضةةوعات خاصةةة بالتنميةةة املسةةتدامة

  35-37ص  -( 7182

 محمد، إيمان.

)يونيةةةو  35ع  -ات سةةةايية  -تو س موضةةةولعت اتاهةةةرس  إي ةةةعن مح ةةةد، مح ةةةد لةةةعال ملةةةر ع ت/ةةةوير قعئ ةةةة 

  28-21ص -( 7182

 .املسند، صالح بن محمد

  551-582ص  -قعئ ة تو س موضولعت اتاهرس اتعربى املو د 

  7183جربة )تو  (،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 31تؤت ر املت  
 

 السجالت الصحية
 

 د معيوض.السلمى، فه

 -ن وذجةةع  Oasisنحةو ت/بيةةط نظةةعم مو ةةد تيسةةاالت ات/بيةةة تةة  املط لةةايعت الحووميةةة   دينةةة جةةدم  نظةةعم 

  31-63ص -( 7183)ينعير  77ع  -اتاتعت املعيومعت 
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 محمود، أكرام محمد.

، 1مة  -املجيةة اتعراقيةة تفكنوتوجيةع املعيومةعت  -اتسال اتصح  إلاتكا   ى ت  مط لاى ا   تشد اتفعييمى 

  22-75ص  -( 7182) 8ع

 منصور ، عصام.

Egyptian patients perceptions of using personal health records (PHYs): an exploratory study.- 

Global Knowledge, Memory and  Communication Journal.- Vol.67, No.8,9(2018).- p.523-546.  
 

 السرقات العلمية

 نتحال العلمى . برمجيات اكتشاف ونتحال() أنظر أيضا : و 
 

 إبراهيم، فاطمة على.

فعلييةةة غتةةعتي  كلةةة اتطةةرقعت اتعي يةةة تةة  اتببيرةةة اترق يةةة  اتاتةةة تقيي يةةة تجريبةةة  إشةةراف مهةةع غ  ةةد 

   7183  ى توية ،  -إ راييم مح د، ل عت يعتر مح د اتعدل 

 قطم ليوم املعيومعت جعمعة   ى توية  كيية آلاااب   –غطر  ة )معجطفي ( 

 ابن حريرة، نجاة.

ا ت املكفبةةةعت الاعمعيةةةة الازائريةةةة تةةة  اتفصةةةدى تظةةةعيرم اتطةةةرقعت اتعي يةةةة تيرتةةةعئل الاعمعيةةةة إلاتكا  نيةةةة  

     -( 7181)مةةةعتس  - Cybrarians Journal -اتاتةةةة ميدانيةةةة   كفبةةةة معهةةةد ليةةةم املكفبةةةعت جعمعةةةة قطةةةن/ينة 

  38-8ص 

 ونى.رداد، أشرف منصور البسي

املجيةةةةة املصةةةةرية  -اتطةةةةرقعت اتعي يةةةةة تةةةة  املكفبةةةةعت الاعمعيةةةةة  اتاتةةةةة مسةةةةحية ملكفبةةةةعت الاعمعةةةةعت املصةةةةرية 

  737-852ص  -( 7182)غكفوبر  7، ع  2م  -تعيوم املعيومعت 

 نذير، غانم.

لةةوية امللةكالت ل القيةةة تيبحة  اتعيمةةى تة  ميةةدان اتعيةوم إلا طةةعنية  الاجف عليةة  علاعمعةةعت الازائريةة  م

  سةةعنم نةةذير ، نجةةعم 7اتطةةرقعت اتعي يةةة ن وذجةةع  اتاتةةة ميدانيةةة   ييةةة ضةة عن الاةةوام لاعمعةةة قطةةن/نية 

  78-8ص  -( 7181) 7،  8، ع83م  -املجية اتعراقية تي عيومعت  -    ريرم 
 

 سرقة الكتب
 

 زكريا، محمود شريف.

تكفةةةةةة ر تيوعتةةةةةة  مةةةةةةعتكوس ع تةةةةةةعن اتوتةةةةةةخ بطةةةةةةرقة اتكفةةةةةة  مةةةةةة   جهةةةةةةة نظةةةةةةر لاب اتعةةةةةةعتمى  ت ايةةةةةةة رتةةةةةةعتقة ا

  831-32ص  -( 7171)يوتيو  76ع  -اليم  -غن وذجع 
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 سفارات المعرفة
 

 خليل، سميرة خليل محمد.

الاتجعيةةةةةعت الحديثةةةةةة تةةةةة  املكفبةةةةةعت  -مبةةةةةعاتم تةةةةةاعتات املعرفةةةةةة ملكفبةةةةةة إلاتةةةةةكندتية  اتاتةةةةةة  بةةةةةاية تحييييةةةةةة 

  861-835ص  -( 7182)ينعير  22، ع 72م  - املعيومعت 

 طه، أحمد مصطفى محمود.

ا ت املكفبعت اتععمة ت   دمة املجف خ لكعايمى  اتاتة  عتة تطاعتم املعرفة  جعمعة املنيع  إشراف غمجد 

  تقة  781ص - 7183املنيع،  -لبد اتهعاى الاويرى 

 كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت   جعمعة املنيع –غطر  ة )معجطفي ( 

 على، أسماء صالح.

املجيةةةةةة اتد تيةةةةةة تعيةةةةةوم  -املكفبةةةةةعت اتارليةةةةةة ملكفبةةةةةة إلاتةةةةةكندتية  تةةةةةاعتم املعرفةةةةةة  جعمعةةةةةة املنوفيةةةةةة ن وذجةةةةةع 

  737-787ص  -( 7183)ينعير  معتس  8، ع6م  -املكفبعت  املعيومعت 

 عويس، نجالء فتحى.

عمعةةةةةة اتقةةةةةعيرم اتاكةةةةةر الا فوةةةةةعتى  ا ته تةةةةة  الةةةةةم اتفجةةةةةعتب اترق يةةةةةة  عملكفبةةةةةعت الاعمعيةةةةةة  تةةةةةاعتم املعرفةةةةةة ج

  771-812، ص7م  -ن وذجع  اتاتة  عتة 

  7183املدينة املنوتم ،  -ت  متؤت ر الا فوعت  اتجعيعت اتفجديد ت  املكفبعت 
 

 السالمة والصحة المهنية للعاملين.
 

 حامد، أحمد جابر.

كزيةةة الاديةةةدم اتطةةالمة  اتصةةحة املهنيةةة تةةة  غل ةةعل ت ةةزي  مصةةةعات املعيومةةعت  اتاتةةة  عتةةة للةةة  املكفبةةة املر 

           -( 7181)غ ريةةةةةةةةةةل  يونيةةةةةةةةةةو 7، ع 5مةةةةةةةةة  -املجيةةةةةةةةةة اتد تيةةةةةةةةةةة تعيةةةةةةةةةةوم املكفبةةةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةةةةعت  -لاعمعةةةةةةةةةة اتقةةةةةةةةةةعيرم 

   838-32ص 

 نبيل، عادل.

املجيةةةةةة  -اتطةةةةةالمة  اتصةةةةةحة املهنيةةةةةة تيعةةةةةعميين تةةةةة  املكفبةةةةةعت اترق يةةةةةة  علاعمعةةةةةعت املصةةةةةرية  اتاتةةةةةة ميدانيةةةةةة 

  776 -815ص  -( 7171)يوتيو  2، ع 7م  - املعيومعت اتعي ية تي كفبعت  اتوثعئط 
 

 السلوك المعلوماتى
 

 إبراهيم ، هانم عبد الرحيم.

The Propaganda model and the information behavior of American and Arabic media in covering 

news related  to Middle Eastern issues.- Bulletin of Faculty of Arts (Alex. Univ.).- No.83 (2016).- 

p.247-287. 
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 ألاول، مسعودة محمد.

اتعربةةةى، نعايةةةة  اتطةةةيون املعيومةةةعتى تةةةدى املةةةرغم اتييبيةةةة تةةة  من/قةةةة طةةةرا ي   اتاتةةةة ميدانيةةةة  إشةةةراف غ  ةةةد

  7181طن/ع،  -اتصراف 

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  –غطر  ة )اكفوتاه( 

 العزيز عبدالحميد.عامر، عبد 

املجيةةةةة  -اتطةةةةيوكيعت املعيومعتيةةةةة ةلضةةةةع  ييرةةةةة اتفةةةةدت    وييةةةةة آلاااب جعمعةةةةة اتزا يةةةةة تيبيةةةةع  اتاتةةةةة  عتةةةةة 

  833-818ص  -( 7182) 76ع  -املغعتبية تيفوثيط  املعيومعت 

 عبد الحكيم، إيمان سيد.

 - عمعةةةةةةةة جنةةةةةةةوب اتةةةةةةةوااى  قنةةةةةةةةعاتطةةةةةةةيون املعيةةةةةةةومسى ملعةةةةةةةع  ى غلضةةةةةةةةع  ييرةةةةةةةة اتفةةةةةةةدت    عتوييةةةةةةةعت اتنظريةةةةةةةةة  ج

  261-223ص  -( 7183)يوتيو  57، ع 76م  -الاتجعيعت الحديثة ت  املكفبعت  املعيومعت 

 عبد الفتاح، نجالء فتحى.

)ايطةةةةة     71ع -املجيةةةةةة املصةةةةةرية تي عيومةةةةةعت  - نةةةةع  قعئ ةةةةةة معةةةةةعيي  تيطةةةةةيون املعيومةةةةةعتى تةةةةة  اتبيرةةةةةعت اترق يةةةةةة 

  85-1ص  -( 7182

 ن .فراج ، عبد الرحم

تعزيز املهعتات املعيومعتية تدى طيبة غقطعم املكفبعت   املعيومعت ت  اتفععمل مخ املعيومةعت اتزائاةة   اتاتةة 

املجيةةةةةةة لتانيةةةةةةة  –  لبةةةةةةد اتةةةةةةر     فةةةةةةرا  ، غ  ةةةةةةد مةةةةةةعير  اعجةةةةةةة   83تحييييةةةةةةة تةةةةةة  ضةةةةةةو  جعئحةةةةةةة كوفيةةةةةةد 

  58 -85ص –(  7171) تبف   3، ع 55م   –تي كفبعت   املعيومعت   

 موون. –، جونق   ى

 –  جونةةةط 8تةةةيوكيعت املعيومةةةعت تةةةدى طةةةالب الاعمعةةةعت نحةةةو اتةةةف دام اتهواتةةةة اتذكيةةةة   اتاتةةةة مقعتنةةةة 

)تةةبف    53ع –   Cybrarians Journal –تةةيون  تةةون    ترج ةيوتةةة ليسةة ى لبةةد      –مةةو ن لةة  ، يةةو 

7171  ) 

 مرغالنى، محمد أمين.

جةةةةدم  جعمعةةةةة امليةةةة   - 3و -غمةةةةين مرسال ةةةةى، توتةةةة  طةةةةه ضةةةةييمى  املةةةةد ل إلةةةة  اتطةةةةيون املعيومةةةةعتى  مح ةةةةد

 ص 356 - 7186لبداتعزيز، مركز اتنلر اتعيمى، 
 

 السمعة اإللكترونية
 

 أصيل، غادة عبد الوهاب.

)يونيةةةةةو  76ع  -اليةةةةم  -إااتم اتطةةةة عة إلاتكا  نيةةةةةة تةةةة  شةةةةةركة  وبةةةةع اتعربيةةةةةة تيفةةةةملمين اتفعةةةةةع  ى   اتاتةةةةة  عتةةةةةة 

  27-85ص  -( 7171
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 وق العملس
 

 

 البادى، رحمة بنت خميس.

املوا مةةة  ةةين  رنةةعم  ت صةة  إااتم لتشةةية  جعمعةةةة اتطةةي/عن قةةع وس  ا فيعجةةعت تةةوق اتع ةةل اتع ةةةع ى 

  ت  ةةةة  نةةة.   ةةةي  اتبةةةعاى، تةةةعتم  ةةة  تةةةعيد اتكنةةةدى، (cilip)مةةةخ املهةةةعتات اتسةةةى طوتيةةةع املعهةةةد ات  ي/ةةةع ى 

، 77مةة  -ملجيةةة اتعربيةةة تلتشةةية  اتفوثيةةط  املعيومةةعت ا -مح ةةد  ةة  نعبةةر اتصةةقرى، اتطةةيد بةةالا اتصةةع ى 

  711-828ص  -( 7181)ايط     22ع

 خضر، إبراهيم خليل يوسف.

 عجةةةةة تةةةةوق اتع ةةةةل تةةةة  فيطةةةة/ين )اتضةةةةاة اتغربيةةةةة( ة صةةةةعئ ى ليةةةةم املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  اتاتةةةةة مسةةةةحية 

املجيةةةةةة اتد تيةةةةةة تعيةةةةةوم  -تحييييةةةةةة مقعتنةةةةةة مةةةةةخ اتف صصةةةةةعت ل ةةةةةرى تةةةةة  الالنةةةةةعت  ظةةةةةعئة  ةةةةةحياة اتقةةةةةدس 

  712-816ص -( 8172)ينعير  معتس  8، ع2م  -املكفبعت  املعيومعت 

 السيد، سارة أمجد.

مف/يبةةةةةعت تةةةةةوق اتع ةةةةةل  عتق/ةةةةةعع الخةةةةةعص تةةةةة  مجةةةةةعل املكفبةةةةةعت  املعيومةةةةةعت  مةةةةةدى  فةةةةةع  ات ةةةةة ام  اتدتاتةةةةةية 

   7171  هع،  -الاعكى   ملقطعم املكفبعت  املعيومعت  علاعمععت املصرية  إشراف شرية شعيين، مجدى

 جعمعة   هع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 شورار، عفيفة.

نظةةةةةرم املتؤتطةةةةةعت اتوثعئقيةةةةةة لخريزةةةةة  الاعمعةةةةةعت الازائريةةةةةة بعةةةةةد اتفوظيةةةةةة  ةةةةةين املوائ ةةةةةة  الاةةةةةوام  اتاتةةةةةة 

مجيةةة املركةةز اتعربةةى  -الح يةةد تيحةةعن ميدانيةة  عملتؤتطةةعت اتوثعئقيةةة توميةةة قطةةن/ينة  لاياةةة شةةوتات، لبةةد 

  335-316ص  -( 7183)ينعير  88، ع 6م  -تيبحوث  اتدتاتعت ت  ليوم املكفبعت  املعيومعت 

 صالح، مشيرة أحمد.

 -اتجعيةةةةعت تةةةةوق اتع ةةةةل املصةةةةرى نحةةةةو ل ةةةةعل املعرفةةةةة تةةةة  ضةةةةو  اتفوجهةةةةعت اتقعئ ةةةةة للةةةة  الاقفصةةةةعا املعرتةةةة  

  712-818ص  -( 7182)ينعير  22، ع72م  -ملعيومعت الاتجعيعت الحديثة ت  املكفبعت  ا

 عبد الواحد، ضياء الدين.

املجيةةةةة املصةةةةرية  - ريجةةةةو قطةةةةم املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  جعمعةةةةة لةةةةين شةةةة    تةةةةوق اتع ةةةةل  اتاتةةةةة ت بعيةةةةة 

  736-833ص -( 7182)غ ريل  8، ع2م  -تعيوم املعيومعت 

 عكاشة، منال جابر.

عت  املعيومةةعت   حعفظةةة اتقييوبيةةة  اتاتةةة ميدانيةةة ملةةدى  فةةع  مقةةرتات تةةوق اتع ةةل لخريزةة  غقطةةعم املكفبةة

 -املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةةوم املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -قطةةةم املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  جعمعةةةة   هةةةع تي هةةةعتات امل/يوبةةةة 

  838-811ص  -( 7186)ينعير  معتس 8، ع3م 
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 على، حجازى ياسين.

)غ ريةةةل  مةةةعيو   7، ع83مةةة  -مكفبةةةعت  نةةة.  - اتعوامةةةل املةةةتؤثرم فيةةةه  تةةةوق اتع ةةةل   هنةةةة املكفبةةةعت  املعيومةةةعت

  37-81ص  -( 7181يونية 

 قموح، ناجية.

 ريزةةةة  غقطةةةةعم ليةةةةم املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  ةةةةعلازائر  ةةةةين اتفوةةةةوي   مف/يبةةةةعت تةةةةوق اتع ةةةةل  اتاتةةةةة ميدانيةةةةة 

  337-323ص  -عن،  ديجة  و عتاة ب  كفبعت   دينة قطن/ينة  نعجية ق وا، لز اتدي   وات 

  7186اتووي. ،  -ا عية املكفبعت املف صصة، فرع الخيي  اتعربى ل 77تؤت ر املت  

 معتوق، خالد بن سليمان.

ا فيعجعت توق اتع ل لخريز  قطم ليم املعيومةعت  جعمعةة غم اتقةرى   عتةد  ة  تةيي عن معفةوق، مح ةد 

  863-876ص  -   مح د اتنجعت،   يدم لبيد اتصبح ، غمع ى ج عل مجعيد 

  7186اتووي.،  -ا عية املكفبعت املف صصة، فرع الخيي  اتعربى ل 77تؤت ر املت  
 

 السياسة الوطنية للمعلومات
 

 داود، تامر حنفى.

تصةةوت مقاةة ا تبنةةع  تيعتةةة  طنيةةة تي عيومةةعت كركيةةزم تفملتةةي  نظةةعم  ط ةةى تي عيومةةعت تةة  ج هوتيةةة مصةةر 

املجيةةة اتعربيةة تي عيومعتيةةة  -اتوطنيةة اتلةةعمية  املطةفدامة  اتعربيةة  ضةر تم ملحةةة تفبيةة ا فيعجةةعت اتفن يةة

  826-13ص  -( 7171)غكفوبر  8، ع8م  - غم  املعيومعت 
 

 شبكات التواصل االجتماعى

 (. اليوتيوب وجتماعي. تويتر. الفيس بوك. الواتس آب التواصل )أنظر أيضا: استخدام شبكات
 

 ابراهيم ، شيرين فوزى.

فبةةةعت   املعيومةةةعت اتعربيةةةة للةةة  شةةةبوعت اتفوابةةةل الاجف ةةةع     اتاتةةةة تحييييةةةة   اشةةةراف  د يةةةة  طةةةع عت املك    

  7171طن/ع ،  –مح د اتبطيو ى   

 غطر  ة )اكفوتاه( جعمعة طن/ع , كيية آلاااب   قطم املكفبعت   املعيومعت      

 إبراهيم، مها أحمد.

املجيةةةةة اتد تيةةةةة تعيةةةةوم  -ي يةةةةع للةةةة  املجف ةةةةخ اتعربةةةةى اتهندتةةةةة الاجف عليةةةةة  شةةةةبوعت اتفوابةةةةل الاجف ةةةةع    تملث

)غكفةةةةةةوبر  ايطةةةةةة     2، ع6  مةةةةةة  871-813ص  -( 7181)يوتيةةةةةةو  تةةةةةةبف     3، ع5مةةةةةة  -املكفبةةةةةةعت  املعيومةةةةةةعت 

  781-835ص  -( 7183

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71املتؤت ر غيضع ت    
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 ابن يحيى، نادية.

بةةل الاجف ةةع    تملثي يةةع للةة  جةةوام الخةةدمعت املكفبيةةة الاعمعيةةة  اتاتةةة ميدانيةةة  جعمعةةة  ةةعى  شةةبكة اتفوا

 ص  75 -م فعت لنع ة  نعاية    يح ى، شي ع  تاي  

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71راملتؤتت  

 .أبو شرحة، ماجد بن محمد

تةة  متؤتطةةعت املعيومةعت  معجةةد  ةة  مح ةةد غ ةةو شةةر ه،  طةة   وك ةة معيومةةعت شةةبكة اتفوابةةل الاجف ةةع   

 ص 71 -   لواا اتطريح  

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

 أحمد، أحمد فرج.

منصةةةةعت شةةةةبوعت اتفوابةةةةل الاجف ةةةةع   لكعاي يةةةةة  ا تيةةةةع تةةةة  تعزيةةةةز  ركةةةةة اتنلةةةةر اتعيمةةةةى  اتاتةةةةة تحييييةةةةة 

 ص 83 -مقعتنة 

  7182اتقعيرم،  -تحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت تال 71تؤت ر املت  

 أحمد، رحاب فايز.

)ايطة     27، 28، ع 78س -املجية اتعربية تلتشية  اتفوثيط  املعيومةعت  -اتلبوعت الاجف علية  إل  غي م 

  3-2ص  -( 7112

 بشرى ، رحمة حمدى.

ير اتفعيةةيم الاةةعمع   وميةةة الخرطةةوم   جعمعةةة اتنييةةين غن وذجةةع   شةةبوعت اتفوابةةل الاجف ةةع    ا تيةةع تةة  ت/ةةو     

   832 -818ص –(  7171) نوف    8، ع 3م  –املجية اتعراقية تدتاتعت املعيومعت   اتفوثيط    –

 البنهاوى، حسين صالح الدين.

 ص 83 -تملثي  شبوعت اتفوابل الاجف ع   لل  مععتر اتكف  

  7182اتقعيرم،  -ى تي كفبعت  املعيومعت التحعا اتعربت 71تؤت ر املت   

 البوسعيدى، خلود بنت أحمد.

توظيةةةةةةةة شةةةةةةةبوعت اتفوابةةةةةةةل الاجف ةةةةةةةع   كةةةةةةةملا ات تطةةةةةةةويقية لخةةةةةةةدمعت املعيومةةةةةةةعت تةةةةةةة  املكفبةةةةةةةعت لكعاي يةةةةةةةة 

 جعمعةعت مجيةة  اتفعةع ن تةةد ل الخيةي  اتعربةةى   يةةوا  نة. غ  ةةد اتبوتةعيدى، مح ةةد  ة  نعبةةر اتصةةقرى، 

  867-882ص  -( 7186) 7، 8، ع 82م  -املجية اتعراقية تي عيومعت  - تعتم    تعيد اتكندى

 . البوسعيدى، محمد بن خميس

شبوعت اتفوابل الاجف ع    عملكفبعت لكعاي ية  اتاتة  عتة املكفبةة اترئيطةية  جعمعةة اتطةي/عن قةع وس  

 ص 81 -مح د      ي       د اتبوتعيدى،  ياعن    عيران      د الحز  

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر ملات  
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 بيومى، هبه إبراهيم

ا ت بةةاحعت اتفوابةةل الاجف ةةع   تي كفبةةعت اتععمةةة تةة  عيةةعام   ةة  املطةةفايدي   عتفن يةةة املطةةفدامة  اتاتةةة 

 ص  73 -مسحية 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

 التميمى، زهير عادل عودة.

توظية شبوعت اتفوابل الاجف ع   ت  مجعل املكفبعت  مكفبة  اات م /وطةعت اتعفبةة اتعبعتةية املقدتةة  

 ص  82 -عيي  لعال لوام اتف يمى،  طنين نجم لبد اتطيال ى 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

 بد العزيز.التميمى، فيصل بن ع

 -تةملثي   تةعئل اتفوابةل الاجف ةع   تةة   ةدمعت املكفبةعت  مراكةز املعيومةعت  تجربةةة مكفبةة املية  فهةد اتوطنيةةة 

  35-5ص -( 7186)غ ريل  تبف     7، ع77م  -مجية مكفبة املي  فهد اتوطنية 

 توفيق، أمنية خير.

بةةةةعت  املعيومةةةةعت   كفبةةةةعت جعمعةةةةة توظيةةةةة شةةةةبوعت اتفوابةةةةل الاجف ةةةةع   تةةةة  إلةةةةداا  تةةةةدتي  غ صةةةةعئ ى املكف

            -( 7181)غكفةةةةةةةةةةةةوبر  2، ع31س -مجيةةةةةةةةةةةةة املكفبةةةةةةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةةةةةةعت اتعربيةةةةةةةةةةةةة  -إلاتةةةةةةةةةةةةكندتية  اتاتةةةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةةةحية 

  722-788ص 

 ثابت، محمد أحمد.

اتلةةةةةةبوعت الاجف عليةةةةةةة لكعاي يةةةةةةة  ا تيةةةةةةع تةةةةةة  تعزيةةةةةةز الاتصةةةةةةعل اتعيمةةةةةةى مفعةةةةةةدا اتثقعفةةةةةةعت  مجةةةةةةعل املكفبةةةةةةعت 

  321-322ص  -( 7171)يوتيو  52ع  -الاتجعيعت الحديثة ت  املكفبعت  املعيومعت  - وذجع  املعيومعت ن

 جمعة، نصر الدين حسن.

مةةدى تةةملثي  شةةبوعت الاتصةةعل الاجف ةةع   للةة  اتعةةعميين  املطةةفايدي  مةة  مراكةةز املعيومةةعت  اتاتةةة  عتةةة مركةةز 

 ص  81 -اتفوثيط  املعيومعت، املركز اتقومى تيبحوث 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71ر تؤت املت  

 الحجى، خلفان بن زهران.

اتةة ث عت شةةبوعت اتفوابةةل الاجف ةةع    عملكفبةةعت لكعاي يةةة  نظةةرم تحييييةةة تفجربةةة املكفبةةة اترئيطةةية  جعمعةةة 

تي كفبةةةةعت املجيةةةة لتانيةةةةة  -اتطةةةي/عن قةةةةع وس   ياةةةعن  ةةةة  عيةةةةران الحزةةة ، مح ةةةةد  ةةة    ةةةةي  اتبوتةةةةعيدى 

  23-88ص  -( 7181)تبف     3، ع3م  - املعيومعت 

 الحربى، وفاء بنت عويضة.

اتجةةة إتةةهعم بعةة  شةةبوعت اتفوابةةل الاجف ةةع   تةة  تعزيةةز ماهةةوم املواطنةةة اترق يةةة مةة   جهةةة نظةةر طعتبةةعت 

 ص  821 - 7186اتريعر،  -جعمعة إلامعم مح د    تعوا إلاتالمية  عتريعر 

عمعةةةة إلامةةةعم مح ةةةد  ةةة  تةةةعوا إلاتةةةالمية  كييةةةة اتعيةةةوم الاجف عليةةةة  قطةةةم املنةةةعهج ج -غطر  ةةةة )معجطةةةفي (

  طرق اتفدت   
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 الحسن، عفاف محمد.

توظيةةةةة املكفبةةةةعت الاعمعيةةةةة اتطةةةةواانية تلةةةةبوعت اتفوابةةةةل الاجف ةةةةع   تةةةة   ةةةةدمع هع  اتاتةةةةة ت/بيقيةةةةة للةةةة  

 -اتقيةةوم لبةةد الحيةةيم الحطةة  الاعمعةةعت الحووميةةة  وميةةة الخرطةةوم  لاةةعف مح ةةد الحطةة  إ ةةراييم، لبةةد 

 ص 71

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت ت 71تؤت ر املت  

 حسن، محمد إبراهيم.

تةةةةةة  إااتم املراجةةةةةةخ اتعي يةةةةةةة  ملةةةةةةعتك هع ل ةةةةةة  اتويةةةةةة  الاجف ةةةةةةع    اتاتةةةةةةة  Mendeleyاتةةةةةةف دام شةةةةةةبكة منةةةةةةدل  

  822-873ص  -( 7183)يونيو  72ع  -اليم  -اتفكلعفية 

 حمد.حسن، مصعب م

تةةةملثي  شةةةبوعت اتفوابةةةل الاجف ةةةع   للةةة   ةةةدمعت املكفبةةةعت اتععمةةةة مةةة   جهةةةة نظةةةر املطةةةفايدي   اتاتةةةة  عتةةةة 

 -غتةوان  مصةع  مح ةد  طة ، اتهةعم ل ةر غ  ةد مح ةد  -تدى مكفبة قصر اتثقعفةة اتععمةة  وميةة الازيةرم

 ص 86

  7182اتقعيرم،  -تحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت تال 71تؤت ر املت  

 الحداد، محمد أحمد.

)غكفةةةةةوبر   2، ع7مةةةة  -نةةةة.    مكفبةةةةةعت -ا ت شةةةةبوعت اتفوابةةةةل الاجف ةةةةةع   تةةةة   لةةةةر الخ/ةةةةةعب اتةةةةدي ى اتهةةةةعاف 

  37-86ص  -( 7183نوف      ايط    

 عى، محمد رده.خراال

تحييل آلاتا  لل  شبوعت اتفوابةل الاجف ةع    ن ةوذ  ت/بيقةى تقيةعس مطةفوى اتفعصة  اتريعمة ى تة  تةويا   

   78-8ص -( 7181)يونيو  51ع- Cybrarians Journal -تاه الخرا  ،  ط  لواا اتطريح   مح د

 الخروصية، رحمة بنت سليمان.

توظيةةةةةة شةةةةةبوعت اتفوابةةةةةل الاجف ةةةةةع   تةةةةة  املكفبةةةةةعت لكعاي يةةةةةة اتع عنيةةةةةة  اتاتةةةةةة  علف ةةةةةعا منرايةةةةةة اتةةةةةنظم 

 53ع  - Cybrarians Journal -ت  ةةةةةة  نةةةةة. تةةةةةيي عن الخر بةةةةةية، ن هةةةةةعن الحراصةةةةة ى،  عي ةةةةةة ج ةةةةة   اتنعل ةةةةةة

   35-8ص  -( 7183)معتس 

 خلف، دعاء أحمد.

مةةةةدى اتةةةةف دام  تةةةةعئل اتفوابةةةةل الاجف ةةةةع   تةةةة  إااتم املعرفةةةةة تةةةةدى املكفبةةةةة املركزيةةةةة لاعمعةةةةة إلاتةةةةكندتية  

           -( 7181)غكفةةةةةةةةةوبر  ايطةةةةةةةةة     2، ع 5مةةةةةةةةة  -املجيةةةةةةةةةة اتد تيةةةةةةةةةة تعيةةةةةةةةةوم املكفبةةةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةةةعت  -اتاتةةةةةةةةةة  عتةةةةةةةةةة 

  818-838ص 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املغيضع  ت  
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 داغر، أزهار خضر.

مجيةةةةةة  -ا ت شةةةةةبوعت اتفوابةةةةةل الاجف ةةةةةع   تةةةةة  إيجةةةةةعا شةةةةةبكة توابةةةةةل  ةةةةةين ات/يبةةةةةة  غلضةةةةةع  ييرةةةةةة اتفةةةةةدت   

  783-717ص  - (7186)ايط     5ع  -املكفبعت  املعيومعت  اتفوثيط ت  اتععتم اتغربى 

 الزرقانى، محمد عبد الهادى.

ت/بيقةةةةعت شةةةةبوعت اتفوابةةةةل الاجف ةةةةع   تةةةة  املكفبةةةةعت اتوطنيةةةةة  اتاتةةةةة مسةةةةحية ملواقةةةةخ اتفوابةةةةل الاجف ةةةةع   

مجيةةةة املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  اتفوثيةةةط تةةةة   -الخعبةةةة  عملكفبةةةعت اتوطنيةةةة اتعربيةةةة  مقعتنةةةة  نظي ا هةةةع لجنبيةةةة 

  755-722ص  -( 7186  )ايط   5ع  -اتععتم اتعربى 

 سبيتى، فرح.

تةةةةةملثي  شةةةةةبوعت اتفوابةةةةةل الاجف ةةةةةع   للةةةةة   ظةةةةةعئة   ةةةةةدمعت متؤتطةةةةةعت املكفبةةةةةعت  املعيومةةةةةعت  اتاتةةةةةة  عتةةةةةة 

 ص 83 -املكفبعت اتععمة تبيدية  ي  ت 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

 سعد، إيمان على.

 ةةع   لكعاي يةةة  إي ةةعن للةة  تةةعد،  عتةةد لبةةد اتافةةعا مح ةةد، إتةة عليل تجةة  سريةة  بةةل الاجفوامواقةخ اتف

  316-732ص  -( 7183)غ ريل  يونية  7، ع6م  -املجية اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت  -لث عن 

 السكينى ، فهد بن مبارك .

ظةعت اتوطنيةةة بطةةي/نة ل ةةعن  اقةخ   آفةةعق اتةةف دام شةبوعت اتفوابةةل الاجف ةةع   تة  ييرةةة اتوثةةعئط   املحاو 

املجيةة اتعربيةة تلتشةية    –  فهد    مبعتن اتطكي ى ، اتطيد بالا اتصع ى ، ببعا كيو ، نعيد تعتم   

  825 -823ص  –(  7171) ايط     21، ع  72س  -اتفوثيط   املعيومعت  

 السليمى، علية بنت محمد.

املجيةةةةةةةة اتعربيةةةةةةةة  -مةةةةةةةعت تةةةةةةةدى اتلةةةةةةةبعب اتطةةةةةةةعواى تةةةةةةةملثي   تةةةةةةةعئل اتفوابةةةةةةةل الاجف ةةةةةةةع   للةةةةةةة  موثوقيةةةةةةةة املعيو 

  53-5ص  -( 7183)ينعير  81ع -تيدتاتعت املعيومعتية 

 الشاويش، نبيلة محمد.

مجيةة  -تملثي  شبوعت اتفوابل الاجف ع   ت  متؤتطعت املعيومعت  اتهيرة اتععمة تي عيومعت ت  تيبيع ن وذجةع 

  825-875ص  -( 7181) 83ع  -املكفبعت  املعيومعت 

 الشدى، طارق بن عبد هللا.

          -( 7181) 7، ع77مةةةةةةةةة  -مجيةةةةةةةةةة جعمعةةةةةةةةةة امليةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةعوا، آلاااب  -منرايةةةةةةةةةة تحييةةةةةةةةةل اتلةةةةةةةةةبوعت الاجف عليةةةةةةةةةة 

  213-323ص 

 شعالن، سليمة.

 Cybrarians -اتةةةف دام املنصةةةعت إلاتكا  نيةةةة اتفعيي يةةةة املدل ةةةة  عتايةةةديو  تملثي يةةةع للةةة  لاا  اتفعييمةةةى 

Journal -  ص  71 -( 7171يونية ) 51ع 
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 الصالحين، عماد.

مةةةةةدى توظيةةةةةة مواقةةةةةخ اتفوابةةةةةل الاجف ةةةةةع   تةةةةةدى اتعةةةةةعميين   ط لةةةةةاى اتقةةةةةره  ةةةةةوتل  اتعةةةةةعم  إشةةةةةراف  نةةةةةعن 

  7181طرا ي ،  -اتصعاق  يزان 

 لكعاي ية اتييبية  قطم اتاتعت املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 صديق، صالح الدين محمد.

تةةة  تن يةةةة اتقةةةدتات  املهةةةعتات اتعي يةةةة ت/ةةةالب املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  علاعمعةةةعت ا ت اتايطةةةبون  اتواتطةةةعب 

 ص 73 -اتطواانية 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71املتؤت ر ت  

 عبد الجواد، سامح زينهم.

م[  س  لبةدالاواا، ]ا  - 8و - تعئل اتفوابل الاجف ةع    الايةل اتثةع ى تي كفبةعت  اتنظريةعت  اتف/بيقةعت 

 ص(373م  ) 7 - 7181

 عبد الجواد، سامح زينهم.

اتقةةةعيرم  اتهيرةةةة املصةةةرية اتععمةةةة  - تةةةعئل  شةةةبوعت اتفوابةةةل الاجف ةةةع    تقةةةديم مح ةةةد ففحةةة  لبةةةد اتهةةةعاى 

 اتاتعت مطفقبيية( ة )تيطي -ص 777 - 7181تيكفعب، 

 عبد الحليم، فتحى محمد.

ي/ةةالب  اتاتةة ميدانيةة  إشةراف ت ةةعب لبةد اتهةعاى لبةد اتقةةعات تت اتلةبوعت الاجف عليةة ك صةدت تي عيومةع

  7183اتايوم،  -توياى، يحر لبد املول  ش ندى غ و يحل  

 جعمعة اتايوم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 عبد الحليم، ندا سمير.

جف ةةةةع    اتاتةةةةة  عتةةةةة تصةةةةاحعت قيةةةةعس تاعلةةةةل ا فصعصةةةة ى املعيومةةةةعت مةةةةخ بةةةةاحعت شةةةةبوعت اتفوابةةةةل الا 

 ص 33 -بع  متؤتطعت املعيومعت   صر 

  7182اتقعيرم،  -تحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت تال 71تؤت ر املت  

 عبد الرحمن، سهام كاظم.

شةةةةةةبوعت اتفوابةةةةةةل الاجف ةةةةةةع   تةةةةةة   عاتم اتا  يةةةةةةة  ا تيةةةةةةع تةةةةةة  تةةةةةةدتي   تملييةةةةةةل اتعةةةةةةعميين تةةةةةة  مجةةةةةةعل املكفبةةةةةةعت 

 ص 86 -  املعيومعت تديهع

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

  عبد الرزاق، جنان صادق.

غثةةةةر شةةةةبوعت مواقةةةةخ اتفوابةةةةل الاجف ةةةةع   تةةةة  اتةةةةفحداث  ةةةةدمعت مف/ةةةةوتم  تاعييهةةةةع تةةةة  مكفبةةةةعت املتؤتطةةةةعت 

 ص 82 -اتفعيي ية  جنعن بعاق لبد اترعاق، تهعمة ساوتى لل  

  7182اتقعيرم،  -تحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت الت 71تؤت ر املت  
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 عبد الرسول، أحمد عمر.

 ص  81 -فعليية شبوعت اتفوابل الاجف ع   ت  إ داث اتفن ية املطفدامة  عتد ل اتعربية 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

 .عبد الصادق ، محمد سامى 

اتقةةةةةعيرم  اات ات هضةةةةةة اتعربيةةةةةة ،  –تفوابةةةةةل الاجف ةةةةةع     م ةةةةةعطر ان هةةةةةعن الحةةةةةط تةةةةة  الخصوبةةةةةية   شةةةةةبوعت ا     

 ص  821 –  7186
 

 عبد العال، مريم عبد الرحمن.

مواقةةةخ اتفوابةةةل الاجف ةةةع     اتةةةو    اتنظةةةرم  تن يةةةة الاوانةةة  اتبخصةةةية  إلا داليةةةة تةةةدى طيبةةةة الاعمعةةةعت     

  732-713ص  -لتانية ت  إقييم اتل عل 

  7182ل عن ،  –ت   املتؤت ر اتد ل  اتثعت  ت  اتنلر الاتكا   ى ملكفبة الاعمعة لتانية        

 عبد العزيز، أمانى محمد. 
 

 71ص  تةة  املةةتؤت ر 21 -غفضةةل امل عتتةةعت  ااتم  ثةةعئط الاهةةعت الحووميةةة للةة  شةةبوعت اتفوابةةل الاجف ةةع   

  7182عيرم، اتق -تالتحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت 

 عبد الهادى، دينا محمد فتحى

مجيةةةة املكفبةةةعت  -مةةة  منظةةةوت مكفدةةةى  معيومةةةعتى  اتاتةةةة تحييييةةةة  2.0اتلةةةبوعت الاجف عليةةةة تةةة   يرةةةة اتويةةة  

  781-865ص  -( 7181)اكفوبر  2، ع31س - املعيومعت اتعربية 

 عبد الوهاب، غدير مجدى.

بةةةل الاجف ةةةع   تةةة  املكفبةةةعت لجنبيةةةة  اتاتةةةة تحييييةةةة تيعتةةعت املكفبةةةعت املفعيقةةةة  عتةةةف دام شةةةبوعت اتفوا

)غكفةةوبر   2، ع5مةة  -املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  -مةةخ اتةةفنبعو تيعتةةة تي كفبةةعت اتعربيةةة 

  711-817ص  -( 7181ايط    

 عبد عون، حيدر حسين.

مركةةز اتاهرتةةة  نظةةم املعيومةةعت  اتةة ث عت شةةبوعت اتفوابةةل الاجف ةةع   تةة  مكفبةةة اتعفبةةة اتعبعتةةية املقدتةةة 

 ص 77 -إن وذجع   يدت  طين لبد لون، لبد اترعاق  بي ، لل  طعت  كعظم 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

 عثمان، فردوس عمر.

املعرفةةةةة تةةةة  توظةةةةة شةةةةبوعت اتفوابةةةةل الاجف ةةةةع   تةةةة  ت/ةةةةوير قةةةةدتات ا فصعصةةةة ى املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت تنقةةةةل 

 ص  78 -اتطواان  فرا س ل ر لث عن، يعتة قعتم آام  -الحعضر  املطفقبل

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  
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 العجمى، خالد محمد منيف.

 -ييةة مواقخ اتفوابل الاجف ع    ا تيع ت  تقةديم  ةدمعت املعيومةعت   كفبةعت جعمعةة اتووية.  اتاتةة تحيي

   7181تويع ، 

 جعمعة تويع   كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 عريبى، خلود على.

 ص  72 -شبوعت اتفوابل الاجف ع    تملثي ا هع لل  ل ل/ة اتبحثية ت  املتؤتطعت لكعاي ية 

  7182اتقعيرم،  -تحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت تال 71 تؤت ر املت  

 

 عمر، إيمان فوزى.

شةةبوعت اتكفةة  الاجف عليةةة للةة  اتويةة   ا تيةةع تةة  الةةم اتقةةرا   املةةتؤتاين  اتاتةةة ميدانيةةة متةةف دام شةةبكة 

Goodreads  ص  -( 7183)ينةةةةعير  مةةةةعتس 8، ع6مةةةة  -املجيةةةةة اتد تيةةةةة تعيةةةةوم املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  -ن وذجةةةةع

732-335  

  7182اتقعيرم،  -بعت  املعيومعت التحعا اتعربى تي كفت 71تؤت ر املغيضع ت    

 العمران، حمد بن إبراهيم.

املجيةةةةةةة اتعربيةةةةةةةة  -تةةةةةةملثي  شةةةةةةبوعت اتفوابةةةةةةةل الاجف ةةةةةةع   للةةةةةةة  اتعالقةةةةةةعت  ةةةةةةةين لفةةةةةةراا تةةةةةةة  املجف ةةةةةةخ اتطةةةةةةةعواى 

  875-5ص  -( 7181) 1ع -تيدتاتعت املعيومعتية 

 عميرة، كمال.

ين غ صةةةةةةعئى املكفبةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةعت  علاعمعةةةةةةةة شةةةةةةبوعت اتفوابةةةةةةةل الاجف ةةةةةةةع    ا تيةةةةةةةع تةةةةةة  إلافةةةةةةةعام املهنيةةةةةةةة  ةةةةةةة

الازائةةةر  ك ةةةعل ل يةةة م، لبةةةد املعتةةة   ةةة  اتطةةةبسى،  -الازائريةةةة  اتاتةةةة ميدانيةةةة   كفبةةةعت جعمعةةةعت قطةةةن/ينة

 ص  85 -تعتم    اتطبسى 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

 عيس ى، عدة.

ا تيةةع تةة  الةم الاتصةةعل اتعيمةةى لنةد املكفبيةةين  اتاتةةة ميدانيةة   كفبةةة جعمعةةة مواقةخ اتفوابةةل الاجف ةع     

   7182  ي  مييعنة،  -  ي  مييعنة  لدم ليس ى، ع قعت شوق  

   لجعمعة الايال -غطر  ة )معجطفي (

 . غنيم، ريهام عاصم

اتد تيةةةةةة تعيةةةةةوم  املجيةةةةةة - تةةةةةملثي ه اتعيمةةةةةى لكةةةةةعايمى  اتاتةةةةةة اتفكلةةةةةعفية تحييييةةةةةة  Research Gateموقةةةةةخ 

  315-352ص  -( 7171)ينعير  معتس  8، ع2م  -املكفبعت  املعيومعت 

 فراج، عبد الرحمن.

  28-61ص  -( 7186)يوتيو  13، ع 71س -غ وال املعرفة  -مطفقبل  تعئل اتفوابل الاجف ع   
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 فراج، عبد الرحمن.

  21-61ص  -( 7186)غ ريل  17، ع 71س  -غ وال املعرفة  - تعئل اتفوابل الاجف ع    اتف/وع إلاتكا   ى 

 فنوش، رجاء.

Les fractales comme modéle de representation du web social.- Revue Maghrebine de 

Doumentation & d 'Information.- No.27 (2018).- p.63-78. 

 القصار، رائدة سامى.

  الاعمعةةة لتانيةةة  إلةةداا تائةةدم تةةعمى اتقصةةعت، ا ت شةةبوعت اتفوابةةل الاجف ةةع   تةة  اتفعيةةيم إلاتكا   ةةى تةة

               -( 7186)يونيةةةةةةةةةةةةو  2ع-مجيةةةةةةةةةةةةة املكفبةةةةةةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةةةةةةعت  اتفوثيةةةةةةةةةةةةط تةةةةةةةةةةةة  اتعةةةةةةةةةةةةعتم اتعربةةةةةةةةةةةةى  -ل/ةةةةةةةةةةةةع   اتر يلةةةةةةةةةةةة  

  853-827ص 

 قموح، ناجية.

ميدانيةةةةةة تةةةةةملثي  شةةةةةبوعت اتفوابةةةةةل للةةةةة  اتفوةةةةةوي  املطةةةةةف ر ة صةةةةةعئ  املعيومةةةةةعت  عملكفبةةةةةعت الاعمعيةةةةةة  اتاتةةةةةة 

 -  نع يةةةة ق ةةةوا،  ديجةةةة  ةةةو  عتاةةةة، ف/ي ةةةة اتلةةةيخ 3  كفبةةةة املدتتةةةة اتعييةةةع تلتةةةعتذم جعمعةةةة قطةةةن/ينة 

 ص  82

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

 قناوى، يارة ماهر.

 ص  35 -  اتاتة ميدانية شكبعت اتفوابل الاجف ع    لالق هع  ف/وت  دمعت املكفبعت اترق ية ت  مصر

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

   31 – 22ص  –(   7183)يوتيو   اكفوبر  61،  62،ع 82س -غيضع ت    اتاهرت.  

 كواكو، سيلفستر كواس ى.

L'acceptation des réseaux sociaux numérique par les bibliothécaires en Cote d’ Ivoire.- Revue 

Maghrebine de Documentation & d'Information.- No.26 (2017).- p.33-62. 

 لعجال، عماد الدين.

شةبوعت اتفوابةةل الاجف ةةع    ا تيةةع تةة  تقةةديم  ةدمعت املعيومةةعت  اتاتةةة مسةةحية ملواقةةخ املكفبةةعت املركزيةةة 

   7182قطن/ينة،  -تلاعمععت الازائرية 

  7جعمعة قطن/ينة  –ي ( غطر  ة )معجطف

 املتبو ى، هبة أحمد.

ت/بيقةعت شةبوعت اتفوابةل الاجف ةع   تةة  املكفبةعت الاعمعيةة  اتاتةة  بةةاية تحييييةة مقعتنةة  ةين ت/بيقةةعت 

 ص  35 -املكفبعت الاعمعية املصرية  اتعربية 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  
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 هبة أحمد.املتبو ى، 

 -املكفبةةةعت الاعمعيةةةة املصةةةرية  اتعربيةةةة للةةة  شةةةبوعت اتفوابةةةل الاجف ةةةع    اتاتةةةة  بةةةاية تحييييةةةة مقعتنةةةة 

  756-833ص  -( 7183)تبف     73 حوث ت  ليم املكفبعت  املعيومعت، ع

 محجوب، شذى حمد هللا.

املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  توظيةةةة شةةةبوعت اتفوابةةةل الاجف ةةةع   تةةة  اتفعيةةةيم  اتاتةةةة ت/بيقيةةةة للةةة  طةةةالب قطةةةم

 -( 7181)ينةةعير  مةةعتس  8، ع5مةة  -املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  - جعمعةةة غم اتمةةعن ليييةةة 

  833-882ص 

 محمد، أحمد ميرغنى.

 ص 71 -ا ت املكفبعت الاعمعية ت  اتفوظية إلايجعبى تلبوعت اتفوابل الاجف ع   

  7182اتقعيرم،  -فبعت  املعيومعت التحعا اتعربى تي كت 71تؤت ر املت  

 محمد، أسماء حسين.

شةةةةةبوعت اتفوابةةةةةل الاجف ةةةةةع    ا تيةةةةةع تةةةةة  ت/ةةةةةوير  ةةةةةدمعت املعيومةةةةةعت   كفبةةةةةعت قصةةةةةوت اتثقعفةةةةةة   حعفظةةةةةة 

 ص 72 -إلاتكندتية  اتاتة ميدانية 

   7181اتقعيرم،  –تلا عية املصرية تي كفبعت   املعيومعت    78ت  املتؤت ر 

  823-851ص  -( 7183)ينعير  معتس  8، ع6م  -اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت غيضع ت   املجية 

 املصرى، أحمد حسن بكر.

 Cybrarians -اتفواجد اتعربى   واقخ اتلبوعت الاجف علية لكعاي ية  اتاتة تحييييةة تلفةراا  املتؤتطةعت 

Journal -  3-8ص  -( 7183)يونيو  27ع  

 مصطفى، إسراء سليمان.

وعت اتفوابةةةةةةل الاجف ةةةةةةع    ا تيةةةةةةع تةةةةةة  تقةةةةةةديم  ةةةةةةدمعت املعيومةةةةةةعت   كفبةةةةةةعت جعمعةةةةةةة تةةةةةةويع   اتاتةةةةةةة شةةةةةةب

   7186تويع ، -تجريبية  إشراف عي  اتدي  مح د لبد اتهعاى، نعبر غ و عيد اتكلوى 

 جعمعة تويع   كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 مصيبح، وردة.

يةةة  ا تيةةع تةة  تةةدليم الاتصةةعل اتعيمةةةى  ةةين غتةةعتذم غقطةةعم ليةةم املكفبةةعت  املعيومةةعت تةةة  اتلةةبوعت الاجف عل

  تقة  781 - 7183قطن/ينة،  -اتوط  اتعربى  اتاتة تحيييية 

  7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )اكفوتاه(

 مصيبح، وردة.

ة الازائريةةةة  اتاتةةةة شةةبوعت اتفوابةةةل الاجف ةةةع    اتةةةف دامع هع تةةة  تقةةةديم  ةةدمعت مكفبيةةةة  عملكفبةةةعت اتععمةةة

 ص 72 -تحيييية تقيي ية 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  
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 منصور، عصام.

The use of social networking sites (SNSs) by the faculty members of the School of Library & 

Information Science, PAAET, Kuwait.- The Electronic Library.- Vol.33, No.3 (2015).- p.524-546. 

 نابتى، هاجر.

ا ت مواقةةخ اتفوبةةةل الاجف ةةع   تةةة  الةةم  لةةةعطعت   ةةدمعت ج عيةةةعت املكفبةةعت اتعربيةةةة  يةةعجر نةةةع سى، تةةةنع  

 ص  82 -قي م ب و 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

 لدين.النمورى، هبة صالح ا

 ص  76 - هيرة املواقخ تلبوعت اتفوابل الاجف ع    اتاتة اتف/اللية تن عذ  مواقخ املكفبعت اتععملية 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

 النمورى، هبة صالح الدين.

 -ة  عتةةة ملوقةةةخ مكفبةةة إلاتةةةكندتية  هيرةةة مواقةةخ املكفبةةةعت للةة  إلانا نةةة. تلةةبوعت اتفوابةةةل الاجف ةةع    اتاتةةة

  811-833ص  -( 7183)يوتيو  3، ع33س -مجية املكفبعت  املعيومعت اتعربية 

 هارون محمود طارق.

اتقةةةعيرم  اات اتاجةةةر،  -اتلةةةبوعت الاجف عليةةةة للةةة  إلانا نةةة.  تملثي يةةةع تةةة  املعرفةةةة اتبلةةةرية  اتنظريةةةة  اتف/بيةةةط 

7182  

 اس، يوسف.ر ه

Impact of social networking sites on student academic performance: The Case of University of 

Bahrian/ Youssef Harath and Hadeel Alobaidy.- Journal of Cases on Information Technology.- 

Vol.18, No.2 (2016).- 16p. 

 الهزانى، نورة بنت ناصر.

اتاتةةةةةةةعت  -  اتاكةةةةةةةرى تةةةةةةةدى طعتبةةةةةةةعت جعمعةةةةةةةة لميةةةةةةة م نةةةةةةةوتم اتلةةةةةةةبوعت الاجف عليةةةةةةةة  غثريةةةةةةةع للةةةةةةة  تعزيةةةةةةةز لمةةةةةةة

  831-873ص  -( 7181)ينعير  يوتية  82، 86ع -املعيومعت 

  333-361ص  -( 7182  معتس 7186)غكفوبر  8، ع73م  -غيضع ت   مجية مكفبة املي  فهد اتوطنية 
 
 

 الشبكات الداللية
 

 فرج، حنان أحمد.

 -املجية املصةرية تعيةوم املعيومةعت  -ت  إثرا  املحفوى اتعربى لل  إلانا ن. اتلبوعت اتدمتية اتعربية  ا تيع 

  21-3ص  -( 7171) 8، ع2م 
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 شبكات المكتبات والمعلومات

 نظر أيضا: تجمعات املكتبات. التعاون بين املكتبات(أ)

 
 

 راهى، فالح حسن.

بةةةةة املركزيةةةةة لاعمعةةةةة بغةةةةداا  تبةةةة  املعيومةةةةعت تةةةة  املكف Mesh technologyإ لةةةةع  شةةةةبكة معيومةةةةعت  فقنيةةةةة 

  7171بغداا،  -إشراف لبد اتي/ية يعشم  ي ى 

 الاعمعة املط نصرية  –غطر  ة )معجطفي ( 

 زيات، ليليا.

تصةةوت تن ةةوذ  شةةبكة تعع نيةةة  ةةين مكفبةةعت املععيةةد اتوطنيةةة تيفوةةوي  اتعةةعل  شةةبه ات/دةةى  عتلةةرق الازائةةرى  

   7181قطن/ينة ،  -عن بإشراف لز اتدي   وات 

   معهد ليم املكفبعت  اتفوثيط 7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )اكفوتاه(

 زيدان، أحمد عادل.

  863-821ص  -( 7185) 81ع  -اقرغ  -ت/بيقعت شبوعت املعيومعت ت  املكفبعت  مراكز املعيومعت 

 عبد الهادى، محمد.

ة تي كفبةعت يةلةع  اتلةبكة الاهو اتةد ت الاتةا اتيز  تيفعةع ن إلاقييمةى  اتةد ل  تة  مجةعل املكفبةعت   ملةر ع إ 

  8363-8322ص  -ن وذجع  مح د لبد اتهعاى، ففحية  لحع  اتزي   RIBUالازائرية 

  7183جربة )تو  (،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 31تؤت ر املت  

 عصفور، هناء شكرى.

           ، 7مةةةةةةةة  -مةةةةةةةةعت ن وذجةةةةةةةةع نحةةةةةةةةو شةةةةةةةةبكة لربيةةةةةةةةة تي صةةةةةةةةعات اترتةةةةةةةة ية اتعربيةةةةةةةةة   وا ةةةةةةةةة اتلةةةةةةةةبكة اتعربيةةةةةةةةة تي عيو 

   832-875ص 

  7182اتريعر،  -ت  متؤت ر الا عية اتطعواية تي كفبعت  املعيومعت 

 النشار، إيمان صابر.

مجيةةةةة املركةةةةز اتعربةةةةى تيبحةةةةوث  اتدتاتةةةةعت تةةةة  ليةةةةوم  -شةةةةبوعت املكفبةةةةعت  املرافةةةةط املعيومعتيةةةةة  غتةةةة  لي يةةةةة 

  882-23ص  -( 7181)ينعير  3، ع 5م  -املكفبعت  املعيومعت 

 يوسف، محمد البخيت.

شةبوعت املعيومةعت  ا تيةةع تة  تةةوفي  مصةعات املعيومةةعت إلاتكا  نيةة  عملكفبةةعت الاعمعيةة  اتاتةةة  عتةة مكفبةةة 

  11-21ص -( 7181)ينعير  7، ع7س - وتية املكفبعت  املعيومعت  -جعمعة الازيرم 
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 شخصيات مكتبية ومعلوماتية
 

 ابن موس ى، محمد ناصر.

  733-738ص  -( 7183) 78ع -مجية املكفبعت  املعيومعت  -ع  فع  ا يم لع  توفع    اا ف

  88-6ص -( 7182)نوف     36ع  -ات سايية - ألاستاذ كامل العبد الجليل مدير عام مكتبة الكويت الوطنية
 

 ألاسطى، أسماء مصطفى.

 -عملعرفةةةةة، املعرفةةةةة غ م  املعرفةةةةة غ يةةةة ا مكفبيةةةةعت تائةةةةدات   ديجةةةةة لبةةةةد اتقةةةةعات  م تةةةةبيل تفحةةةةرت املةةةةرغم إم  

  735-773ص  -( 7182) 3م  -   لتشية  املجية اتييبية تي كفبعت  املعيومعت

  828-861ص  -( 7181) 83ع  -مجية املكفبعت  املعيومعت - تراجم مكتبية 

 التميمى، عبد الجليل.

  7-8ص  -( 7181) 72ع  -يومعت املجية املغعتبية تيفوثيط  املع -املنصة اتا اعخ ك ع لرففه 

 جالب، عبد الهادى.

     -( 7181) 72ع  -املجيةةةةة املغعتبيةةةةة تيفوثيةةةةط  املعيومةةةةعت  -املنصةةةةة اتا اةةةةعخ مةةةة  جيةةةةل ات/ و ةةةةعت اتك ةةةة ى 

  5-3ص 

 الحلبى، خالد.

  83-88ص  -( 7183)يونيو  72ع  -اليم  -ت يل اتكبعت 

 -الخالدى، بحيران محمد.

  23-31ص -( 7182)ف  اير  55ع  -املكفبة  -فية نبيل لل    تي م معر 

  782-832ص  -( 7182)ينعير  82، ع 1س  -مجية املكفبعت  املعيومعت - د. حنان الصادق محمد بيزان

  723-738ص -( 7182)يونيو  81ع  -مجية املكفبعت  املعيومعت - د. لطفية على الكميش ى

  773-783ص  -(7181) 71ع  -عيومعت مجية املكفبعت  امل- د.مصطفى محمد ساس ى بديوى 

  711-836ص  -( 7186)ينعير  85، ع2س -مجية املكفبعت  املعيومعت - الدكتور عاشور محمد على الشيخى

، 75س -غ ةةةةوال املعرفةةةةة - الةةةةدكتور العريشةةةة ى رفةةةةد املكتبةةةةة العربيةةةةة بالعديةةةةد مةةةةن امل لفةةةةات وألابحةةةةا  العلميةةةةة

  882-882ص  -( 7171)تبف     100ع

  مير، على حسنالس

مجيةةةةةةةة املركةةةةةةةز اتعربةةةةةةةى تيبحةةةةةةةوث  اتدتاتةةةةةةةعت تةةةةةةة  ليةةةةةةةوم املكفبةةةةةةةعت  -اتةةةةةةةر اا ت يةةةةةةةوا تكةةةةةةة  ذكةةةةةةةرايم  عقيةةةةةةةة فينةةةةةةةع 

  7-8ص  -( 7183)يوتيو  87، ع6م  - املعيومعت 

 الشاوش، نبيلة محمد.

متؤتةةةةةةةةة  ة ل قطةةةةةةةةةم تي كفبةةةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةةةعت 8321-8336املر ةةةةةةةةةوم اتةةةةةةةةةدكفوت فةةةةةةةةةر  مح ةةةةةةةةةد تةةةةةةةةةيي عن كةةةةةةةةةريم 

  737-738ص  -( 7181) 71ع  -مجية املكفبعت  املعيومعت  -ت اتييبية  علاعمعع
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  عالية محمد باقر

  32ص  -( 7182)اكفوبر  7ع -معيومعت  

 العساف ، عبير .

(   7171) ايطة    7ع  –املجية اتطوتية تعيم املعيومعت   –م    8362 -8388تي م اتدكفوت يوتة اتعش، 

  821-826ص –

 س ى.العسافين، عيس ى عي

  828-821ص  -( 7171)غ ريل  8، ع8م  -املجية اتطوتية تعيم املعيومعت  -تعد مح د اترارس ى 

 العسافين، عيس ى عيس ى.

  825-822ص  -( 7171)غ ريل  8، ع8املجية اتطوتية تعيم املعيومعت، م  -مح وا اتلني/ى 

 - على حسين السمير 

  822-821ص  -( 7186)يونيو  86ع  -مجية املكفبعت  املعيومعت  

 على، شمس ألاصيل محمد.

مجيةةةة املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -اتع/ةةةع  اتاكةةةرى تلتةةةفعذ اتةةةدكفوت مح ةةةد ففحةةة  لبةةةد اتهةةةعاى  اتاتةةةة تحييييةةةة 

  731-718ص  -( 7181)ينعير  8، ع31س -اتعربية 

 غنيم، محمد سالم.

املجيةةة اتعي يةةة تي كفبةةعت  - نحةةو ن ةةوذ  مفوعمةةل تدتاتةةة اتوجةةوا تةة  اتاضةةع  إلاتكا   ةةى  اترارسةة ى ن وذجةةع

  377-753ص  -( 7183)ينعير  8، ع8م  - اتوثعئط  املعيومعت 

 فرح ، كارول .

)  7ع  –املجيةةةةةةةة اتطةةةةةةةوتية تعيةةةةةةةم املعيومةةةةةةةعت   -  7182 – 8336تةةةةةةةي م اتةةةةةةةدكفوت لبةةةةةةةد اتي/يةةةةةةةة اتصةةةةةةةوت  ،    

  811-823ص  –(   7171ايط    

  775-773ص  -( 7183) 77ع  -ت مجية املكفبعت  املعيومع - محمد أحمد جرناز

 .محمد، رباح فوزى

)تةةةةبف     83ع  - حةةةةوث تةةةة  ليةةةةم املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  -مح ةةةةد لبةةةةد الح يةةةةد معةةةةور  تائةةةةد إلاتع ةةةةة الحةةةةرم 

  852-883ص  -( 7182

  شيا ى رانجاناثان مشاهير املكتببين :

  818-821ص  -( 7181) 83ع  -مجية املكفبعت  املعيومعت 

 د كمال.النويرى، ولي

)غكفةوبر  3، ع3س - وتيةة املكفبةعت  املعيومةعت  -مالمم م   يعم لتفعذ اتةدكفوت يوتةة الخيياةة غ ةو  كةر 

  23-8ص  -( 7183
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 جاسم جرجيس -شخصيات مكتبية ومعلوماتية
 

 الزهرى، سعد.

، 73س -ومةعت املجية اتعربيةة تلتشةية  اتفوثيةط  املعي -جعتم مح د جرجي     يطبقنع إل  اترفيط للل  

  81-2ص  -( 7183)ايط     26ع 

 الزهيرى، طالل ناظم.

مجيةة املركةز اتعربةى تيبحةوث  اتدتاتةعت تة   -لتفعذ اتدكفوت جعتةم مح ةد جةرجي   إلا طةعن ك ةع لرفنةعه 

  1-6ص  -( 7183)يوتيو  87، ع6م  -ليوم املكفبعت  املعيومعت 

 عليان ربحى.

 -املجيةةةةةة اتعربيةةةةةة تلتشةةةةةية  اتفوثيةةةةةط  املعيومةةةةةعت  -)ت  ةةةةةه  ( لتةةةةةفعذ اتةةةةةدكفوت جعتةةةةةم مح ةةةةةد جةةةةةرجي  

  3-2ص  -( 7183)يونيو  25، ع 73س

 

 حشمت قاسم -شخصيات مكتبة ومعلوماتية 
 

 الحلبى، خالد.

  83-88ص  -( 7182)يوتيو  71ع  -اليم  -ع  ي ل . قعتم  غيل اتعيم غ 

 خليفة شعبان.

املجيةةةةة اتد تيةةةةة تعيةةةةوم  -اةةةةعتس اتنبيةةةل غ ةةةة   لةةةة . قعتةةةةم    االةةةع  ترجةةةل اتاةةةةعتس اتنبيةةةةل ثةةةم ت ةةةةل  غيهةةةةع ات

  1-2ص  -( 7182)غكفوبر  ايط     2، ع 2م  -املكفبعت  املعيومعت 

 صادق، أمنية مصطفى.

املجيةةةةةة اتد تيةةةةةةة تعيةةةةةةوم  -لتةةةةةفعذ اتةةةةةةدكفوت  لةةةةةة . قعتةةةةةم غتةةةةةةفعذ املكفبةةةةةةعت  املعيومةةةةةعت  جعمعةةةةةةة اتقةةةةةةعيرم 

  85-82ص  -( 7182)غكفوبر  ايط     2 ، ع2م  -املكفبعت  املعيومعت 

  العالم الجليل الدكتور حشمت محمد على قاسم

  63-51ص  -( 7182)يونيو  35ع  -ات سايية 

 عبد الرحمن، ناصر.

  83-81ص  -( 7182)تبف     22م   - Cybrarians Journal -لتفعذ لعملع  معي ع  مواطنع 

 عزمى، هشام.

  3-8ص  -( 7182)تبف     22م   - Cybrarians Journal -كي ة تئي  اتفحرير 

 عبد الكريم، سلوى السعيد.

 2، ع 2مةةة  -املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةةوم املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -لتةةةفعذ اتةةةدكفوت  لةةة . قعتةةةم اتعةةةعتم الاييةةةل 

  81ص -( 7182)اكفوبر  ايط    
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 عبد الهادى، محمد فتحى .

  1-2ص -( 7182)تبف     22م  - Cybrarians Journal - ل . قعتم  لعتم م  طراع فريد 

 عمر، تهانى.

)غكفةةةةوبر  ايطةةةةة     2، ع  2مةةةة  -املجيةةةةة اتد تيةةةةةة تعيةةةةوم املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  - لةةةة . قعتةةةةم ك ةةةةع غلرفةةةةه 

  83-88ص  -( 7182

 فراج،عبد الرحمن.

  68-51ص  -( 7182) غكفوبر 11ع -غ وال املعرفة  - ل . قعتم  تائد ليم املعيومعت ت  اتععتم اتعربى 

 فراج، عبد الرحمن.

  82-83ص  -( 7182)تبف     22ع  - Cybrarians Journal -معذا  قى م   ل . قعتمم 

 فرحات، هاشم.

)تةةةبف     22ع - Cybrarians Journal - االةةةع تعةةةعتم جييةةةل غتةةةعد اتقيةةةوب   ةةةع تويةةةم  غتةةةر اتعيةةةون   ةةةع كفةةة  

  87-3ص  -( 7182

 النجار، رضا محمد.

، 2مة  -املجيةة اتد تيةة تعيةوم املكفبةعت  املعيومةعت  -ع  تععتم جييل   لتفعذ اتدكفوت  ل . قعتم كي ة  ف

  82-86ص  -( 7182)غكفوبر  ايط     2ع
 

 شعبان خليفة –شخصيات مكتبية ومعلوماتية 
 

 :ألاستاذ الدكتور شعبان خليفة: ستون عاما من عطاء لن ينقطع: كتاب تذكارى 

اتقعيرم  جعمعة اتقعيرم، كييةة آلاااب،  -م  اتع/ع ات  تحرير  إ را  مح د تعتم سنيم اتقطم ل ل  اتطي  

 ص 881 - 7183قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت، 

 الجندى، محمود عبد الكريم.

، 6مة  -املجية اتد تية تعيوم املكفبةعت  املعيومةعت  -ذكريعت  جوات اتصرا  غتفعذى اتدكفوت شعبعن  يياة 

  75-78ص  -( 7183ايط      كفوبر )غ 2ع 

 خليفة، شريف شعبان.

  83ص  -( 7183)يوتيو  تبف     3، ع 6م  -املجية اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت  -تي  مجرا غب 

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

 ص 275 - 7185اتقعيرم  اتهيرة املصرية اتععمة تيكفعب،  -نهر اتع ر  ايره  قصة  يعم 

 دى، أمانى.الرما

 -املجيةة اتد تيةة تعيةوم املكفبةعت  املعيومةعت  -غج ل ذكريعتى مخ غتفعذى اتدكفوت شعبعن  يياة ت  ةه   

  78-71ص  -( 7183)يوتية  تبف     3، ع6م 
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 الزهرى، سعد.

  )غكفةةوبر 2، ع 6مةة  -املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  -ت ةةل شةةعبعن  يياةةة، مةة  ليةةو إلةة  غللةة  

  83-85ص  -( 7183ايط    

 .صادق، أمنية مصطفى

، 6مة  -املجيةة اتد تيةة تعيةوم املكفبةعت  املعيومةعت  - واطر  مواقة ت  تثع  غ ا  شعبعن لبةد اتعزيةز  يياةة 

  83ص  -( 7183)يوتيو  تبف     3ع 

 الصبحى، سيد حسن.

 -تد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت املجيةةة ا -اتنةةعس بةةناعن  مةةوتى تةة   يةةع هم  آ ةةري   ةةب/  لتر غ يةةع  

  77ص  -( 7183)يوتيو  تبف     3، ع6م 

 الصفتى، رمضان موس ى.

 2، ع6مةة  -املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  -اتةةدكفوت شةةعبعن  يياةةة  املوتةةو   اتطةةهل امل فنةةخ 

  72-76ص  -( 7183)غكفوبر ايط    

 العسافين، عيس ى عيس ى.

مجيةةةةةةةة املركةةةةةةةز اتعربةةةةةةةى تيبحةةةةةةةوث  -ت شةةةةةةةعبعن لبةةةةةةةد اتعزيةةةةةةةز  يياةةةةةةةة  شةةةةةةةيخ املكفبيةةةةةةةين اتعةةةةةةةرب لتةةةةةةةفعذ اتةةةةةةةدكفو 

  5-8ص -( 7183)يوتيو  87، ع6م  - اتدتاتعت ت  ليوم املكفبعت  املعيومعت 

 العسافين، عيس ى عيس ى.

ل )غ ريةةةة 8، ع8مةةةة  -املجيةةةةة اتطةةةةوتية تعيةةةةم املعيومةةةةعت  -شةةةةعبعن لبةةةةد اتعزيةةةةز  يياةةةةة  شةةةةيخ املكفبيةةةةين اتعةةةةرب 

  863-861ص  -( 7171

 على، محمود محمد.

، ع 6مةة  -املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  - االةةع شةةعبعن لبةةداتعزيز  يياةةة  تائةةد ليةةم املكفبةةعت 

  81-82ص  -( 7183)يوتيو  تبف     3

 محجوب، حسناء محمود.

 -( 7183)يوتيةةةةو  تةةةةبف     3، ع 6 مةةةة -املجيةةةةة اتد تيةةةةة تعيةةةةوم املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  -مرثةةةة  اتاةةةةعتس اتنبيةةةةل 

  81-3ص

 املغربى، أمل.

)يوتيةةة   3، ع6مةة  -املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  -اتةةدلم  اتطةةند تةة  شخصةةية تائةةد املكفبةةعت 

  73ص -( 7188تبف    

 النشار، السيد السيد.

ملجيةةةةة اتد تيةةةةة تعيةةةةوم املكفبةةةةعت ا -اترجةةةةعل اتصةةةةعاقون م ي وتةةةةون  تةةةة  تثةةةةع  لتةةةةفعذ اتةةةةدكفوت شةةةةعبعن  يياةةةةة 

  71ص  -( 7183)غكفوبر  ايط     2، ع 6م  - املعيومعت 
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 شفرة االستجابة السريعة

 )أنظر: تقنية أكواد وستجابة السريعة(
 

 

 صراعات العمل
 

 الشافعى، نبيلة محمد.

ص  -( 7181) 83ع -ت مجيةةةةة املكفبةةةةعت  املعيومةةةةع -بةةةةرالعت اتع ةةةةل املهنيةةةةة تةةةة  املكفبةةةةعت الاعمعيةةةةة اتييبيةةةةة 

827-823  

 الشاوش، نبيلة محمد.

بةةةةةرالعت اتع ةةةةةل املهنيةةةةةة تةةةةة  املكفبةةةةةعت الاعمعيةةةةةة اتييبيةةةةةة  اتاس ميدانيةةةةةة  إلةةةةةداا نبييةةةةةة مح ةةةةةد اتلةةةةةةع    

، 822س، -غ - 7186اتقةةةعيرم  -إشةةةراف ثنةةةع  إ ةةةراييم موسةةة ى فر ةةةعت، ملةةةرف ملةةةعتن ملةةةي م غ  ةةةد بةةةعلح 

 ص  73

 ن ش    كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت جعمعة لي –غطر  ة )اكفوتاه( 
 

 

 صناعة المعلومات

 )أنظر أيضا: تكنولوجيا املعلومات ووتصاالت(
 

 ابن جامع، بالل.

 -بنعلة املعيومعت إلاتكا  نية  اتاتة م   الل اتفجعتب اتعربيةة  اتد تيةة   ةالل  ة  جةعمخ، تةهيية مهةرى 

  211-338ص  -( 7183)ينعير  73ع -اليم 

 .جعفر، ضمياء عبد وله

بغةةةداا،  -بةةنعلة املعيومةةعت  تملثي يةةع تةة  ات طةةةويط إلاتكا   ةةى  اتاتةةة  عتةةة  إشةةةراف بةةبعا ت ي ةةة محطةة  

 الاعمعة املط نصرية  -  غطر  ة )اكفوتاه(7182

 .الحسينى، فواز ماطر

فصةةةةةةةين مف/يبةةةةةةعت بةةةةةةةنعلة املعيومةةةةةةةعت تةةةةةةة  ظةةةةةةل لصةةةةةةةر اتبيعنةةةةةةةعت اتبةةةةةةةخ ة  اتاتةةةةةةة تحييييةةةةةةةة تعةةةةةةةدا مةةةةةةة  امل 

 ص  73 - اتداتتين ت  ت ص  اتاتعت املعيومعت ت  ا تة اتووي. 

  7181مطق ،  -ا عية املكفبعت املف صصة، فرع الخيي  اتعربى ل 72تؤت ر املت  

 الحمزة، منير.

بةةنعلة املعيومةةعت إلاتكا  نيةةة تةة  املتؤتطةةعت اتوثعئقيةةة  لتةة  اتنظريةةة  امل عتتةةعت اتع ييةةة  تةةملتية منيةة  

 - 7182قطةةةن/ينة  تةةةةويعم تينلةةةر  اتفوع ةةةةخ،  -اف  مراجعةةةةة  تقةةةديم لبةةةةد املعتةةة   ةةة  اتطةةةةبسى الح ةةةزم  إشةةةر 

 ص 312
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 سالم ، شوقى .

   327 -372ص  –  تملثي ا هع لل  املن/قة اتعربية    78ت/وتات بنعلة املعيومعت ت  اتقرن 

  7185  ، طرا ي –ت  املتؤت ر اتعيمى تلا عية اتييبية تي كفبعت   املعيومعت   لتشية  

 .الدين عبد الفتاح، عال عالء

بةةةةنعلة املعيومةةةةعت  اتاتةةةةة مقعتنةةةةة  ةةةةين مصةةةةر  اتصةةةةين  لةةةةال لةةةةال  لبةةةةد اتافةةةةعا  إشةةةةراف عيةةةة  اتةةةةدي  لبةةةةد 

  7182اتقعيرم  -اتهعاى، إي عن فوعى ل ر 

 جعمعة  يوان  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي ( 

 لدين.عبد الفتاح، عال عالء ا

)ينةةةةعير  ف  ايةةةةر  مةةةةعتس  8، ع81مةةةة   -مكفبةةةةعت  نةةةة.  -بةةةةنعلة املعيومةةةةعت  اتاتةةةةة مقعتنةةةةة  ةةةةين مصةةةةر  اتصةةةةين

  36-71ص  -( 7182

 قموح، ناجية.

مجية املركز اتعربى تيبحةوث  اتدتاتةعت تة  ليةوم  -بنعلة املعيومعت  املعرفة ت  اتد ل اتعربية   جهة نظر 

  6-8ص  -املكفبعت  املعيومعت 

 البى، مريم.لط

 -بةةةنعلة املعيومةةةعت مةةة   ةةةالل اتفصةةةعنية اتصةةةنعلية تل لةةة/ة الاقفصةةةعاية اتد تيةةةة، إلاقيي يةةةة  اتوطنيةةةة 

  32-82ص  -( 7182) 1، ع5م  -مجية ليم املكفبعت 
 

 ورـــالص
 

 خيرهللا، نعمى.

تشةةةةية  اتفوثيةةةةط املجيةةةةة اتعربيةةةةة تل  -اتصةةةةوت اتاوتوسرافيةةةةة  توةةةةى م توةةةةون ذاكرتنةةةةع اتبصةةةةرية تةةةة  مهةةةة  اتةةةةريم 

  833-862ص  -( 7183)يونيو  25، ع 3م  - املعيومعت 

 .رمزى، مينا عبد الرعوف

 77ع  -اتاتةعت املعيومةعت  -اتكلة ل  اتصوتم اتزائاة  اتاتة تجريبيةة للة  نظةم  حة  اتصةوت اتعكسة ى 

  827-38ص  -( 7183)ينعير 
 

 صيانة وترميم المواد
 

 ابراهيم ، محمود عبد الناصر .

 ات/رق اتعي ية ت  كلة تز ير امل /وطعت   طرق  اظهع     عي هع ت/بيقع لل  ن وذ          

   612 -511ص  –م فعت   كفبة لعير اتلرية        

  7171 –) الافا ام ى( تالتحعا اتعربى تي كفبعت   املعيومعت    38املتؤت ر      
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 ابن عراج، عمر.

  31-17ص -( 7182) 8، ع7م  -تفوف  -ين اتواقخ  آلافعق آتيعت الحاا الحديثة تي  /وو اتعربى  

 إسماعيل، رضا فرج.

 - 7182اتقةعيرم  املجية  لللة  تيثقعفةة،  -لتعتي  اتعي ية تاة ميم  بةيعنة اتوثةعئط  امل /وطةعت اترق يةة 

 ص 723

 أفندى، عبد  اللطيف حسن .

لحاةةةةةعمل لييهةةةةةع ت/بيقةةةةةع للةةةةة  غتشةةةةةياعت امل يكةةةةةة مهةةةةةداات لتشةةةةةية ات/بيعيةةةةةة   اتبلةةةةةرية   طةةةةةرق الح عيةةةةةة   ا     

  812 -853ص  –(   7171) 8ع  –مجية اتاتعت اتوثعئط    –اتعربية اتطعواية   

 امحمد ، موالى.

ص  -( 7185) 8، ع 3تفةةةةةوف، مةةةةة  -ا ت متؤتطةةةةةة اتارقةةةةةعن تياةةةةة اث إلاتةةةةةالمى  ينةةةةةدن تةةةةة   اةةةةةا امل /وطةةةةةعت 

717-722  

 بوشحد، أسماء.

  غطر  ةةةةةةةة 7182قطةةةةةةةن/ينة  -كا  نيةةةةةةةة تي  /وطةةةةةةةعت  عملكفبةةةةةةةة اتوطنيةةةةةةةة الازائريةةةةةةةة اتاةةةةةةة ميم  املععلاةةةةةةةة إلات

  7جعمعة قطن/ينة  -)معجطفي (

 بوشورة، أسماء.

بةةةيعنة لتشةةةية اتع ةةةومى  اتاتةةةة ميدانيةةةة   صةةةلحة غتشةةةية  ميةةةة قطةةةن/ينة  غتةةة ع   وشةةةوتم، عينةةةة  ةةة  

   7186   ة، 

  7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )معجطفي (

 تيحة.بوقاعدة، ف

معةةعيي   اةةا  تةةةرميم امل /وطةةعت اتعربيةةة  اتاتةةةة ميدانيةةة   كفبةةة غ  ةةةد لةةر م  جعمعةةة لميةةة  لبةةد اتقةةةعات 

   7186قطن/ينة  -إلاتالمية قطن/ينة  ففيحة  وقعلدم،  ااا طنيبة 

  7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )معجطفي (

 جمعية املكنز وسالمى .

            –ليةةةةةةةةوم امل /ةةةةةةةةوو    –مل  ةةةةةةةةدات اتكفةةةةةةةة  املصةةةةةةةةرية   بةةةةةةةةيعنة مصةةةةةةةةحة جةةةةةةةةعمخ ل ةةةةةةةةر   ةةةةةةةة  اتعةةةةةةةةعص املحاةةةةةةةةو 

 (  7183)  7ع

 حيماد، نعيم.

  68-51ص -( 7182)معيو  8ع -مجية امل /وطعت اتثقعفية  -آفعت  غ /عت 

 دى سيلفا، مانويال.

مجيةةةةة معهةةةةد امل /وطةةةةعت  -اتةةةةف دام غشةةةةعة جعمةةةةع ضةةةةد ف/ريةةةةعت امل /وطةةةةعت  ترج ةةةةة غميةةةة م تةةةةعد لةةةةزب 

  752-723ص -( 7186)معيو  8،  61م  -اتعربية 
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 سبتى، على عبد املحسن.

بةةةيعنة امل /وطةةةعت  اتوثةةةةعئط  غم هةةةع تةةةة  مركةةةز تةةةةرميم امل /وطةةةعت  بةةةةيعن هع اتفةةةعبخ تةةةةدات م /وطةةةعت اتعفبةةةةة 

 [ 7182]معيو  7، ع8م  -مجية امل /وطعت  املكفبعت  -اتعبعتية املقدتة 

 سبتى، على عبد املحسن.

مجيةةةةة  -  مركةةةةز تةةةةرميم امل /وطةةةةعت  بةةةةيعن هع ت/بيقةةةةع للةةةة  غ ةةةةد اتن ةةةةعذ  امل فةةةةعتم بةةةةيعنة  تةةةةرميم اتوثةةةةعئط تةةةة

 ( 7182)تبف     3، ع8م  -امل /وطعت  املكفبعت 

 سبتى، على عبد املحسن.

 6،  5، ع 3س -الخزانةةة  -اتعوامةةل املةةتؤثرم تةة  امل /وطةةعت  اتوثةةعئط  غتةةعتي   قعي هةةع  طرائةةط الحاةةعمل لييهةةع 

  862-835ص -( 7183)تلري  غ ل 

 سرحان، سكينة.

Conservation et cetralisation des documents : techniques du groupe de Brasseriers du Maroc au 

niveau du siege.- Rabat, 2016.- 99p. 

Thesis- Ecole des Sciences de l' Information. 

 

 سمارة، سامر ناجح.

 -مجيةة امل /وطةعت  املكفبةعت  -بةيعنة امل /وطةعت املقدتةية جهوا مركز امل /وطعت  اتوثعئط ت   /    

 ( 7182)يونيو  7، ع8م 

 سوويش، ب.

  Preventive conservation of mannscripts  .8، ع8س -الخزانةةةة    - = الحاةةةا اتوقةةةعئى   تي  /وطةةة 

  21-82ص  -( 7182 و)يوني

 سيكو، باتري .

 -مجيةةةةة معهةةةةد امل /وطةةةةعت اتعربيةةةةة  -يةةةة م تةةةةعد لةةةةزب اتةةةةف دام غشةةةةعة جعمةةةةع تةةةة  بةةةةيعنة اتكفةةةة   ترج ةةةةة غم

  717-727ص  -( 7186)نوف     7،  61م 

 العامرى ، على فرج. 

) غسطة/   1، ع 2س  –الخزانةة    –م /وطعت مكفبةة الام   عيعنةع تة  ميالنةو   الحاةا اتوقةعئى   اتاة ميم        

  713 -728ص  –(   7171

 عبد العال، داليا على.

وجيةةةع الحديثةةةة تةةة    عيةةةة امل /وطةةةعت لثريةةةة مةةة  تةةةملثي  لوامةةةل اتفيةةةة امل فياةةةة  عملفةةةع ة بعةةةد ا ت اتفكنوت

  62-82ص  -( 7171)معتس 2، ع2س -الخزانة  -الحر ب  اتنزالعت املطلحة  اتثوتات  عملن/قة اتعربية 

 العتيبى، العنود فهد.
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يةةةةة  تةةةةةعوا تةةةةة   اةةةةةا امل /وطةةةةةعت جهةةةةةوا مركةةةةةز امل /وطةةةةةعت تةةةةة  مكفبةةةةةة امليةةةةة  تةةةةةي عن املركزيةةةةةة  جعمعةةةةةة امل

 ( 7182)تبف     3، ع8م  -مجية امل /وطعت  املكفبعت  - اتعنعية بهع 

 عزون، زهية.

  12-52ص  -( 7186) 6، ع5م  -مجية ليم املكفبعت  -الحاا اتوقعئى تيوثعئط لتشياية 

 على، مها.

Evaluation of conventional paper deacidification processes: An analytical study/ Maha A. Ali and 

Mourad E. Mohamed.- 

  33-85ص  -( 7181)تلري  غ ل  2، ع7س  -الخزانة  

 قدار، املحجوب.

)ايطة     2، ع76مة  -آفةعق اتثقعفةة  اتاة اث  - اقخ  آفعق  اا  بيعنة اتا اث امل /ةوو  ةعلانوب املغربةى 

  886-818ص -( 7181

 قوميد، فتيحة.

  72-81ص  -( 7186) 5، ع  3م  -اشعتم  -تشية م  اتعوامل ات/بيعية  اتبيئية  اا  بيعنة ل 

 

 

 محمد، تامر حنفى.

إجرا ات  تدا ي   اا  بيعنة  تعئ  املعيومعت سي  اتفقييديةة تة  متؤتطةعت املكفبةعت  املعيومةعت  اتاتةة 

   7181إلاتكندتية،  -تيواقخ  اتف /ي  تي طفقبل  إشراف ميطع  محر س مهران 

 جعمعة إلاتكندتية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه(

 املزاحى، خالد محمد عبد السالم.

 اقةةةةخ  اةةةةا  بةةةةيعنة  تةةةةرميم امل /وطةةةةعت إلاتةةةةالمية   كفبةةةةة اتطةةةةيدم عينةةةة  تمةةةة ى   ل هةةةةع  اتاتةةةةة  عتةةةةة  

   7186إلاتكندتية  -إشراف سعام لبد املنعم موس ى 

 جعمعة إلاتكندتية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -(غطر  ة )معجطفي 

 املزين، أحمد أحمد.

 -بةةةةةةةةيعنة  تةةةةةةةةةرميم امل /وطةةةةةةةةعت  اتاتةةةةةةةةةة  عتةةةةةةةةة  ااتم امل /وطةةةةةةةةةعت  املكفبةةةةةةةةعت إلاتةةةةةةةةةالمية  د تةةةةةةةةة اتوويةةةةةةةةة. 

  732-768ص  -( 7183)يوتيو  57، ع 76م  -الاتجعيعت الحديثة ت  املكفبعت  املعيومعت 

 ف.مصطفى، انصا

ا، -غ - 7186اتقةةةةةعيرم  مركةةةةز جعمعةةةةةة اتقةةةةعيرم تيفعيةةةةةيم املافةةةةةوا،  -تةةةةرميم  بةةةةةيعنة املج ولةةةةعت تةةةةة  لتشةةةةية 

 ص 723
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 . معروف، محمد عبد هللا

الاتجعيةةةةعت الحديثةةةةة تفقيةةةةيم اتةةةةف دام املةةةةواا ات/بيعيةةةةة تةةةة  تةةةةرميم   اةةةةا امل /وطةةةةعت اتعربيةةةةة اتقدي ةةةةة  

  52-73، ص 2م  -اتاتة تجريبية ت/بيقية مقعتنة 

  7183املدينة املنوتم،  -ت  متؤت ر الا فوعت  اتجعيعت اتفجديد ت  املكفبعت 
 

 صيغ مارك
 

 ربيع، سحر حسنين.

 -اتةةدق   -  اتاتةةة تجريبيةةة للةة  مكفبةةة مصةةر اتععمةةة78متةةف دام ت/بيقةةعت مةةعتن  إتع ةةة معيومةةعت املجف ةةخ

  835-873ص -( 7186)معتس  86ع - حوث ت  ليم املكفبعت  املعيومعت 

 قناوى، يارة ماهر.

ت  املكفبةعت املصةرية  اتاتةة   BIBFRAMEإل  بيغة إلاطعت اتببييوجرات   78تراي  اتبيعنعت م  بيغة معتن 

  57-3ص -( 7183) 7، ع6م  -املجية املصرية تعيوم املعيومعت  -املطفقبل  حديعتتاتواقخ   

  مكتبة الكونجرس. مكتب تطوير شبكة ومعايير مارك.

  بةةةيغة اتبيعنةةةعت الاتةةة نعاية  إلاشةةةةراف اتعةةةعم للةةة  اتفعريةةة  مح ةةةةد ففحةةة  لبةةةد اتهةةةعاى  مراجعةةةةة 78مةةةعتن 

ت/ةةةةةةوير املةةةةةةعام املعربةةةةةةة، مكفبةةةةةةة إلاتةةةةةةكندتية، ق/ةةةةةةعع يطةةةةةةرية لبةةةةةةد الحيةةةةةةيم عايةةةةةةد، تعريةةةةةة  تيلةةةةةة  تةةةةةةيد تةةةةةة يخ  

 م  8 - 7182إلاتكندتية  مكفبة إلاتكندتية،  -ات/بعة اتعربية الا ل   -املكفبعت 

  مكتبة الكونجرس. مكتب تطوير شبكة ومعايير مارك.

اتعةةعم إلاشةةراف     بةةيغة اتبيعنةةعت اتببييوجرافيةةة  تقةةديم ات/بعةةة اتعربيةةة إتةة عليل تةةرا  اتةةدي 78مةةعتن 

لل  اتفعري  مح د ففح  لبةد اتهةعاى  تعرية  يطةرية لبةد الحيةيم عايةد، ل ةعا ليسة ى بةعلح،  عتةد تيةعر  

إلاتةةةةةكندتية  مكفبةةةةةة  -ات/بعةةةةةة اتعربيةةةةةة ل لةةةةة   -ت/ةةةةةوير املةةةةةعام املعربةةةةةة مكفبةةةةةة إلاتةةةةةكندتية، ق/ةةةةةعع املكفبةةةةةعت 

 م  3 - 7186إلاتكندتية 

  مارك.مكتبة الكونجرس. مكتب تطوير شبكة ومعايير 

  بيغة  يعنعت اتفصنية  إلاشراف اتععم لل  اتفعري  مح د ففح  لبد اتهةعاى  مراجعةة يطةرية 78معتن 

 -ت/ةةةوير املةةةعام املعربةةةة مكفبةةةة إلاتةةةكندتية، ق/ةةةعع املكفبةةةعت    لبةةةد الحيةةةيم عايةةةد  تعريةةة  ل ةةةعا ليسةةة ى بةةةعلح

  م 8 - 7182إلاتكندتية  مكفبة إلاتكندتية  -ات/بعة اتعربية ل ل  

  .مكتبة الكونجرس. مكتب تطوير شبكة ومعايير مارك

  بيغة  يعنعت املقفنيعت  إلاشراف اتععم للة  اتفعرية  مح ةد ففحة  لبةد اتهةعاى  مراجعةة يطةرية 78معتن 

ات/بعةةة  -لبةةد الحيةةيم عايةةد  تعريةة   عتةةد تيةةعر  ت/ةةوير املةةعام املعربةةة  مكفبةةة إلاتةةكندتية، ق/ةةعع املكفبةةعت 

 م  8 - 7182إلاتكندتية  مكفبة إلاتكندتية  -اتعربية ل ل  
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  مكتبة الكونجرس. مكتب تطوير شبكة ومعايير مارك.

  بةةةةيغة معيومةةةةعت املجف ةةةةخ  إلاشةةةةراف اتعةةةةعم للةةةة  اتفعريةةةة  مح ةةةةد ففحةةةة  لبةةةةد اتهةةةةعاى  مراجعةةةةةة 78مةةةةعتن 

ق/ةةةةةةعع  يطةةةةةةرية لبةةةةةةد الحيةةةةةةيم عايةةةةةةد  تعريةةةةةة  تيلةةةةةة  تةةةةةةيد تةةةةةة يخ  ت/ةةةةةةوير املةةةةةةعام املعربةةةةةةة مكفبةةةةةةة إلاتةةةةةةكندتية،

 م  8 - 7182إلاتكندتية  مكفبة إلاتكندتية  -ات/بعة اتعربية ل ل   -املكفبعت 

 يوسف، محمود سيد.

ص  -( 7186)مةةعتس  37ع  -ات سةةايية  -مةةخ غمثيةةة توضةيحية  AACR2   RDAمةةع ين  78اتفغية ات تةة  مةعتن 

21-25  

 يوسف، محمود سيد.

 33ع -ات سةةةةةةةةةايية -  RDAنعاية تةةةةةةةةة  معيةةةةةةةةةعت اتةةةةةةةةةة ةتةةةةةةةةة ع  الاشةةةةةةةةةخعص الاتةةةةةةةة  MARC21=  78مععلاةةةةةةةةة مةةةةةةةةةعتن 

  18-22ص  -( 7186)غسط/  

 

 الضبط االستنادى

 )أنظر أيضا: التسجيالت وستنادية، املتطلبات الوظيفية للبيانات وستنادية. امللفات وستنادية(
 

 إبراهيم، شيماء عبد الحميد.

يةةةة مةةةخ اتف /ةةةي    لةةةع  ميةةةة اتةةة نعاى تهةةةم  اتضةةةب  الاتةةة نعاى ةتةةة ع  املةةةتؤتاين املصةةةريين  اتاتةةةة تحييي

 ص 718م، -غ - 7171تويع ،  -إشراف مح د ففح  لبد اتهعاى، نعبر غ و عيد اتكلوى 

 جعمعة تويع   كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 بوشنة، رحمونة.

ص  -( 7183) 3ع - بييوفيييةةع  -ازائريةةة اتضةةب  الاتةة نعاى  مياةةعت الاتةة نعا  اتاتةةة اتةةا جعلية تيفجربةةة ال

862-831  

 جواد، سهلة علوان.

غي يةةةةة اتضةةةةب  الاتةةةة نعاى تلتةةةة ع  اتعربيةةةةة تةةةة  اتاهةةةةعتس إلاتكا  نيةةةةة  تةةةةهية ليةةةةوان جةةةةواا، غتةةةة ع  تامةةةة ى 

  16-63ص -محط  

  7186كربال ،  -ت  املتؤت ر اتعيمى اتثع ى تياهرتة  اتفصنية 

 حبيب ، محمد عبد الرزاق .

اتضةةةب  الاتةةة نعاى تةةة  مكفبةةةة   اات م /وطةةةعت اتعفبةةةة اتعبعتةةةة املقدتةةةة  ا ته تةةة   نةةةع  امليةةةة الاتةةة نعاى       

املجيةةةةةةة اتطةةةةةةوتية تعيةةةةةةم  –تي ةةةةةةتؤتاين اتعةةةةةةراقيين   مح ةةةةةةد لبةةةةةةد اتةةةةةةرعاق  بيةةةةةة  ، للةةةةةة  لبةةةةةةد اترضةةةةةةع تتةةةةةةول  

  876 – 813ص  –(   7171) ايط    7ع  –املعيومعت   

 



 

 

338 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 رسول، على عبد الرضا.

الاتةةة نعاى تةةة  مكفبةةةة  اات م /وطةةةعت اتعفبةةةة اتعبعتةةةية املقدتةةةة  ا ته تةةة   نةةةع  امليةةةة الاتةةة نعاى اتضةةةب  

 طةةين لبةةد لةةون، مح ةةد لبةةد اتةةرعاق  بيةة ،  طةةين  تي ةةتؤتاين اتعةةراقيين  للةة  لبةةد اترضةةع تتةةول،  يةةدت

  631-622، ص 7  -مح د إ راييم 

  7183ال ، كرب -ت  املتؤت ر اتد ل  اتف صص ى ت  املعيومعت  املكفبعت 

 رشاد، والء عباس محمد.

اتضةةةةب  الاتةةةة نعاى تلتةةةة ع  للةةةة  الانا نةةةة.  ملةةةةر ع امليةةةةة الافا امةةةة ى الاتةةةة نعاى اتةةةةد ل  ن وذجةةةةع  اتاتةةةةةة 

تحييييةة تقيي يةة  إلةداا  م  لبةعس مح ةةد تشةعا  إشةراف عية  اتةدي  مح ةةد لبةد اتهةعاى  إشةراف ملةةعتن 

 ص  737ية، -غ - 7186اتقعيرم،  -نوال مح د لبد   

 جعمعة  يوان  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 شحاتة، عبد العزيز فتحى.

)غ ريةةل  يونيةةو  7، ع2مةة  -املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  -اتضةةب  الاتةة نعاى  مراجعةةة لي يةةة 

  316-353ص  -( 7171

 علية، حسن.

  23-21ص  -( 7186)ينعير  38ع  -ات سايية  - اتضب  الات نعاى  (ORCID)املعرف املافوا تيبع ثين 

 عوض، عوض صبحى.

اتضةةةب  الاتةةة نعاى تلتةةة ع  اتعربيةةةة تةةة  اتعةةةعتم اترقمةةةى  فقةةةع تقوالةةةد  بةةةة املصةةةعات  اتع  هةةةع، مةةةخ اتاتةةةة 

 -تقوي يةةةةةةةة متةةةةةةةف دامه   كفبةةةةةةةة إلاتةةةةةةةكندتية  إشةةةةةةةراف مح ةةةةةةةد ففحةةةةةةة  لبةةةةةةةد اتهةةةةةةةعاى، غمةةةةةةةع ى عكريةةةةةةةع اترمةةةةةةةعاى

 ص  838ذ، -غ - 7183تكندتية، إلا 

 جعمعة إلاتكندتية، كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 فرج، خالد جمال.

اتضةةب  الاتةة نعاى  ا ته تةة  تو يةةد املةةدا ل  ملتةة ع  املةةتؤتاين اتعةةرب اتقةةدامى تةة  املكفبةةة املركزيةةة لاةةعمعسى 

مجيةةةةةة اتعيةةةةةوم الاقفصةةةةةعاية  - ةةةةةعل فةةةةةر ، م ةةةةةى يةةةةةعاى بةةةةةعلح بغةةةةةداا  املط نصةةةةةرية  اتاتةةةةةة مقعتنةةةةةة   عتةةةةةد ج

  733-712ص  -( 7182) 811، ع72م  - إلاااتية 

 مركز الفهرس العربى املوحد.

اتريةعر  املركةز،  - 78اتدتيل اتع ل  تقوالد  ام ت  اتضب  الات نعاى ةت ع  لشخعص  فقةع ملعيةعت مةعتن 

 ص 31 - 7182

 املسند، صالح محمد.

  51-35ص  - نعاى تلت ع  ت  اتبيرة إلاتكا  نية  تجربة اتاهرس اتعربى املو د اتضب  الات

  7183اتلعتقة، غ ريل  -ت  املتؤت ر إلاقييمى اترابخ تالفال ت  املن/قة اتعربية 
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 الضبط الببليوجرافى
 

 بكلى، يحيى.

 -مكفبةةة امليةة  فهةةد اتوطنيةةة  مجيةةة -اتضةةب  اتببييةةوجرات  ت نفةةع  اتاكةةرى اتصةةعات ا تيةةع لةة  املدينةةة املنةةوتم 

  318-722ص  -( 7181) 7، ع72م 

 الحمود، نهالء.

اتضةةب  اتببييةةوجرات  تيرتةةعئل الاعمعيةةة ةلضةةع  ييرةةة اتفةةدت    وييةةة اتا  يةةة لتعتةةية مةةخ اقاةة اا قعلةةدم 

  13-33ص -( 7182) 8، ع25م  -مجية اتعيوم الاجف علية - يعنعت  اتاتة تحيييية  بييوما ية 

 ينى، آية محمد.الشرب

مجيةة  -اتضب  اتببييوجرات  تكف  اتفعتيخ إلاتالمى ت  اتاهرت. م ة  اتنةديم  اتاتةة تحييييةة  بييوجرافيةة 

  721-773ص  -( 7171) 83، ع2م  -املركز اتعربى تيبحوث  اتدتاتعت ت  ليوم املكفبعت  املعيومعت 

ص  -( 7182)يونيةو  35ع  -ات سةايية  - بةى املوحةدالفهةرس العر  الضبط الببليوجرا ى  ى املكتبات ألاعضةاء  ةى

57-53  

 .عبد املعطى ، ياسر يوسف 

 .ص 378 –   7181اات اتكفعب الحدي  ،  –اتضب  اتببييوجرات    اتفوثيط ت  اتبح  اتعيمى        

 العسافين، عيس ى عيس ى.

يةةم املكفبةةعت  املعيومةةعت  جعمعةةةة اتضةةب  اتببييةةوسرات   اتفحييةةل اتببييةةوما ى تيرتةةعئل اتعي يةةة املجةةععم تةة  ل

املجيةةةة  -  ليسةةة ى ليسةةة ى اتعطةةةعفين، لبةةةد اتعزيةةةز بةةةعلح الحطةةةين، مح ةةةد  يةةة  الخيةةةعو 7171-7188املةةةط 

  883-22ص  -( 7171)غ ريل  8، ع8م  -اتطوتية تعيم املعيومعت 
 

 الضغوط المهنية
 

 بال ى، نادية

عملكفبةةةة الاعمعيةةةة الاياللةةة   و ععمةةةة   ةةةي  اتضةةةغوو املهنيةةةة تةةةدى غ صةةةعئ ى املعيومةةةعت  اتاتةةةة ميدانيةةةة  

    7186  ي  مييعنة، -  إشراف ج يية إفرى ةمييعن

 جعمعة الايالل   –غطر  ة )معجطفي ( 

 بوشفيرات، لويزة.

اتضةةةغوطعت املهنيةةةةة  غثريةةةةع للةةةة  لاا  اتةةةوظياى تةةةةدى املكفبيةةةةين  اتاتةةةةة ميدانيةةةة  عملكفبةةةةة املركزيةةةةة لاعمعةةةةة 

   7182قطن/ينة  -لر م  لمي  لبد اتقعات غ  د

  7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )معجطفي (
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 بوطرة، اكرم.

اتضةةةغوو املهنيةةةة تيعةةةةعميين  عملكفبةةةعت الاعمعيةةةة  غثريةةةةع للةةة  لاا  اتةةةوظياى  اتاتةةةةة ميدانيةةةة   كفبةةةة كييةةةةة 

 -( 7171)تةةةةبف     2، ع7مةةةة  - بييوفيييةةةةع  -عنية  غكةةةةرم  ةةةةوطر م، مةةةةريم لبةةةةوا،  عي ةةةةة تةةةةي/ع ى طةةةةاتعيةةةةوم إلا 

  883-33ص

 شوكيه ، ايزابيل.

Travail et construction de la santé mentale. – Revue Maghrebine de Documentation et 

d’Information . – No.29(2020) . – p. 55-70. 

 محمد، عمار عبد هللا.

يةةة الخرطةةوم  اتاتةةة اتضةةغوو اتوظيايةةة  غثريةةع للةة  اترضةةع اتةةوظياى تةةدى املهنيةةين  عملكفبةةعت الاعمعيةةة  وم 

   7171الخرطوم،  -مسحية  إشراف ل ر  ط  لبد اتر    

 جعمعة الخرطوم  قطم ليوم املعيومعت  املكفبعت  -غطر  ة )اكفوتاه(

 

 الطباعة والمطابع

 )أنظر أيضا: النشر(
 

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

ملفحركةةة يةة ن تةةوتنز  كوتةةا  اتهوتنةةدى قضةةية تيبحةة  اتعيمةةى الاةةعا  اتفنةةععع للةة  ا اةة اع ات/بعلةةة  ةةعلحر ف ا

    -( 7181)غ ريةةةةل  يونيةةةةو  7، ع5مةةةة  -املجيةةةةة اتد تيةةةةة تعيةةةةوم املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  - يو نةةةةع جةةةةوتن    لملةةةةع ى 

  1-2ص 

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

 8، ع 2مةةة  -املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةةوم املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -ات/بعلةةةة  ةةةعلحر ف املفحركةةةة تةةة  اتلةةةرق ل تةةة  

  762-753ص  -( 7182)ينعير  معتس 

 رضوان، رضا عبد الحكيم.

  813-816ص  -( 7185) 81ع  -اقرغ  -ثوتم ات/بعلة ثالثية لبععا 

 رمضان، مها محمد.

)يونيةةةو  72ع  -اليةةةم  - اقةةةخ اتةةةف دام جهةةةعع ات  يطةةةو اتكفةةة  تةةة  مكفبةةةة إلاتةةةكندتية الاديةةةدم  اتاتةةةة  عتةةةة 

  336-735ص  -( 7183

 . ح، نور محفوظسام

، 8مة  -الا فوعت ت  املكفبعت ات/بية م   الل  دمعت ات/بعلةة ثالثيةة لبعةعا اتفاعلييةة ل ة  شةبكة إلانا نة. 

  66-58ص 

  7183املدينة املنوتم، تبف     -ت  متؤت ر الا فوعت  اتجعيعت اتفجديد ت  املكفبعت 
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 شيفر، كارل.

  83-1ص -( 7182)ينعير  71ع  -ذاكرم مصر  -ت ات/بعلة  عتقوات  الخلبية  ترج ة غ  د منصو 

 الغازى، أمانى جعفر.

، ع 77مة  -مجية ق/عع اتدتاتعت إلا طةعنية، جعمعةة لعيةر  -تعتيخ ات/بعلة ت  املغرب  انفقعتهع إل  اتلرق 

  8361-8333ص  -( 7181) 77

 مقبل، رضا سعيد.

مجيةةةةة مركةةةةز الخدمةةةةة  -عت  مرافةةةةط املعيومةةةةعت تكنوتوجيةةةةع ات/بعلةةةةة اترق يةةةةة لنةةةةد ات/يةةةة   غثريةةةةع للةةةة  املكفبةةةة

  71-8ص  - 7186ايط     -تالت لعتات اتبحثية، كيية آلاااب، جعمعة املنوفية 

  832-883ص  -( 7183)ينعير  غ ريل  66، 65، ع 72س  -غيضع ت   اتاهرت. 
 

 طوابع البريد كمصدر معلومات
 

 عثمان، نها محمد.

 ةةةةةة  الحقةةةةةة  اتفعتي يةةةةةةة امل فياةةةةةةة ك صةةةةةةدت مةةةةةة  مصةةةةةةعات املعيومةةةةةةعت سيةةةةةة  طوابةةةةةةخ ات  يةةةةةةد اتفذكعتيةةةةةةة املصةةةةةةرية ل

 -( 7183)ينعير  مةعتس  8، ع6م  -املجية اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت  -اتفقييدية  اتاتة  بييوما ية 

  755-733ص 
 

 عصر المعلومات
 

 صاحبى، محمد.

 ص  87 -اطالتة لل  مقومعت لصر املعيومعت اتفكنوتوجية  املعرفية 

  7186قطن/ينة،  -ت  املتؤت ر اتعربى  ول املكفبعت  متؤتطعت املعيومعت 
 

 العصف الذهنى
 

 بادى، سوهام.

اتعصةةةةة اتةةةةةذي ى كملتةةةةيوب تفن يةةةةةة اتفاكيةةةةة  الا فوةةةةعتى تةةةةة  املكفبةةةةعت الاعمعيةةةةةة  تةةةةةويعم  ةةةةعاى، لبةةةةةد اتقةةةةةعات 

  11-63ص -( 7181) 8ع - بييوفيييع  -لح ر 
 

 

 العالج بالقراءة
 

 مد فايزأحمد، أح

اتعال   عتقرا م لحل ملكالت املطنين  د ت تلعية املطةنين   حعفظةة   ةى تةوية  اتاتةة ميدانيةة مةخ  ضةخ 

ص  -( 7181)ايطةةةة     22، ع 77مةةة  -املجيةةةة اتعربيةةةة تلتشةةةية  اتفوثيةةةط  املعيومةةةعت  - رنةةةعم  إتشةةةعاى تةةةه 

12-822  
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 بواكش، هاجر.

اتعةةال   ةةعتقرا م  اتاتةةة  عتةةة   ط لةةاى لمةةرار اتعقييةةة  جعيزيةةة غطبةةع  اتصةةحة اتناطةةية  اتعقييةةة تفب ةةى

  7186قطن/ينة،  -قطن/ينة  -مح وا  يع ي ى  –

  7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )معجطفي (

 بواكش، هاجر.

 -جعيزيةةة غطبةةع  اتصةةحة اتناطةةية  اتعقييةةة تفب ةةى اتعةةال   ةةعتقرا م  اتاتةةة  عتةةة مط لةةاى لمةةرار اتعقييةةة

 -املجيةةةةةةة لتانيةةةةةةة تي كفبةةةةةةعت  املعيومةةةةةةعت  -نة  يةةةةةةعجر  ةةةةةةواكش، شةةةةةةهر عاام لبةةةةةةعام مح ةةةةةةوا  يع ةةةةةةرى، قطةةةةةةن/ي

  821-873ص  -( 7182)تبف     3، ع57م 

 عبد النعيم، شيماء محمد.

ا ت اتعةةةال   ةةةةعتقرا م تةةة   ةةةةل ملةةةةكالت اتفةةةمل ر اتدتاسةةةة ى تةةةةدى تالميةةةذ املر يةةةةة الا فدائيةةةةة   دينةةةة ابةةةةى  د تةةةةة 

 -ة تقيي يةةةةةة  إشةةةةةراف يةةةةةعنم لبةةةةةد اتةةةةةر يم إ ةةةةةراييم، جيهةةةةةعن شةةةةةايط  عتةةةةةد إلامةةةةةعتات اتعربيةةةةةة املفحةةةةةدم  اتاتةةةةة

   7182إلاتكندتية، 

 جعمعة إلاتكندتية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 العيادى، باشا.

  72-71ص -( 7182)معيو  1ع  -لعتم اتكفعب  إلابدات اترابخ  -اتفدا ى  عتقرا م 
 

 لوماتالعالج بالمع
 

 عبد الحميد، روان محمد.

اتعةةةةةةال   عملعيومةةةةةةعت  اتاتةةةةةةة تجريبيةةةةةةة  لةةةةةةداا  رنةةةةةةعم  لالىةةةةةة  قةةةةةةعئم للةةةةةة  املعيومةةةةةةعت لخاةةةةةة   ةةةةةةدم بعةةةةةةة  

امللةةكالت اتناطةةية تةةدى ليفةةعم  ةةد ت اترلعيةةة  ع تةةكندتية  إشةةراف مةةرع ق لبةةد املجيةةد غ  ةةد، مهةةع  ةةعتم 

   7186إلاتكندتية،  -تتؤى 

 إلاتكندتية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  جعمعة -غطر  ة )معجطفي (

 عبد الحميد، روان محمد.

اتعةةةةةةال   عملعيومةةةةةةعت  اتاتةةةةةةة تجريبيةةةةةةة  لةةةةةةداا  رنةةةةةةعم  لالىةةةةةةة  قةةةةةةعئم للةةةةةة  املعيومةةةةةةعت لخاةةةةةة   ةةةةةةدم بعةةةةةةة  

 -( 7182)مةةعتس  25ع - Cybrarians Journal -امللةةكالت اتناطةةية تةةدى ليفةةعم  ةةد ت اترلعيةةة  ع تةةكندتية 

  28-8ص

 صالح، باسم بدر.

فعليية  رنعم  قعئم لل  اتعال   عملعيومعت ت   ل ملةكالت اضة/راب قصةوت الان بةعه  فةرو اتنلةعو اتزائةد 

 (S.C.C)املةةةةةةةتؤثرم للةةةةةةة  تةةةةةةةيوكيعت املعيومةةةةةةةعت تةةةةةةةدى لطاةةةةةةةعل املصةةةةةةةع ين بهةةةةةةةع تةةةةةةة  ليةةةةةةةعام ات/اةةةةةةةل اتف صصةةةةةةةية 

إلاتةةةةةكندتية ،  -ييم، جيهةةةةعن شةةةةايط  عتةةةةد  ع تةةةةكندتية  اتاتةةةةة تجريبيةةةةة  إشةةةةراف يةةةةعنم لبةةةةد اتةةةةر يم إ ةةةةرا

7183   

 جعمعة إلاتكندتية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (
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 العالقات الببليوجرافية
 

 محمد، دعاء على.

  RDAاتعالقةةةةةةعت اتببييوجرافيةةةةةةة  اتعالقةةةةةةعت  ةةةةةةين اتنصةةةةةةوص  تملثي يةةةةةةع للةةةةةة  معيةةةةةةعت  بةةةةةةة املصةةةةةةعات  اتع  هةةةةةةع 

  273-212ص  -( 7182)تبف     83ع  - حوث ت  ليم املكفبعت  املعيومعت  - ية مراجعة لي

 

 مركز الفهرس العربى املوحد.

اتريةةعر   مكفبةةة امليةة  لبةةد اتعزيةةز  –   78تاطةي  اتعالقةةعت اتببييوجرافيةةة  طةة  ن ةةوذ  فربةةر  معيةعت مةةعتن       

 ص 811 -   7171اتععمة  مركز اتاهرس اتعربى املو د ، 

 ، هندى عبد هللا.هندى

اتةةةةةةف دام اتويبجرافيةةةةةةع تةةةةةة  تصةةةةةة يم  نةةةةةةع  تغةةةةةةة اتفاطةةةةةةعت لربيةةةةةةة آتيةةةةةةة تقوالةةةةةةد اتبيرةةةةةةعت اتعالئقيةةةةةةة  اتاتةةةةةةة 

  غيضةةةةةع تةةةةة   مةةةةةتؤت ر 227-258( _ ص 7171)مةةةةةعتس  72ع  - حةةةةةوث تةةةةة  ليةةةةةم املكفبةةةةةعت  املعيومةةةةةعت  -تجريبيةةةةةة 

  7181اتقعيرم،  -الا عية املصرية تي كفبعت  املعيومعت  لتشية 

 

 العالقات بين النصوص
 

 عبد العال، نهى بشير.

مجيةةةةة املكفبةةةةعت  املعيومةةةةةعت  -اتعالقةةةةعت  ةةةةين اتنصةةةةوص تةةةة  كفةةةةة  اتاةةةة اث اتعربةةةةى  غتايةةةةة  ةةةة  معتةةةةة  ن وذجةةةةع 

  327-733ص  -( 7183)غ ريل  7، ع33س -اتعربية 

 على، دعاء على.

الاتجعيةةةةةعت الحديثةةةةةة تةةةةة   -ييةةةةةة لبقريةةةةةة اتفةةةةةملتية اتعربةةةةةى  لالقةةةةةعت اتنصةةةةةوص  الاتصةةةةةعل اتعيمةةةةةى  تويةةةةةة تحيي

  221-228ص  -( 7183)يوتيو  57، ع 76م  -املكفبعت  املعيومعت 

 على، دعاء على.

 ن ةوذ  اتببييةوجرام تك ةعل لرفةعت  اتاتةة  (FRBR)اتعالقعت  ين اتنصوص اتعربية ت  اتن ةوذ  املاةعييمى 

 ص 777و، -غ - 7181اتقعيرم،  -مقعتنة  إشراف ت ي م  ييل مح د  ييل 

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه(

 على، دعاء على.

  اتاتةة مقعتنةة  تقيةيم FRBRاتعالقعت  ين اتنصوص ت  ن وذ  اتببييوجرام اتعربى تك عل لرفعت  ن وذ  

 ص 773 - 7181الايزم  الع  لل ،  -ك عل لرفعت ن هعن 
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 العالقات العامة
 

 ل، ياسمين صالح.اسماعي

 مح ةد إشةراف  عتةة  اتاتةة اتقةعيرم   جعمعةة املركزيةة  عملكفبةة املعيومةعت  ةدمعت  تطويط اتععمة اتعالقعت

  ص 825 ى،-غ - 7182   هع، -لبده  اتطيد شري  اتهعاى، لبد ففح 

  املعيومعت  املكفبعت قطم آلاااب  كيية   هع  جعمعة – )معجطفي ( غطر  ة

 رجالل، دعاء جاب

اتعالقةةعت اتععمةةة  اتةةدلوم املكفبيةةة تةة  مكفبةةعت املراكةةز اتثقعفيةةة لجنبيةةة تةة  ج هوتيةةة مصةةر اتعربيةةة  اتاتةةة 

   7186  هع،  -ميدانية  إشراف سعام لبد املنعم موس ى، شري  اتطيد لبده 

 جعمعة   هع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  –غطر  ة )معجطفي ( 

 محمد.الحسيانى، صالح بن 

 اقةةةةةخ اتعالقةةةةةعت اتععمةةةةةة تةةةةة  املكفبةةةةةعت الاعمعيةةةةةة تةةةةة  امل يكةةةةةة اتعربيةةةةةة اتطةةةةةعواية  اتاتةةةةةة ميدانيةةةةةة  إشةةةةةراف 

   7182اتريعر،  -تيي عن اتعقال 

 جعمعة املي  تعوا  –غطر  ة )معجطفي ( 

 عثمان، حسام الدين على.

 إشةةراف اتععمةةة  مبةةعتن ملكفبةةة عتةةة  اتاتةةة اتععمةةة  املكفبةةعت غاا  ت/ةةوير تةة   ل لةة/ة اتععمةةة اتعالقةةعت ا ت 

   7186 اتووم، شبين -محاوب   طنع 

  املعيومعت  املكفبعت قطم آلاااب  كيية املنوفية  جعمعة -)معجطفي ( غطر  ة

 عويس، نجالء فتحى.

  املعيومةةةةةعت املكفبةةةةةعت مجيةةةةةة -مقعتنةةةةةة  اتاتةةةةةة املصةةةةةرية  الاعمعةةةةةعت تةةةةة  اترق يةةةةةة  عملكفبةةةةةعت اتععمةةةةةة اتعالقةةةةةعت

  866-823 ص -( 7171 )يوتيو 3ع ،21 س - اتعربية
 

 البيانات علم
 

 فرومان، مايكل.

 61ع ،5س - مضةةعت  -شةةعه   تاجيةةة فر مةةعن معيوةةل املجف ةةخ  تحةةديعت غك ةة  مواجهةةة تةة  ثةةوتم اتبيعنةةعت  ليةةم

   75-77 ص -( 7171 )ينعير

 لزرق ، حمزة.

la data science pour évaluer la recherché scientifque marocaine dans le domaine agricole.- 

Rabat, 2017.- 95p.  

Thesis- Ecole de Sciences de l'Information. 
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 ينى، جيرى.نمارشيو 

 تي كفبةةةةةعت اتعي يةةةةةة املجيةةةةةة -فر ةةةةةعت  يعشةةةةةم ترج ةةةةةة اتنعرةةةةة    اتبيعنةةةةةعت ليةةةةةم مجةةةةةعل تةةةةة  املعيومةةةةةعت ليةةةةةم غا ات

  368-353ص -( 7171 )ينعير 3ع - املعيومعت   اتوثعئط

 وانج، لين.

  طةةةين إ ةةةراييم مح ةةةد ترج ةةةة  املعيومةةةعت  املكفبةةةعت ليةةةم   ةةةداتس املعيومةةةعت ليةةةم مةةةخ اتبيعنةةةعت ليةةةم توغمةةةة

  333-388 ص -( 7183 )يوتيو 7ع ،8م  - املعيومعت   اتوثعئط تي كفبعت اتعي ية املجية -اتصبح  

 المعرفة علم
 

 عبد الهادى، محمد فتحى.

7382222 - 7183 ، اتيبنعنيةةةة املصةةةرية اتةةةدات  اتقةةةعيرم - 8و -تى معيومةةةع منظةةةوت  مةةة  املعرفةةةة ليةةةم
222

 )غتعتةةةيعت -ص  

  املعيومعت( املكفبعت
 

 علم المكتبات والمعلومات

نظر أيضا: البحث  ى علم املكتبات واملعلومات. ت هيل املكتبيين واختصاصيي املعلومات. جمعيات أ)

 ملكتبات واملعلومات. مهنة املكتبات واملعلومات(واتحادات املكتبات واملعلومات. مجالت الكتب وا
 

 ابن الطيب، زينب.

  33ص  -( 7182)معيو  8ع -معيومعت   -ت ص  ليم املكفبعت  املعيومعت   /ر ت يخ اتهوية 

 أبو زيد، أحمد محمود.

 ص 327 - 7186ل عن  اات املعاز تينلر  اتفوع خ،  -مبعا  إلانفع  اتاكرى تي كفبعت 

 د.بودين، ديفي

اتريةةةعر   -مقدمةةةة إلةةة  ليةةةم املعيومةةةعت  تةةةملتية ايايةةةد  ةةةواي   تةةةين ت بنطةةةون  ترج ةةةة مةةةريم تةةةعد اتعوشةةة  

 ص 656 - 7185جعمعة الامعم مح د    تعوا إلاتالمية، معهد املي  لبد   تيا ج ة  اتفعري ، 

 .حتحاتى ، أحمد 

   7182اتقيةةم تينلةر   ات/بعلةةة   اتفوع ةةخ ، الاياةة) الازائةةر(   نةوت    –غ جةديعت ليةةم املكفبةعت   اتفوثيةةط    

 ص  823 –

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

 -( 7183)غكفوبر ايطةةة     2، ع6مةةة  -املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةةوم املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -اتطيطةةةية  إن تق/عةةة. 

  87-88ص 

 .الدرهوبى ، محمد الهادى

ت افةةةةد  –اةةةةوام اتلةةةةعمية   اتاتةةةةة نظريةةةةة    ف يةةةةة تحةةةةدي  ليةةةةوم املكفبةةةةعت   املعيومةةةةعت اتعربيةةةةة تةةةة  ظةةةةل ال

  351 –  333ص  –(   7183) 7، ع 8م   –املعرفة   
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 دياب ، مفتاح محمد .

 ص  825 –  7183ل عن   اتدات املنراية ،  –اتجعيعت  ديثة ت  اتاتة املعيومعت   

 الدرهوبى، محمد الهادى.

 ص 722 - 7183الحدي ، د  لعتم اتكف  بات  -اتاتعت ت  ليم املكفبعت  املعيومعت 

 زغدانى، محمد.

اتجعيةةةعت ات/يبةةةة اتداتتةةةين تةةة  ت صةةة  ليةةةم املكفبةةةعت نحةةةو اتف صةةة   اتاتةةةة ميدانيةةةة  ةةةة جعمعةةةة اتعربةةةى 

 ص  875 - 7186تبطة )الازائر(،  -تبطة  إشراف غكرم  وطوتم  -اتفبس ى

ليةةةةة  شةةةةعبة ليةةةةم املكفبةةةةعت جعمعةةةةة اتعربةةةةى اتفبسةةةة ى  كييةةةةة اتعيةةةةوم إلا طةةةةعنية  الاجف ع -غطر  ةةةةة )معجطةةةةفي (

    املعيومعت 

 زكريا ، محمود شريف .

املجيةةةة اتعربيةةةة  –تجديةةةد ليةةةوم املكفبةةةعت   املعيومةةةعت تةةة  ضةةةو  الاتجعيةةةعت الحديثةةةة   اطةةةعت فيطةةةاى نظةةةرى   

  57- 71ص  –(   7171) ايط    21، ع 72س  –تلتشية   اتفوثيط   املعيومعت   

 السمير، على حسين.

 - 7186طةةةةةةرا ي   اات اتن يةةةةةةة تينلةةةةةةر،  -  ليةةةةةم املكفبةةةةةةعت  مرافةةةةةةط املعيومةةةةةةعت اتطةةةةةوتية اتاتةةةةةعت  بحةةةةةةوث تةةةةةة

 ص 382

 الشجرة، نبيل.

اتبحةري   ج عيةة  - 8و -غسل  اتلذتات ت  ليم املكفبعت  املعيومعت  معيومعت تثقياية  غتةرية ت صصةية 

 [ص 8، ] 812 - 7182املكفبعت  املعيومعت اتبحرينية، 

 الشربجى، نجيب.

 22ع -املجيةةةةةةةة اتعربيةةةةةةةة تلتشةةةةةةةية  اتفوثيةةةةةةةط  املعيومةةةةةةةعت  -مةةةةةةةل ليةةةةةةةوم املكفبةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةعت  لتشةةةةةةةية توع

  88-2ص  -( 7181)ايط    

 صالح، سارة أحمد.

املجيةةةةةةة اتد تيةةةةةةة تعيةةةةةةوم املكفبةةةةةةعت  -ت/ةةةةةةوت اتعالقةةةةةةعت اتبينيةةةةةةة تعيةةةةةةم املكفبةةةةةةعت  املعيومةةةةةةعت  مراجعةةةةةةة لي يةةةةةةة 

  323-338ص  -( 7171  )يوتيو  تبف   3، ع2م  - املعيومعت 

 عبداملعطى ، ياسر يوسف .

    ص   871 –   7186اات اتكفعب الحدي  ،  –مقدمة ت  ليم املعيومعت   املكفبعت   مهعتا هع        

 .عبد الهادى، محمد فتحى

 ص 335 - 7182ل عن  اات باع  تينلر  اتفوع خ،  - 8و -اتجعيعت  ديثة ت  ليم املعيومعت 

 محمد فتحى.عبد الهادى، 

 ص  752 - 7183اتدمعم  مكفبة املفندى،  - 8و -غتعتيعت ليم املعيومعت 
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 عبد الهادى ، محمد فتحى .

         ى ، –ا  –   7171اتقةةةةةةةةعيرم  مركةةةةةةةةز جعمعةةةةةةةةة اتقةةةةةةةةعيرم تيفعيةةةةةةةةيم املةةةةةةةةدم  ،  –مقدمةةةةةةةةة تةةةةةةةة  ليةةةةةةةةم املعيومةةةةةةةةعت          

 ص  781

 عبيدات، عثمان عبد القادر.

 ص 738 - 7183ل عن  اات  مكفبة الحعمد تينلر  اتفوع خ،  -عيومعت مقدمة ت  ليم امل

 العريش ى، جبريل بن حسن.

  55-52ص  -( 7182)غكفوبر  7ع -معيومعت   -ماهوم ليم املعيومعت 

 عليان، ربحى مصطفى.

 ص 711 –  7171ل عن  اات اجية، -ي ص/لحعت تموضولعت  عبة ت  ليم املعيومعت  معام 

 كوداش، مليكة

Problematique: Etude de la definition de Michel Beaud et exmple de redation.- 

  27-73ص  -( 7182) 3، ع5م  -مجية ليم املكفبعت  

 اللحام، مصطفى على.

 ص 338 - 7186ل عن  لكعاي يون تينلر  اتفوع خ،  - 8و -املد ل إل  ليم املكفبعت  مصعات املعيومعت 

 محمد، هانى.

 - 7182اات اتعيةةةم  إلاي ةةةعن تينلةةةر  اتفوع ةةةخ،   اتةةةوق  -املعيومةةةعت تةةة  املكفبةةةعت  مرافةةةط املعيومةةةعت  ةةةدمعت 

 ص 725

 النجار، رضا محمد محمود.

)يوتيةةةو   61، 53ع -اتاهرتةةة.  -اتبنةةةع  املعرتةةة  تعيةةةم املعيومةةةعت  اتاتةةةة تملبةةةييية   ري/ةةةة معرفيةةةة مقا  ةةةة 

  22-3ص  -( 7182غكفوبر 

 .ودالنجار، رضا محمد محم

ليةةةةةوم املكفبةةةةةعت  املعيومةةةةةعت  املعرفةةةةةة تةةةةة  ضةةةةةو  إلانفةةةةةع  اتاكةةةةةرى اتعربةةةةةى  لجندةةةةةى  اتاتةةةةةة تحييييةةةةةة مقعتنةةةةةة 

      -( 7181)غ ريةةةةةةل  يونيةةةةةةو  7، ع5مةةةةةة  -املجيةةةةةةة اتد تيةةةةةةة تعيةةةةةةوم املكفبةةةةةةعت  املعيومةةةةةةعت  -تي اةةةةةةعييم  املطةةةةةة يعت 

  35-3ص 
 

 ببليوجرافيات –علم المكتبات والمعلومات 
 

 انم عبد الرحيم.إبراهيم، ه

 -قعئ ةةةةةة  بييوجرافيةةةةةة  ع نفةةةةةع  اتاكةةةةةرى ةلضةةةةةع  ييرةةةةةة اتفةةةةةدت    قطةةةةةم املكفبةةةةةعت  املعيومةةةةةعت كييةةةةةة آلاااب

إلاتةةةةةكندتية  جعمعةةةةةةة  -جعمعةةةةةة إلاتةةةةةكندتية  إلةةةةةةداا يةةةةةعنم لبةةةةةةد اتةةةةةر يم إ ةةةةةراييم، كرتةةةةةةفينع نظمةةةةةى شةةةةةةكرى 

 ص 56 - 7182إلاتكندتية، كيية آلاااب، قطم املكفبعت  املعيومعت، 
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 عبد الهادى، محمد فتحى.

تةةةةو    الاتحةةةةعا اتعربةةةةى تي كفبةةةةعت  - م7185-7187ى تةةةة  مجةةةةعل املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  بةةةةإلانفةةةةع  اتاكةةةةرى اتعر 

 ص 263 - 7182 املعيومعت، 

 

 تاريخ –علم المكتبات والمعلومات 
 

 عوض هللا، دينا حسن.

 ص 733 - 7183ل عن  اات سيدا ،  -تعتيخ ليم املكفبعت 

 دوائر املعارف –بات واملعلومات علم املكت

 سالم، أحمد عمر.

 ص 865 - 7182 دي  اتطعلة تينلر  اتفوع خ،  -موتولة ل ائل ت  املكفبعت 

 السروى، عبد الفضيل.

 ص 513 - 7181اتقعيرم  اتهيرة املصرية اتععمة تيكفعب،  - 8و -موتولة املكفبعت 

 
 

 معاجم المصطلحات –علم المكتبات والمعلومات 
 

 توفيق، صفاء على.

معةةعجم املصةة/لحعت اتعربيةةة تةة  مجةةعل املكفبةةعت  املعيومةةعت  اتاتةةة تقيي يةةة مةةخ اتف /ةةي  م لةةع  معاةةم 

 ص 716و، -غ - 7186اتقعيرم،  -اتكا   ى  إشراف مح د ففح  لبد اتهعاى، فعيقة مح د لل   ط  

 وثعئط  املعيومعت جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  ات –غطر  ة )معجطفي ( 

 
 

 مناهج بحث -علم المكتبات والمعلومات

 )أنظر أيضا: البحث  ى علم املكتبات واملعلومات(
 

 فوزى، رباح.

)ينةةعير  78ع -اليةةم  -الاتجعيةةعت الحديثةةة ملنرايةةة اتبحةة  تةة  ليةةم املكفبةةعت  املعيومةةعت  اتاتةةة اتفكلةةعفية 

  21-85ص  -( 7181

 محجوب، حسناء محمود.

 -املجية اتد تية تعيةوم املكفبةعت  املعيومةعت  -يمى  لتيوب اتعيمى ت  مجعل املكفبعت  املعيومعت املنرج اتع

  81-3ص  -( 7171)يوتيو  تبف     3، ع2م 
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 نظريات -علم المكتبات والمعلومات 
 

 حجازى، أمجد جمال.

  تقةةةةةديم (.B.T.T)عنيةةةةةعن لتةةةةةعس اتايطةةةةةاى اتفنظيةةةةة ى تعيةةةةةم املكفبةةةةةعت  املعيومةةةةةعت اتعربةةةةةى  نظريةةةةةة شةةةةةارم اتب

 ص 775 - 7183اتقعيرم  اات اتاجر تينلر  اتفوع خ،  - 8و -مح د ففح  لبد اتهعاى 

 حجازى، أمجد جمال.

اتفنظيةةةةة   عتنقةةةةةل تةةةةة  ليةةةةةم املكفبةةةةةعت  املعيومةةةةةعت  اتاتةةةةةة ت/بيقيةةةةةة تالتجعيةةةةةعت املوضةةةةةولية تبحةةةةةوث املكفبةةةةةعت 

الاتجعيةعت الحديثةة تة   -   اتفعةرر الانفقةعئى تي عيومةعت  املعيومعت اتعربية ت  ضو  نظريسةى اتفنةعفر املعرتة

  835-872ص  -( 7186)يوتيو  26، ع 73م  -املكفبعت  املعيومعت 

  715 -882ص  –(   7182) 8،    38ع  –غيضع ت   مجية كيية آلاااب ، جعمعة طن/ع   
 

 نصوص –علم المكتبات والمعلومات 
 

 عبد الهادى، محمد فتحى.

 ص 752 - 7181ا م  ا ن[،  ] -ت  ليم املكفبعت  املعيومعت نصوص  ديثة 

 محمود، محمد عبد املو ى.

 ص 737ن، -غ - 7186اتقعيرم  مركز جعمعة اتقعيرم تيفعييم املافوا،  -نصوص مف صصة  عتيغة اتعربية 
 

 علم المكتبات والمعلومات المقارن
 

 رزق، مرس ى محمود.

  7186اات اتوفع  تدنيع ات/بعلة  اتنلر،  إلاتكندتية  -ليم املكفبعت املقعتن 
 

 عمارة المعلومات

 )أنظر: معمارية املعلومات(
 

 عمال المعرفة
 

 بوعناقة، سعاد.

اتع عتة املعرفية  ا تيةع تة  إتتةع  مجف ةخ املعرفةة مةخ إشةعتم  عبةة تق/ةعع املكفبةعت  املعيومةعت  اتاتةة تة  

  388-733، ص 7م  -عاى  املاعييم  آتيعت اتف/بيط  تععا  ولنعقة، تويعم 

  7182اتريعر،  -ت  متؤت ر الا عية اتطعواية تي كفبعت  املعيومعت 
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 حلمى، نورهان إبراهيم.

مةةةةدى تةةةةوافر  صةةةةةعئ  ل ةةةةعل املعرفةةةةة  عملكفبةةةةةعت الاعمعيةةةةة املصةةةةرية الحووميةةةةةة  الخعبةةةةة  إشةةةةراف إينةةةةةعس 

   7171اتقعيرم،  - طين بعاق، يبة إ راييم مر   

 جعمعة  يوان  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 الدرهوبى، محمد الهادى.

مجيةةةة  -املكفبةةةعت  مراكةةةز املعيومةةةعت تةةة  إلةةةداا  تملييةةةل  تةةةدتي  ل ةةةعل املعرفةةةة تةةة  ظةةةل الاةةةوام اتلةةةعمية ا ت 

  38-3ص  -( 7183) 78ع -املكفبعت  املعيومعت 

 منصور ، مريم صالح.

املجيةة اتد تيةة تعيةوم املكفبةعت  –ة ت  املتؤتطةعت لكعاي يةة   اتاتةة ميدانيةة   مف/يبعت اااتم ل عل املعرف

  783 – 851ص  –(   7171) اكفوبر  ايط     2،ع 2م   –  املعيومعت   
 

 العمل التطوعى

 )أنظر: التطوع  ى املكتبات(
 

 عناوين الكتب
 

 بنيرد، الحاج.

  811-817ص  -( 7186)يونيو  32، ع 72س -اث آفعق اتثقعفة  اتا   -لنع ي  كف  اتا اث اتعربى 
 

 الفجوة الرقمية

 )أنظر أيضا: الرقمية(
 

 ابن حسين، عادل.

)ايطةةةةةةة     21، 33، ع72س -املجيةةةةةةةة اتعربيةةةةةةةة تلتشةةةةةةةية  اتفوثيةةةةةةةط  املعيومةةةةةةةعت  -اتهةةةةةةةوم اترق يةةةةةةةة تةةةةةةة  تةةةةةةةو   

  67-83ص  -( 7186

 أندراوس، عاطف وليم.

 ص 877 - 7185إلاتكندتية  اات اتاكر اتعربى،  -لا هع اتاجوم اترق ية  ا ت الحوومة ت  معع

 زهير، عين أحجر.

املكفبةةةعت  متؤتطةةةعت املعيومةةةعت تةةة  لصةةةر اتعوملةةةة اترق يةةةة  اتاتةةةة تحييييةةةة تن ةةةوذ  اتاجةةةوم اتفكنوتوجيةةةة  

 ص  83 -لين غحار عيي ،  وتواا ى تزير  وشعتب 

  7186ن/ينة، قط -ت  املتؤت ر اتعربى  ول املكفبعت  متؤتطعت املعيومعت 
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 . مرزوق، سعيدة

 -املجيةةةة اتعربيةةة تةةةعااب  اتعيةةةوم إلا طةةةعنية  -اتاجةةوم اترق يةةةة  ةةةين بعةة  اتةةةد ل املغعتبيةةةة  اتةةد ل املفقدمةةةة 

  851-825ص  -( 7171) 83، ع2م 
 

 الفجوة المعرفية
 

 .فرج ، خالدة جمال

الاعمعيةة اتعراقيةة  إشةراف بةبعا ت ي ةة اتاجوم املعرفية ت  اتعيوم  اتفكنوتوجيع  غثريع ت  غاا  املكفبةعت 

   7182بغداا،  -محط  

 الاعمعة املط نصرية  –غطر  ة )معجطفي ( 
 

 فرق العمل
 

 الحمزة، منير.

فرق اتع ل  دائل ل يية جديدم تف/ةوير غاا  املكفبةعت اترئيطةية امل/عتعةة اتع وميةة  ةين  ف يةعت اتفجطةيد 

  53-23ص  -( 7181) 7ع - بييوفيييع  -عن عي و  وبعت اتفاعيل  مني م الح زم، عي  بع

 هالل، كنزة.

فةةةةةرق اتع ةةةةةل  ا تيةةةةةع تةةةةة  تحطةةةةةين لاا  اتةةةةةوظياى  عملكفبةةةةةعت الاعمعيةةةةةة  اتاتةةةةةة ميدانيةةةةةة   كفبةةةةةعت جعمعةةةةةة 

   7182قطن/ينة،  -لبد الح يد مهرى  7قطن/ينة 

  7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )معجطفي (
 

 لفهارسا

 الفهرسة( .استخدام الفهارس  )أنظر أيضا:
 

 بسيونى، أحمد سعد الدين.

  86-8ص  -( 7186)معتس  28ع - Cybrarians Journal - يرة اتاهعتس ت  املكفبعت  ين اتواقخ  ات/ وا 

 ، حنان أحمد.جفر 

 - Discovery toolsتوية مفوعمية تاهعتس مكفبعت الايةل اتقةعام تة  ضةو  اتفوجةه نحةو غا ات الاتفكلةعف  

  733-753ص -( 7181)  8، ع72م  -اتوطنية  مجية مكة املي  فهد

 النشرتى، م من سيد.

اتفوعمل املعرتة  توجهةع جديةدا تة  ل ييةعت تنظةيم املعيومةعت   تؤتطةعت املعيومةعت  اتاتةة تحييييةة تاهةعتس 

 املكفبعت ت  اتبيرة اترق ية 

  7182اتريعر،  -ت  متؤت ر الا عية اتطعواية تي كفبعت  املعيومعت 
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 حابيةالفهارس الس
 

 الزهيرى، طالل ناظم.

املجيةة اتعراقيةة تفكنوتوجيةع  -اتاهعتس اتسحع ية  اتارص املفع ة تي هور  واقةخ املكفبةعت اتععمةة اتعراقيةة 

  38-85ص  -( 7181) 7، ع3م  -املعيومعت 
 

 فهارس الفنانين
 

 عزيز، إبتهال إبراهيم.

يقيةة   لةع  فهةرس تيانةعن ات لةكيل  املصةرى   اتاتةة نظريةة  ت/بCatalogues raisonnésفهةعتس اتانةعنين 

، 821مةةةةةة  ) 7 - 7186  هةةةةةةع،  -ج ةةةةةةعل اتسةةةةةةاي ى  إشةةةةةةراف مح ةةةةةةد ففحةةةةةة  لبةةةةةةد اتهةةةةةةعاى، منةةةةةةعل جةةةةةةع ر لوعشةةةةةةة 

 ص(  732

 جعمعة   هع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (
 

 الفهارس المتاحة على الخط المباشر
 

 بدر الدين، عطية

 اثةةةةةةره للةةةةةة  اقةةةةةةة  ةةةةةةدمعت اتبحةةةةةة   اتةةةةةةا جعع املعيومةةةةةةعت  اتاتةةةةةةة مسةةةةةةحية  OPACمحفةةةةةةوى اتاهةةةةةةعتس  إثةةةةةةرا 

 58ع  - Cybrarians Journal -تاهةةةةةعتس املكفبةةةةةعت الاعمعيةةةةةة  ةةةةةعلازائر  ل/يةةةةةة  ةةةةةدت اتةةةةةدي ، نعجيةةةةةة ق ةةةةةوا 

  72-8ص  -( 7181)تبف    

 بوكرزازة، كمال

كفبةةعت الاعمعيةةة الازائريةةة ل ةة  فضةةع ات اتويةة   فةةرص اتفعةةع ن  ةةين امل OPACتث ةةين اتناةةعذ الحةةر تاهةةعتس 

 ص 75 -  ك عل  وكرعاعم، اتطيد  ولعفية 2.0

  7186قطن/ينة،  -ت  املتؤت ر اتعربى  ول املكفبعت  متؤتطعت املعيومعت 

 البيومى، مى محمد سعد.

ن، اتجعيةةةعت طةةةالب جعمعةةةة طن/ةةةع نحةةةو اتاهةةةعتس إلاتكا  ن ةةةة  اتاتةةةة ميدانيةةةة  إشةةةراف شةةةرية كعمةةةل شةةةعيي

   7181طن/ع،  -يبة ففح  انيع 

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 خليل، سميرة خليل محمد.

الاتا جعع املوضو   ت  فهةرس املكفبةة املركزيةة الاديةدم لاعمعةة اتقةعيرم  غثةره للة  كاةع م اتاهةرس  اتاتةة 

  332-725ص  -( 7182)غكفوبر  ايط     2، ع2م  -عت  املعيومعت املجية اتد تية تعيوم املكفب-ت/بيقية 
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 زى، رندة.ر زا

   جهةةةة نظةةةر ت/يبةةةة 8اتاهةةةرس آلالةةة  املفةةةعا للةةة  الخةةة   عملكفبةةةة املركزيةةةة لاعمعةةةة إلا ةةةوم منفةةةوتى قنطةةة/ينة 

  7182قطن/ينة،  -اتطنة ل ل  معتا  غاب  تندم عاتعى، مريم    ايعب 

  7قطن/ينة  جعمعة -غطر  ة )معجطفي (

 غبن، خالد عبد نعمان.

مةةةدى   ةةة  طيبةةةة اتدتاتةةةعت اتعييةةةةع تةةة  جعمعةةةة اتزتقةةةع   فةةةوافر اتاهةةةةعتس املفع ةةةة للةةة  الخةةة  املبعشةةةر  اتجةةةةة 

 -يوتةةةةة لةةةةوام لةةةةعطة ، سةةةة ن     عتةةةةد لبةةةةد  ع ةةةةعن7186-7185اتةةةةف دامهم تهةةةةع  ةةةةالل اتطةةةةنة الاعمعيةةةةة 

  836-35ص -( 7183تبف    ) 3، ع52م  -املجية لتانية تي كفبعت  املعيومعت 

 محمود، ممدوح على.

فهةةةةةعتس مكفبةةةةةعت الاعمعةةةةةعت اتطةةةةةوتية املفع ةةةةةة ل ةةةةة  شةةةةةبكة إلانا نةةةةة.  اتاتةةةةةة مسةةةةةحية تقوي يةةةةةة للةةةةة  ضةةةةةو  

              -( 7183)تةةةةةةةةةةةةبف     73ع  - حةةةةةةةةةةةةوث تةةةةةةةةةةةة  ليةةةةةةةةةةةةم املكفبةةةةةةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةةةةةةعت  - IFLAتوبةةةةةةةةةةةةيعت إتشةةةةةةةةةةةةعاات إلافةةةةةةةةةةةةال 

  313-335ص 

 مليزى، وردة.

املفع ةةةةة للةةةة  الخةةةة  املبعشةةةةر تةةةة  املكفبةةةةعت الاعمعيةةةةة  مةةةةدى م/ع ق هةةةةع مةةةةخ املعةةةةعيي  اتد تيةةةةة  اتاتةةةةة اتاهةةةةعتس 

   7182قطن/ينة،  -تقيي ية ملواقخ فهعتس  مكفبعت جعمعة قطن/ينة   تام مييزى،  فع  قن/وت 

  7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )معجطفي (

 رمزى، مينا عبد الرعوف.

فية تواقةةةخ اتةةف دامهع تةةة  فهةةعتس املكفبةةةعت اتوطنيةةة اتعربيةةةة املفع ةةة للةةة  نظةةم اتفوبةةيعت  اتاتةةةة اتفكلةةع

  351-732ص  -( 7171)ينعير  53، ع72م  -الاتجعيعت الحديثة ت  املكفبعت  املعيومعت  -الخ  املبعشر 
 

 فهارس المخطوطات

 نظر أيضا: فهرسة املخطوطات()أ
 

 آل طعمة ،سلمان هادى .

   -( , 7171)غسط/   1، ع  2س –الخزانة    –اتعراق    غيم فهعتس امل /وطعت ت      

   263 -238ص     

 بلحاجى، فتيحة.

املجيةة الازائريةة  -طةر  م فهرت. امل /وطعت اتنحوية ت  بع   زائ  الازائر  ففيحة  لحعى ، لبةد   

  871-882ص  -( 7171)يونية  8، ع85م  -تي  /وطعت 

 الجبورى، حيدر كاظم. 

)كةةةةةعنون غ ل  7، ع8س -الخزانةةةةةة  - 7182-8313امل /وطةةةةةعت املنلةةةةةوتم تةةةةة  املجةةةةةالت اتعربيةةةةةة،  اتيةةةةةل فهةةةةةعتس

  253-338ص  -( 7182
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 الجومانى، سعيد ضامن.

 7، ع68مةةةة   -مجيةةةةة معهةةةةد امل /وطةةةةعت اتعربيةةةةة  -مطةةةرا كفةةةة  مدتتةةةةة مح ةةةةد  عشةةةةع اتعظةةةةم   لةةةر  اتاتةةةةة 

  23-81ص  -( 7182)نوف    

 السعيد، سامح. 

 2، ع7س -الخزانةة  -اتار طةية  قةرا م نقديةة  (Strasbourg)طةعت اتعربيةة   كفبةة تا اتةبوت  فهرس امل /و 

  331-733ص  -( 7181)تلري  غ ل 

 الشبلى، مصطفى طارق.

فهةةةرس م /وطةةةةعت مكفبةةةة اتةةةةدكفوت  طةةةةين للةةة  محاةةةةومل املوقوفةةةة للةةةة   زانةةةةة اتعفبةةةة اتعبعتةةةةية املقدتةةةةة  

 6، 5، ع3س -  اتقطةةةةةةةةةةةةم اتثةةةةةةةةةةةةع ى 261-218ص  -( 7181غ ل  )تلةةةةةةةةةةةةري  2، ع7س -الخزانةةةةةةةةةةةةة  -اتقطةةةةةةةةةةةةم ل ل 

  685-563ص  -( 7171)معتس  2، ع2س -  اتقطم اتثعت  513-223ص  -( 7183)تلري  غ ل 

 مسعود، منصور وليد.

          -( 7171) 85، ع5مةةةةةةةةةةة  -اتفةةةةةةةةةةد ي )الازائر(  -فهةةةةةةةةةةعتس املج ولةةةةةةةةةةعت الخ/يةةةةةةةةةةة  كثعف هةةةةةةةةةةةع  اتاوائةةةةةةةةةةد  لتةةةةةةةةةةبعب 

  52-38ص 
 

 هارس الموحدةالف

 )أنظر أيضا: الفهرس العربى املوحد(
 

 إبراهيم، خالد حسين.

 83ع  - حةةةةةةوث تةةةةةة  ليةةةةةةم املكفبةةةةةةعت  املعيومةةةةةةعت  -ملةةةةةةر ع فهةةةةةةرس الامةةةةةةعتات اتةةةةةةوط ى تي كفبةةةةةةعت  اتاتةةةةةةة  عتةةةةةةة 

  732-763ص  -( 7182)تبف    

 جبارة، شهر زاد حسن.

ع  -مجيةة آااب اتبصةرم  -بعشةر  اتاتةة تقيي يةة اتاهرس املو د ملكفبعت جعمعةة املةط املفةعا للة  الخة  امل

  311-353ص  -( 7182، )81

 الزهيرى، طالل ناظم.

 7، ع1مةةةة  -املجيةةةةة اتعراقيةةةةة تفكنوتوجيةةةةع املعيومةةةةعت  -اتاهةةةةرس اتعراقةةةة  املو ةةةةد  اتةةةةا اتيجية اتبنةةةةع   اتف/ةةةةوير 

  15-27ص  -( 7181)

 عبد الرحيم، عبد الرحيم محمد.

 -املجيةةةةة اتد تيةةةةة تعيةةةةوم املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  -املدتتةةةةية املصةةةةرية  اتاتةةةةة  عتةةةةة اتاهةةةةرس املو ةةةةد تي كفبةةةةعت 

  832 -881 ص -( 7186)يوتيو  تبف     3، ع3م 
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 عبد الكريم، طه محمد.

اتاهةةةرس اتعراقةةة  املو ةةةد  مجةةةعمت إلافةةةعام منةةةه تةةة  اتاهرتةةةة اتفعع نيةةةة  عملكفبةةةعت اتعراقيةةةة الاعمعيةةةة  اتاتةةةة 

  7171بغداا،  -عم  طين يو   تقوي ية  إشراف غ غ

 الاعمعة املط نصرية  –غطر  ة )معجطفي ( 

 على، رشا عبد العاطى.

 يعنعت املقفنيعت ت  اتاهعتس اتعربية املو ةدم  اتاتةة تقيي يةة تة  ضةو  املعةعيي  اتد تيةة  إشةراف يطةرية لبةد 

  7181اتقعيرم،  -الحييم عايد 

 ااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت جعمعة اتقعيرم  كيية آلا  -غطر  ة )معجطفي (

 فياض، هدى فياض.

شعشةةةةةعت لةةةةةرر ات سةةةةةايالت اتببييوجرافيةةةةةة تياهةةةةةعتس اتعربيةةةةةة  اتععمليةةةةةة املو ةةةةةدم املفع ةةةةةة للةةةةة  اتويةةةةة   فقةةةةةع 

 - 7183اتقةةةةعيرم،  -إشةةةةراف محطةةةة  اتطةةةةيد اتعري ةةةةى، مح ةةةةد تةةةةعتم سنةةةةيم   متشةةةةعاات الافةةةةال  اتاتةةةةة مقعتنةةةةة

 ص 718

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  –في ( غطر  ة )معجط

 قنبر، هدى عباس.

اتاهةةةعتس إلاتكا  نيةةةة املو ةةةدم  ت/بيقع هةةةع تةةة  املكفبةةةعت املركزيةةةة تةةة  الاعمعةةةعت اتعراقيةةةة  يةةةدى لبةةةعس قن ةةة ، 

  252-218، ص 7  -نهعية مح د لبد لل  

  7183كربال ،  -   املكفبعت  ت  املعيومعت ت  املتؤت ر اتد ل  اتف صص ى

 محمد ، منى سيد.

 ص 75 -اتاهعتس اترق ية املو دم تي كفبعت 

  7181اتقعيرم،  -لا عية املصرية تي كفبعت  املعيومعت  لتشية ت 78تؤت ر املت  

 موصلى، عال.

 -يةةل  ةةداا اتاهةةعتس املو ةةدم  نحةةو إ لةةع  فهةةرس مو ةةد ملكفبةةعت املراكةةز اتثقعفيةةة   دينةةة املةةط  إشةةراف نب

  7182املط، 

 جعمعة املط  كيية آلاااب  اتعيوم إلا طعنية  قطم املكفبعت  املعيومعت  –غطر  ة )معجطفي ( 

 همام، أحمد عمار.

جةةةوام نقةةةعو الاتع ةةةة املوضةةةولية املقننةةةة تةةة  اتاهةةةعتس آلاتيةةةة  اتاتةةةة ت/بيقيةةةة للةةة  اتاهةةةرس املو ةةةد متحةةةعا 

   7186تويع ،  -ففح  لبد اتهعاى، ب  ى غ  د طه مكفبعت الاعمععت املصرية  إشراف مح د 

 جعمعة تويع   كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه(
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 يونس ، أنغام حسين .

اتاهةةرس اتعراقةة  املو ةةد   مةةدى اتازامةةه  عملعةةعيي  اتععمليةةة   اتاتةةة تقوي يةةة  غ غةةعم  طةةين يةةو   ، طةةه مح ةةد 

  21 -52ص  –(   7171) 7، 8، ع  78م   – اتعراقية تي عيومعت  املجية –لبد اتكريم   
 

 الفهرس العربى الموحد
 

 .ألاستاذ، سهام

 -( 7186)ينةعير  38ع -ات سةايية  -مكفبعت  عاتم اتا  ية اتووي ية  اتاهرس اتعربى املو د  تفة غلوام مف يزم 

  62-66ص 

  63-56ص  -( 7186)غسط/   33ع -ات سايية  -  ىأهمية انضمام املكتبات الوطنية للفهرس وأثره املعر

  82-86ص  -( 7186)غسط/   33ع  -ات سايية  - جزتطور يحاكى املسيرة واملن

 .60-72ص  -(.7102)نوفمبر  63ع  -.التسجيلة -جديد الفهرس: الخدمة إلاضافية: حلول معرفية نموذجية.

 حسين، املزمل الشريف حامد.

 -( 7181)يونيةةو  32ع  -ات سةةايية  -  املكفبةةعت اتطةةواانية  اتاهةةرس اتعربةةى املو ةةد تعزيةةز اتوبةةول إلةة  املعرفةةة

  23-22ص

 حسين، املزمل الشريف حامد.

  28-21ص  -( 7182)نوف     36ع -ات سايية  -املكفبعت اتطواانية  اتاهرس اتعربى املو د 

 الخليفى، محمد.

 32ع -ات سةةةايية  -مح ةةةد الخيياةةةى،  طةةة  لييةةةه  اتاهةةةرس  ةةةذل جهةةةواا كبيةةة م تفملتةةةي  مكفبةةةة مهنيةةةة لربيةةةة 

  23-21ص  -( 7186)ايط    

  23-27ص  -( 7182)يونيو  35ع  -ات سايية  - رسوم العضوية.. من أجل تطوير مستمر وخدمات مستدامة

 الزهيمى، صالح بن سليمان.

  12-16ص  -( 7182)نوف     36ع  -ات سايية  -املكفبعت اتع عنية  اتاهرس اتعربى املو د 

 الزيد، عبد الكريم بن عبد الرحمن.

  83-81ص -( 7182)نوف     36ع  -ات سايية  -اتاهرس اتعربى املو د  بنعلة املعرفة 

 .السبيل، عبد العزيز

  862ص  -( 7171)تبف     811، ع75س -غ وال املعرفة  -اتاهرس اتعربى املو د 

 السمطى، عبد هللا.

  58-21ص  -( 7181)يوتيو  35ع -غ وال املعرفة  -  تيع ل اتفعع  ى اتاهرس اتعربى املو د غن وذ

 العبد الجليل، كامل.

  78-71ص  -( 7182)نوف     36ع  -ات سايية  -إنجععات تحقق.  توى تط لرف املطفقبل 
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 علية، حسن.

ع  -ات سةايية  -الخدمعت اترق ية تياهرس اتعربى املو د تافم غفط تعع ن سي  مطبوق  ين املكفبةعت اتعربيةة 

  62-66ص  -( 7182)نوف     36

 علية ، حسن.

  63-62ص -( 7182)يونيو  35ع  -ات سايية  -اتاهرس ت  للريفه اتثعنية  مبعاتات تائدم  ملعت خ ك  ى 

 فارس، باسم.

 -( 7186 )ينةةعير 38ع  -ات سةةايية  -اتاهةةرس اتعربةةى املو ةةد  ل نةةر ا  شةةراكة للةة  طريةةط  نةةع  املجف ةةخ املعرتةة      

  23-21ص 

  38-11ص  -( 7181)يونيو 32ع  -ات سايية  - 0362-7102الفهرس العربى املوحد : إنجازات 

 31، ع72س  -غ ةةةةةوال املعرفةةةةةة  - الفهةةةةةرس العربةةةةةى املوحةةةةةد خدمةةةةةة ابتكاريةةةةةة معرفيةةةةةة داعمةةةةةة للثقافةةةةةة العربيةةةةةة

  58-21ص  -( 7171)معتس 

  85-82ص  -( 7182)يونيو  35ع  -ات سايية  - الفهرس العربى املوحد ودعم اللغة العربية

 -غ ةةةوال املعرفةةةة  -املعرفيةةةة  املكفبةةةعت الازائريةةةة تلحةةةط  عتركةةة   الفهةةةرس العربةةةى املوحةةةد يدشةةةن بوابةةةة الكويةةةت

  88-81ص  -( 7186)غ ريل  17، ع 71س

عت  متؤتطةةةةعت تالتحةةةةعا اتةةةةد ل  لا عيةةةةعت املكفبةةةة الفهةةةةرس العربةةةةى املوحةةةةد يشةةةةارك  ةةةةى املةةةة تمر إلاقليمةةةةى الثالةةةةث

  58-21ص  -( 7182)يونيو  35ع  -ات سايية  -)افال(  عملن/قة اتعربية ت  تو   

  73-72ص  -( 7186)غسط/   33ع  -ات سايية  - الفهرس العربى املوحد يطلق بوابة الجزائر

 -( 7186ر )ينةةعي 38ع  -ات سةةايية  -   تةةنغي   تةةيملتون الفهةةرس العربةةى املوحةةد يوثةةق التةةاريخ ل جيةةال الجديةةدة

  2-2ص 

ص  -( 7186)مةةةعتس  37ع  -ات سةةةايية  - الفهةةةرس املوحةةةد يحةةةاكى النشةةةاط املكتبةةةى بةةةورش ودورات متخصصةةةة

31-28  

  65-51ص  -( 7186)ايط     32ع -ات سايية  - RDAإل    تهالفهرس يستعد لتحويل قاعد

)غسطةة/   33ع  -ات سةايية  -ة  يقةةيم ا تم تدتيبية لجمعيةةة املكتبةات املتخصصةة 77الفهةرس يشةارك بةامل تمر

  63-62ص  -( 7186

)نةةةةةةوف     36ع -ات سةةةةةةايية  - 7182نةةةةةةوف     77-71، اتوويةةةةةة. اللقةةةةةةاء الثةةةةةةامن  عضةةةةةةاء الفهةةةةةةرس العربةةةةةةى املوحةةةةةةد

  63-51ص -( 7182

  23-31ص  -( 7181)يونيو  32ع  -ات سايية  - اللقاء الثامن  عضاء الفهرس العربى املوحد

        -( 7182)يونيةةةةةةةو  35ع  -ات سةةةةةةةايية  -  ان/القةةةةةةةة  الةةةةةةةدم إلةةةةةةة  مر يةةةةةةةة جديةةةةةةةدم ء الفهةةةةةةةرساللقةةةةةةةاء السةةةةةةةابع  عضةةةةةةةا

  22-31ص
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يةة  8231 3 3-1اتبيعن الخفةعمى تيقةع  اتطةعبخ ةلضةع  اتاهةرس اتعربةى املو ةد،   اللقاء السابع  عضاء الفهرس

)ف  ايةةةةةر  8، ع77مةةةةة  -عربةةةةةى  لةةةةةرم ج عيةةةةةة املكفبةةةةةعت املف صصةةةةةة، فةةةةرع الخيةةةةةي  ات -م 7186  87 1-2املوافةةةةط 

  83-81ص -( 7182

  52-21ص  -( 7182)نوف     36ع -ات سايية  - لقاءات الفهرس: عقد املعرفة يتواصل

 .مامكغ، النا

 عيرم اتثقعفة لتانية ت   وات  عص  اتاهرس املو د تهل اتوبول إل  كنوع مععتفنع   ع تيع بعلح اتعبةد 

  33-36ص  -( 7186ر )ينعي 38ع  -ات سايية  -اتكريم 

  38-11ص  -( 7182)نوف     36ع -ات سايية  - مجلس الفهرس العربى املوحد

  13-11ص  -( 7186)ايط     32ع  -ات سايية  - مركز الفهرس بيت خبرة لت هيل موظفى املكتبات

 .املسند، صالح بن محمد

  36ص -( 7186)ينعير  38ع  -ات سايية  -تنوات   غنفم ضيعويع  1

 .ملسند، صالح بن محمدا

  36ص -( 7186)معتس  37ع -ات سايية  -اتاهرس اتعربى املو د  غاام اتعيم  اتثقعفة 

 املسند، صالح بن محمد.

  781-813، ص 8م  -اتاهرس اتعربى املو د  مبعاتات ا دالية تفعزيز الا فوعت  اتفغيي  ت  املكفبعت اتعربية 

  7183املدينة املنوتم،  -ت  املكفبعت  ت  متؤت ر الا فوعت  اتجعيعت اتفجديد

 .املسند، صالح بن محمد

  36ص -( 7186)ايط     32ع -ات سايية  -ملر ع اتثقعفة  املكفبعت    اتاهرس اتعربى املو د

 .املسند، صالح بن محمد

تعةةةةةةعتم اتاهةةةةةةرس اتعربةةةةةةى املو ةةةةةةد  املكفبةةةةةةة اترق يةةةةةةة اتعربيةةةةةةة املو ةةةةةةد  غا ات معرفيةةةةةةة تيفن يةةةةةةة املطةةةةةةفدامة تةةةةةة  ا

   851-832ص -اتعربى 

  7182إلاتكندتية،  -ت  املتؤت ر إلاقييمى اتثعت  تالفال ت  املن/قة اتعربية 

  716-818ص  -( 7182)يوتيو  71ع -غيضع ت   اليم 

 .املسند، صالح بن محمد

  37ص -( 7182)نوف     36ع  -ات سايية  -اتاهرس  بنعلة املعرفة 

 املسند، صالح بن محمد.

  11ص  -( 7182)يوتيو  35ع  -ات سايية  - مجف خ املعرفة  اتاهرس

 معمر، فيصل.

  2-6ص -( 7181)يونيو  32ع -ات سايية  -اتثقعفة  اتفن ية املطفدامة  مركز اتاهرس اتعربى ن وذجع 
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 معمر، فيصل.

  3-1ص - (7182)يونيو  35ع -ات سايية  -اتاهرس اتعربى املو د ت   دمة اتثقعفة اتعربية املطفدامة 

 .معمر، فيصل

  5-2ص -( 7182)نوف     36ع  -ات سايية  -اتاهرس اتعربى املو د نعفذم لل  مكفبعت اتععتم اتعربى 

 -( 7186)معتس  37ع  -ات سايية  - : الفهرس العربى املوحد، مسيرة من التطور وإلانجاز7102إ ى  7112من 

  32-76ص 

  75-82ص  -( 7186)ايط     32ع -ات سايية  - بارز امل تمر السابع: حراك معر ى وحضور 
 

 الفهرسة

)أنظر أيضا: التسجيالت الببليوجرافية. التصنيف. رعوس املوضوعات. صيغ مارك. الضبط وستنادى. 

 الفهارس. قواعد وصف وإتاحة املصادر(
 

 إسماعيل، محمود صالح.

  تةةةة  امليفقةةةةةى 762-788ص  -ات/ ةةةةةوا  اتعوامةةةةل الحديثةةةةةة تةةةة  اتاهرتةةةةةة بلةةةةول لةةةةةعم  اتواقةةةةخ    RDAت/بيقةةةةعت 

  7186كربال ،  -اتعيمى اتثع ى تياهرتة  اتفصنية 

 .البوسعيدى، محمد بن خميس

 -لا ات الاديةةدم تي اهرتةةين  عملكفبةةعت لكعاي يةةة تةة  تةةي/نة ل ةةعن تةة  ضةةو  اتف/ةةوت املعرتةة   اتفكنوتةةوى  

  737-763ص

  7186اتووي. ،  -خيي  اتعربى ا عية املكفبعت املف صصة، فرع الل 77تؤت ر املت  

 .Q Science Connect.- Vol.2016غيضع ت   

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

)غكفةوبر   2، ع5مة  -املجيةة اتد تيةة تعيةوم املكفبةعت  املعيومةعت  -تقنين مييال ايوى ت  اتاهرتةة اتوبةاية 

  81-2ص  -( 7181ايط    

 .خليفة، محمود

 -املجيةةةةة اتد تيةةةةة تعيةةةةوم املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  -فقبل اتاهرتةةةةة تةةةة  مصةةةةر اتفقريةةةةر ات هةةةةعئى  ةةةةول ملةةةةر ع مطةةةة

  328-337ص  -( 7181)ينعير  معتس  8، ع5م 

 راجعى، إسماعيل.

ت/بيةةةةط قوالةةةةد اتاهرتةةةةة تةةةة  املكفبةةةةعت الاعمعيةةةةة الازائريةةةةة  مكفبةةةةة كييةةةةة اتعيةةةةوم إلا طةةةةعنية لاعمعةةةةة مح ةةةةد 

)مةةةةةعتس  53ع  - Cybrarians Journal - ولنعقةةةةةة   وضةةةةةيعف  عملطةةةةةيية ن وذجةةةةةع  إتةةةةة عليل تاجعةةةةة ، تةةةةةععا

  78-8ص  -( 7183
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 .الشلول، وصفى عارف

ل ةةعن  ج عيةةة املكفبةةعت  املعيومةةعت لتانيةةة،  - AACR2/RDA/MARC21الاتجعيةةعت الحديثةةة تةة  اتاهرتةةة 

 ص 736 - 7182

 صحة، عائشة عفاف.

، 5مةة  -مجيةةة ليةةم املكفبةةعت  -ن وذجةةع  (0) اتفحةةومت الاديةةدم تيفقنةةين اتةةد ل  تيوبةةة اتببييةةوسرات   الحقةةل

  883-32ص  -( 7182) 3ع

 عامر، محمود محمد الشيخ.

  اتاتةةةةة تحييييةةةةة ت/بيقيةةةةة  إشةةةةراف RDAفهرتةةةة كفةةةة  اتاةةةة اث اتعربةةةةى  فقةةةع ملعيةةةةعت  بةةةةة  إتع ةةةةة املصةةةعات 

  ص723ع، -غ -[ 7182] ح 7186املنصوتم،  -مح د ففح  لبد اتهعاى، لال  لبد اتطفعت مغع تى 

 جعمعة املنصوتم  كيية آلاااب  قطم اتوثعئط  املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 .عباس، هانم

  875-877ص  -( 7185) 81ع -اقرغ  -اتاهرتة  املاهرتون ت   يرة إتكا  نية 

 عثمان، رانيا رمضان.

Cataloging Arabic script materials: challenges in using international standards and integrated  library 

management systems/  Rania Ramadan and Amr Farouk El-Masry,  IFLA WLIC. - 2016.  

 .عزيز، غالب عبد الكريم

  331-113، ص 7  -مف صص ى املعيومعت  املكفبعت  مدى ت/بيقهم تقوالد  نظم اتاهرتة إلاتكا  نية 

  7183كربال ،   -ملعيومعت   املكفبعت   ت  ا ت  املتؤت ر اتد ل  اتف صص ى

 .محمدى، عزيزة على

  ( 7182)21ع - Cybrarians Journal  -اتفقرير ات هعئى  ول ملر ع مطفقبل اتاهرتة ت  مصر 

 مركز الفهرس العربى املوحد.

افيةةةة تيبيعنةةةعت اتببييوجر  78ن ةةةعذ  فهرتةةةة مةةةواتا املعيومةةةعت تةةة  اتاهةةةرس اتعربةةةى املو ةةةد  فقةةةع تصةةةي  مةةةعتن 

 ص 767 - 7182اتريعر  اتاهرس اتعربى املو د،  -( RDA تقوالد  بة املصعات  اتع  هع  ) ام 

     ،717ع - 7182اتقةةةةةعيرم  اتبوا ةةةةةة اتعربيةةةةةة تي كفبةةةةةعت  املعيومةةةةةعت،  - مسةةةةتقبل الفهرسةةةةةة  ةةةةةى مصةةةةةر: خطةةةةةة عمةةةةل

 ص  63

 (7102: كربالء: 7امللتقى العلمى للفهرسة والتصنيف )

كةةةربال    - 8و -تعيمةةى اتثةةةع ى تياهرتةةة  اتفصةةةنية  إلةةداا مركةةةز اتاهرتةةة  نظةةةم املعيومةةعت  حةةوث امليفقةةةى ا

 ص 221 - 7186مكفبة  اات م /وطعت اتعفبة اتعبعتية املقدتة، 
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 يوسف، ليدا.

املةةط،  -ت/بيقةةعت اتاهرتةةة تةة  مكفبةةة لتةةد اتوطنيةةة  اتاتةةة  عتةةة  إشةةراف نبيةةل الحةةداا، ييةةثم مح ةةوا 

7181   

 جعمعة املط  كيية آلاااب  اتعيوم إلا طعنية  قطم املكفبعت  املعيومعت  -معجطفي (غطر  ة )
 

 الفهرسة أثناء النشر
 

 .حواص ، جمال أحمد 

         237 -283ص  –اتاهرتة غثنع  اتنلر  مدى ت/بيقهع لل  امل/بولعت اتييبية         

  7185طرا ي  ،  –ملعيومعت   لتشية  ف ى املتؤت ر اتعيمى تلا عية اتييبية تي كفبعت   ا      
 

 الفهرسة االجتماعية
 

 . محمد، أسماء وجيه

لخدمةةةةةةة فهةةةةةةعتس املكفبةةةةةةعت املدتتةةةةةةية  اتاتةةةةةةة ميدانيةةةةةةة  Library thingاتاهرتةةةةةةة الاجف عليةةةةةةة  ت/بيقةةةةةةعت 

  تقة  853 - 7171املنيع  -ت/بيقية  إشراف آمعل لبد املجيد فوعى، فعط ة مح د غ  د إت عليل 

 جعمعة املنيع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -ة )معجطفي (غطر  
 

 الفهرسة التحليلية
 

 يوسف، محمود سيد محمود.

  38-11ص  -( 7186)ينعير  38ع -ات سايية  - Analytical catalogingاتاهرتة اتفحيييية= 
 

 فهرسة الحقيقيات
 

 .عبد هللا، داليا موس ى

 قوالةةةد املجيةةة  اتةةةد ل  تي فةةةع ة  (RDA)والةةةد  بةةةة املصةةةعات  اتع  هةةةع فهرتةةةة الحقيقيةةةعت  عتةةةف دام ق

(ICOM) يوتيةةةو  تةةةبف     3، ع5مةةة  -املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةةوم املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -  اتاتةةةة تحييييةةةة مقعتنةةةة[

  732-778ص  -( 7181
 

 فهرسة الدوريات
 

 مبروك، هالة محمد.

 -الاعمعةةةةةةةعت املصةةةةةةةرية  اتاتةةةةةةةة تحييييةةةةةةةة تجريبيةةةةةةةة  جةةةةةةةوام تسةةةةةةةايالت اتةةةةةةةد تيعت  ةةةةةةةعتاهرس املو ةةةةةةةد ملكفبةةةةةةةعت

Cybrarians Journal -  (  7182)ايط    21ع 
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 فهرسة المخطوطات

 )أنظر أيضا: فهارس املخطوطات(
 

 إبراهيم، محمد حلمى.

فهرتةةة امل /وطةةعت اتعربيةةة  ةةين اتنظريةةة  اتف/بيةةط  تجربةةة مكفبةةة ل قةةعف  إلةةداا مح ةةد  يمةةى إ ةةراييم، 

 - 7187اتقةةةةةعيرم  مكفبةةةةةة إلامةةةةةعم اتب ةةةةةعتى تينلةةةةةر  اتفوع ةةةةةخ،  -، يعتةةةةة ين  طةةةةة  مح ةةةةةد غ  ةةةةةد  راةةةةة. غ  ةةةةةد

 ص 786

 ابن عراج، عمر.

   22-51ص  -( 7183) 8، ع2تفوف، م  -فهرتة م /وطعت  زانة اتزا ية اتعال ية   طفغعنم       

 امحمد ، موالى.

  38-83ص  -( 7181) 7، ع6م  -مجية ليم املكفبعت  -فهرتة امل /وطعت  اتووايووتوجيع 

 الباجوش ى، إسحاق إبراهيم.

  67-82ص  -( 7186)يونيو  7ع -اتا اث اتعربى املطيح   -فهرتة امل /وطعت اتقب/ية  اتعربية 

 البدرى، ياسر محمد ياسين.

  887-15ص  -( 7183) 7، ع  52م   -اتذاكرم )الازائر(  -ثقعفة ماهرس  محقط امل /وطعت 

 بورمان، بيتر.

امل /وطةةةةةعت اتعربيةةةةةة تةةةةة  لصةةةةةةر اترق نةةةةةة  تجةةةةةعتب مع لطةةةةةا  ل يةةةةةة م،  املةةةةةواا الخعتجةةةةةة لةةةةة  اتةةةةةةن  فهرتةةةةةة 

  718-758ص  -( 7181) 8ع -ليوم امل /وو  -ن وذجع   يا  إ   وتمعن    وا لبيد 

 جواد، سهلة علوان.

  68-81ص  -غثر اتفوثيط إلاتكا   ى ت   اا اتا اث امل /وو  اائرم اات امل /وطعت اتعراقية ان وذ  

  7186كربال ،  -ت  امليفقى اتعيمى اتثع ى تياهرتة  اتفصنية 

 رعوف، عماد عبد السالم.

  32-22ص  -( 7182)كعنون غ ل  7، ع8س -الخزانة  -ية( ماهرتع 662تم ى اتدي  ا   طع س )ت

 .سبيتى، فرح

ص  ، 7  -ر عيةةة    فةةةرا تةةةبيسى، يةةةعجRDAإلةةة   AACR2فهرتةةةة امل /وطةةةعت اتعربيةةةة  تجةةةعتب اتفحويةةةل مةةة  

218-138   

  7183كربال ،  - ت  املعيومعت   املكفبعت  ت  املتؤت ر اتد ل  اتف صص ى

 الشيخى، عاشور محمد.

)ينةةةةةةعير 85، ع2س -مجيةةةةةةة املكفبةةةةةةعت  املعيومةةةةةةعت  -إلامةةةةةةعم الحةةةةةةعفا ا ةةةةةة  حاةةةةةةر اتعطةةةةةةقال ى ماهرتةةةةةةع  موثقةةةةةةع 

  18-68ص  -( 7186
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 عبد الهادى، محمد فتحى.

  71-83ص  -( 7186)ينعير  83ع  -تراثيعت  - /وو اتعربى طرائط فهرتة امل

 .عبد الهادى، محمد فتحى

 ص 832 - 7181إلاتكندتية  اات اتثقعفة اتعي ية،  - 8و -فهرتة امل /وطعت اتعربية  تصنياهع 

 .على، شمس ألاصيل محمد

، 82س -اتاهرتة.  -دتي  م  اتفعيةيم  اتفة نةعإلداا  تملييل ماهرس امل /وطةعت اتعربيةة  اتاتةة تحييييةة ت 

  887-12ص  -( 7183)ينعير  غ ريل  66، 65ع 

 .عنيزان، فاطمة زياد

مجيةةةة كييةةةة اتا  يةةةة تيبنةةةعت  -الاهةةةوا املبذ تةةةة تةةة  فهرتةةةة امل /وطةةةعت تةةة  بعةةة  املكفبةةةعت اتعربيةةةة  اتععمليةةةة 

  72-86ص  -( 7182) 8، ع71م  -)اتعراق( 

 .عو ى، عبد الكريم

الازائةر  املجية  لللة   -م 7181يةة 8238م إلة  8131-يةة8725ت  الازائر، مة   بنعلة فهرتة امل /وطعت

 ص 718 - 7182تيغة اتعربية، 

 فتيحة، حلوى.

تي طةةةةةةةةعن )الازائةةةةةةةةر(،  -فهرتةةةةةةةةة امل /وطةةةةةةةةعت اتعربيةةةةةةةةة إلاتةةةةةةةةالمية   زانةةةةةةةةة كوتةةةةةةةةعم   ن/قةةةةةةةةة غاتات غن وذجةةةةةةةةع 

 ص 582 - 7186 7185

  كييةةةةة آلاااب  اتيغةةةةعت  قطةةةةم اتدتاتةةةةعت لا يةةةةة  الحضةةةةعتم جعمعةةةةة غبةةةةى  كةةةةر  يقعيةةةةد –غطر  ةةةةة )اكفةةةةوتاه( 

 إلاتالمية 

 .قباوة، فخر الدين

 ص 871 - 7187 ي  ت  مكفبة تبنعن نعشر ن،  -قرا م اتاهرتة تيا اث اتعربى امل /وو 

 كاظم، على طالب.

يةةة للةة   فةةط فهرتةةة  ةةواتا اتةةن  )اتفعقيبةةعت،  اتف يوةةعت،  اتطةة علعت،  اتوقايةةعت( تةة  امل /وطةةعت اتعرب

، 7  -  للةة  طعتةة  كةةعظم، يايةةل فيةةعر لبةةد، فيصةةل مح ةةد جعتةةم RDA قوالةةد  ام  MARC 21معيةةعت 

 ,221-268ص 

  7183كربال ،  - ت  املعيومعت   املكفبعت  ت  املتؤت ر اتد ل  اتف صص ى

 املخال ى، عبده محمد.

مجيةةةة املركةةةز اتعربةةةى   -يةةةة فهرتةةةة  تصةةةنية امل /وطةةةعت  ةةةدات امل /وطةةةعت تةةة  بةةةنعع   اتاتةةةة  بةةةاية تحييي

  831 -851ص  -( 7186)ينعير  5، ع3م  -تيبحوث  اتدتاتعت ت  ليوم املكفبعت  املعيومعت 
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 الفهرسة المنقولة
 

 خلف، هبه طه.

مةةةدى إلافةةةعام مةةة  اتاهرتةةةة املنقوتةةةة   نظومةةةة مكفبةةةعت جعمعةةةة املنيةةةع  اتاتةةةة تحييييةةةة  إشةةةراف آمةةةعل لبةةةد 

  تقة  822 - 7183املنيع  -املجيد فوعى 

 جعمعة املنيع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (
 

 فهرسة المواد غير المطبوعة
 

 الفرماوى، طه نبيل عبد الحميد.

  اتاتة تجريبية لل  مكفبعت جعمعة املنوفية  إشراف  طةنع  RDAفهرتة املواا سي  امل/بولة  عتف دام 

  7182وم، شبين اتو -مح وا محاوب 

 جعمعة املنوفية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه(
 

 الفهرسة الموضوعية

 )أنظر: رعوس املوضوعات(
 

 الفهرسة الوصفية

 )أنظر أيضا: الفهارس. قواعد وصف وإتاحة املصادر(
 

 الدلجاوى، ياسر مصطفى.

 ص  883- 7182، نوبل تينلر  اتفوع خاتقعيرم  اات  -تتؤال  جواب ت  اتاهرتة اتوباية 
 

 الفوكسونومى
 

 الزهيرى، طالل ناظم.

املجيةةةة اتعراقيةةةة تفكنوتوجيةةةع  -اتايوكطةةةونومى  7غا ات تصةةةنية  تنظةةةيم املحفةةةوى اترقمةةةى تةةة   يرةةةة إلانا نةةة.  

  21-71ص -( 7182) 2، ع2م  -املعيومعت 

 سعيد، إيمان على.

)يوتيةةةةةو  52ع -الاتجعيةةةةةعت الحديثةةةةةة تةةةةة  املكفبةةةةةعت  املعيومةةةةةعت  -عت اتفعييقةةةةةعت الاجف عليةةةةةة   املاةةةةةعييم  آلاتيةةةةة

  251-272ص  -( 7171

 سميع ، ليلى سيد.

اتفوتةي عت الحةرم تي حفةوى تة  مواقةخ اتاهرتةة الاجف عليةة  ا تيةع تة  ل ييةعت الاتع ةة املوضةولية  اتاتةةة 

ص  -( 7171)ينةةةةعير  8، ع21س -مجيةةةةة املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت اتعربيةةةةة  -ملطةةةةفوى اتةةةةو    طبيعةةةةة الاتةةةةف دام 

73-61  
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 عبد الهادى، منيرة

The use of social tagging in academic libraries : an investigation of bilingual students  - Sheffield, 

2016.  

Thesis (Ph.D.)- Sheffield University. 

 ، هدى الفرحان

Folksonomies for organizing and retrieving information in an e-government context.- Sheffield, 

2011. 

 Thesis (Ph.D.)- Sheffield University. 
 

 فيديوال
 

 .عبد الغنى، ندى حمدى

 بةةة اتايةةديويعت اترق يةةة املفع ةةة  قوالةةد اتبيعنةةعت للةة   نةة  املعرفةةة املصةةرى  اتاتةةة تحييييةةة  إشةةراف 

  7171  هع،  -تعمم عي هم لبد الاواا، إي عن غ  د طه 

 جعمعة   هع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  –غطر  ة )معجطفي ( 
 

 الفيسبوك
 

 ابن مخلوف، حياة.

 -اتةةةةف دام املكفبةةةةعت اتععمةةةةة ملواقةةةةخ اتفوابةةةةل الاجف ةةةةع    مكفبةةةةة اات اتثقعفةةةةة ل ةةةةر غ بةةةةديط توميةةةةة جيجةةةةل

 8، ع7مةةةةةة  -املكفبةةةةةةعت  اتفكنوتوجيةةةةةةع  مجيةةةةةةة تمةةةةةةعا تعيةةةةةةوم -ن وذجةةةةةةع   يةةةةةةعم  ةةةةةة  م يةةةةةةوف، فةةةةةةعتس  و ويةةةةةةدم 

  76-2ص  -( 7171)

 ألاصيل، غادة عبد الوهاب.

اتفواجد إلاتكا   ى تي كفبعت اتععمةة اتطةعواية للة  مواقةخ اتلةبكة الاجف عليةة  اتاتةة مسةحية تي كفبةعت 

مجيةةةةةةة املركةةةةةةز اتعربةةةةةةى تيبحةةةةةةوث  اتدتاتةةةةةةعت تةةةةةة  ليةةةةةةوم املكفبةةةةةةعت  -اتععمةةةةةةة اتطةةةةةةعواية للةةةةةة  موقةةةةةةخ فيطةةةةةةبون 

  62-2ص  -( 7183)ينعير  8، ع 6م  - املعيومعت 

 .البراشدية، حفيظة سليمان

 .J.of Information Studies & Technology -اتايطةبون  الاةرائم إلاتكا  نيةة تة  ل ةعن  يةل ينةعن لالقةة 

No . 2 (2019) . 

 بو جاجة، ندى.

يةةةةةة املطةةةةةفدامة  موقةةةةةخ اتايطةةةةةبون  تةةةةةعئل اتفوابةةةةةل الاجف ةةةةةع    ا تيةةةةةع تةةةةة  اتفوليةةةةةة اتبيئيةةةةةة  تحقيةةةةةط اتفن 

  286-312ص  -( 7183)تبف     26، 73ع -املجية اتعربية تلتشية  اتفوثيط  املعيومعت  -ن وذجع 
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 الجندى، نيفين سمير.

 ص 73مكفبة مركز املعيومعت  الم ات عذ اتقرات لل  اتايطبون  اتاتة  عتة،  "Group"مج ولة 

   7181اتقعيرم ، -فبعت  املعيومعت  لتشية لا عية املصرية تي كت 78تؤت ر املت  

 حسن، سحر يوسف.

 -مج ولةةةةةعت املكفبيةةةةةين  املعيومةةةةةعتيين اتعةةةةةةرب للةةةةة  شةةةةةبكة اتفوابةةةةةل الاجف ةةةةةةع   فيطةةةةةبون  اتاتةةةةةة تحييييةةةةةةة 

  51-38ص  -( 7181)ينعير  23، ع75م  -الاتجعيعت الحديثة ت  املكفبعت  املعيومعت 

 الحلفى، إبراهيم عبد البارى.

جعمعةةةة اتبصةةةرم  اتاةةةي   ةةةون  –ى كييةةةة آلاااب  ت اتفوابةةةل الاجف ةةةع    اتةةةف دامهع مةةة  قبةةةل تدت طةةةشةةةبوع

  7185اتبصرم،  -غن وذجع  إشراف لل  لبد اتص د لتدى 

 جعمعة اتبصرم  –غطر  ة )ا يوم لعل ( 

 حناوى، مجدى "محمد رشيد".

مجيةةةة املكفبةةةعت  -طةةةبون تةةة  اتفعيةةةيم اتجعيةةةعت طيبةةةة املر يةةةة لتعتةةةية اتعييةةةع تةةة  فيطةةة/ين نحةةةو توظيةةةة في

  877-812ص -( 7186)يونيو  2ع - املعيومعت  اتفوثيط ت  اتععتم اتعربى 

 رايس، شيماء.

  Facebookاتفواجةةد اتلةةبوى تي كفبةةعت اتعربيةةة اا ةةل منصةةعت اتفوابةةل الاجف ةةع    اتاتةةة تحييييةةة ملنصةةة

 ص 86 -شي ع  تاي ،  وتواا ى تزير  وشعتب 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

 رداد، أشرف منصور.

 ةةةةةةةدمعت املعيومةةةةةةةعت اتسةةةةةةةى تقةةةةةةةدمهع غقطةةةةةةةعم املكفبةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةعت  علاعمعةةةةةةةعت املصةةةةةةةرية ل ةةةةةةة  مواقعهةةةةةةةع للةةةةةةة  

  837-835ص  -( 7183)ينعير  غ ريل  66، 65ع  -اتاهرت.  -اتايطبون 

 رشدان، رشا أحمد

 تلةةةة . اتاكةةةةر تةةةة  مصةةةةر  اتاتةةةةة تطةةةة عت متؤتطةةةةعت املعيومةةةةعت  شةةةةبوعت اتفوابةةةةل  اتلةةةةبوعت الاجف عليةةةةة

 ص 71 -الاجف ع   ت  تملثي ي ع لل  اتجعه املطفايد نحو املعرفة 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

 صديق، صالح الدين محمد.

تعزيز  دمعت املعيومعت  ين املطةفايدي    ركةز اتايصةل  شبوعت اتفوابل الاجف ع   )فيطبون(  ا تيع ت 

 ص 77 -اتثقعت  )الخرطوم(  بالا اتدي  مح د بديط، لبد اتافعا قطم اتطيد بلي  

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  
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 عبيد، عاطف.

 ص 1 -جف ع    اتاي   ون ن وذجع ت/وير محرن  ح   عمليول اتبخصية لل  شبوعت اتفوابل الا 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

 العدوى، آية صالح عبد الفتاح.

غثةةر اتفعةةرر ملوقةةخ اتاةةي   ةةون تةة  تبةةعال املعرفةةة تةةدى اتلةةبعب تةة  مجةةعل  قةةوق إلا طةةعن  اتاتةةة ميدانيةةة 

)يوتيةةةةةةو  882، ع73س -كييةةةةةةة آلاااب، جعمعةةةةةةة املنوفيةةةةةةة  مجيةةةةةةة  حةةةةةةوث -للةةةةةة  لينةةةةةةة مةةةةةة  اتلةةةةةةبعب الاةةةةةةعمع  

  381-132ص  -( 7181

 .عزيز، غالب عبد الكريم

شبكة اتفوابل الاجف ع   اتايطبون  ا تيع ت  تحايز ات/يبة الاعمعيين  اتبةع ثين تالتةفاعام مة  غ لة/ة 

تيبحةوث  اتدتاتةعت تة  ليةوم  مجيةة املركةز اتعربةى -  دمعت لمعنة اتععمة تي كفبةة املركزيةة لاعمعةة بغةداا 

  817-65ص  -( 7183)ينعير  88، ع6م  -املكفبعت  املعيومعت 

 فتيحة، عزيز.

اتعةةةةةز ف لةةةةة  اتةةةةةف دام تكنوتوجيةةةةةع املعيومةةةةةعت  الاتصةةةةةعل  شةةةةةبوعت اتفوابةةةةةل الاجف ةةةةةع   اترق يةةةةةة  اتاتةةةةةة 

ي ة شةةةةعالل، فيةةةةه الازائةةةةر  لزيةةةةز ففيحةةةةة، تةةةةي -مييةةةةة -ميدانيةةةةة  ةةةةعملركز الاةةةةعمع  لبةةةةد الحاةةةةيا  ةةةةو اتصةةةةوف

 ص 81 -لزيز 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت  71تؤت راملت  

 .محمد، هبة عبد هللا

 -ا ت مواقةةةخ اتلةةةبوعت الاجف عليةةةة ك تؤتطةةةعت إتكا  نيةةةة تةةة  تن يةةةة مهةةةعتات لطاةةةعل  اتاةةةي   ةةةون ن وذجةةةع 

 ص  76

  7181تقعيرم، ا - املتؤت ر اتعيمى اتثعت  للر ةاب لطاعل  ت 

 محمود، ممدوح على.

 -باحعت اتاي   ةون تع ةعاات شةتؤ ن املكفبةعت  علاعمعةعت اتطةعواية الحووميةة  اتاتةة تحييييةة مقعتنةة 

  776-838ص -( 7181)معتس  71ع - حوث ت  ليم املكفبعت  املعيومعت 
 

 الفينومينولجيا
 

 إبراهيم، هانم عبد الرحيم.

 حةةةةةةةوث تةةةةةةةة  ليةةةةةةةم املكفبةةةةةةةةعت  -يةةةةةةةةع( تةةةةةةة  اتاتةةةةةةةةعت املكفبةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةةعت ليةةةةةةةم  بةةةةةةةةة اتظةةةةةةةواير )اتاينومينولا

  826-815ص  -( 7181)معتس  71ع  - املعيومعت 
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 القراءة اإللكترونية
 

 بورزاق، ف اد.

 اقةةةةخ اتقةةةةرا م إلاتكا  نيةةةةة لنةةةةد طيبةةةةة اتعيةةةةوم الاجف عليةةةةةة  اتاتةةةةة ميدانيةةةةة  قطةةةةم ليةةةةم الاجف ةةةةعع لاعمعةةةةةة 

  813-32ص  -( 7183) 2ع  - بييوفيييع  -تبطة 

 البيومى، مى محمد سعد.

اتجعيعت طالب جعمعة طن/ع نحو اتقرا م إلاتكا  نية  اتاتةة ميدانيةة  إشةراف شةرية كعمةل شةعيين، يبةه 

  7181طن/ع،  -ففح  انيع 

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  –غطر  ة )معجطفي ( 

 محمد، إيناس طارق.

 نيةةةةةةة ت/عتبةةةةةعت املر يةةةةةةة الاعمعيةةةةةة  جعمعةةةةةةة املنصةةةةةوتم  اتاتةةةةةةة ميدانيةةةةةة  إشةةةةةةراف مجةةةةةةدى اتقةةةةةرا ات إلاتكا 

   7171  هع،  -الاعكى، تهع بلي  لبد اتععل 

 جعمعة   هع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة)معجطفي (

 مقدمى، عبد الرزاق

Pratique de lecture numérique chez lea tunisiens\ Abderrazak Mkadmi, Mohamed Ben Romdhane.- 

  711-862ص  -( 7171) 72، ع72س -املجية اتعربية تلتشية  اتفوثيط  املعيومعت 

 .يحياوى، زهير

       -( 7182) 2، ع7مةةةةةة  -اشةةةةةةعتم  -مطةةةةةةعي ة تيفاكيةةةةةة   ةةةةةةول غتةةةةةةعتي  تةةةةةةدليم اتقةةةةةةرا م إلاتكا  نيةةةةةةة تةةةةةة  الازائةةةةةةر 

  67-57ص 
 

 القراءة والقراء

 : العالج بالقراءة()أنظر أيضا
 

 ابن عامر، معاذ.

  28-66ص  -( 7185) 81ع -اقرغ  -اتقرا م  إلا طعن  الخيوا اتزمع ى 

 ابن عميرة، عبد الكريم.

 82ع  -اليةم  -غثنوسرافيع اتقرا م  غبععايع الاجف علية  اتثقعفية  غا ات تطويقهع ت  ظل مجف خ املعيومةعت 

  716-762ص  -( 7186)يونيو 

 س ى ، محمد ناصر .ابن، مو 

املجيةة اتييبيةة تي كفبةعت   املعيومةعت   لتشةية  –اتقرا م   امل/عتعة لند لطاةعل   املطةتؤ تية   املبةعاتات         

  1 – 2ص  –   (7181) ايط    2ع – 
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 .أحمد، محمد سمير

سةةةةحية  إشةةةةراف ثةةةةر ت تةةةةملثي  إلانا نةةةة. للةةةة  اتقةةةةرا م الحةةةةرم ت/يبةةةةة املر يةةةةة اتثعنويةةةةة  د تةةةةة اتوويةةةة.  اتاتةةةةة م

   7182طن/ع،  -اتغيبعن، غتعمة اتطيد مح وا 

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه(

 إد ناصر، العربى.

  75-72ص  -( 7182)غكفوبر  نوف     631ع -اتو   إلاتالمى  –اتقرا م م  املهد إل  اتلحد 

 .أعراب، عبد الحميد

Etat de la lecture pubique en algérien durant la période colonial, 1830-1962.- مجيةةة ليةةم  

  28-35ص  -( 7116) 8، ع8م  -املكفبعت 

)يوتيةةةةةةو  13، ع71س -غ ةةةةةةوال املعرفةةةةةةة  -.اقةةةةةةرأ كتابةةةةةة : تجربةةةةةةة قرائيةةةةةةة فريةةةةةةدة علةةةةةةى شةةةةةةواط  املنطقةةةةةةة الشةةةةةةرقية

  28-21ص  -( 7186

 آل حمادة ، حسن .

 ص  826 –   7182اتق/ية    ط  آل   عام ،  –   3و –قرا م   كية نصنخ مجف عع قعتئع م   اتعال   عت     

 أمان، أحمد محمد.

اتقةةةةعيرم،  -قةةةةرا ات لطاةةةةعل تةةةة  مكفبسةةةةى مصةةةةر اتععمةةةةة  ةةةةعلايزم  اتزيفةةةةون  إشةةةةراف يطةةةةرية لبةةةةد الحيةةةةيم عايةةةةد 

7182   

 عت  اتوثعئط  املعيومعت جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفب -غطر  ة )معجطفي (

 أمين، إيمان عماد الدين.

اتقةةةعيرم  -اتجعيةةعت اتقةةةرا م تةةة  املوابةةةالت اتععمةةةة  اتاتةةةة ميدانيةةةة  إشةةةراف فعيقةةةة  طةةة ، ل ةةةعا غ ةةةو سةةةععى 

7171 -  

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه(

 .أمين، إيمان عماد الدين

ع  -الاتجعيةةعت الحديثةةةة تةة  املكفبةةةعت  املعيومةةةعت  -عيةةعت اتقةةةرا م تةة  املوابةةةالت اتععمةةة  اتاتةةةة ميدانيةةةة اتج

  276-283ص  -( 7171)يوتيو  52

 .بادى، سوهام

 -( 7182)يونيةةةو  83ع -اليةةم  -ت كةةين اتقةةرا م تةة  املجف ةةخ اتعربةةى  اتقةةةعنون اتةةوط ى الامةةعتاتى تيقةةرا م ن وذجةةع 

  83-88ص

 .باقل، دنيا

 -اتاة اث  -فعليية  لعو اتقرا م تدى ات/ال ت  اتاضع ات املكفبية  ين امليول اتذاتية  املك طةبعت املعرفيةة 

  827-872ص  -( 7183) 7، ع3م  -)الازائر( 
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 بديوى، مصطفى.

  7186طرا ي   اات اتن ية تينلر،  -اتقرا م  ا تيع ت  تن ية اتنش  

 بشير، هدى إبراهيم.

تا  ةةةةةةوى تي/اوتةةةةةةة  وييةةةةةةة تيةةةةةةعر لطاةةةةةةعل جعمعةةةةةةة إلاتةةةةةةكندتية تةةةةةة  تبةةةةةةايخ لطاةةةةةةعل للةةةةةة  اتةةةةةةهعمعت املركةةةةةةز ا

 ص 5 -اتقرا م يدى إ راييم بلي ، مر م غ  د لبد اتنعيم 

  7183اتقعيرم،  -ت  املتؤت ر اتعيمى اترابخ للر ةاب لطاعل 

 بلغيث، سلطان.

ركةةةز اتعربةةةى تيبحةةةوث  اتدتاتةةةعت تةةة  ليةةةوم مجيةةةة امل - اقةةةخ اتيقةةةرا م الحةةةرم تةةةدى اتلةةةبعب الاةةةعمع  الازائةةةرى 

  337-312ص  -( 7183)ينعير  3، ع5م  -املكفبعت  املعيومعت 

 بيومى، أبو زيد.

  83ص -( 7182)غكفوبر  نوف     631ع -اتو   إلاتالمى  -اتقرا م  ين اتطرف  اتا ف 

 .تاج العارفين، أحمد محمد

   731-773ص -تن ية اتقرا م  ين لطاعل  اتنش  

  7183اتقعيرم،  -ت  متؤت ر منظومة مكفبعت مصر اتععمة 

 .الجاكى، مجدى عبد الجواد

)يوتيةةةةةةةو  غكفةةةةةةةوبر  61، 53ع -اتاهرتةةةةةةة.  -  اتقةةةةةةةرا م  اتقةةةةةةةرا   وتةةةةةةةعئل املوابةةةةةةةالت   صةةةةةةةر  اتاتةةةةةةةة ميدانيةةةةةةةة 

  822-32ص  -( 7181)ينعير  غ ريل  67، 68  ع837-32ص -( 7182

 جفال، نور الدين.

   871-811ص  -اتكاتؤ  ين اتواقخ  الافا ار مواباعت اتقعت  

  7183 -تبطة  -امليفقى اتوط ى  ول  اقخ  دمعت مكفبعت امل/عتعة اتع ومية    ت  

 .حامد، ضياء

  83-82ص  -( 7182)معيو  1ع  -إلابدات اترابخ   -   لعتم اتكفعب -كية تقرغ كفع عم 

 حجاج، هانى.

  72-75ص  -( 7182)معيو  1ع -إلابدات اترابخ  -تكفعب لعتم ا -يال نقرغ اتكف  اتسى  لا يهع 

 جازى، أندى.ح

  35-37ص  -( 7182)غكفوبر  نوف     631ع  -اتو   إلاتالمى  -مع غ و  غمفنع تيقرا م 

 حسن، سالم على.

  311-356ص  -( 7183) 13ع  -آااب اتبصرم  -مصعات اتقرا م ت  اتعصر اترقمى  اتاتة تجريبية 

 .توق حسن، على مع

  38ص  -( 7182)ينعير  5ع  -اتوتاقة  -لبعتات  غمثعل  ول اتقرا م  املكفبعت 
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 .حسن، مجدى محمد

  71-76ص -( 7182)غكفوبر  نوف     631ع  -اتو   إلاتالمى  -معوقعت اتقرا م  تبل ات هور 

 حسن، مروة محمد.

تفةةدت    معةةع نيهم  جعمعةةة جنةةوب اتقةةرا م تةة  لصةةر تكنوتوجيةةع املعيومةةعت  الاتصةةعمت تةةدى غلضةةع  ييرةةة ا

   7186قنع   -اتوااى  قنع  اتاتة ميدانية  إشراف تهي  لبد اتبعت  ليد، يعتر تج  لل  

 جعمعة جنوب اتوااى  قنع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 حسين، أسماء محمد.

 ص  81 -اتقرا م  مبعاتم كفع يديع 

   7183اتقعيرم،  -لطاعل  يمى اترابخ للر ةاب اتع تؤت ر املت  

  53-25ص  - 7183اتقعيرم،  -غيضع ت   متؤت ر مكفبعت منظومة مصر اتععمة 

 خلوفة، عبد العزيز.

  12-27ص  -( 7185) 81ع -اقرغ  -ماهوم اتقعت  تدى شيخ اتنقعا مح د مند ت م   الل اتا اث اتنقدى 

 خليفة، شعبان.

 8، ع5مةةةةة  -املجيةةةةةة اتد تيةةةةةة تعيةةةةةوم املكفبةةةةةعت  املعيومةةةةةعت  -عت اتقةةةةةرا م تةةةةةدى لطاةةةةةعل تن يةةةةةة ميةةةةةول  اتجعيةةةةة

  85-88ص  -( 7181)ينعير  معتس 

 .الدباح، خالد

  22-26ص  -( 7182)غ ريل  16ع  -غ وال املعرفة  -اتقرا م غثنع  اتطار   مفعة غم مععنعمم 

 دبل، أمل أحمد.

   28-62ص -اتقرا م تدى لطاعل  اتنش  مبعاتات املكفبعت اتععمة تفن ية لعام 

  7183اتقعيرم،  -ت  متؤت ر منظومة مكفبعت مصر اتععمة 

 الرابغى، ريم على.

مبةعاتات اتقةرا م كةملا ات تفحقيةط اتفن يةة املعرفيةة املطةةفدامة  مبةعاتم تحةدى اتقةرا م اتعربةى  اتاتةة  عتةةة  

 -( 7181)مةةةةةعتس  71ع -كفبةةةةةعت  املعيومةةةةةعت  حةةةةةوث تةةةةة  ليةةةةةم امل -تيةةةةةم للةةةةة  اترابيةةةةة ، نةةةةةدى   يةةةةةد اتل عسةةةةة ى 

  767-772ص

 الراجحى، خالد سليمان.

 ص 38 - 7185اتريعر  خ  اتراجح ،  -م  م يقرغ م  الاهل م يبدغ 

 الربيع، وليد خالد.

  81-86ص  -( 7182)غكفوبر  نوف     631ع  -اتو   إلاتالمى  -تم م نجعل اتقرا م ل ال م فعع 
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 .رداد، أشرف منصور 

مجيةةةةةةة  -مصةةةةة/لحعت اتقةةةةةرا م  اتكفع ةةةةةة تةةةةة  اتقةةةةةرآن اتكةةةةةريم  تملثي يةةةةةةع للةةةةة  اتكفع ةةةةةة اتعربيةةةةةة تةةةةة  لصةةةةةر اتنبةةةةةوم 

  837-835ص  -( 7181)غ ريل  7، ع31س -املكفبعت  املعيومعت اتعربية 

 الردينى، رائد ف اد.

ى، تب ةةةةةى قعتةةةةةم  اقةةةةةخ اتقةةةةةرا م الحربةةةةةة تةةةةةدى املعةةةةةعقين  صةةةةةريع  محعفظةةةةةة اتبصةةةةةرم ن وذجةةةةةع  تائةةةةةد فةةةةةتؤاا اتراي ةةةةة

  532-513ص  -( 7171) 38ع  -آااب اتبصرم  -اتهعشمى 

 الرضاب، فاطمة بنت محمد.

  25ص -( 7182)معيو  8ع -معيومعت   -إذا قرتت غن تقرغ فال تمل ذ  نصيحة غ د 

 الرندى، أمل.

 ص 86 -جهوا املتؤتطعت اتثقعفية اتووي ية ت  تبايخ لطاعل لل  اتقرا م 

  7183اتقعيرم،  -لطاعل  اترابخ للر ةاب اتعيمى تؤت ر املت  

 رياض، شيماء عبد التواب.

مةدى تةةملثي  الاتع ةة إلاتكا  نيةةة تي حفةةوى للة  كةةل مةة  اتقةرا م لكعاي يةةة  اتقةةرا م اتا فيهيةة  اتاتةةة ميدانيةةة 

للة  طةةالب اتدتاتةعت اتعييةةع  غلضةةع  ييرةة اتفةةدت    جعمعةةة اتقةعيرم  إشةةراف يلةةعم مح ةوا لزمةةى، يةةحر 

  7181اتقعيرم،  -وتة مح د  ط  ي

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 زايدى، حسنية.

امل/عتعةةةة  عملكفبةةةعت اتع وميةةةة  املبةةةعاتات اتطيعتةةةية  اتفععمةةةل امللةةةى  املكفبةةةعت اتع وميةةةة  ةةةعلازائر  إشةةةراف 

   7186 يران،  -لبد إلاته لبد اتقعات 

  8جعمعة  يران  –ة )اكفوتاه( غطر  

 سالم، حنان فتحى.

  877-883ص  -( 7182)ف  اير  82ع -غاب لطاعل  -تجعتب لي ية تائدم ت  تبايخ ات/ال لل  اتقرا م 

 السنوس ى، السنوس ى محمد.

  73-71ص -( 7182)غكفوبر  نوف     631ع  -اتو   إلاتالمى  -اتقرا م ترشد اتعقل  تنقل الخ  ات       

 شابى، حسناء. 

The Choice of the right pedagogical method for the development of reading skills by the use of 

AHP decision making method/ Hasnaa Chaabi, Abdellah Azmani, Azmani Amina.- J. of 

Information Science and Technology.- Vol.2, No.1 (2018).- p.34-43. 

 الشريف، ريم.

)ف  ايةةةةةر  81، 82ع  -غاب الاطاةةةةةعل  -ا ت مهةةةةةعتات قةةةةةرا م اتقصةةةةة  تةةةةة  تن يةةةةةة قةةةةةدتات ات/اةةةةةل املفةةةةةمل ر ذينيةةةةةع 

  878-888ص  -( 7183
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 شريف، عبد هللا.

  28-21ص -( 7182)غكفوبر  نوف     631ع  -اتو   إلاتالمى  -اتقرا م بع عة لمم 

 . الشيخ. فطيمة

قطةةةةةةةةن/ينة،  - 7يةةةةةةةةة  اتاتةةةةةةةة  عتةةةةةةةةة طيبةةةةةةةةة اتدتاتةةةةةةةعت اتعييةةةةةةةةع  جعمعةةةةةةةة قطةةةةةةةةن/ينة اتقةةةةةةةرا م تةةةةةةةة  اتبيرةةةةةةةة اترق 

 ص  736 - 7182 7186

  7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )اكفوتاه(

 الصباغ، كمال عبد العظيم.

امليةول اتقرائيةةة تي طةةفايدي  مةة  مكفبةةعت ا ت املطةةنين  ع تةكندتية  اتاتةةة ميدانيةةة  إشةةراف شةةرية كعمةةل 

   7183طن/ع،  -ن شعيين، غ  د تج  شعيي

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 طاشور، محمد.

          -( 7182) 2، ع7مةةةةةةةةة  -  اشةةةةةةةةةعتم -اتاضةةةةةةةةةع ات اترق يةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةة اتقةةةةةةةةةرا م تةةةةةةةةة  ظةةةةةةةةةل اتفكنوتوجيةةةةةةةةةعت الحديثةةةةةةةةةة 

  12-26ص 

 عباس، فريدة صغير.

ين  ةةةةةين اتكفةةةةةعب اتةةةةةوتق   اتكفةةةةةعب اترقمةةةةةى  فريةةةةةدم بةةةةةغي  لبةةةةةعس، ماعتقةةةةةعت املقر نيةةةةةة تةةةةةدى ات/يبةةةةةة الاةةةةةعمعي

  22-37ص -( 7183) 7، ع2م  -مجية ليم املكفبعت  -تضوان تيعا 

 عبد الفتاح، إسماعيل.

)غكفةةوبر  نةةوف     631ع  -اتةةو   إلاتةالمى  -اتقةرا م غتةةعس إلا ةداع  الا فوةةعت  كيةة نجعةةل غطاعتنةةع مبفكةري  

  25-27ص -( 7182

 ر، لحبيب.عبد القاد

   812-33ص  -ملر ع ت/وير امل/عتعة اتع ومية 

  7183تبطة،  -امليفقى اتوط ى  ول  اقخ  دمعت مكفبعت امل/عتعة اتع ومية   ت  

 .عبد هللا، محمود

          -( 7183)مةةةةةةةةةةعتس  32، ع 73س -غ ةةةةةةةةةةوال املعرفةةةةةةةةةةة  -محاةةةةةةةةةةزات اتقةةةةةةةةةةرا م تةةةةةةةةةة  املجف ةةةةةةةةةةخ اتطةةةةةةةةةةعواى الحةةةةةةةةةةدي  

  32-32ص 

 السيد.عبده، شرين 

الاتجعيةةةةةعت الحديثةةةةةة تةةةةة   -اتقةةةةةرا م  اتفحصةةةةةيل اتدتاسةةةةة ى  ةةةةةين اتكفةةةةةعب اتةةةةةوتق   إلاتكا   ةةةةةى  اتاتةةةةةة تجريبيةةةةةة 

  721-782ص -( 7181)يوتيو  51، ع 75م  -املكفبعت  املعيومعت 

 الغامدى، عاطف حمد.

 ص 882 - 7185اتريعر  نعاى كفعبى،  -  عملعذا غقرغ  إلداا لعطة اتغعمدى، لويد اتطبي
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 .الغر، أحمد مصطفى

  86-87ص -( 7182)معيو  1ع  -إلابدات اترابخ  -لعتم اتكفعب  - باة غت  تو مع غويل تول قعت  شغوف 

 غنيم، مرفت محمد.

ملةةةةةر ع تحةةةةةدى اتقةةةةةرا م اتعربةةةةةى تةةةةة  املكفبةةةةةعت املدتتةةةةةية  مةةةةةدى تةةةةةملثي ه للةةةةة  طةةةةةالب املةةةةةداتس  ةةةةة ااتم م/ةةةةةر ا 

إلاتةةكندتية،  -بةد اتةر يم إ ةراييم، م ةى لبةةد اتعزيةز لبةد اتغاةعت اتفعيي يةة  اتاتةة ميدانيةة  إشةراف يةةعنم ل

7171   

 جعمعة إلاتكندتية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 فرغلى، محمود.

  21-61ص -( 7182)غكفوبر  نوف     631ع  -اتو   إلاتالمى  -ات/ال اتعربى  اتقرا م 

 .القصاب, وليد إبراهيم

  13-11ص  -( 7181)معتس  31ع  -غ وال املعرفة  -تقرا م اتنقدية  ين الحيعاية  الان/بعلية ا

 الكادوش ى، حسين أحمد.

  785-713ص  -( 7183) 77ع  -مجية املكفبعت  املعيومعت  -ا ا    مف/يبعت اتقرا م 

 لعمروس، آمال.

 يةةةة امليةةةول اتقرائيةةةة تةةةدى لطاةةةعل  آمةةةعل ا ت مصةةةلحة ات/اوتةةةة  اتلةةةبعب  عملكفبةةةة اتوطنيةةةة الازائريةةةة تةةة  تن

  22-82ص  -( 7171) 8، ع1م  -مجية ليم املكفبعت  -تع ر س يعتي نية  وكرت 

 لعويس ى، نجاة.

امل عتتةةةةعت اتقرائيةةةةةة تةةةةةدى غتةةةةعتذم الاعمعةةةةةة تةةةةة  ظةةةةةل اتبيرةةةةة اترق يةةةةةة  اتاتةةةةةة ميدانيةةةةة ةتةةةةةعتذم معهةةةةةد ليةةةةةم 

   7182قطن/ينة  -يد مهرى   لبد الح 7املكفبعت  اتفوثيط جعمعة قطن/ينة 

  7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )معجطفي (

 .املاض ى، عبد املحسن

  36ص  -( 7186)غكفوبر  12، ع78س -غ وال املعرفة  -اقرغ إذا كن. تح  ناط  

 .محسن، جواد عبد الكاظم

  87-88ص  -( 7186)ف  اير  معتس  32، 36ع  -املوت ث  -قصسى مخ اتكفعب  اتقرا م 

 خديجة.محسن، 

Reading initiatives in the United Arab Emirates from 2015 to 2018/ Supervisor Sherif Shaeen.- 

Dubai, 2019.- 69, [3] p. 

Thesis (MLIS)-American University in the Emirates. 

 محفوظ ، عبد املحسن محمد .

 72ع  – وتيةة كييةة اتيغةة اتعربيةة  جرجةع    –د   مدى اقبعل اتلبعب لل  اتقرا م   حعفظعت جنوب اتصعي     

  335 – 323ص  –(   7171)  8،   
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 .محمد، جنات سامح 

  882-885ص  -( 7182)ف  اير  82ع  -غاب الاطاعل  -ا ت لترم ت   نع  ثقعفة اتقرا م املبكرم تدى ات/ال 

 .مزيان، بيزان

  87-2ص  -( 7185) 2، ع2م  -يم املكفبعت مجية ل -اتقرا م ت  عم  اتفقنية  اتاعق غ  ا لقعق 

 املسلم، عبدالعزيز.

  53ص  -( 7181)يونيو  32ع  -ات سايية  -اتقرا م   سذا  اتر ا 

 -( 7186)ايطةة     5ع  -مجيةةة املكفبةةعت  املعيومةةعت  اتفوثيةةط تةة  اتعةةعتم اتعربةةى  - مشةةروع تحةةدى القةةراءة العربةةى

  768-761ص 

 املشوح، بسمى حميد.

  75-71ص  -( 7182)ينعير  832ع  -اترافد  -قعت   نحو جيل

 .مصلح، وسام

 ص 851 - 7183اات غعمنة تينلر  اتفوع خ،  -ليعام اتقرا م 

 املغربى، محمد

  53-57ص -( 7182)غكفوبر  نوف     631ع  -اتو   إلاتالمى  -اتقرا م ت يط اتيغة 

اتريةةةةعر  اات  - 8و -ع للةةةة   ةةةة  مح ةةةةد اتع ةةةةران   ج عهةةةةع  قةةةةدم تهةةةةمقةةةةاالت كبةةةةار الكتةةةةاب عةةةةن القةةةةراءة والكتةةةةاب

 ص  751 - 7185اتص يع ، 

ابى  متؤتطة مح د    تاشد آل مكفوم  املكف  إلاقييمى تيد ل اتعربية   رنةعم   - 7103م شر القراءة العربى 

 ص  27 - 7186لمم املفحدم الان عئى، 

طةةة مح ةد  ةة  تاشةد آل مكفةةوم  املكفة  إلاقييمةةى ابةى  متؤت -  نفةةعئ  اتةد ل اتعربيةةة 7103م شةر القةةراءة العربةى 

 ص 51 - 7186تيد ل اتعربية   رنعم  لمم املفحدم الان عئى، 

 مولود، حوا ى.

   -( 7185) 2، ع2مةةةة  -مجيةةةةة ليةةةةم املكفبةةةةعت  -اتقةةةةرا م، لصةةةةر إلانا نةةةة.، ل ليةةةةة اتفقييديةةةةة  ا لةةةةقعق، اتاةةةةعق 

  76-83ص 

 نذير، غانم.

قرا م اتاعئقة  امل عتتة اتقرائية تدى طيبة معهةد ليةم املكفبةعت  اتفوثيةط  جعمعةة م  اتقرا م الخ/ية إل  ات

  886-11ص  -( 7182) 2، ع7م  -إشعتم  -قطن/ينة 

 نصر، عال أحمد.

   7185املط،  -تبايخ اتقرا م ت  مكفبعت لطاعل  اتاتة تفجعتب ت  توتية  إشراف نبيل الحداا 

 يية آلاااب  اتعيوم إلا طعنية  قطم املكفبعت  املعيومعت جعمعة املط  ك -غطر  ة )معجطفي (
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 النقيب، نصر الدين بابكر.

 اقةةخ اتقةةةرا م تةةة  املجف ةةخ اتعربةةةى  كيايةةةة اك طةةةعب مهعتا هةةع ملواجهةةةة املطةةةفقبل اترقمةةى  اتاتةةةة  عتةةةة مجف ةةةخ 

 (  7182 )تبف    22ع - Cyrbarians Journal -ا تة إلامعتات اتعربية املفحدم، امعتم اتاجي م 

 الهاشمى، حميد.

   155-135، ص 7  -اتقرا م  اتكفع ة  آفعق اتبح  اتعيمى ت  اتعصر إلاتكا   ى 

  7183كربال ،  - ت  املعيومعت   املكفبعت   ت  املتؤت ر اتد ل  اتف صص ى

 الهدابى، أحمد عبد هللا.

املعيومةةةةعت اترق يةةةةة  اتف /ةةةةةي   مبةةةةعاتات تعزيةةةةز ثقعفةةةةة اتقةةةةرا م تةةةةة  الامةةةةعتات اتعربيةةةةة املفحةةةةدم تةةةة  ظةةةةةل ثةةةةوتم

   7181طن/ع،  - انيع ملطفقبيهع  اتاتة تحيييية تقيي ية  إشراف غ  د اتعربى، يبه ففح 

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب , قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه(

 هالل، رعوف عبدالحفيظ.

  3ص -( 7186عتس )ينعير  ف  اير  م 8، ع82م  -مكفبعت ن.  -كبطومت ثقعفية 

 ويليامز مارك.

إلابةةةةدات  -لةةةةعتم اتكفةةةةعب  -غيةةةةال  كةةةةم تةةةة  لةةةةعتم اتواقةةةةخ  يةةةةل اتعةةةةرب  قةةةةع م يقةةةةرغ نم  ترج ةةةةة مجةةةةدى  ةةةةعطر 

  78-83ص  -( 7181)ايط     72ع  -اترابخ 

 يس، إيمان عبد الحميد.

 ص 21 -اتعوامل املتؤثرم ت  تن ية لعام اتقرا م تدى لطاعل 

  7183اتقعيرم،  -اترابخ للر ةاب لطاعل  اتعيمى ت  املتؤت ر 
 

 قصص األطفال

 )أنظر أيضا: أدب ألاطفال. كتب ألاطفال(
 

 إبراهيم، نورهان محمود.

اتقصةةةةةة  ك صةةةةةةدت تي عيومةةةةةةعت تةةةةةةة  تيةةةةةةعر لطاةةةةةةعل  ع تةةةةةةكندتية  اتاتةةةةةةةة ميدانيةةةةةةة  إشةةةةةةراف غمةةةةةةع ى عكريةةةةةةةع 

   7181إلاتكندتية،  -اترمعاى 

 تكندتية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت جعمعة إلا  -غطر  ة )معجطفي (

 باتريثيا، كالوديا.

           قصةةةةة  لطاةةةةةعل  تملثي يةةةةةع للةةةةة  مر يةةةةةة ات/اوتةةةةةة  مر يةةةةةة مةةةةةع قبةةةةةل املرايقةةةةةة تةةةةة  املجف ةةةةةخ اتووتةةةةةومدى الحةةةةةعل  

 ص   6 -

  7182اتقعيرم،  -اتثع ى للر ةاب لطاعل  اتعيمى ت  املتؤت ر 
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 بركات، عفت.

  863-865ص  -( 7182)ف  اير  82ع -غاب لطاعل  -ب اتلعت  ى كنوع يعقو 

 زراقط، عبد املجيد.

 ص 82 - صعئ  قصة لطاعل اتعربية 

  7182اتقعيرم،  -ت  املتؤت ر اتثع ى للر ةاب لطاعل 

 الشارونى، هالة.

 ص 2 -تن ية اتقدتات إلا دالية لند لطاعل م   الل ق  اتقصة 

  7182اتقعيرم،  -تثع ى للر ةاب لطاعل ا اتعيمى ت  املتؤت ر 

 عبد الغنى، يسرى.

 ص 86 -قص  لطاعل املا ج ة  تملثي يع اتطيدى لل  قيم ات/ال اتعربى الحضعتية  

  7183اتقعيرم،  -اترابخ للر ةاب لطاعل  اتعيمى ت  املتؤت ر 

 .عمارة، جيهان

 ص  83 -ل اتر ضة اتقصة اتوتي  ل ل تبنع   تن ية ماعييم اتقيم تدى طا

  7181اتقعيرم،  -اتثعت  للر ةاب لطاعل  اتعيمى ت  املتؤت ر 

 فائق، نائلة حسن.

  883-813ص  -( 7182)ف  اير  82ع -غاب لطاعل  -ا ت اتقصة ت  تن ية ات/القة اتيغوية لند لطاعل 

 اللبان، نرمين إبراهيم.

 -مجيةةةة املكفبةةةعت  املعيومةةةعت اتعربيةةةة  -ى لطاةةةعل اتةةةف دام قصةةة  لطاةةةعل تةةة  تعزيةةةز اتةةةو   اتوثةةةعئقى تةةةد

  752-785ص  -( 7181)يوتيو  3، ع31م 

 محمد، سمر سامح.

 -( 7181)ف  ايةةر  86، 85غاب لطاةةعل، ع  -ا فيةةعت اتقصةة  املنعتةةبة تلطاةةعل تةة  مر يةةة ات/اوتةةة املفةةمل رم 

  861-863ص

 محمود، سلوى.

 ص  6 -لل  لطاعل اتفعثي  اتناس ى  اتوجدا ى تبع  الحوعيعت 

  7186اتقعيرم،  -الحعاى للر ةاب لطاعل  اتعيمى ت  املتؤت ر 

 املفتى، عال أمين.

  811-18ص  -( 7182)ف  اير  82ع  -غاب لطاعل  -قص  الخيعل اتعيمى تلطاعل 
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 قلق المكتبة
 

 سعيد، سمير مدحت.

 -تةةةعيد، لبةةةد اتةةةر    مح ةةةوا مح ةةةد  قيةةةط املكفبةةةة  مةةةد ل تيفعريةةةة مةةةخ  جهةةةة نظةةةر لربيةةةة  تةةة ي  مةةةد .

  852-831ص  -( 7181)نوف     8، ع8م  -املجية اتعراقية تدتاتعت املعيومعت  اتفوثيط 

 شحاتة، أحمد ماهر خفاجة.

Library anxiety among undergraduate students: A comparative study on Egypt and Saudi Arabia/ 

Ahmed Maher Khafaga Shehata, Mohammed Fathy Mahmoud Elgllab.- The Journal of Academic 

Librarianship.- Vol.45, No.1 (2019).- p.386-393 
 

 
 

 قواعد البيانات

 . )أنظر أيضا: استخدام قواعد البيانات. بن  املعرفة املصرى. التنقيب عن البيانات

 (نظم ادارة قواعد البيانات 
 

 أبو الغار، رحاب محمد.

املكفبةةعت  املعيومةةعت تةة  قوالةةد املعيومةةعت اتعربيةةة  اتاتةةة تةة  اتفغ/يةةة  امليفعااتةةع   قةةوق امليكيةةة  ت صةة 

  7183شبين اتووم،  -اتاكرية  إشراف غمع ى مجعيد 

 جعمعة املنوفية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 حماد، حمزة عبد الكريم.

 -( 7182)مةعيو  8ع -امل /وطةعت اتثقعفيةة  -ية تاهرتة م /وطعت اتاقه  غبةوته نحو قعلدم  يعنعت مفوعم

  13-17ص 

 الشريجى، نجيب.

Health and biomedicine in e-Marefa and IMEMR databases: Comparative study of their content and 

subject analysis/ Najeeb Al-Shorbaji, Hatem Nour EL Din H. Mohamed.- p.21-35. 

  7186 اتووي. ، -ا عية املكفبعت املف صصة، فرع الخيي  اتعربى ل 77تؤت ر املت  

 عمار، عبد الرحمن صابر.

بةةةةنعلة قوالةةةةد اتبيعنةةةةعت اتعربيةةةةة املفع ةةةةة للةةةة  اتلةةةةبكة اتعنكبوتيةةةةة  اتاتةةةةة ميدانيةةةةة  إشةةةةراف غمجةةةةد لبةةةةد 

   7186املنيع،  -اتهعاى الاويرى 

 املنيع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  جعمعة –غطر  ة )معجطفي ( 
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ص  -( 7186)ايطةةة     32ع  -ات سةةةايية  - قاعةةةدة امللةةة  عبةةةد العزيةةةز ضةةةمن مكونةةةات املكتبةةةة الرقميةةةة العربيةةةة

12-13  

 كامل، سعاد عز الدين.

إفةعام اتبةع ثين  قوالد املعيومعت املفع ة م   ةالل  نة  املعرفةة املصةرى  شةبكة الاعمعةعت املصةرية  مةدى

 -م هةةةةةةةع  اتاتةةةةةةةة تحييييةةةةةةةة تقوي يةةةةةةةة  إشةةةةةةةراف يةةةةةةةعنم لبةةةةةةةد اتةةةةةةةر يم إ ةةةةةةةراييم، م ةةةةةةةى لبةةةةةةةد اتعزيةةةةةةةز لبةةةةةةةد اتغاةةةةةةةعت 

  7181إلاتكندتية، 

 جعمعة إلاتكندتية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 مجاهد، أمانى جمال.

الاتجعيةةعت الحديثةةة تةة   -مقعتنةةة  ةةين طةةرق اتبحةة   الاتةةا جعع قوالةةد املعيومةةعت اتعربيةةة  لجنبيةةة  اتاتةةة 

  817-53ص  -( 7182)ينعير  22، ع 72م  -املكفبعت  املعيومعت 

 املصرى، أحمد طلبة.

  7185ل عن  متؤتطة اتوتاق تينلر  اتفوع خ،  -قوالد اتبيعنعت ت  املكفبعت  مراكز املعيومعت 

 نجاح، نهى  عالء الدين.

   7186اتقعيرم،  -ت لهعاات املرجعية  اتاتة تحيييية تقيي ية  إشراف شعبعن  يياة قوالد  يعنعت الا 

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  –غطر  ة )معجطفي ( 

 النشار، إيمان صابر.

 72ع  -عت  املعيومةعت  حةوث تة  ليةم املكفبة - بنة  املعرفةة املصةرى  اتاتةة  عتةة  Geofacetsقعلدم  يعنعت 

  251-282ص  -( 7171)معتس 

 النشار، إيمان صابر.

قوالةد  يعنةةعت املرئيةةعت اتاضةةعئية اتععمليةةة للةة  شةةبكة إلانا نةة.  مةةدى إلافةةعام م هةةع  اتاتةةة تحييييةةة  إشةةراف 

جعمعةةةةةةةةةة  –  غطر  ةةةةةةةةةة )اكفةةةةةةةةةوتاه( 7182إلاتةةةةةةةةةكندتية  -مح ةةةةةةةةةد إ ةةةةةةةةةراييم شةةةةةةةةةرف، ج ةةةةةةةةةعل إ ةةةةةةةةةراييم الخةةةةةةةةةول  

   كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت إلاتكندتية

 هارون، محمود طارق.

  7183اتقعيرم  اات اتاجر تينلر  اتفوع خ،  -توعت ت  قوالد اتبيعنعت اتععملية تيبع ثين لكعاي ين ذاتا

 همام، زينب خيرى.

تةةةةةويع   قوالةةةةةد  يعنةةةةةعت اتةةةةةد تيعت ذات اتنصةةةةةوص اتوعميةةةةةة  تملثي يةةةةةع للةةةةة  اتةةةةةد تيعت امل/بولةةةةةة تةةةةة  جعمعةةةةةة 

  7181تويع   -اتاتة ميدانية  إشراف  عمد اتلعفع  ايعب، لبد اتر يم مح د لبد اتر يم 

 جعمعة تويع   كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (
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 قواعد المعرفة
 

 بامفلح، فاتن سعيد.

للة  ل ةعام تقنيةة املعيومةعت  جعمعةة  قوالد املعرفة  اتف دامهع  ااتم  قعئخ آم  املعيومةعت  اتاتةة  عتةة

  311-752ص  -( 7183)ينعير  73اليم، ع  -املي  لبد اتعزيز  جدم 

 املالكى، طارق.

 (  7186)ايط     22ع  - Cybrarians Journal -املن/ط اتوباى تف ثيل اتبيعنعت اتببييوجرافية 
 

 قواعد وصف وإتاحة المصادر
 

 إسماعيل، خلود ممدوح.

ة اتوطنيةةة تةة  ت/بيةط تقنةةين اتاهرتةةة اتعةةعتمى الاديةد ر بةةة املصةةعات  اتع  هةعر تةة  مصةةر  اتاتةةة ا ت املكفبة

 ص 817ص، -  غ7186اتقعيرم،  -تي ف/يبعت  الاموعنعت  إشراف مص/اى غمين  طعم اتدي  

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 د صالح.إسماعيل، محمو 

             ، 8  -  مح ةةةةةةةةةةةوا بةةةةةةةةةةةعلح إتةةةةةةةةةةة عليل، غتةةةةةةةةةةة ع  سةةةةةةةةةةةعنم تمضةةةةةةةةةةةعن RDAإلةةةةةةةةةةة   AACR2تجةةةةةةةةةةةعتب اتفحويةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةة  

  332-355ص 

  7183كربال ،  - ت  املعيومعت   املكفبعت  ت  املتؤت ر اتد ل  اتف صص ى

 إسماعيل، محمود صالح.

)يونيةو  81ع  -ة املكفبةعت  املعيومةعت مجية - اتعوامل الحديثة ت  اتاهرتة  اتواقخ  ات/ وا  RDAت/بيقعت 

  21-5ص  -( 7182

 بسيونى ، ناهد محمد .

  تملثي يةةةع للةةة  جةةةوام اتةةةا جعع  RDA)   ةةة  غ صةةةعئ  املكفبةةةعت لكعاي يةةةة  عمتجعيةةةعت الحديثةةةة تياهرتةةةة )       

جيةة امل –مصعات املعيومعت   نعيد مح ةد بطةيو ى ، مح ةد  ة    ةي  اتبوتةعيدى ، غ  ةد مةعير  اعجةة   

  828-818ص  –(   7171) 7، 8، ع  78م   –اتعراقية تي عيومعت   

 البوسعيدى، محمد بن خميس.

 -تةةة  مكفبةةةعت جعمعةةةة اتطةةةي/عن قةةةع وس  اتاتةةةة  عتةةةة  (RDA)ت/بيةةةط معيةةةعت  بةةةة املصةةةعات  اتوبةةةول إتيهةةةع 

   812-833ص

   7186كربال ،  -ت  امليفقى اتعيمى اتثع ى تياهرتة  اتفصنية 

  61-88ص  -( 7181)معتس  8، ع53م  -  املجية لتانية تي كفبعت  املعيومعت غيضع ت  
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 .جاسم، أزهار زاير

تةةةةة  شةةةةةبوعت اتفوابةةةةةل الاجف ةةةةةع    ا تيةةةةةع تةةةةة  تن يةةةةةة  RDAفعلييةةةةةة اتصةةةةةاحعت املهنيةةةةةة املف صصةةةةةة  قوالةةةةةد 

  357-378ص  -مهعتات املاهرتين  غعيعت عاير جعتم، غ ععم عاير جعتم 

  7186كربال ،  -ى اتثع ى تياهرتة  اتفصنية ت  امليفقى اتعيم

 خليفة، محمود.

  املالمةةم الاديةةدم  تحةةديعت اتاهرتةةة تةةة  RDAاتاهرتةةة الاتةة نعاية تةة  ظةةل قوالةةد  بةةة املصةةةعات  اتع  هةةع 

   321-353ص  -املكفبعت اتعربية 

  7186كربال ،  -ت  امليفقى اتعيمى اتثع ى تياهرتة  اتفصنية 

هرسةةةةة باسةةةةتخدام قواعةةةةد التقنةةةةين الةةةةدو ى لوصةةةةف واتاحةةةةة املةةةةوارد الببليوجرافيةةةةة ووفقةةةةا الةةةةدليل العربةةةةى للف

اتريةعر  اتاهةرس اتعربةى  -ات/بعة اتف هيدية  مراجعة ج ةعل اتةدي  اتارمةع ى  -.RDA: وام 70ملعيار مارك 

 ص 231 - 7186املو د، 

 دمشق، غادة.

  218-323ص  -اتع ل  قوالد  بة املصعات  اتع  هع  ين إلاطعت اتنظرى  إلاطعت 

  7183كربال ،  -ت  امليفقى اتعيمى اتثع ى تياهرتة  اتفصنية 

 دمشق، غادة.

 51، 52ع  -اتاهرتةة.  -قوالةةد  بةةة املصةةعات  اتع  هةةع تةة  إطعتيةةع اتع لةة   تجربةةة املكفبةةة اتوطنيةةة اتيبنعنيةةة 

  852-873ص -( 7182)ينعير  غ ريل 

 سلمان، زينب عبد الواحد.

  عينةةة  لبةةةد اتوا ةةةد تةةةيي عن، RDAس آلاتيةةةة تي كفبةةةعت الاعمعيةةةة  عتةةةف دام تقنةةةين فهرتةةةة تو يةةةد اتاهةةةعت 

   718-765ص  -لل  الار معم 

  7186كربال ،  -ت  امليفقى اتعيمى اتثع ى تياهرتة  اتفصنية 

 السلوم، عبد العزيز محمد .

 ف/بيةةط بةةيغة مةةعتن  RDA ) فهرتةةة اتكفةة     اترتةةعئل اتعي يةةة  فةةط قوالةةد  بةةة املصةةعات   اتع  هةةع ) 

  الةةةةداا لبةةةةةد اتعزيةةةةةز مح ةةةةةد اتطةةةةةيوم ، مح ةةةةةوا تةةةةيد يوتةةةةةة   الاشةةةةةراف   املراجعةةةةةة بةةةةةعلح  ةةةةة  مح ةةةةةد 78

 ص     536 –   7171، اتريعر   مكفبة املي  لبد اتعزيز اتععمة  –املطند   

 سميع، ليلى سيد.

ى اتةوط ى   /ةة مقا  ةة تفوةوي  (  مف/يبعت اتف/بيط للة  املطةفو RDAقوالد  بة  إتع ة املصعات ) ام  

 -( 7186)غكفةةةةةوبر  56ع  -اتاهرتةةةةة.  -لانةةةةةة توجيهيةةةةةة ملةةةةةا كة ت شةةةةةراف للةةةةة  اتف/بيةةةةةط  عملكفبةةةةةعت املصةةةةةرية 

  882-18ص
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 صبار، هدى سلمان.

، 8  -ترفةةةةةةخ مطةةةةةةفوى اتوبةةةةةةة اتببييةةةةةةوسرات  تةةةةةة  اتببييوسرافيةةةةةةع اتوطنيةةةةةةة اتعراقيةةةةةةة  (RDA)اتةةةةةة ث عت قوالةةةةةةد 

   881-18ص

  7183كربال ،  - ت  املعيومعت   املكفبعت  اتد ل  اتف صص ىت  املتؤت ر 

 .عبد العزيز، محمد مبروك

تةةة  اتةةةا جعع اتعيومةةعت مةةة  اتنظةةةعم آلالةة    كفبةةةة جعمعةةةة إلامةةةعتات  RDAا ت معيةةعت  بةةةة املصةةةعات  اتع  هةةع 

 ص 852 - 7186إلاتكندتية،  -اتعربية املفحدم  اتاتة تقوي ية  إشراف سعام لبد املنعم موس ى 

 جعمعة إلاتكندتية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  –غطر  ة )معجطفي ( 

 ربه، إسراء محمد. عبد

 2، ع83مة  -مكفبعت ن.  -( RDAاية ثالثية لبععا  فط معيعت  بة املصعات  اتع  هع ) ام  حاتكيعنعت املف

  77-2ص  -( 7181)غكفوبر  نوف     ايط   

 .ربه، إسراء محمد عبد

  اتاتةة ت/بيقيةة للة  مج ولةعت املكفبةة املركزيةةة (RDA)ة  فقةع تقوالةد اية بةة  اتع ةة املج ولةعت املفح

  7181اتقعيرم  -الاديدم ت  جعمعة اتقعيرم  إشراف تو ف لبد الحايا يالل، مينع لبد اترو ف تمزى 

 جعمعة لين ش    كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه( 

 عبودى، حسين عبد الكاظم.

تةة  مركةةز اتاهرتةةة  نظةةم املعيومةةعت   اتفحةةديعت  املععلاةةعت   طةةين  RDAإلةة   ARAC2تجربةةة اتفحويةةل مةة  

   553-533ا ا، ص  -لبد اتوعظم لبواى، طية يح ى  يياة 

  7183كربال ،  -ت  املتؤت ر اتد ل  اتف ص  

 العنزى، عبد الرحمن ربح منهل.

تة  اتنظةةعم آلالةة  املفوعمةةل  ااتم املكفبةةعت  اتهيرةةة اتععمةةة  RDAاملصةةعات    اتع ةةة  بةةةمعيةةعت ت/بيقةةعت  اقةخ 

تةةةةةويع ،  –  اشةةةةةراف شةةةةةعبعن  ييقةةةةةة ، نعبةةةةةر اتكلةةةةةوى    تيفعيةةةةةيم اتف/بيقةةةةةى  اتفةةةةةدتي   عتوويةةةةة. ن وذجةةةةةع

7183   

   كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  تويع  جعمعة –غطر  ة )اكفوتاه( 

 :RDAإ ةةةةةةى قواعةةةةةةد وصةةةةةةف املصةةةةةةادر واتاحتهةةةةةةا وام:  AACR2: 7ى املوحةةةةةةد والتحةةةةةةول مةةةةةةن قةةةةةةاف الفهةةةةةةرس العربةةةةةة

  12-26ص  -( 7186)معتس  37ع  -ات سايية 

 .القاض ى، محمد عادل

  35-37ص  -( 7181)يونيو 32ع  -ات سايية  -تجربة اتاهرس اتعربى املو د ت  ت/بيط قوالد  ام 
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 مركز الفهرس العربى املوحد.

ات/بعةةةةةةةة  –   78تيل اتع لةةةةةةة  تقوالةةةةةةةد  ام تةةةةةةة  اتضةةةةةةةب  الاتةةةةةةة نعاى ةتةةةةةةة ع  اتهيرةةةةةةةعت  فةةةةةةةط معيةةةةةةةعت مةةةةةةةعتناتةةةةةةةد       

 ص   31 –  7171مركز اتاهرس اتعربى املو د ،  اتريعر   مكفبة املي  لبداتعزيز اتععمة   –اتف هيدية  

 معوض، محمد عبد الحميد.

اتةةةدمعم  مكفبةةةة املفندةةةى،  - 8و - Resource description and access = مبةةةعا   بةةةة  إتع ةةةة املصةةةعات

 ص 236 - 7182

 - يفةةتح أبةةواب املكتبةةات لعصةةر جديةةد RDAاملكتبةةات العربيةةة واملسةةتجدات الحضةةارية مةةن منظةةور مسةةتقبلى: 

  65-52ص -( 7186)ينعير 38ع  -ات سايية 

 مهدى، ربيع كامل.

عمةةةل مهةةةدى، قةةةةعات لبةةةد الحطةةةةين تةةةة  مكفبةةةة  اات م /وطةةةعت اتعفبةةةةة اتعبعتةةةية  تبيةةةةخ ك RDAت/بيةةةط قوالةةةد 

   231-283، ص 8  -مديو  

  7183كربال ،  - ت  املعيومعت   املكفبعت  ت  املتؤت ر اتد ل  اتف صص ى

 .هالل، رعوف عبد الحفيظ

معيةةةعت  بةةةة مصةةةةعات املعيومةةةعت  اتع  هةةةةع تةةة  اتبيرةةةة اتعربيةةةةة  املكفبةةةعت  املفةةةةع ة  لتشةةةياعت  تو ف لبةةةةد 

 ص 781 - 7183قطن/ينة  غتاع تيوثعئط،  - 8و -املنس ى  الحايا يالل، إترا  مح د

 يوسف، محمود سيد.

 قوالةةةةةةد  (RDA)الاديةةةةةةد تةةةةةة  تنظةةةةةةيم املعيومةةةةةةعت  اتفغييةةةةةة ات مةةةةةةع  ةةةةةةين معيةةةةةةعت  بةةةةةةة املصةةةةةةعات  اتع  هةةةةةةع ) ام( 

  22-61ص  -( 7186)ينعير 38ع -ات سايية  -(  الحيقة اتثعنية (AACR2(7ِاتاهرتة لنجيو غمريكية )ق

 محمود سيد. يوسف،

 قوالةةةةةةد  (RDA)الاديةةةةةةد تةةةةةة  تنظةةةةةةيم املعيومةةةةةةعت  اتفغييةةةةةة ات مةةةةةةع  ةةةةةةين معيةةةةةةعت  بةةةةةةة املصةةةةةةعات  اتع  هةةةةةةع ) ام( 

  35-11ص  -( 7186)معتس  37ع  -ات سايية  -الحيقة اتثعتثة  (AAR2):( 7غمريكية )ق اتاهرتة لنجيو

 يوسف، محمود سيد.

 قوالةةةةةةد  (RDA)معيةةةةةةعت  بةةةةةةة املصةةةةةةعات  اتع  هةةةةةةع ) ام( الاديةةةةةةد تةةةةةة  تنظةةةةةةيم املعيومةةةةةةعت  اتفغييةةةةةة ات مةةةةةةع  ةةةةةةين 

          -( 7186)غسطةةةةةةةةةةةة/   33ع  -ات سةةةةةةةةةةةةايية  -  الحيقةةةةةةةةةةةةة اترابعةةةةةةةةةةةةة (AAR2)( 7اتاهرتةةةةةةةةةةةةة لنجيةةةةةةةةةةةةو غمريكيةةةةةةةةةةةةة )ق

  35-17ص 
 

 القواميس اللغوية

 )أنظر: املعاجم اللغوية(
 

 قواميس مصطلحات المكتبات والمعلومات

 معاجم املصطلحات( -ت)أنظر: علم املكتبات واملعلوما
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 قوانين المطبوعات
 

 لزهر، فارس

 -( 7186) 6، ع3مةة  -إشةةعتم  -قةةرا م تةة  ملةةر ع قةةعنون يفعيةةط  مل لةة/ة اتكفةةعب  تةةوقه تةة  الازائةةر الحديثةةة 

  37-72ص 

 موحوس، محمد.

  73-83ص -( 7186) 6، ع3م  -إشعتم  -ملر ع قعنون اتكفعب ت  الازائر  قي ة مضعفة تا قية اتق/عع 

 .نيمور، عبد القادر

  81-88ص  -( 7186) 6، ع3م  -إشعتم  -ن  ملر ع قعنون اتكفعب  اتاتة اتف/اللية 
 

 قوائم رؤوس الموضوعات

 )أنظر: رعوس املوضوعات(
 

 القوى العاملة فى المكتبات والمعلومات

 )أنظر: املوارد البشرية  ى املكتبات واملعلومات(
 

 القيادة اإلدارية فى المكتبات
 

 لبارونى، خالد مسعود.ا

، 1س -مجيةةةةة املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  -ا ت تملييةةةةل  تةةةةدتي  اتقيةةةةعاات إلاااتيةةةةة تةةةة  ت/بيةةةةط إلاااتم إلاتكا  نيةةةةة 

  861-882ص  -( 7182)ينعير  82ع

 جعفر، إيمان سعيد.

، 8مةةة  -اتطةةة عت إلا داليةةةة ملةةةديرى املكفبةةةعت الاعمعيةةةة  ا تيةةةع تةةة  مواجهةةةة اتفحةةةديعت الحعتيةةةة  املطةةةفقبيية 

   22-6ص

  7183املدينة املنوتم،  -ت  متؤت ر الا فوعت  اتجعيعت اتفجديد ت  املكفبعت 

 سعيد، محمد سعيد محمد.

اتقيعام اتفحوييية  لالق هع   طفويعت اتوم  اتفنظيمةى تةدى غ صةعئ ى املكفبةعت اتعةعميين  عملكفبةعت املركزيةة 

إبةةةةدات  ةةةةعص )نةةةةوف     -مةةةةة تالت لةةةةعتات اتبحثيةةةةة مجيةةةةة مركةةةةز الخد -تلاعمعةةةةعت املصةةةةرية  اتاتةةةةة ميدانيةةةةة 

 ص 58 -( 7185

  857-35ص -( 7186)يوتيو  55ع -غيضع ت   اتاهرت. 
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 عبد هللا، حنان عبد السالم.

اتقيةةةةعاات إلاااتيةةةةة تةةةة  مكفبةةةةعت جعمعةةةةة ل ةةةةر امل فةةةةعت  اتاتةةةةة ميدانيةةةةة  إشةةةةراف مح ةةةةد ففحةةةة  لبةةةةد اتهةةةةعاى، 

 ص  821م، -غ - 7186طن/ع،  -غ  د تج  شعيين 

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه(

 عوضين ، سمير أحمد .

 ص  311 –   7183الاتكندتية   مكفبة اتوفع  اتقعنونية ،  –آتية تن ية اتقيعاات  عملكفبعت         

 يونس، عبد الرازق مصطفى.

 - 7186ل ةةعن  اات بةةاع  تينلةةر  اتفوع ةةخ،  - 8و -  مبةةعا   ماةةعييم اتقيةةعام تةة  املكفبةةعت  مراكةةز املعيومةةعت

 ص  286
 

 قياس وتقييم األداء
 

 أبو عيد، عماد محمد.

اتاتةةةةةة تحييييةةةةةة قيةةةةةعس غاا  املكفبةةةةةعت اتععمةةةةةة  د تةةةةةة إلامةةةةةعتات اتعربيةةةةةة املفحةةةةةدم  عتةةةةةف دام موابةةةةةاة غيةةةةةز  

مجيةة املكفبةعت  -جعتةم مح ةد جةرجي   الخعبةة   تؤشةرات غاا  املكفبةعت  ل ةعا مح ةد غ ةو ليةد،  11620

  786-832ص  -( 7182)ينعير  8، ع32س - املعيومعت اتعربية 

 أبو عيد، عماد محمد.

، 63ع -اتاهرتةة.  -طةرق قيةةعس  إااتم غاا  املكفبةةعت  املتؤشةةرات الاتةا اتيجية  ات لةةغييية تي كفبةةعت اتععمةةة 

  65-51ص  -( 7181)يوتيو  غكفوبر  62

  7186اتووي. ،  -ا عية املكفبعت املف صصة، فرع الخيي  اتعربى ل 77 تؤت راملغيضع  ت  

 أعراب، عبد الحميد.

Evaluation des performances de la Bibliothéque Nationale d'Algérie: synthèse des résultats du projet 

(1) de recherché PNR.- 

  81-6ص  -( 7181) 7، ع6م  -مجية ليم املكفبعت 

 ن، أحمد.أما

تي كفبةةةعت اتععمةةةة  لكعاي يةةةة  مقعتنةةةة  ةةةين غاا  املكفبةةةعت تةةة  غملعنيةةةع  كيايةةةة اتةةةةف دم  BIXمتؤشةةةرات  ةةةيك  

   3-8ص -قيعس لاا  ت  اتطيعتة اتثقعفية 

  7183اتقعيرم،  -ت  متؤت ر منظومة مكفبعت مصر اتععمة 

 باكور، محمد.

Elaboration d'un Tableau de bord de qualité appliqué aux Bibliothèques Universitaires du Centre 

Algérien: cas de la Bibliothèque universitaire de Béjaia/ Mohamed Bakour et Mourad Krim.-  

  853-833ص  -( 7181) 72ع -املجية املغعتبية تيفوثيط  املعيومعت 
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 .البركة، خالد

Conception d'un outil de benchmarking des services de tele communication francais et 

elaboration d'un table operations exercees au niveau de l'outil.-Rabat, 2016.- 108p. 

Thesies-Ecole des Sciences de l'Information. 

 زيا ى، فردوس. بو

Mesure et amelloration de la performance de process qualite de TREROC: Analyse elaboration et 

mise progres de l'indicateur ranking.- Rabat, 2017.-58p. 

Thesis- Ecole des Sciences de l'Information. 

 حجار، أمينة.ل بو 

  غطر  ةةةة 7186قطةةن/ينة ،  -تو ةةة اتقيةةعام تفقيةةيم غاا  املكفبيةةةعت الاعمعيةةة  مكفبةةة معهةةد ليةةةم املكفبةةعت 

  7عمعة قطن/ينية ج -)معجطفي (

 الحمزة ، منير.

  تويةةة ملةةوظاى املكفبةةة املركزيةةة  benchmarkingاتةةفعدااات املكفبةةعت الاعمعيةةة تف/بيةةط املقعتنةةة املرجعيةةة 

  27-22ص  -( 7183) 8، ع2م  -مجية ليم املكفبعت  -الازائر  -لاعمعة اتعربى    مهيدى  ملم اتبواق 

 حمارشة، أمانى.

 - 9001:2105-16439دمعت املكفبيةة  متؤشةرات تةملثي  املكفبةعت  فةط موابةاة ليةز   اتعالقة  ين جةوام الخة

Journal of Information Studies & Technology.- Vol.1, No.1 (2018).- p.1-7 

 الحناوى ، هبة

اتقةةةةعيرم،  -قيةةةةعس لاا  تةةةة  املكفبةةةةعت اتععمةةةةة املصةةةةرية  اتاتةةةةة ميدانيةةةةة  إشةةةةراف يطةةةةرية لبةةةةد الحيةةةةيم عايةةةةد 

7182   

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  –غطر  ة )معجطفي ( 

 رديف، تيسير فوزى.

  اتاتةة مقعتنةة  إشةراف ميطةون لبةد اتكةريم Benchmarkingتقويم غاا  املكفبةعت الاعمعيةة  عتةف دام اتةة 

  7181بغداا،  -اتعبيدى 

 ة الاعمعة املط نصري -غطر  ة )اكفوتاه(

 سالمة، فاطمة.

اتعالقةة  ةين اتكفةة  لكعة  مبيعةةعت  تغى اتنقةعا  معةةدمت إلةعتات املكفبةةعت   تةيية جديةةدم تقيةعس لاا  تةة  

 ص  71 -املكفبعت  فعط ة تالم، غتعمة سري  لبد اتععطى 

   7183مرس ى م/ر ا،  -لا عية املصرية تي كفبعت  املعيومعت  لتشية ت 77تؤت ر املت        
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 ربلى ، انعام على توفيق .الشه

(  ا عةةةةعم للةةةة  توفيةةةةط اتلةةةةةهربل  ، KIPsقيةةةةعس لاا  املتؤتسةةةة ى ترئعتةةةةة  جعمعةةةةة ايةةةةعل   عتةةةةف دام متؤشةةةةرات )      

 –(   7171) نةوف     8، ع 3مة   –املجيةة اتعراقيةة تدتاتةعت املعيومةعت   اتفوثيةط    –تالم جعتةم اتعةزى   

  23- 38ص 

 صالح، مبروكة سعيد.

تةةةةا اتيجية اتطةةةةيك  تةةةةيج ع تةةةة  املكفبةةةةعت الاعمعيةةةةة  اتاتةةةةة  عتةةةةة للةةةة  املكفبةةةةة املركزيةةةةة  جعمعةةةةة ت/بيةةةةط ا

   7182شبين اتووم،  -املنوفية  إشراف غمع ى مجعيد 

 جعمعة املنوفية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 .عبد العزيز، أسماء عبد الجواد

ركةةز اتقةةومى تيبحةةوث الاجف عليةةة  الانعئيةةة  اتاتةةة تقيي يةةة تي ج ولةةعت  اتعةةعميين قيةةعس لاا    كفبةةة امل

 ص  787م، -غ - 7171اتقعيرم،  -ت  ضو  متؤشرات لاا  اتعربية  إشراف يطرية عايد 

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 .مالعبيدى، ميسون عبد الكري

ا ت متؤشةةرات لاا  تةةة  تقيةةةيم غاا  املكفبةةةة املركزيةةةة تلاعمعةةة اتفكنوتوجيةةةة  ميطةةةون لبةةةد اتكةةةريم اتعبيةةةدى، 

           -( 7181)نةةةةةةةةةةوف     8، ع8مةةةةةةةةةة  -املجيةةةةةةةةةةة اتعراقيةةةةةةةةةةة تدتاتةةةةةةةةةعت املعيومةةةةةةةةةةعت  اتفوثيةةةةةةةةةط  -تيطةةةةةةةةةي  فةةةةةةةةةةوعى تايةةةةةةةةةة 

  23-73ص 

 العثيمين، إقبال ناصر.

بةةعت املدتتةةية  د تةةة اتوويةة.  إقبةةعل نعبةةر اتعثي ةةين، نعبةةر مفعةة  الخةةرين ، اتقيةةعس  تقيةةيم لاا  تةة  املكف

  771-715ص -( 7183)يونيو  72ع -اليم  -طالل تجع اتعععمى 

 العريش ى، جبريل بن حسن.

)ف  ايةةةةر  8، ع77مةةةة  - لةةةةرم ج عيةةةةة املكفبةةةةعت املف صصةةةةة، فةةةةرع الخيةةةةي   -ضةةةةوا   تحديةةةةد متؤشةةةةرات لاا  

  73-77ص -( 7182

 يم.قيس، مر 

(  اتاتةةةةةةةة  بييوما يةةةةةةةة  مةةةةةةةريم قةةةةةةةي ، تةةةةةةةية 7171-7186منصةةةةةةةة غتبةةةةةةةد بعةةةةةةةد غتبةةةةةةةخ تةةةةةةةنوات مةةةةةةة  تملتيطةةةةةةةهع )

        -( 7171)يونيةةةةةةو  8، ع8مةةةةةة  -مجيةةةةةةة غتيةةةةةةد اتد تيةةةةةةة تقيعتةةةةةةعت املعيومةةةةةةعت  -اتطةةةةةةويدى، لبةةةةةةد اتةةةةةةر    فةةةةةةرا  

  32-1ص 

 كوكة، سليمة.

ص  -انيةةة  ةةدائرم تةةع تم  ميةةة تةةوق غيةةراس متؤشةةرات قيةةعس لاا    كفبةةعت امل/عتعةةة اتع وميةةة  اتاتةةة ميد

762-712   

  7183تبطة   -امليفقى اتوط ى  ول  اقخ  دمعت مكفبعت امل/عتعة اتع ومية   ت  
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 القياسات البديلة
 

 إبراهيم، هانم عبد الرحيم

ة  اتاتةةةة اتقيعتةةةعت اتبدييةةةة  غي ي هةةةع تةةة  تقيةةةيم إلانفةةةع  اتاكةةةرى املفةةةدا ل  ةةةين اتبةةةع ثين تةةة  املجةةةعمت اتعي يةةة

 ( 7182)معتس  25ع  - Cybrarians Journal -ت/بيقية 

 أبو السعود، محمد حامد.

 -( 7182)غ ريةةةةةةل  7، ع32مةةةةةة  -مجيةةةةةةة املكفبةةةةةةعت  املعيومةةةةةةعت اتعربيةةةةةةة  - Altmetricsاتبدييةةةةةةة =   اتقيعتةةةةةةعت

  827-818ص

 بوفيجلين، زهرة.

  عيةةةرم ماملصةةة/لحعت غم ت/ةةةوت تةةة  املاةةةعييم   اتقيعتةةةعت اتببييوما يةةةة إلةةة  اتقيعتةةةعت اتبدييةةةة  إشةةةوعتية تةةة مةةة

  673-535ص  -( 7181)يونيو  7، ع37م  - وتيعت جعمعة الازائر  - وفيجيين، ت ي م قلعيرى 

 حافظ، سرفيناز أحمد.

قيةةةعس تةةةةملثي  إلانفةةةع  اتاكةةةةرى املف صةةة  تيبةةةةع ثين اتعةةةرب تةةةة  مجةةةعل املكفبةةةةعت  املعيومةةةعت  اتاتةةةةة تلةةةةبوعت 

)يوتيةةةو  3، ع31مةةة  -مجيةةةة املكفبةةةعت  املعيومةةةعت اتعربيةةةة  -ة تيقيعتةةةعت اتبدييةةةة اتفوابةةةل الاجف ةةةع   امل/بقةةة

  837-55ص -( 7181

 حسن، محمد إبراهيم.

تيفنبةةةةةةةتؤ  عتفةةةةةةةملثي  اتعيمةةةةةةةى تي قةةةةةةةعمت اتبيوطبيةةةةةةةة  اتاتةةةةةةةة ت/بيقيةةةةةةةة  Alt-metricsبةةةةةةةال ية اتقيعتةةةةةةةعت اتبدييةةةةةةةة 

  62-5ص -( 7181)غ ريل  7، ع31س -ية مجية املكفبعت  املعيومعت اتعرب -متفنبعو ن وذ  ماعييمى 

 حمدى، أمل وجيه.

  حركةةةةةةعت اتبحةةةةة  للةةةةة  اتةةةةةةف دام اتبةةةةةع ثين تي صةةةةةةعات  Altmetricsاتاتةةةةةة تةةةةةملثي   جةةةةةةوا اتقيعتةةةةةعت اتبدييةةةةةة 

  828-23ص  -( 7183)معتس  77ع  - حوث ت  ليم املكفبعت  املعيومعت  -إلاتكا  نية 

 .تو ىالدكر، م

Who reads international Egyptian academic articles?: An altmetrics analysis of Mendeley 

readership categories.- Scientometrics.- Vol. 121, No.1(2019).- p. 105-135 

 .عبد الرحمن ، عمر حسن

مجيةةةة  -اتقيعتةةعت لتف ا يةةة  ا تيةةع تةة  تبةةةد  قيةةعس تةةملثي  اتنلةةر اتعيمةةى للةةة  اتلةةبكة اتد تيةةة تي عيومةةعت 

  723-777ص  -( 7182)يوتيو  1، ع2م  -ركز اتعربى تيبحوث  اتدتاتعت ت  ليوم املكفبعت  املعيومعت امل

 عبد الهادى، محمد فتحى.

 ص 73 -كفوجه جديد ت  قيعتعت املعيومعت  اتاتة ماعيي ية  Altmetricsاتقيعتعت اتبديية 

  7186إلاتكندتية،  - ت  املتؤت ر اتد ل  تقيعتعت املعيومعت  مععمل اتفملثي  اتعربى 

  31-3ص  -( 7186)يوتيو 55ع  -غيضع ت   اتاهرت. 
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 عبد الهادى، محمد فتحى.

 ص  82 -قيعتعت  تعئل اتفوابل الاجف ع    غتر  كر تيبحوث  اتدتاتعت اتعربية 

  7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

 .متو ى، أحمد سعيد أحمد

يعتةةةعت اتبدييةةةة  اتاتةةةة تحييييةةةة تجريبيةةةة لخصعئصةةةهع  غن ةةةعو إلافةةةعام م هةةةع  إشةةةراف فعيقةةةة مح ةةةد للةةة  اتق

 [ ص  82، ]xiv ،721 - 7183اتقعيرم،  - ط  

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه(

 متو ى، أحمد سعيد أحمد.

 22ع - Cybrarians Journal -تحييييةةة تجريبيةةة لخصعئصةةهع  غن ةةعو إلافةةعام م هةةع اتقيعتةةعت اتبدييةةة  اتاتةةة 

 ( 7186)ايط    

 متو ى، أحمد سعيد أحمد.

 ص 71-قيعتعت  تعئل اتفوابل الاجف ع    املاهوم  اتفحديعت  اتاتة تحيييية 

   7182اتقعيرم،  -التحعا اتعربى تي كفبعت  املعيومعت ت 71تؤت ر املت  

  253-235ص  -( 7183)ينعير  58ع  -الاتجعيعت الحديثة ت  املكفبعت  املعيومعت  غيضع ت  

 .هيكل، وليد محمد

)ايطةة     76ع -املجيةةة اتعربيةةة تي عيومةةعت  - ةةدمعت الاتف ا يقةةع املعف ةةدم للةة   يرةةة اتويةة   اتاتةةة تقيي يةةة 

  722-758ص  -( 7186

 هيكل، وليد محمد.

مجيةةةةة غتيةةةةد اتد تيةةةةة تقيعتةةةةعت  -املنفجةةةةعت اتعي يةةةةة  اتاكريةةةةة   حةةةة   ثةةةةعئقى ا ت لتف ا يقةةةةع تةةةة  قيةةةةعس تةةةةملثي  

  21-35ص -( 7171)يونيو  8، ع8م  -املعيومعت 

 

 القياسات الحيوية

 

 أحمد ، أحمد فرج .

اتقيعتةةةةةةعت الحيويةةةةةةة تةةةةةة  املكفبةةةةةةعت   اتاتةةةةةةة تةةةةةة  آتيةةةةةةة اتع ةةةةةةل مةةةةةةخ اتف /ةةةةةةي  تفوظياهةةةةةةع تةةةةةة  مكفبةةةةةةة  ت/بيقةةةةةةعت      

      (   7171)اكفةةةةةةوبر   ايطةةةةةةة     2،ع  2مةةةةةةة  – ملجيةةةةةةة اتد تيةةةةةةةة تعيةةةةةةوم املكفبةةةةةةةعت   املعيومةةةةةةعت ا –الاتةةةةةةكندتية   

  363 - 325ص  –
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 قياسات الشبكة العنكبوتية
 

 .أحمد، رحاب فايز

املجيةةةةةة اتعربيةةةةةة  -  اتاتةةةةةة تحييييةةةةةة  بييوما يةةةةةة WOSغا يةةةةعت اتويةةةةة  املظيةةةةةم   ربةةةةةد  يعنةةةةةعت شةةةةةبكة اتعيةةةةوم 

 ,856-63ص -( 7183)ايط     26، ع73م  -عيومعت تلتشية  اتفوثيط  امل

 بوزيد، هجيرة

   787-835، ص 7م  -غثر إلاتع ة الحرم ت نفع  اتعيمى تلاعمععت الازائرية ت  تصنية  ي  ما ك  

In Third International Colloquium on Open Access .- Rabat , 2018  .     

 بيزان، حنان الصادق.

 ص 31 -و اتعيمى تقطم اتاتعت املعيومعت  عةكعاي ية اتييبية  اتاتة تيعنفوما ية قيعس غاا  اتنلع

   7186إلاتكندتية،  -ت  املتؤت ر اتد ل  تقيعتعت املعيومعت 

  731-728ص  -( 7171)يوتيو  76ع -غيضع ت   اليم 

 حانن، جمرة.

L'impact de la recherche en Tunisie entre webomertrie et metriques alternatives.- Vol.1, p.238-

265.  

In Third International Colloquium on Open Access .-Rabat , 2018  

 حسام الدين ، تركى .

Scientometric study of food technology research : most influential scholarly publications in 2015 

based on Web of Science / Houcemeddine Turki, Seyed Mohammad Jalali. – Revue Maghrebine 

de Documentation et d ‘Information . – No.29(2020) . – p. 91-116. 

 حسن، محمد إبراهيم.

 حةةوث تةةة   -اتنلةةر اتعيمةةى اتةةةد ل  تةة  مجةةةعل تقنيةةة املعيومةةةعت  تحييةةل تةةيعنفوما ى متةةةهعمعت اتةةد ل اتعربيةةةة 

  872-52ص  -( 7186)معتس  86ع  -ملعيومعت ليم املكفبعت  ا

 شاشة، فاوس

تقيةةةيم املطةةةفوالعت اترق يةةةة  علاعمعةةةعت الازائريةةةة  عتةةةةف دام تقنيةةةعت اتةةةويب ا يك   فةةةعتس شعشةةةة، لبةةةةد 

  832-812، ص7م  -يدى ت اتغ ى    ا

In Third International Colloquium on Open Access .-Rabat , 2018.          

 ة.شباب، فاطم

مجيةةةةة ليةةةةم  -قيعتةةةةعت اتلةةةةبكة اتعنكبوتيةةةةة ضةةةة   قيعتةةةةعت املعيومةةةةعت  لالقةةةةة تةةةةدا ل غم لالقةةةةة ا فةةةةوا م 

  821-823ص  -( 7185) 5، ع2م  -املكفبعت 
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 .عبد القادر، عمر توفيق

املجيةةةةة اتعراقيةةةةة تفكنوتوجيةةةةع  -موقةةةخ )اتويةةةة  مةةةةعتريك (  معةةةعيي ه املعف ةةةةدم تةةةة  ترتيةةة  املواقةةةةخ للةةةة  إلانا نةةة. 

  21-77ص  -( 7183) 3، ع3م  -معت املعيو 

 عجيب، قص ى.

  - 7181املط،  -املحفوى اترقمى اتطوتى لل  إلانا ن.  اتاتة  يبوما ية  إشراف لبد املجيد مهنع 

 جعمعة املط  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه(

 زهرة، مريم. -فاطمة

Le champ de la scientométrie dans ses relations avec la bibliometrie et L'Informétrie.- 

  87-8ص  -( 7185) 5، ع2م  -مجية ليم املكفبعت  

 كاظم، رونق محمد.

اتةةف دام اتويةة  ماةة ن تقيةةعس قةةوم اتاةة ا   املوضةةو   تةة  مجةةعل ليةةم ناةة  ات/اةةل  إشةةراف  نةةعن بةةعاق 

  7183بغداا،  -لبد اترعاق 

 ط نصرية الاعمعة امل –غطر  ة )معجطفي ( 

 ناجى، إهداء صالح.

 ص 75 -قيعتعت املطفوالعت اترق ية لل  اتوي   نحو مطفوالعت غكع  كاع م  فعليية 

  7186إلاتكندتية،  -ت  املتؤت ر اتد ل  تقيعتعت املعيومعت 
 
 

 قياسات المعلومات

 . تحليل وستشهادات املرجعية. العلمية وإلانتاجيةالفكرى  )أنظر أيضا: إلانتاج 

 القياسات البديلة. قياسات الشبكة العنكبوتية. معامل الت ثير(
 

 إبراهيم، نهى عبد املنعم

إلانفةةع  اتاكةةرى تي ةةتؤت ين املطةةةي ين تةة  اتقةةر ن اتعلةةةرم ل لةة  مةة  اتراةةةرم  اتاتةةة  يوجرافيةةة  بييوجرافيةةةة 

  7186اتقعيرم،  - بييوما ية  إشراف شعبعن  يياة، مح وا لبعس   وام 

 جعمعة لعير  كيية اتدتاتعت إلا طعنية  قطم اتوثعئط  املكفبعت  -فوتاه(غطر  ة )اك 

 أبو الخير، إبراهيم حسن.

لطر  ةةةةعت املجةةةةععم تةةةة  الاعمعةةةةعت اتطةةةةعواية  املفع ةةةةة  قعلةةةةدم  يعنةةةةعت اترتةةةةعئل الاعمعيةةةةة  ةةةةدات املنظومةةةةة  

 حةةةوث تةةة  ليةةةم املكفبةةةعت  -اتاتةةةة تحييييةةةة  إ ةةةراييم  طةةة  غ ةةةو الخيةةة ، غتةةةعمة غ  ةةةد ج ةةةعل اتطةةةيد اتقيةةةش 

  51-3ص -( 7181)معتس  71ع - املعيومعت 
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 أبو بكر، مروة عمر.

توثيةط  حةوث املويبةةة تة  اتةةوط  اتعربةى  اتاتةةة  بييوجرافيةة  بييوما يةة  إشةةراف الحطةين لبةةد املةنعم، تبةةعا 

   7181اتقعيرم،  -فوعى 

 طم اتوثعئط  املكفبعت جعمعة لعير  كيية اتدتاتعت إلا طعنية  ق –غطر  ة )اكفوتاه( 

 ألاجورنى، زيد حمزة أبو فارس.

  اتاتةةةةة 7185-7111اترتةةةعئل اتعي يةةةةة املجةةةةععم مةةة  غقطةةةةعم املكفبةةةةعت  املعيومةةةعت  ييبيةةةةع تةةةة  اتااةةة م  ةةةةين لةةةةعم 

 ص 783- 7182املنصوتم،  - بييوما ية  إ لع  مطفواع تقمى  إشراف لال  لبد اتطفعت مغع ى 

 نصوتم  كيية آلاااب  قطم اتوثعئط  املكفبعت  املعيومعت جعمعة امل -غطر  ة )معجطفي ( 

 أحمد، نجاح عبد الكريم.

  7186 سةةةةى لةةةةعم  7118اترتةةةةعئل الاعمعيةةةةة املجةةةةععم تةةةة  كييةةةةعت اتعيةةةةوم إلا طةةةةعنية  جعمعةةةةة غتةةةةيوو مةةةة  لةةةةعم

 – اتاتةةةةة  بييوجرافيةةةةة  بييوما يةةةةة  إشةةةةراف شةةةةعبعن  يياةةةةة، منصةةةةوت تةةةةعيد مح ةةةةد، لبيةةةة  ات/ويةةةةل مح ةةةةد 

 7171وو ، غتي

 جعمعة غتيوو  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه(

 بالقاسم، حميدة سعد حسين

 -إلانفةةع  اتاكةةرى تي ةةرغم اتييبيةةة  اتاتةةة  بييوما يةةة  إشةةةراف مح ةةد ففحةة  لبةةد اتهةةعاى، يبةةه ففحةة  بطةةةيو ى 

 ص  822ن، -غ - 7182طن/ع، 

 طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت جعمعة  -غطر  ة )اكفوتاه(

 البرى، دعاء.

Ranking of Egyptian faculties of veterinary medicine based on 

 PubMed indexed publications: A bibliometric analysis.- p.4-20. 

  7186 ي. ،اتوو  -ا عية املكفبعت املف صصة، فرع الخيي  اتعربى ل 77تؤت ر املت  

 البلدواى، صابر فاضل.

  7181بغداا،  -املصناعت اترق ية ت  اتبحوث إلالالمية ت  الاعمععت اتعراقية  اتاتة  بييوما ية 

 الاعمعة املط نصرية  كيية آلاااب  قطم املعيومعت  املكفبعت  –غطر  ة )معجطفي ( 

 بوزاهر، سيف الدين.

تفحقيةةةةط اتفن يةةةةةة الاجف عليةةةةة املطةةةةةفدامة  اتاتةةةةة  بييوما يةةةةةة  اتةةةةد ت اتفن ةةةةوى املطةةةةةفدام ملتؤتطةةةةعت اتوقةةةةةة 

              -( 7171)يونيةةةةةةةةةةةو  8، ع8مةةةةةةةةةةة  -مجيةةةةةةةةةةةة اتيةةةةةةةةةةةد اتد تيةةةةةةةةةةةة تقيعتةةةةةةةةةةةعت املعيومةةةةةةةةةةةعت  -الازائةةةةةةةةةةةر  املغةةةةةةةةةةةرب ن وذجةةةةةةةةةةةع 

  782-835ص 
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 .تنفير ، محمد 

A Scopus based bibliometric evaluationof Saudi medical journals from 1979 to 2019 . – Journal 

of Talent Development and Excellence.- (2020) .-p. 2328-2337. 

 .الجابرى، سيف

 صةةةةعئ  اتنفةةةةع  اتاكةةةةرى  املنلةةةةوت تةةةة  اتيةةةةل ا تيةةةةعت اتوبةةةةول الحةةةةر تةةةة  مجةةةةعل ليةةةةم املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  

   813-865، ص 2م  -اتاتة  بييوما ية  تية الاع رى، غبيية اتهنعئى 

In: Third International Colloquium on Open Access .-Rabat , 2018.          

 جاد هللا، نرمين إبراهيم.

اترتةةعئل لكعاي يةةة املجةةععم  جعمعةةة إلاتةةكندتية تةة  مجةةعل اتانةةون  اتاتةةة  بييوجرافيةةة  بييوما يةةة  إشةةراف 

   7181إلاتكندتية،  -يعنم لبد اتر يم إ راييم 

 إلاتكندتية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  جعمعة -غطر  ة )معجطفي (

 الجندى، محمد فتح هللا.

الاتهعمعت اتعي ية ةلضع  ييرة اتفدت    علاعمععت املصرية ت  مجعل اتعيةوم ات/بيةة تة  لصةر اتفنعفطةية 

   7181طن/ع،  -اتععملية  اتاتة  بييوما ية مقعتنة  إشراف غ  د اتعربى، غ  د تج  شعيين 

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -  ة )اكفواته(غطر 

 الجيار، مها عبد الحليم.

 -مجية كيية آلاااب جعمعة اتقعيرم  اتاتة تحيييية  بييوما ية  م ى شةعكر لبةد اتي/يةة، اينةع مح ةد ففحة  

   7182اتقعيرم، 

 بعت  اتوثعئط  املعيومعت جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكف -غطر  ة )معجطفي (

 الحاج، محمد طه محمد.

املطةةةةةةةفواع اترقمةةةةةةةى لاعمعةةةةةةةة إفريقيةةةةةةةع اتععمليةةةةةةةة  اتاتةةةةةةةة  بييوما يةةةةةةةة ملحفةةةةةةةوى اتةةةةةةةد تيعت اتعي يةةةةةةةة  اتجعيع هةةةةةةةع 

  872-13ص  -( 7181)ينعير  7، ع7س - وتية املكفبعت  املعيومعت  -املوضولية 

 .الحبش ى، أمانى 

Bibliometric analysis of  neurosciences research  productivity in Saudi      Arabia from 2013- 

2018.- Neurosciences Journal .- Vol. 25 , No. 2(2020) .- p . 134-143.     

 حواص، حسن أحمد.

اترتةةةةةةةعئل اتعي يةةةةةةةة   كفبةةةةةةةة املركةةةةةةةز اتةةةةةةةوط ى تي حاوظةةةةةةةعت  اتدتاتةةةةةةةعت اتفعتي يةةةةةةةة  اتاتةةةةةةةة  بةةةةةةةاية تطةةةةةةة ع هع 

 3ع-املجيةةةةة اتييبيةةةةة تي كفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  لتشةةةةية  -تك يةةةةة  اتزمنيةةةةة  املوضةةةةولية  اتنوليةةةةة  اتجعيع هةةةةع ا

  771-715ص  -( 7182)
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 الخو ى، منار على.

إلانفةةع  اتاكةةرى تةة  مجةةعل اتاهرتةةة منةةذ اتقةةرن اتفعتةةخ للةةر  اتاتةةة  بييوجرافيةةة  بييوما يةةة  شةةعبعن لبةةد 

  7182  هع،  -اتعزيز  يياة، نهى بلي  غ  د لبد اتععل 

 جعمعة   هع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  –غطر  ة )معجطفي ( 

 الدرديرى، هدير عبد املنعم.

م  اتاتةة  بييوما يةة  7182  سةى  8331إلانفع  اتاكةرى اتصةعات تة  مجةعل اتفةعتيخ إلاتةالمى   صةر منةذ لةعم 

   7182إلاتكندتية،  -إشراف ميطع  محر س مهران 

 جعمعة إلاتكندتية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  –معجطفي ( غطر  ة )

 الدكر، متو ى على محمد.

قيعتعت مصعات   دمعت املعيومعت إلاتكا  نية  اتاتة تحيييية توضخ مبةعاتم مصةرية تة  مجةعل اتقيعتةعت 

  7186املنيع،  -إلاتكا  نية  إشراف غمجد لبد اتهعاى الاويرى 

 جعمعة املنيع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  -(غطر  ة )اكفوتاه

 ركابى، أحمد.

م  اتاتةة  بييوما يةةة  7183م  سةى لةعم 8163إلانفةع  اتاكةرى اتعربةى لة  قنةةعم اتطةو   منةذ افففع هةع لةةعم 

  م   7 - 7186اتقعيرم،  -إشراف  عمد اتلعفع  ايعب 

 ة آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت جعمعة اتقعيرم  كيي –غطر  ة )معجطفي ( 

 روابحى، محمد.

  7185إلةة   7112اتاتةةة  بييوما يةةة ملجيةةة اتبحةةوث  اتدتاتةةعت اتعي يةةة لاعمعةةة ا  يح ةةى فةةعتس  عملديةةة مةة  

   7182  ي  مييعنة ،   -ى اغ  د ت ا ح ، لبد اترعاق مدا

 جعمعة الايالل   -غطر  ة )معجطفي (

 د هللا.الزامل، منصور عب

تقنية املعيومعت ت  إلانفةع  اتاكةرى ةلضةع  ييرةة اتفةدت    ف صة  ليةوم املكفبةعت  املعيومةعت  علاعمعةعت       

   763-775ص  -( 7182)يونيو  83ع  -اليم  -اتطعواية  اتاتة  بييوما ية 

 زايد ، نورا أحمد عبد الحميد.

 -يةةة  إشةةراف  طةةنع  محاةةوب، كةةوثر املطةةيمى للةة   ةةحيم مطةةيم  اتاتةةة  بييوما   zipfت/بيةةط قةةعنون عيةةة 

   7186اتقعيرم، 

 جعمعة لعير  كيية اتدتاتعت إلا طعنية  قطم اتوثعئط  املكفبعت  -غطر  ة )معجطفي (

 زايد، نورا أحمد عبد الحميد.

وم املجيةةة اتد تيةةة تعيةة - تعديالتةةه امل فياةةة كةةملاام تفقيةةيم اتبةةع ثين  اتاتةةة نظريةةة  (h index)متؤشةةر ييةة   

  235-333ص  -( 7183)غكفوبر  ايط     2، ع6م  -املكفبعت  املعيومعت 
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 الزبيدى، علياء جبار.

جعمعةةةةةة اتبصةةةةةرم  اتاتةةةةةة  -كييةةةةةة آلاااب –الاتجعيةةةةةعت املوضةةةةةولية تيرتةةةةةعئل الاعمعيةةةةةة تةةةةة  قطةةةةةم الاغرافيةةةةةع 

  7186اتبصرم،  -تحيييية  إشراف تي عن جواى الاتدى 

 تبصرم جعمعة ا –غطر  ة )ا يوم لعل ( 

 الزريدى، ليلى محمد حسين.

مجيةةةةةةةةة املكفبةةةةةةةةةعت  -الا حةةةةةةةةعث اتعي يةةةةةةةةة املنلةةةةةةةةوتم   جيةةةةةةةةة كييةةةةةةةةة آلاااب جعمعةةةةةةةةة مصةةةةةةةةراته  اتاتةةةةةةةةة تحييييةةةةةةةةة 

  35-28ص  -( 7183) 78ع - املعيومعت 

 الزهرانى، أحمد بن جمعان.

إلةةةةة   8322 م مةةةةة  إلانفةةةةع  اتاكةةةةةرى املنلةةةةةوت تةةةةة  مجةةةةةعل الاقفصةةةةةعا تةةةةة  امل يكةةةةة اتعربيةةةةةة اتطةةةةةعواية  ةةةةةالل اتااةةةةة

   7182اتريعر،  -ية  اتاتة  بييوما ية  إشراف يعشم فر عت 8232

 جعمعة املي  تعوا  –غطر  ة )معجطفي ( 

 الزهرانى، جمعان بن عبد القادر.

اتنلر اتعيمى ت  معهد اتبحوث اتعي ية  إ يع  اتا اث إلاتالمى  جعمعة غم اتقرى  اتاتةة  بييوما يةة تينفةع  

، 5مة  -مجيةة جعمعةة طيبةة تةعااب  اتعيةوم إلا طةعنية  -يةة 8233إلة  8332وت  الل اتاا م مة  اتاكرى املنل

  231-221ص  -( 7186) 81ع 

 سعدون، سلمى.

   و ععمةةةةة،   ةةةةي  مييعنةةةةة  إلةةةةداا تةةةةةيمى لةةةةمةةةةذكرات املعتةةةةا  تةةةة  ليةةةةم املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  جعمعةةةةةة الايال

 ص 856 - 7181،    ي  مييعنة  -تعد ن، تععا مدتس  إشراف لبد اتقعات غ قعس ى 

 جعمعة الايالل   -غطر  ة )معجطفي (

 السعيد، ترقاس محمد.

(  اتاتةةةةةةة 7186-8311) 7اترتةةةةةةعئل الاعمعيةةةةةةة املنعقلةةةةةةة  قطةةةةةةم ليةةةةةةم املكفبةةةةةةعت  اتفوثيةةةةةةط  جعمعةةةةةةة الازائةةةةةةر 

  857-36ص  -( 7186) 2، ع5م  -مجية ليم املكفبعت  -تحيييية 

 سلمان، زينب ناصر.

 -عئى قبةةل إلاتةةالم  اتاتةةة  بييوما يةةة تةة  ضةةو  اتنظريةةعت لا يةةة تقيعتةةعت املعيومةةعت املععبةةرم اتلةةعر اتنطةة

  771-785ص  -( 7171)يونيو  8ع -مجية غتيد اتد تية تقيعتعت املعيومعت 

 سليمان، ثراء يعقوب.

املةط  -مهنةع لاب اتطوتى ت  اتنصة اتثع ى م  اتقرن اتعلري   اتاتة  بييوما ية  إشراف لبد املجيةد 

 ،7183   

 جعمعة املط  كيية آلاااب  اتعيوم إلا طعنية  قطم املكفبعت  املعيومعت  –غطر  ة )اكفوتاه( 
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 .السمدو ى، هند عبد الحفيظ

إلانفةةةةةةع  اتاكةةةةةةرى ةلضةةةةةةع  ييرةةةةةةة اتفةةةةةةةدت    جعمعةةةةةةة طن/ةةةةةةع املسةةةةةةال تةةةةةةة  قوالةةةةةةد اتبيعنةةةةةةعت اتععمليةةةةةةة  اتاتةةةةةةةة 

  7181طن/ع،  -ا، ثر ت يوتة اتغيبعن  بييوما ية  إشراف غتعمة اتطيد مح و 

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه( 

 السيد، محمد خميس.

تةةويع ،  -كفةةعب املةةوتى لنةةد اتقةةدمع  املصةةريين  اتاتةةة  بييوما يةةة  إشةةراف شةةعبعن  يياةةة، نعبةةر اتكلةةوى 

  تقة   651 - 7181

 تويع   كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت جعمعة  -غطر  ة )اكفوتاه(

 شاشة، فارس.

 - بييوفيييةع  -  شعشةة فةعتس، لعئلةة  عيةة  لحةع  scopusتقييم إلانفع  اتعيمى الازائرى ت  قعلدم اتبيعنةعت 

  828-813ص  -( 7183) 3ع

 الشربجى، خليل منصور.

ملنلةوت تة  املجيةة اتي نيةة تيبحةوث  اتدتاتةعت بع  جوانة  اتفةملتية  املةتؤتاين تة  إلانفةع  اتاكةرى اتزتا ة  ا

مجيةةة املركةةةز  -   ييةةل منصةةوت اتلةةربز ، نعايةةة بةةعلح اتطةةيي ع ى، قعئةةد يح ةةى بةةالا 7183-8332اتزتاليةةة 

  323-333ص  -( 7181)ينعير  3، ع 5م  -اتعربى تيبحوث  اتدتاتعت ت  ليوم املكفبعت  املعيومعت 

 الشربجى، خليل منصور 

Collaborative authorship of research articles published in the Yemeni Journal of Argircultural 

Research and Studies "YJARS" (1994-2013/ Khalil M. Alsharjabi, Nadia S. Alsulaimani, Qaid Y. 

Salah.-   

 -( 7181)يونيةةةةةةو  81ع،  5مةةةةةة  -م املكفبةةةةةةعت  املعيومةةةةةةعت و مجيةةةةةةة املركةةةةةةز اتعربةةةةةةى تيبحةةةةةةوث  اتدتاتةةةةةةعت تةةةةةة  ليةةةةةة

  312-716ص

 شعالن، شيماء فاروق.

، 5مةة  -املجيةةة اتد تيةةة تعيةةوم املكفبةةعت  املعيومةةعت  -املركةةز اتقةةومى تيا ج ةةة  اتاتةةة  بييوجرافيةةة  بييوما يةةة 

  388-733ص  -( 7181)يوتيو  تبف     3ع

 شعالن، محمود محمد.

 ص 73 -ليم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  ت عت   صعئ  إلانفع  اتاكرى اتعربى ت  مجعل مص/لحعت

  7181اتقعيرم،  -ت  املتؤت ر اتعيمى اتثعم  تقطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  جعمعة اتقعيرم 

 شهوان، منى فاروق.

اتةد تيعت إلاتكا  نيةةة املفع ةةة للة  شةةبكة إلانا نةة. تة  اتا  يةةة  ليةةم اتةنا   اتاتةةة  بييوجرافيةةة  بييوما يةةة  

   7181طن/ع،  -شعبعن لبد اتعزيز، ثر ت يوتة اتغيبعن، نعاية تعد مرس ى إشراف 

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه(
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 الشويلى، سعاد محمد.

الاتجعيةةةةةعت املوضةةةةةولية مللةةةةةعت خ اتةةةةةد يوم اتعةةةةةعل   تتةةةةةعئل املعجطةةةةةفي   غطةةةةةعتيم اتةةةةةدكفوتاه املجةةةةةععم تةةةةة  معهةةةةةد 

بغةةةداا،  -الحةةةدي ى  نةةةوتى جعمعةةةة بغةةةداا  إشةةةراف غتةةة ع  -الحضةةةرى  إلاقييمةةةى تيدتاتةةةعت اتعييةةةع اتف /ةةةي 

7183  

 الاعمعة املط نصرية  –غطر  ة )معجطفي ( 

 الشيمى، عزة.

 حةةةةوث تةةةة  ليةةةةم املكفبةةةةعت  -تحييةةةةل الات لةةةةهعاات املرجعيةةةةة ترتةةةةعئل اتهندتةةةةة املع عتيةةةةة  اتاتةةةةة  بييوما يةةةةة 

  267-315ص  -( 7186)معتس  86ع - املعيومعت 

 طلبة، نداء مصطفى.

إلانفةع  اتاكةرى ةلضةع  ييرةة اتفةدت    جعمعةة قنةعم اتطةو    اتاتةة تحييييةة تي  رجةعت اتبحثيةة املفع ةة 

 - حةوث تة  ليةم املكفبةعت  املعيومةعت  -ت  قوالد اتبيعنعت اتععمليةة  موقةخ الاعمعةة مة  اتفصةنياعت اتععمليةة 

  332-338ص  -( 7186)تبف     82ع 

 عباس، طه ياسين.

  غطر  ةةةة 7186بغةةةداا،  -الاتجعيةةةعت املوضةةةولية تبحةةةوث مجةةةالت كييةةةعت ات/ةةة  اتبي/ريةةةة  اتاتةةةة تحييييةةةة 

 الاعمعة املط نصرية  –)معجطفي ( 

 عبد الحافظ، بهاء إبراهيم.

           - (7186)غ ريةةةةةةةةةل  مةةةةةةةةةةعيو  يونيةةةةةةةةةةو 7، ع82مكفبةةةةةةةةةةعت  نةةةةةةةةة.  مةةةةةةةةةة  -املتؤشةةةةةةةةةرات اتببييوما يةةةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةمل هع  ت/وتيةةةةةةةةةةع 

  37-71ص 

 عبد الرازق، أحمد فتحى.

إنفعجيةةةةةةة لطر  ةةةةةةعت لكعاي يةةةةةةة  قطةةةةةةم املكفبةةةةةةعت  اتوثةةةةةةعئط  املعيومةةةةةةعت جعمعةةةةةةة اتقةةةةةةعيرم ن وذجةةةةةةع  اتاتةةةةةةة 

 ( 7182)يونيو  26ع  - Cybrarians Journal - بييوما ية 

 عبد العال، محمد كامل.

اتنبةةةةةةةوى اتلةةةةةةةرية تةةةةةةة  اتقةةةةةةةرن اتعلةةةةةةةري   اتاتةةةةةةةة اتكفةةةةةةة  امل/بولةةةةةةةة اتصةةةةةةةعاتم تةةةةةةة  مصةةةةةةةر تةةةةةةة  ليةةةةةةةوم الحةةةةةةةدي  

   7186طن/ع،  - بييوما ية  إشراف شعبعن لبد اتعزيز  يياة، ثر ت اتغيبعن 

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 عبد العال، نهى بشير.

املجيةةةة اتد تيةةةة تعيةةةوم  -فيةةةة  بييوما يةةةة   اتاتةةةة  بييوجرا7182إلةةة   7116املا ج ةةةعت تةةة  مصةةةر تةةة  اتااةةة م مةةة  

  332-732ص  -( 7182)ينعير  معتس  8، ع2م  -املكفبعت  املعيومعت 
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 عبد العليم، أسماء على محمود.

ات ةةةةة ام  آلاتيةةةةةة لحطةةةةةعب قةةةةةعنون  راافةةةةةوتا  اتاتةةةةةة تقيي يةةةةةة تجريبيةةةةةة  إشةةةةةراف  طةةةةةنع  محاةةةةةوب، منصةةةةةوت 

   7186غتيوو،  -تعيد 

 عة غتيوو  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت جعم -غطر  ة )اكفوتاه(

 عبد الفتاح، هاجر عبد الحميد.

غ حةةةةعث اتا قيةةةةة  جعمعةةةةة لعيةةةةر فةةةةرع اتقةةةةعيرم  اتاتةةةةة  بييوجرافيةةةةة  بييوما يةةةةة  إشةةةةراف تبةةةةعا فةةةةوعى،  تةةةةعم 

   7182اتقعيرم،  -مني  

 ية  قطم اتوثعئط  املكفبعت جعمعة لعير  كيية اتدتاتعت إلا طعن –غطر  ة )معجطفي ( 

 عبد الكريم، تيرار.

Etude bibliometrique des archives du Journal El-Moudjahid de 1956 à 1962 .- 

  813-827ص  -( 7182) 3ع -مجية ليم املكفبعت  

 .عبد الكريم، هبه أحمد 

يوما يةةةة  إشةةراف ميطةةةع  محةةةر س غفةةالم اترتةةةوم املفحركةةة املوجهةةةة تلطاةةةعل تةة  اتقةةةرن اتعلةةري   اتاتةةةة  بي

  7182إلاتكندتية،  -مهران 

 جعمعة إلاتكندتية  كيية آلااا ز قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 . عبد املنعم، أحمد صالح

 ص 32 -بوتم غاب  مكفبعت لطاعل ت  قوالد  يعنعت اات املنظومة  اتاتة ك ية  نولية 

  7183اتقعيرم،  -للر ةاب لطاعل ت  املتؤت ر اتعيمى اترابخ 

 عبد الهادى، محمد فتحى.

 ص 781 - 7181إلاتكندتية  اات اتثقعفة اتعي ية،  - 8و -اتقيعتعت اتببييوجرافية  اتقيعتعت اتبديية 

 عبد الهادى، محمد فتحى.

 ص   73 -قيعتعت املعيومعت ت  الاا يعت اتعربية 

  7186إلاتكندتية،  -ت  املتؤت ر اتد ل  تقيعتعت املعيومعت 

  31-88ص  -( 7186)ينعير يوتيو  82،  86ع -غيضع ت   اتاتعت املعيومعت 

 عثمان، إسماعيل رجب.

املجيةةة  -اترتةةعئل اتعي يةةة اتسةةى غشةةرف لييهةةع لتةةفعذ اتةةدكفوت شةةعبعن لبةةد اتعزيةةز  يياةةة  اتاتةةة  بييوما يةةة 

  22-38ص  -( 7183  ايط    )غكفوبر 2، ع6م  -اتد تية تعيوم املكفبعت  املعيومعت 

 عثمان، إسماعيل رجب.

شةةبوعت اتفةةملتية امللةةا ن  جعمعةةة اتايةةوم  اتاتةةة  بييوما يةةة تحييييةةة  عتةةف دام غتةةيوب تحييةةل اتلةةبوعت 

  711 - 868 ص -( 7183)يوتيو  57، ع76م  -الاتجعيعت الحديثة ت  املكفبعت  املعيومعت  -الاجف علية 
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 .العذارى، عذراء عبد الحسين

الاعمعةةةةةة املط نصةةةةةرية  اتاتةةةةةة تحييييةةةةةة  إشةةةةةراف  طةةةةة  تضةةةةةع  -اتبحةةةةةوث املنلةةةةةوتم تةةةةة  مجيةةةةةة كييةةةةةة اتا  يةةةةةة

  7186بغداا،  -اتنجعت 

 الاعمعة املط نصرية  –غطر  ة )معجطفي ( 

 العزى، سالم جاسم.

 قيعس منفصة اتع ر ملصةعات املعيومةعت تة  مجةعل ليةم الحعتةوب  اتاتةة  بييوما يةة  إشةراف  نةعن بةعاق

  7187بغداا،  -ق البد اترع 

 الاعمعة املط نصرية  –غطر  ة )معجطفي ( 

 الغالبى، إخالص عبد ألامير.

 -  اتاتةةةةةة تحييييةةةةةة  إشةةةةةراف تةةةةةي عن جةةةةةواى الاتةةةةةدى بصةةةةةرماتنفةةةةةع  اتاكةةةةةرى املنلةةةةةوت تةةةةة  مجةةةةةالت جعمعةةةةةة ات

  7183اتبصرم، 

 جعمعة اتبصرم  –غطر  ة )معجطفي ( 
 

 غنيم، محمد سالم.

  832-823ص  -( 7186)يوتيو  71ع -تراثيعت  -(  اتاتة  عتة 8332-8358فع )شوق  ضية ملر 
 

 فخرى، نجوان محمد.

  اتاتةةةة  بييوما يةةةة  إلةةةداا نجةةةوان 7181 سةةةى نهعيةةةة  8323إلانفةةةع  اتاكةةةرى  ع نجييزيةةةة  ةةةول  ةةةرب غكفةةةوبر 

يرم، اتقةةةع -مح ةةد ف ةةةرى مح ةةةد ت/اةةةى  إشةةراف  لةةة . مح ةةةد للةةة  قعتةةةم، مصةة/اى غمةةةين  طةةةعم اتةةةدي  

 ص(  238، 751م  ) 7 - 7181

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  -غطر  ة )اكفوتاه(
 

 فخرى؛ نجوان محمد.

 -مجيةةةةةة املكفبةةةةةعت  املعيومةةةةةعت اتعربيةةةةةة  - 8323 صةةةةةعئ  إلانفةةةةةع  اتاكةةةةةرى  ع نجييزيةةةةةة  ةةةةةول  ةةةةةرب غكفةةةةةوبر 

  726-738ص  -( 7183)ينعير  8، ع33س
 

 

 .ابل، محمد عبد الستارق

 -لعيةةةةر اتلةةةةرية تةةةة  إلانفةةةةع  اتاكةةةةرى امل/بةةةةوع  اتاتةةةةة  بييوما يةةةةة  إشةةةةراف شةةةةعبعن  يياةةةةة، اتطةةةةعيد اا  ا 

   7182اتقعيرم، 

 جعمعة لعير  كيية اتدتاتعت إلا طعنية  قطم اتوثعئط  املكفبعت  –غطر  ة )معجطفي ( 
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 القلش، أسامة أحمد جمال السيد.

الاتجعيةةةةةعت الحديثةةةةةة تةةةةة   -جةةةةةععم تةةةةة  معهةةةةةد اتبحةةةةةوث  اتدتاتةةةةةعت اتعربيةةةةةة  اتاتةةةةةة  بييوما يةةةةةة لطر  ةةةةةعت امل

  873-22ص  -( 7182)يوتيو 21، ع72م  -املكفبعت  املعيومعت 
 

 سيلفستر.قوايس ى، 

Etude bibliométrique des publications sénegalaises sur les maladies non transmissibles: 

libre accès vs accès payant/ Sylvestre Kouakou, Dijibril Diakhate.-Vol.1, p. 266-292. 

In: Third International Colloquium on Open Access .-Rabat , 2018.   

 ، ساملة.ش ى قو 

Les indicateurs de recherche entre référntiels internationaux et contexte national.- Revue 

d'Information Scientifique & Technique.- Vol.23, No.1 (2016).- p.70-92. 
 

 

 الكبير، أحمد ماهر محمد

لطر  ةةةةةةعت الاعمعيةةةةةةة ةلضةةةةةةع  ييرةةةةةةة اتفةةةةةةدت    عتوييةةةةةةعت اتع ييةةةةةةة  جعمعةةةةةةة لعيةةةةةةر فةةةةةةرع غتةةةةةةيوو  اتاتةةةةةةة 

    ،753 - 7186اتقةةةةةعيرم،  - بييوما يةةةةةة  إشةةةةةراف  عمةةةةةد اتلةةةةةعفع  ايةةةةةعب،   لةةةةةعتكة لبةةةةةد الح يةةةةةد غ ةةةةةو  ةةةةةرص 

 [ ص 81]

كييةةةةة اتدتاتةةةةةعت إلا طةةةةةعنية  قطةةةةم اتوثةةةةةعئط  املكفبةةةةةعت  -جعمعةةةةةة لعيةةةةر )فةةةةةرع اتبنةةةةةعت( -غطر  ةةةةة )معجطةةةةةفي (

  املعيومعت 

 متو ى، محمود عبد السميع

تصةةة يم نظةةةةعم آلةةةة   ااتم اتدتاتةةةةعت اتببييوما يةةةةة تةةةة  ت صةةةة  املكفبةةةةعت  املعيومةةةةعت  إشةةةةراف ج ةةةةعل مرسةةةة ى 

  7183إلاتكندتية،  -الخول  

 جعمعة إلاتكندتية  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 محجوب، أحمد محمد.

  اتاتةةةةة  بييوما يةةةةة  7188اترتةةةةعئل الاعمعيةةةةة املجةةةةععم تةةةة  اتاقةةةةه إلاتةةةةالمى  علاعمعةةةةعت املصةةةةرية  سةةةةى لةةةةعم 

   7183طن/ع،  -إشراف شعبعن لبد اتعزيز  يياة، ثر ت يوتة اتغيبعن 

 جعمعة طن/ع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -  ة )معجطفي (غطر 

 محسن، أمل على.

 -  اتبحةةةوث املنلةةةوتم إتكا  نيةةةع  اتاتةةةة  تحييةةةل 7182-7181مجيةةةة اتبحةةةوث  اتدتاتةةةعت اتنا/يةةةة، للةةةداا 

  882-23ص -( 7181)كعنون ل ل  2، ع3م  -املجية لتانية تي كفبعت  املعيومعت 
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 .عبد املحسن محمد محفوظ ، 

 وتيةةة  –م    7186م    8336ا تيةةة كييةةة اتيغةةة اتعربيةةة  جرجةةع   اتاتةةة  بييوجرافيةةة  بييوما يةةة منةةذ لةةعم 

  8127 -333ص –(   7171) 8،   72ع –كيية اتيغة اتعربية  جرجع   

 محمد، مروة بكر.

إشةةراف الحطةةين لبةةداملنعم، تبةةعا  توثيةةط  حةةوث املويبةةة تةة  اتةةوط  اتعربةةى  اتاتةةة  بييوجرافيةةة  بييوما يةةة 

  7181اتقعيرم،  -فوعى 

 جعمعة لعير  كيية اتدتاتعت إلا طعنية  قطم اتوثعئط  املكفبعت  –غطر  ة )اكفوتاه( 

 محمود، شيماء على .

ص  –(   7182) ينةةةةعير  –مجيةةةةة كييةةةةة آلاااب ، جعمعةةةة غتةةةةيوو    – قيعتةةةعت املعيومةةةةعت   غي ي هةةةةع   تعرياهةةةع       

378- 321   

 مراد، محمد يوسف

 املفع ةة  7182إلة   7115اترتعئل الاعمعية املجععم ت  مجعل ليم املكفبعت  املعيومةعت تة   ةالل اتااة م مة  

 حةةةوث تةةة  ليةةةم  -  اتاتةةةة تحييييةةةة Pro-Quest Dissertations & Theses Globalل ةةة  قعلةةةدم اتبيعنةةةعت 

  55-3ص  -( 7186، )معتس 86ع -املكفبعت  املعيومعت 

 مراد، محمد يوسف.

 حةةةوث تةةة  ليةةةم املكفبةةةعت  -اتاتةةةة تحييييةةةة  WDLاملج ولةةةعت اترق يةةةة املفع ةةةة تةةة  املكفبةةةة اترق يةةةة اتععمليةةةة 

  813-58ص  -( 7181)معتس  71ع - املعيومعت 

 مرس ى، نادية سعد.

تعةةعتمى  اتاتةةة إتةةهعمعت غلضةةع  ييرةةة اتفةةدت    جعمعةةة طن/ةةع تةة  مجةةعل اتعيةةوم ات/بيةةة تةة  اتنلةةر اتعيمةةى ا

  338-313ص  -( 7182)يوتيو 21، ع72م  -الاتجعيعت الحديثة ت  املكفبعت  املعيومعت  - بييوجرافية 

 مسعود، ماهر.

 -  اتاتةةةة  بييوما يةةةة 7187تةةةينع  تةةة  إلانفةةةع  اتاكةةةرى اتعربةةةى منةةةذ  دايةةةة اتقةةةرن اتعلةةةري   سةةةى نهعيةةةة اتعةةةعم 

Cybrarians Journal - 71-8 ص -( 7171)معتس  52ع  

 .معتوق، خالد بن سليمان

 حةةةةةةةوث  اتاتةةةةةةةةعت مةةةةةةةتؤت رات الاتحةةةةةةةةعا اتعربةةةةةةةةى تي كفبةةةةةةةعت  املعيومةةةةةةةةعت  اتاتةةةةةةةةة تحييييةةةةةةةة تي ةةةةةةةةتؤت ري  اترابةةةةةةةةخ 

  11-23ص -( 7186)غكفوبر  56ع  -اتاهرت.  - اتعلري   الخعم   اتعلري  

 معوض، محمد حامد.

ت املعيومةةةةعت إلاتكا  نيةةةة   ةةةةدمع هع تةةةة  املكفبةةةةعت اتقيعتةةةعت إلاتكا  نيةةةةة تةةةة  املكفبةةةةعت  ت/بيقع هةةةع للةةةة  مصةةةةعا

 ص  721 - 7186اتقعيرم،  -املصرية  لمريكية  اتاتة تحيييية مقعتنة  إشراف مح د ففح  لبد اتهعاى 

 جعمعة اتقعيرم  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  اتوثعئط  املعيومعت  –غطر  ة )اكفوتام( 
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املجيةة اتد تيةة  - 7186غسطة/   3-6إلاتةكندتية   - معامل التة ثير العربةىامل تمر الدو ى لقياسات املعلومات و 

  321-332ص  -( 7186)يوتيو  تبف     3، ع3م  -تعيوم املكفبعت  املعيومعت 

 نجيب، منة هللا محمد.

إلانفةةةةةةةع  اتاكةةةةةةةرى املنلةةةةةةةوت للةةةةةةة  شةةةةةةةبكة إلانا نةةةةةةة.  ةةةةةةةد ت اتنلةةةةةةةر إلاتكا  نيةةةةةةةة اتعربيةةةةةةةة  اتاتةةةةةةةة  بييوجرافيةةةةةةةة 

   7171  هع،  -ما ية  إشراف اتعمة  عمد لل ، ااتيع مح وا موس ى  بييو 

 جعمعة   هع  كيية آلاااب  قطم املكفبعت  املعيومعت  -غطر  ة )معجطفي (

 نظير، جورج.

مةةةخ اتاتةةةة  7188-8352قداتةةةة اتبع ةةةع شةةةنوام اتثعتةةة    بييوجرافيةةةة شةةةعت ة تيكفةةة  اتسةةةى  لةةةرت  ةةةين لةةةعمى 

               -( 7186)غ ريةةةةةةةةةةةةةةةل  52ع  -اتاهرتةةةةةةةةةةةةةة.  -  لةةةةةةةةةةةةةةرر  تقةةةةةةةةةةةةةةةديم لعيةةةةةةةةةةةةةةدم نصةةةةةةةةةةةةةةي  7187اتقةةةةةةةةةةةةةةعيرم،  - بييوما يةةةةةةةةةةةةةةة 

  773-775ص 

 الهنائى ، أمينة .

 صةةةعئ  اتنفةةةع  اتاكةةةةرى املنلةةةوت تةةة  اتيةةةةل ا تيةةةعت اتوبةةةول الحةةةةر تةةة  مجةةةعل ليةةةةم املكفبةةةعت   املعيومةةةةعت   

 (  7171)تبف     53ع –  Cybrarians Journal–  الاع رى  ، تية اتاتة  بييوما ية   غبيية اتهنعئى

 الهنائى، راشد بن على.

منرايةةةةةةة مقا  ةةةةةةة تيدتاتةةةةةةعت اتببييوما يةةةةةةة لخصةةةةةةعئ  اتنفةةةةةةع  اتاكةةةةةةرى املنلةةةةةةوتى تةةةةةة  شةةةةةةول كفةةةةةة   اتاتةةةةةةة 

ل ةةةةعن  اات  -ت/بيقيةةةةة للةةةة  مكفبةةةةة امليةةةة  فهةةةةد اتوطنيةةةةة  تاشةةةةد  ةةةة  للةةةة  اتهنةةةةعئى، لبةةةةد املجيةةةةد بةةةةعلح  ةةةةولزم 

 ص 772 - 7186باع  تي/بعلة  اتنلر  اتفوع خ، 

 .الوزانى، حسن

  52-32ص  -( 7171) 75ع  -اليم  -لاب  املغربى  الل اتقرن اتعلري   مقعتبة  بييومرتية 

 ولجى، هدى.

الاتجعيعت الحديثة تدى طيبةة اتفقنيةعت لتشةياية  اتاتةة  بييوما يةة ملةذكرات معتةا    عهةد ليةم املكفبةعت 

  7186قطن/ينة،  -  يدى  تز ، غت ع  طوبعل 7ة اتفوثيط جعمعة لبد الح يد مهرى قطن/ين

  7جعمعة قطن/ينة  -غطر  ة )معجطفي (

 يوسف، حمدى.

Y-index ص  87 -    دى يوتة، لال  لبد اتبعتى 

  7186إلاتكندتية،  -ت  املتؤت ر اتد ل  تقيعتعت املعيومعت 

 اليوسف، خالد بن أحمد.

م  اتاتةةةةة  بييوجرافيةةةةة 7186يةةةةة  8232ة اتطةةةةعواية تعةةةةعم  ركةةةةة اتفةةةةملتية  اتنلةةةةر لابةةةةى تةةةة  امل يكةةةةة اتعربيةةةة

  (725)كفعب املجية اتعربية   -[ ص 8، ]723 - 7182اتريعر  املجية اتعربية،  - بييوما ية 
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 قيم العاملين

 

 .بنت قبالن  نجاح القبالن،

ام يييي  س ععبنييييالعقيييي  سعع/عنجيييى 0202قيييالعاملييييى مؤسعاييييعع ماتيييىععايلمو ييييىععامتييييلو   ع  وا   يييىع يييي ع   يييي ع

 .ع111-121صع عع1 جعع-امزهرى.عبنعالادعالد

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.
 

 الكتاب

 القراءة والقراء. الكتاب إلالكترونى. كتب ألاطفال.سرقة الكتب . ألاطفال. )أنظر أيضا: أدب 

 معارض الكتب. النشر(

 ابالل ، عياد .

 ص.ع090ع–.  0212  ا دعممنشرع عامتوزي ع ع–امكتىبع عأز  عام راءةعاععاملىملعاملربىعبؤسعامو قعع عامرقمىع.ع

 أبو الطفيل، فيصل.

 .94-90صع-(.0212) يتمبرعع929ععع-ايجم عاملربا .ع- جى بعأمع جى ز؟.امكتىبعامو قعع امكتىبعامرقمى:ع

 إسماعيل، رضا محمد الدسوقى.

 ع.9-9صع-(.0211)ع14ععع-اقرأ.ع-اموم عبىمكتبع امشغفعبىم راءةعبؤسعالاعتدالع الجنوس.ععع

 بديوى، مصطفى محمد.

ع11 عع2سع-ميييي عايكت ييييىعع ايلمو ييييىع. جع-امكتييييىبعامماأييييى:عأز ييييىعع توافييييم عبييييؤسعايممييييف..عامنى يييير..عام ييييى  .

 .12-1صعع-(.0212) نى رع

 بوفجلين، زهرة.

ع-قييييراءةعن د يييي عاييييعع شيييير عع تلميييي عب اشيييير ع اييييو عامكتييييىبعاييييععالجزا ييييرع يييينع ن ييييو ع  ييييى  ماؤسع امنى يييير ن.

 .92-00صعع-(.0212)ع2 عع0 جع-إ ى ة.

 بوهاش، هشام.

 .02-02صعع-(.0212ر/عنو مبرع)أكتوبع20عع-اموعععإلاا  ى.ع- ضلعامكتىبع  نى له.

 حجازى، أمجد جمال.

امكتييييىبعأ اةعمملشييييكالع امتيو ييييلع  ييييد ومواع:ع  اايييي عب ماو ى  ملايييي ع يمامايييي عم  ىميييي عاي يييير  عاييييععال   تييييؤسع

ع0 عع0 ييييييجع-ايجميييييي عامد مايييييي عملمييييييومعايكت ييييييىعع ايلمو ييييييىع.ع-الا يييييي راكا عامنىفيييييير  ع الاناتىةايييييي عامتييييييى ا ا .

 .049-191صعع-.(0212) وماو/عابتمبرع

 ماد، نعيم.يح

 .92-99صعع-(.0219) ى وعع0عع-ايملروطىععامث ى ا .ع- نعامكتىبعااى ع راثىعمتجرب عتلماما عغنا .
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 السامرائى، محمد رجب.

 (110)كتىبعايجم عاملربا ؛عع-.0229امر ىض:ع جم عاملربى عع- ةم عامكتىبعاععال ضى ةعإلاا  ا .

 السيد، محمد خميس

 جمي عايركيزعاملربيىعمم ييولع امد اايىععع-بؤسعامكتبعاي داي ع    ييهعايى  ي ع ام  ماوفرا اي .عكتىبعايوتى

 .042-019صعع-(.0219) نى رعع11 عع2عع-اعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 السيد، محمد خميس.

 جمييييييي عايركييييييييزعاملربيييييييىعمم يييييييييولع امد اايييييييىععاييييييييعععميييييييومعايكت ييييييييىععع-كتيييييييىبعاييييييييوتى:عاشيييييييي  هع  ييييييير  ع رييييييييو  .

 .020-001صع-(.0214) وناوعع12 عع1 جع- ايلمو ىع.

 عبد الاله.

Le commerce informel du livre en Algérie.- 

 .01-14صعع-(.0219)ع9 عع0 جع-إ ى ة.

 عبدهللا ، محمود.

 .09-09صع-(.0219) وماوعع91ععع-أةوالعايلر  .ع- كىن عامكتىبعامو قع:عث ىعع انلشى عأمعاه زازع اندثى ؟.

 لظاهر، حسام أحمد.عبد ا

ع-كتيييىبعإلااييي مع أفيييولعال كيييلعممشييياقععييييععع ييييدعاميييراز عبيييؤسعاير يييوعع ايملريييو :ع  ااييي ع وثا اييي ع  ى نيييي .

 .192-111صعع-(.0212) وماوعع02عع- راثاىع.

 عبد العال، سها بشير.

ع-(.0219اييييوع) ومع0 عع09سع- جمييي عايكت ييييىعع ايلمو ييييىععاملربايييي .ع-امكتيييىبعاييييععال   يييي عاماونىنايييي عامر  ىنايييي .

 .042-001صع

 عبد املنعم، طه.

 .09-00صعع-(.0214) يتمبرعع02عع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-اثنىععشرعبرفىعم راءةعامكتب.

 عبد املنعم، طه.

 .102-114صعع-(.0219) يتمبرعع09ععع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع- يدىعامكتب.

 عبد الهادى، زين

 .1-9صعع-(.0212)أكتوبرعع1عع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع- عبهىعامكتب. مكعامبراءةعامتىع تمت

 عبد الهادى، زين.

 .1-9صعع-(.0212) نى رعع9ععع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-امكتىبع ال ر  .

 عبد الهادى، زين.

 .1-9صع-(.0222)نو مبرعع0ععع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-امكتبعامتىع زخرعبىمس رعإلااتىاى.
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 عبد الهادى، محمد.

) نيييييى رعع92إلافيييييدا عامرابييييي  ععع-عيييييىملعامكتيييييىب.ع- وضييييي عامكتيييييىبعاملربيييييىعايييييععايييييي هبعامث يييييىاععم ييييير عععكى ييييي .

 .02-09صعع-(.0202

 عدنان، سالم محمد.

 .002-001صعع-(.0214)ع02عع- جم عايكت ىعع ايلمو ىع.ع-امكتىبعاعع ماا عامثىمث عب ع  ق ع الةد  .

 العكيلى، كمال رشيد.

 .12-4صعع-(.0212) ى وعع99ععع-ايو  ل.ع- ةم ع  ع د ن عبغدا ع امكتىب.

 العليان، فهد بن على.

 .01صع-(.0214) وناوعع02عع-املسجام .ع-امكتىبع  د عممملر  ع امث ى  .

 العوض، صالح بن إبراهيم

 .12صعع-(.0212) ى وعع1عع- لمو ى ك.ع- اة عامل ل:ع] لر[.

 ى، وهيبة.غرارم

 .ع109-120صعع-(.0212) وناوعع19عع-اعمل.ع-امكتىبعاععام رآسعامكر ل:ع  اا عاععايلىاىع  ماىظ.

 .92-1صعع-(.0214)ع19ععع-أ ضى:عاعع جم عايكت ىعع ايلمو ىع.

 .00-1صعع-(.0214) ى سعع99ععع-.Cybrarians Journalأ ضىعاع:ع

 القشعمى، محمد عبد الرزاق.

 .01-09صعع-(.0211) يتمبرعع10ععع-ايكت  .ع-مكتىب.ايمكعاممىسع ا

 .92-99صعع-(.0214) وناوعع91 عع00سعع-أةوالعايلر  .ع-.كتاب الجيب: ثقافة صامدة

 .04-02صعع-(.0212)أبر لعع40 ععع0سع-أةوالعايلر  .ع-.5102الكتاب املفضل لدى املثقفين والقراء عام 

 املدانى، آمنة.

 نييي ع  ييييو عامر ىعييي عإليييعع نت ييييفعام يييرسعاملشييير ن:عةا ييييهع اايييتغ مه/عإ ييييرا ععام يييرالعاير يييوععاييييعع يييوا 

 ص.ع221ع-.0211 وا عع-فمىلعبنعطىهر.

 فى ل ع وا .ع ما عاملمومعإلااتىنا ع الافتمىعا .ع–أطر ة ع) كتوا  (ع

 ع-(.0212) نى رعع41 عع01سع-أةوالعايلر  .ع-.مدينة الكتب فى بريطانيا تؤكد مكانة الكتاب الثقافية

 .91-04ص

 املوسوى، السيد هاشم.

 .19-14صعع-(.0212) نى رعع1ععع-امو اق .ع-امكتىبع ام راءةعاععامشلرعاملربى.

 آية. جاح، أحمد بلوارهام 

 ص.110ع-.0212عمىس:ع ا ع فم  عع-امكتىب:ع اقلهع  تت  مهعاععع رعايلمو ى ا .
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 الكتاب اإللكترونى

 لنشر إلالكترونى()أنظر أيضا: الدوريات إلالكترونية. ا
 

 

 .أحمد، منال السيد

ع00ععع-اعمييييل.ع- رييييو عامكتييييبعإلامك ر نايييي ع  ييييدىع ي ا  ييييىعمتوقلييييىعع تييييتملد  هىعبمجييييىلعا ىةيييي عايلمو ييييىع.

 .012-141صعع-(.0219) نى رع

 إسماعيل، درويش عبد الوهاب.

 ايا عبميى  يي عام ماوبايي /عامكتيىبعإلامك ر اييىعامتايىعيع:ع  اايي عايععايا ييومع امنشيير ع ام ز  يدعبىيكت ييىععايد

ع-أطر ةيييي ع) ىفتييييتؤر(ع-.0212بنهييييى عع-إ ييييرا ع جييييدىعع ييييدعالجييييوا عالجييييى ى عايييي ىعبشييييؤرعأةمييييدعع ييييدعاملييييىل.

 فى ل عبنهى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.

 ينغ.ششينغ، جين ت

هواايغ عسع.عميؤس؛ععخد  ع ركزعامكتىبعإلامك ر اىعايلتميدةععييععاين ي عامسي ىبا /عفيؤسع يينغعتشيينغ عا كيو 

 .192-101صعع-(.0214)ع02عع-  ااىععايلمو ىع.ع- رفم ععاى عالدعامتممى.

 حبه، يارا مدحت.

 ص.ع00ع-أاىمابعال مى  عام ىنونا عمممتتااد نععندع راءعامكتبعإلامك ر نا :ع  اا ع يمالع  ضموس.

 .0219 رر   عع رس ىع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.مع00م مرعاياعع

 عبد القادر، محمود أحمد.

 ص.9ع-ااىا عامكتىبعإلامك ر اىعايجىاىع  ع ي ا ع بحع ىلععبوفو عاع نىعع اخلعامكتىب.

 .0214ع-اعع م مرعالجملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 عبد الكريم، عال رمضان.

 ناي ع اايتملدا  ىع ينعق يلعأعضيىءعها ي ع  ثؤرعنموذجع  فرزعمنشرعالابتكى اعععيعع دىعق يولعامكتيبعإلامك ر

 .004-099صع-(.0202) وماوعع02عع-اعمل.ع-امتد ي ع  لى ن هلعبجى ل عأااو .

 عبد املجيد، مروة محمد.

 ييي ثؤرعامكتيييىبعإلامك ر ايييىعامتايييىعيععايييعع   اييي عاييييدا س:ع  ااييي ع جر باييي /عإ يييرا ع يميييدع ت يييععع يييدعام يييى ى ع

 ص.199ع-.0202عام ىهرة ع- اماىعع دعامتتى عال مواع.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ) ىفتتؤر(

 عبده، فاطمة الزهراء محمد.

  نايييييي عخىفيييييي عبيييييي  ىععDigital Talking BooksعDAISY" كنوموفاييييييىعامكتييييييبعامرقمايييييي عامنىط يييييي :ع  لاييييييى ع

 .004-020صعع-(.0212) ى سعع14عع-بيولعاعععملعايكت ىعع ايلممىع.ع-الاةتاىفىععام  ر  .
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 عبيس ى، فرحان عبيد.

ع-.0219عميييىس:ع ا ع  يييىم ع-ام اميي عام ربو ييي عممكتييىبعإلامك ر ايييى/ع رةييىسعع ايييدععي ييي ى ع يمييدع رةيييىسعع اييد.

 ص019

 عالهم، رابح.

Livres et bibliothèques numériques.- 

 .12-2صعع-(.0219)ع9ع  0 جع-إ ى ةع.

 الكميش ى، لطفية على.

 .114-122صعع-(.0212) نى رعع12 عع4سع- جم عايكت ىعع ايلمو ىع.ع-كتىبعاععام ي  عامرقما .ام

 مصطفى، محمد سعيد.

امكتييييبعإلامك ر نايييي عاييييعع كت ييييىععالجى لييييىععإلا ى ا ايييي ع أنمييييى عإلا ييييى ةع نهييييى:ع  اايييي ع ادانايييي /ع ييييل ىسعع ييييدع

 .ع0214بنهى عع-املز زعخماا  ع ر نعامتادعع د .

 فى ل عبنهى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–ا (عأطر ة ع) كتو  

 يمنى، نجوى شكرى.

) ومايييو/عع0 عع19 يييجع-نيييال.ع كت يييىع.ع-امكتيييبعإلامك ر ناييي :عأنمىط يييىع أهماثهيييىعمم يييىةثؤسع امنى ييير نع ايكت يييىع.

 .11-9صعع-(.0219أغتر /عابتمبرع
 

 الكتاب الجامعى
 

 على باشا، فاطة زهرة.

Le livre universitaire en Algérie.- 

 12-90صعع-(.0221)ع1 عع1 جع- جم ععملعايكت ىع.
 

 الكتاب المدرسى
 

 نيمور، عبد القادر.

  هراس.عع-إبداعع وزي عامكتىبعايد س ىعاععالجزا ر:ع  اا عب ماو  ر  .

 أةمدعبنعبم .ع ما عاملمومعإلااتىنا ع املمومعإلاا  ا .ع1فى ل ع هراسع-أطر ة ع) كتو ا (
 

 بة العربيةالكتا

 )أنظر أيضا: الخط العربى(

 داود، نبيلة عبد املنعم.

 .011-124صعع-(.0214)ع1 عع20 جع- جم ع ل دعايملروطىععاملربا .ع-أ بعكتىب عايملرو عاملربى.
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 هـ(.809الدوانى، جالل الدين )ت 

ع-(.0214تمبرع)ايبع120 عع02سع-آ يى عامث ى ي ع ام يرال.ع- اىم عايعع فيفعام ميل/ع ي اي عإايملعبينعامتي تى.

 .199-121صع

 املنس ى، أشرف.

 .92-99صعع-(.0212) ى وعع1عع-ايملروطىععامث ى ا .ع-امتص افع طرا اه.

 مونس ى، حبيب.

 .01-10صعع-(.0210)ع1 عع1 جع-  و .ع-أفولعامكتىب عاملربا :ع دخلع ى  خعع نى.
 

 الكتابة لألطفال
 

 الشارونى، يعقوب.

 .102-121صعع-(.0212) برا رعع10عع-أ بع طاىل:ع  ااىعع بيول.ع-كتىب عام   عمألطاىلع   ع طاىل.

 عبد البديع، ثريا.

) برا ييييرعع19عع-أ بع طاييييىل.ع-امكتىبييي عممراييييلع  يييدأع الع  ييييلعأبيييداع قييييىع يى مييي عإلا تييييى عب يييب ع يييينعامنيييو .

 .121-119صعع-(.0212

 عبد العال، سيدة حامد.

 ص.ع01ع-ث ى  ع ى بع طاىلع قضى ىعامل ر.

 .0212ع عام ىهرةع- بع طاىل.ل عاملممىعال ى ىععشرععم مر اياعع

 مسكين، سعاد.

ع-(.0219) برا يرعع14 ع12ععع-أ بع طايىل.ع-امكتىب عامراما عاععاملىملعاملربىع نعامتجني عإلععإنتىجعام يال.

 .120-111صع
 

 كتب األطفال

 )أنظر أيضا: أدب ألاطفال. الكتابة لألطفال. مجالت ألاطفال(
 

 خواجة، هيثم يحيى.ال

 .109-109صعع-(.0214)ع00عع-امراوم ع امتنما .ع-كتىبع طاىلعاععإلا ى اع:عامتجرب ع آلا ى .

 سليم، سامية توفيق.

 .121-119صعع-(.0214) برا رعع12 ع11ععع-أ بع طاىل.ع-كتبع طاىلع ام رفم .

 الشارونى، يعقوب.

ع-أ بع طايييييىل.ع-.0212منى ييييرىعكتيييييبع طاييييىلعامييييد  ةعامثىمثيييي عقييييراءةعامكتييييبعاماييييى زةعبجيييييوا زعايمت ييييىعاملربييييىع

 .020-012صعع-(.0214) برا رعع12 ع11ع
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 الشارونى، يعقوب.

 ص.02ع-كتىبعامرالع ام راءةعاعععىينىعاملربىعايلىفر.

 .0219ام ىهرة عع- بع طاىل.ل عاملممىعامراب ععشرعم مر اياعع

 شوقى، براركة

 .ع009-009صعع-ىف عاعع مات عايلمو ىععاملى  .كتىبعامرالع اعت ى ا هعالخ

 .ع0210 عع بت ع–ايمت ىعاموطنىعةولع اق عخد ىعع كت ىععايرىمل عاملمو ا ع.عاعع

 عبد القادر، محمود أحمد.

 ص.ع9ع-ااىا عكتىبعامرالعإلامك ر اىعايجىاىع  ع ي ا ع بحع ىلععبوفو عإع نىعع اخلعامكتىب.

 .0214ام ىهرة عع- بع طاىل.ل ععشرعاملممىعامثىمثععم مر اياعع

 .094-091صعع-(.0214) برا رعع12 ع11ععع-أ ضىعاع:عأ بع طاىل.

 عبد املحسن، منى محمد.

 ص.ع00ع-امراومعامتوضايا عمكتبع طاىل.

 .0212ع- بع طاىل.ل عاملممىعامثىاىععشر عم مر اياعع

 غانم ، مها ابراهيم .

 .صع122ع–. 0211 ع ا عامكتىبعاي رىعع–اقت ىاىع.ععكتبع طاىلعاعع  رع رفم ع       

 .21-20صعع-(.0219)ع9 ععع0 جع-إ ى ة.ع-.كتاب الطفل فى الفضاء العمرانى: مدينة وهران كنموذج

 .21-12صعع-(.0212)ع10ععع-أ بع طاىل.ع-.كتب ومجالت ألاطفال فى مصر والوطن العربى

 محفوظ، سهير.

 ص.09ع-اىل:ع شر ععالا  :ع  اا عااكلشى ا .املىملع نعخ لعكتبعام و عمألط

 .0212ام ىهرة عع-اعع م مرعأ بع طاىل.

 مكى، أحمد مختار.

 .20-10صعع-(.0212) برا رعع10ععع-أ بع طاىل.ع-كتبع طاىلع أهماثهىعام ربو  .
 

 كتب التراجم
 

 بنيرد، حاج.

مييييي عايملروطيييييىعع ايكت يييييىععمألبييييييىلع جع-امن يييييوصعامنيييييى  ةعايييييععكتيييييبعام يييييرافلع أثرهيييييىعايييييعع ي اييييي عامن يييييوص.

 .99-02صعع-(.0202) نى رعع1 ععع9 جع-امتمل  ا .

 على، شمس ألاصيل محمد.

ع-(.0212) ومايوعع02ععع- راثايىع.ع-كتيبعام يرافلعامار  ي عايععإلانتيىجعاماكيرىعاي يرى:ع  ااي ع يماماي عإة يى ا .

 .119-91صع
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 كتب الرصيف
 

 عبد العال، نهى بشير.

ع-ايجميييي عامد ماييي عملمييييومعايكت يييىعع ايلمو ييييىع.ع-عع  فيييا عبمد نيييي عطنريييى:ع  اايييي ع اداناييي .امكتيييبعايتىةييي ععييييي

 .091-091صعع-(.0214)أكتوبر/ع يتمبرعع9 ععع1 ج

 

 عرض وتحليل -كتب

 عرض وتحليل( -)أنظر أيضا: الرسائل الجامعية

 

 إبراهيم، السعيد مبروك.

/ععييييرضع ر ييييالع ااييييدعع ييييدع0219إلااييييكند    عع-ايلر يييي .إ ا ةعايييييوا  عامبشييييرةعبىيكت ييييىععالجى لايييي عاييييععع ييييرع

 .192-142صعع-(.0212)أبر لعع19ععع-اما راال.ع-امتتى .

 باشا، أحمد فؤاد.

ايجمي عامد مايي عملمييومعع-/ععيرضعخىمييدع  مييى.0210ام ييىهرة عع- عجيلعاي يير  ىععاملمماي عاييععام ييرالعإلااي  ى.

ع-(.0212)أبر ييييل/ع ومايييي عع0 عع9؛ع ييييجع010-020صعع-(.0212) نييييى ر/ع ييييى سعع1 عع0 ييييجع-ايكت ييييىعع ايلمو ييييىع.

 .900-910صع

 .بامفلح، فاتن

 Cybrariansع-/ععييييييرضععيييييييعع نؤييييييرعأةمييييييد.0212امر ييييييىض عع-إ ا ةعايلر يييييي ع   ناىسهييييييى:ع ايييييي ع امتر ا ييييييىع.

Journal.-(.0212) ى سعع91ععع 

 بدر، أحمد.

 ييي مافعأةميييدعبيييد  عزهؤيييرعايييمامىس عنى  ميييىسع  د ييي عايييعععميييلعايلمو يييىع:عامنشييي ةع امتريييو عةتيييىعامل يييرعامرقميييى/ع

)أبر يل/عع0 ععع00 يجع- جم ع كت  عايميكع  يدعاموطناي .ع-/ع رافل عأ ىاىعفىبرعالخراب.0210ام ىهرةعع- تولع.

 .929-042صعع-(.0212ابتمبرع

 بديوى، مصطفى محمد.

ع- ايلمو يييىع. جمييي عايكت يييىععع-/ععيييرضع ىطمييي ع يميييدع يييى س.0211طيييرابم  عع- يييدخلعإليييعع  ااييي عاميييد   ىع.

 .020-021صعع-(.0212) نى رعع11 عع2س

 بديوى، مصطفى محمد.

 ع-(.0219)ع00عع- جم عايكت ىعع ايلمو ىع.ع-امنشرعامو قعع إلامك ر اى/ععرضع ىطم ع يمدع ى س.

 .009-002صع
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 تشو، هتنج.

رضعع يييييدع/ععييييي0214ام يييييىهرة عع- ن يييييالعايلمو يييييىعع ااييييي رفىع ىعايييييععامل يييييرعامرقميييييى ع رفمييييي عةشيييييمالعقىايييييل.

 .21-24صعع-(.0214) ى سعع92ععع-أةوالعايلر  .ع-امرةمنع راج.

 جاسك، آدم.

ع-/ع  يييد لعال  ييييبعامن يييرا ى.0214ام يييىهرة عع-  ىمايييدعايملريييو عاي يييرى:ع عجيييلع  ييير  ىعع ب ماوفرا اييي .

 .001-001صعع-(.0211)ع21عع-ايجم عاملربا عممث ى  .

 جاسك، آدم.

)نيو مبرعع0 عج22 يجع- جم ع ل دعايملروطىععاملربا .ع- رافل عخىمدع  مى.ايرف عاعععملعايملرو عاملربى/ع

 .022-149صعع-(.0212

 جبور، منى ألاشقر.

ع1عع- جميييي عايكت ييييىعع ايلمو ييييىعع امتوثايييي عاييييععاملييييىملعاملربييييى.ع-.0211بؤيييير ع عع-امتييييابرانا :عهييييىف عامل يييير.

 .020-020صعع-(.0212) يتمبرع

 جرناز، محمد أحمد.

/ععييييرضع ىطميييي ع يميييييدع0210طييييرابم عع-املممييييىع  نىفجييييهعاييييعععميييييلعايكت ييييىعع ايلمو ييييىع.عأاىايييياىععام يييييث

 .001-019ع-(.0212) نى رعع12 عع4سع- جم عايكت ىعع ايلمو ىع.ع- ى س.

 .الجندى، محمود عبد الكريم

يمييدعامتوف يىععايتييت  ما عمممماتييىععايلمو ى اي :ع   يي ع يمامايي عم ييراخاحعاايتملدامعاييتو ييىععامرقمايي  ع 

ع-/ععييييييرضعإ ميييييييىسع  ضيييييييىسعةتييييييين.0212أبيييييييوع أيييييييى عع-ع ييييييدعامكييييييير لعالجنيييييييدى عع ييييييىمع يميييييييو عع يييييييدعامييييييرةمن.

 .020-029صعع-(.0212) وماو/عأكتوبرعع22 ع19عع-اما راال.

 جوف، فانسون.

عيييىملعع-ام يييىهرة/ععيييرضععيييىطفع يميييدعع يييدعايجايييد.ع-ام يييراءة/ع رفمييي ع يميييدعآ يييالعملميييال ع يييكؤرعن يييرعاميييد ن.

 .44-42صعع-(.0212)نو مبرعع0ععع-مراب .إلافدا عاع-امكتىب.

 .الحفيان، فيصل

/ع0219ام ييييييىهرة عع-اخت ييييييى عاميييييينح:عامتاكؤييييييرعاييييييعع  نييييييؤسعامتي ايييييي  ع يييييي مافع ا ييييييلعال ااييييييىس ع يمييييييو عاي ييييييرى.

 ع-(.0219)نو مبرعع0 عج20 جع- جم ع ل دعايملروطىععاملربا .ع- رافل ععمما عن د  عخىمدع  مى.

 .029-022صع

 الحفيان، فيصل.

 جميي عع-تي ايي ع ام ييراءة:عإ ييكىما عاي يير ةع ثنى ايي عامتلى ييلع يي عاميينح/ع رافليي ععممايي عن د يي عخىمييدع  مييى.ام

 .092-041صع-(.0212)نو مبرعع0 عع21 جع- ل دعايملروطىععاملربا .
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 خليفة، شعبان.

ايجميييي عامد ماييييي عملميييييومعع-/ععييييرضعةتييييينىءع يمييييو ع  جيييييوب.0211ام يييييىهرة عع-نهييييرعاملميييييرع  هيييير :عق ييييي عةاييييىة.

 .012-090صع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع0 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 دهشان ، جمال على خليل .

/عييييرضع يييييو ع ييييوزىعاةمييييدع0202اين ييييو ةع عع–امنشييييرعاملممييييىعاييييععامل ييييرعامرقمييييىع:عاماييييرصع عامتيييييد ىععع.عععععع

 ع-(ع.0202رعاكتوبر/ع يتمب)9ع ع2 جعع–ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع عايلمو ىعع.عع–بد ىع.ع

 .920ع-092صععععععع

 دوبيكير، لويك.

ايجمييي عع-/ععيييرضعخىميييدع  ميييى.0211  يييلع ر  نىنيييدع  اوايييؤرع   يييىعيملروطى يييهع/ع رفمييي ع  ميييىعبركييي  عبؤييير ع ع

 .091-000صعع-(.0214) وماو/عابتمبرعع0 عع1 جع-امد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 دى سيلفا، بالى.

Scientific scholarly communicationالا  ييىلعاملممييىعاييعععييىملع تغؤيير/عبييىلعع ىعايياماى عكنييدا ع ييىا /ع=عع

 .29-22صعع-(.0219)ابتمبرعع92 عع09سعع-أةوالعايلر  .ع-عرضعع دعامرةمنع راج.

/ععيييييرضعنىفيييييرعع يييييدع0210ام يييييىهرة عع- ير يييييرعع ييييدعاميييييرةمنع يييييراج. عرحلــــة عربيـــــة فـــــى املكتبـــــات وعلـــــم املعلومـــــات

 .041-020صع-(.0219) نى رعع1 عع1 جع-لمما عمممكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ايجم عامع-امرةمنع  ضىس.

 الرمادى، أمانى زكريا.

/ععيييييرضع  اسع0212إلاايييييكند    عع-    هيييييىعايييييعع ريييييو رعخيييييد ىععايكت يييييىع.عIBeacon  ناييييي عاير يييييدعام ايييييمكىع

 ع-(.0212ل/ع وناوع)أبر ع0 عع9 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.ع- يمدعع دعال ماد.

 .092-091صع

 زهريادس ، دومون .

Digital detox: unplug to reclaim your life . – 2017/ 

)اكتييوبرع/ع يتييمبرع9 ععع2 ييجعع–ايجميي عامد مايي عملمييومعايكت ييىعع عايلمو ييىعع.عع–عييرضع يير لعامتييادع ييل ىسع.ععععع

 .ع921ع– 929صعع–( .0202

 الزهيرى، طالل ناظم.

ع-.0212عميييىس عع-:عاي يييى اععاملمماييي عممتوثاييي عإلامكر يييواىعممملمو يييىع.ISISتكى مييي عمييين لعايلمو يييىععايجموعييي عاي

 .020-020صعع-(.0212) وناوعع9ععع- جم عايكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا عاععاملىملعاملربى.

 سوان، أغا.

ع-دعامييييرةمنع ييييراج. رييييو رع تلز ييييزعاموفييييولعال يييير:ع  ييييى  ع وف هايييي عممتاىاييييىع ع رفميييي عاييييمامىسعامشيييي رى عع يييي

) نييييى ر/عع1 ععع1 ييييجع-ايجميييي عامد مايييي عملمييييومعايكت ييييىعع ايلمو ييييىع.ع-/ععييييرضع  ييييراىعةتيييين.0212امر ييييىض ع

 .020-029صعع-(.0214 ى سع
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 السيد، رجب سعد.

 .02-09صعع-(.0212) ى وعع4ععع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-كافعتلرضعمكتىب؟.

 شاهين، شريف كامل.

ايجميي عاي يير  عع-/ععييرضعةنييىسعاييادع يمييد.0219ام ييىهرة عع-إلامك ر اييىعاييععاملييىملعاملربييى.امنشييرعامت ماييدىع 

 .029-029صع-(.0212)أبر لعع1 عع0 جع-ملمومعايلمو ىع.

 الشريف، عبد هللا محمد.

ايجمييي عامماباييي عع- ماييلعاملشيييريلىععايكتباييي عذاععامل قييي عبىمكتيييبع ايكت يييىعع ايلمو ييىع/ععيييرضع يييى رعاييييراب .

 .091-002صعع-(.0212)ع0عع-كت ىعع ايلمو ىعع    اف.ممم

 .الشيمى، حسنى عبد الرحمن

ع-/ععييرضعإ مييىسع يمييدع يمييو .0212ام ييىهرة عع-أخ ييى ىع  ييى  عامييتلمل عأ  ع  ييؤسع قاييى ةعامتغؤييرعامتلمامييى.

 .019-012صعع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع0 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 .لضويحى ، فهد بن عبد هللا ا

/عع0229امر ييييييىضع ععع–اما راييييي عأثنييييييىءعامنشييييييرع)ع يييييىس(ع:ع  اايييييي عةىميييييي عمبرنيييييى جع كت يييييي عايمييييييكع  يييييدعاموطنايييييي ع.ععععععع

)ع يتييييييمبرعع9ععع–ايجميييييي عاممابايييييي عمممكت ييييييىعع عايلمو ييييييىعع ع   ييييييافع.عع– رافليييييي عفمييييييىلعأةمييييييدعةييييييواصع.ع

 .000ع-001صعع–( . 0214

 ق.الطاهر، نادية الصاد

/ععيييرضعنى  ييي ع0202ام يييىهرةعع- اقييي عفيييو ةعخيييد ىععايلمو يييىععايييعع كت يييىععفى لييي عطيييرابم ع طييير ع رو رهيييى.

 ع-(.0202)أبر ل/ع وناوعع0 عع2 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-ام ى  عامرىهر.

 .091-002صعع

 .عبد اللطيف، دينا محمود

/ع0212ام يييييىهرة عع-و ى اك(ع  جييييىالعع  ااييييته:ع  اايييي ع ر ا ايييي .الا جىهييييىععال د ثيييي عاييييعععمييييلعاموثييييى  ع)امييييدبم

) نييييى ر/ع ييييى سعع1 عع1 ييييجع-ايجميييي عامد مايييي عملمييييومعايكت ييييىعع ايلمو ييييىع.ع-عييييرضع  نييييىع يمييييو عع ييييدعاممراييييف.

 .029-020صعع-(.0219

 عبد الهادى، محمد فتحى.

ع-عييرضع يمييدعع ييدعايييولعع يمييو ./ع0212أبييوع أييى عع-إلابييداععاماكييرىعاملربييىعاييعع جييىلعايكت ييىعع ايلمو ييىع.

 .019-011ع-(.0214) نى ر/عأبر لعع20 21 عع12سع-اما راال.

 عبد الهادى، محمد فتحى.

ع10 عع10سع-اما راييال.ع-/ععييرضعفييو جعن ؤيير.0211إلااييكند    عع-ام  ماوفرا اييىع امد ااييىععام  ماوفرا ايي .

 .190-102صع-(.0212) نى رع
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 عبد الهادى، محمد فتحى.

ايجميييي عع-/ععييييرضع يمييييدعأةمييييدعفرنييييىز.0211ام ييييىهرة عع-ىسع  اءعاييييعع را يييي عايلمو ييييىععاملربايييي .الجييييو ةع قايييي

 .011-011صع-(.0212)ع0عع-اممابا عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.

 عبيد، أحمد.

/ععيييرضعنيييداعايييمؤرعع يييدعال ميييالع0211ام يييىهرة عع-امتيمايييلعايوضيييوعععمم يييو عامصييي اا :ع اييي ع امتر ا يييىع.

 .012-010صعع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع0 جع-جم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.ايع-  راى.

 الغتيت، أسماء صالح.

/ععيييييرضع  ييييييىعامتييييييادع ن يييييو ععمييييييواس:عايجمييييي عامد مايييييي عملمييييييومع0212إلااييييييكند    عع-فييييينىع عايرافيييييي عاملرباييييي .

 .012-010صعع-(.0212) وماو/عابتمبرعع0 عع0 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

/ع رفميي عاملييرضعطييهعMARC21 RDAفهرســة وتنظــيم ألافــالم واملجموعــات املرئيــة: دليــل إرشــادى  ســتخدام 

 .010-011صع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع0 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-نبالعامار ى ى.

 فولتون، كريستال.

Digital detectives / Crystal Futon, Claire McGuiness.- Cambridge, 2016عيرضع ههيىمع يميو عع يدع ع

.011-012صعع-(.0202) وماو/عابتمبرعع0 عع2 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-ةتنؤس.  

 .الكتانى، محمد بن عبد الحى

بيى عامر ع- ى  قعايكت ىععإلاا  ا ع  نعأميفعايععامكتيب عضي  ع تلماي عأةميدع يوقععبن يؤس عع يدعام يى  عايلو .

 .22-14صع-(.0212)أكتوبرعع0عع- لمو ى ك.ع-/ع رافل عامامىسعبنعإبراهالعامر ىعع.0210

 كولوود، كارول.

Thinking outside the book.- 2008 

ع-ايجم عامد ماي عملميومعايكت يىعع ايلمو يىع.ع-امتاكؤرعخى جعامكتىب/ععرضع ىطم ع يمدع  ؤسعع دعامر   .

 .992-909صعع-(.0219)أكتوبر/ يتمبرعع9 عع2 ج

 لويد، ايان جيه.

ع-/ععيييرضعنى  ييي عع يييدعاملز يييزعام يييوا .0212ام يييىهرة عع-تشييريلىعع  نايييىععايلمو يييىع ع رفمييي عةشيييمالعقىايييل.

 .001-001صعع-(.0202)أبر ل/ع وناوعع0 عع2 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 محمد، دعاء على.

 نمييوذجعام  ماييوفرامعمكمييىلععر ييىع:ع  اايي عع(FRBR)وذجعاياييىهامىعامل قييىععبييؤسعامن ييوصعاملربايي عاييععامنميي

ايجميييييييي عامد مايييييييي عملمييييييييومعايكت ييييييييىععع-/ععييييييييرضعنييييييييداعاييييييييمؤرعع ييييييييدعال مييييييييالع  ييييييييراى.0214ام ييييييييىهرة عع-  ى نيييييييي .

 .920-099صعع-(.0214)أكتوبر/ع يتمبرعع9 عع1 جع- ايلمو ىع.
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 محمد، دعاء على.

ع(FRBR):رامعاملربييييىعمكمييييىلععر ييييىعع امنمييييوذجعاياييييىهامىع ربييييرعامل قييييىععبييييؤسعامن ييييوصعاييييععنمييييوذجعام  ماييييوف

ايجم عاملمما عمممكت يىعع اموثيى  عع-/ععرضع  رافل عامؤرعخمالع يمدعخمال.0214الجؤزة عع-  اا ع  ى ن .

 .011-091صعع-(.0219) وماوعع0 عع1 جع- ايلمو ىع.

 محمود، ياسر نبوى.

ع-/ععييييرضعأةميييدععيييى لعز ييييداس.0219ام يييىهرة عع- نمييييوذجع   ييير .عامتمؤيييزعايييععايكت يييىعع  ى  مايييي :عأاييي عن ر ييي 

 .019-011صع-(.0219) نى ر/عأبر لعع22 ع21ععع-اما راال.

 .مراد، محمد يوسف

/ععيييييرضع يييييير لعفييييييىلةع0219امر ييييييىض عع-الجيييييو ةع الاعتمييييييى ع  يييييى  مىعاييييييععبيييييرا جععمييييييومعايكت ييييييىعع ايلمو يييييىع.

 .011-010صع-(.0212) نى ر/ع ى سعع1 عع0 جع-و ىع.ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمع- ن و .

 .مرغالنى، محمد أمين

/ععيرضعاواينعطيهع0212فيدة عع-ايدخلعإلععامتمو عايلمو ىتى/ع يمدعأ ؤسع رغ اى عاوانعطيهعضيمامى.

 .190-141صعع-(.0212) نى ر/ع وماوعع12 ع12ععع-  ااىععايلمو ىع.ع-ضمامى.

 مركز الفهرس العربى املوحد.

املربييىعمما رايي عبىاييتملدامعقواعييدعامت نييؤسعامييد لععموفييفع إ ىةيي عايييوا  عام  ماوفرا ايي ع    ييىعيلاييى ععامييدمال

 .20-22صعع-(.0212)أغتر عع00ععع-املسجام .ع-/عإعدا ع يمدععى لعام ىض ى.01 ى  ع

ع-./ععييرضعخىميييدع  ميييى0212منيييدس عع- ع ير يييرع إ يييرا عأةمييدعامريتيييواى...ع] أ [.معجــم املصـــطلحات املقاصــدية

 .011-090صعع-(.0214) نى ر/ع ى سعع1 عع1 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 معوض، محمد عبد الحميد.

 .2-1صع-(.0214) يتمبرعع10عع-.Cybrarians Journalع-امد ىم.ع-  ى  ع ففع إ ىة عاي ى  .

 املعيبد، محمد جبار.

 جميييييي ع ل ييييييدعع- لعبيييييينعنييييييىاع/عفماييييييلعإبييييييراهالعاملرايييييي . ع يمييييييدعف ييييييى عايلا ييييييد عهيييييي0229ع- مماييييييىععامثلييييييىمأى.

 .140-119صعع-(.0212)نو مبرعع0 عج22 جع-ايملروطىععاملربا .

 .املهدوى، إبراهيم أحمد

 جمييييي عايكت يييييىععع-/عإعيييييدا ع ىطمييييي ع يميييييدع يييييى س.0210بنغيييييىزى عع-بييييييولع   اايييييىععايييييعع   يييييافع ايكت يييييىع.

 .010-011صعع-(.0212) وناوعع14عع- ايلمو ىع.

 لنشار، إيمان صابر.ا

 جمييي عع-.0219إلاايييكند    عع-أ عاييي عايلمو يييىععالخرا راييي ععييييعع ييي ك عإلان رنيييال:ع  ااييي عايييععال اييي ع إلا ىةييي .

 .019-012صعع-(.0212) نى رعع1 عع0 جع-ايركزعاملربىعمم يولع امد ااىععاعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.
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 النملة، على.

 -(.0214) وناوعع91 ععع00سعع-أةوالعايلر  .ع-إبراهالعامتمك.عامو اق ع امو اقوس/ععرضعع دعامكر ل

 .94صعع

 نوث، ربيكا.

/ععييرضع0214امكو ييال عع-إبيى ةعامكتييب:ع ييد ؤرعامكتييبع ايكت ييىععبرعى يي ع ن ميي عامتاىاييا عاييععام ييرسعاملشيير ن.

صعع-(.0219وماييوع) ع0 عع1 ييجع-ايجميي عاملممايي عمممكت ييىعع اموثييى  ع ايلمو ييىع.ع-  رافليي عع ييدعامييرةمنع ييراج.

091-099. 

 نيكولسون، كريستى.

Innovation in public libraries.- Amsterdam, 2017.   ايجميي عع-/ععييرضع ىطمي ع يمييدع  ييؤسعع ييدعاميير

 .019-010صعع-(.0219) وماو/عابتمبرعع0 عع2 جع-امد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 الهوش ، أبو بكر محمود .

 عععع12سعع–اما رايالع.عع–/ععيرضعأايمىءع يميدعامتياد.ع0214طيرابم ع ع–اوغرا اىع.عايدخلعالعععملعام  م

 .ع011ع– 010صعع–( . 0219)ع وماوع/عاكتوبرعع24 عع22

 وودسورث، آن.

Librarianship in times of crisis, 2011.   ايجمي عامد ماي عملميومعع-/ععيرضع ىطمي ع يميدع  يؤسعع يدعامير

 .001-000صعع-(.0202)أبر ل/ع وناوعع0عع 2 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 .يس، نجالء أحمد

 جمييييي عع-/ععيييييرضع ىطمييييي ع يميييييدع يييييى س.0219ام يييييىهرة عع-ال واييييي  عامسييييي ىبا عمممكت يييييىع:عةميييييولع  ر ا يييييىع.

 .140-129صعع-(.0212) وناوعع12ععع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

Catalogue 2.0: The future  of the library catalogue, edited by Sally Chambers.- London, 2013.- 

صعع-(.0212)أكتيوبرعع0عع- لمو ى يك.ع-عرضعثير ععاملماميى./  ى سعالجالعامثىاى:ع تت  لع  ى سعايكت ىعع

20-20. 

The small library manager's handbook.- London, 2014.ايجمي ع -/ععيرضع  ضيىسع وسي ىعام ياتى.ع

 .090-049صعع-(.0202) نى ر/ع ى سعع1 عع2 جع-امد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 

 الكتب المسموعة والناطقة
 

 السعدنى، محمد عبد الرحمن.

 جميي عع- ر ا ييىععامكتييبعايتييموع ععيييععام وا ييفعام كايي ع ااييتملدا ىعع  ييرا عم ييى ع ر ايي عاقييرأعلييععأنموذفييى.

 .012-120صعع-(.0219)أكتوبرعع9 عع09سع-ايكت ىعع ايلمو ىععاملربا .
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 ، رجاء.لعابنية

 جميييييي ععمييييييلعع-نموذفييييييى.عDaisy consortium شييييييى ي عإ ىةيييييي عامكتييييييبعامنىط يييييي عميييييي  ىعالاةتاىفييييييىععام  يييييير  ع

 .122-90صعع-(.0212)ع4 عع1 جع-ايكت ىع.
 

 الكتب النادرة
 

 رحيم، فرح عبد الجبار.

ام  ييييرة عع-ىبى.تييييامكتييييبعامنييييى  ةعاييييععايكت يييي عايركز يييي علجى ليييي عام  ييييرة:ع  اايييي عةىميييي /عإ ييييرا ع ابييييي ع ييييى لعامل

0212. 

 فى ل عام  رةع.ع–أطر ة ع)ع بمومععىلعع(ع

 شرشال، حفيظة.

 .ع0212خمي ع ماىن  عع- ثمؤسعامكتبعامنى  ةعبىيكت  عاموطنا عالجزا ر  /عةاا  ع ر ىل عآ ىلعةدا .

 فى ل عالجا اى.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 صبحى، مارينا سامى.

إلااييكند    عع-ب ماوفرا ايي /عإ ييرا عهييىنلعع ييدعامييرةالعإبييراهال.امكتييبعامنييى  ةعاييعع كت يي عإلااييكند   :ع  اايي ع

 ص.124هي ع-أع-.0219

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع
 

 الكشافات

 )أنظر: التكشيف والكشافات(
 

 الكفايات المهنية
 

 أبو شماله، فرج إبراهيم.

 عل نييىءعايكت ييىععاملربايي عكمييىع راهييىع لممييوع ييدا سعامتلمييالعاملييىمعاييعع متيييرؤس/ع  فيي ع ييوا رعامكاى ييىععام ز يي

 ص.02ع- رجعإبراهالعةتنعأبوع مىمه ع ىيت عإبراهالععيععامزهى .

 .0212ام ىهرةع عع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىع.مع19م مرعاياعع

 بر، نعيمة.ج

Information professionals' perspectives towards the competencies acquired from education and 

work.- Vol.2, p.3-27. 

 .0219كرب ء عع-. عايكت ىعععايلمو ىعاععاععايم مرعامد لععامتمل ص ىع
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 الحمود، نهالء داود.

ع- ريو رعكاى يىععالخير جؤسععيييععضيوءع ريو اعععمييلع كنوموفايىعايلمو يىعع الا  ييىالعع ةىفيىععايو عاملمييل.

 .090-011صعع-(.0214)ع1 عع09 جع-كت  عايمكع  دعاموطنا . جم ع 

 . الحمود، نهالء داود

امكاى ييىعع اي يييى اععايييععضيييوءعامتغؤيييراععال د ثييي ع اةتاىفيييىععايييو عاملميييل/عنهييي ءع ا  عال ميييو  ععإق يييىلعنىفيييرع

 .02-11صعع-(.0214)ع02عع-  ااىععايلمو ىع.ع-املثامؤس.

 الزهرى ن سعد بن سعيد.

ع–.خر جععأقتىمعايلمو ىععايرموب عاععاو عاململعاععام رىععالخىصعامتلو ىع:ع  اا ع سي ا عكاى ىععععععع

 .ع21-09صعع–(. 0202)ع09عع–.ايجم عايغى با عممتوثا ع عايلمو ىعع

 القصاب ، عباس حسن .

( 0202بر) يتيم2ععع– جمي عامو اقي ع.عع–امكاى ىععاي نا عالخت ىص يع  ى  عامتلملعاعع لعفى ي ع و  نىع.ع

 .ع092ع-009صع–. 
 

 الكلمات المفتاحية

 )أنظر أيضا: خرائط الكلمات املفتاحية (
 

 الدكرورى، أيمن.

ع-ام  يييييييم عايلر ييييييي عمميييييييد   ىععاملرباييييييي عايييييييعع جيييييييىلعايكت يييييييىعع ايلمو يييييييىع:ع  ااييييييي عقى مييييييي ععييييييييععذخؤيييييييرةعن يييييييا .

 .42-20صعع-(.0219) نى رع/عأبر لعع22 ع21 عع12سع-اما راال

 عبد هللا.الفيفى، جوهرة 

امكممييييىععاياتىةايييي عممم يييييىالععاييييععأ بييييي ع    ييييىععأفنباييييي عإمك ر نايييي عايييييعع جييييىلعإ ا ةعايلر ييييي :ع  اايييي ع يماماييييي /ع

 .121-129صعع-(.0219) وناوعع09عع-اعمل.عع-ااى.افوهرةعع دع عاماااى عفواهرعع دع عام
 

 الكوميكس
 

 الكعبى، منتهى عبد الكريم.

ايتيركيي ع)امكييو اك (عاييعع رييو رعخييد ىععايكت ييىع:ع  اايي ع جر بايي /عإ ييرا عااييتملدامع يينعامراييومعامثىبتيي ع  

 .ع0219بغدا  عع-ةتنع ضىعامنجى .

 الجى ل عايتلن ر  .ع-أطر ة ع) كتو ا (

 الالفتات اإلرشادية
 

 جزايرى، سمير.

 .00-14صعع-(.0219)ع0عع- جم ععملعايكت ىع.ع-   ع مواسع امموةىععإلا  ى   عاععايكت ىع.
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 لدمياطى، آية حسن عبد الفتاح.ا

   عام  تييييييىععإلا  ييييييى   عبىيكت ييييييىععاملى يييييي عبى اييييييكند   عاييييييععإ  ييييييى ع  وفاييييييهعايتييييييتااد ن:ع  اايييييي ع ادانايييييي /ع

 .ع0212إلااكند    عع-إ را عأ ىاىعزكر ىعامر ى ى.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
 

 باتلجان المكت
 

 الخرينج، ناصر متعب جمعان.

 جمييييي عايكت ييييييىععع- ف ييييي عن يييييرعام ييييييى مؤسععييييييععايكت ييييييىععامكو لاييييي عاييييييعع   علجنييييي عايكت يييييي :ع  ااييييي عااتكشييييييى ا .

 .11-04صعع-(.0212) وناوعع9عع- ايلمو ىعع امتوثا عاععاملىملعاملربى.

 

 لوائح المكتبات

 )أنظر: تشريعات املكتبات واملعلومات(
 

 21مارك 

 : صيغ مارك()أنظر
 

 المبادرات الحكومية اإللكترونية
 

 ، يارا إسماعيل.أبو ريدة 

اي ييى  اععال كو اييي عإلامك ر ناييي عمتمكييؤسعامشييي ىب:ع  ااييي ع فيياا ع يماماييي عمتيد يييدع ترم ييىعع يتيييوىع  يييى  ةع

ع-.عأطر ةي ع) كتييو ا (0202ام ييىهرة عع- طناي ع  يير  /عإ يرا ع    عع ييدعال ايا عهيي ل ععييععكمييىلع يىكر.

  ل ععؤسع م .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.فى
 

 مبانى المكتبات

 )أنظر أيضا: التصميم الداخلى للمكتبات(
 

 .أبا الخيل، إبراهيم عبد هللا

 .99-99صعع-(.0212) ى وعع019ام نىء ععع-عمى ةعايكت ىععاععام رسعامواةدع املشر ن.

 بوتى، آسيا.

ن يييرعايكتبايييؤسع اي ندايييؤسعايلميييى  ؤس:ع  ااييي ع اداناييي عبىيكت ييي عايركز ييي عع  يييىاىعايكت يييىععالجى لاييي ع ييينع ف ييي 

فى ليييي عع-.عأطر ةيييي ع) ىفتييييتؤر(0212قتيييينران  عع-لجى ليييي عإلاخييييوةع نتييييو ىعقتيييينران /عإ ييييرا عغييييىنلعنيييي  ر.

 .0قتنران 
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 بونيف، محمد ملين.

كت يىععاييدا سعامثىنو ي عبمد ني ع:ع (IFLA)  ىاىعايكت ىععايد اا عبىلجزا رععيععضوءعإ  ى اعع ن م عالا  ع

 .000-024صعع-(.0202)ع2 عع0 جع-ب ماو اماى.ع-ايتام عنموذفى/ع يمدعيؤسعبوناف عن ؤرةعيؤس.
 

 سعيد، محمد سعيد محمد.

 ييدىع فيييو عأعيييراضع يييرضع ت ز يي ع  يييىاىعايكت يييىعععييييععأخ ييى رىع كت يييىعع  يييرعاملى ييي ع أثييرعذميييكععييييععايييؤرع

صعع-(.0212) وماييو/عاييبتمبرعع0 عع9 ييجع-ميي عامد مايي عملمييومعايكت ييىعع ايلمو ييىع.ايجع-املمييل:ع  اايي ع ادانايي .

122-142. 
 

 ع-(.0211) يتمبرعع10عع-ايكت  .ع-.مكتبة امللك فهد الوطنية تفوز بأفضل بناية معمارية فى العالم

 .12-10صع
 

 نعمان، عصمت عبد الزهرة.

  اايي ع  ااماييي ع   يييىعيلرايييىععن يييلعايلمو يييىععالجغرا اييي /ععامتوزييي عايكيييىاىعي يييىاىعايكت يييىععاملى ييي عاملراقاييي :

ع0 عع2 ييييييجع-ايجميييييي عاملراقايييييي عمتكنوموفاييييييىعايلمو ييييييىع.ع-ع ييييييمالعع ييييييدعامزهييييييرةعالمييييييىس عطيييييي لعنييييييى لعامزهؤييييييرى.

 .12-1صعع-(.0212)

 

 المتاحف

 
 أولم ، خديجة . 

دعبوال يىعع بتي  عخشيم ع عبى ني ع)ع   عايتيفعاععةا عام يرلعام  يى ىع:عامشي ى اععال اي عايعع تييفعايجىهيعععععع

 .120ع-29صعع–الجزا ر(عأنموذفىع/خد ج عأ ملع ع رام عطىمأىع.ع

 .0202ع-)عالا  راض ى(عم  يى عاملربىعمممكت ىعع عايلمو ىعع.عع01اععايم مرععععععع

 .صقر ، جرادات ادريس محمد 

 ع عفييييياىن عاييييييو  لعامشيييييلأىعايييييعع متيييييرؤسع:ع   عايتيييييىةفعامشيييييل ا عام راثاييييي عايييييععاثيييييراءعايشييييي دعامث يييييىاعع ةايييييعععععع

 –( . 0202)ع يتمبرعع4 ععع0 جعع–ب ماو اماى.عع– جموع ع  تناىعع تيفعامتنىبلعأنموذفىع.ع

 .21ع-10صععععععععع

 محمد، سمية سيد.

ايتيييفع امتنماييي عايتيييتدا  :ع  ااييي عااتكشييى ا عم ايييىسع   عايتيييىةفعايييعع ي ايي عأهيييدا عامتنماييي عايتيييتدا  ع

 ع.104-101صعع-(.0202)ابتمبرعع01عع-يولعاعععملعايكت ىعع ايلمو ىع.بع-.0202
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 المتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية

 

 توفيق، فاطمة ممدوح.

امنمييوذجعايايييىهامىعمممترم ييىععامو اااييي عم اىنييىععالاايييلنى عممموضييوعىع:ع  ااييي ع ادانايي عمتر ا يييهعاييععام ي ييي ع

 ص.ع112 ع104ع-ع.0202 عام ىهرةعع-املربا /عإ را ع  راىعةتىمعامد ن.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 توفيق، فاطمة ممدوح.

امنمييوذجعايايييىهامىعمممترم ييىععامو اااييي عم اىنييىععالاايييلنى عممموضييوعىع:ع  ااييي ع ادانايي عمتر ا يييهعاييععام ي ييي ع

 (.0219)ال مبرعع11ععع-.Cybrarians Journalع-املربا .

 مصطفى، رنا كمال محمد.

ايترم يييىععامو اااييي عمم اىنيييىععالاايييلنى    عامنميييوذجعايايييىهامى:ع  ااييي ع اداناييي عمتر ا يييهعايييععام ي ييي عاملرباييي /ع

 ص.ع119 ع124ع ع-أع-.0212ام ىهرة عع-إ را ع  راىعأ ؤسعةتىمعامد ن.

 تلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
 

 

 المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية
 

 محمد، حيدر حسن.

ع92 عع00 يييجع-ايجمييي عاملرباييي عمأل  يييافع امتوثاييي ع ايلمو يييىع.ع-املسيييجا ععام  ماوفرا اييي عايييععام ي ييي عامرقماييي .

 .010-000صعع-(.0219) يتمبرع

 مسرود، محمود.

 جميي عع- رىقييىععام  ماوغرا ايي ع) ربيير(:عامنمييوذجعاياييىهامىعالجد ييدعمملييىملعام  ماييوغرااع.ايترم ييىععامو ااايي عمم

 .04-1صعع-(.0212)ع9 عع1 جع-عملعايكت ىع.
 

 المجتمع الشبكى
 

 سهلى، سليم.

ع1عع-ب ماو اماييييى.ع-:عفييييدلعال يييد ثع امت مايييدى/عايييمالعايييي يع عأايييى  عبمليييو .اييي عاييي عامشييي كا ع ايجتملنامار ا

 .120-90صعع-(.0202)
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 مجتمع المعلومات والمعرفة

 )أنظر أيضا: إدارة املعلومات واملعرفة. اقتصاد املعرفة. تكنولوجيا املعلومات والاتصا ت.

 صناعة املعلومات. الفجوة الرقمية. املحتوى. النشر إلالكترونى(

 

 أبو أصبع، صالح خليل.

 ص.092ع-.0214عمىس:ع ا ع جدال ى عع-امتيولعإلعع جتم عايلمو ىع.

 أحمد علياء إبراهيم.

فى لييي عإلا يييىمعع يييدعع-   عأعضيييىءعها ييي عامتيييد ي عايييععبنيييىءع  نماييي ع جتمييي عايلر ييي :ع  ااييي عةىمييي عبكماييي عآلا اب

ايجميي عامد مايي عع-امييرةمنعبيينع ا ييل/ععماييىءعإبييراهالعأةمييد عنييو عع ييدعاملز ييزعامييدخال عاييى ةعع ييدع عام راييى.

 .099-002صعع-(.0219أكتوبر/ع يتمبرع)ع9 عع2 جع-ملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 أولكو، مصطفى بيرول.

 .ع29-20 عصع0 جع-خد ىعع كت  ع ركزعام يولعإلاا  ا عاعع ركاىعاعع علع جتم عايلر  .

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 .بكرى، سعد بن على الحاج

امر ييىض:ع ا عفى ليي عع-عيييععال ييىجعبكييرى عاييى ىعبيينعفييىلةعامااييل.نيييوع جتميي ع لراييعععربييى/ع يي مافعاييلدعبيينع

 ص.094ع-.0219ايمكعالو عممنشر ع

 بوش، ريم.

ايجمييييييييي عاملرباييييييييي عمأل  يييييييييافع امتوثاييييييييي عع-ايليييييييييى ؤرعاياىهاماييييييييي عيجتمييييييييي عالا  يييييييييىلع إلا يييييييييكىماىععامتيييييييييىع ررة يييييييييى.

 .20ع-ع00صع-.(عع0212) يتمبرعع92ع عع02سع- ايلمو ىع.

 ر.ضيخالبياتى، ياس 

 اقييييي عامتييييييولعنييييييوع جتمييييي عايلر ييييي عمتنماييييي عايجتمليييييىععاملرباييييي :عامتجربييييي عإلا ى ا اييييي عنموذفيييييى:ع  ااييييي عن ر ييييي ع

 .92-1صعع-(.0202)ع10 ععع9 جع-إلااتىنا .عد ااىعايجم عاملربا عمآل ابع امع- يماما .

 جواده، سهام.

إ ييييرا عع/فييييوا   عاملىماييي عبم ثهييييىعع   عايكتأيييىعاييييععإ ايييىءع جتميييي عايلمو يييىععاييييععايماتيييىععامتوثا ايييي /عاييي ىم

 .ع0212خمي ع ماىن  عع-نى   عامىعايع.

 ع.لفى ل عالجا ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 حدو، فؤاد.

الجى ل ع إ كىماىععبنىءع جتم عايلر  ع نعخ لعالاالثمى عايععامرأايمىلعامبشيرى:ع جربي عالجى لي عالجزا ر ي ع

 .102-111صعع-(.0202)ع10 عع9 جع-.عىنا ايجم عاملربا عمآل ابع املمومعإلااتع-أنموذفى.
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 حسونة، مروة محمد .

ا جىهييييىععامنملييييبعاي يييير  عنيييييوع تييييت  لع   عالان رنييييالعاييييععتشييييكالعع جتميييي عايلر يييي ع/عا ييييرا ععواطييييفعع ييييدع

 .ع0202ام ىهرة عع-امرةمنع.ع

 فى ل عام ىهرةع.ع ما عالاع مع.ع–أطر ة ع)ع ىفتتؤر(ع

 خليفة، إيهاب.

ام يىهرة:عاملربيىعممنشيرع امتوزيي  عع- ىع:ع  ثؤرعامثو ةعام نىعا عامرابل ععيعع  نعام يو ى. جتم ع ىعبلدعايلمو 

 ص.124ع-.0219

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

ع0 عع0 يييييجع-ايجمييييي عامد ماييييي عملميييييومعايكت يييييىعع ايلمو يييييىع.ع-بنيييييكعايلر ييييي عاي يييييرىع  جتمييييي عايلر ييييي عايييييعع  ييييير.

 .9-2صعع-(.0212)أبر ل/ع وناوع

 بد الرازق.الدواى، ع

 (.0210) نى ر/ ى سعع111 عع92 جع-عىملعاماكر.ع- جتم عايلر  :ع لىملع    ع كنوموفا عفد دةعمملىمل.

 الرابغى، ريم على محمد.

الج ييييو عامتيييييلو   عايييييععامتييييييولعنييييييوع جتمييييي عايلر ييييي عام يييييى لععييييييععاقت يييييى عايلر ييييي ع:عبرنيييييى جعبيييييى  عل ىضييييينىعع

 .109-22صع-(.0214)ع1 عع09 جع- دعاموطنا . جم ع كت  عايمكع ع-امت نا عأنموذفى.

 الزيات، ياسر.

 .00-00صعع-(.0212)ابتمبرعع929عع-ايجم عاملربا .ع-ام يثععنع جتم عايلر  .

 سامح، سمر.

 .29-21صع-(.0212) برا رعع19عع-أ بع طاىل.ع- يد ىعع جتم عايلر  عاعععىملعامرال.

 الصعيرى، عامر حسن.

دا سعبميى  ييي عبيشييي عايييععبنيييىءع جتمييي عايلر ييي ع ييينع ف ييي عن يييرعايشييير ؤسعام ربيييو ؤسع  فييي ع تيييىهم ع يييد رىعايييي

   ق .92ع-.0212ع-ام ىة .ع- ايلممؤس.

 فى ل عام ىة .ع ما عام ربا .عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 الصالحى، سعود بن موس ى.

لر يييي عاييييععضييييوءع   ععميييى اععام يييييثعاملممييييىعاييييععالجى لييييىععامتييييلو   ع جييييى عامتييييولعإلييييعع جتميييي ع اقت ييييى عاي

 .002-099صع عع0 جعع-.0202 ترم ىعع    عايممك ع

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 عبد الرحمن، عمر حسن.

ع90عع-.Cybrarians Journalع-   عالجى ليييىععامتيييو انا عايييععبنيييىءع جتمييي عايلر ييي :عفى لييي عالخرطيييومعنموذفيييى.

 .00-1صعع-(.0212)ابتمبرع
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 العبد املحسن، فوزية بنت عبد املحسن.

  يو ع   ير عممتيييولعإليعع جتميي عايلر ي عايععالجى لييىععإلااي  ا عاييععضيوءعامتجيى بعاملىيايي :ع  ااي ع ر ا ايي ع

   ق .042ع-.0212ع-امر ىض.ع-عيععالجى لىععامتلو   .

 تمىعا .عفى ل عإلا ىمع يمدعبنعالو عإلاا  ا .ع ما عاملمومعالافع-أطر ة ع) كتو ا (

 عبد الهادى، محمد فتحى.

 ص.ع012ع-.0219امد ىم:ع كت  عايتنأى عع-.1 ع- جتم عايلمو ىعع ايلر  عبؤسعامواق ع امرموةىع.

 عثمان، فاطمة موس ى.

 .ع120-119 عصع0 جع-   عايكت  عاموطنا عامتو انا عاعع علع جتم عايلر  .

 .0212امر ىض عع-.اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع

 العريش ى، جبريل بن حسن.

عمييىس:عامييدا عاين جايي عع-ن.  جتميي عايلر يي عاييععاملييىملعاملربييى/عفبر ييلعبيينعةتيينعاملريميي ى ع يي رعبيينعخمييفع ييد  

 ص.002ع-.0212ممنشرع امتوزي  ع

 العسافين، عيس ى.

 ععابع املميومعإلااتيىنا ع جمي عآلا ع- جتم عايلمو ىع:ع  ااي عايععن ر ى يهع   يى ز عالاقت يى   ع امتكنوموفاي .

 (.0212)ع9 عع04 جع-فى ل عتشر ن.

 عليان، ربحى مصطفى.

خ ييييى حع جتميييي عايلر يييي ع امتيييييد ىععامتييييىع وافييييهععممايييي عانت ييييىلعايجتملييييىععاملربايييي عإماييييهع يييينع ف يييي عن ييييرع

 .ع122-191صع ع1 جعع-أعضىءعفملا عايكت ىعع ايلمو ىعع   نا .

 .0212امر ىض عع-ىعع ايلمو ىع.اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت 

 .02-11صعع-(.0219) وناوعع0 عع19 جع-أ ضىعاعع:عايجم ع   نا عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 العيدروس، نادية.

   عايركيييزعام ييييو ىعمم يييييولعايييععبنييييىءع جتميييي عايلر يييي عامتيييو ااىعاييييعع ييييلع ييييد ىععامل يييير/عنى  يييي عاملاييييد  س ع

 .ع109-92 عصع0 جع-عاى عال تن.

 .0212امر ىض عع-رعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.اعع م م

 غراف، عز الدين.

ع-.0219عميىس:ع ا ع  يىم عع- نع كنوموفاىعايلمو ىععإلعع جتملىععايلر  /عن رعامد نعغرا  عنو ةعلخو يد .

 ص.099

 فراج، شرين إبراهيم.

 جتميي عايلر يي :ع  اايي ع يمامايي /عإ ييرا عالااشيير عاملممايي ع امث ى ايي عبجى ليي عإلااييكند   ع    هييىعاييعع نمايي ع

 .ع0219إلااكند    عع- يتىءع ير سع  راس.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 قشقرى، سارة عبد الرحيم.

ى لي عايميكعع يدعال ىضنىععك   اعع شى ك عاعع جتمي عايلر ي :عايا يومع  نيواعع آلامايىعع  اقي ع ر ا  يىعبج

) نيييى ر/ع ومايييوعع12 ع12عع-  اايييىععايلمو يييىع.ع-املز يييز/عايييى ةعع يييدعاميييرةالعقشييي رى ع  يييلععييييعع يميييدعامراب يييع.

 .10-01صعع-(.0212

 محيريق ، مبروكة عمر .

 .ععععععع04ع-10صعع–   عايماتىععامتلماما عاععبنىء جتم عايلر  ع.ع ععععع

 .0211طرابم ع عع–ا عمممكت ىعع عايلمو ىعع ع   اف.عاععايم مرعاملممىعم جملا عاممابععععع

 مزروع، ياسر سيد أحمد.

/ع ىاييرعاييادعأةمييدع0202   عفى ليي عايمييكعخىمييدعاييعع ي ايي عايجتميي عايلراييععاييععإطييى عامبرنييى جعامييوطنىعمر  يي ع

 .022-009صعع-(.0219) وناوعع09ععع-اعمل.ع- ز  ع عام ى  ع يمدعأةمد ع  راىعاا .

 عبد الحفيظ . هالل ، رؤوف

 –( . 0202)ع نى ر/ع برا رع/ ى س1 عع01 جع– كت ىعع.عنالع.عع–أهما عايكت ىععاعع جتم عايلمو ىعع.عععععع

 .9-0صععععععع

 الهوش ، أبو بكر .

 .92ع-22صعع–   ع را  عايلمو ىععاععبنىءع جتم عايلر  ع.عععععع

 .0211طرابم ع عع–لمو ىعع ع   اف.عاععايم مرعاملممىعم جملا عاممابا عمممكت ىعع عايعععع

 اليحيى، نادية.

   ع ماتىععامتلمالعاملىلععاععامتيولعإلعع جتم عايلر  ع نع ف  عن يرعأعضيىءعها ي عامتيد ي عبىلجى ليىعع

 .20-11صع-(.0212) وناوعع0 عع11 جع-ايجم ع   نا عمممكت ىعع ايلمو ىع.ع-امتلو   .

 يوسف، محمد البخيت.

 ع0 يجع-امرقما عاعع علع جتم عايلر  :ع  اا ع ر ا ا ععييععامليى مؤسعبىيكت ي عاموطناي عامتيو انا .أثرعام ي  ع

 .ع199-109ص

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 يسين، السيد.

 عاي ييييير  عاملى ييييي عام يييييىهرة:عام ا يييييع- ييييي ك عال ضيييييى ةعايلر اييييي :ع ييييينعايجتمييييي عاميييييواق ععإليييييععامليييييىملعالا  راضييييي ى.

 ) كت  ع ارة(ع-ص.092ع-.0212ممكتىب ع
 

 مجالت األطفال

 )أنظر أيضا: أدب ألاطفال. كتب ألاطفال(

 حامد، إيناس محمود.

أ بعع-الا جىهييىععال د ثيي عيجيي عع طاييىلعإلامك ر نايي ع    هييىعاييعع ييدعالعةر يي عامتل ؤييرعمييدىعامراييلعاي ييرى.

 .99-02صعع-(.0212) برا رعع19ععع- طاىل.
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 سند، إيمان.

ع0عع-إلافييييدا عامرابيييي .ع-عييييىملعامكتييييىب.ع-اييييمؤرع  ىفييييدع  اكييييى:عام ماييييلع يييينع جيييي عع طاييييىل..عامكثؤييييرع يييينعايتليييي .

 .101-100صعع-(.0212)نو مبرع

 قاسم، محمود.

 .109-101صعع-(.0212) برا رعع10عع-أ بع طاىل.ع-امث ى  عاملمما عاعع ج عع طاىلعاملربا .

 قاسم، محمود.

 .102-112صعع-(.0214)ع00عع-امراوم ع امتنما .ع- ج عع طاىلعاملربا :عقراءةعممواق .

 محمد، سامر سامح.

 .91-42صع-(.0212) برا رعع10عع-أ بع طاىل.ع-.ععايج ععإلامك ر نا عمألطاىل:ع  اا عن د  

 محمد طيف.

  شييييي  عع-إ يييييرا عايييييمؤرةع ييييياملىاى.عأ يييييكىلع جييييي عع طايييييىلعاملرباييييي ع  ضيييييى انهى:ع  ااييييي ع يماماييييي ع  ى نييييي /

 ص.ع099ع-.0212

 فى ل ع  ش .ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
 

 مجالت الكتب والمكتبات والمعلومات

 

 ع-0219ع-.إشارة: مجلة علوم املعلومات، ألارشيف وعلم املكتبات

 -0219 هراس:ع ملتبرعام يثعةولعأن م عايلمو ىعع    افعاععالجزا ر عفى ل ع هراس:عأةمدعبنعبم  ع   

 ن فعانو  .ععع

 ع-(0212) نى رعع1 عع1سع-.حولية املكتبات واملعلومات

 ع-0212امتو اس:عفى ل عإ ر  اىعاملىيا  ععمى ةع م سعايكت ىع ع

 انو  .

 ع– (0212) وناوعع1 عع1سع-.الخزانة

 ع-0212كرب ء:ع ركزعإةاىءعام رالعامتىب عمدا ع ملروطىععاملت  عامل ىاا عاي دا  ع    

 ن فعانو  .عععع

 (.0212)أكتوبرعع1عع-إلافدا عامراب .ع-.عالم الكتاب

 ع-0212ام ىهرة:عام ا  عاي ر  عاملى  عممكتىب ع

   ر  .

 ع-(0214)ع1عع-.علوم املخطوط

 انو  .ععع-0214إلااكند   :ع كت  عإلااكند    ع ركزعايملروطىع ع    
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 ع-(.0202اوع) ونع1 عع1 جع-.د الدولية لقياسات املعلوماتيمجلة أر 

 -0202 ععArabic Researcher ID (ARID) ىمؤز ى:ع     

 ن فعانو  .عععععع

 ع– (0214)ع1عع-.مجلة ببليوفيليا لدراسات املكتبات واملعلومات

 ع بت ع)الجزا ر(:ع ملبرعامد ااىععاععامرقمن ع فنىع عايلمو ىععإلامك ر نا عبىيكت ىع ع      

 ع-0214املربىعامتب  ى ع   افع امتوثا عبجى ل عععععع

   ما .ععععع

 -(0214)أبر لعع1عع-.مجلة تحقيق املخطوطات

 ع-0214ثهى عنامنجفع  ر :عالجى ل عإلاا  ا  عقتلع ي ا عايملروطىعع فاىع    

 انو  .ععععع

 ع-(0229)ع1 عع1 جع-.املجلة الجزائرية للمخطوطات

 -0229أةمدعبنعبم  عع1 هراس:عفى ل ع هراس    

 ع-(0202) ى سعع1عع-.الجزائرية للمكتبات واملعلومات وألارشيف املجلة

 -ع0202الجزا ر:عالجملا عاموطنا عمممكت ىعع ايلمو ىععالجزا ر   ع    

   ما .عععع

 –( 0202هع/ع يتمبرع1990)فمى ىع  لعع1ععع–. مجلة دراسات الوثائق 

 -0202:عايركزعاموطنىعمموثى  ع عايياو ىعع ع امر ىضع    

 ع-(0219)ع1 عع1 جع-.مجلة رماح لعلوم املكتبات والتكنولوجيا

 -0219   س:ع ركزعام يثع  رو رعايوا  عامبشر   ع      

 ع-(0202)أبر لعع1 عع1 جع-.املجلة السورية لعلم املعلومات

 -ع0202  ش :عفملا عايكت ىعع اموثى  عامتو    ع      

 ن فعانو  .عععععع

 ع-(0214)تشر نعامثىاىعع1 عع1 جع-.اسات املعلومات والتوثيقاملجلة العراقية لدر 

 -ع0214بغدا :عفملا عاخت ىفرىعايلمو ىعع ايكت ىعع امتوثا عاملراقا  ع      

 ن فعانو  .عععععع

 ع-(0202)ع1 عع1 جع-.املجلة العربية للمعلوماتية وأمن املعلومات

 -0202آلا اب عام ىهرة:عايمات عاملربا عمم ربا ع املمومع       

 ع-(0219) نى رعع1 عع1 جع-.املجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات

 ععع-0219ام ىهرة:عفى ل عام ىهرة ع ما عآلا اب عقتلعايكت ىعع اموثى  ع   نا عايلمو ىع ع      

 ن فعانو  .عععععع
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 ع-(0212)أكتوبرعع1 عع1 جع-.مجلة املخطوطات واملكتبات لألبحاث التخصصية

 ع-0212بر رىناى:عايل دعاملممىعممتد  بعايت دمع امد ااىعع     

 ث ث عأعدا عاععامتن .ععععع

 ع-1عع-.املجلة املصرية للمعلومات

 -1990ام ىهرة:عالجملا عاي ر  عمن لعايلمو ىعع  كنوموفاىعال ىا ىع ع     

 ع-(0229)ع1 عع1 جعاملجلة املغاربية للمخطوطات

 -0229فى ل عالجزا ر عالجزا ر:ع      

 ع-(0212) ى وعع1عع-.املخطوطات الثقافية

 -0212ام ىهرة:ع ل دعايملروطىععاملربا  ع      

 ع-(0212) ى وعع1عع-.عمعلوماتك

 -0212امر ىض:عفملا عايكت ىعع ايلمو ىععامتلو    ع      

International Journal of Information Science and Technology.- Vol.1,  No.1, (2017) – 

Rabat, IMIST, 2017- 

Journal of Information Studies & Technology (JIS&T) . – Vol.1 ,Issue  1(2018) - 

 Bahrain: Arabian Gulf  Chapter of the Special Library Association, 2018-  

 

 دراسات –مجالت الكتب والمكتبات والمعلومات 
 

 الجراخ، عباس هانى.

ع-(.0214)ع9 عع0سع-الخزانيي .ع-قييراءةعاييععايجيي ععاملربايي عام راثايي :ع جميي ع ل ييدعايملروطييىععاملربايي عأنموذفييى.

 .190-101ص

 جوهرى، عزة فاروق.

ع- جمييي عايركيييزعاملربيييىعمم ييييولع امد اايييىععايييعععميييومعايكت يييىعع ايلمو يييىع.ع-ام ليييدعامرقميييىع اشيييى عايلمو يييىع.

 .0-1صعع-(.0212) وماوعع4 عع9 ج

 .يفة، محمود عبد الستارخل

  االعامد   ىععاملمما عاملربا عاععضوءعايليى ؤرعامد ماي عم واعيدعام اىنيىعع أ مي عاميد   ىع:ع    يىععايكت يىعع

 .ع100-91صعع- ايلمو ىععنموذفى.

 .0212بنهى عع-اععايم مرعامثىاى:عامنشرعاملممىعامد لع.

 .124-102صعع-.(0212) يتمبرعع94عع-.Cybrarians Journalأ ضىعاعع
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 رمزى، مينا عبد الرؤوف.

) نييييى رعع14عع-اعمييييل.ع-قواعييييدعاشييييرع    ييييىععايكت ييييىعع ايلمو ييييىععاملربايييي :ع  اايييي ع يمامايييي عمواقل ييييىعامتر ا ييييى.

 .012-120صعع-(.0212

 الزيات، حامد معروف.

 ISI web ofالانتمييييىءاععاملممايييي عم ا ييييىعع ير ييييرع    ييييىععايكت ييييىعع ايلمو ييييىععايكشييييا عب ىعييييدةعباىنييييىعع

knowledge. 912-021صعع-(.0202) ى سعع09بيولعاعععملعايكت ىعع ايلمو ىع ععع-:ع  اا ع ر ا ا. 

 السريحى، حسن بن عواد.

 .10-11صعع-(.0212) نى رعع14عع-اعمل.ع-ايج ععاملمما عاملربا ع  اومعامنشر.

 ليمان، أسماء أحمد أحمد.س

اىنييىععالاالشيي ى اععايرفلايي عاملىيايي ع  ييدىعإ ييى ةعام ييىةثؤسعاملييربع    ييىععايكت ييىعع ايلمو ييىععاييععقواعييدعب

 .0202بنىعاو ف عع- نهى/عإ را عا ؤرعع دعام ىا ععاد.

 فى ل عبنىعاو ف.ع ما عآلا اب.عقتلععمومعايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 منصور، عصام.

Arab authors’ perceptions about the scholarly publishing and refereeing system used in 

Emerald's library and information science journals.- New Library World.- Vol.117, Issue 7,8 

(2016).- p.414-439. 

 ناجى، مها محمود.

اميييييييد   ىععاملمماييييييي عايتمل  ييييييي عايييييييعع جيييييييىلعايكت يييييييىعع ايلمو يييييييىععب واعيييييييدعام اىنيييييييىععاملرباييييييي :ع ا عاين و ييييييي ع

 .40-19صعع-(.0212) وماو/عابتمبرعع0 عع0 جع-جم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.ايع-نموذفى.

 

 كشافات -مجالت الكتب والمكتبات والمعلومات
 

 أبو سرحان، عفاف عطية

(/ععايييييى ععراييييي عأبيييييوع0219-0210امكشيييييى عام راكميييييىعمممجمييييي ع   ناييييي عمممكت يييييىعع ايلمو يييييىععخييييي لعاما يييييرةع)

ع-(.0202) يييييى سعع1 عع11 يييييجع-ايجمييييي ع   ناييييي عمممكت يييييىعع ايلمو يييييىع.ع-ميييييبعاميييييدق .ايييييرةىس عأ يييييىاىع يييييى زعطى

 .102ع-ع42ص

 سبيقة، ميالد على.

صعع-(.0214)ع02عع- جمييي عايكت يييىعع ايلمو يييىع.ع-.02إليييععع1نع يييكشيييى ع جمييي عايكت يييىعع ايلمو يييىعع عيييدا ع

011-012. 
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 عبد الوهاب، غدير مجدى.

ع14عع-بيييولعاييعععمييلعايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع-اييعععمييلعايكت ييىعع ايلمو ييىع.امكشييى عايوضييوعععمد   يي عبيييولع

 .012-009صعع-(.0214) ى سع
 

 مجموعات المكتبات
 

 ابن الطيب، زينب.

 جموعىعع  ى  عايلمو ىععإلامك ر نا ع    هيىعايعع ريو رعخيد ىععايلمو يىععبىيكت يىععالجى لاي عالجزا ر ي :ع

 ص.14ع-واقععنموذفى.ايكت  عايركز  علجى ل عأمعام 

 .0212قتنران  عع-اععايم مرعاملربىعةولعايكت ىعع  ماتىععايلمو ىع.

 أنور، أميرة يحيى.

  تناييىعععمييومعامييد نعإلاايي  ىعبىيكت ييىععاملى يي :ع  اايي ع يمامايي /عإ ييرا عأ ييىاىعزكر ييىعامر ييى ى ع  ييىع يمييدع

 .ع0212إلااكند    عع-ممى.

    .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.فى ل عإلااكندع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 . عبد اللطيف، دعاء عبد الراض ى

 جموعىعع كت  عايمكع ى   عاي يى  ة:ع  ااي عةىمي عبجى لي عفنيوبعاميوا ىع)قنيى(/عإ يرا ع يل ىسعخمااي  ع

 .0212قنى عع- عىءعكمىلعامبرى.

 يكت ىعع ايلمو ىع.فى ل عفنوبعاموا ىع)قنى(.ع ما عآلا اب.عقتلعاع-أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 عبد هللا، داليا موس ى.

The National American Collection of realia: a descriptive and analistic  study الا جىهيىععال د ثي عع-.ع

 .920-042صعع-(.0212) وماوعع94 عع09 جع-اععايكت ىعع ايلمو ىع.

 عبد ربه ، اسراء محمد .

 ص.ع40ع–.  0214ام ىهرةع:عايكتبعاملربىعممملى  ع عع–كت ىععاي ر  ع.عايجموعىععايتياا عاععاي     

 قوامى، نورهان.

   مييييي عامرفيييييادعاموثيييييى  ىعالةتاىفيييييىععايتيييييتااد نعاملمماييييي ع ام يثاييييي :ع  ااييييي ع اداناييييي عبمكت ييييي ع ل يييييدععميييييلع

 .ع0212قتنران  عع-.0ايكت ىعع امتوثا عفى ل عع دعال مادع  رىعقتنران 

 .0فى ل عقتنران ع-ر(أطر ة ع) ىفتتؤ

 املنس ى، إسراء.

ايكتيييييبعاملربيييييىعمممليييييى   عع-ايجموعيييييىععايتيااييييي عايييييععايكت يييييىععاي ييييير  :ع  ااييييي ع اداناييييي عممضييييي  ع إلا ىةييييي .

 ص.022ع-.0214
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 المحتوى

 املحتوى( ة)أنظر أيضا: نظم إدار 
 

 ابن السبتى، عبد املالك.

 .902-921 عصع0 جع-تم عايلر  .اييتوىعامرقمىعاملربىع  تت  لع  ن عايلمو ىععاعع ج

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىععايلمو ىع

 ابن حاوية، يمينة.

 .04-12صعع-(.0202)ع1عع-إ ى ة.ع-اييتوىعامرقمىعمممكت ىععاموطنا عاملربا .

 ابن ضيف هللا، فؤاد.

 عع0 ييجع-بيداععع اخييلعاماضيىءع  ييى  مىعالجزا يرى.اييتيوىعامرقمييىعاملربيى:ع يينعايمكاي عامار  يي عإليععايشيي ر عإلا 

 .04-0ص

In: Third International Colloquium on Open Access .-Rabat , 2018.             

  أحمد، نصر الدين حسن.

 ركيزعامتوثايي عع-اييتيوىعاملربيىع  ييد ىععاموفيولعإليعع جتمي عايلر ي :ع يتيوىع  يى  ةعايركيزعام يو ىعمم ييول.

 .049-020 عص0 جع-و ىع:ع  اا عةىم . ايلم

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 باخت، سامر إبراهيم.

 ص.ع11ع-فنىع ع إ ا ةعاييتوىعامرقمى:ع  اا ع ر ا ا ععيعع كت  عامنامؤس.

 .0214ام ىهرة عع-اعع م مرعقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىععبجى ل عام ىهرة.

 بالى، مها.

 (.0212)ابتمبرعع929عع-ايجم عاملربا .ع-يىذاع جبعأسعنهتلعبتنشا عاييتوىعامرقمىععيععإلان رنال؟.

 .11-12صع-

 بردوقه، دانا قود.

  شييييي  عع-  اايييي ع يمامايييي عمرييييير عبنييييىءع  ن يييييالعاييتييييوىعامرقميييييىعامتلمامييييىعامتيييييو ى/عإ ييييرا عع ؤيييييرعاملتييييى .

 .ع0212

  ش .ع ما عآلا ابع املمومعإلااتىنا .عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.فى ل ع ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 بسيونى، عبد الحميد.

 ع-(.0212)ابتمبرعع929عع-ايجم عاملربا .ع-اييتوىعامرقمىعاملربى:عأ ىن ع متدعإلععأفاىلعايتت  ل.

 .19-10صع
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 البشتاوى، شيماء حاتم.

 .02-02صعع-(.0212)ابتمبرعع929ععع-.ايجم عاملربا ع-إ كىماىععاييتوىعاملربىع امراوم .

 بيزان، حنان الصادق.

 .024-142 عصع0 جع-اييتوىعامرقمىعاملربىع  يد ىععامغز عامث ىاعع فنأى:ع    ع يماما .

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 جوهرى، عزة.

وععع امت اييالع الااييلثمى ع ايشييى ك عاييععايلر يي ع يينعالجىنييبعاييتييوىعامرقمييىعام يي ع:عن ييرةع لمو ى ايي عيييدىعاميي

ع-(.0214) نيييى رعع9 عع1 يييجع- جمييي عايركيييزعاملربيييىعمم ييييولع امد اايييىععايييعععميييومعايكت يييىعع ايلمو يييىع.ع-اي يييرى.

 .140-191صع

 حسنى، عبد الرحمان.

 ر/عع ييييدعامرةمييييىسع اقيييي عاييتييييوىعامرقمييييىعاملربييييىعاييييععن ييييرعأعضييييىءعامتييييد ي عاييييععفى ليييي ع يمييييدعخاضييييرعبييييىلجزا

 .09-1صعع-(.0214) ى سعع99 جعع-.Cybrarians Journalع-مكعبنعامت تى.ىةتنى عع دعاي

 الحمود، فهد.

 .9-1صعع-(.0212)ابتمبرعع929عع-ايجم عاملربا .ع-الععربعاعع  واسعامبشر  عالجد د.

 الرابغى، ريم على.

:ع  اايييي عةىمييي عي ييييى  ةعايمييييكعع ييييدع عممميتييييوىع   عاييتيييوىعامرقمييييىعاملربييييىعاييييععاموفيييولعإلييييعع جتميييي عايلر يييي 

 .114-21صعع-(.0212)ابتمبرعع0 عع11 جع-ايجم ع   نا عمممكت ىعع ايلمو ىع.ع-املربى.

 الزهيرى، طالل ناظم.

ايجمييي عاملرباييي عمأل  يييافعع-أ  اعع ير يييرعايتيييلنداععامرقماييي ع أهماثهيييىعايييعع يتيييؤسع  و هيييىعبمير يييىععام ييييث.

 .129-112صع-(.0219) يتمبرعع92 ععع00 جع- ىع. امتوثا ع ايلمو 

 سمحان، إسالم.

 .01-09صعع-(.0212)ابتمبرعع929ععع-ايجم عاملربا .ع-أ نعاييتوىعاملربى؟.

 السيد، محمود.

 .020-000صعع-(.0212)ع20عع-ايجم عاملربا عممث ى  .ع-ط ال عامل رع اييتوىعامرقمىعاملربى.

 ضيف هللا، محمد الهادى.

ع1 عع1 يجع- جمي ع  يى عملميومعايكت يىعع امتكنوموفايى.ع-ىعامرقمىعاملربىععيععإلان رنيالع أايىمابع ريو ر .اييتو 

 .29-29صع-(.0219)

 عاصم، داليا.

 .11صعع-(.0212)عابتمبرع929ععع-ايجم عاملربا .ع-اييتوىعاملربىعامرقمىع جوةعنوعا ع كما .
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 العباس، أنس.

 .19-14صعع-(.0212)ابتمبرعع929ععع-ايجم عاملربا .ع-   حعامواق عاعع رآةعالا  راض.

 عبد القادر ، أمل حسين.

ع0 عع09سع- جمييي عايكت يييىعع ايلمو يييىععاملرباييي .ع-اييتيييوىعامرقميييىع  جتمييي عايلر ييي :ع ييييد ىععع يييرعاملويييي .

 .104-110صعع-(.0219) وماو

 عبد الواحد، آ ء سيد أحمد.

 يييحعايكت يييىعع ايلمو ييييىع:ع  ااييي ع فيييياا ع يماماييي /عإ ييييرا عاييتيييوىعامرقميييىع ااييييتملدا ى هعايييعع ييييد ي ع مل

 .ع0219  ؤسعامكوم عع-أ نا عفى   عطهعامار ى ى.

 فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع؟.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 عبود، رامى.

 ص.014ع-.0210ام ىهرة:عاملربىعممنشرع امتوزي  عع-اييتوىعامرقمىععيععإلان رنال.

 علوى، هند.

اييتييوىعامرقمييىعاملربييىععبييرع يي ك عإلان رنييال:عاق ييرا ع  ييمالعبوابيي ععربايي ع  ا ةعاييتييوىعامرقمييى/عهنييدععمييوى ع

 .92-11صعع-(.0212)ابتمبرعع0 عع10 جع-ايجم ع   نا عمممكت ىعع ايلمو ىع.ع- يمو ع تر ة.

 .44-20صعع-(.0202)ع1عع-أ ضىعاع:عإ ى ة.

 عمارى، هيبة.

ع-مىلعامبشييييييرىعالجزا ييييييرىعممنهييييييوضعبييييييىييتوىعامرقمييييييىعايكتأييييييىعاييييييععامييييييوطنعاملربييييييى:ع جييييييى بعنى  ييييييي .   عامرأايييييي

 .002-004صعع-(.0214)ع0عع-ب ماو اماى.

 عوملى، بوزيد.

ع-.عع ييدعال ماييدع  ييرىعنموذفييى.0اشييرع إ ىةيي عاييتو ييىععامتلمامايي عامرقمايي ع اخييلعالجى ليي :عفى ليي عقتيينران 

 .ع0212قتنران  ع

 .0فى ل عقتنران ع-(طر ة ع) ىفتتؤر

 غرارمى، وهيبة.

ع2 ععع1 يييييجع- جمييييي ععميييييلعايكت يييييىع.ع-اييتيييييوىعامرقميييييىعمم يييييرآسعامكييييير لع عمو يييييه:عبيييييد لعأفيييييلعأمع كممييييي ع ضيييييل.

 .02-1صعع-(.0212)

ع-(.0212) نيييى رعع2 عع9 يييجع-أ ضيييىعايييع:ع جمييي عايركيييزعاملربيييىعمم ييييولع امد اايييىععايييعععميييومعايكت يييىعع ايلمو يييىع.

 .02-9صع

ع-(.0214) نييى رعع49ععع-أةييوالعايلر يي .ع-.ربيــة لتطــوير املحتــوى الرقمــى العربــى علــى الشــبكة العامليــةمبــادرات ع

 .19-12صع

 



 

 

355 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 . مرازقة، فتيحة

ا جيييى عايكتبايييؤسعنييييوعاايييتملدامعامتكنوموفايييىعال د ثييي عمتن يييالعاييتيييوىعامرقميييىعبىيكت يييىععالجى لاييي عامرقماييي ع

فى ل ع  ؤيرعع يدعام يى  عع-ا ع ادانا عبىيكت  عامرقما عأةمدععر ة أثر ععيعع الالعامناىذعإلععايلمو ىع:ع  ا

 .101-101صعع-. ر ىعالجزا ر/ع تاي ع رازق  علخضر ع-مملمومعإلاا  ا عقتنران 

 .0214عمىس عع-اععايم مرعامد لععمممكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا :عاموفولعال رعممملمو ىع.

 مرازقة، فتيحة.

ت ىععالجزا ر ي عال د ثي :ع ن اميهع إ ىةتيه:ع  ااي عةىمي عقتيلعايكت ي عامرقماي علجى لي عاييتوىعامرقمىعاععايك

ع-قيييي  علخضييييرع يييير ى عةتييييىسع داسيييي ى.راز الجزا يييير/ع تاييييي ع ع-قتيييينران ع   ؤييييرعع ييييدعام ييييى  عمملمييييومعإلاايييي  ا 

 .41-22صع-(.0202)ع1 عع0 جع- جم ع  ى عملمومعايكت ىعع امتكنوموفاى.

 مقنانى، صبرينة.

) يتيييمبرعع12ععع-.Cybrarians Journalع-وىعامرقميييىعامتلماميييىعالجزا يييرىع     عايييعع عيييلع جتمييي عايلر ييي .اييتييي

 .02-1صعع-(.0219
 

 محركات البحث على االنترنت
 

 إبراهيم، سيد ربيع

امتيؤييزعاييععن ييلعاايي رفىععايلمو ييىعععيييععامو ييب:ع  اايي ع ر ا ايي عمتيي ثؤرعامتوف ييىععامتاىاييا ع الاقت ييى   عاييعع

 .192-102صعع-(.0214) وناوعع00ععع-اعمل.ع-ام يث.ع ير ىع

 بامفلح، فاتن بنت سعيد.

 -(.0214)ع02عع-  ااىععايلمو ىع.ع-رامعأماىع     عك  اةعاا رفىععاععع رعايلر  .ا ير عايلر  ع ام

 .12-9صعع

 بوزيفى، وهيبة.

 ع1 يجع- جمي ععميلعايكت يىع.ع-.اعع لعهامن ع ير ىععام يثعامغربا ع ير ىععام يثعاملربا ع شيلع ميوعآلاخير

 .91-12صع-(.0212)ع2ع

 جوهرى، عزة فاروق.

ع-ايجميي عامد ماي عملمييومعايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع-املشيلالعامنييوعععيير ييىععام ييثع  ييدىعامييوعععبهييىع إلا يى ةع نهييى.

 (.0212)أكتوبر/ع يتمبرعع9 عع0 ج

 عويد، ناهى أحمد.

بغيييدا  عع-و يييىعع ييينعام ييىةثؤسعايييعع جيييىلعايلمو ييىعع ايكت يييىع.ااييتملدامع ير يييىععام يييثعايييععاموفيييولعإلييععايلم

 .ع0212

 الجى ل عايتلن ر  .ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(



 

 

353 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 .فراج، فراج أحمد

 ير يييىععام ييييثعايتمل  ييي عايييعععميييومعاميييد نعإلااييي  ى:ع  ااييي ع جر باييي ع  ااماييي ع  ى نييي /عإ يييرا عاييي ؤرعع يييدع

 .0202أااو  عع-ام ىا ععاد ع ن و عالادع يمد.

 فى ل عأااو .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-) كتو ا (عأطر ة 

 محمد، ياسمين سعد.

ع-الا جىهيىععال د ثي عايععايكت يىعع ايلمو يىع.ع-نموذفيى.عGoogle Scholar ير يىععام ييثع  ى  ماي :ع يير ع

 .942-921صعع-(.0202) نى رعع10 عع02 ج

 محيى الدين، سالى.

 .0219ام ىهرة:ع ا عاماجرعممنشرع امتوزي  عع-فتمىعا ع    هىعاععاا رفىععايلمو ىع. ير ىععامو بعالا 

 هالل ، رؤوف عبد الحفيظ.

ع-اايييييييييتملدامع ير يييييييييىععبييييييييييثع ييييييييي ك عإلان رنيييييييييالعكمم يييييييييرععييييييييييععاشيييييييييى ع  ييييييييي رةع  يييييييييخىص:عقاىايييييييييىععبد مييييييييي .

 .9-0صعع-(.0212)أبر ل/ع ى و/ع وناوعع0 عع12 جع- كت ىع.نال.
 

 المحفوظات

 ألارشيف والوثائق()أنظر: 
 

 محو األمية المعلوماتية

 )أنظر: الوعى املعلوماتى(
 

 مخازن المكتبات
 

 معلم، سماح.

 ع فى لييي ع0 عفى لييي عقتييينران 1فى لييي عالجزا يييرع-إ ا ةع تتييياؤرع ضيييىءاعع مليييىزسعايكت يييىع:عايكت ييي عاموطناييي ع

 .ع0212قتنران  عع-  ؤرعع دعام ى  عمملمومعإلاا  ا عأنموذفى.

 .0فى ل عقتنران ع-) ىفتتؤر(عأطر ة 
 

 المخطوطات

)أنظر أيضا: إلاجازات. تحقيق ونشر املخطوطات: التراث العربى وإلاسالمى. الخط العربى. رقمنة 

. مراكز املخطوطات. صيانة وترميم املواد. فهارس املخطوطات. فهرسة املخطوطات. الكتابة العربية

 (الوثائق و املخطوطات

 .إبراهيم، ناجية عبدهللا

 .92-21صع-(.0214)ع1 ععع02 جع- جم عام رالعاملممىعاملربى.ع-ايوا عامتىع كتبععم هىعايملرو .
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 ابكر، آدم محمد حسن

 جميييي عايملروطييييىععع-أهمايييي عايملروطييييىعع أثرهييييىعاييييععاملمييييومع ايلييييى  عإلااتييييىنا :ع  اايييي عةىميييي عغييييربعأ ر  اييييى.

 (.0214) ى وعع0 عع0 جع- ايكت ىع.

 ابن السبتى، إسلم.

)نييو مبرعع0 عج20 ييجع- جميي ع ل ييدعايملروطييىععاملربايي .ع-امنسييخ عامشيين ارا عالخرايي ع أثرهييىعاييععاشييرعام ييرال.

 .02-12صع-(.0214

 ابن زغيبة، عز الدين.

آ ييى عع-ام نييدع يينعأقييدمعايييدا سعإلاايي  ا عاييعع ال يي ع ى ييلعنييى  .ع- كت يي عامكمايي عاملر اييا عبمنر يي عكييا عكرابييى

 .1-9صع-(.0214) يتمبرعع129 عع02سع-امث ى  ع ام رال.

 ابن عتو، نورية.

ع-ايجميييي عالجزا ر يييي عمممملروطييييىع.ع-ايملروطييييىععايياو يييي عبمد ايييي عامد ااييييىععاملربايييي ع إلاايييي  ا عبغرنىطيييي .

 .99-92صعع-(.0224)ع1 عع9 ج

 ابن عمر، حمدادو.

 ع-(.0229)ع1 عع1 جع-ايجم عالجزا ر  عمممملروطىع.ع- ملروطىععخزان عامشاقعامبشؤرع يمو ى.

 .124-112صع

 ابن مبخوت، محمد.

تىبع عدةعذ ىع م ىبعاعععاوسعاملربع ايتلشرقؤس.
ُ
 .100-112صعع-(.0211)ع0 عع0 جع-  و .ع-عمدةعامك

 اعراب، عبدالحميد.

ع1 عع1 ييييجع-ايجميييي عايغى بايييي عمممملروطييييىع.ع- ملروطييييىعع ييييمىلعامصيييي راءع الاالشييييرا عامارا يييي ىعاييييععالجزا يييير.

 .24-20صعع-(.0229)

 عبد اللطيف. أفندى،

 ص.022ع-.0211امر ىض:ع ا عفى ل عايمكعالو  عع- ى ع  مونىععايملروطىع:عأنواع ىع  كونىسهى.ةأ

 امحمد، آدب ولد سيد.

ع12عع-  ييييو .ع- ملريييو ع اييييىم عامشييياقعاييييادع يميييدعالخماايييي عبييينعامشيييياقعايييادعايملتييييى عامكنتيييىعإلييييععأ ال ع ا  .

 .01-2صعع-(.0212) يتمبرع

 امحمد، مو ى.

 .0212 عNoor Publishingأيىناى:عع-املممىعاععايملروطىععاملربا عإلاا  ا عبىلجى لىععالجزا ر  .ام يثع

 ناسن، أبو ياسين محمد.مإ

 .99-90صعع-(.0229)ع1 عع1 جع-ايجم عايغى با عمممملروطىع.ع-املنى  عبىيملرو عاعع ا ىع ؤزاب.
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 ألامين، عبد هللا.

ع0 عع1 يييجع- جميي عايملروطييىعع ايكت ييىع.ع-نموذفييى.عامتييو اسع:ع  اييى شييك ععخد يي عايملرييو عإلاايي  ىعب  ر 

 (.0212) ى وع

 أوقاس ى، عبد القادر.

 ع-(.0229)ع1 عع1 جع-ايجم عايغى با عمممملروطىع.ع-نيوع ي ا عفر ع طنىعمممملروطىععبىلجزا ر.

 .90-49صع

 أوميل، خالد.

 .20-02صعع-(.0202)ع1 عع12 جع-ايجم عايغى با عمممملروطىع.ع-   عايملرو عاععةا عال  و .

 بالنور ، عبد الحق.

عام ييرسع  لعالييععنهى يي عام ييرس ع اععايتييتلمم عاييعع ييد  نعام ييرالعايملرييو عبييىيغربعالاايي  ىع يين امواييى لع ع  

ع0210/ع0211الجزا يرع عع–  اا ع ملروطاي ع ع ناي ع/عا يرا عفيىلةعبينعقربيه.ععم(ع:10ع-4امتى سعام جرىع)ع

 صع112ع-.

 . ل دعآلاثى .ع0فى ل عالجزا رعع–)ع ىفتتؤر(عأطر ة ع

 البداوى، بشرى.

 جمييي عايملروطيييىعع ايكت يييىععمألبييييىلعع-ايملريييو عاملربيييىعإلااييي  ىعبيييؤسعز نيييؤسع:عز ييينعام يييرالع ز ييينعامرقمنييي .

 .90-02صع-(.0202)ابتمبرعع0 عع9 جع-امتمل  ا .

 البدرى، شيماء جاسم.

The Categories of the Ottoman army in the light of the manuscripts.-.-يى وعع0 ععع0سععع-الخزاني .عع (

 .12-19صع-(0214

 . بدوى، أحمد سامى

ع- جميي عايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع-امتن اميىععإلا ا  يي عبىمييد واسعام مييى واىعاملثميىاىعاييععضييوءع  ييى  رعايملروطيىع.

 .022-141صعع-(.0219)ع00ع

 برماتى، فاطمة.

لعاييييرا عايييععكاااييي عع يييدعايييايييععفييينىع عأميييواسعاييييدا :ع  ااييي ع فييياا عيملريييو عنعاهتميييىمععمميييىءع يييواععبىمتييي ماف

 .92-44صعع-(.0211)ع0 ععع0 جع-.  و ع-أمواسعايدا عممشاقع يمدعام ىاععبنع يمدعامبرك عأنموذفى.

 بسيونى، ناهد محمد.

 عملمييومعايكت ييىععايجميي عامد ماييع-ام ييرالعاملربييىعايملرييو :ع  اايي ع  ى نيي عملشييريلىععةمى تييهع ال اييىظععماييه.

 .191-122صعع-(.0212) وماو/عابتمبرعع0 عع0 جع- ايلمو ىع.

 بقادر، عبد القادر.

 .92-09صعع-(.0211)ع0 عع0 جع-.ع  و ع-ايملرو عالجزا رىع  كىنتهعاععاييىضرعايو  تىنا .
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 بقادر، عبد القادر.

 -(.0210)ع0 عع1 جع- و .  ع-.عايملروطىععالجزا ر  عاععالخزان عاملى  عبىمربى :عفر ع اة ىء

 .022-129صعع

 بلقاسم، أبو بكر.

 .29-24صعع-(.0212) ى وعع1عع-ايملروطىععامث ى ا .ع- ملروطىعع نعز ا ىعالجزا ر.

 البنا، سامح فكرى.

عميييييييلعالجميييييييىلع ع قتيييييييهعبانيييييييوسعامكتيييييييىبعايملريييييييو ع ر ا يييييييىععييييييييععنميييييييىذجعفد يييييييدةع نت يييييييىةع ييييييينعايملروطيييييييىعع

 .120-19صعع-(.0214)ع1عع-عمومعايملرو .ع-إلاا  ا .

 بهجت، مجاهد مصطفى.

 .9-9صع-(.0219) ى وعع0ععع-ايملروطىععامث ى ا .ع-كتىبع عاعع ىمؤز ى:ع نوسعبر   ع ملتما .

 بوداود، عبيد.

ع-ايجمييي عالجزا ر ييي عمممملروطيييىع.ع-  يييد لع ملريييو عكتيييىبعايييععفييي  ىءع ا ىع يييمفعيوسييي ىعبييينععي ييي ىعاييييىز اى.

 .00-10صعع-(.0224)ع1 عع9 ج

 وداود، عبيد.ب

 ع-(.0211)ع0 عع0 جع-.  و ع-عرضعكتىبعفر ع إة ىءعايملروطىععالجزا ر  عبىيغربع قص ى.

 .102-109صع

 بوذياب، عبد الصمد.

ايملرييييو عامل ييييدىعاييييععاييييبت عخيييي لعام ييييرسعامثييييى نعام جييييرى:ع الااييييتداللععيييييععبلييييثع فتييييىم عالبيييينع ملميييييحع

 .91-20صعع-(.0219)ع0عع 19 جع-ايجم عالجزا ر  عمممملروطىع.ع-أنموذفى.

 بوسطلة، راضية.

 يينعإاييي ى ىعععمميييىءعالجزا ييرعايييععإثيييراءعام ييرالعايملريييو عايييععز ا ييىعالجنيييوبعالجزا يييرى:ع  اايي عزا  ييي عبيييىىعبمليييى ع

 .129-190صعع-(.0212) وناوعع1 عع1سع-الخزان .ع-الجزا ر.ع–ب  مفعب   ا ع

 بوسطلة، راضية.

ع-  ييييو .ع- ادانايييي عبمتييييفعايييؤر ىع أ  يييافع ال ييي عقتييينران . اقييي عايملروطيييىععايييعع د نييي عقتييينران :ع  ااييي ع

 .021-049صعع-(.0211)ع2 عع0 ج

 بوسعيد، أحمد.

صعع-(.0212) ييييييى سعع11عع-  ييييييو .ع-م(ع ةركيييييي عاشييييييرعايملرييييييو عالجزا ييييييرى.1429-1421ام ييييييى  سع ىعايييييي سع)

104-112. 
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 بوعصبانة، عمر سليمان.

ع-ايجمييي عالجزا ر يي عمممملروطيييىع.ع-:ع  ااييي ع ادانايي .ةييىلعايملروطيييىععاييععايكت يييىععالخىفيي عبشيييمىلعامصيي راء

 .20-99صع-(.0229)ع1 عع9 ج

 بوعصبانة، عمر سليمان.

ع1 عع9 يييييييجع-ايجمييييييي عالجزا ر ييييييي عمممملروطيييييييىع.ع- اقييييييي عايملروطيييييييىععإلااييييييي  ا عايييييييععامييييييي   عاملرباييييييي ع     باييييييي .

 .14-91صعع-(.0214)

 بونابى، الطاهر.

امتيييى  قعالافتميييىععع امث يييىاعع اماكيييرىعمممغيييربعإلااييي  ىعخييي لعامل يييرعأهماييي عايملروطيييىععاينىق اييي عايييععكتىبييي ع

 .112-42صعع-(.0221)ع0 عع1 جع-ايجم عالجزا ر  عمممملروطىع.ع-امواا .

 كت ي عإلاايكند    ع ركيزعإلاايكند   :عع-مدع يمدعع يدعامتيما ./ع رفم ع تلما ع يالتراث املوريسكى املخطوط

) ومايييييو/عع0 عع9 ييييجع-ايجميييي عامد ماييييي عملمييييومعايكت ييييىعع ايلمو ييييىع.ع-/ععييييرضعخىمييييدع  مييييى.0211ايملروطييييىع ع

 .000-012صعع-(.0212ابتمبرع

 تومى، رفيقة.

 .90-04صعع-(.0219)ع0 عع2 جعع-  و .ع-أاىااىعع  لى ؤرع  االعايملرو ع ثرى.

 تونازينى، أنا.

Virtual restoration and content analysis of ancient degraded nanuscripts/ Anna Tonazzini, 

Pasquale Savino, Emanuele Slaerno, Muhammad Hanit, Franca Debole .- International  Journal 

of Information Science and Technology.- Vol.3, No.5 (2019).- p.16-25. 

 جاخاتى، قاسم.

فعبييييييىم رالعإلاايييييي  ىعاييييييععغييييييربعأ ر  اييييييى:عايملروطييييييىعع  ر  ايييييي عايكتوبيييييي عبىممغيييييي عاملربايييييي ع    هييييييىعاييييييععامتلر يييييي

 .44-22صعع-(.0210)ع1 عع1 جع-.  و ع- ملروطىععأةمدعبىبىعامتم كتىع امشاقع وس ىعكمراعنموذفى.

 جاسك، آدم.

ام ييييىهرة:ع ل ييييدعع-.1 ع-ايرفيييي عاييييعععمييييلعايملرييييو عاملربييييى/ع رفميييي ع ييييرا ع ييييدغوع؛ع رافليييي ع ا ييييلعال ااييييىس.

 ص.120ع-.0212ايملروطىععاملربا  ع

 رى ، آدم.جعف

ف و ععممىءعالجزا رعقد مىعاعع جىلعفنىع عايدا ع  مواسع:ع  اا ع فياا عايعع  اايداعع ع ثيى  ع ملروطي ع.عععععع

 92-01صعع–( . 0202)0 عععع4 جعع-  و ع.ع–

 جعفرى، مبارك.

 .00-2صع-(.0212)ع0 عع1 جع-  و .ع-ايملروطىععامكنلا عاععغربعأ ر  اى:عامرةم ع  ثر.

 



 

 

335 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 د عبد الوهاب.جالل، محم

 .22-29صعع-(.0212) ى وعع1عع-ايملروطىععامث ى ا .ع-ى رة.ة ملروطىعع

 جوركى، أندرياس.

خييييوا جعاميييينحعاييييععايملروطييييىعع  ييييد اع ثى  اييييى/عأنييييد  ىسعفييييو  ى ع ييييونرا عهؤر ييييمر؛عن مييييهعإلييييععاملربايييي عأةمييييدع

 .140-129صع-(.0214)نو مبرعع0 عج20 جع- جم ع ل دعايملروطىععاملربا .ع-املد ى.

 جيما، مشهود محمود.

ناجؤر ىع الج يو عامرا اي عإليععةمى ثهيى/ع شي و ع يميو عفاميى ع يميو عع يدع-ايملروطىععاملربا عاععإ ى ةعإمو س

 .99-02صعع-(.0219)ع1عع ع0 جع-  و .ع-امرةال.

 .د حاج قويدر العيى

 ع هراس.ع- ملروطىععخزا نع واععنموذفى.ع-باىنىعع قاو عامتوثا عاععايملرو عاملربى.

 .1فى ل ع هراسعع-أطر ة ع) كتو ا (

 الحارثى، عدنان بن محمد.

ع-(.0212)نيو مبرعع02عع-املسيجام .ع-املنى  عبىيملروطيىعع    عاما يرسعاملربيىعايوةيدعايععإنجيىزعهي اعايشير ع.

 .21-20صع

 حامدى، الهدون.

) ييييييى وعع0 عع0 ييييييجع- جميييييي عايملروطييييييىعع ايكت ييييييىع.ع-ايملروطييييييىععامنييييييى  ةعأ ميييييي عقىطليييييي ععيييييييععأ ىذ ييييييبع ييييييى ل .

 .11-91صعع-(.0219

 الحسناوى، ختام راهى.

 جميييييييي ع ي ايييييييي عع-اايييييييي ى ىعع كت يييييييي ع  ماتيييييييي ع ى ييييييييفعامغرييييييييىءعاملى يييييييي عاييييييييععال اييييييييىظععيييييييييععام ييييييييرالعالخرييييييييى.

 .049-090صعع-(.0214)ع1عع-ايملروطىع.

 حسنى، أهداب محمد.

) يييييى وعع0 عع1 ييييجع- جمييييي عايملروطييييىعع ايكت ييييىع.ع-  ييييو رةع يييينع ملرييييو ع  يييييواسعق ييييى دعخمتيييي عخوافييييو ى.

 .002-192صع-(.0212

 حسون، إندونيسيا خالد محمد.

ع0 عع0 يييييجع- جمييييي عايملروطيييييىعع ايكت يييييىع.ع-   عفى لييييي عايميييييكعع يييييدعاملز يييييزعايييييععةاييييي ع  ي اييييي عايملروطيييييىع.

 (.0214)ابتمبرع

 حسين، إسراء.

 .21-24صعع-(.0219) ى سعع99 عع00سع-أةوالعايلر  .ع- لى ضعام رآسعامكر لعاععايغرب.

 لحفيان، فيصل.ا

 .002-190صعع-(.0212) ى وعع1 عج22 جع- جم ع ل دعايملروطىععاملربا .ع- وقالىععابنعالجواما ى.
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 الحلوجى ، عبد الستار .

 ص.ع092ع–.عع0214ام ىهرةع:ع كت  عالا ىمعام ملى ىع عع–.  0 ع–نيوععملع ملروطىعععربىع.عععععع

 الحمادى، محمد أنيس.

ملريييو ع  جمييييوععاييييعع ييينعايواييييا ى ع امتييييؤرةعام ا اييي عيييييمماىع ملرييييو ع غى يييي عايلمو يييىععاميخ ييييا عيممييييفع 

امتيييييير  ع اينييييييىعالجييييييى  عمييييييدقى  ع قيييييييى  عايواييييييا ىع امغنييييييىء ع يييييينعخييييييي لع ثييييييى  ع ياو يييييي عبىل  ييييييافعاميييييييوطنىع

 .092-029صع-(.0214) يتمبرعع99 عع00 جع-ايجم عاملربا عمأل  افع امتوثا ع ايلمو ىع.ع-امتوا  ى.

 الحمدى، أحمد.

صعع-(.0229)ع1 عع1 ييجع-ايجمي عايغى بايي عمممملروطيىع.ع- ملروطيىعععمميىءعكنتيي عايععخيزا نعامصيي راءعامكبيرى.

29-44. 

 .حمودة، مصطفى بن الحاج بكير

ايملرييييو عاييييعع نر يييي ع ا ىع ؤييييزاب:عقامتييييهعال ضييييى   ع يييينعخيييي لع كت يييي عامشيييياقعال ييييىجعفييييىلةعبيييينععمييييرعمليييييعع

 .99-10صعع-(.0229)ع1 عع1 ع جايجم عايغى با عمممملروطىعع-(.1422-1904)

 حنش، إدهام محمد.

فييو ةعامكتييىب:ععمييلعايملرييو عالجمييىلع:عن ر يي عفد ييدةعاييععايملرييو ع   ى بى ييهعاملممايي /ع يي مافعإ هييىمع يمييدع

 ص.022ع-.0212ام ىهرة:ع ل دعايملروطىععاملربا  عع-.1 ع-ةنش؛ع  د لع ا لعال ااىس.

 حنش، إدهام محمد.

 .022-119صعع-(.0214) نى ر/ع ى سعع120عع-عىملعاماكر.ع-عملعايملروطىععالجمىلع.

 حنش، إدهام محمد.

 .01-00صع-(.0212) ى وعع1عع-ايملروطىععامث ى ا .ع-ايملرو عأثرا.

 خضر، إبراهيم خليل يوسف.

ععع-ايجميي عايغى باي عممتوثايي ع ايلمو ييىع.ع- ملروطيىععايسييجدع قصيي ىعاي يى  ع  اقيي عةمى ثهييىع ال ايىظععم هييى.

 .41-12صعع-(.0212)ع02

 الخطيب، رشا.

) ييييييى وعع1 عج20 ييييييجع- جميييييي ع ل ييييييدعايملروطييييييىععاملربايييييي .ع-يل ييييييوبعخوماييييييوسع  جموعتييييييهعامشييييييرقا عاييييييععماييييييدس.

 .014-009صعع-(.0214

 خالص ى، على.

 ع-(.0229)ع1 عع1 جع-ايجم عايغى با عمممملروطىع.ع-عرضعةىلععنعأ ضىععايملروطىععاععالجزا ر.

 .20-19صع
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 خلوى، شميسة.

صعع-(.0212) ييى وعع1عع-ايملروطييىععامث ى ايي .ع- جربيي عايكت يي عاموطنايي عالجزا ر يي عاييععخد يي عام ييرالعايملرييو .

24-41. 

 خليفى، رفيق.

ع0 عع1 يييجع-  يييو .ع-ايملروطيييىععالجزا ر ييي عايييععغيييربعأ ر  ايييى:ع ملروطيييىععايكت ييي عاملمر ييي عايييععايييااوعنموذفيييى.

 .029-012صعع-(.0210)

 داغى، على القره.

 .12-19صعع-(.0214) وناوعع91 عع00سع-أةوالعايلر  .ع-ص فعاععكر اتىس. ى  قعاي

 د، نبيلة عبد املنعم.او د

 .011-124صعع-(.0214) ى وعع1 عج20 جع- جم ع ل دعايملروطىععاملربا .ع-أ بعكتىب عايملرو عاملربى.

 درويل، جون.

ع-/ع رفميي ع ييى رعالج ييىلع.عزاسع منييدسكتييىبعاييي و ه:ع  اايي ع و  كوموفايي عمنسييخ ع و ايي ع لر يي عبييؤسع ا نييوع قييى

 .022-099صعع-(.0219) ى وعع1 عج20 جع- جم ع ل دعايملروطىععاملربا .

 .الدليمى، حسين عبد عواد

آماييىععامنهييوضعبىيملروطييىععاملراقايي :ع  ييواسعاموقييفعامتيينىعاييععاملييرا عأنموذفييى/عةتييؤسعع ييدععييوا عامييدمامى ع

 .100-122صعع-(.0219) نى رعع1 عع0 جع-ىع. جم عايملروطىعع ايكت ع-عمرعةمادعايلانى.

 ديروش، فرانسوا.

ع-  ييييييد لع  رافليييييي ع ا ييييييلعال ااييييييىس.ع؛امكتييييييىبعاملربييييييىعايملرييييييو :ع  ييييييد ىعع ى  ملايييييي /ع رفميييييي ع ييييييرا ع ييييييدغوع

 ص.012ع-.0212ام ىهرة:ع ل دعايملروطىععاملربا ع

 رحلى، سعاد.

 .49-21صع-(.0219)ع9 عع2 جع-و .  ع-ال مى  عام ىنونا عمممملروطىععاععأ قىععامنزاعىععايت   .

 رشيد ، صالح حسن .

 ص.ع190ع–.  0212ام ىهرةع:عام ا  عاي ر  عاملى  عممكتىبع عع–ايملروطىعع:عناى  ع عةكى ىعع.عععععع

 رهبر، سيد أحمد.

ععايوازن ع اي ى ن عبؤسعامنسخعالخرا عايوفيو ةعايعع كت يىععامليىملعمكتيىبعايييدلعاماىضيلعبيؤسعاميرا ىع اميواع

 (.0214) نى رعع1 عع0 جع- جم عايملروطىعع ايكت ىع.ع-ممرا  ر زىع باىسعام وةع امضلفعاعع لعاسخ .

 الرويعى، حيدر جاسم.

ع1عع- جميييييي ع ي ايييييي عايملروطييييييىع.ع-.1922-1992 ملروطييييييىععقمييييييراسعاييييييعع ا ييييييرةعالاهتمييييييىمعاملممييييييىع امتاىسيييييي ىع

 .012-041صع-(.0214)
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 زايدنشتيكر ، تيلمان .

ع–عميومعايملريو ع.عع-ملروطىععاملربا عالععايكت ىعع يىناي ع؟/ع رفمي عأةميدعع يدعام ىاي ع.كافعانت مالعاي

 .044ع-011صعع–( . 0219)ع0ع

 ، جيجيك.ق زرو 

 ع-(.0211)ع1 عع0 جع-  و .ع-اهتمىمعامكتىبىععاماراتا عبىيملروطىععاييما :عايجم ع  ر  ا عأنموذفى.

 .129-111صع

 زقور، أحسن .

 .ع0222 هراسع:ع نشو اعع ا ع   بع عع-ايملروطىعع.عأبيىلعاعععع  

 زقور، أحسن.

ايجميي عالجزا ر يي عع-  ييد لع ملرييو عاييين ئعاماييى  ع اينهييلعامرا يي ع ايغنييىعام  يي عبييا ابعايوثيي ع أةكييىمعاموثييى  .

 .00-2صعع-(.0221)ع0 عع1 جع-مممملروطىع.

 السعيد، سامح.

) ييييى سعع121 عع02 ييييجع-آ ييييى عامث ى يييي ع ام ييييرال.ع-عع امو ييييى ف.امت ااييييداعععيييييععايملروطييييىع:ع  اايييي عاييييعع نييييوا

 .122-109صع-(.0219

 السعيد، سامح.

ع-(.0202)اييبتمبرعع111 عع04سع-آ ييى عامث ى يي ع ام ييرال.ع-ن ييدعامنسييخعالخرايي ع أثيير عاييعع ي ايي عاميينحعام راثييى.

 .129-102صع

 السعيدى، أحمد.

 .0214ام ىهرة:ع ل دعايملروطىععاملربا  عع- اىع   اا .ايملروطىععايمموكا عاععالخزا نعايغربا :عب ماوغرا

 السلوقى، الهادى محمد.

 .29-02صعع-(.0210)ع1 عع1 جع-  و .ع-أع معايملروطىععالجزا ر  عاععماباى.

 سليمان، يحيى امام.

 ييينع شيييك عع ي اييي عايملروطيييىععاملرباييي :عامنايييي عاملنبر ييي عايييععةيييلعأمايييىظعاملشييير ناىع/ع ييي مافع يميييدعبييينع

 .102-124صعع-(.0212)ع1 عع1 جع-  و .ع-ا عنموذفى. تتم

 سليمانى، عواطف.

 .02-10صع-(.0202)ع1 عع12 جع-ايجم عايغى با عمممملروطىع.ع-   عايملرو عاععةا عامتى  قعإلاا  ى.

 سليمة، سعيدى.

 ص.114ع-.0212عمىس ع ا ع  ىم عع-ايلىلج عاملمما ع امانا عمممملروطىع/عالادىعامام  عحجىزعب ل.

 السنارى، يوسف.

 .2-9صع-(.0212) ى وعع1عع-ايملروطىععامث ى ا .ع-  ىةفعبى ي .
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 سيد، أيمن فؤاد.

ع-ايملروطيىععامث ى ايي .ع- يما عايادعع يى ىعايملروطيىع/عأ مينع يما ع تيييدلععينعأبايه؛عةيى   ع يرا ع يدغوع.

 .02-02صعع-(.0212) ى وعع1ع

 الشاغول، محمد عبد الرحمن.

 .02-09صعع-(.0219) ى وعع0عع-ايملروطىععامث ى ا .ع-ملروطىععاملربا .امنيالعالخرىعاععاي

 شاكرى، سمية.

 جميي عام يييرالعع-ال مى يي عام ىنونايي عمممملروطييىععاموطنايي عبييؤسعامواقيي ع ام يييىنوس/عاييما ع ييىكرى ععي يي ىع لؤييزة.

 .092-021صع-(.0219)ع92 ععع1 جع-املممىعاملربى.

 الشريف، عبد هللا محمد.

ايجميييي عامماباييي عمممكت ييييىعع ايلمو ييييىععع- امد ماييي عالخىفيييي عبيمى يييي عايملروطيييىعع اموثييييى  .عاملشيييريلىععاملربايييي 

 .02-2صعع-(.0212)ع0عع-    اف.

 شريفى، عز الدين.

ع0 عع1 يجع-فتيو عايلر ي ع)الجزا ير(.ع-  ر  ىععايملرو عاملربى:عاش سهىع  رو هىع أثرهيىعايععضي  عامينح.

 .02-01صعع-(.0219)

 د هللا.الشريفين، رؤوف عب

عمييييىس:ع ا عع- ملروطييييىععام يييييرعاياييييالعاملبر يييي ع يييينعامك ييييفع  لعاييييعع تيييييفع   س:ع  اايييي ع فيييياا ع يمامايييي .

 ص.919ع-.0212 فم ع

 شعالن، محمود محمد.

ايماتىععامث ى ا ع    هىعاععةا عام رالعإلاا  ىع  جد د :ع ل دعايملروطىععاملربا عأنموذفيى/ع يميو ع

 .ع0092-0020 عصع9 جع-د. يمدع ل س ععمى عةتؤسع يم

 .0212أااو  عع-اععايم مرعاملممىعامد لعع  لعمارععفى ل ع زهرعب ااو .

 شفارتس، فيرنر.

History before Islam: a manuscript of Ibn Haldun.- Ulum Al-Makhtut.- No.1 (2018).- p.17-47. 

 شكر هللا، كرولس أسعد.

 .0212اوهىج عع-:ع  اا عاععال ا ع إلا ىة . ملروطىعع  رعامتر ىسعبوا ىعامنرر س

  ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-فى ل عاوهىجع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 الشوربجى، محمد جمال حامد.

ع-آ ييييى عامث ى يييي ع ام ييييرال.ع-م(.1112-1012ه/900-294اييييعع  ييييرعاييييععع يييرعايييي طؤسعايمىماييييكع)الا يييي ءع جيييىم ع

 .14-02عصع-(.0214) يتمبرعع129 ععع02 ج
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 الشوربجى، محمد جمال حامد.

ع-آ ييييى عامث ى يييي ع ام ييييرال.ع- ملروطتييييىسعاييييعع ضييييى لعاميييي   ع  ضييييى لعامتييييمرىسع يييينعع ييييرعايمىماييييكعالجراكتيييي .

 .109-110صع-(.0214) وناوعع120 عع02 ج

 الشيبانى، سلطان بن مبارك.

) ييييى وعع1 عج29 ييييجع-ملربايييي . جميييي ع ل ييييدعايملروطييييىععاع-ايملروطييييىععاملربايييي ع إلاايييي  ا عاموا ييييدةعإلييييعععمييييىس.

 .02-12صع-(.0202

 الصادقى، حسن.

 .92-02صعع-(.0222)ع9 عع0 جع-ايجم عالجزا ر  عمممملروطىع.ع- ملروطىعع ن كالعبىلخزا نعايغربا .

 صالح، صالح فتحى.

ةعأهمايي عايملروطييىععإلاايي  ا عايز قيي عاييععتتييما عامضييوءععيييععامكتىبييىععاملربايي عاينايي ةععيييععاملمييى رعاي ييو  

 .22-00صعع-(.0212) ى وعع0 عع1 جع- جم عايملروطىعع ايكت ىع.ع-اعع د ا عبملى ى.

 اوى، خلواتى.حر ص

ع11 عع12 يجع-ايجمي عالجزا ر ي عمممملروطيىع.ع-ايملرو عاملربىعبؤسعامرعى  ع إلاهمىل:ععميلعامتوثاي عأنموذفيى.

 .09-12صعع-(.0219)

 ى.تصحراوى، خلوا

 .20-92صعع-(.0222)ع9 عع0 جع-لجزا ر  عمممملروطىع.ايجم عاع-ايملرو ع عملعامتوثا .

 الصقلى، خالد.

 .20-14صع-(.0219) ى وعع0عع-.ايملروطىععامث ى ا ع-  دةع  ة ى ع ال وا لعاععايملرو عاملربى.عععع

 صالح، طه أيمن. 

Investigation and restoration of a 17th century AD manuscript at Al-Azhar Library in Egypt.- 

International Journal of Conservation Science.- Vol.9, No.I(2018). 

.الطاهرى، على  

 .024-012صعع-(.0211)ع0 عع0 جع-  و .ع-اا ى ىعع ملروطىععأ ر  اىع الجزا رعاععايكت ىععإلا رانا .

 الطباع، إياد خالد.

ع-  يييييد رععميييييرعامنسيييييخعالخراييييي ع  كيييييىسعاسيييييخ ى.عميييييلعايملريييييو عاملربيييييىع أثييييير عايييييععتلز يييييزعث ى ييييي عايي ييييي :ع ليييييى ؤرع

 .129-109صعع-(.0214) ى وعع0 عع0سع- .خزانال

 طهرانى، هدى نظام.

ايملروطيييييىععاماى ايييييا عايييييعع كت ييييي ع ايييييدعاموطناييييي :ع  ااييييي عالخ يييييى حعاماناييييي ع ام  ماو  ر ييييي /عإ يييييرا عع ؤيييييرع

 .ع0219  ش  عع-املتى .

 ومعإلااتىنا .عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.فى ل ع  ش .ع ما عآلا ابع املمع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 الطوبى، مصطفى.

 (.0211)أكتوبر/ع يتمبرعع122 عع99 جع-عىملعاماكر.ع-امكو  كوموفاىعاععاملىملعاملربىعإلاا  ى.

 عبادة، السعيد السيد.

) ييى وعع1 عع21 ييجع- جميي ع ل ييدعايملروطييىععاملربايي .ع-هييي(:ع ملروطيي عأماايي .ع1 يير عايي  عامزنييدعمم ز  نييىع) 

 .09-12صعع-(.0212

 عبد الحافظ، حسنى.

 .120-94صعع-(.0212) نى رعع41 عع02سع-أةوالعايلر  .ع-ايملروطىععاملربا عاعع كت  عطش ند.

 عبد الحميد، عالء الدين.

 جميييي عايملروطييييىعع ايكت ييييىععع-فييييو ةعكتىبيييي ع إخييييراجعايملرييييو عاملربييييىعبييييؤسعام يييينل ع امايييين:ع  اايييي عآثى  يييي ع.

 .40-0صعع-(.0219) نى رعع1 عع0ج ع-مألبيىلعامتمل  ا .

 عبد السالم، عبد الغنى.

ااييي ى ىععايغاييييععايييعع ريييو رعايملروطيييىععاملرباييي عايييععناجؤر يييى:ع ملروطييي عاملوا يييلعايييععامنييييوعاملربيييىعم جرفيييىاىع

 .09-10صع-(.0211)ع0 جع-  و .ع-نموذفى.

 عبد العظيم، محمد حسن.

ع-هرة:ع  اايي عاييعع كييوسعايجموعييىعع ضيي ر ىع خ ى  يي ى.ايملروطييىععاملربايي عاييععايكت يي عايركز يي علجى ليي عام ييى

 .004-120صعع-(.0214) ى وع0 عع0؛عس022-192صعع-(.0212) ىنوسعأ لعع0 عع1سع-.خزان ال

 عبد الفتاح، هيام.

ع0 عع1 ييجع- جميي عايملروطييىعع ايكت ييىع.ع-امتكنوموفاييىعال د ثيي ع    هييىعاييععةايي ع  ي ايي عام ييرالعايملرييو .

 (.0212)ابتمبرع

 ، رائد أمير.هللا عبد

ع- جمي ع ماي عاملميومعإلااي  ا ع)امليرا (.ع-ايتلشرقوسع يىسع ف و هلع جيى عايملروطيىععاملرباي عإلااي  ا .

 .099-014صعع-(.0219)ع1/11 ع4 ج

 عبد الهادى، زين.

 .1-9صع-(.0214) يتمبرعع02عع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-قضا عآلاثى ع ايملروطىععاي ر  .

 ربه، إيمان عادل. عبد

ايملروطىععاملربا ععيععإلان رنال:ع  اا ع  ااما عمممواق عاملربا /عإ را عع دعامتيتى عع يدعال ي عال ميواع ع

 .0219ام ىهرة عع- يمدعاىملعغنال.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 عبده، خالد محمد.

 .040-011صعع-(.0214)ع1عع-عمومعايملرو .ع-د نعامد ممىعايملروط .آثى ع م عام
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 العبيدى، عبد الناصر عبدالرحمن.

ع12عع- جميييييييي عام يييييييييولع امد ااييييييييىععإلاايييييييي  ا ع)املييييييييرا (.ع- ملروطييييييييىععام ييييييييرالع إ ييييييييكىما عايممييييييييفعايج ييييييييول.

 .100-129صعع-(.0219)

 عزوزى، بشير.

 .19-04صعع-(.0214)ع1 عع2 جع-  و .ع-ربى.ايج ععام راثا ع    هىعاععخد  عايملرو عامل

 عزون، جمال.

   ع ير يييىععام ييييثعامشيييرعا ع غؤرهيييىعايييععتتييي العامكشيييفععييينع جىهايييلعايملروطيييىع/ععفميييىلععيييز س عنجيييلع

 (.0214) نى رعع1 عع0 جع- جم عايملروطىعع ايكت ىع.ع-ع دعامرةمنعخمف.

 عطا، محمد على.

 .21-24صعع-(.0219) ى وعع0عع-امث ى ا .ايملروطىععع- ملروط ع ج وم عمكتىبعاي ةن.

 عطاء هللا ، فؤاد بن أحمد.

ه(ع فيياىعع222 ملرييو ع عذكييرعاموبييىءع عامرييىعوسع عم  ييىمع واييفعبيينع يمييدعبيينع تييلو عامتيير رىعال ن يييعع)     

 .09ع12صعع–.(ع0202)ع0 عععع4 جعع-  و ع.عع–.   د مىع

 عطعط، أيمن ياسين.

 ععع09سع-آ ييى عامث ى يي ع ام ييرال.ع-امر ايي عاييعع ملروطيي ع اةيي ع بييداس.ع  اايي ع وثايي عةتيينعاي ييى  عي ييى   

 .129-112صعع-(.0212) ى سعع90

 عطية، أحمد.

 .11-10صعع-(.0212) ى وعع1عع-ايملروطىععامث ى ا .ع-فمىماىععايملرو عاملربى.

 على، على حسين.

ع1 عع9 ييجع- ااييىععإلااتييىنا . جميي عفى ليي عكر ييو عممدع-  اايي عاييعع ملروطييىعع اييى لعضيياىءعامييد نعبيينع ثؤيير.

 .099-002صعع-(.0229)

 العمرى، مرزوق.

آ يييييى عع-ايملريييييو عالجزا يييييرىع  كىنتيييييهعبيييييؤسعاي يييييى  عإلااييييي  ا :ع ييييير عأمعامبيييييراهؤسعم  يييييىمعامتنوسييييي ىعأنموذفيييييى.

 .104-119صعع-(.0212) ى سعع92 عع01سع-امث ى  ع ام رال.

 فتيحة، حلوى.

ع12عع- جميييي عام ييييرالع)الجزا يييير(.ع-مالع ييييواع:عامواييييى لع امليييي ج.ايييي لعةايييي ع ملروطييييىععامثييييو ةعالجزا ر يييي عبيييي ق

 .ع000-021صعع-(.0211) ى سع

 .فرحات ، كرم حلمى 

 ص.ع191ع–.  0214ام ىهرةع:عايكتبعاملربىعممملى  ع عع–عملعايملرو عاملربىع:ع  اا عفوان هعايى   ع.عععععع
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 فرحات، محمد صالح.

ع-(.0219)نيييو مبرعع0 عج20 يييجع- جمييي ع ل يييدعايملروطيييىععاملرباييي .ع-اح.ايكت ييي عامشييين ارا عبيييؤسع  اءع امتصييي 

 .00-12ص

 ى، سليمان.ر قورا

 .019-001صع-(.0210)ع0 عع1 جع-  و .ع-ف و ع ا عايلر  عاععإبرازعايملروطىععالجزا ر  ععبرعأ ر  اى.

 .الكاشف، تامر عادل الحسينى

ام يىهرةعع- ي عاي   ي عبيدا عامكتيبعاي ير  عأنموذفيى.خوا جعامينحعايععامكتيىبعاملربيىعيملريو :عالخزاني عامتامو  

 .ع0214

  ل دعام يولع امد ااىععاملربا .عقتلعام يولع امد ااىععام راثا .ع-أطر ة ع) كتو ا (ع

 كبير، زهيرة.

 .04-12صع-(.0214)ع0 عع0 جع-ايجم عايغى با عمممملروطىع.ع- رفم عايملروطىععاملربا .

 الكشكى، ناصر أبو زيد.

ع-ايجميي عامد مايي عملمييومعايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع-ييي سعاييععايملرييو عايتييا ع:ع  اايي عب ماوفرا ايي ع يمامايي .ةيير عا

 .099-021صعع-(.0219) وماو/عابتمبرعع0 عع2 ج

 .كل ، حسين البيلى عمر 

 عععع4 يجعع–  يو ع.عع–ه(ع:ع فيفع ع  يد لع.عع941 ملريو ع ايىم عايليراجعممليىملعاملثميىاىعنيو عاميد نعزا ةع)ععععع

 .ع92ع– 01صعع–( . 0202)عع0

 الكمالى، أبو عامر.

 جمييييييي ع ل يييييييدعع-هيييييييي(.091اكلشيييييييى عاسيييييييخ ع ر يييييييدةع ييييييينعامتلايييييييؤسعم خمايييييييىءعايىضيييييييؤسعآخيييييييرعكتيييييييبعايتيييييييلو ىع)ع

 .01-2صع-(.0212)نو مبرعع0 عج22 جع-ايملروطىععاملربا .

 لروى، عائشة.

 -(.0212)ع1 عع1 جع-  و .ع-عبرعإلان رنال.ايعجلعامكو  كومواععاملربىع نعاي ىسعإلععامنشرعإلامك ر اىع

 .42-99صعع

 لعريبى، أسمهان.

ايجمييي عع- جموعيي ع راايي ععبييؤسعبى ييىععقتيينران ع  يييو اىعامبتييتؤرسعامارا يي ىعبىم ىميي :ع  اايي ع و  كوموفايي .

 .122-91صعع-(.0212)ع2 عع2 جع-الجزا ر  عمممملروطىع.

 اللهيبى، صالح محمد زكى.

) نييييى رعع1 عع0 ييييجع- جميييي عايملروطييييىعع ايكت ييييىع.ع-ملايييي ع ايييي لع ي ا  ييييىع ن ييييدهى.اموثييييى  ع ايملروطييييىععامتى  

 .94-49صعع-(.0219
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 املانع، عبد العزيز بن ناصر.

ع- جميييي ع ل ييييدعايملروطييييىععاملربايييي .ع-ذه ايييي عامل ييييرعالبيييينع ضييييلع عاملمييييرى:عاملثييييو ععيييييععالجييييزءع  لع نييييه.

 .11-00صعع-(.0219) ى وعع1 عج20 ج

 مبارك، جعفرى.

 .00-2صعع-(.0212) يتمبرع10عع- جم ع  و .ع-ملروطىععامكنلا عاععغربعأ ر  اى:عامرةم ع  ثر.اي

ع92 ععع09سع-أةييوالعايلر يي .ع-.مخطوطــات تؤكــد ثــراء املحتــوى :عمجمــع امللــك عبــد العزيــز للمكتبــات الوقفيــة

 .01-00صعع-(.0219) يتمبرع

 محمد، مدحت أحمد.

اييييععامشييييكلع ايضييييموس/عإ ييييرا ع يمييييدعفيييي لعغنييييد   ع  ييييراىعايملرييييو عاملربييييىعاييييععفييييلادع  يييير:ع  اايييي ع

 .ع0212ع بنىعاو فع-بر ىع

 فى ل عبنىعاو ف.ع ما عآلا اب.عقتلععمومعايلمو ىع.عع-عأطر ة ع) كتو ا (

 محمد مراد.

A comparative study to evaluate consolidation of paper manuscripts using celiulose derivatives/ 

Mourad F. Mohamed and Maha A. Ali90-11صعع-(.0212) ىنوسعأ لعع0 عع1سع-الخزان .ع-.ع. 

 ع-(.0202)ابتمبرعع122 عع01سع-أةوالعايلر  .ع-.مخطوطات ألاقص ى: كنوز يهددها التلف والضياع

 .190-192صع

امر ييىض:ع ركييزعع- ير ييرعخىمييدعبيينعقىاييلعال ر ييىس.ع؛إعييدا ع ا ييلعال ااييىس...ع] أ [/ املخطوطــات العربيــة املهجــرة

 ص.991ع-.0211ايمكعع دع عبنعع دعاملز زعامد لععلخد  عاممغ عاملربا  ع

 .00-00صع-(.0211) يتمبرعع10عع-ايكت  .ع-.ونوادرها ]مكتبة امللك فهد الوطنية[مخطوطات املكتبة 

 .09-02عصع-(.0212) ى وعع1عع-ايملروطىععامث ى ا .ع-.مخطوطات النوازل مصدرا للتاريخ الاجتماعى

 .مسعود ، بليان 

ايملروطييىععاملربايي ع يينعالخزانيي عالييععامو ييبع:ع  اايي عةىميي ع ملروطييىعع كت يي ع ل ييدعع ييدعال ماييدعبيينعبييى ي ع    

 .902ع-921صعع–مم راءاعع/عبماىسع تلو ع عنبالععكنو ع.ع

 .ع0202ع–)عالا  راض ى(عم  يى عاملربىعمممكت ىعع عايلمو ىعع.عع01اععايم مرعععع

 وبى.مصطفى، ط

ع11 عع12 ييجع-ايجميي عالجزا ر يي عمممملروطييىع.ع-ايملروطييىععاي ييىفرةعاييعع كت يي ع ادسيي ى:ع  اايي ع و  كوموفايي .

 .91-29صعع-(.0219)

 01صعع-(.0212) ى وعع1عع-ايملروطىععامث ى ا .ع-.مصطلحات

 مغليش، عبد املالك.

 .102-99صعع-(.0219)ع1عع 0 جع-  و .ع-ايواق عإلامك ر نا ع    هىعاععاملنى  عبىم رالعايملرو .
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 مناد، صفية.

ع9 عع1 ييجع-فتييو عايلر يي ع)الجزا يير(.ع-ايملروطييىععاملربايي عاييععامت ييو رعإلاايي  ى:ع  ى ييىععال ر ييرىعأنموذفييى.

 .129-122صع-(.0219)

 مهدى، محمود.

 .90-92صعع-(.0212) ى وعع1عع-ايملروطىععامث ى ا .ع-اييجراععاععايملروطىععاملربا .

 .املودن، موس ى

ع-(.0219)ع1 عع9 ييجع-ايجمي عايغى بايي عمممملروطيىع.ع-امكنى ي عايغرباي ع قامثهييىعامتى  ملاي ع امتوثا ايي ع امد ناي .

 .22-10ص

 مؤذن ، عبد العزيز عبيد الرحمن .

  ج.0ع-.1949 ك عايكر  ع عع– نعامكتىبعايملرو عاععامل رعاملثمىاىع.ععععع

 ا عامشريل ع عامد ااىععالاا  ا ع.عفى ل عأمعام رىع.ع مع-أطر ة ع)ع كتو ا (عععع

 موس ى، ثانى عمر.

 ملرييو ع عيير عامر يييىسعاييععامتبيير عبيي كرعامشيياقععثمييىسع ضيي ىع ععنييهع ذكييرع يينعا ييثهرع يينعأ ال  ععميي هلع يينع

امييييرةمنعأ  ييييرعامرضييييواسع ذكييييرعبنى يييييهعايشيييي و اعععميييي هنع يييينع عنيييييوا ىعامرةمييييىعع امبر ييييىع ع مملييييىملعامتير يييييرع

ع-  يو .ع-ةع  الععامن ى حع ز رعص كالعال يىجعفنايدعبينع يميدعام مليى ى:ععيرضع  وفياف.ايم  عأ ؤرعاي ىل

 .20-22صعع-(.0211)ع0 عع0 ج

 ابتى، هاجر.ن

 ثمييييؤسع فييييادعايملروطييييىعععبييييرعامو ييييب:ع  اايييي ع فيييياا ع  و مايييي عيوقيييي ع ركييييزعفمليييي عايىفييييدعممث ى يييي ع ام ييييرالع

 .92-1صعع-(.0212) يتمبرعع99عع-.Cybrarians Journalع-بدبى.

 الهاشمى، عبد العزيز.

 .21-20صعع-(.0219) ى وعع0عع-ايملروطىععامث ى ا .ع-اسخ عايممفعبؤسعامنشرع امتي ا .

 ولد أحمد، محمد ألامين.

ع-(.0211)ع1 عع0 ييجع-  ييو .ع-ااي ى ىععايملروطييىععاملربايي عاييععامنهضيي عامث ى ايي :عالجزا ييرع  و  تىناييىعنموذفييى.

 .000-022صع

 عبد العزيز.اليحيى، إبراهيم بن 

ع90 عع00سع-أةيييوالعايلر ييي .ع-هيييي(.911ايملرييو عايا يييو ..عايميييت  ع ييينعالخرييي علجيي لعاميييد نعامتييياوطىع)ع

 .21-29صع-(.0214) يتمبرع

 اليحيى، إبراهيم بن عبد العزيز.

 .19-14صع-(.0219) يتمبرعع92 عع09 جع-أةوالعايلر  .ع- نمنمىععايملروطىععاعع كت  عايما .
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 يحيى، وناس.

 ع-(.0210)ع0 عع1 جع-  و .ع-آلاماىععام ىنونا عل مى  عايملروطىعع خزا نهىعاععام ىنوسعالجزا رى.

 .102-91صع

 يخطف، فايزة.

 .99-99صع-(.0211)ع14عع-اقرأ.ع-فو ةعايملروطىععاملربا ع  الم عةركا عامز ن.

 .124-120صع-(.0212)ع01 عع2 جع-أ ضىعاع:عام رالع)الجزا ر(.

 يطو، عائشة.

ايجمييييييييي عالجزا ر ييييييييي عع-كت ييييييييي ع ايييييييييتىذع يميييييييييدعبييييييييينعبكؤيييييييييرعأ  يييييييييومعببر يييييييييىسع أهماييييييييي عايملروطيييييييييىععاي يييييييييو ةعبهيييييييييى. 

 .00-02صعع-(.0229)ع1 عع1 جع-مممملروطىع.
 

 مدن المعرفة
 

 ابن غضبان، فؤاد.

 ص.092ع-.0214عمىس:ع ا عفاىء عع- دسعايلر  ع ايدسعام كا .

 أبو أحمد، أحمد محمد على.

اايي ع يمامايي عمييد  ع ييدسعايلر يي ع امتملرييا ع اشييىءع د نيي ع لر ايي ععربايي /عإ ييرا عغييى ةعاقت ييى عايلر يي :ع   

 ص.099ع-.0202إلااكند    عع-ع دعاينللع وس ى.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (
 

 المدونات اإللكترونية
 

 بنت النبى، شايب دراع تانى.

 ص.ع10ع-ععإلامك ر نا عاعع رو رعامنشرعإلامك ر اى.أهما عايد نى

 .0212قتنران  عع-اععايم مرعاملربىعةولعايكت ىعع  ماتىععايلمو ىع.

 الزيات، ياسر.

 .01-02صع-(.0212)ابتمبرعع929ععع-ايجم عاملربا .ع-  واسعاملربعامرقمىع خا  عايد نؤس.

 السريحى، منى بنت داخل.

تاىعماييي عايييعع ريييو رعقيييد اععامرم ييي عايييععامكتىبييي :عامتيييد  نع اييييد نىععنموذفيييى/ع نيييىعبنيييالع   ع  ناييي عايلمو يييىععام

)ايييبتمبرعع0 عع10 يييجع-ايجمييي ع   ناييي عمممكت يييىعع ايلمو يييىع.ع- اخيييلعامتييير  ع ع ىفيييدعبييينع يميييدعأبيييوع يييرة .

 .102-90صعع-(.0214
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 شباب، فاطمة.

ايييعععمييييلعايكت يييىع/ع ىطمييي ع ييي ىب عاييييما عاييييد نىععكم يييد عممملمو يييىع:ع  ااييي عةىميييي عاييييد نىععايتمل  ييي ع

 .122-112صعع-(.0214)ع02عع-ايجم عايغى با عممتوثا ع ايلمو ىع.ع-  و .

 شنى، ايناس.

اييييد نىععإلامك ر ناييي عايتمل  ييي عايييعععميييلعايكت يييىععبىممغيييىعع فنباييي :ع  ااييي ع اداناييي عمرم ييي ع بيييىةثؤسع ل يييدع

 .ع0212قتنران عع-عملعايكت ىعع امتوثا عقتنران .

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 محيريق ، مبروكة عمر .

 ام ىهرةع:ع ا عامس ىبعممنشرع عامتوزي ع عع–ايد نىععالامك ر نا ع ع هىنىععالاع معالجد دةع.ع

 ص.ع142ع–. 0211
 

 المراجع

 للغوية()أنظر أيضا: الخدمة املرجعية. دوائر املعارف. قواعد البيانات. كتب التراجم. املعاجم ا
 

 شريف عبد الجواد.

 ايييييو :عاملمييييييلع إلا مييييييىسعممنشييييييرعع-.1 ع-اي يييييى  عايرفلايييييي عبىيكت ييييييىعع   يييييى  عامييييييتلمل:عأنواع ييييييىع خ ى  يييييي ى.

 ص.004ع-.0219 امتوزي  ع

 على، أسماء صالح.

إلااييكند   :ع ا عع-.1 ع-فيينىع عايرافيي عاملربايي /ع يي مافعأاييمىءعفيي  ععيييع؛ع  ييد لعةتيينىءع يمييو ع  جييوب.

 ص.002ع-.0212  عاملمما  عامث ى

 عليان، ربحى مصطفى.

 ص.010ع-.0212عمىس:عامدا عاين جا عممنشرع امتوزي  عع-ايراف ع الخد ىععايرفلا .

 كوار، فوزية جوان.

 هيراس عع-أقتىمعايراف عبىيكت ىععالجى لا :عفى ل عامغربعالجزا رىعنموذفى/عإ را عع دعإلامهعع دعام ى  .

 .ع0212

 .1فى ل ع هراسعع-تو ا (أطر ة ع) ك

 ولى، هبة سعد هللا يونس.امل

ع-  ييى  عايلمو ييىععايرفلايي عايتىةيي ععيييععإلان رنييال:ع  اايي ع يمامايي ع  اامايي /عإ ييرا عاييلدعأةمييدعإاييمىعال.

 .0210ايوفل ع

 فى ل عايوفل.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع
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 النجار، رضا محمد.

 ايييو :ع ا عاملميييلعع-.1 ع-ايييىهالع اما يييىعع  ليييى ؤرعامت ايييال.  يييى  عايلمو يييىععايرفلاييي عامو قاييي ع امرقماييي :عاي

 ص.024ع-.0219 إلا مىسعممنشرع امتوزي  ع

 الوكيل، رنا محمود عبد املقصود.

قاييىسع ييدىعاعتمييى عام ييىةثؤسععيييععاي ييى  عايرفلايي عإلامك ر نايي عاييعع جييىلعامتييى  قعال ييد ثع ايلىفيير:ع  اايي ع

 .ع0202إلااكند    عع-ةمد. يماما ع  و ما /عإ را ع يتىءع ير سعأ

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (
 

 المرافق الببليوجرافية
 

 سيد، منى سيد محمد.

 را يي عايلمو ييىععام  ماوفرا ايي ععيييععإلان رنييال:ع  اايي ع  ى نيي ع يي عامتملرييا ع اشييىءع ر يي عب ماييوفرااعععربييى/ع

 ص.142ع-.0212ام ىهرة عع-  لال.إ را عأ ىاىعأةمدع

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
 

 مرافق المعلومات

 )أنظر: مؤسسات ومرافق املعلومات(
 

 مراكز تحليل المعلومات
 

 السنوس ى، ليلة محمد

 .ع121-111 عص0 جع- راكزع يمالعايلمو ىعع  علعا ملىذعام را .

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.
 

 مراكز التوثيق والمعلومات
 

 خليفة، مصعب محمد حسن.

ايركيييييزعام يييييو ىعممملمو يييييىعع     عايييييععإ ايييييىءع عيييييى لعايلمو ى اييييي عبىمتيييييو اس:ع  ااييييي ع ثى  اييييي /ع  يييييلبع يميييييدع

 .102-119صعع-(.0212) نى رعع12 عع4سع- ىع. جم عايكت ىعع ايلمو ع-ةتنعخماا  ع  ا  ع يرىع دمل.

 عبد السميع، نورهان ناصر.

 .ع0214إلااكند    عع- ركزع لمو ىععها  عإلااكند   عام يرى:ع  اا عةىم /عإ را ع يتىءع ير سع  راس.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 علوى ، هند .

بنيييىءع ركيييزع لمو يييىععامك ر ناييي عميييدعلعامتلميييالععييينعبليييدعبىمشيييراك ع ييي ع كت يييىعع مايييىععفى لييي عاملربيييىعع  يييو  ععععع

 .120ع-49صعع–( . 0202) يتمبرعع0ععع–ايجم عامتو   عململعايلمو ىع.عع-امتب  ىع عالجزا ر.

 القلش، أسامة أحمد جمال.

ام ييييييى  اععاي يييييير  عاييييييععالاالشييييييى اععع   ع ةييييييدةع لمو ييييييىععامتل  يييييي ع امتغماييييييفعبىم ا يييييي عاملى يييييي عيركييييييزع نمايييييي 

بيييييييييولعايييييييعععمييييييييلعايكت ييييييييىععع-ام ييييييينىعا ع امتملرييييييييا ع اشيييييييىءع ركييييييييزع لمو يييييييىعع ن و يييييييي عامتل  يييييييي ع امتغمايييييييف.

 .22-9صع-(.0212) ى سعع14عع- ايلمو ىع.
 

 مراكز توثيق ومعلومات أدب األطفال
 

 حسنين، مها.

  ييدعالعإلانتييىجعاماكييرىعاييعع جييىلعأ بععف ييو ع ركييزع وثايي ع بيييولعأ بعامراييلعكمماتيي عث ى ايي عاييععتيييجا 

 ص.00ع- طاىل/ع  ىعةتنؤس عهندعع دعاملىطى عإ مىسعع دع .

 .0219ام ىهرة عع- طاىل.ل بعاععايم مرعاملممىعامراب ععشرع
 

 مراكز التوثيق والمعلومات اإلعالمية
 

 خير هللا، نعمى.

 ع00 يجع-ايجم عاملربا عمأل  يافع امتوثاي ع ايلمو يىع.ع- راكزعايوا  عإلاع  ا ع   ى  عايلمو ىعع  كشاا ى.

 .119-109صعع-(.0214) وناوعع90ع
 

 مراكز التوثيق والمعلومات الصحفية
 

 الحناوى، منال صبحى.

الا جىهيييييىععال د ثييييي عايييييععع- نيييييى ر.ع01 راكييييزعايلمو يييييىععامصييييي اا ع إ كىناييييي ع عيييييلعايجتمييييي عاي يييييرىعبليييييدعثيييييو ةع

 .ع001-041صعع-(.0212) وماوع92 عع00 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.
 

 مراكز توثيق ومعلومات العقاقير
 

 العومى، يوسف أحمد.

Cost analysis of activities for network drug  information centers at the Ministry of Health 

Hospitals in Saudi Arabia/ Yousef Ahmed Alomi, Ban Abdullah Aldosary.- International Journal 

of Pharmacy and Health Sciences.- Vol. 2, No.1( 2019). 
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 العومى، يوسف أحمد.

Cost efficiency of national drug information center services through Ministry of Health Hotline 

Calling Center (937) in Saudi Arabia / l Yousef Ahmed Al Alomi, Hajer Yousef Al Mudaiheem.- 

International Journal of Pharmacy and Health Sciences.- Vol.2, No.1 (2019). 

 العومى، يوسف أحمد.

National analysis of network drug information centers: Education, training and related cost at 

Ministry of Health Hospitals in Saudi Arabia/ Yousef Ahmed Alomi, Amani Abdullah Bahdailah; 

Arwa Kefah Alohaly.- International Journal of Pharmacy and Health Sciences.- Vol.4, No.4 

(2018). 

 العومى، يوسف أحمد.

National survey of drug information centers' practice: Evidence-Based Medicine-Therapeutics 

Guidelines (EBM-TG) System at Minsitry of Health Hospitals in Saudi Arabia/ Yousef Ahmed 

Alomi, Saeed Jamaan AlGhamdi, Radi Abdullah Alattyh.- International Journal of Pharmacy and 

Health Sciences.- Vol.1, No.1 (2018). 

 العومى، يوسف أحمد.

National survey of drug information centers practice: Research and publication System at 

Ministry of Health Hospitals in Saudi Arabia/ Yousef Ahmed Alomi, Saeed Jamaan Alghamdi, 

Radi Abdullah Alattyh.- Advances in Medical, Dental and Health Sciences Vol.1, No.1 (2018). 

 يوسف أحمد.العومى، 

National workload analysis of network of drug information centers at Ministry of Health 

Hospitals in Saudi Arabia/ Yousef Ahmed Alomi, Saeed Jamaan Alghamdi, Radi Abdullah 

Alattyh.- International Journal of Pharmacy and Health Sciences.- Vol.1, No.1 (2018). 

 الناصر، شهد.

Assessment of drug and poison information centers in Saudi Arabia/ Shahd N. Alnasser, Najla 

Khojah, Saeed Alqahtani.- Toxicology Communications.- Vol.3. No.1(2019).- p.43-46. 
 

 توثيق والمعلومات العلمية والتقنيةالمراكز 
 

 جر.زهير،عين أح

ايجميي عاممابايي عمممكت ييىععع- ركييزعام يييثعاييععإلاعيي معاملممييىع امت نييىع     عاييعع عييلعامتلييى سعايكتأييىعاييععالجزا يير.

 .10-00صع-(.0212)ع0عع-. ع   افعع ايلمو ىع
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 مراكز الحاسبات اإللكترونية
 

 صكر، نور قاسم.

ىععايلمو يييىع/عنيييو عقىايييلعفيييكر ع راكيييزعال ىايييوبعايييععالجى ليييىععاملراقاييي ع    هيييىعايييعع جيييىلع ر ا يييىعع  ناييي

 ع-(.0212) وناوعع0 عع0 جع-ايجم ع   نا عمممكت ىعع ايلمو ىع.ع- ى زةعأ  بعع دعامواةدعام اىتى.

 .101-99صع

 .00-1ص-(.0214)نو مبرعع1 عع1 جع-أ ضىعاع:عايجم عاملراقا عمد ااىععايلمو ىعع امتوثا .
 

 مراكز الخدمات اإللكترونية والمعرفية
 

 .ن، أحمد عبد الحميدحس

 ركييزعالخييد ىععإلامك ر نايي ع ايلر ايي عبييىيجم ع عيييععم جى لييىعع     عاييعع ي ايي عامنزاهيي ع  ى  مايي ع   ييد رع

 .(0219 يتمبرع)ع12عع-.Cybrarians Journalع- لى لع  ثؤرعامد   ىع:ع  اا عةىم .
 

 مراكز مصادر التعلم

 )أنظر أيضا: املكتبات املدرسية(

 سيد. سميع، ليلى

ضييي  عالجيييو ةعبىيكت يييىعع  ى  ماييي ع يييىعبيييؤسععامغى ييي ع اموايييام :ع  ااييي عةىمييي ععييييعع ركيييزع  يييى  عاميييتلملعبكماييي ع

ع-الا جىهييييىععال د ثييييي عمممكت ييييىعع املمو يييييىع.ع-فييييو عالجى لايييي ع     عايييييعع عييييلعاملمماييييي عامتلمامايييي ع ام يثاييييي .

 .094-001صعع-(.0214) نى رعع99 ععع01 ج

 صالح.عبد الفتاح، عبد الفتاح 

 ع1 يييجع-.0202ام ربايي عامرقمايي عاييعع راكييزع  يييى  عامييتلملع    هييىعاييععبنييىءع جتمييي عايلمو ييىعع  يي ع   يي عايممكيي ع

 .ع299-242صع

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 العقيل، ناصر صالح.

 ص.121ع-.0211ض:عس.عامل ال عامر ىع-.0 ع- جربتىعاعع راكزع  ى  عامتلملع  اشر عاي  رة .

 القطان، سهيل جمعة.

Adaption of the AFLI school library indicators by Abu Dhabi Department of Education and 

Knowledge (ADEK) learning resources centres/ Sup. Shrif Shahin.- Dubai, 2018.- x, 54, [6]p.  

Thesis (MLIS)- The American Univ. in The Emirates. 

  محمد ، مريم يحيى .

 عععععععععععععععععععععععععععععص.ع199ع–.  0219ام ىهرةع:عزةم عكتىبعممنشرع عامتوزي ع عع–ايرف عامشى لعل نىءع راكزع  ى  عامتلملع.ععععععع
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 مراكز المعرفة
 

) وناييييييو/عع29 ع20 عع2سع-ضييييييىع.  ع-.مركــــــز املعرفــــــة الرقمــــــى: نافــــــحة ونظــــــام متكامــــــل  دارة املحتــــــوى الرقمــــــى

 .20-19صع-(.0202 وماو
 

 مراكز المعلومات

 ) أنظر : مراكز التوثيق و املعلومات (

 

 مراكز الوثائق والمخطوطات
 

 الزهرانى، بندر بن دخيل هللا.

ايركييزعامييوطنىعمموثييى  ع ايملروطييىعع     عاييععتلز ييزع جتميي عايلمو ييىع/عبنييد عبيينع خاييلع عامزهرااييى ع ا ييلع

 .1-1 عص0 جع-متمامى.ا

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 العتيبى، شروق زايد.

 .ع0212امر ىض عع- راكزعاموثى  ع ايياو ىععبجى ل عايمكعالو :ع  اا عةىم /عإ را عع ىمععيتوى.

 فى ل عايمكعالو .ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 على، سهامة غفورى .

 ع   هىعاععفو ةعالخيد ىععالخىفي عبياي عاموثيى  ع:ع ركيزع ثم ي ع ع يرالعفي  عاميد نعانموذفيىععلر  ا ا ةعاي

 .121ع-100صعع–/عا ى  عغاو ىععيعع ع واهبععدنىسعاةمدع.ع

 .0202ع–.)الا  راض ى(عم  يى عاملربىعمممكت ىعع عايلمو ىععع01اععايم مرع

 .اس عبد الستاربر املند وى، ن

بغيييدا  عع-ركيييزعاميييوطنىعمممملروطيييىعع ييينع ف ييي عن يييرعايتيييتااد ن/عإ يييرا عخميييو ععييييعععر أيييى.  ايييالعخيييد ىععاي

0210. 

 الجى ل عايتلن ر  .ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 ندا، عبد الحميد.

 ص.ع01ع- راكزعايلمو ىععاموثى  ا عالخىف عاعع  رع    هىعاععامتنما عاموطنا .

 .0212ام ىهرةع ع- ىع. جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو مع19م مرعاياعع
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 المرأة والمكتبات

 

 إبراهيم، منة هللا بهلول.

م:ع  اايييي ع سيييي ا عمممتمؤييييزاععاييييعع0214-0222اشييييى عايييييرأةعاييييعع جييييىلعايكت ييييىعع اموثييييى  ع ايلمو ييييىععبم ييييرع

 .1-1صعع-(.0214)ابتمبرعع11عع-. Cybrarians Journal-ايجىلع  عامتملرا عمت مالع واق .

 حمدى، أمل وجيه.

 عصع0 يجع-بتكى عأ اةعمتمكيؤسعاييرأةعايععإ ا ةعايكت يىع:ع  ااي عاايتر عا عايععايكت يىععالجى لاي عامتيلو   .الا 

022-000. 

 .0219ايد ن عاينو ة عع-اعع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتجد دعاععايكت ىع.

 خليفة، شعبان.

 .2صع-(.0212) وماو/عابتمبرعع0 عع0 جع-ىع.ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ع-يىذاع  ز جع كتبا ؟.

 القبالن، نجاح بنت قبالن.

 .91صع-(.0212)نو مبرعع02عع-املسجام .ع-   عايرأةعاملربا عاععالااتدا  عايلر ا .
 

 مساعدات المكتبات
 

 الهلى، السيد عبد الغنى.

 ع فيييياا ع يمامايييي /عإ ييييرا ع   عايتييييىعداععامد مايييي عاييييعع رييييو رع را يييي عايكت ييييىعع ايلمو ييييىععاييييعع  يييير:ع  اايييي

 .0202طنرى عع-بى عع دع ع راج.ر أةمدعامل

 فى ل عطنرى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (ع
 

 المستفيدون

)أنظر أيضا: استخدام املكتبات. الاحتياجات املعلوماتية. إلافادة من املعلومات. البحث عن املعلومات. 

 من املعلومات. رضا املستفيد(تدريب املستفيد 

 إسماعيل، أياس يونس.

 جمييييييي عايركيييييييزعاملربيييييييىعمم ييييييييولع امد اايييييييىععايييييييعععميييييييومعايكت يييييييىععع-  ااييييييي عايتيييييييتااد نع تلميييييييالعايتيييييييتااد ن.

 .012-029صع-(.0212) نى رعع1 عع0 جع- ايلمو ىع.

 جرجس، نجاة وليم.

كىععامتوافيلعالافتميىعع:ع  ااي عةىمي عطي بعا جىهىععايتتاادعاملربىعنيوعايلر ي ع  ماتيىسهىعايععع يرع ي 

 ص.ع02ع-الجى لىععامتو انا .

 .0212ام ىهرة عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع04م مراياعع
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 الحاس ى، رجاء حسين.

ايجميي عع-ايشييك ععامتييىع وافييهعامرم يي عاييعع كت يي ع جميي ع يي داءعالجاييلعبجى ليي ععمييرعايملتييى :ع  اايي ع ادانايي .

 .101-92صع-(.0212)ع0 عع0 جع-. ع   افععمكت ىعع ايلمو ىعاممابا عمم

 الحبس ى، ريا بنت حمد.

 ن جايي ع   رةيي عمد اايي عا جىهييىععايتييتااد نع يينعايلمو ييىعع خييد ىسهىعنيييوع ييىهرةعغيير عايلمو ييىع:ع  اايي ع

 ع امنشيييرععميييىس:ع ا عفييياىءعممر ىعيييع- ر ا اييي ععييييعع ط يييىءعامليييى مؤسعبىيتلشييياىعامتيييمرىاىعايييععايييمرن ععميييىس.

 .0212 امتوزي  ع

 السالع ، مفتاح عبد الوهاب .

 .111ع– 92صعع–ايتتااد سع نعذ ىعالاعىق ع نعخد ىععايكت ىععاععماباىع:ع اق ع طموةىعع تت  ما .ع     

 .0211طرابم ع عع–اععايم مرعاملممىعم جملا عاممابا عمممكت ىعع عايلمو ىعع ع   اف.ععععععع

 عاطف، يوسف.

ايجميييييي ع   نايييييي عمممكت ييييييىععع-ااد سع يييييينعخييييييد ىعع كت يييييي عبمد يييييي عامز قييييييىءعاملى يييييي ع   فيييييي ع ضييييييىهلععنهييييييى.ايتييييييت

 .90-11صع-(.0212) وناوعع0 عع10 جع- ايلمو ىع.

 عبد هللا، يوسف عيس ى.

ةومايييييي عايكت ييييييىععع- يماييييييلع بلييييييى عامز ىنايييييي ع ايكىنايييييي عمممتييييييتااد نع يييييينعايكت ييييييىععاملى يييييي عبوال يييييي عالخرطييييييوم.

 .12-1صع-(.0214) نى رعع0عع-ع. ايلمو ى

 عكاشة، منال جابر.

الا جىهييييييىععال د ثيييييي عاييييييععايكت ييييييىععع-  اايييييي عا جىهييييييىععايتييييييتااد نع يييييينعايكت يييييي عامرقمايييييي علجى ليييييي عأمعام ييييييرى.

 .099-099صعع-(.0214) نى رعع99 ععع01 جع- ايلمو ىع.

 .محمد، محمد عبد هللا

امرقمايييي عاييييعع  ميييي عقريييير:ع  اايييي ع ر ا ايييي ععيييييععخد يييي عا جىهييييىعع اييييمو عايتييييتااد نعنيييييوع كنوموفاييييىعام ي يييي ع

 ص.01ع- ررا /عبمد  /عأخ ى عقرر/ع يمدعع دع ع يمد عمايععإبراهالعالجتمى.

 .0212 ق ر عع-اعع م مرعالا يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.

 

 مستودعات البيانات
 

 فراج، عبد الرحمن.

 .29-22صعع-(.0202) ى سعع94 ععع09سع-أةوالعايلر  .ع- تتو عىععام اىنىععام يثا .
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 المستودعات الرقمية
 

 ابن السبتى، عبد املالك.

ايتيييييتو عىععايماتيييييى ا عمموفيييييولعال يييييرعممملمو يييييىععاملمماييييي :عنييييييوعااىايييييىععامزا اييييي عإلا يييييداععمممنشيييييو اعع

ع- ايلمو يييىع.عايجمييي عايغى باييي عممتوثاييي ع-بييينعامتييي تى.ايييى ةعاملمماييي /عع يييدعايىميييكعبييينعامتييي تى عنوفيييو عبايييوض ع

 .41-12صعع-(.0212)ع01ع

 ابن الطيب، زينب.

ايتتو عىععامرقما عمممكت ىععالجى لا عالجزا ر  ع  ي ا عامناىذعال يرعممملمو يىع:ع ضيىءع تيتيدلعميدعلع

 .199-120صع-(.0212)ع0 ع1 ععع12 جع-ايجم عاملراقا عممملمو ىع.ع-ام يثعاملممى.

 ابن غيدة، وسام يوسف.

رقماييي عايماتيييى ا ع    هيييىعايييععا ىةييي عاييتو يييىععامرقماييي عمممكت يييىععالجى لاييي عالجزا ر ييي ععييييععايتيييتو عىععام

 .ع14-1صع-(.0212) ى سعع91عع-. Cybrarians Journal-  ك عالان رنال.

 ابن غيدة، وسام يوسف.

 شييييييييى ي عايتييييييييتو عىععامرقمايييييييي عايماتييييييييى ا عبىلجى لييييييييىععالجزا ر يييييييي ع:ع شيييييييير ععايتييييييييتو ععامرقمييييييييىعلجى ليييييييي ع

 .01-1صع-(.0219) يتمبرعع12عع-.Cybrarians Journalع-ع دعال مادع  رىعنموذفى.ع0تنران عق

 ابن غيدة، وسام يوسف.

ايكت يييييييىعع إاشيييييييىءعايتيييييييتو عىععامرقماييييييي عايماتيييييييى ا :ع  ااييييييي ع جربييييييي ع كت ييييييي عفى لييييييي عهوايييييييغع وايييييييغعمملميييييييومع

 .099-021صعع-(.0219) وناوعع09عع-اعمل.ع- امتكنوموفاىعكنموذجع ا دع نى ةعاععايجىل.

 .بابورى، أحسن

ايتيييتو عىععامرقماييي عايماتيييى ا عبىلجى ليييي عالجزا ر ييي :عإعيييدا عآماييي عم نييييىءع  نااييي عايتيييتو ععامرقميييىعلجى ليييي ع

ع0 ع1 عع14 يجع-ايجمي عاملراقاي عممملمو يىع.ع-ع دعال مادع  رى/عاةتنعبىبو ى عنبايلععكنيو .ع0قتنران ع

 .124-109صعع-(.0212)

 .بالبيد، مريم أحمد

 .000-042صعع-(.0212) وناوع12عع-اعمل.ع-  االعايتتو عىععامرقما عايمات عبىلجى لىععامتلو   .

 .بركات، رشا سيد

Digital repositories in the academic libraries in UAE: Potential and future plan/ Sup.Sherif 

Shaheen.- Dubai, 2018.- 69, [5] p.  

Thesis (MLIS)- The American University in the Emirates. 
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 بلبرج، أميرة.

 .ع0212قتنران  عع-ايتتو عىععامرقما عايماتى ا عبىلجى لىععالجزا ر  :ع  اا ع فاا ع  ااما .

 .0قتنران عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 .بلونيس، أسماء

انا عبىيكت يىععايركز ي علجى ليىععفىهز  عايكت ىععالجى لا عالجزا ر  عم نىءعايتتو عىععامرقما :ع  اا ع اد

 .ع0212قتنران  عع- يمدعخاضرعكنموذج.ع-ال ىجعلخضر ع نتو ى

 .0فى ل عقتنران ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 بهلول، آمنة.

ايجمي ع   ناي عمممكت يىععع-آماىععبنيىءع تيتو عع   يافعاياتيو عايماتيىتى:عقواعيدعإلااشيىءع  ليى ؤرعامت ايال.

 .90-21صعع-(.0212) وناوعع0 عع11 جع- ايلمو ىع.

 بهلول، آمنة.

ع-(.0212)ع4 عع1 يجع- جمي ععميلعايكت يىع.ع- تتو عىعع   افعاياتو عاععالجزا ر:ع  ااي ع فياا ع يماماي .

 .19-01صع

 بومعرافى، بهجة.

   عايتيييييييتو عىععامرقماييييييي عايييييييععتلز يييييييزعالا  يييييييىلعاملمميييييييى:ع  ااييييييي ع وف يييييييىععأعضيييييييىءعها ييييييي عامتيييييييد ي عبجى لييييييي ع

 (.0214)ابتمبرعع11عع-.Cybrarians Journalع-.0قتنران ع

 .البياتى، فائزة أديب عبد الواحد

) يييى سعع1 عع11 يييجع-ايجمييي ع   ناييي عمممكت يييىعع ايلمو يييىع.ع-ايتيييتو ععامرقميييىعمممجييي عع  ى  ماييي عاملراقاييي .

 .90-20صعع-(.0212

 بيزان، مزيان.

إ كىناييييىععال  ييييول:عفى ليييي عالجا لييييععبوالى يييي عايتييييتو عىععامرقمايييي عايماتييييا عبييييؤسعا ىةيييي عاموفييييولعال ييييرع  

 .ع020-090صعع-الجزا رعأنموذفى.ع-خمي ع ماىن 

 .0214عمىس عع-اععايم مرعامد لععمممكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا .

 .00-19صعع-(.0219)ع1 عع1 جع-أ ضىعاع:ع جم ع  ى عملمومعايكت ىعع امتكنوموفاى.ع

 بيوض، نوجود.

ايييييعع الايييييلعااييييي ى ىععايكت يييييىععالجى لاييييي عايييييععا ىةييييي عاينشيييييو اععاملمماييييي :ع  ااييييي ع   عايتيييييتو عىععامرقماييييي ع

 .090-000صعع- ادانا عبىيكت  عالجى لا علجى ل عبتكرة.

 .0214عمىس عع-اععايم مرعامد لععمممكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا .
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 الجامعى، فهد بن رجاء هللا. 

 ص.02ع-ملىلع:عالجى لىععامتلو   عأنموذفى.ايتتو عىععامرقما عايمات عاععقرىععامتلمالعا

 .ع0214ام ىهرة عع–  جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.مع01م مرعاياععع   

 .حامد ، نسمة رفعت

 ع0 يجع-ايجمي عاي ير  عملميومعايلمو يىع.ع-ايتتو عىععامرقما ععيعع  ك عامو يب:ع  ااي عايععامنشي ةع امتريو .

 .049-099صع-(.0212)أكتوبرعع0ع

 حامد، نسمة رفعت.

 اف يييييىععالاايييييتملدامعمممتيييييتو عىععامرقماييييي ععييييييعع ييييي ك عامو يييييب:ع  ااييييي ع  ى نييييي /عإ يييييرا عز ييييينع يميييييدعع يييييدع

 .عع0212اوهىجعع-ام ى ى عنىفرعأبوعز دعامكشكى.

 فى ل عاوهىج.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 الحراص ى، نبهان.

 عثييىعاملمييىاىع     عاييععا ىةيي ع عةايي عامنتييىجعاماكييرىع عتلز ييزعام يييثعاملممييىع/عن هييىسعال راصيي ىعايتييتو ععام ي

 .101ع-119صعع– يمدعام والادىع.ع

 .0202ع–.)الا  راض ى(عم  يى عاملربىعمممكت ىعع عايلمو ىععع01اععايم مرع

 حشود، زليخة.

فى ليييييي ععDSapceيماتييييييى ا :ع  اايييييي عةىميييييي عاايييييي را اجا عإ ا ةعاييتييييييوىعايلمو ييييييىتىعمممتييييييتو عىععامرقمايييييي عا

 .102-112صعع-(.0214)ع0عع-ب ماو اماى.ع-زمامل عةشو  عاى ةع مغوم.ع/ةتان  عبنعبوعيععبىمشمف

 خالد، مطاعى.

   ع تييتو عىععامراييى لع  طر ةييىععالجى لايي عاييعع عييلعاموفييولعال ييرعممملمو ييىعع ايلر يي ع  ى  مايي ععيييعع

ايجمييييي عاملرباييييي عمأل  يييييافع امتوثاييييي عع-ى/عخىميييييدع ريييييىعع عب جييييي عبيييييو لرااع.أنموذفيييييعNDLTDايتيييييتوىعامليييييىممى:ع

 .100-121صع-(.0219) يتمبرعع92 عع00 جعع- ايلمو ىع.

 الدوسرى، مرام بنت فهد.

 ييوا رعايتيييتو عىععامرقمايي ع اايييتملدا  ىعميييدىعأعضييىءعها ييي عامتييد ي عبجى لييي عايميييكعاييلو /عإ يييرا ععثميييىسع

 ص.ع121ع-.0212امر ىض عع-بنع ر ىعام ر ى.

 قتلع  ناىععامتلمل.ع.فى ل عايمكعالو .ع ما عام ربا ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 رايس، شيماء

عDSPACE 2ايتيييتو عىععامرقمايييي ع    هييييىعاييييعع ي ايييي عاير ايييي عم جى لييييىععالجزا ر يييي :ع  اايييي ع  اامايييي عين يييي ع

 .ع922-040صع-بجى ل عاراف.

 .0214عمىس عع-اععايم مرعامد لععمممكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا .

 



 

 

355 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 رداد، أشرف منصور.

ايجميييييي عاي يييييير  عملمييييييومعع- فييييييولعامرقمايييييي عم جى لييييييىععاملربايييييي :ع  اايييييي ع سيييييي ا عيتييييييتو عىسهىععيييييييععإلان رنييييييال.

 .190-101صعع-(.0212)أبر لعع1 عع9 جع-ايلمو ىع.

 ريفيرو، مانوال.

Institutional digital repository for scientific production at Universidad Central "Marta Abreu" de 

Las Villas- Cuba/ Manuel Osvaldo Machado Rivero, Didiosky Benitez Aree, Amed Abdel Leiva 

Mederos, Roberto Hidalgo, Yoilan Fimia Leon.- Revue Maghrebine de Documentation & 

d'Information.- No.25 (2016).- p.137-153. 

 يل.زهدى ، أحمد خل

عممايي ع/عأةمييدعايي عام ربايي عفى ليي عبنغييىزىع:ع جربيي عخد يي عاموفييولعالامك ر اييىعمممماييىعع)ايتييتو عع(عامرقمييىعبكمعععع

 .021ع-149صعع–خمالعزهدىع عأ نو عا  ي ع ربح.ع

 .0202طبر ع عع–اععايم مرعاملممىع  لعم تلعايكت ىعع عايلمو ىععبجى ل عطبر ع.عععععع

 سارى، حنان.

تييييوىعامرقمييييىعاييييععايتييييتو عىعع  ى  مايييي عاييييبالعمييييدعلعاموفييييولعال ييييرعم نتييييىجعاماكييييرىع   ييييى  مي:عإ يييداععايي

 .900-922صعع-لجى ل ع يمدعخاضر عبتكرة.عDsapce  اا عةىم عمممتتو ععامرقمىع

 .0214عمىس عع-اععايم مرعامد لععمممكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا .

 السعدى، أثير ماجد حسون.

  اايييي ع ر ا ايييي /ع:عDspace ىعممراييييى لع  طييييى  حعالجى لايييي عاملراقايييي عبىاييييتملدامعن ييييىمعبنييييىءع تييييتو عع قميييي

 .0211بغدا  عع-إ را عط لعنى لعامزهؤرى.

 الجى ل عايتلن ر  .ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 سوكحالة، وردة.

ععDspace :1عايتيييييتو عىععايماتيييييى ا عامرقماييييي ع    هيييييىعايييييععامنشيييييرعاملمميييييىعبىيكت ييييي عايركز ييييي عبجى لييييي عبى نييييي 

 .ع220-202صعع-نموذفى.

 .ع0214عمىس عع-اععايم مرعامد لععمممكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا .

 الشريف، على فتحى.

ايتيتو عىععامرقماي عبىيكت يىععاملى ي ع الجى لاي عبد ميي عإلا يى اععاملرباي عايتييدة:ع  ااي عممواقي ع امتملرييا ع

اييييوهىج عع-شييييى  عع  ييييىب عنىفيييرعأبييييوعز ييييدعامكشييييكى.مممتيييت  ل/عإ ييييرا ع ييييل ىسعع ييييدعاملز يييزعخماايييي  عةى ييييدعام

 ص.ع002ع-.0202

 عفى ل عاوهىج.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (ععع
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 الشريف، على فتحى

ايتيييتو عىععامرقماييي عايييععايكت يييىععاملى ييي ع إثيييراءعاييتيييوىعامرقميييىعبد مييي عإلا يييى اععاملرباييي عايتييييدة:عايتيييتو عع

 .ع020-090صعع-كت  عامشى ق عاملى  عنموذفى.امرقمىعي

 .ع0214عمىس عع-اععايم مرعامد لععمممكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا .

 .01-00صعع-(.0219)ع1 عع1 جع-أ ضىعاعع:ع جم ع  ى عملمومعايكت ىعع امتكنوموفاى.

 شورار، عفيفة.

ماتييييييىععالاقت ييييييى   :عاييييييونىطرا عأهمايييييي عايتييييييتو ععامرقمييييييىعايماتييييييىتىعاييييييععتتيييييياؤرع إ ا ةعايلمو ييييييىععاييييييععاي

ع-(.0214) ونايوعع12 عع1 يجع- جمي عايركيزعاملربيىعمم ييولع امد اايىععايعععميومعايكت يىعع ايلمو يىع.ع-نموذفى.

 .42-20ص

 عبد هللا، محمد.

The legislation, regulatory procedures, and rights for institutional repositories in the Arab Gulf 

States: An Analytical study/ Mohammed A. Abdella, Elvira A. Zingapan.- p.626-642. 

 .0219أبوع أى عع-جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماجعاملربى.لع01م مرعاياعع

 عرفات، حمادة عبد الدايم.

 يييرا عأةميييدعايتيييتو عىععامرقماييي عامز اعاييي :ع  ااييي ع يماماييي ع ييي عامتملريييا ع اشيييىءع تيييتو عع قميييىع طنيييى/عإ

 ص.000  ع-أع-.0219ام ىهرة عع-ع ى ةعاملربى ع ضىع يمدعامنجى .

 فى ل ع زهر.ع ما عامد ااىععإلااتىنا .عقتلعاموثى  ع ايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 العليمى، ثروت.

.عايع:عايكت يىعع22-11صع-   عايتتو عىععامرقما عاععةاي ع إ ىةي عاييتيوىعامرقميى:ع  ااي ع يماماي ع  ى ني .

 .0212 ع:عها  عامشى ق ععامشى ق ع-املربا عاععامل رعامرقمى.

 القرنى، محمد بن عايض.

ايتييييتو عىععامرقمايييي ع اموفييييولعال يييير:عايتييييتو عىععاملربايييي ع   ر  ايييي :ع  اايييي ع  ى نيييي /ع يمييييدعبيييينععييييى  ع

 .ع112-949صع عع1 جعع-و عخؤرى.نام راى عأنو ع

 .0212امر ىض عع-ممكت ىعع ايلمو ىع.اعع م مرعالجملا عامتلو   عم

 القلش، أسامة.

بنيييىءع تيييتو عع قميييىعممرايييى لعالجى لاييي عايجيييىزةعايييعع ل يييدعام ييييولع امد اايييىععاملرباييي عبىايييتملدامعأةيييدعن يييلع

 22-9صع-(.0202) ى سعع09عع-عملعايكت ىعع ايلمو ىع.اععبيولعع-إ ا ةعاييتوىع اتوة عاي د .

 قناوى، يارة ماهر.

 جميييييي عع-ععامر ايييييي ع اتوةيييييي عاي ييييييد ع  ر ا ىسهييييييىعاييييييععبليييييي عالجى لييييييىععاي يييييير  :ع  اايييييي ع يمامايييييي .ايتييييييتو عى

 .029-111صعع-(.0214) وماوعع0 عع04 جع-ايكت ىعع ايلمو ىععاملربا .
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 قيقاية، لبنى.

ايتتو عىععامرقما عايماتى ا ع    هىعاعع الالعاا ى ىععام يىةثؤسعايععإنتيىجعايلر ي ع تشيىطرهىع ينع ف ي ع

 .ع0212قتنران  عع-ع دعال مادع  رى.ع0ن رع اى  ةعبمل دععملعايكت ىعع امتوثا عفى ل عقتنران 

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 قيقاية، لبنى.

ايتتو عىععامرقما عايماتى ا ع    هىعاعع الالعااي ى ىععام يىةثؤسعايععإنتيىجعايلر ي ع  شيى كثهىع ينع ف ي ع

 عصع0 ييييجع-.عع دال ماييييدع  يييرى.0ؤسعبمل يييدععمييييلعايكت يييىعع امتوثاييي عفى ليييي عقتييينران عن يييرع ايييى  ةعام ييييىةث

001-021. 

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 لبيب، ندى مصطفى.

بنييييييىءعنمييييييوذجع تييييييتو عع قمييييييىعاييييييعع كت ييييييىععالجى لييييييىععالخىفيييييي :ع كت يييييي عفى ليييييي ع  ييييييرعمملمييييييومع امتكنوموفاييييييىع

 .0219ام ىهرة عع-را ع اماىعع دعامتتى عال مواع.نموذفى/عإ 

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ) ىفتتؤر(

 لبيب، ندى مصطفى.

الا جىهيييييييىععال د ثيييييي عاييييييععايكت يييييييىععع-خرييييييواععبنييييييىءعايتيييييييتو ععامرقمييييييىعلجى ليييييي ع  يييييييرعمملمييييييومع امتكنوموفاييييييى.

 .020-029صعع-(.0202) وماوعع19عع- ايلمو ىع.

 لبيب، ندى مصطفى.

ع10 عع02 يجع-الا جىهيىععال د ثي عايععايكت يىعع ايلمو يىع.ع-ايتتو عىععامرقماي عايماتيا :ع رافلي ععمماي .

 .922-911صعع-(.0202) نى رع

 لو، تورا

Les dépôts numériques dans les universités d'Afrique noire francophone.- Revue Maghrbine de 

Deoucmentation &  d' Information.- No.25 (2016).- p.259-274. 

 متولى، سارة متولى.

ايتيييتو عىععامرقماييي عاي ييير  :ع  ااييي ع  ااماييي ع  يماماييي /عإ يييرا ع ت يييععع يييدعاملز يييزعأبيييوع اضييي ى عأ يييلع يميييدع

 .ع0212إلااكند    عع-خ  .

 ايكت ىعع ايلمو ىع.فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 مجيد، دحمان.

 .ع104-129صع-ايتتو عىععامرقما عايماتى ا ع   نى اكا عاموموجعال رعاععالجى لىععالجزا ر  .

 .0214عمىس عع-اععايم مرعامد لععمممكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا .
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 محمد، أ. عبد هللا.

Digital Assets implementations in institutional repository in Gulf/ A.Abdulla Mohamed, Mustafa 

Mohamed Ali Mohamed.- 

 .091-009صع-(.0202)ابتمبرعع2 عع0 جع-ب ماو اماى. 

 محمد، إيمان رمضان

 جميييي عايركييييزعاملربييييىعمم يييييولع امد ااييييىععاييييعععمييييومعع-امتملرييييا عم نييييىءع تييييتو عع قمييييىعل بع طاييييىلعاملربييييى.

 .21-02صعع-(.0214ماو) و ع12 عع1 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 معمر، جميلة.

   عايتتو عىععامرقما عاععاشرعإلانتيىجعاملمميىعبىلجى ليىععالجزا ر ي :ع  ااي ع اداناي ع ي ع ايى  ةعام يىةثؤسع

 .ع242-220صعع-فاجل.ع-بجى ل ع يمدعام د  عبنع يرى

 .0214عمىس عع-اععايم مرعامد لععمممكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا .

 منصور، أحمد.

اشييرةعفملايي عايكت ييىععايتمل  يي  عع-ا يي عامشييى ق عممكتييىبع  ييدأعبلناايي ع شيير ععايتييتو ععامرقمييىعيكت ىسهييى.ه

 .12-12صعع-(.0212)أبر لعع1 عع01 جع- رععالخماج.

 املنصورى، عزة أبو بكر .

ابايي عمممكت يييىعع عايجمييي عاممع–ايكت ييىععالجى لايي ع ع   هيييىعاييععبنييىءع عا ا ةعايتيييتو عىععامرقمايي عايماتييى ا ع.عععععع

 .114ع-120صعع–( . 0204)ع يتمبر9ععع–ايلمو ىعع ع   افع.ع

 نابتى، محمد الصالح.

امارعاييييي :ع  ااييييي ع يماماييييي ععISO/DIS 16363  يييييى ي ع  ايييييالع وثوقاييييي عايتيييييتو عىععامرقماييييي ع   يييييىعيليييييى ؤرع

ع-و  بيىس عنضيؤرةععى يو ى.مممتتو عىععايماتى ا عبىلجى لىععامبر رىنا /ع يمدعام ىلةعنىبتى ععيزعاميد نعب

 .022-009 عص0 ج

In: Third International Colloquium on Open Access .-Rabat , 2018.             

 ناجى، إهداء صالح.

  شييييي :عايركيييييزعاملربيييييىعمم ييييييولع امد اايييييىععايييييعععميييييومعع-ايتيييييتو عىععامرقماييييي عم جى ليييييىععايييييععاميييييد لعاملرباييييي .

 ص.011ع-.0212ايكت ىعع ايلمو ىع ع

 هادفى، يسرى.

 تيييتو عىععامكى نيييىععامرقماييي ع    هيييىعايييعع رقاييي عامتلميييالعبىلجى لييي عالجزا ر ييي :ع ف ييي عن يييرعام ا ييي عامتد يتييييا ع

 -(.0212)ع0عع-ايجم عاممابا عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.ع-م تلععملعايكت ىععبجى ل ععنىب .

 .42-20صعع
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 .الهزانى، نورة بنت ناصر

ايتييييتو ععامرقمييييىعم تييييلعايكت ييييىعع ايلمو ييييىعع يييينع ف يييي عن ييييرععضييييواععها يييي عامتييييد ي ع  ييييو ع   يييير عم نييييىءع

 -(.0214)ع1 عع09 جع- جم ع كت  عايمكع  دعاموطنا .ع-ب تلعايكت ىعع ايلمو ىععبجى ل ع  ؤرةعنو ة.

 .019-099صعع

 الودان ، سعد محمد .

 .14-00صعع–ممكت ىععالجى لا ع.عايتو عىععامتلماما عامرقما عاياتوة ع ىا را اجا ع رو ةعم

 .0202طبر ع عع–اععايم مرعاملممىع  لعم تلعايكت ىعع عايلمو ىععبجى ل عطبر ع.ع

 

 المسؤولية االجتماعية للمكتبات واألرشيفات

 

 ابن السبتى، عبد املالك

ناييي عامتواتيييا /عايتيييم ما عايجتملاييي عمممكت يييىععاموطناييي عايييععةاييي عام يييرال:ع  ااييي ع اداناييي عبيييدا عامكتيييبعاموط

 .224-191صع- ي وب. ؤر زعع دعايىمكعابنعامت تى عفمام عااتىاع ع

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 أبو عيد، عماد محمد.

ايجتمييي عيكت يييىععاموقاايي عاييععخد يي عالعال د ثيي عمممتييم ما عالافتمىعايي ع:عاإلابييداععإلاايي  ىعاييعع ر ايي عايايييىه

 .029-121صع-نموذفى.

 .0219ايد ن عاينو ة عع-اعع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتجد دعاععايكت ىع.

 أبو عيد، عماد محمد.

 (.0212) وناوعع92عع-.Cybrarians Journalع-ايتم ما عالافتمىعا عمممكت ىع:ع ن ئععملع طو عنجىة.

 أحمد، منال السيد.

ع- عاييييييععإاشييييييىءع كت ييييييىععايوهييييييوبؤسع    هييييييىعاييييييععامت ييييييدمعالاقت ييييييى ىعايلراييييييع. الاييييييلع   عايتيييييي وما عايجتملايييييي

 .142-110ص

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مراياعع

 برابح، اصمهان.

 ييييرع   عأ نيييىءعايكت ييييىععاملى يييي عاييييعع الاييييلعايتييييم ما عايجتملاييي :عامواقيييي ع آلا ييييى :ع كت ييييىعع ال يييي ععنىبيييي  عالجزا

 .029-012صعع-أنموذفى.

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع
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 بوجاجة، ندى.

   عايكت يييييىععامر يتيييييا عمممرىملييييي عاملمو اييييي عايييييعع الايييييلعايتيييييم ما عايجتملاييييي ع  ي اييييي عامتنماييييي عايتيييييتدا  :ع

 .044-029صعع- كت  عقتنران عنموذفى/عندىعبوفىف  عفمام ع لمر.

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مراياعع

 ية، السعيد.فبوعا

ايتيييم ما عايجتملاييي عمممتييييىةفعالج و ييي عاييييععةاييي ع   ماييييغعام يييرالعاموثييييى  ىعالجزا يييرى:ع  اايييي عةىمييي عايتيييييفع

 .140-111صع-  ى.يالج وىعمممجىهدعبتكرة/عامتلادعبوعى ا  عنى   عأ ن

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 جمعة، نصر الدين حسن.

 ماتييييىععايلمو ييييىعع    هييييىعاييييعع عييييلعخريييي عامتنمايييي ع ايتييييىهم عامالىميييي عاييييععالخد يييي عايجتملايييي عامتنمو يييي :ع

تينعأةميدعفمليي  عالخرطيوم/عن يرعاميد نعة-ايركيزعام يو ىعمم ييولعع-  ااي عةىمي :ع ركيزعامتوثاي ع ايلمو يىع.

 .402-411صعع-ه  عأةمدعةتن.

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 الحراص ى، نبهان بن حارث.

ايتييم ما عايجتملايي عمممكت ييي عامر يتييا عبجى ليي عامتيييمرىسعقييىبوسع    هيييىعاييععتلز ييزعام ييييثعاملممييىعبتيييمرن ع

 .204-229صعع-عمىس.

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02عم مراياعع

 حسان ، تسامدة.

ايجمييي عع–ا ا ةع عمييىلعايتغؤييرةعمتم اييي عالاةتاىفييىععايجتملايي ع:ع  ااييي ع ادانايي عبىيكت يي عاموطناييي عالجزا ر يي ع.ع

 .190ع-100صعع-(ع.0202)ع يتمبرعع94 عععع09سعع–املربيى عمأل  افع عامتوثا ع عايلمو ىعع.ع

 حسن، نجالء محمد.

 ماتيييييىعع  راكيييييزعايلمو يييييىععامتيييييو انا ع    هيييييىع جيييييى عايتيييييم ما عايجتملاييييي :عها ييييي عامسيييييجلعاييييييداىعبيييييوزا ةع

 .412-402صعع-امداخما عأنموذفى/عنج ءع يمدعةتنعإبراهال ععاى ع  راىعةى د.

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مراياعع

 زيدان، عماد عبد الستار.

ايجميي عامد مايي عملمييومعع- اقيي عايتيي وما عالافتمىعايي عمييدىعأخ ييى ىعايكت ييىععالجى لايي ع   ييو ع   يير عمتنماثهييى.

 .112-102صع-(.0214) نى ر/ع ى سعع1 عع1 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.
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 الشوابكة، يونس أحمد.

 عايجتملاييي ع ييينع ف يي عن يييرعايتيييم مؤسع  هييى:ع  ااييي عايييعع   ع كت ييىععالجى ليييىعع   نايي عالخىفييي عايييععايتييم ما

 ع-امتاىاىعع ايمى اىعع أ كىلعايشى ك ع امتيد ىع/ع وا عأةمدعامشوابك  عنجابعامشوبجع.

 .992-921ص

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مراياعع

 شيروف، خالد.

افعاموال ايييي :ع  اايييي ع ادانايييي عبمركييييزع   ييييافعامييييوال ىعموال يييي عقتيييينران /عايتييييم ما عايجتملايييي عيراكييييزع   يييي

 .214-209صعع-خىمدع ؤر   عهاثلع ناو.

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 صبحى، عبير.

ا ملييىذعام ييرا /عع ؤييرعفيي  ع ععامييد  ع ايتيي وما عايجتملايي :ع ركييزعاموثييى  عالاايي را اجا عبمركييزعايلمو ييىعع  عييل

 .1191-1122صعع-  ىع يمدعع دعالجمال.

 .0219فرب ع) وا ( عع- يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع. مع02م مرعاياعع

 .الصواف، نادية عبد العزيز

 .242-219صعع-ايشى ك عايجتملا عمممكت ىععاملى  عاععع رعفد د:ع يى   عامغربا عبم رعنموذفى.

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 عبد الحكيم، إيمان سيد.

ايت وما عايجتملا علعضىءعها  عامتد ي ع  ليى ن هلع    هيىعايععخد ي عايجتمي ع    رةيىعع رو رهيى:عبرنيى جع

 .1021-1012صعع-ايكت ىعع املمو ىععب نىعنموذفى.

 .0219فرب ع) وا ( عع-ممكت ىعع ايلمو ىع.  يى عاملربىعممع02م مرعاياعع

 عبد الرحمن، فردوس عمر.

ايتييم ما عايجتملايي عيماتييىععايلمو ييىع:ع   يي ع تييت  ما /ع يير  سععمييرععثمييىسعع ييدعامييرةمن عاييمى عبييىكرع

 .299-219صعع-أبوعز دعأةمد عهىم عقىالعآ مع رفىس ع هأىعع دعاماتى عع دعامرةمن.

 .0219فرب ع) وا ( عع-بىعمممكت ىعع ايلمو ىع.  يى عاملر مع02م مرعاياعع

 عبد الرزاق، حنان صادق.

صعع-اميييد  ع ايتييي وما عايجتملاييي عيماتيييىععامتلميييالع امتيييد  بعايسيييىع امت نيييى:ع   ييي ع تيييت  ما عنييييوعامتغاؤييير.

1194-1129. 

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02عم مراياعع
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 إيمان.العلوى، 

ايتييييم ما عايجتملايييي عمممكت ييييىععاموطنايييي عاييييععةايييي عايييييو  لعامث ييييىاععامييييوطنى:ع  اايييي عةىميييي عايكت يييي عاموطنايييي ع

 .199-140صعع-امتواتا .

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 علوى، هند.

 ما عالافتمىعاي عايعععميلعايكت يىع:عقيراءةعايععبرنيى جعامتين ع   عاينىفئعام ربو  عاعععملعايكت ىععاععتلز زعايتم 

 .1192-1104صع-  لعع ىا رععملعايكت ىععبتبت 

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 قموح، ناجية.

ايي عبمكت ييىععفى ليي عفييىلةعايتيي وما عايجتملايي علخ ييى رىعايلمو ييىععاييعع  ييد لعخييد ىععايلمو ييىععإلامك ر ن

 .212-291صعع-نموذفى/عنىفا عقمو  عةمام عبوامنمر.ع0بوبناد عقتنران ع

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 .كوكة، سليمة

جتملايييييي عامتيييييييد ىعع ايلوقييييييىععامتييييييىع وافييييييهع كت ييييييىععايرىمليييييي عاملمو ايييييي عاييييييععالجزا ييييييرعاييييييععأ اءع تييييييم ماثهىعاي

خنشييم /عع- بتيي ع–بالىمايي :ع  اايي ع ادانايي عملانيي ع يينع كت ييىععايرىمليي عاملمو ايي عبىمشيير عالجزا ييرى:ععنىبيي ع

 .112-91صعع-ااىعبىمشلو .آامام ع وك  عنى   عبنع يرىع ع

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 محجوب، شحى حمد هللا.

ايجتملايييييي ع أخ قاييييييىععامتلى ييييييلع يييييي ع كنوموفاييييييىعايلمو ييييييىع:ع  اايييييي عمممكت ييييييىععالجى لايييييي عبوال يييييي ععايتيييييي وما 

 .204-212صعع-الخرطوم.

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 مسروة، محمود.

 اجا عايتييييم ما عالافتمىعايييي عايتييييم ما عالافتمىعايييي عاييييعع ماتييييىععايلمو ييييىععال د ثيييي :ع  ييييو ع   يييير عالايييي را

 .912-901صعع-مممكت ىععالجى لا ع  ع ر ا ىعععمما ععيععبرا جعامتنما .

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع
 

 المشاركة فى المعرفة
 

 البلوش ى، نوال.

Knowledge sharing among staff of Economic and Political Science Center at Sultan Qaboos 

University.- p.1-34. 

 .0214 ع ت  عع–.  جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماجعاملربىلع09م مرعاياعع
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تقريـــر ختـــام وتوصـــيات املـــؤتمر العلمـــى الثـــانى والعشـــرين لـــنظم املعلومـــات وتكنولوجيـــا الحاســـبات: مشـــاركة 

ع-(.0211)ع12ععع-ايجميي عاي يير  عممملمو ييىع.ع-.داع والتنميــة الوطنيــةاملعرفــة ونقلهــا وإدارلهــا لتــدعيم إلابــ

 .12-92صع

 الحاتمى، عزة بنت سيف:

املشييى  عايلراييععبييؤسع ط ييىءع ايمرضييؤسع يينع ف يي عن ييرع مرضيي ىع تلشيياىعبييد عامتييمىءعبييىلخوضعاييععايييمرن ع

ايجميييي عاملربايييي عع-ة.عمييييىس:ع  اايييي ع تلييييد ةعامت ييييى ال/ععييييزةعبنييييالعاييييافعال ييييى مى عع ييييدعايجاييييدعفييييىلةعبييييوععييييز 

 .104-29صعع-(.0214) وناوعع90 ععع00 جع-مأل  افع امتوثا ع ايلمو ىع.

 حسن، محمد إبراهيم.

ايجمييي عع- شييى ك عايلر ييي عاييععام ي ييي ع  ى  مايي :ع  ااييي ع سيي ا ععييييععفى لييىعع  مييي عإلا ييى اععاملرباييي عايتيييدة.

 .99-2صعع-(.0211)ع09ععع-ايغى با عممتوثا ع ايلمو ىع.

 .029-119صعع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع0 جع-أ ضىعاع:عايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 الخروص ى، رحمة بنت محمد.

 يي ثؤرعامييد ا  عامداخمايي عاييععامنايي عامتييموكا عمأل ييى  ماؤسعبكمايي عاملمييومعبجى ليي عامتييمرىسعقييىبوسعنيييوعاملشييى  ع

ايجمي عاملرباي عمأل  ييافعع-/ع ةميي عبنيالع يميدعالخر صيي ى...] آ [.TRAايععايلر ي عبىعتميى عن ر يي عاماليلعايبير ع

 .122-109صعع-(.0212) يتمبرعع92 ع09 عع02سع- امتوثا ع ايلمو ىع.

 خليل، حاتم محمد جمال.

 شيييى ك عايلر ييي ع   ثؤرهيييىععييييععالابتكيييى عبمكتأيييىعفى لييي عام يييىهرةع الجى لييي ع  ر كاييي عبىم يييىهرة:ع  ااييي ع يماماييي ع

 .0202بنىعااو  عع-ا ؤرعع دعام ىا ععاد.ع  ى ن /عإ را 

 فى ل عبنىعاو ف.ع ما عآلا اب.عقتلععمومعايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 داود، سلمان جودى.

ع-املشيى  عايلرايعععنييدعاييوا  عامبشيير  عايعع كت يي ع  ا ع ملروطيىععاملت يي عامل ىايا عاي دايي ع ع قتيهعبييىل اء.

 .091-009صعع-(.0219)ع92ععع-آ ابعام  رة.

 الزهرانى ، موس ى بن رمضان.

ايلو ع:ع  ااي عبجى لي عايميكعع  كىععامتوافيلعالافتميىععععبيؤسعطي بعامد اايىععاملمايىع شى ك عايلر  ععبرعععععع

 .0202امر ىضع عع–. /عا را عفبر لعاملريم ىعع فاا 

 فى ل عايمكعالو ع.ع ما عآلاابع.عقتلععملعايلمو ىعع.ع–أطر ة )ع ىفتتؤر(عععععع

 .سوس ى ، جيهان قنديل 

Les communautes de pratique et le role mediateur du professionnel de l’information – 

documentation : quel apport pour la memoire organisationnelle?: cas de la Caisse Nationale de 

Securite Sociale. – Tunis , 2020. 

These(Doctrat) – Universite de la Manouba. 
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 .الشهرى، فايز بن سعيد

   ع شييييى ك عايلر يييي عمييييدعلععمماييييىععا ملييييىذعام ييييرا عاييييعع كت يييي عايمييييكعاييييممىسعبجى ليييي عايمييييكعاييييلو ع/عا ييييرا ع     

 .0214امر ىضع عع– ن و عبنععيععامش رىع.ع

 فى ل عايمكعالو .ع ما عآلا اب.عقتلععملعايلمو ىعع.ع–أطر ة ع)ع ىفتتؤر(عععععع

 ليمى، سوسن طه.ض

Knowledge sharing behaviors at Information Science Department of the Faculty of Arts and  

Humanities, King Abdul Aziz University.- 

 .ع112-42صع- .0219  نى رعع12عع-ايجم عاملربا عممد ااىععايلمو ى ا .

 عبد الطرازى، حسان.

 ريييىععام ييي عع رافلييي ع يماماييي /عةتيييىسعع يييدعامريييرازى ع يميييدعأ يييؤسعع يييدعام يييمدع   ع شيييى ك عايلر ييي عايييععام

 .914-902صع-(.0212) وماوعع94 ععع09 جع-الا جىهىععال د ث عاععايكت ىعع ايلمو ىع.ع- رغ اى.

 عبد العظيم، محمد حسن.

بييييولعايييععع-الجملايييىعع هماييي عب نيييىعايييو ف:ع  ااييي ع سييي ا .:ع شيييى ك عايلر ييي عبيييؤسعأعضيييىءع جيييىم عا ا اعع

 .029-091صع-(.0212)ابتمبرعع19ععع-عملعايكت ىعع ايلممىع.

 .عبد الغنى ، هايدى ابراهيم

املشيييى  عايلرايييععمممتمل  يييؤسعايييعع ماتيييىععايلمو يييىععاملرباييي عايييعع يييلعامثيييو ةعام ييينىعا عامرابلييي ع:ع  ااييي ع

 .0202 عالااكند   عع– يماما ع ملرارا /عا را عف هىسع يمو عامتاد عأةمدع رجعأةمدع.ع

 فى ل عالااكند   ع.ع ما عآلا ابع.عقتلعايكن ىعع عايلمو ىعع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 العقيلى، عثمان بن موس ى.

ايشيييى ك عبىيلر ييي عايييعع عيييلععممايييىععا مليييىذعام يييرا عايييععاين ميييىع:ع رافلييي ععمماييي /ععثميييىسعبييينع وسييي ىعامل اييييع ع

) نييييييى رعع92 ععع09 ييييييجع-ايكت ييييييىعع ايلمو ييييييىع.عالا جىهييييييىععال د ثيييييي عاييييييعع- يمييييييدعأ ييييييؤسعع ييييييدعام ييييييمدع رغ اييييييى.

 .904-090صعع-(.0212

 عيد، سهير عبد الباسط.

 .21-20صعع-(.0212) وماوعع40 ععع0سع-أةوالعايلر  .ع-ايشى ك عاععايلر  .

 غريب، ماجدة عزت.

ايميييكع  يييدعع اقييي ع شيييى ك عايلر ييي عامضيييمنا عبىايييتملدامع ييي كىععامتوافيييلعالافتميييىعععميييدىعاييييو اؤسعايييعع كت ييي عععع

ايجمييي ع   ناييي عمممكت ييييىعع ععع-املى ييي عبجيييدةع:ع  ااييي عةىمييي ع/ع ىفيييدةععيييزععغر ييييبع عبايييىسععيييوضعامرم يييعع.ع

 .102-124صعع–( . 0202) يتمبرعع9 عع11 جع–ايلمو ىعع.ع
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 كريم، محسن رعد.

اييي   عإ ييييى ع ييي ثؤرععوا يييلع  ىايييلعايلر ييي عبيييؤسعام يييىةثؤسعايييععالجى ليييىععاملراقاييي عاملى ييي /ع يتييينع عيييدعكييير ل ع

 .11-1صعع-(.0219)ع9 عع9 جع-ايجم عاملراقا عمتكنوموفاىعايلمو ىع.ع-ةتؤس ع ر عالم عع ىس.

 املبرز، عبد هللا.

Knowledge sharing in healthcare centers: practices and influences.- 

 .ع110-99صع-(.0214) وماوعع9عع-ايجم عاملربا عممد ااىععايلمو ى ا .

 .إيمان سعيدمحليس، 

 شييييييى ك عايلر يييييي عاملممايييييي عبييييييؤسعأعضييييييىءعها يييييي عامتييييييد ي عفى ليييييي عاملمييييييوم:ع  اايييييي ع ادانايييييي /عإ ييييييرا عةتيييييينىءع

 .ع0202  ؤسعامكوم عع-  جوب عأامىءعف  .

 فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 .مرغالنى، محمد أمين عبد الصمد

اعع شى ك عايلر  ع    هىعاعع ي ا عامرضيىعاميو ااىعايععبي ي ع راكيزع  يى  عاميتلملعبميى  ي ععاملوا لعايمثرة

 .141-109صعع-(.0214)ع0 عع09 جع- جم ع كت  عايمكع  دعاموطنا .ع-فدة.

 املزينى، محمد أحمد سعيد.

 نيييى ع يميييدع شيييى ك عايلر ييي ع    هيييىعايييعع ي اييي عامرضيييىعاميييو ااى:ع رافلييي ع يماماييي /ع يميييدعأةميييدعايييلادعايز 

 -(.0214) نى رعع99 ععع01 جع-الا جىهىععال د ث عاععايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أ ؤسعع دعام مدع رغ اى.

 .900-929صعع

 .معروف، ليلى نايف

Employee perception of the knowledge sharing culture in Kuwati companies: effect of demographic 

characteristics.- Libres: Library and Information Science Research.- Vol.25, No.2 (2015).- p.103-118. 

 معروف، ليلى نايف

What motivates librarians to share knowledge?.- International Information & Library Review.- 

Vol.48, No.2 (2016).- p.102-111. 

 املنيس ى، ملياء سامى.

املشيييى  عايييععايلر ييي ععبيييرع ييي كىععامتوافيييلعالافتميييىعع:ع  ااييي ع اداناييي ععييييععطم ييي عفى لييي ععا جيييى عامرم ييي عنييييو 

) ومايوعع19ععع-الا جىهىععال د ث عاععايكت ىعع ايلمو يىع.ع-امكوبالعاععامكو الع طم  عفى ل عةمواسعاعع  ر.

 .099-041صعع-(.0202

 النهارى، جواهر عبد العزيز.

مييدىعامليييى مؤسعاييععها يي عة ييو عإلااتيييىسعبىيممكيي عاملربايي عامتيييلو   /عخريي ع   رةيي عمترييو رع شيييى ك عايلر يي ع

 .40-91صعع-(.0212) وناوعع12ععع-اعمل.ع-فواهرعع دعاملز زعامنهى ى عةتنععوا عامتر  ع.
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 .هالل، رؤوف عبد الحفيظ

ع9 عع02 يييييجع- كت يييييىع.عنيييييال.ع-   عايكت يييييىععايييييععتشيييييى  عايلر ييييي عامضيييييمنا ععييييييعع ييييي كىععامتوافيييييلعالافتميييييىعع.

 .0صع-(.0219)أكتوبر/عنو مبر/ع يتمبر)
 

 المشاع اإلبداعى
 

 عوملى، نادية.

-190صعع-  نىعاملمو اىععالخ   عبىيكت ىعع  را  عايلمو يىععبيؤسعة يو عايمكاي عاماكر ي ع اموفيولعال ير.

229. 

 .0214عمىس عع-اععايم مرعامد لععمممكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا .

 فؤاد، بن ضيف هللا.

صعع-يتيوىعامرقمييى:ع ينعايمكاي عامار  يي عإليععايشي ر عإلابييداععع اخيلعبي ي عايجتميي ع  يى  مىعالجزا ييرى.إثيراءعاي

020-000. 

 .0214 عساععايم مرعامد لععمممكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا  ععمى
 

 مشروعات التخرج
 

 جامعة السلطان قابوس. كلية آلاداب والعلوم الاجتماعية. قسم دراسات املعلومات.

ع-.0122 تي  :عام تيل عع-امدمالعإلافرا ىعيشر ععامتملرج/عإعدا عالامي عةتينعفبير عفميىلعبينع ريرعامتيىممى.ع

 ص.11

 عبد هللا، أحمد خيرى.

 ع12 ييجع- كت ىع.نيال.ع- شير عىععامتمليرجعبجى لى نييىعاي ير  :ع  يى  ع لمو ييىعع  ممي ع  يرصع نمو يي ع  يد ة.

 .02-19صع-(.0212) نى ر/ع برا ر/ع ى سعع1ع

 ود ، عمر صالح .محم

ايكت يييييىععامرقماييييي عبىمكمايييييىععامت ناييييي عكنميييييوذجعم اييييي ىمعايلرايييييعع ع ييييينعضيييييمنع يييييوا  ععا  اجع شيييييى ي عامتمليييييرجع

امتر ا ييييىعمتكنوموفاييييىعايلمو ييييىعع/ععمييييرعفييييىلةع يمييييو ع ع يمييييدعلخضييييو ىعام نييييدا ع عع ييييدعامييييرةمنع يمييييدع

 ع.224ع–ع220صعع–ز قوسع.ع

 .0202طبر ع عع–عع عايلمو ىععبجى ل عطبر ع.عاععايم مرعاملممىع  لعم تلعايكت ى

 .النجار، محمد محمد

 شييييير عىعع مليييييرجعطىم يييييىععقتيييييلععميييييلعايلمو يييييىععبجى لييييي عأمعام يييييرى:ع  ااييييي عال جىهىسهيييييىعامكماييييي ع اين جاييييي ع

) نييييى ر/ع ييييى سعع1 عع9 ييييجع-ايجميييي عامد مايييي عملمييييومعايكت ييييىعع ايلمو ييييىع.ع- ايشييييك ععامتييييىع واف  ييييىعامرىم ييييىع.

 .110-22صعع-(.0212
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 مصادر التاريخ
 

 دملاس، برونو.

Apercu sur les sources d'histoire de l'Afrique en Afrique francophene et le programme Fontes 

Historiae Africana.- Revue Magrebine de Docuemtnation & d'Information.- No.27 (2018).- p.1-13. 
 

 المصادر المرجعية

 راجع(نظر: املأ)
 

 مصادر المعلومات

الرسائل الدوريات. .قاويم الزمنيةتال)أنظر أيضا: ألادب الرمادى. استخدام مصادر املعلومات. ألافالم. 

 الكتاب. املخطوطات. املراجع. مصادر املعلومات إلالكترونية(طوابع البريد . الجامعية. 
 

 أبو تاية، نور صالح.

The status of information resources provided for visually impaired in Cairo University Library: 

learning the employees voice.-  

 .0212عمىس عع-اععايم مرعامد لععامثىمثعاععامنشرعإلامك ر اىعيكت  عالجى ل ع   نا .

 برهوم، مريم.

ايي عممرىمييبعالجييى  ع/عإ ييرا ععى شيي ع  ييى  عايلمو ييىععاييععايكت ييىععالجى لايي ع    هييىعاييعع نمايي عاياييولعام را 

 ص.119ع-.0212 بت  عع-  ر  .

 فى ل عاملربىعامتب  ى.ع ما عاملمومعإلااتىنا ع الافتمىعا .ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(.

 الجاكى، مجدى عبد الجواد.

 .91-90صعع-(.0212) وماوعع02ععع- راثاىع.ع-امكنى عاملربى:ع ملروطىع  ر وعىع  ا و ا.

 صطفى.عبد العزيز، أميرة م

) وناييييوعع12ععع-.Cybrarians Journalع-اماتييييوىعامد نايييي عكم ييييد ع يييينع  ييييى  عايلمو ييييىع:ع  اايييي عب ماوفرا اييييى.

 .2-1صع-(.0214

 العربى، أحمد عبادة. 

ع-  يى  عايلمو ييىع:عخ ى  يي ىع   ىسهييىع  ليى ؤرع  اام ييى/ع يي مافعأةمييدعع يى ةعاملربييى عبد  يي ع يمييدعامبتيياواى.

 ص.041ض ع-أع-.0212 ل عطا   ع ركزعامنشرعاملممى عايد ن عاينو ة:عفىع-.1 

 عرعار، باهية.

ع-(.0211)ع9 ععع9 ييجع- جميي ععمييلعايكت ييىع.ع-  ييى  عايلمو ييىعع يينعال ضييى اععام د ميي عإلييععع ييرعايلمو ييىع.

 .20-10ص
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 محمد، دينا عبد العزيز.

 يميدعع يدعام يى ى عنجي ءع  ى  ع لمو ىعع ةزابعامتاىاا عاعع  ر:ع  اا ع ادانا /عإ را عز نعامد نع

 .0212ام ىهرة عع- ت ع.

 فى ل عةمواسع.ع م عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 محمد، منصور سعيد.

كتىبيييىععطم ييي عايرةمييي عالجى لاييي ع  ليييععايييععةمى يييىععفى لييي عأاييياو عكم يييد ع ييينع  يييى  عايلمو يييىع:ع  ااييي ع

 .012-002صعع-(.0212) وماو/عابتمبرعع0 عع9 جع-كت ىعع ايلمو ىع.ايجم عامد ما عملمومعايع- ادانا .

 محمود ، محمد عبد املولى .

 .عصع029ع–. 0202عام ىهرة:ع ركزعفى ل عام ىهرةعممتلمالعايد جع ع–  ى  عايلمو ىعع.ع

 

 مصادر المعلومات اإللكترونية

 الكتاب إلالكترونى. النشر إلالكترونى()أنظر أيضا: استخدام مصادر املعلومات. الدوريات إلالكترونية. 
 

 ابن سليمان، الصديق محمود.

ايجميييي عاممابايييي عمممكت ييييىععع-  ييييى  عايلمو ييييىععاييييعع يييي ك عايلمو ييييىععامد مايييي ع)الان رنييييال(:عالااييييتملدامع امت اييييال.

 .100-129صع-(.0212)ع0عع- ايلمو ىعع    اف.

 ابن شدة، مليكة.

ع10عع-امتييييييد  ن.ع-الافتمييييييىععع    هييييييىعاييييييعع يتييييييؤسعاييييييمو عايتييييييثهمك.  ييييييى  عايلمو ييييييىععاييييييعع واقيييييي عامتوافييييييلع

 .002-029صع-(.0219)

 ابن ضيف هللا، نعيمة.

 و اييييفعاي يييييى  عامرقماييييي عايييييععخد ييييي عاملمماييييي عامتلماماييييي :ع ييييير ع كنوميييييواععأمعضييييير  ةع لر اييييي عباداغوفاييييي ؟/ع

 .29-04صع-(.0212)ع0 ع1 عع14 جع-ايجم عاملراقا عممملمو ىع.ع-الام عبنعضافع  عكمىلعبرر .

 ابن ضيف هللا، نعيمة.

اي ييى  عامرقمايي ع اخييلعأن ميي عامتلمييالعإلامك ر اييىع  ترم ييىعع نييىفئعامتلمييالعاملييىلععبييىلجزا ر:ع  اايي ع ادانايي ع

 .0214ع قتنران ع-ىي /عإ را عع دعايىمكعبنعامت تى. عق1991 ىيعع24جى ل عب

 يكت ىعع امتوثا ..ع ل دععملعا0فى ل عقتنران عع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 أبو منجل ، خديجة محمد .

(. 0214)ع يتييمبرعع9عع–ايجميي عاممابايي عمممكت ييىعع عايلمو ييىعع ع   ييافع.عع–  ييى  عايلمو ييىععالامك ر نايي ع.ععععع

 .022ع-129صعع–

 



 

 

355 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 إسماعيل، هانى كمال.

ىلجى ليييىععاي ييير  :ع  ااييي ع ييي ثؤرع  يييى  عايلمو يييىععإلامك ر ناييي ععييييععخيييد ىععايلمو يييىععبىيكت يييىععايركز ييي عب

 .0214اوهىج عع- ادانا .

 فى ل عاوهىج.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 الجابرى، سيف

Preserving digital published news in Arabic at time of conflict: Libyan and Syrian conflics as 

examples/ Saif Al-Jabri, Waleed Al-Badi. 

In: IFLA Confernece.- Columbus, OH, 2016. 

 الجرف، ريما سعد.

 جمي ع كت ي عايميكع  يدعع-  ى اعع  جع  ى  عايلمو ىععإلامك ر ناي عايععاملمماي عامتلماماي عبىيرةمي عالجى لاي .

 .100-49صعع-(.0212/ع ى سع0212)أكتوبرعع1 عع00 جع-اموطنا .

 جعفر، محمد الحسن.

Evaluation of electronic resources supporting mathematics learning at school libraries in Al Ain 

City, UAE/ Supervisor  Sherif Shaheen.- Dubai, 2018.-54p.  

Thesis (MLIS) - The American University in the Emirates. 

 .حافظ، أحمد يوسف

امتلميييالع  ريييو ر :ع  ااييي ع ر ا اييي ععييييععقريييىععامتلميييالعايييعع  مييي ععاي يييى  عامرقماييي عامتلماماييي ع    هيييىعايييعع عيييل

 .020-190صع-إلا ى اععاملربا عايتيدة.

 .0212 ع:عها  عامشى ق ع امشى ق ع-اع:عايكت ىععاملربا عاععامل رعامرقمى.

 حجاز، بالل.

 عايييييدع  ييييييرىعمليييييرضعاموثيييييى  ىعامرقميييييىعايتيييييى عبىيكت يييييىععالجى لاييييي :ع  ااييييي عةىمييييي ع كت يييييىععفى لييييي عع يييييدعال م

 .20-22صع-(.0219)ع1 عع1 جع- جم ع  ى عملمومعايكت ىعع امتكنوموفاى.ع-قتنران .

 حسين، نجالء فهمى.

  يييى  عايلمو يييىععإلامك ر ناييي ع    هيييىعايييععتلز يييزعخيييد ىععام ييييثعاملمميييى:ع  ااييي عايييععالاالشييي ى اععايرفلاييي ع

 يميدععع يدعاميرةالى يدعامشيى  عع  يىب عبىمراى لعالجى لا عايجىزةعبكماي عآلا ابعفى لي عايوهىج/عإ يرا عة

 .0214اوهىج عع-.عع دامرةال

 فى ل عاوهىج.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 خضر، إبراهيم خليل يوسف.

ع-اي عام ز ي عمتج ؤزهيى.ج  ى  عايلمو ىععاععايكت ي عامرقماي عاملرباي :ع  ااي عممم  يىععامبشير  ع ايى  ي ع امبر 

 .21-91صعع-(.0212)ع9 عع2 جع-ايجم عاملراقا عمتكنوموفاىعايلمو ىع.
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 سالم، أروى.

ع-  يييى  عايلمو يييىععإلامك ر ناييي عايتىةييي ععبيييرع ييي ك عإلان رنيييالع  ليييى ؤرع  و م يييى/عأ  ىعايييىمل ع اييينعال د يييدى.

 .94-20صعع-(.0202)ابتمبرعع2 عع0 جع-ب ماو ماى.

 شاشة، فارس.

صعع-(.0212)ع2 ععع1 يييجع- جمييي ععمييلعايكت يييىع.ع-تلر ييفعايييعع يييلعام ي يي عإلامك ر ناييي .اموثا يي عامرقماييي ع:عإعيييى ةع

110-122. 

 قاسم، حشمت.

 يييىعبيييؤسعقييي  عامييير حع ة يييى عام شيييال:عةيييولعتلى يييلعايكت يييىعع ييي عاي يييى  عإلامك ر ناييي عممملمو يييىعععييييععالخييي ع

 .2-9صعع-(.0212)ابتمبرعع92عع-.Cybrarians Journalع-اي ى ر.

 خزعل.مظلوم، لينا 

قايييىسع ييي ثؤرعاي يييى  عامرقماييي ععييييععايتيييتااد نعايييععايكت يييىععالجى لاييي عاملراقاييي :عام  يييادةعامرقماييي عانموذفيييى/ع

 ونايييوع)عع1 عع0 يييجع-, عامتوثاييي عايجمييي عاملراقاييي عمد اايييىععايلمو يييىعع-مانييىعخزعيييلع  ميييوم عسهيييىاىع ييي  عخميييي .

 .112-122صعع-(.عع0219

 ملحم، عصام توفيق أحمد.

 .0211امر ىض:عفى ل عنى فعاملربا عمملمومع  نا  عع-و ىععإلامك ر نا عاععايكت ىععالجى لا .  ى  عايلم
 
 

 المصادر المفتوحة
 

 

 ..ابن رمضان، محمد

Analyse de l'offre des objets pedagogiques numériques dans les archives ouvertes/ Mohamed 

Ben Romdhane, Rachid Zghibi.- p.412-426. 

In Third International Colloquium on Open Access .-Rabat , 2018.             
 

 .زغيبى، رشيد

Resourses pédagogiques númeriques gratuites et en accés libre en Tunisie.- Revue Maghribne de 

Documentation & d'Information.- No.28 (2019).- p.23-48. 

 زغيدى، سهام.

Corrélation entre formation sur les ressources éducatives libres et culture du libre accés: retour 

d'expérience avec des enseignuants universitaires en Tunsie/ Sihem Zghidi, Haifa Belhadj 

Anane.- p.396-411. 

In Third International Colloquium on Open Access .-Rabat , 2018.             
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 فراج، عبد الرحمن.

 .41-24صعع-(.0219) ى سعع99 ع00سع-أةوالعايلر  .ع-اي ى  عامتلماما عاياتوة .

 نابتى، محمد الصالح.

  ييى  ع لمو يييىععامناييىذعاياتيييو :عا جييى عابتكيييى ىعلخ يييى رىعايلمو ييىععبىلجى ليييىععالجزا ر يي :عايكت ييي عايركز ييي ع

 ص.02ع- و ى.لجى ل عبتكرة/ع يمدعام ىلةعنىبتى عنضؤرةععى

 .0212 ععإلااكند   ع–ايم مرعاملربىعمممكتأىعاي تكرع.عاعع
 

 المصطلحات
 

 أحمد، رحاب فايز.

ع- ييم مراععفملايييىععايكت يييىعع ايلمو ييىععاملرباييي ع    هيييىعاييععتلز يييزعاي ييير  ىععايتمل  يي :ع  ااييي ع  ى نييي .

-191صعع-(.0219) نييى رعع11 عع2 ييجع- جميي عايركييزعاملربييىعمم يييولع امد ااييىععاييعععمييلعايكت ييىعع ايلمو ييىع.

022. 

 .بوعمر ، خديجة موس ى 

 .000ع-020صع–ا كىما عخم عاياىهالعاععامتر ا ىععامتكنوموفا عاعع جىلعايكت ىعع:ع  اا ع فاا .ع     

 .0202طبر ع عع–اععايم مرعاملممىع  لعم تلعايكت ىعع عايلمو ىععبجى ل عطبر ع.عع

 محمد، شمس ألاصيل.

ع29 ع20عع-اما راييال.ع-ىععاملمماييىععامانايي عي ييى  عايلمو ييىع:ع  اايي عاييعع ى  مل ييىع  رو هييىع   ا هييى.  يير  

 .192-120صع-(.0214) وماو/عأكتوبرع
 

 المطابع

 )أنظر : الطباعة واملطابع(
 

 المطالعة

 )أنظر: القراءة والقراء(
 

 المطبوعات الحكومية
 

 هالل، رؤوف عبد الحفيظ.

 جميييي عايكت ييييىعع ايلمو يييييىععع-كو اييييي ععيييييعع واقيييي عال كو ييييي عاي يييير  :ع  اايييي ع يماماييييي .انلشييييى عاير وعييييىععال 

 .92-1صعع-(.0214) نى رعع1 عع04سع-املربا .
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 المعاجم اللغوية
 

 أبو ز ل، عصام الدين.

 ص.199ع-.0212إلااكند   :ع ا عامو ىءعمدناىعامر ىع ع امنشر عع-اط م ععيععايعجلع امدالم .

 الحسن. عباس، يحيى عبد

ام  يييرة عع-ايليييىفلعاممغو ييي عاملرباييي عايتىةييي ععييييععالان رنيييال:ع  ااييي ع يماماييي /عإ يييرا عايييممىسعفيييو ىع ايييدى.

0212. 

 فى ل عام  رة.ع–أطر ة ع)ع ىفتتؤر(ع

 .فهمى، خالد

ايجميي عامد مايي عملمييومعع-.0211امييدمالعاممغييوىعاملييىم:ع عجييلع ييى لعاييعع   اعع ام راكاييبع اي ييى اععامكتىبايي  ع

 .092-029صعع-(.0219)أكتوبر/ع يتمبرعع9 عع0 جع-يكت ىعع ايلمو ىع.ا

 فهمى، خالد.

ع0 عع0 ييجع-ايجميي عامد مايي عملمييومعايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع- عجييلعامييدخالعاييععاملى ايي عاي يير  :ع رافليي عن د يي .

 .029-022صعع-(.0212)أبر ل/ع وناوع

 فهمى، خالد.

) برا ييرعع10ععع-أ بع طاييىل:ع  ااييىعع بيييول.ع-عممايي عن د يي . عجييلعامراوميي :ع اييىهالع  يير  ا :ع رافليي ع

 .02-12صعع-(.0212

 فهمى، خالد.

ايجميييييي عامد مايييييي عملمييييييومعع-ايعجييييييلعايواييييييوعععي يييييير  ىععاموقييييييفع املمييييييلعالخؤييييييرى:ع  اايييييي ع عجمايييييي عن د يييييي .

 .900-929صعع-(.0214)أكتوبر/ع يتمبرعع9 عع1 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.
 

 معارض الكتب

 أيضا: تسويق الكتب()أنظر 

 بدوى، أميرة.

 .9-4صع-(.0214) يتمبرع02عع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-أ ضلعا ل ع لى ضع  ما عممكتىب.

ع122 عع01سع-أةييييوالعايلر ييييي .ع-؟.الكتــــاب القادمــــة.. كيــــف ألاحــــوال ضتأجيلهــــا بســــبب الجائحــــة: معــــار عبعــــد

 .109-102صعع-(.0202)ابتمبرع

 البنهاوى، حسين.

 ص.92ع-ى  ىعع لى ضعامكتب:ع  اا ععنع لرضعام ىهرةعامد لععممكتىبعنموذفى.اقت 

 .0219إلااكند    عع-.اععاملىملعاملربىعاعع م مرعاقت ى  ىععامنشر 
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الجمعيـــــة الليبيـــــة للمكتبـــــات واملعلومـــــات وألارشـــــيف وحركـــــة املرشـــــدات بالكشـــــافة الليبيـــــة تنظمـــــان معـــــرض 

 .009-000صع-(.0214)ع02عع-مو ىع. جم عايكت ىعع ايلع-.الكتاب الوردى

 جروين، محمود.

) نيييى رعع92عع-إلافيييدا عامرابييي .ع-عيييىملعامكتيييىب.ع-هكييي اعأةتايييلع ليييرضعامكتيييىبعب مااييي عام يييىهرةعايييعع    يييهع  ليييع.

 .09-00صعع-(.0202

 .حسين، حسين حسن

) يييى س/عع929 ع920ععع-ل. يييامااع- ليييى ضعامكتيييىبعاملرباييي ع وافيييهعاملشيييد دع امرقىبييي ع   ليييىععامرباييي عاملربيييى.

 .129-120صعع-(.0212أبر لع

 حسن، محمد أحمد.

ع-إلافيدا عامرابي .ع-عيىملعامكتيىب.ع- لرضعبؤر ععاملربىعامد لععممكتىب:عامم نىناوسع يى بوسعامرى ااي عبىمث ى ي .

 .19-10صعع-(.0214) يتمبرعع02عع

 دهشان، أسماء الحسينى.

ع02عع-إلافييييدا عامرابيييي .ع-عييييىملعامكتييييىب.ع-قعث ييييىاعع  ييييراب .اييييو ع زبكايييي ع  لييييرضعام ييييىهرةعامييييد لععممكتييييىب:ع ييييى  

 .11-12صعع-(.0214) يتمبرع

 دهشان، أسماء الحسينى.

) نيى رعع92عع-إلافيدا عامرابي .ع-عيىملعامكتيىب.ع-ضاو ع ير ع ليرضعام يىهرةعاميد لععممكتيىب:ع يريىعع ة يى  .

 .99-91صعع-(.0202

 ريان، محمد سيد.

 -(.0214) يتمبرعع02ععع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع- طن. لرضع رانكاو ععامد لع:عامكتىبع

 .14-11صع

 سليمان، صالح.

ع91 عع00سع-أةيييوالعايلر ييي .ع-امكتيييىبعامريييى رع ام يييى  عايتييين:عهيييوا شععييييععاسيييخ ع ليييرضعامر يييىضعممكتيييىب.

 .21-14صع-(.0214) وناوع

ع-(.0212)أكتييوبرعع49 ععع01سع-يلر يي .أةييوالعا -.ســور ألازبكيــة: معــرض دائــم للكتــاب عمــره تجــاوز املائــة عــام

 .00-02صع

 عبد املنعم، طه.

ع-(.0214) نيييى رعع12عع-إلافيييدا عامرابييي .ع-عيييىملعامكتيييىب.ع-ةكى ييي ع كت ييي ع كتيييىب:ع ليييرضعام يييىهرةعاميييد لععممكتيييىب.

 .92-99صع

 عبد املنعم، طه.

 .4-2صع-(.0202)أبر لعع90عع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-عو ةعامكرناىما عيلرضعامكتىب.
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 .عبد الهادى، زين

 .1-9صعع-(.0214) نى رعع12عع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-ختىمعاةتاىما عام ىهرةعممكتىب.

 عبد الهادى، زين,

 .1-9صع-(.0212) برا رعع1عع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع- لرضعامكتىب..عاةتاىءعبمتؤرةعامكتىب.

 عطا هللا، إبراهيم.

ع-عيىملعامكتييىب.ع-نى ييراعايععاماوبايلعاميي هأى.ع1029ايععامنسيخ ع  لييععإليععع92رعايعع لييرضعامكتيىب..ع يينع   عامنشي

 .00-02صعع-(.0202) نى رعع92عع-إلافدا عامراب .

 هلل، اخالص عطا

ع-(.0202) نييى رعع92ععع-.عإلافييدا عامرابيي ع-عييىملعامكتييىب.ع- لييرضعام ييىهرةعامييد لععممكتييىب:عالجيي   ع ايماتييوس.

 .09-01صع

 .20-14صعع-(.0202) وماوعع99 عع09سع-أةوالعايلر  .ع-.فى عالم الكورونا: حضر الكتاب وغابت املعارض

أةييييوالعع-.فــــى معــــرض الكتــــاب بالقــــاهرة والــــدار البيضــــاء: الكتــــاب يواصــــل تجلياتــــه ألاثيــــرة مــــع قرائــــه ومحبيــــه

 .12-19صعع-(.0212)أبر لعع40 ععع02سع-ايلر  .

 محمود، ممدوح على.

ايجمييي عامد مايييي عملميييومعايكت ييييىععع-امكتيييىبعبجى ليييي عفيييىزاسعبىيممكيييي عاملرباييي عامتييييلو   :ع  ااييي عةىميييي .ع ليييرض

 .042-020صعع-(.0212)أكتوبر/ع يتمبرعع9 عع9 جع- ايلمو ىع.

 مصطفى، إيهاب.

صعع-(.0202) نيى رعع92ععع-إلافيدا عامرابي .ع-عيىملعامكتيىب.ع-كافع ىنيالعال ايىةعامث ى اي عق يلع ليرضعامكتيىب؟.

02-01. 

 .10-10صعع-(.0212)أكتوبرعع49 عع01سع-أةوالعايلر  . -.يختتم وينحاز للورقى معرض بكين الدولى للكتاب

 .91-99صع-(.0212) نى رعع41 عع02سع-.أةوالعايلر  ع-.معرض جدة الدولى للكتاب

 .21-14صعع-(.0212) نى رعع41 عع01سع-أةوالعايلر  .ع-.معرض جدة الدولى للكتاب يختتم فعالياته

 ع-(.0219) ى سعع99 عع00سع-أةوالعايلر  .ع-.معرض جدة للكتاب يختتم فعالياته بنجاح وتفوق 

 .20-20ص

صعع-(.0214) يييى سعع92ععع-أةيييوالعايلر ييي .ع-.معــرض الريـــاض الـــدولى للكتـــاب: قـــراءة فــى املكاســـب والنجاحـــات

12-11. 

ع-أةيييييوالعايلر ييييي .ع-.الكتـــــاب.. ذاكـــــرة   تشـــــيخمعــــرض الريـــــاض الـــــدولى للكتـــــاب يختـــــتم أيامـــــه برســــالة نوعيـــــة: 

 .11-94صعع-(.0212)أبر لعع40 ععع02س

 .12-19صعع-(.0212)أبر لعع42عع-أةوالعايلر  .ع-.الثقافية 5101معرض الرياض للكتاب يجسد رؤية 

 .20-20صعع-(.0214) يتمبرعع90 ععع00سع-أةوالعايلر  .ع-.معرض الشارقة
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 .90-92صعع-(.0212) نى رعع41 ععع02سع-أةوالعايلر  .ع-.معرض الشارقة الدولى للكتاب

ع41 ععع01سع-أةيوالعايلر يي .ع-.مليـون ونصـف مليـون عنـوانبمعـرض الشـارقة الـدولى للكتـاب يسـدل السـتار 

 .21-20صعع-(.0212) نى رع

ا مـــــن عـــــام أةيييييوالعع-.5109عمعــــرض فرانكفـــــورت الـــــدولى للكتـــــاب يرحـــــب بالثقافـــــة العربيــــة ضـــــيف شـــــرف بـــــدء 

 .11-19صعع-(.0212)أكتوبرعع49 عع01سع-لر  .اي

 .21-22صع-(.0214) ى سعع92ععع-أةوالعايلر  .ع-.ماليين زائر 8معرض القاهرة للكتاب يختتم بأكثر من 

ع-(.0212)أبر ييلعع40 عع02سعع-أةييوالعايلر يي .ع-.ســطنبول يســتقطب ألاتــراك أيضــاامعــرض الكتــاب العربــى فــى 

 .10-10صع

ع4عع- جميي عايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع-.ل تحــت شــعار العلــم والكتــاب أقــوى مــن الرصــاصمعــرض الكتــاب املســتعم

 .020-021صعع-(.0212) وناوع
 

 المعارف التقليدية
 

 .الشريف ، عمر عباس 

 .142ع-120صعع-ع   عايماتىععغؤرعال كو ا عاععةمى  عايلى  عامت ماد   عاععامتو اسع.ععععع

 .0202ع–  يى عاملربىعمممكت ىعع عايلمو ىعع.ع)عالا  راض ى(عمع01اععايم مرععععع
 

 معامل التأثير

 )أنظر أيضا: تحليل الاستشهادات املرجعية. قياسات املعلومات(
 

 أبو عقيل، رحاب محمد أحمد.

 لى ييلع ييي ثؤرع    يييىععايكت يييىعع ايلمو ييىععبىمليييىملعاملربيييى:ع  ااييي ع ر ا اييي /عإ ييرا عنىفيييرعأبيييوعز يييدعامكشيييكى ع

 ص.141ع-.0214ام ىهرة عع-د.نج ءع ت عع يم

 فى ل عةمواس.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 أحمد، أحمد فايز.

ع-(.0212) نييى رعع12ععع-اعمييل.ع-قاييىسععوا ييلع ييىثؤرع    ييىعععمييومعايكت ييىعع ايلمو ييىع:ع  اايي ع يمامايي ع  ى نيي .

 .090-149صع

 حجازى، أمجد جمال.

    عايييييييعع  ييييييي ع لى يييييييلع ييييييي ثؤرعاميييييييد   ىععاملرباييييييي :ع  ااييييييي ع ر ا اييييييي ععييييييييعع    يييييييىععاملميييييييومعامتجنيييييييي عاملمميييييييىع  

 .002-141صع-. ISI web of knowledge امتكنوموفاىعالا ى ا ا عايكشا عب ىعدةباىنىعع

 .0212ع بنهىعع-امنشرعاملممىعامد م ى.ععاعع م مر 
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 خالف، أمل محمد.

ايجميييييييي عامد مايييييييي عملمييييييييومعايكت ييييييييىععع-كت ييييييييىعع ايلمو ييييييييىع. لى ييييييييلعامتيييييييي ثؤرعممييييييييد   ىععاملربايييييييي عاييييييييعع مل ييييييييحعاي

 .01-11صعع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع9 جع- ايلمو ىع.

 الدهشان، جمال على.

ع-.0214 ونايي عع02-09ايييم مرعامييد لععامثىمييثعيلى ييلعامتيي ثؤرعاملربييى:ع اقيي عامنشييرعاملممييىعاييععاملييىملعاملربييى ع بييىع

 .012-091صعع-(.0214) وماو/عابتمبرعع0 عع1 جع-ايلمو ىع.ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع  

 الدهشان، جمال على.

نيييييييوع لى ييييييلع يييييي ثؤرععربييييييىعلجييييييو ةع   اييييييالعايجيييييي عع ام يييييييولعاملممايييييي عاينشييييييو ةعبىممغيييييي عاملربايييييي :عامضيييييير  اعع

 .122-21صعع-(.0214)ع1 عع1 جع-ايجم عامد ما عمم يولعاععاملمومعام ربو  .ع- ايترم ىع.

 طالل ناظم. الزهيرى،

ع2ع عع0 يييجعع-ب ماو امايييى.ع-م ايييىسعفيييو ةعإلانتىفاييي عاملمماييي عمم يييىةثؤس.عH-Indexطر  ييي عفد يييدةعل تيييىبعقامييي ع

 .04-10صعع-(.0202)ابتمبرع

 الشوربجى، نجيب.

ع04ععع-ايجميي عايغى باي عممتوثايي ع ايلمو ييىع.ع- لى يلعامتيي ثؤرع الاالشي ى اععايرفلايي عاملربييى:عأ ايافعنموذفييى.

 .144-121صعع-(.0219)

 عثمان، إسماعيل رجب.

 .19-2صع- لى لع  ثؤرعامد   ىععاملربا :ع  اا عب ماو  ر  .

 .0212ع-اعع م مرعبنهى.

 .42-11صع-(.0212) وماوعع0 ععع02سع-أ ضىعاع:ع جم عايكت ىعع ايلمو ىععاملربا .

 .العثيمين، اقبال ناصر 

يجييييي ععام يييييى  ةعبىممغييييي عاملرباييييي ع/عاق يييييىلعنىفيييييرعاملثاميييييؤسع لى يييييلع ييييي ثؤرعايجييييي ععاملمماييييي :ع لضيييييم ع  ييييينافعاعععع

( . 0214)ع112 عععع01 يجعع– تيت  لعام رباي عاملرباي ع.عع– أةمدعفىلةعأبىعالخالع عنىفيرع تليبعالخير نجع.ع

 .190ع-122صعع–

 .عفيفى، نهلة عبد اللطيف

  ىععاملربايي عايتمل  يي عاييععممييد   ىععاملممايي :ع  اايي ع ر ا ايي عممييد  عImpact factor لى ييلعامتيي ثؤرعامنتييأىع

   ق .ع020ع-.0212ع- جىلعايكت ىعع ايلمو ىع/عإ را ع يمدع ت ععع دعام ى ى عأاى  عةى دععيع.

 فى ل عبنهى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 محمد ، سالى محيى الدين .

)ع نييى ر/ع1 عع01 ييجع– كت ييىعع.عنييالع.عع–ىسع لى ييلعامتيي ثؤرع.ع لى ييلعامتيي ثؤرعاملربييىع:عأ لييععاي ييى  اععاملربايي عم ايي

 .19-1صعع–( .  0202 برا ر/ع ى س
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 .محمد ، عبد الكريم عبد الرحيم 

 .999ع-919صعع–. امد   ىععاملربا ع عاممابا ع:ع  اا ع يماما عمت ى  رع لى لعامت ثؤرعاملربىع

 .0202طبر ع عع–ى ل عطبر ع.عاععايم مرعاملممىع  لعم تلعايكت ىعع عايلمو ىععبج
 

 معايير األرشيف والوثائق
 

 ابن طاهر، فضيلة.

 .90-41صع-(.0212)ع4 عع1 جع- جم ععملعايكت ىع.ع- لى ؤرعاموففعاعع   افع  جىالعع ر ا  ى.

 شواو، عبد الباسط

ع-ب ماو اييى.ع-ى.بييوعالجييد   ر  انييىعامكنييدى/عع ييدعام ىايي ع ييوا  ع ىاييؤسعاايلييى ؤرعاييعع   يياف:ع  اايي ع شيير عع 

 .ع42-ع22صعع-(.0202)ع2عع ع0 جع

 .عبد العزيز، أمانى محمد

 ام ىهرةع:ع ا اماكرعاملربىع ع–ايلى ؤرعامد ما عمموففع   ااىع:ع  اا عن ر  ع ع ر ا ا ع.ع    

 ص.ع109ع–.  0212ع

 عبد العزيز، أمانى محمد.

 ص.09ع-امتر ا .بؤسعامتن ؤرع  ع(CAAIS)ايلاى عامكندىعم ضى  عالا  ااا ع

 .عع0214ام ىهرةع ع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.مع01م مرعاياعع

 .010-021صعع-(.0202)ابتمبرعع01ععع-أ ضىعاعع:عبيولعاعععملعايكت ىعع ايلمو ىع.

 عبد العزيز، أمانى محمد.

ع02عع-هيير  .ع-نموذفييى.ع(EAG)امكييو ععاياتى ا ييىع    هييىعاييععاملمييلع   ييااى:ع لاييى ع فييفعالج ييىعع   ييااا 

 (.0212)أبر لع

 عبد الغنى، حسناء على

 ص.ع02ع-.اعع   ؤسعاموثى  عامرقما عع12224/0210أهما عايلاى عامد لععأ ز ع

 .0214ام ىهرة عع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.معع01م مراياعع

 عتروز، بديس

وفييفع   ييااىعبييؤسعامن ر يي ع امتر ايي :ع  اايي ع ادانايي عبمركييزع   ييافعامييوطنىعامت ييىنؤسعامد مايي عممايلييى ؤرع  

 ص.010ع-.0212ع-قتنران .ع-الجزا رى.

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) كتو ا (

/عتلر يييييبعأ يييييىاىعع يييييدع : تعريـــــف مـــــوجز(EAG2012)معيـــــار وصـــــف الجهـــــات ألارشـــــيفية املكـــــود  مكتبـــــة تيجـــــان

 .021-011صعع-(.0219) نى رعع1 عع1 جع-عع اموثى  ع ايلمو ىع.ايجم عاملمما عمممكت ىع-.املز ز
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 ميالد، سلوى على.

) نييى رع/عع9-1 عع02سع- جميي عايكت ييىعع ايلمو ييىععاملربايي .ع- لييى ؤرعاموفييفع   ييااىع ع قثهييىعبجييو ةع  اء.

 .104-99صع-(.0212أكتوبرع

 نحير، غانم.

ةييييييي ع اايييييييتغ لعايملروطيييييييىععاملرباييييييي ععبيييييييرعامشييييييي ك عاملىياييييييي :ع   عايلييييييى ؤرع ايوافييييييياىععام  ماوغرا اييييييي عايييييييععإ ى

 .140-121صع-(.0211)ع1 عع9 جم ععملعايكت ىعع ع جع-نموذفى.ع(EAD)اموففعالا  ااىعاير زع
 

 معايير اعتماد برامج المكتبات والمعلومات

 )أنظر: الاعتماد ألاكاديمى لبرامج املكتبات واملعلومات(
 

 معايير اعتماد المكتبات

 نظر: اعتماد املكتبات()أ
 

 معايير المكتبات والمعلومات
 

 إبراهيم، خالد حسين.

ايلاييى عاملربيييىعايوةيييدعمممكت ييىععالجى لاييي عام يييى  ععيينعالا ييييى عاملربيييىعمممكت ييىعع ايلمو يييىعع)اعميييل(:ع  ااييي ع

ع-(.0212 سع) يييىع14ععع-بييييولعايييعععميييلعايكت يييىعع ايلمو يييىع.ع- جر باييي ععييييععايكت ييي عايركز ييي عبجى لييي عةميييواس.

 .149-111صع

 أبو عيد عماد محمد.

) يتييييييمبرعع10ععع-.Cybrarians Journalع- م يييييراععاعمييييييلعم اييييييىسعأ اءعايكت يييييىع:ع  اايييييي ع يمامايييييي ع رو ر ييييي .

 (.ع0214

 أحمد، أحمد فرج.

نموذفييييييىعمتوفييييييافعاييتييييييوىعامرقمييييييى:ع  اايييييي عاييييييععام نييييييىءعام اكيييييييععع"RDFs"اطييييييى ع فييييييفعاي ييييييد ع  ملررى ييييييهع

ايجمييي عاي ييير  عع-ا اييي عايييعع ماتيييىععايلمو يييىع/عأةميييدع ييرجعأةميييد عنى  ميييىسعإايييمىعالع تيييولع. امنمييىذجعامتر 

 .20-11صعع-(.0212)أبر لعع1 عع9 جع-ملمومعايلمو ىع.

 تسنيم على . ،أحمد

عع–( . 0202)عابر ييلع/ع ييى وع/ع وناييوع0 عع01 ييجعع– كت ييىع.عنييالع.عع– لييى ؤرع  اييالعامييد   ىععاملممايي عايرقمنيي ع.ع     

 .00-19صع

 بديوى، مصطفى محمد.

ع- جميي عايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع-أهمايي عايلييى ؤرعايوةييدةعمممكت ييىععايد اييا عاممابايي :ع  ييو عنيييوع يد ييدع لييى ؤر.

 .111-22صع-(.0214)ع02ع
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 . ثابت، ثابت حسان

 .20-99صعع-   ع لى ؤرعضمىسعالجو ةعاعع ي ا عامتمؤزعاعع عمىلعمممكت ىععالجى لا .

 .0212عمىس عع-امد لععامثىمثعاععامنشرعإلامك ر اىعيكت  عالجى ل ع   نا .عاععايم مر 

 حسيب، سالم ياسين.

امليييرا :عايكت ييي عايركز ييي علجى لييي عع- ر اييي ع ليييى ؤرع)اعميييل(عايييععايكت يييىععالجى لاييي عايركز ييي عايييععإقميييالع و  ايييتىس

 ععلراقايييي عمد ااييييىععايلمو ييييىعايجميييي عامع-امتييييمامىنا عأنموذفييييى/عاييييىملع ىاييييؤسعةتيييييب عأاغييييىمعةتييييؤسع ييييوا .

 .129-110صعع-(.0202)ع0 عع0 جع-.امتوثا 

 الزغيبى، رشيد.

 Cybrariansع-.ععISO\IEC19788 إاشىءع لاى ععربيىع وةيدعموفيفعاي يى  عامتلماماي عامرقماي :عايلايى عاميد لع.

Journal.-09-1صع-(.0212) يتمبرعع99عع. 

 الصبحى، حميدة بنت عبيد.

بييييولعايييععع-  ىععاملرباييي ع اايييتملدا  ىعايييععاشيييرع بييييىلعاملمماييي ع ييينع ف ييي عن يييرعام يييىةثؤس. ليييى ؤرع  ايييالعاميييد  

 .119-41صعع-(.0219)ابتمبرعع00عملعايكت ىعع ايلمو ىع عع

 صديق ، سمية سيد .

ع–.  0214ام يييىهرةع:ع ا عايليييى  ع عع– ليييى ؤرع  ايييالعالخد ييي عايكتباييي عايييععضيييوءع  يييى  عا ا ةعالجيييو ةعامشيييى م ع.ع     

 صعع192

 عبد الغنى، نوال هالل.

:ع  ااييي ع ر ا ايي ععيييعع وقيي ع  ييرعالخىمييدةععيييعع يي ك عإلان رنيييال/عVRA Core لاييى ع فييفعاي ييى  عام  يير  ع

 .ع0212بنهى عع-إ را عأ نا ع  راىعفى   ع نىلعفىبرععكى  .

  ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع.فى ل عبنهىع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 .ى السعيدو لعبد الكريم، س

فىهز  عايلى ؤرعاملرببا عمممكت ىععممتر ا عاعع جتمي عايلر ي عامرقميى:ع  ااي ع  و ماي ع جر باي ععييععايكت يىعع

 ص.02ع-الجى لا عبتمرن ععمىس.

 .0214ام ىهرة عع-اععايم مرعال ى ىععشرعم تلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.

 عبد الكريم، سلوى السعيد.

لربىعايوةدعمممكت يىععالجى لاي عممتر اي :ع  ااي ع  ااماي ع ر ا اي ععييععايكت يىععالجى لاي عفىهز  عايلاى عام

 .20-09صع-(.0219)أبر ل/ع وناوعع0 عع2 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-بتمرن ععمىس.

 .عثمان، فردوس عمر

دا ع  ريييو رعايكت يييىعع  راكيييزعايلمو يييىع:ع ليييى ؤرعالاعتميييى ع  يييى  مىعم جملايييىعع الا ييييى اععايتمل  ييي عايييععإعييي

   يييي ع تييييت  ما :عالجملايييي عامتييييو انا عمممكت ييييىعع ايلمو ييييىععأنموذفييييى/ع يييير  سععمييييرععثمييييىسعع ييييدعامييييرةمن ع

 .222-211صعع-هىمهعقىالعأ مع رفىس.

 .0214عبو عاو اسع ع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع09عم مرعاياعع
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 .القدال، حسام الدين عوض هللا

ةومايي عع- لييى ؤرع  اييالع  اءعممم ناييؤسعاييععايكت ييىععالجى لايي :ع  اايي عةىميي عايكت ييىععالجى لايي ع ال يي عالخرطييوم.

 .194-122صعع-(.0214) نى رعع0عع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 . لبصير، مريم

ت ييي عامر يتييييا ع يييدىع ر اييي عايليييى ؤرعايييععاملممايييىععاماناييي عمممكت يييىععامر يتيييا عمممرىملييي :ع  ااييي ع اداناييي عبىيك

 .0212قتنران  عع-مممرىمل عاملمو ا ع ىمكعبنعنأىعبوال  عأمعام واقع.

 .0فى ل عقتنران عع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 محمود، صفاء عبد هللا.

ىيكت ييييييىععاملى يييييي عاييييييععامتييييييو اس:ع  اايييييي ع ادانايييييي عااتكشييييييى ا عمييييييوال تىعب ييييييدىع ي يييييي ع لييييييى ؤرعاي ييييييىاىع  ثييييييىلع

 جميي عايركييزعاملربييىعمم يييولعع-ع يمييو عبملاييال ع ضييلعع ييدعامييرةالعع ييدع .الخرطييومع ايينى /عفيياىءعع ييدع 

 .004-011صعع-(.0219) وماوعع10 عع2 جع- امد ااىععاعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 محيى الدين ، حسانة.

 .ع121-121صع-أهما ع ر ا عايلى ؤرع ايوافاىععاعع ي ا عالجو ةعمدىع كت ىععفى ل عبؤر ععاملربا .

 .0212عمىس عع-ايم مرعامد لععامثىمثعاععامنشرعإلامك ر اىعيكت  عالجى ل ع   نا .اعع

 نجم، محمد فكرى.

 جمييي عايركييزعاملربييىعمم ييييولع امد ااييىععايييعععمييومعايكت يييىععع- لييى ؤرعاميين لعآلاماييي عايتكى ميي ع اتوةييي عاي ييد .

 .00-0صعع-(.0212 ع) وماوع4 ععع9 جع- ايلمو ىع.
 

 للكيانالمعرف الرقمى 
 

 بومعرافى، بهجة.

The role of the objects identification systems in ensuring permanent access to the digital content 

of the digital repositories: an analytical study/ Behdja Boumarafi, Khaled Mettai.- Vol.1, p.47-64. 

In Third International Colloquium on Open Access .-Rabat , 2018.             

 الزهيرى، طالل ناظم.

ع-موفييييفع  ر ؤيييييزع  ييييى  عايلمو ييييىععايييييععام ي يييي عامرقماييييي :ع هاميييي ع الاايييييتملدام.ع(DOI) ليييير عامكييييى نعامرقميييييىع

 .01-1صع-(.0219)ع0 عع9 جع-ايجم عاملراقا عمتكنوموفاىعايلمو ىع.

 متولى، أحمد سعيد أحمد.

 جمييي عايكت يييىعع ايلمو يييىعع امتوثاييي عايييععامليييىملعع-:عامنشييي ة عاميييد  .DOIىعايلييير عامرقميييىعمكيييى نعامن يييىمعامليييىمم

 .122-20صعع-(.0212) وناوعع9عع-املربى.
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 معوض، محمد عبد الحميد,

ع0 عع09 يييييجع- جمييييي ع كت ييييي عايميييييكع  يييييدعاموطناييييي .ع- لر يييييىععام اىنيييييىععاي رابرييييي ع ايكت يييييىع:عام  ييييي عةتيييييىعآلاس.

 .109-120صعع-(.0214)

 الهادى، محمد محمد.

 ع-(.0211)ع12ععع-ايجم عاي ر  عممملمو ىع.ع- لى ؤرعتلر فع نتجىععاير وعىععاملربا عامرقما .

 .09-01صع

 هالل، رؤوف عبد الحفيظ.

أ  اععتتييييىهلعاييييععقاييييىسعإلانتىفايييي عاملممايييي ع  لى ييييلعامتيييي ثؤرعم نتييييىجعاماكييييرىعاملييييىممىععيييييعع يييي ك عايلمو ييييىعع

 .9-0صعع-(.0214)أبر ل/ع ى و/ع ونا عع0 عع19 جع-ىع.نال. كت ع-امد ما .
 

 المعرفة
 

 أبو رية، غادة محمد راشد.

ع-ايجمييي عامد ماييي عملميييومعايكت يييىعع ايلمو يييىع.ع-.0212نيييو مبرعع00-01  ر يييرععييينعاميييد  ةعامرابلييي عم مييي عايلر ييي ع

 .001-019صعع-(.0214) نى ر/ع ى سعع1 ععع1 ج

 آدم، آدم أحمد.

ىذعالجييى  ععنيييوعايلر يي عاييععع ييرع يي كىععامتوافييلعالافتمييىعع:ع  اايي ع ادانايي ععيييعععييد ع يينعا جىهييىعع اييت

 ص.00ع-أاى  ةعالجى لىععامتو انا /عآ معأةمدعآ م عاممىع يمدعال تن.

 .0212ام ىهرة عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع04م مرعاياعع

 .بادى، سوهام

ايييععاميييوطنعاملربيييىع ااييي را اجا ع مكيييؤسعامشييي ىب:عقيييراءةعايييعع  ر يييرعايلر ييي عامنميييوذجعايايييىهامىعمتيييوطؤسعايلر ييي ع

 (.ع0212) وناوعع99ععع-.Cyrbarians Journalع-.0219املربىع

 تركى، هانى.

 .92-90صعع-(.0202) نى رعع24 ععع1سع-  ضىع.ع-قراءةعاعع شر ععايلر  عاملىممى.

 .جمال ، حاتم محمد

ع–كيييى عبمماتيييىععايلمو يييىعع/عةيييى لع يميييدعفميييىلع عاييي ؤرعع يييدعام ىاييي ععايييدع.عايلر ييي ع    هيييىعايييعع عيييلعالابت     

 .041ع-099صعع–( . 0202)0 عععع2 جعع–ايجم عاي ر  عملمومعايلمو ىعع.ع

 جوهرى، داليا مصطفى.

ايلر ييي عك ةيييدع فيييولعامرأايييمىما ععايييععامشييير ىععام ى مييي ععييييععاميييربح/عإ يييرا عأايييى  عامتيييادع يميييو  ععيييى لع

 .0202ام ىهرة عع-زا د.ع دعال مالع

  ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-فى ل عام ىهرةع-أطر ة ع) كتو ا (
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 الحسين، بدر.

 90صعع-(.0202)ابتمبرعع122 عع01سعع-أةوالعايلر  .ع-ايلر  عايتتدا  عاععع رعالا  ىل.

 .الزهرانى، ابتسام حسين

) وماييييييوعع19ععع-  ااييييييىععايلمو يييييىع.ع- :ع رافليييييي عأ بايييييىععايوضيييييوع.الا جىهيييييىعع  باييييي عاييييييععاايييييتمل صعايلر ييييي

 .129-191صعع-(.0212

 الزهرانى، ابتسام حسين.

آماييييىعع وثايييي عايلر يييي عامضييييمنا عمممشييييى ي عال كو ايييي :ع  اايييي عةىميييي ععيييييععأ ىنيييي ع يى  يييي عفييييدة/عابلتييييىمعبنييييالع

 .02-1صعع-(.0214) وماوعع9عع- .ايجم عاملربا عممد ااىععايلمو ى اع-ةتؤسعامزهرااى عاوانعطهعضمامى.

 الزهيرى ، طالل ناظم .

ع–ايجمي عاملراقاي عممملمو ييىعع.عع–.الاطيى عامامتياىعيراةيلع ريو عايلر يي عامبشير  ع ينع ن يو ععمييلعايلمو يىعع     

 .01-1صعع–( .0202)ع0 ع1 ععع01 جع

 الشاهر، على عبد الفتاح.

كىسعايشيى ك عبىيلر ي :ع  ااي عاايتر عا ع  اءععاني ع ينعالخ ى حعاميخ ا عم نىععايلر  ع   ثؤرهىعاععإ 

 .91-01صعع-(.0212)ع1 عع02 جع-ايجم عاملربا عم  ا ة.ع-امتد يتاؤسعاععفى ل عايوفل.

 شطناوى، هشام على.

   عايلر يي عامرقمايي عمييدىعطم يي ع أاييى  ةعالجى لييىعع أثرهييىععيييععامتي ييالع ام يييثعاملممييىعاييععبي يي عايكت ييىعع

 .092-021صعع-نا :ع  اا ع ادانا ععيععطم  ع أاى  ةعفى ل عامؤر و .إلامك ر 

 .0212عمىس عع-اععايم مرعامد لععامثىمثعاععامنشرعإلامك ر اىعيكت  عالجى ل ع   نا .

 عبد الحكيم، إيمان سيد.

 يرا عأايى  ع  ى  عايلر  عمممرأةعغؤرعاملى م عاععفلادع  ر:ع  اا ع ادانا ععيععايرأةعاعع يى  ي عقنيى/عإ

 .ع0212قنى عع-امتادع يمو  ع ىارع فبععيع.

 فى ل عفنوبعاموا ى عقنى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 عبد الهادى، زين.

ام يييييىهرة:عام ا ييييي عاي ييييير  عاملى ييييي عع-.1 ع-ايتيييييت  لعامشيييييى ك:ع ييييييد ىععامث ى ييييي ع ايلر ييييي عايييييععاميييييد لعامنى اييييي .

 )  ااىعع تت  ما (.ع-ص.112ع-.0214ممكتىب ع

 العريش ى، جبريل بن حسن.

 .02-14صعع-(.0212) وماوعع40 ععع02سع-أةوالعايلر  .ع-.0202امر ى زعايلر ا عمر   عامتلو   ع

 عفيف ، غوار.

أثييييرعايلر يييي عاييييععال اييييىظععيييييععاميييي اكرةعالجمىعايييي عاييييععام ي يييي عاييمايييي عبييييىلجزا رع:ع  اايييي ع ادانايييي ععيييييععايكت ييييىعع

 .021ع-002صعع–. يتا عمممرىمل عاملمو ا عبىمغربعالجزا رىعامر 

 .0202ع–.)عالا  راض ى(عم  يى عاملربىعمممكت ىعع عايلمو ىععع01اععايم مرع
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 القرنى، عبد الرحمن بن عبيد.

ايلر ي عامضييمنا ع ااييلثمى هىعايعع رييو رعإفييراءاعع ي  ؤسعاينشييااعع  نايي /عع يدعامييرةمنعبيينعع ايدعام راييى عبييد ع

 -الو عآلعالو .عبن

 .Journal of Information Studies & Technology . - No.1 (2019)ع

 قموح، ناجية.

عيم ييراععايلر يي ع إ كىنايي ع ي ايي عامتنمايي عايتييتدا  /عنىفايي عقمييو  عاييوهىمع
مل
اموضيي عايلراييععاييععالجزا ييرع   ييى

 .020-122صعع-بى ى.

 .0212 وا  عع-ربا .اععايم مرعإلاقمامىعامثىمثعم   عاععاينر  عامل

 اللوقان، محمد بن فهاد.

أهماييييي عايترم يييييىععام ز ييييي ع نتيييييىجعايلر ييييي عكميييييدخلعم نيييييىءع ؤيييييزةع نى تيييييا عايييييععفى لييييي عةى يييييلعبىيممكييييي عاملرباييييي ع

 .102-91صع-(.0212)ع1 عع04 جع- جم عاملمومعام ربو  ع)امتلو   (.ع-امتلو   .

 مركز الفهرس العربى املوحد.

ع-.0212امر ىض:ع ركزعاما يرسعاملربيىعايوةيد عع-ر نعةولعايلر  ع امث ى  ع ايكت ىع.ةوا اعع  ع ز اءع  اك

 ص.102

 .املسند، صالح بن محمد

 .92صع-(.0214) وناوعع02ععع-املسجام .ع-ايلر  ع امث ى  عايتتدا  .

 .01-02صعع-(.0219) ى سعع99 ععع00سع-أةوالعايلر  .ع-.املعرفة سر النهضة و  معرفة بدون قراءة

 بييييى:ع ماتييي ع يمييييدعبيييينع ا ييييدعآلع كتيييومع ايكتييييبعإلاقمامييييىعممييييد لعاملرببايييي /عع-.5102مؤشـــر املعرفــــة العربيــــة 

 ص.140ع-.0212برنى جع  لعايتيدةعإلانمى ى ع

 الياسرى، أكرم محسن.

ع-فييينىععايلر ييي عثييير ةعايتيييت  ل/عأكيييرمع يتييينعاماىايييرى عأةميييدعع يييدع عامشيييمرى عفيييىلةع  يييدىعال تييينى ى.

 ص.010ع-.0214ىس:ع ا عامرضواس ععم
 

 المعلومات

ثورة املعلومات . عصر املعلومات . العالج  )أنظر أيضا: إدارة املعلومات واملعرفة. أمن املعلومات.

 علم املكتبات واملعلومات. املعرفة. نظم املعلومات( باملعلومات . 
 

 إبراهيم، السعيد مبروك.

ع-.0210ام ييىهرة:عايجموعيي عاملربايي عممتييد  بع امنشيير عع- عالاايي را اجرى.ايلمو ييىعع    هييىعاييعع عييلعا ملييىذعام ييرا

 ص.022
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 أبو ريدة، يارا إسماعيل.

 (.0212)أكتوبر/عنو مبر/ع يتمبرعع9 عع12 جع- كت ىع.عنال.ع-ام اىنىعع ايلمو ىععامراما عاياتوة .

 .14-1صعع-

 أبو ريدة، يارا إسماعيل.

ام ييىهرةعع-ر:ع  ااي عااتكشيى ا /عإ ييرا ع ير فع ييىهؤس ع    عهي ل.ايلمو يىععال كو اي عاياتوةيي عايعع  يي

0212. 

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 أمين، جالل.

 .10صع-(.0212 ى وعع11)ع- هرام.ع-ك رةعايلمو ىعع قم عايلر  .

 بكلى، يحيى.

 ص.24ع-.0212] .م[:عكتىبك عع-نىعانتمى ىعمم رسعال ى ىع املشر ن.ق  عايلمو ىع عأ  ع ىذاعيل

 روبيز بلهوشات، ال

L'Infotmation scientifique et technique à l'ére de la mondialisation Impact sur la recherche 

scientifique a l'Université Mentouri Cosntantine: cas des chercherus à la faculté des sciences de 

la terre. -    

 .عععع0214قتنران ع عععع

 .ع ل دععملعايكت ىعع امتوثا .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) كتو ا (

 بليلة، عمر آدم عبد هللا.

) يى سعع1 عع11 يجع-ايجمي ع   ناي عمممكت يىعع ايلمو يىع.ع-ا   عايلمو ىععممتنما عايععضيوءعام يرآسعامكير ل.

 .112-111صع-(.0212

 بليمى، عائشة عفاف.

ع0عع- جميييي ععمييييلعايكت ييييىع.ع-قييييد ةعامرم يييي عالجييييى لاؤسععيييييععامتلى ييييلع يييي عايلمو ييييىععاملممايييي :ع  اايييي ع ادانايييي .

 .12-1صعع-(.0129)

 بوبعاية، حسان.

خ يييى حعايلمو يييىععالااييي را اجا عم ييين ع ا مليييىذعام يييرا اع:ع  ااييي عةىمييي عملانييي ع ييينعايماتيييىععالاقت يييى   ع

 جميي عايركييزعاملربييىعمم يييولع امد ااييىععاييعععمييومعايكت ييىععع-لى يي  عع ييدعام ىايي ع ييدا .بييىلجزا ر/عةتييىسعبوب

 .121-42صعع-(.0212) وماوع2 عع0 جع- ايلمو ىع.

 بوطورة، أكرم.

 .0214قتنران :عاوهىمعممنشرع امتوزي  عع-ايلمو ىععاملمما ع امت نا .
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 .ثابت، ممدوح ثابت

تنماي عالاقت ييى   ع الافتمىعاي عايعع  ير/عإ ييرا عثنيىءعإبيراهالع وسيي ىع لمو يىعع  فيى عالجو ي ع    هييىعايععام

 .0212ام ىهرة عع- رةىع ع شؤرةعأةمدعفىلة.

 فى ل ععؤسع م .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 حسين، سمية.

  اايييي ع ادانايييي عبمكت ييييىعععأهمايييي عايلمو ييييىععاييييعع ر ييييادعام ييييرا اعععنييييدععممايييي عالاقتنييييىءعبىيكت ييييىععالجى لايييي :

) يتيييمبرعع9 عع10 يييجعع-ايجمييي ع   ناييي عمممكت يييىعع ايلمو يييىع.ع-فى لييي عبى نييي /عايييما عةتيييؤس عايييوال ع ييي ى .

 .121-101صعع-(.0212

 الحمد، منهل عدنان.

) ومايو/عأغتير /عاييبتمبرعع0 عع12 يجع- كت ىع.نيال.ع-امتجيى بعاملىياي عامرا يدةعايعع جيىلعايلمو ييىععامرايما .

 .02-12صعع-(.0212

 الحمد، منهل عدنان.

ايلمو يييىععامراييييما ععيييييععايواقيييي عال كو اييي عامتييييو   :ع  اايييي ع يمامايييي /عإ يييرا ع    عع ييييدعال اييييا عهيييي ل ع

 .0212ام ىهرةع عع- شؤرةعأةمدعفىلة.

 فى ل ععؤسع م .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 سلمان، سعد صكبان.

ع-   هىعاععا ملىذعام را عمدىعقاى اععالجى لىععاملراقاي :عفى لي ع ااي عنموذفيى:ع  ااي ع اداناي .ايلمو ىعع  

 .0212ام ىهرة ع

 فى ل عةمواس.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 السيد، محمد خميس.

 جميييي عايركييييزعاملربييييىعمم يييييولعع- ييييرعا عايلمو ييييىععاييييععام ييييرآسعامكيييير لعم يييين ع ا ملييييىذعام ييييرا :ع  اايييي ع يمامايييي .

 .21-02صعع-(.0212) نى رعع1 ععع0 جع-اعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع. امد ااىعع

 شادى، خولة.

 .42-21صعع-(.0212)ع11عع- جم عفالعاملمومعإلااتىنا ع الافتمىعا .ع- كىن ع أهما عايلمو ىععبىيمات .

 صبرة، أحمد عبد العال.

 .02-04صعع-(.0212بتمبرع) وماو/عأغتر /عاع0 عع12 جع- كت ىع.نال.ع-ايلمو ىعع  تمل ىعام را .

 عبد الحميد، عاطف عباس.

 يماييلعايلمو ييىععامراييما ععيييععايواقيي عال كو ايي عاملربايي :ع  اايي ع يمامايي ع  ى نيي /عإ ييرا ع يتييىءع ييير سع

 .0219إلااكند    عع-أةمدع  راس.

 فى ل عإلااكند   ع.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (
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 ، عبدون.عبد الكريم

Contribution à un programme national de recherché en information scientifique et technique (IST) 

en Algérie/ Abdelkrim Abdoun, Mehenni Akbal.- 

 .2-1صعع-(.0219)ع0عع- جم ععملعايكت ىع. 

 عودة، جهاد.

 ص.110ع-.0214بعاملربىعممملى   عام ىهرة:عايكتع-ايلمو ىعع فنىع عام را عالاا را اجع.

 العيسائى، هدى بنت سالم.

   عايلمو ىععاععامتملرا عالاا را اجعع ا ملىذعام را /عهندعبنالعايىملعبينعايلادعامليتيى ى عن هيىسعبينعةيى لع

 .010-004صعع-ال راص ى عخماىسعبنعزهراسعال جع.

 .0212مكو الع عاع-جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماجعاملربى.لع00م مرعاياعع

 العيسائى، هدى بنت سالم.

ط اليييييييي ع   ييييييييى  عايلمو ييييييييىععام ز يييييييي عال ملييييييييىذعام ييييييييرا ع امتملرييييييييا عالاايييييييي را اجععاييييييييععايماتييييييييىععالاقت ييييييييى   ع

ايجميي عاملربايي عع-ال كو اي /عهييدىعبنيالعاييىملعامليتييى ى عن هيىسعبيينعةيى لعال راصيي ى عخماييىسعبينعزهييراسعال جيع.

 .000-022صعع-(.0212) يتمبرعع90 ع91ع ع01سع-مأل  افع امتوثا ع ايلمو ىع.

 .فراج، عبد الرحمن

 .21-24صعع-(.0202) وماوعع99 ععع09سع-أةوالعايلر  .ع-فنىع عايلمو ىععاععز نع و  نى.

 .قاسم ، حشمت 

 .11-1صعع–ايلمو ىععا  عامل رع ع لعع رع.ع     

 .0211طرابم ع عع–   اف.ععاععايم مرعاملممىعم جملا عاممابا عمممكت ىعع عايلمو ىعع  عععع

 كرام حمد.محمود، .

ايجمييييي عع-ايلمو يييييىععامر اييييي عايتىةييييي ععبيييييرع ايييييى لعامتوافيييييلعالافتميييييىععع ييييينع ف ييييي عن يييييرع ط يييييىءع ايتيييييتملد ؤس.

 .099-020صع-(.0212) يتمبرعع90 ع91 ععع01سع-املربا عمأل  افع امتوثا ع ايلمو ىع.

 مسعودى، كمال.

 .42-22صع-(.0212)ع4 عع1 جع- جم ععملعايكت ىع.ع- ىة ع اين :عآ اءع أ كى .ايلمو ىععاملمما عبؤسعإلا

 مفتى، نجود إبراهيم.

ايلمو يييييىععاياتوةييييي عبمواقييييي عاميييييوزا اععامتيييييلو   :ع  ااييييي ع  ى نييييي /عنجيييييو عإبيييييراهالع اتيييييى ع  يييييلععييييييعع يميييييدع

 .20-10صعع-(.0214) وماوعع01عع-  ااىععايلمو ىع.ع-امراب ع.

 .النجار، رضا محمد

ع- جميي عايكت ييىعع ايلمو ييىععاملربايي .ع-امراييفعايلمو ييىتىعايلراييع:ع  اايي عااتكشييى ا ع يمامايي ع    يي عفد ييدة.

 .122-109صعع-(.0212) وماوعع0 عع02س
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 هالل، رؤوف عبد الحفيظ.

ع-(.0212) وماييييو/عأغتيييير /عاييييبتمبرعع0 عع14 ييييجع- كت يييي .نال.ع-خ ييييى حعايلمو ييييىععاييييعع  يييي معامتييييينمى ا .

 .0ص

 .، رؤوف عبد الحفيظهالل

)ايييييبتمبر/عنيييييو مبر/عع9 عع19 يييييجع- كت ىع.نيييييال.ع-قيييييد ةع  يييييرععييييييععإ ا ةع وا  هيييييىع ييييينعايلمو يييييىععالاقت يييييى   .

 .0صع-(.0214 يتمبرع

 .هالل، رؤوف عبد الحفيظ

 .9-0صعع-(.0212) نى ر/ع برا ر/ع ى سعع1 عع14 جع- كت ىع.نال.ع- وا  ع  رع نعايلمو ىععالاقت ى   .

 

 ةالمعلوماتي

 )أنظر أيضا: تكنولوجيا املعلومات والاتصا ت(
 

 سالم، شوقى.

 .01-09صعع-(.0212) نى رعع1عع-امو اق .ع- رو عايلمو ى ا ع   ثؤراسهىععيععةرك عامنشر.

 السالم، ميرفت محمد.

 .41-42صعع-(.0219) وماوعع91ععع-أةوالعايلر  .ع-ايلمو ى ا ع ايتت  ل.

 ن.الفضل، فاطمة عبد هللا الزي

صعع-(.0214) نيييييى رعع0 عع0سع-ةوماييييي عايكت يييييىعع ايلمو يييييىع.ع-   عايلمو ى اييييي عايييييععامتنماييييي عايتيييييتدا  عممميييييرأة.

192-011. 

 

 المعلوماتية الحيوية
 

 املتولى، إبراهيم صبرى.

 ر ا يييييىععن يييييلعإ ا ةعقواعيييييدعايلمو يييييىععال او ييييي عبىيكت يييييىععالجى لاييييي :ع  ااييييي ع يماماييييي ع ملراراييييي /عإ يييييرا ع

 ص.194ع-.0202ام ىهرة عع- ىهؤس ع ت ععأةمدعامتادععى ر. ر فع ى لع

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتوا  (

 سنة، ناصر أحمد.

 .49-49صعع-(.0202)أبر لعع100ععع-ايجم عاملربا .ع-ايلمو ى ا عال او  .
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 معمارية المعلومات
 

 أحمد ، رحاب فايز.

 جميييي عايركييييزعاملربييييىعع- لمى  يييي عايلمو ييييىععاييييععام ي يييي عالا  راضييييا :ع  اايييي ع  اامايييي عيواقيييي ع طاييييىلعامتلمامايييي .

 .29-0صعع-(.0212) وماوعع2 عع0 جع-مم يولع امد ااىععاعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 البنيان، ريم فيصل.

بيييييييييولعاييييييييعععمييييييييلعايكت ييييييييىععع-امايييييييي . لمى  يييييييي ع لمو ييييييييىعع واقيييييييي عام ا ييييييييىععال كو ايييييييي عامتييييييييلو   :ع  اايييييييي ع  ا

 .101-992صعع-(.0219)ابتمبرعع00عع- ايلمو ىع.

 .البنيان، ريم فيصل

 لمى  ييييي ع لمو ييييييىعع واقيييييي عام ا ييييييىععال كو ايييييي عامتييييييلو   ععيييييييععإلان رنييييييال:ع  اايييييي ع يمامايييييي /عإ ييييييرا ع يييييير فع

 .0212ام ىهرة عع- ىهؤس.

 ت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكع-أطر ة ع) كتو ا (

 .البنيان، ريم فيصل

 ع02 ييجع- جمي عايكت يىعع ايلمو يىععاملرباي .ع- لمى  ي ع لمو يىعع واقي عاميوزا اععامتيلو   :ع  ااي ع  ااماي .

 .002-020صعع-(.0212)أكتوبرعع9ع

 دنيا، هبة فتحى.

   ثؤرهيييىععييييععامث ى ييي عايلمو ى اييي عع يييدىع  نيييىعبوابييي عال كو ييي عاي ييير  عإلامك ر ناييي عيا يييومع لمى  ييي عايلمو يييىع

 ص.00ع-مممواطنعاي رى.

 .ع0212 ق ر عع-اعع م مرعالا يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.

 .92-12صعع-(.0214) نى ر/عأبر لعع20 ع21 عع12سع-أ ضىعاع:عاما راال.

 روفائيل، هبة عازر.

 ى نييييي ععييييينع واقييييي عايكت يييييىععاملى ييييي عاملرباييييي ع لمى  ييييي عايلمو يييييىععيواقييييي عايكت يييييىععاملى ييييي :ع  ااييييي ع  ااماييييي ع 

 ص.ع002ع-.0212إلااكند    عع-  فنا /عإ را ع يتىءع ير سعأةمد.

 ةى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 . زكريا، هند عبد الرحمن

 فنباي :ع  ااي ع يماماي ع  ى ني /عإ يرا عبد  ي ع لمى   عايلمو يىععبيىيواق عإلامك ر ناي عم جى ليىععاي ير  ع 

 .0214طنرى عع- يمدعامبتاواى عه هعامنمو ى.

 فى ل عطنرى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع
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 شعبان ، ماهينور فؤاد.

الجؤييزةع:ع ا عأفييولعع– ع.ععمييى ةعايلمو ييىعع:ع  اايي عن ر يي ع يي عامتر ايي ععيييععبليي ع واقيي عايكت ييىعع  ى  ماييععععع

 ص.ع001ع–.  0219ممنشرع عامتوزي ع ع

 مهران، ميساء محروس أحمد.

ايجميي عامد مايي عملمييومعع-ايكونيىعع اىاييا علن ميي ع ن ييالعايلمو ييىعع اخييلععميى ةعايلمو ييىع:ع  اايي ع يمامايي .

 .101-122صعع-(.0212)أبر ل/ع وناوع0 عع0 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 حمد.يس، نجالء أ

 لمى  ييي عايلمو يييىعع   ثؤرهيييىععييييععقىبماييي عاايييتملدامع واقييي عالجى ليييىععامماباييي ععييييععامشييي ك عاملنك و اييي :ع وقييي ع

صعع-(.0212) نييييى رعع92 ععع09 ييييجع-الا جىهييييىععال د ثيييي عاييييععايكت ييييىعع ايلمو ييييىع.ع-فى ليييي ع  ييييرا هعنموذفييييى.

029-001. 
 

 مقاهى الكتب
 

 على، عبير يحيى.

 .0212امااوم عع-امكبرى/عإ را ع ل ىسعخماا  ع ةىبعاو اى.ع  ىهععامكتبعاععام ىهرة

 فى ل عامااوم.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
 

 المكانز

 )أنظر أيضا: التكشيف والكشافات. رؤوس املوضوعات(
 

 .أحمد، بسمة بسيونى

 جر بايي /عإ يييرا ععييي ءعع ييدعامتيييتى ع غيييى  ى ععبنييىءع كنيييزععربيييىعاييعع جيييىلعامامتيييا عإلاايي  ا :ع  ااييي ع يماماييي 

  ج.0ع-.0214اين و ة عع-عزععع دعاماتى عامشى ى.

 فى ل عاين و ة.ع ما عآلا اب.عقتلعاموثى  ع ايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 توفيق، إيناس عباس.

) يى سعع02عع-ايكت يىعع ايلمو يىع.بييولعايعععميلعع-ايكىنزعاععإلانتىجعاماكرىعاملربىع  فنأى:ع رافلي ععمماي .

 .902-092صعع-(.0214

 توفيق، إيناس عباس.

ايكييىنزعايتمل  يي عاييعع جييىلعايكت ييىعع ايلمو ييىع:ع  اايي ع يمامايي عبغييرضعبنييىءع كنييزععربييىعإمك ر اييى/عإ ييرا ع

 ص.4 ع141هي ع-أع-.0212ام ىهرة عع-ع دعامتتى عال مواع ع  راىعأ ؤسعةتىمعامد ن.

  ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع–( أطر ة ع) كتو ا 
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 جاد، مصطفى.

 كنييزعام يييرالعامث ييىاععغؤيييرعايييى ى:ع كنيييزع ملييتحعبيييىم رالعامشييلأىعايييععاملييىملعاملربيييى:عام تييلعاي ييينف/ع  يييراىع

فيييى ؛ع  ييييد رعع يييدعاملز ييييزعايتييييمل؛ع  يييد لع يمييييدعالجيييوهرى؛ع رافليييي ع جموعيييي ع ييينعخبييييراءعام يييرالعاييييععاملييييىملع

 ص(.1000 جع)ع0ع-.0219امشى ق :ع ل دعامشى ق عمم رال عع-.1 ع-املربى.

 خير هللا ، نهمه .

Le thesaurus , gardien de l’histoire    .–ع94 عععع09 يجع–ايجم عاملربا عمأل  يافع عامتوثاي ع عايلمو يىعع.عع

 .099ع-004صعع-(ع.0202) يتمبر

 الدبعى، سمير يوسف.

ةوماييىععع-اييععاممغي عاملرباي /عايمؤرع وايفعامييدب ع ع يميدععييععاملنىايوة.عايكيىنزع  ن جاي عضي  عاي ير  ىع

 .192-122صع-(.0212)أكتوبر/ع يتمبرعع99 جع-آ ابععؤسع م .

 الدولعى، إيمان مهدى صالح.

 .ع1291-1291 عص0جع-بنىءع كنزع نعاملمى ةعإلاا  ا عاععبغدا .

 .0219كرب ء عع-.اععايلمو ىعع عايكت ىعععاععايم مرعامد لععامتمل ص ى

 العبد الجبار، عبد الجبار بن عبد الرحمن.

 ع-(.1900 ع    ع) ى سع1 جع- جم عامتوافلعاممتىاى.ع-ععبنىءعايكىنزعاملربا .اااتملدامعن ىمعايتلشى ع

 .40-29صع

 عبد الكريم، سلوى السعيد.

عاني ع ينعإلانتيىجعاماكيرىعايععع   ع كنزععمومعاموقفعاععتلز زعامتيمالعايوضوعع:ع  ااي ع يماماي ع جر باي ععييع

 .129-102صعع-(.0202)أكتوبرعع9 عع92سع- جم عايكت ىعع ايلمو ىععاملربا .ع- جىلععمومعاموقف.

 عبد امللك، آية هللا فايز.

 اايييييتملدا ى هعكم ييييد ع لمو يييييىعع رف يييييع:ع  اايييي عةىمييييي /عإ يييييرا عأ ناييييي ععVisual Thesaurusايكييييىنزعاير يييييىع

 .0212عام ىهرة ع-فى   ع اىمع نؤر.

 فى ل ع زهر.ع ما عامد ااىععإلااتىنا .عقتلعاموثى  ع ايكت ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 كى.فعثمان، حسب الرسول على ال

ع-   عايكييييييىنزعاييييييعع كشييييييافعايلمو ييييييىعع اايييييي رفىع ى:ع  اايييييي ع ر ا ايييييي عالعييييييدا ع كنييييييزعاييييييععام ييييييىنوسعامييييييد لعععربييييييى

 ص.010ع-.0212الخرطوم عع-إنجمؤزى.

 فى ل عامنامؤس.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–( أطر ة ع) كتو ا 

 العناسوة، محمد على.

ع-.0219عميييييىس:ع ا عفميييييي عامز يييييىس عع-ايكنيييييز:عضييييي  عاي ييييير  ىعع ايايييييىهالعايييييععامتيمايييييلعايوضيييييوعععمموثيييييى  .

 ص.012
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 الفرحان ، هدى .

 .0202امكو الع:ع ا عايرقىبع عع–ايكىنزع.ععع   

 مود.النجار، رضا محمد مح

 جمييي عايكت يييىععع-.Agrovocايكيييىنزعامز اعاييي عايتمل  ييي عايتىةييي ععييييععإلان رنيييال:ع  ااييي عةىمييي عيكنيييزعآفر  يييو ع

 .019-001صعع-(.0219)أبر لعع0 عع09سع- ايلمو ىععاملربا .

 وهدان، محمد رجب محمد.

 .00-1صعع-(.0212)ابتمبرعع90عع-.Cybrarians Journalع-نيوعبنىءع كنزعاعع جىلع  بعاملربى.
 

 المكتبات

 (. املكتبات و التنمية املستدامة . املكتبات و جائحة كورونانظر أيضا: استخدام املكتباتأ)
 

 إبراهيم، محمد أحمد عبد السالم.

 .0212إلااكند   :ع ا عامو ىءعيد ن عامر ىع ع امنشر عع-ايكت ىععاملىيا :عامترو ر عامت نا ع إلا ا ة.

 أبو عيد، عماد.

 .929-919صع عع0 جعع-.0202  ن جاىعع ر ا عايكت ىععمر   ععأ  اع

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 أبو عيد ، عماد .

 عع09 ييييييج-ايجميييييي عاملربايييييي عمأل  ييييييافع عامتوثايييييي ع عايلمو ييييييىعع.ع–يييييييىذاع ملاييييييبعامتوقلييييييىععبشيييييي سعايكت ييييييىعع؟ع.ع

 .9-4صع–( . 0202) يتمبرع94ع

)أكتيوبر/عع9 عع2 يجع-ايجمي عامد ماي عملميومعايكت يىعع ايلمو يىع. -نهـا.يمكتبات فى العالم.. إلاسـكندرية ب 2أجمل

 .920صعع-(.0219 يتمبرع

 ع. أورسو ، جورجى

Libraries as part of the sharing economy.- p.339-347. 

 .0219أبوع أى عع-جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماجعاملربى.لع01م مرعاياعع

 بسيونى، أحمد سعد الدين.

اينالييي عالاقت يييى   عمممكت ييي :ع  ااييي ععييينع تيييىهم عايكت يييىععايييععتلز يييزعامتنماييي عالاقت يييى   :ععيييرضعم نتيييىجعععععععع

 ع(.0214 ع)ابتمبرع11عع-.Cybrarians Journalع-اماكرىعممدكتو ةعالى ععو ة.

 بكالند ، مايكل .

Library and information challenges:old and new= 

 .ععع02ع– 00 عع00ع– 19صعع-امتيد ىععام د م ع عامراهن عمممكت ىعع عايلمو ىعع.ععععع

 ععععع0202ع-)عالا  راض ى(عم  يى ععاملربىعمممكت ىعع عايلمو ىعع.عع01اععايم مرععععع
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 تموربتير، فاروق.

ع1 عع9 ييييجع- جميييي ععمييييلعايكت ييييىع.ع-ضييييل.ايكت ييييىععاييييععع ييييرعايلمو ييييىع:ع واف يييي عامتيييييد ىععلفييييلعخييييد ىععأ 

 .112-91صعع-(.0211)

 جبر نعيمة.

What role might libraries play in fourth industrial revolution.- J. of Information Studies & 

Technology.- No.2 (2019). 

 جراد، نجوى.

Révolution tunisienne et bibliotheque.- Revue Maghrebine de Documetation & d'Information.- 

No.24 (2015).- p.103-138. 

 جودت، محمد البيس ى أحمد.

 ص.091ع-.0219 مات ع  ىبعالجى ل  عع- اشر عايكتبا ع طر ع عم ى.

 الحلبى، خالد.

 .10-11صعع-(.0219) نى رعع00عع-اعمل.ع-ايكت ىععاععطر   ىعإلععامتيول:ع نعأ نع  دأ.

 يب.عبد العاطى، أسامة غر 

ع-  يييى  اععايكت يييىع:عنميييوذجعم نيييىءعإلااتيييىسع غيييلعانتمىءا يييهعاماكر ييي  عاي ه اييي ع امد ناييي عةمى ييي عمأل ييينعام يييو ى.

 ص.02

 .0219 رس ىع رر   عع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىع.مع00م مرعاياعع

 عبد الهادى، محمد فتحى.

 جمييييييي عايكت يييييييىععع-منى ييييييير ن:ع  يييييييرعنموذفيييييييى.امل قيييييييىععامتكى ماييييييي عبيييييييؤسعاخت ىفيييييييرىعايكت يييييييىعع ايلمو يييييييىعع ا

 .190-109صع-(.0212) يتمبرعع1عع- ايلمو ىعع امتوثا عاععاملىملعاملربى.

 على، وائل رفعت.

 .0212إلااكند   :ع ا عامو ىءعمد نىعامر ىع ع امنشر عع-ايلراىععامل ر  ع   االع   عايكت ىع.

 عوضين ، سمير أحمد .

 ص.ع022ع–.  0219الااكند   ع:ع كت  عامو ىءعام ىنونا ع عع–اعع ماا عامثىمث ع.عن لعايكت ىععال د ث ع     

 الغامدى، أحمد بن حامد.

 .92-92صعع-(.0212)أكتوبرعع0عع- لمو ى ك.ع-ايكت ىعع ف  عااىةا ع نتي  .

 محمد ، منصور سعيد.

  لع عامثيييييىاىع ييييينعام يييييرسعامواةيييييدع ععفيييييو ةعايكت ييييي ع ع  نثهيييييىعايييييععامر ا ييييي عاملرباييييي ع ع فنباييييي عخييييي لعامل يييييد نععع 

)عع22 عععع00 ييييجعع– جييي ع ماييي عآلا ابع عفى لييي عأاييياو ع.عع–املشييير نع:ع  ااييي ع فييياا ع يماماييي ع  ى نيييي ع.ع

 .194ع-102صعع–(. 0202
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 هالل، رؤوف عبد الحفيظ.

ع-(.0212)_ وماييو/عأغتير /عايي ل مرعع0 عع12 يجع- كت ىع.نييال.ع-أاشير عايكت يىععاييعع واف ي عامل ييرعامرقميى.

 .0ص

 مكتبات األطفال

 )أنظر أيضا: أدب ألاطفال. كتب ألاطفال. املكتبات العامة. املكتبات املدرسية(.
 

 أحمد ، دينا سعد.

 صع.ع042ع–.  0212اين و ةع:ع ا عامو ىءعمدناىعامر ىع ع عامنشرع عع– كت ىععامرالع.ع    

 أوزغلة ، كنزة.

طناي :ع  ى ني عبيؤسع كت ي ع) يىسع يىع كيىس(عب  يرعامث ى ي ع   ي   ع  اا ع  ااما عي    ع طاىلعبىيكت ي عامو 

 .0212خمي ع ماىن  عع- طاىلعبىيكت  عاموطنا /عإ را عع دعامكر لع را .

 ع.لفى ل عالجا ع-اطر ة ع) ىفتتؤر(

 الجليدى، عبير عبد هللا.

إ يييرا ع يميييدع ت يييععع يييدعالخد ييي عايكتباييي عاملى ييي عمألطايييىلعايييععمابايييى:ع  ااييي عمممواقييي ع  ملريييا عمممتيييت  ل/ع

 ص.02 ع092  ع-أع-.0212طنرى عع-ام ى ى عنى   عع دعاملز زعام وا .

 فى ل عطنرى.ع ما عآلا اب.قتلعاموثى  ع ايكت ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 حافظ،أحمد إبراهيم.

 عص.00ع-ف و عايكت ىععاملى  عبم رعاعع علع تيجا عث ى  عأ بع طاىل:ع كت  ع  رعاملى  عنموذفى.

 .0219ام ىهرة عع-ل بع طاىل.املممىعامراب ععشرعم مرعاياعع

 الحربى، عادل خالد نايف.

 اق ع كت ىعع طاىلعاعع  م عامكو الع ام يلوبىععامتيىع واف  يىع ينع ف ي عن يرعامليى مؤسع  هيى/عإ يرا ع يوا ع

 .0212عمىس عع-أةمدعامشوابك .

 كت ىعع ايلمو ىع .الجى ل ع   نا .عقتلععملعايع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 حسن، أمانى.

صعع-.0219-0222أاشيير ع   ييى اععاملييى مؤسعب تييلع طاييىل:عنمييوذجع ر ا ييىععيييععايكت يي عامر يتييا عبييىلجؤزة:ع

020-000. 

 .0219ام ىهرة عع-اعع م مرع ن و  ع كت ىعع  رعاملى  .

 الحسينى، ماهى محمد.

 نيييي عميييي ل عايكت ييييىعع فنبايييي عالاييييتن ى ع لاييييى ع كت ييييىعع طاييييىلعاييييعع يى  يييي عامغربايييي :ع  اايييي ع ادانايييي ع  ى

 .0219طنرى عع-عربى/عإ را ع ر فع ى لع ىهؤس عه  ع ت عع ناى.

 فى ل عطنرى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 حالوة، محمد السيد.

 .0212عإلااكند   :ع ا عايلر  عالجى لا  ع- اشر عاععايكت ىعع  تىةفع طاىل.

 دغبوج، نبيلة.

ع9عع-ب ماو امايييييييى.ع-امتنشييييييا عايييييييعع كت ييييييىعع طايييييييىل:ع  ى بيييييي ع اىهاماييييييي /عنباميييييي ع غ يييييييوج عع ييييييدعام يييييييى  ع جنييييييى .

 .22-29صعع-(.0219)

 صالح، أميرة عالء.

ع1عع-ب ماو امايييى.ع-ايكت ييىعع    هيييىعايييعع نمايي عث ى ييي ع قيييد اععامراييل:ع  ااييي ع اداناييي عيكت ييىعع ال ييي عالخرطيييوم.

 .99-09صع(._0214)

 .عبد الرحمن ، داليا مصطفى 

 ص.عع122ع–.  0212ام ىهرةع:ع ركزعفى ل عام ىهرةعممتلمالعاياتو ع عع– تيفع ع كت  عامرال.عععععع

 عبد الرحمن، ملياء.

 ص.11ع- اشر عاملمما عبمكت  ع طاىلعامر يتا :ع  اا عةىم عمش رعاملمومعاي رى.

 .ع0219ام ىهرة عع- طاىل.ع بل عاملممىعامراب ععشرم مر اياعع

 .0219ام ىهرة عع-أ ضىعاع:ع م مرع ن و  ع كت  ع  رعاملى  .

 عبد العظيم ، أحالم .

 صع.ع041ع–.  0211ام ىهرةع:ع ركزعفى ل عام ىهرةعممتلمالعاياتو ع عع– كت  ع ع تيفعامرالع.ع     

 عثمان، بدرية حمد.

 .0219اوهىج عع-  اا عممواق ع  ملرا عايتت  ل.ع كت ىعع  ىضع طاىلعامكو لا عبد م عامكو ال:

 فى ل عاوهىج.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 العدوانى، نورة عليان غرير

بييؤسع ترم ييىععالاايي را اجا عمييوزا ةعامكو ييالع ايلييى ؤرعاملىيايي عبمكت ييىعع  ييىضععامكو لايي ع كت ييىعع  ييىضع طاييىل

 .0219ام ىهرة عع-ااتكشى ا /عإ را ع    عع دعال اا عه ل عه  عإبراهالعباو ىع رعع. طاىل:ع  اا ع

 فى ل عةمواس.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 العدوانى، نورة عليان عزيز.

ايليى ؤرعاملىياي عيكت يىعع كت ىعع  يىضع طايىلعامكو لاي عبيؤسعايترم يىععالااي را اجا عميوزا ةعام رباي عبىمكو يالع  

 .00-10صع-(.0219) نى ر/ع برا ر/ع ى سعع1 عع02 جع- كت ىع.نال.ع-  ىضع طاىل:ع  اا عااتكشى ا .

 مرزوق، فاطمة محمد.

  ييييييو ع   يييييير عمترييييييو رع كت يييييي عامراييييييلعبر ييييييىضع طاييييييىلعبميى  يييييي عايناييييييىعاييييييععضييييييوءعخبييييييرةعاموال ييييييىععايتيييييييدةع

 جميييي عام ربايييي عع-ع ييييدعال ماييييدععثمييييىس عأةمييييدعةتييييؤسع يمييييدعةتيييين.ع  ر كايييي /ع ىطميييي ع يمييييدع ييييرز   عايييي ؤر 

 .102-92صعع-(.0202)ع1 عع12 جع- ث ى  عامرال.
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 املوسوى، السيد هاشم السيد حسن.

اينى ييييي :عع-.1 ع-  يييييزىع ييييييبعايكت ييييي /ع ييييي مافعامتيييييادعهى يييييلعامتيييييادعةتييييينعايوايييييوى؛ع ايييييومعفىايييييلعاي يييييىبى.

 ص.09ع-.0212فملا عايكت ىعع ايلمو ىععام ير نا  ع

 نصر، عال أحمد.

ايجمي عالجزا ر ي عمممكت يىععع-خد ىعع كت ىعع طاىلعخي لعال ير بع  ز يىعع    ع ايرةعام ربو ي ع املى مي .

 .92-42صعع-(.0202)ا ل مرعع0عع- ايلمو ىعع    اف.

 نعمان ،عصمت عبد الزهره .

ع–أنموذفييىع.عع Sweet Home 3 Dرنييى جعيكت ي ع طاييىلع:عبماما ع يي   عاخت ىصي ىعايلمو ييىعع ع ايي عامت

 .41-29صعع–( . 0219)0 ع1 ععع02 جعع–ايجم عاملراقا عممملمو ىعع.ع
 

 المكتبات األكاديمية

 )أنظر: املكتبات الجامعية(
 

 المكتبات اإللكترونية

 )انظر: املكتبات الرقمية(
 

 المكتبات البشرية
 

 بامفلح، فاتن سعيد.

) نييييى رعع14عع-  ااييييىععايلمو ييييىع.ع-ايلر يييي عاييييععايجتميييي ع  ماتييييىععايلمو ييييىع.عايكت ييييىععامبشيييير  ع تلز ييييزع    

 .11-9صع-(.0212

 بسيونى، أحمد سعد الدين.

 .029-001 عصع0 جع- كت  عإلااتىسعبؤسعامتر ا عامغربىع ةىفىععامتر ا عاععايجتم عاملربى.

 .0219ة عايد ن عاينو  ع-اعع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتجد دعاععايكت ىع.

 بسيونى، أحمد سعد الدين.

ع12ععع-.Cybrarians Journalع-ايكت  عامبشر  :عايىها ع امتر ا عامغربىع ةىفىععامتر اي عايععايجتمي عاملربيى.

 .91-1صعع-(.0202) ى سع

 بسيونى، أحمد سعد الدين.

 ص.02ع-ايكت  عامبشر  :عايا ومع امتر ا .

 .0219 رس ىع رر   عع-ت ىعع ايلمو ىعع    اف. جملا عاي ر  عمممكمع00م مرعاياعع

 دواد، تامر حنفى.

)ايبتمبرعع11عع-.Cybrarians Journalع-امتملريا عمت يد لعخد ي عامكتيىبعامبشيرىعايعع كت يىععفى لي عاينو اي .

 .9-1صع-(.0214
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 رمضان، مها محمد.

ع-عيؤسع يم :ع  ااي ع جر باي .عفى لي ع-أثرع ن الع لىما عيكت ي عبشير  ععييععطي بعقتيلعايكت يىعع ايلمو يىع

 .094-190صعع-(.0214)أبر لعع0 عع04سع- جم عايكت ىعع ايلمو ىععاملربا .
 

 المكتبات الجامعية
 

 أحمد، رحاب فايز.

نموذجعممتييييييولعنييييييوعاملميييييلعايييييععام ي ييييي عامرقماييييي /ع ةيييييىبع يييييى زعأةميييييد ععميييييرعكييييي ايكت يييييىععالجى لاييييي عامرقماييييي ع:ع

 .00-19صع-(.0202)ع1عع-ب ماو اماى.ع-ةو ا .

 بديوى، مصطفى محمد.

 .149-121صعع-(.0219)ع00عع- جم عايكت ىعع ايلمو ىع.ع-   عايكت ىععالجى لا عاعع علعام يثعاملممى.

 بيزان، حنان الصادق.

ع-ايجمييييي عاملرباييييي عمأل  يييييافع امتوثاييييي ع ايلمو يييييىع.ع-الخييييد ىععايلمو ى اييييي ع  هيييييىسع ريييييو رعايكت يييييىععالجى لاييييي .

 .90-20صعع-(.0212يتمبرع) ع92 ع09 ععع02س

 حافظ، عبد الرشيد بن عبد العزيز.

ع- جمييي ع كت ييي عايميييكع  يييدعاموطناييي .ع-امتليييى سعبيييؤسعأعضيييىءعها ييي عامتيييد ي ع ايكت ييي عالجى لاييي :عنميييوذجع   ييير .

 .12-1صعع-(.0212/ع ى سع0212)أكتوبرعع1 عع00 ج

 اطى، محمد خميس السيد.حبال

ع02عع- جميييييييي عايكت ييييييييىعع ايلمو ييييييييىع.ع-رييييييييو رعاملممايييييييي عامتلماماييييييي .ايكت يييييييىععالجى لايييييييي عك ةييييييييدعااييييييي را اجاىعع 

 .101-112صعع-(.0214)

 حتحاتى، أحمد.

الجمايييي ع)الجزا يييير(:عنييييو عع-ايكت ييييىععالجى لايييي عاييييعع ييييلعامتجملييييىععإلامك ر نايييي :ع  اايييي ع جييييى بععربايييي ع  طنايييي .

 ص.114ع-.0219 ام ملعممنشرع امر ىع ع امتوزي  ع

 حوالى، مولود.

Du role et de la mission de la bibliothèque universitaire en tant que système d'information au 

service de l'université.- 

 00-2صع-(.0219)ع0 عع2 جع- جم ععملعايكت ىع. 

 خطاب، مبروك.

شيييييييرععمييييييىس:عاميييييييو ا عممنع-امييييييد  عامث يييييييىاععمممكت ييييييىععالجى لاييييييي عبييييييؤسع كنوموفايييييييىعالا  يييييييىالعع ثييييييو ةعايلمو يييييييىع.

 ص.001ع-.0219 امتوزي  ع
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 عبد الرحمن، هادية يوسف.

 ص.190ع-.0219عمىس:ع ا عالخماجعممص ى  ع امنشر عع-ايكت ىععالجى لا ع    هىعاععبنىءع جتم عايلمو ىع.

 العريش ى، جبريل بن حسن.

 .09-02صعع-(.0212) نى رعع1عع-امو اق .ع-امتوف ىععامت نا عمممكت  ع  ى  ما .

 عبد املنعم.على، هالة 

 ص.01ع-   عايكت ىععالجى لا عاععامتنما عايتتدا  ع بنىءعإلااتىسعاععع رعايلر  .

 .0219 رس ىع رر   عع-اعع م مرعالجملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.

 عنصل، يمينة.

 .ع0219ن  عقتنراع-املىملعامرقمىع ايكت ىععالجى لا :عامرهىنىعع امت ثؤراع/عإ را عكمىلعبرو .

 .ع ل دععملعايكت ىعع امتوثا .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) كتو ا (

 الغامدى، حنين سعود.

 .020-020 عص1 جع- و افعالخد ىععامتاىعما عاعع واف  ع يد ىععايكت ىعع  ى  ما .

 .0219ايد ن عاينو ة عع-اعع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتجد دعاععايكت ىع.

 الفريج، فهد.

ام يييىهرة:ع ا عع-   عايكت يييىعع  راكيييزعايلمو يييىعع  ى  ماييي عايييعع عيييلعبيييرا جعامتلميييالععييينعبليييدعايييععامتلميييالعامليييىلع.

 ص.021ع-.0212اماجر ع

 قدورة، وحيد.

ع02ععع-ايجميييي عايغى بايييي عممتوثايييي ع ايلمو ييييىع.ع-ايكت ييييىععاييييعععييييىملع تغؤيييير:عأىع تييييت  لعمممكت ييييىععالجى لايييي ؟.

 .101-112صعع-(.0214)

 قلع، محمد أحمد.ال

ع-(.0212) نيييييى رعع1 عع1سع-ةوماييييي عايكت يييييىعع ايلمو يييييىع.ع-ايكت يييييىععالجى لاييييي :عامتملريييييا عمتنماثهيييييىعامشيييييى م .

 .002-191ص

 كباب، كريمة.

 جمي عع-امتاىا عاموثى  ا عاععايكت ىععالجى لا عاعع لعام اىنىععامضخم /عكر م عك ىب ع يمدعفىلةعنيىبتى.

 .012-192صعع-(.0214) وناوعع12 عع1 جع-د ااىععاعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.ايركزعاملربىعمم يولع ام

 الكميش ى ، لطفية على .

 .011ع-090صعع–ايكت ىععالجى لا ع ع واك  عع رعاناجى عايلر  ع.ع     

 .0211طرابم ع عع–اععايم مرعاملممىعم جملا عاممابا عمممكت ىعع عايلمو ىعع ع   اف.عععععع
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 ، عبدهللا حسين.متولى

 Selfieمممكت يي عالجى لايي ع يىعبييؤسع  ييداقا عامن ري عام ا ايي ععSelf-Evaluation Report  ر يرعامت ييو لعاميي اتىع

Shotةعايس و ةعآ خداععاير عMagic Mirrorع  اا ع يماما ع  ى ن عييتوىع  يى  رعامت يو لعامي اتىعملاني ع ينع:

 ع-(.0212) وماوعع94 عع09 جع-يكت ىعع ايلمو ىع.الا جىهىععال د ث عاععاع-ايكت ىععالجى لا .

 .091-149صع

 متولى، عبد هللا حسين.

  ىع  ايييى لع ام يييالعالجوهر ييي عمممكت يييىععالجى لاييي :ع  ااييي ع  ى نييي عمم ناييي ع اييتيييوىع طييير عيليييى ؤرعام ييياىغ ع

 .22-01صعع-(.0212) نى رعع10 عع19سع-اما راال.ع- امت اال.

 محمد، رباح فوزى.

 يييىععالجى لاييي عايييععامت ييينافعامليييىممىعم جى ليييىع:ع  ااييي ع  ى نييي عيواقييي ع كت يييىععالجى ليييىعع فنباييي ع   عايكت

إفييييدا عع- جميييي ع ركييييزعالخد يييي عم الشييييى اععام يثايييي  ع مايييي عآلا اب عفى ليييي عاينو ايييي .ع- املربايييي ععيييييععامو ييييب.

 .99-1صعع-.0219 نى رعع-خىص.

 مارجوليس، ديبوراه.

Assessment of public programming in academic libraries: An evaluation of three years of muslim 

journeys.- p.201-214. 

 .0212عمىس عع-اععايم مرعامد لععامثىمثعاععامنشرعإلامك ر اىعيكت  عالجى ل ع   نا .

 املفطوم ، نادية مسعود.

)عابر يل/ع0 ع01 يجع– كت يىعع.عنيالع.عع–.     عايكت ىععالجى لا عاعع ي ا عامتنما عايتتدا  ع:ع  اا عن ر ي 

 .14-2صعع–( . 0202 ى وع/ع وناوع
 

 األردن –المكتبات الجامعية 
 

 أبو دربية ، سامى .

ايكت ييىععالجى لايي عاييعع واف يي ع ز ييىع:ع كت يي عال تييؤسعبييينعطيي لعاييععفى ليي عامؤر ييو ع عأز يي ع ؤيير سع و  نيييىع    

 .20-10صعع–( . 0202)ابتمبرع0 ععع11 جع–لمو ىعع.عايجم ع   نا عمممكت ىعع عايع–ايتتجدع.ع

 أبو صينى، بيان صالح.

 .000-099صعع- دىعفىهز  عايكت ىعع  ى  ما عاعع   سعممتيولعنيوع كت ىععذكا .

 .0219أبوع أى عع-اعع م مرعفملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماجعاملربى.

 حمارشة، أمانى.

 جمييييييي عايكت يييييييىععع-وع كت ييييييي ععىياييييييي /عإعيييييييدا عأ يييييييىاىعةمى  ييييييي ع أ نيييييييىسعع  نييييييي . كت ييييييي عالجى لييييييي ع   ناييييييي :عنيييييييي

 .021-199صعع-(.0212) وناوعع9عع- ايلمو ىعع امتوثا عاععاملىملعاملربى.
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 حمد، فاتن.

ايكت يييىععالجى لاييي عايييعع   س:عنييييوع كت يييىععذكاييي :ع  ااييي عةىمييي عيكت ييي عالجى لييي ع   ناييي /ع يييى نعةميييد ع زاسع

 .922-042صع- . مخ  املمر  ع  ندعال

 .0219أبوع أى عع-جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماجعاملربى.لع01م مرعاياعع

 الشرمان ، عبد الباسط .

ايجميي عع– كت يي عال ى ليي عام ى ييما ع:ع فييىم ع عايلىفييرةع عامتيييد ىعع:عاملمييلعاييععع ييلعفى ييي ع و  نييىع ثييىالع.ع

 .22-20صعع–( .0202)عابتمبرع0 ععع11 جعع–   نا عمممكت ىعع عايلمو ىعع.ع
 

 أسبانيا -المكتبات الجامعية 

 

 أبو تاية، نور صالح.

Communication and interactivity among staff and users visually impaired and using social 

applications in University of Santiago de Compostela Library: learning the employees voice.- 

p.251-266. 

 .0212عمىس عع-اععايم مرعامد لععامثىمثعاععامنشرعإلامك ر اىعيكت  عالجى ل ع   نا .
 

 أفريقيا -المكتبات الجامعية
 

 ديارا، مامادو.

Etat des Lieux des bibliothèques universitaires de L'UEMOA.- Revue, Maghrebine de 

Documentation   &  d'Information.- No.26 (2017).- p.11-31. 

 ديون، برنارد.

Bibliothèque universitaires, liberté intellectuelle et liberte academique en Afrique 

Subsaharienne.- Revue Magrebine de Documentation & d'Information.- No.26 (2017).- p.83-

104. 
 

 المتحدة االمارات العربية -المكتبات الجامعية
 

 املهرى، سعاد عمر يحيى.

The role of the American University in the Emirates Library in supporting research and 

teaching: a case study/ Sup. Sheref Kamel Shaheen.- Dubai, 2019.- xi, 37p. 

Thesis (MLIS) -The American Univ. in The Emirates  
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 تونس -لجامعية المكتبات ا
 

 السيالة، صفية.

 .ع99-22صعع-امتيد ىعع ايترم ىععمترو رع تلز زع   ع كت  ع ل دعامز تون .

 .0219فرب ع) وا ( عع-م  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.ع02اععايم مرع
 

 الجزائر -المكتبات الجامعية
 

 أبو غمبوز، سليمة.

 كت يىعع ماتيىععامتلميالعامليىلععبوال ي عقتينران عنموذفيى/عايمام ععامتيوالععال د ثي عبىيكت يىعع  ى  ماي :

 أبوعغ وز عةدةعفى ش ى.

 .0212قتنران  عع-اععايم مرعاملربىعةولعايكت ىعع  ماتىععايلمو ىع.ع

 بوفجلين، زهرة.

   عايماتيييييىععايلمو ى اييييي عايييييعع ن يييييالع ةاييييي عايجموعيييييىععام راثاييييي عايييييعع يييييلعامتكنوموفايييييىعال د ثييييي :عايكت ييييي ع

 ع -لجى لا عايركز  عالجزا ر  ع رالعةضى ىعاععبي  عا  راضا /عزهرةعبو جمؤس عاتام عاامىعال.ا

 .012-009صع

 .0219فرب ع) وا ( عع-ا يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.م ع02م مرعاياعع

 بوقشبية، ياسمين.

لميييييومعالاقت يييييى   ع عميييييومع   عايكت يييييىععالجى لاييييي عايييييععإ ايييييىءع جتمييييي عايلر ييييي :ع  ااييييي عةىمييييي ع كت ييييي ع ماييييي عام

 .920-919 عصع0 جع-.هى اععالجزا ر/ع ىامؤسعبوقشبا  عيترى ع-فى ل ععنىب ع-املتاؤر

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 بونفيخة، فتيحة.

ع1 عع1 ييييييجع-ىع. جميييييي ععميييييلعايكت ييييييع- كت ييييي عايل ييييييدعامليييييىلععلفييييييولعاميييييد نعبييييييؤسعامو ااييييي عامتلمامايييييي ع ام يثاييييي .

 .01-12صعع-(.0221)

 الزاحى، سمية.

 ع9 ييجع- جمي ععمييلعايكت يىع.ع-.LMD ام يثاي عاييعع يلعن ييىمعامتلممايي عع–ايكت ي عالجى لاي ع املممايي عامتلماماي ع

 .10-02صعع-(.0211)ع9ع

 شابونية، عمر.

ع-ب ماو اماييى.ع-ليي عقىييي .فىهز ي عايكت ييىععالجى لايي عالجزا ر يي عمتر اي عإ ا ةعايلر يي :ع  اايي عةىميي ع كت يىععفى 

 .110-102صعع-(.0214)ع1ع
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 ضياف، حكيم.

ايكت ييييىععالجى لايييي ع    هييييىعاييييعع نمايييي عامييييوعععايلمو ييييىتى:ع  اايييي عةىميييي عطم يييي عايييين عأ لييييععفيييي عع شيييي ر ععمييييومع

خمييييي ع ماىنيييي  عع-ااتييييىنا عبجى ليييي عخمييييي ع ماىنيييي /عضيييياى عةكييييال ع ييييموا عهشييييىم؛عإ ييييرا ع  ييييدىع يييي ى ع.

0212. 

 ع.لفى ل عالجا ع-(أطر ة ع) ىفتتؤر

 عمرار، نورا.

Les bibliothèques universitaires algériennes face aux défis de la société du savior.- 

 .19-1صعع-(.0212)ع2 عع1 جع- جم ععملعايكت ىع. 

 لعابنية، رجاء.

اتوةيي :ع  ااي ع ادانايي عاايتاى ةعايكت ييىععالجى لاي ع يينعايشيى ي عاملىيايي عمرقمني عامكتييبع ينعأفييلعإلا ىةي عاي

 .0219قتنران ع-بىيكت ىععايركز  علجى لىععامشر عالجزا رى/عإ را ع يمدعام ىلةعنىبتى.

 .ع ل دععملعايكت ىعع امتوثا .0فى ل عقتنران عع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 ة.يلمقدم، شب

 .ع0212قتنران  عع-  االعأفولعايلر  عبىيكت  علجى ل عفاجل.

 .0فى ل عقتنران ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 نور الدين، صدار.

ال ضيييييييييو عإلامك ر ايييييييييىعمممكت يييييييييىععالجى لاييييييييي عالجزا ر ييييييييي عايييييييييععاماضيييييييييىءاععالا  راضيييييييييا ع  ييييييييي ثؤر ععييييييييييععخيييييييييد ىعع

 .121-92صع-(0214)ع1عع-ب ماو اماى.ع-ايتتااد ن:ع  اا ع  ااما .

 يحياوى، زهير.

The University libraries in their role of assuming learning functions in Algeria through: A Case 

study of the University Library of Relizane.- p.297-400. 

 .0212عمىس عع-اععايم مرعامد لععامثىمثعاععامنشرعإلامك ر اىعيكت  عالجى ل ع   نا .
 

 السعودية -المكتبات الجامعية
 

اشيييرةعع-.حصــول الجامعـــة علــى الاعتمـــاد ألاكــاديمى دور مكتبــة جمعــة ألاميـــر ســلطان فـــرع الطالبــات فـــى عمليــة

 .12-19صعع-(.0212) برا رعع1 عع00 جع-فملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماجعاملربى.

 املحضار، عبد هللا عبد الرحمن.

 .112-122صعع-   عايكت ىععالجملا عاععخد  عايجتم عخى جعالجى ل :ع كت  عايمكعع د عنموذفى.

 .0219فرب ع) وا ( عع-املربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.م  يى عع02م مراياعع
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 املسعود، نورة بنت ناصر.

 جرب عإاشىءعقتلع  ناىععامتلمالعاععايكت  عايركز  عبجى ل عالا ؤرةعنيو ةعبنيالعع يدعاميرةمن:ععيرضع ا يايعع

 عع0 ييجعع– .0202تييلو   ع يي عآ اءعام ييى مؤسععم هييىعةانهييىع بليي عايملت ييؤسع  ييدعام ىعمر  يي عايممكيي عاملربايي عام

 .112ع– 101ص

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 (.0214) نى رعع49ععع-أةوالعايلر  .ع-.مكتبة امللك سلمان املركزية القلب النابض لجامعة امللك سعود

 .09-02صعع-
 

 السودان -المكتبات الجامعية
 

 بالل، بله أحمد.

 جمييييي عع- يييييىععالجى لاييييي عايييييعع ريييييو رعام ييييييثعاملمميييييىعايييييععامتيييييو اسع ييييينع ف ييييي عن يييييرعأ نى هيييييىع  يييييد ر هى.   عايكت

 .122-102صعع-(.0214)ع02ععع-ايكت ىعع ايلمو ىع.
 

 سوريا –المكتبات الجامعية 
 

 .بورصة، أمل جمال

نبايييييلع كت يييييىععفى لييييي ع  شييييي ع  يييييدىعاايييييتلدا هىع  خيييييولعبرنيييييى جعإ ا ةعايلر ييييي :ع  ااييييي ع اداناييييي /عإ يييييرا ع

 .0212  ش  عع-ال دا .

 فى ل ع  ش .ع ما عآلا ابع املمومعإلااتىنا .عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(عع

 نصار، هدى يوسف.

ايكت يييىععايييععام ي ييي عالا  راضيييا ع    هيييىعايييعع عيييلعن يييلعإ ا ةعاميييتلمل:ع  ااييي ع ر ا اييي عايييععالجى لييي عالا  راضيييا ع

 .0214  ش  عع- م ن عةوافيع.امتو   /عإ را عنبالعال دا  ع

 فى ل ع  ش .ع ما عآلا ابع املمومعإلااتىنا .عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع
 

 العالم العربى -المكتبات الجامعية
 

 السيد ،أمانى محمد .

Measuring the return on investment of academic  libraries  in Arab countries : a proposed 

model/ A.M. Elsayed, E. I. Saleh.- Information Development . – Vol. 31, No. 3 (2015) . –p. 219-

228. 
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 .العريش ى، جبريل بن حسن

 .09-02صعع-(.0219) وماوعع91ععع-أةوالعايلر  .ع- تت  لعايكت  ع  ى  ما عاملربا .

 فتوح، عمرو حسن.

Arab academic libraries engagement on the social web: An exploratory study ع/  

 .922-041صعع-(.0202) وماوعع02ععع-اعمل.ع-عمر عةتنع تو  عأةمدع ىهرعخاىف .

 .كباب، كريمة

 اقييي عامتاىاييي عاموثى  اييي عايييععايكت يييىععالجى لاييي عاملرباييي عايييعع يييلعامتيييد  عام ى يييلعممملمو يييىعع انلشيييى ع ايييى لع

 .2-1صع-غربا ع املربا .الا  ىل:ع  ى ن عبؤسع  باىععام

 .0214اينى  ع عع-جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماجعاملربى.لعع09م مراياعع

 محمود، محمد عبد املولى.

اما رايالعع–ف و عايكت ىعع  ى  ما عاملربا عاعع علعأهدا عامتنما عايتيتدا  ع:ع  ااي ع فياا ع يماماي ع.ع

 .122ع-101صعع–( . 0219)ع وماو/عاكتوبرع24 ع22 عععع12سعع–. 

 

 العراق -المكتبات الجامعية
 

 الزهيرى، طالل ناظم.

 جمييييي عايكت يييييىعع ايلمو يييييىعع امتوثاييييي عايييييععع-ايكت يييييىعع  ى  ماييييي عاملراقاييييي :عامواقييييي ع  ييييييد ىععام ي ييييي عامرقماييييي .

 .02-10صعع-(.0212) وناوعع9عع-املىملعاملربى.

 الشمرى، منتهى محمد عبد الرضا.

ةى لي عام  يرة:ع  ااي ع سي ا /عإ يرا ععييععع ييدعع-امارعاي عمألقتيىمعاملمماي عايعع مايي عآلا اب اقي عايكت يىعع

 .0212ام  رة عع-ام مدع ادى.

 فى ل عام  رة.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 عباس، أمل فاضل.

ايجميييي عاملراقايييي عع-قىعيييىععايرىمليييي عامنموذفايييي عاييييععايكت ييييىععالجى لايييي عاملراقاييي ع يييينع ف يييي عن ييييرعايتييييتااد ن.

 .129-199صع-(.0219)ع1 عع0 جع-د ااىععايلمو ىع.م

 عبد، نهاية محمد.

ايكت يييييىععالجى لاييييي ع    هيييييىعايييييعع ريييييو رعام ييييييثعاملمميييييىعايييييعع يييييلعام ي ييييي عامتكنوموفاييييي :عالجى لييييي عامتكنوموفاييييي ع

 .01-1صعع-(.0214)ع0 عع4 جع-ايجم عاملراقا عمتكنوموفاىعايلمو ىع.ع-نموذفى.أ
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 عبد الرحمن، هدى فايق.

Beneficaries’ disinclination towards Iraqi university libraries.- 

 ع-(.0219) نى رعع11 عع2 جع- جم عايركزعاملربىعمم يولع امد ااىععاعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.عععععع

 .920-904ص

 .عبد السالم، أطياف نعمة 

 .0212ام  رة عع- ع يمدععو ةععماوى. اق ع كت  ع ما عام ىنوسعاععفى ل عام  رة:ع  اا ع ادانا /عإ را

 فى ل عام  رة.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 عبد القادر، حياة ياسين.

قىعيىععايرىمليي عامنموذفايي عاييععايكت ييىععالجى لايي عاملراقايي ع ينع ف يي عن ييرعايتييتااد ن/عإ ييرا عأ ييلع ىضييلع

 .0214بغدا  عع-ع ىس.

 الجى ل عايتلن ر  .ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 د الكريم.عزيز، غالب عب

ايكت ييىععالجى لايي ع تشييريلىسهىعاييععع ييرعامتكنوموفاييى:عامتر ا ييىععاملممايي عمتي ايي عن ييىمعايكت ييىععالجى لايي /ع

 ص.002ع-.0219عمىس:ع ا عاموضى  عع-غىمبعع دعامكر لععز ز عإ مىسع  دىعفىلة.

 .على، سهامة غفورى

ايجمي عاملرباي عمأل  يافعع-و ى اي :ع  ااي ع يماماي .ايكت ىعع  ى  ما عايععامليرا ع أثيرعإلا هيىبعايععامث ى ي عايلم

 .022-122صعع-(.0212) يتمبرعع90 ع91 عع01سع- امتوثا ع ايلمو ىع.

 مرهون، أحمد ناجى هاشم.

فى ليي عام  ييرةع    هييىعاييععام يييثعاملممييى/عإ ييرا عع- ةييدةع ر وعييىععها يي ع  ييلعايتيييدةعاييععايكت يي عايركز يي 

 .0212ام  رة عع-عيععع دعام مدعخضؤرع ادى.

 عفى ل عام  رة.ع-أطر ة ع) بمومععىلع(عععع

 مزيد، رشيد حميد.

إعييى ةعهندايي عاملمماييىعع إ كىنايي ع ر ا  ييىعاييععايكت ييىععالجى لايي عاملراقايي :ع  اايي عةىميي عمممكت يي عايركز يي عاييعع

 .09-12صعع-(.0219)ع0عع-ب ماو اماى.ع-فى ل عذىع ى /ع  ادعةمادع ز د عع دعاممرافعهى لعخؤرى.
 

 عمان )سلطنة( -لمكتبات الجامعيةا
 

 الجابرى، سيف.

 عع1 ييجع-   عايكت يي ع  ى  مايي عاييعع عييلعاقت ييى ع  جتميي عايلر يي :ع كت ييىععفى ليي عامتييمرىسعقييىبوسعنموذفييى.

 .ع112-111صع

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.
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 الجابرى، سيف.

ت ييى ع املمييومعامتاىاييا عيواف يي ع يييد ىععااييتملدامع جموعىسهييى/عاييافعالجييىبرى ع  ييى  اعع كت يي ع مايي عالاق

 .010-149 عصع9 جع-أفام عام نى ى .

 .0219ايد ن عاينو ة عع-اعع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتجد دعاععايكت ىع.

 الحجى، خلفان بن زهران.

  ع1 جعع- تلز زعامرأامىلعامبشرى.ف و عايكت  عامر يتا عبجى ل عامتمرىسعقىبوسعاععخد  عايجتم ع

 .192-109صعع

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 العاصمى، أحمد.

امتغاؤيييرع امترييو رعبىيكت يييىعع  ى  مايي :عايكت يييىعع  ى  ماييي عاملمىنايي عنموذفيييى/عأةمييدعاملىفيييمى عن هيييىسع  ا يي ع

 .129-121صع عع1 جع-ال راص ى عخماىسعال جع.

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 .العامرى، جميلة بنت حمدان

  ايييييالع اقييييي عايكت يييييىعع  ى  ماييييي عايييييععفى لييييي عامتيييييمرىسعقيييييىبوسعايييييععضيييييوءعايلايييييى عاملربيييييىعايوةيييييدعمممكت يييييىعع

 .912-904صعع-الجى لا /عفمام عبنالعةمداسعاملى رى ع بىبعبنالعفمل عامر ى ى.

 .0212اينى  ع عع-جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماجعاملربى.لع00م مرعاياعع

 

 فلسطين -المكتبات الجامعية
 

 .جبر، هانى وجيه

زهيراسعع-الخر عالاا را اجا ع  جو دعاململعاععايكت ىععالجى لا :ع كت يىععفى لي عامنجيى عاموطناي عأنموذفيى.

 ص.019ع-.0212ممنشر ع
 

 الكويت –ة المكتبات الجامعي
 

 مويهان، عبد هللا حمود.

ععع-الا جىهيىععال د ثي عايععايكت يىعع ايلمو يىع.ع-.0201   ع كت ىععفى ل عامكو العاعع ي ا ع   ي عامكو يالع

 .104-101صعع-(.0202) وماوعع19
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 ليبيا -المكتبات الجامعية
 

 أبو غزالة، حسين.

 .002-000صعع-(.0219)ع01عع- ىع. جم عايكت ىعع ايلمو ع- كت ىععفى ل ععمرعايملتى .

 أبو منجل ، خديجة محمد .

 .ععععععع920ع-900صعع–ايكت ىععالجى لا عاععماباىع:ع اقل ىع عا لع رو رهىع:ع كت ىععفى ل عطرابم عنموذفىع.ععععععع

 .0211طرابم ع عع–اععايم مرعاملممىعم جملا عاممابا عمممكت ىعع عايلمو ىعع ع   اف.عععععع

 .، محمد الفيتورىخلف هللا

أثيييرعامتريييو عإلامك ر ايييىععييييععكايييىءةعايكت يييىع:ع  ااييي ع ر ا اييي ععييييعع كت يييىععفى لييي عامز تونييي /عإ يييرا عبد  ييي ع

 .0219طنرى عع- يمدعامبتاواى عه هعف  عامد نعامنمو ى.

 فى ل عطنرى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 .الدرهوبى، محمد الهادى

 جميييييي عايكت ييييييىععع-امنييييييد ةعاملممايييييي ع  لييييييععةييييييولعايكت ييييييىععالجى لايييييي عبجى ليييييي عامز تونيييييي :ع رملييييييىععمممتييييييت  ل.

 .002-001صعع-(.0219)ع01عع- ايلمو ىع.

 .عبد العزيز، أسماء يوسف

 .0219إلااكند    عع-ايكت  عايركز  علجى ل ععمرعايملتى :ع  اا عممواق ع امتملرا عمممتت  ل.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-تؤر(أطر ة ع) ىفت

 عبد القادر، انتصار سعد.

 كت يييىععأ ى  مايييي عامد اايييىععاملماييييىعايييععماباييييىع    هيييىعاييييععام ييييثعاملممييييى:ع  ااييي عال جىهييييىععامرييي بع أعضييييىءع

 .0210بنغىزى عع-ها  عامتد ي /عإ را عفىلةع يمدعامشر دى.

  عبنغىزى.فى لع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

ع-(.0212) ونايييييوعع12عع- جمييييي عايكت يييييىعع ايلمو يييييىع.ع-.مكتبـــــة الجامعـــــة الليبيـــــة للعلـــــوم إلانســـــانية والتطبيقيـــــة

 .149-140ص

 

 مصر -المكتبات الجامعية
 

 ثابت، محمد أحمد.

عايجميي عامد مايي عملمييومع- تييت  ما .- تييت  لعايكت ييىععالجى لايي عاييعع  ييرعاييععع ييرعإ ا ةعايلر يي :ع  اايي ع  نييو

 .112-92صعع-(.0214) نى ر/ع ى سعع1 عع1 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.
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 جبريل، مروة عبد اللطيف.

  و ع   ر عمتيو لع كت  ع م عام ربا عامر ىضا عمم نىععفى ل عإلااكند   عإليعع ركيزع لمو يىعع  يىضع قميى/ع

 ص.09ع- ر ةعع دعاممرافعفبر ل عا ام ع ل ىسعع دعاملىل.

 .0219 رس ىع رر   عع-ا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف. جملمع00ايم مرعاعع

 .حسين، محمود رجب

 كت ييىععفى ليي عايناييى:ع  اايي عممواقيي ع خريي عمممتييت  لععيييععضييوءعامترييو اععامراهنيي /عأةمييدعع ييى ةعاملربييى ع

 .0212طنرى عع-ةشمالعقىال عه هعامنمو ى.

 كت ىعع ايلمو ىع.فى ل عطنرى.ع ما عآلا اب.عقتلعايع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 زكريا، إيمان عبد الحميد.

:ع  ااي ع يماماي /عإ يرا عغيى ةعع يدعايينللع2.0 دىعااتاى ةع كت ىععفى ل عإلااكند   ع نع  ناىععامو يبع

 .0219إلااكند    عع- وس ى.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 محمد.السداوى، أحمد سيد 

   ع ماتيييييىععايلمو يييييىععالجى لاييييي عايييييعع  ييييي ع  ييييينافعفى لىسهيييييىععىيايييييى:ع  ااييييي ع يماماييييي عمتيد يييييدع ترم يييييىعع

ع- ماتييي ع لمو يييىععفى لاييي ع  ييير  عنموذفاييي /عإ يييرا ع    عع يييدعال ايييا عهييي ل ع يميييو ع ييير فعزكر يييى.

 .0212ام ىهرة ع

 لمو ىع.فى ل ععؤسع م .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 .السعدنى، محمد عبد الرحمن

ايجمييي عاملمماييي عمممكت يييىععع-ام يييو ةعام هناييي عمممكت ييي عايركز ييي عالجد يييدةعلجى لييي عام يييىهرةعميييدىعامليييى مؤسعبهيييى.

 .092-000صعع-(.0202) نى رعع0عع- اموثى  ع ايلمو ىع.

 صادق، إيناس حسين.

ايجميي عامد مايي عملمييومعايكت ييىععع-ااتكشييى ا .ع   عايكت ييىععالجى لايي عاييعع كى ييي عامتريير ع إلا هييىب:ع  اايي 

 .091-190صعع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع9 جع- ايلمو ىع.

 غانم، سعيد عثمان.

 .0214ام ىهرة عع- كت ىععايلىهدعاملماىعالخىف عاعع  ر:ع  اا ع ادانا /عإ را عانىءعع دعاينللعاي دم.

 اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 .الكريدى، أشرف عبد القادر

 ص.11ع- جرب ع كت  عقتلعاممغ عاماىبىنا ع آ ابهىعبا ابعام ىهرةعنيوعامتيولعإلامك ر اى.

 .0214ام ىهرة عع-اعع م مرعقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىععبجى ل عام ىهرة.

 



 

 

525 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 محرم، طارق.

 ص.09ع- :عامتوفهعنيوعايتت  ل. كت  عالجى ل عامبر رىنا

 .0214ام ىهرة عع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.مع01م مرعاياعع

 .محمد، ماجد أحمد

اي و يىععايى  ي عمممكت يىععايععع ييرعامت ناي عامرقماي :ع  ااي ع ملرارايي عيكت يىععفى لي عإلاايكند   /عإ ييرا ع

 .0219إلااكند    عع- يتىءع ير سعأةمد.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 .محمد، هند عماد الدين

   ع كت ييىععفى ليي عامااييومعاييععخد يي عام يييثعاملممييى:ع  اايي ع ادانايي /عإ ييرا ع ييل ىسعع ييدعاملز ييزعخماايي  ع

 .0212امااوم عع- ةىبعع دعام ى ىعاو اى.

 وم.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.أطر ة ع) ىفتتؤر(.عفى ل عاماا
 

 منصور، عصام.

The potentail role of university libraries' labor, collections, services, facilities and activities in 

promoting national security in times of crises in Upper Egypt.- Library Management.- Vol.38, 

No.4,5 (2017). -  p.182-202. 

 ناجى ، مها محمود .

ايجميييي عع– ترم ييييىععاايييي را اجا ع ييييى زسع ع  فيييي ع وا رهييييىعبمكت ييييىععفى ليييي عاايييياو ع:ع  اايييي ع يمامايييي ع  ى نيييي ع.ععععع

 .021ع-002صعع–( . 0209)عاكتوبرع/ع يتمبرع9 ععع2 جعع–امد ما عملمومعايكت ىعع عايلمو ىع.ع

 ورد، سارة محمد.

ى لايي ع    هييىعاييععايجتميي عالجييى  ع:ع  اايي ع ر ا ايي ععيييعع كت ييىععفى ليي ع  اييى /عإ ييرا ععيي ءعايكت ييىععالج

 .0214اين و ة عع-ع دعامتتى ع غى  ى.

 فى ل عاين و ة.ع ما عآلا اب.عقتلعاموثى  ع ايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 يس، نجالء أحمد.

الا جىهييييىععال د ثييييي عايييييععع-ع عايلوقييييىععال ميييييولع ايترم يييييىع.ا :عاي و يييييىبنيييييوع كت ييييي عفى لييييي عام ييييىهرةعامسييييي ى

 .099-021صعع-(.0202) نى رعع10 عع02 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 .يمنى، نجوى شكرى 

ع-   عايكت ىععالجى لا عاي ر  عاعع عيلعام يوىعامنىعمي :ع كت ي ع ماي عام نداي عبجى لي ععيؤسع يم عنموذفيى.

 .022-019صعع-(.0219)أكتوبر/ع يتمبرعع9 عع2 جع-لمو ىع.ايجم عامد ما عململعايكت ىعع اي
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 مكتبات الجمعيات
 

 عناية، فاتن مصطفى.

 .0214ام ىهرة عع- كت  عالجملا عالجغرا ا عاي ر  :ع  اا عةىم /عإ را ع ل ىسعخماا .

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
 

 الجيل الثانى والخامس مكتبات

 

 عبد الجواد، سامح زينهم.

 جميييي عع- اقيييي ع ر ايييي ع متييييا عالجاييييلعامثييييىاىعمممكت ييييىعع يييينعق ييييلعأ نييييىءع كت ييييىععفى ليييي عبنهييييى:ع  اايييي ع ادانايييي .

 .29-1صع-(.0212)أبر لعع0 عع02 جع-ايكت ىعع ايلمو ىععاملربا .

 هالل، رؤوف عبد الحفيظ.

ع-(.0219) وماييو/عأغتيير /عاييبتمبرعع0 عع02 ييجع- كت ييىع.عنييال.ع- هييى. كت ييىععالجاييلعالخييى  ع امتملرييا عم نى

 .9-0ص
 

 مكتبات حدائق الحيوان
 

 .سيف، سميرة فاضل

Al Ain Zoo library: a case study/ Sup. Sherif Shaheen.- Dubai, 2019.- x, 84p. 

Thesis (MLIS)- American University in The Emirates. 
 

 المكتبات الحكومية
 

 لح، وسام. مص

 ص.121ع-.0214 ا عأز ن  عع-ايكت ىععال كو ا :ع  ااىعع أبيىل.
 

 المكتبات الخاصة
 

 .ابن خويا، ادريس 

ع–خزانييي عامشييياقع يييوالىعع يييدام ى  عبييينع يييوالىعاي يييدىعبييينعخو يييىعمممملروطيييىععب  يييرعأ ال عأ  ييينع ال ييي عأ  ا ععععععع

 .120ع-192صعع–.عع(0202)عع0 عععع4 جعع–  و ع.عع–الجزا رع: ففع ع  د لع.ع

 ابن زغيبة، عز الدين.

 ع-(.0212) وناوعع94 ععع01سع-آ ى عامث ى  ع ام رال.ع-ايكت  عامتلاد  ع نعفواهرعةاد عآبى عاملمما .

 .1-9صع
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 ثنيو، محمد هيثم.

فى ليييي ع  ؤييييرعع ييييدعع-ايكت ييييىععالخىفيييي ع    هييييىعاييييععخد يييي عام يييييثعاملممييييى:ع  اايييي ع ادانايييي عبمكت يييي عامشيييياو .

 .0212قتنران  عع-مملمومعإلاا  ا .ام ى  ع

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 الحرز، محمد على.

ع2 ع1 عع0سع-الخزانييييي .ع-ةتيييييى ىعامنجايييييى.  خزانييييي عامتيييييادعخمااييييي عايوايييييوىع:ع ييييينعخيييييزا نعامكتيييييبع ةتيييييى ا ع

 .192-122صعع-(.0219)تشر نعأ لع

 .سعيد، حمدى

 .90-01صعع-(.0211)ع14عع-اقرأ.ع-ايكت ىععاميخ ا عكنوزع ندثر.

 السمك، عبد الكريم إبراهيم.

ع)ع92 عع09سع-أةييييوالعايلر يييي .ع-ايييييو لعامرأييييىعمملييييربع ايتييييممؤسعاييييعع كت يييي عامييييدكتو عاييييى ىعإبييييراهالعةييييدا .

 .12-19صع-(.0219 يتمبرع

 .سيد، أشرف صالح محمد

ع- عايكت يىعع ايلمو يىع. جميع-م.1112-291ايكت ىععاميخ ا عايعع  يرعإلااي  ا عخي لعامل يو عاموايرى ع

 .129-190صعع-(.0212) وناوعع12ع

 فضل ، حسن عبد الرحيم .

 ص.ع129ع–.  0219الجؤزةع:عامدا عاملىيا عممنشرع عامتوزي ع عع– كت ىعع  را عاعع يى   ع ن  ع.ع     

 عبد الهادى، محمد.

ع9 عع9 ييييييجع-ميييييي ععمييييييلعايكت ييييييىع. جع- كت يييييي ع اييييييرةعاييييييععع ييييييرعاملوييييييي /ع يمييييييدعع ييييييدعام ييييييى ىعاييييييمما عبييييييوغرا ة.

 .22-29صع-(.0211)

 .ربه، إسراء عبد

 ص.112ع-.0214ع-أماىعمموثى  .ع-خزا نعايلر  عاععال ضى ةعاملربا .

 العالونة، أحمد.

 .0210امر ىض:ع ا ةعايمكعع دعاملز ز ع- الع كت ىعععممىءعايممك عاملربا عامتلو   .

 غازى، على عفيفى.

 .90-44صعع-(.0211)14عع-اقرأ.ع-زعآلعثىاى..ع نى عث ىاع. كت  عامشاقعع دعاملز 

 املسعود، سليمان.

 .91-99صعع-(.0211) يتمبرعع10ععع-ايكت  .ع-ايكت ىععالخىف .
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 املطيرى، شيخة عبد هللا.

The private libraries in Jumaa AL Majid Center for Culture and Heritage: a collection assessment 

study/ Sup. Sherif Shaheen.- Dubai, 2019. 

Thesis (MLIS) -The American Univ. in the Emirates. 

 مقبل ، رضا سعيد.

 جمي ع ركيزعالخد ي عم الشيى اععام يثاي عع–ايكت ىععالخىف عاعع يى   ع ا ىعامد اارع:ع  اا ع اداناي ع.عع    

 .91ع-1صعع–(. 0202)عع29 عععع00 جع–.  عفى ل عاينو ا 

 .01-02صع-(.0212)أكتوبرعع112ععع-ايو  ل.ع-ثر ةع راثا ...عكتبة الدكتور محمد مكيةم

ع41 ععع02سع-أةييوالعايلر يي .ع-.مكتبــة امللــك ســلمان الخاصــة الاكبــر بــين مكتبــات الحكــام فــى العصــر الحديثــة

 .92-99صعع-(.0219) نى رع

 

ع99 ععع00سع-أةيييوالعايلر ييي .ع-.لحـــديثمكتبـــة امللـــك عبـــد العزيـــز الخاصـــة مصـــدر مهـــم مـــن مصـــادر التـــاريخ ا

 .91-04صعع-(.0212) ى سع

 ناجى، مها محمود.

ع-بيييولعاييعععمييلعايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع- كت يي عايمييكع ييى   عبجى ليي عأايياو :ع  اايي عب ماوفرا ايي عب ماو  ر يي .

 .019-029صعع-(.0219) ى سعع00ع

 ناجى، مها محمود.

 جميييييي ع مايييييي عآلا اب عفى لييييييي عع-  اايييييي ع فيييييياا ع يماماييييييي . اقيييييي عايكت ييييييىععاميخ يييييييا عاييييييعع يى  يييييي عأاييييييياو :ع

 .002-022صعع-(.0219)أبر لعع12عع-أااو .

 الهالل، إيمان عبد الحميد.

ع-ايكت يي عاينزمايي عمألطاييىلعاييعع  يير:ع  اايي ع ادانايي /عإ ييرا عايي ؤرعأةمييدع ياييوظ عتغر ييدعأبييوعال تيينع اضيي ى.

 [عص.24 ع]121ى ع-أع-.0212ام ىهرة ع

 فى ل عةمواس.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 يمانى ، رشيد.

مع:عنميىذجعع ع11ع-10/عو ىععاململع ندمتيا ع يىعبيؤسعام يرنؤسعامتيىب ع عامتىاي عام جير ؤسعاخزا نعامكتبعمدىعب

 .109ع-102صعع–( . 0202)عع0 ععع4 جعع–  و ع.عع-خ ى حع.
 

 المكتبات الخضراء
 

 شبلحى، مهدى.

 .42-29صعع-(.0202)ع1 عع4 جع- جم ععملعايكت ىع.ع-ىععالخضراء/ع  دىع  م ع عالادةعفىبو .ايكت 
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 .كسيبى، أحمد

La bibliotéque verte basée sur la normalization et l'agenda 2030. - Revue Maghrebine de 

Documentation & d'Iformation.- No.26 (2017).- p.63-81. 

 لؤى، مها محمد.

-101 عصع9 ييجع-يكت ييىععالخضييراءع    هييىعاييعع واف يي ع يييد ىععالااييتدا  عام ايايي :ع  اايي ع يمامايي ع  ى نيي .ا

142. 

 .0219ايد ن عاينو ة عع-اعع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتجد دعاععايكت ىع.
 
 

 المكتبات الذكية
 

 قنبر ، هدى عباس .

      Smart libraries and their applications in the Arab World.-                           ايجم عاملراقا عمد ااىعع

.092ع-000صعع-(ع.0202)عنو مبر1 عععع0 جع–ايلمو ىعع عامتوثا ع.ع  
 

 مكتبات ذوى االحتياجات الخاصة
 

 الحوش، بشير عطا.

إ يرا عهايثلعع كت ىعع   عامرعى  عم  ىعالاةتاىفىععالخىف ع)ايليوقؤس(عايعع د ني ع  شي :ع  ااي ع اداناي /

 .ع0214  ش عع- يمو .

 فى ل ع  ش .ع ما عآلا ابع املمومعإلااتىنا .عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 خلف، دعاء أحمد.

   ع كت ييي عطيييهعةتيييؤسعمممكايييو ؤسعبمكت ييي عإلاايييكند   عنموذفيييىعمممكت يييىععاملى ييي عبميى  ييي عإلاايييكند   عايييعع

 ص.عع01ع-ةىم .امتنما عاموطنا عمممجتم :ع  اا ع

 .0212ام ىهرة عع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىع.مع19م مرعاياعع

 .129-109صعع-(.0219)أبر لعع0 عع09سع-أ ضىعاع:ع جم عايكت ىعع ايلمو ىععاملربا .

 زوليخة، وليد.

 جميي عع- يي .أاييىمابع أ  اععام يييثععيينعايلمو ييىععميي  ىعالاةتاىفييىععاييععايكت ييىع:عنمييىذجع يينع كت ييىععفزا ر 

 .102-121صع-(.0202)ع1 عع0 جع-  ى عملمومعايكت ىعع امتكنوموفاى.

 محمد، أحمد رمضان.

 كت ىعع  راكزع لمو ىععذ ىعالاةتاىفىععالخىف عبميى   عاوهىج:ع  ااي ع داناي /عإ يرا ع يل ىسعع يدع

 .ع0212فى ل عاوهىج عع-املز زعخماا  عنىفرعأبوعز دعامكشكى.

  ل عاوهىج.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.فىع-أطر ة ع) ىفتتؤر(.
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 المكتبات الذكية
 

 حمزة، لعجال.

امتوفيييييهعنييييييوعايكت يييييىععام كاييييي :ع  ااييييي عاالشيييييرا ا عمييييين لع كت يييييىععايتيييييت  ل/عمعجيييييىلعةميييييزة ع و ييييي عع يييييدع

 .124-122صعع-(.0214)ع0عع-ب ماو اماى.ع-ايىمك.
 

 المكتبات الرقمية

 الرقمنة( )أنظر أيضا: التحول الرقمى.
 

 إبراهيم، منى مصطفى.

  ييى  اععايكت ييىععاموطنايي عامرقمايي ع:ع  اايي ع  ى نيي عممم ييى  اععاملربايي ع عانيي ع يينع فنبايي /عإ ييرا عةشييمالع

 .0214طنرى عع-قىال عثر عع وافعامغم ىس عنى   عام وا .

 فى ل عطنرى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 

 ى، سارة.ابن السبت

ع-ايكت يييي عامرقمايييي عاييييععالجزا يييير:ع اقل ييييىع ايييي لعااييييتغ م ى:ع  اايييي ع ادانايييي ع يييي عام ييييىةثؤسعبجى لييييىععقتيييينران .

 .01-11صعع-(.0212) ى سعع1 عع10 جع-ايجم ع   نا عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 أبو  الدهب، محمود محمد أحمد.

 ص.020ع-.0212ا عامث ى  عاملمما  عإلااكند   :ع ع-الا جىهىععال د ث عاععايكت ىععامرقما .

 أحمد، رحاب فايز.

 .192-109صعع-(.0212) وناوعع12عع-اعمل.ع-  االعايكت ىععامرقما :ع  اا عةىم عمممكت  عامرقما عاملىيا .

 يونس. اياس إسماعيل،

 ع2 ييجع-و ييىع. جميي عايركييزعاملربييىعمم يييولع امد ااييىععاييعععمييومعايكت ييىعع ايلمع-ايكت ييىععامرقمايي عاييععام ييؤس.

 .199-111صع-(.0202) وماوعع19ع

 إسماعيل، جودت على محمد.

 ص.011ع-.0219 مات ع  ىبعالجى ل  عع:إلااكند   ع-ايكت ىععامرقما عال د ث .

 إسماعيل، شيماء عبد هللا.

ع- شيير ععايكت ييي عامرقماييي عبجى لييي عبنهيييى:ع  اايي عةىمييي /عإ يييرا ع يميييدع ت يييععع ييدعام يييى ى عأايييى  عةى يييدععييييع.

 .0212هى عبن

 ع فى ل عبنهى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ععععع
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 امحمد ، مو ى.

 ع2 يجع-ايجمي عالجزا ر ي عمممملروطيىع.ع-نيوعإاشىءعايكت  عامرقما عمممملروطىععبىيركزعاموطنىعمممملروطىع.

 .99-29صع-(.0211)ع4ع

 أو أكرم، خولة.

Access aux bibliothèque numeriques par les deficients visuels: Definition d'une interface a 

commande vocale.- Rabat, 2016.- 72p. 

Thesis- Ecole des Sciences de l'Information. 

 باملينو، مايكل.

العأةييييو ع-نيييييوع كت يييي ع قمايييي ع طنايييي :عايكت يييي عاملى يييي عامرقمايييي ع  ر كايييي عنموذفييييى/ع رفميييي عع ييييدعامييييرةمنع ييييراج.

 .21-20صعع-(.0212)أبر لعع42عع-ايلر  .

 برشان، نادية.

Mise en place d'une bibliotheque numerique a travers la norme UML au profit de L'Ecole Superieure 

de Technologie de Salé.- Rabat, 2016.- 76p. 

Thesis- Ecole des Sciences de l'Information. 

 على آدم.بوغزالة، حسين 

نيوعإاشىءع كت  ع قما عبمكت ىععفى ل ععمرعايملتى :ع  اا عايععالاةتاىفيىعع امتملريا عمممتيت  ل/عإ يرا ع

 ص.022ع-.0212بنهى عع- يمدع ت ععع دعام ى ى عأاى  عةى دععيع.

 فى ل عبنهى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 توفيق، إلهام محمد.

ايكت يييييىععامرقماييييي ع  ى  ماييييي عاملرباييييي عم  يييييى ة:ع  ااييييي ع  ااماييييي ع  ى نييييي /عإ يييييرا ع ى  ييييي ع يميييييدععييييييععقىبماييييي ع

  ج.0ع-.0214ام ىهرة عع-ةتن.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 الجبورى، بشرى كمال طه.

) وناييييوعع90 عع00 ييييجع-ايجميييي عاملربايييي عمأل  ييييافع امتوثايييي ع ايلمو ييييىع.ع-ايكت يييي عامرقمايييي :عاياييييىهالع اىاييييا .

 .24-91صعع-(.0214

 حافظ، أحمد يوسف.

ايكت يييىععامرقماييي ع    هيييىعايييعع عيييلع تلز يييزعاييتيييوىعام را يييىع امتلميييالعإلامك ر ايييى:ع  ااييي ع ر ا اييي ععييييععقريييىعع

)  اايىععع-ص.912ع-.0212  نماي عايلر ي  ععأبيو أى:ع زا ةعامث ى ي ع-.1 ع-امتلمالعبى  يى اععاملرباي عايتييدة.

 (9؛اععايكت  عإلا ى ا ا 
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 الحراص ى، نبهان بن حارث.

) وناييييييوع02ععع-املسييييييجام .ع-   عايكت ييييييىععامرقمايييييي عاييييييععااييييييتدا  عامث ى يييييي ع  عييييييلعخريييييي عامتنمايييييي عايتييييييتدا  .

 .02صعع-(.0214

 حسن، محمد إبراهيم.

ععامضييييخم :ع  اايييي عم  مييييولعالابتكى  يييي ع يييي عإ ييييى ةعخىفيييي ع رييييو رعخييييد ىععايكت ييييىععامرقمايييي عيواف يييي عام اىنييييى

 .94-11 عص9 جع-ممر   عام ينا .

 .0219ايد ن عاينو ة عع-اعع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتجد دعاععايكت ىع.

 حسنين، رجب عبد الحميد.

Impact of e-library on e-learning: Empirical study on HBMSU e-library.- Cybrarians Journal.- 

No.42 (July 2016).- p.1-8. 

 حمد ، ابتهاج حامد.

امتملريا عالاشييىءع كت ي عامك ر نايي عبمكت يي ع ماي عآلا ابعبجى ليي ععميرعايملتييى ع/عابثهييىجعةى يدعةمييدع عانت ييى ععع

 .422ع-499صعع–ع دعامت معبوبكرع.ع

 .0202 ع عطبر ع–اععايم مرعاملممىع  لعم تلعايكت ىعع عايلمو ىععبجى ل عطبر ع.ع

 

 حوتية، فطيمة الزهراء.

ايكت يييييىععامرقماييييي :ع ايييييىهالع ضيييييواب عااييييي را جاثهىعايتيييييت  ما عايييييععاميييييوطنعاملربيييييى/ع رامييييي عامزهيييييراءعةو اييييي  ع

 .199-144صعع-(.0202)ع1 عع0 جع- جم ع  ى عملمومعايكت ىعع امتكنوموفاى.ع-عااا عةو ا .

 خالد، فادية عبد الرحمن.

 ع-(.0202)ع1 عع0 جع- جم ع  ى عملمومعايكت ىعع امتكنوموفاى.ع-واق ع ايتت  ل.ايكت ىععامرقما :عبؤسعام

 .122-40صع

 .سعاد خشخوشة ، أشرف أبو الا 

  اايي ععييينعااشيييىءع عاايييتملدامعايكت يييىععالامك ر ناييي عبمماتيييىاععامتلميييالعامليييىلعع:عايكت ييي عالامك ر ناييي عبكماييي عععععع

صعع–ر عأبيييوعالاايييلى عخيخو ييي ع عضييياىءعاميييد نعايز  يييعع.عطيييرابم عنموذفيييىع/عأ يييع–امت ناييي عالامك ر ناييي ع

 .ععععععع140ع-119

 .0211طرابم ع عع–اععايم مرعاملممىعم جملا عاممابا عمممكت ىعع عايلمو ىعع ع   اف.عععععع

 دحيم، وفاء.

ع19عع-. جميييييي عايكت ييييييىعع ايلمو ييييييىعع-ايكت يييييي عإلامك ر نايييييي عبتييييييىفو اء:عأ لع كت يييييي ععى يييييي عإمك ر نايييييي عاييييييععماباييييييى.

 .122-129صعع-(.0214)
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 الراشدى، أمل بنت خلفان.

 رييو رع كت يي ع قمايي عم تييلع  ااييىععايلمو ييىععبجى ليي عامتييمرىسعقييىبوسع  يي عاةتاىفييىععايتييتااد ن/عأ ييلع

 .119-92صعع-بنالعخماىسعبنعاىملعامرا دى عه لعبنعنىفرعام والادى.

 .0212اينى  ع ععع-جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماج.لع00م مرعاياعع

 رفعت، حسام الدين محمد.

)أبر يييل/عع0 عع9 ييجع-ايجمييي عامد مايي عملمييومعايكت يييىعع ايلمو ييىع.ع-ايكت يي عامرقمايي عامتيييلو   :ع  اايي ع يمامايي .

 .091-090صعع-(.0212 وناوع

 ركنية، سهام.

 جميي ع  ييى عع-  ا عنموذفييى.ايكت ي عامرقمايي عبىلجى ليي عالجزا ر يي :ع كت يي عفى ليي ع  ؤييرعع ييدعام ييى  عمملمييومعإلاايي

 .00-09صع-(.0202)ع0 عع0 جع-ملمومعايكت ىعع امتكنوموفاى.

 الزامل، منصور عبدهللا.

  نىعايكت ىعع  ى  ما عاععايممك عاملرباي عامتيلو   عمممكت يىععامرقماي ع   يىعييىع   عايععبايىسع ينع ف ي عن يرع

ع-(.0212)أبر يل/عايبتمبرعع0 عع00 يجع-كع  يدعاموطناي . جمي ع كت ي عايميع-:ع  ااي ع  ى ني .عIFLA تمل ىعام را ع

 .19-1ص

 سالم، شوقى.

 .120-41صعع-ايكت  عامرقما عايد اا ع   ثؤرهىععيععاملمما عامتلماما :عنمىذجععىيا ع  جى بع  ر  ع ا دة.

 .0219امشى ق  عع-اععايم مرعإلاقمامىعامراب عم   عاععاينر  عاملربا .

 .اعيل سكيك ، سامية اسم

ع– جمي عامو اقيي ع.عع–م ي يي عاملرباي عايعع يلعفى ييي عامكو  نيىع.عاعمتالايلع   عايكت ييىععامرقماي عايعع   ي ع   رةي ععععع

 .000ع– 014صعع–.(ع0202)ع يتمبرع2ع

 . السودانى، صالح ياسين

 ضييييىعايكت يييي عامرقمايييي عايتن ميييي :عبنييييىءعأنمييييوذجع ر ا ييييىعمممنييييىط عامنى ايييي عاييييعع يى  يييي ع يتييييىس/عإ ييييرا عةتيييينع

 .0211بغدا  عع-امنجى .

 الجى ل عايتلن ر  .ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 حسن.ليلى صباح، 

بنييىءع كت ييىعع طاييىلعامرقمايي عبىاييتملدامعن ييلعإ ا ةعاييتييوى:ع  اايي ع جر بايي ع سيي ا /عإ ييرا عطيي لعنييى لع

 .0210بغدا  عع-امزهؤرى.

 الجى   عايتلن ر  ع.ع–أطر ة ع)ع ىفتتؤر(ع

 عابدة، حسان.

ع-.0212عميىس:ع ا عايل يزعممنشيرع امتوزييي  عع- يىععإلامك ر ناي :ع يلع يىع يتىفييهعأ يؤسعايكت ي عمتريو رع كتبتييه.ايكت

 ص.022
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 العبد الجبار، عبد الجبار.

ايكت يييييييىععامرقماييييييي عإةيييييييدىعأ  اعع ي اييييييي عأهيييييييدا عامتنماييييييي عايتيييييييتدا  :عايكت ييييييي عامرقماييييييي عاملرباييييييي عايوةيييييييدةع

 .21-29صعع-(.0212ع)نو مبرع02ععع-املسجاما .ع-أنموذفى.

 عبد الرحمن، زياد إبراهيم يونس.

 ص.029ع-.0219بنهى:عفى ل عبنهى عع-ايكت ىععإلامك ر نا ع امرقما ع أثرهىعامث ىاععاععايجتم .

 عبد الصبور، إبراهيم محمد.

ع ترم ييىعع يو ييلع كت ييىعع ماييىععفى ليي ع زهييرعبىموفييهعام  يييععيكت ييىعع قمايي :ع  اايي ع  ملرييا /عإ ييرا عز يين

 ص.090س ع-أع-.0212أااو  عع-امد نعع دعام ى ى عع دعال مادعأبوعخرص.

  ااو .عقتلعاموثى  ع ايكت ىع.بفى ل ع زهر.ع ما عاممغ عاملربا عع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 عبد هللا ، أحمد مصطفى.

ااييي ع  ى نييي ع/عايكت ييي عإلامك ر ناييي عبجيييى لتىعأمع   يييىسعإلااييي  ا ع  هماييي ع    هيييىعايييععخد ييي عايتيييتااد ن:ع   

 .0202أمع   ىس عع-إ را ع   ىع يمدععيع.

 أطر ة ع) ىفتتؤر(عفى ل عأمع   ىسعإلاا  ا ع.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.

 عثمان، النور محمد.

   عايكت يي عامرقمايي عاييعع عييلع  ييى  عامييتلملعالجى لايي ع يينع ف يي عن ييرعاملييى مؤسعاييععايكت ييىععالجى لايي عبوال يي ع

 .124-41صعع-(.0219)ابتمبرع0 عع0سع-ت ىعع ايلمو ىع.ةوما عايكع-الخرطوم

 العثيمين ، إقبال.

Digital libraries at universities in Kuwait: a preliminary study.- Arab Journal of Library & Information 

Science.- Vol.36, No.1-4 (January / October 2016) p.4-12. 

 العقلق، جميلة.

The future of information services and digital libraries: the case of libGen and SciHub.- Vol. 1, p.719-

726. 

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 عكنوش، نبيل.

نران :ع ينعاماكيرةعإليععقتيع-قراءةع  ااما عيشر ععايكت  عامرقما علجى ل ع  ؤرعع دعام يى  عمملميومعإلااي  ا 

 ص.00ع-امتجتاد.

 .0212قتنران  عع-اععايم مرعاملربىعةولعايكت ىعع  ماتىععايلمو ىع.

 العالف، نور هاشم يحيى.

 .0210ايوفل عع- يمو عفىلةعإامىعال.ع ايكت ىععامرقما عاععفى ل عايوفل:ع  اا ع  و ما /عإ را

 فى ل عايوفل.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع
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 ا محمد عقيل .على ، مه

اىاييا عم ييدءع ع رييو رعايكت ييىععامرقمايي ع يينع ف يي عن ييرعأ نييىءعايكت ييىععبىيماتييىعع  ى  مايي عاييععامتيييد ىعع  عععع

 عفى ليييي عايجميييي عاملممايييي عمكمايييي عالا ابعع–  ميييي عامكو ييييال/ع  ييييىع يمييييدعع اييييلععيييييعع عع ييييدعاملز ييييزعامتييييو  ع.ع

 .009ع– 141صع–( . 0219)ع99عع–أااو ع.ع

 أمين.على، هايدى 

ايكتيييبعامرقماييي عمألطر ةيييىععايييععايكت ييي عايركز ييي عبجى لييي عام يييىهرة:ع  ااييي ع يماماييي ع  ااماييي /عإ يييرا ع يتييينع

 .0219ام ىهرة عع-امتادعاملر نى ع يمدعاىملعغنال.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 القرم ، الهام . 

ايجمييي عاملرباييي عمأل  يييافع عع–غيييزةع.عع–امرقماييي عايييعع عيييلع ع ريييو رعام ييييثعاملمميييىع:عفى لييي ع زهيييرعع   عايكت ييي 

 .92ع-20صعع–( . 0202)ع يتمبرعع94يعععع09سع–امتوثا ع عايلمو ىعع.ع

 قرمور، كريمة.

ع-برنيى ى.ع شر ععإاشيىءع كت ي ع قماي :عةىمي عايد اي عاموطناي عاملمايىعمم اريرةعبيىلجزا ر/عكر مي عقر يو  ع اضيا 

Cybrarians Journal.-12-1صعع-(.0212) ى سعع91عع. 
 

 قموح، ناجية.

ع-.Cybrarians Journalع-امتملريا عيشييى ي عايكت يىععامرقمايي :ع  اايي عن ر ي /عنىفايي عقمييو  عخد مي عبوخىمايي .

 .02-1صع-(.0219) ى سعع10عع

 كرسوع، ديانا.

-011صع- ليي ع متييرؤسعامت نايي ع)خضييو ى(عأنموذفيييى.   عايكت يي عإلامك ر نايي عاييعع عييلعامتلمييالعالجيييى  ع:عفى

029. 

 .0212عمىس عع-اععايم مرعامد لععامثىمثعاععامنشرعإلامك ر اىعيكت  عالجى ل ع   نا .

 .كريم، وفاء محمد

ايجمييي عاملراقاييي عمتكنوموفايييىعع-ايكت يييىععامرقماييي ع    هيييىعايييعع م اييي عةىفيييىععام يييىةثؤسعلغيييراضعام ييييثعاملمميييى.

 .00-1صع-(.0214)ع1 عع9 جع-ايلمو ىع.

 املالكى، مجبل.

 ص.012ع-.0202عمىس:ع مات عامو ا عممنشرع امتوزي  عع-ايكت ىععاعععىملع تغؤر.

 محمد، عصام الدين حمدان.

 .009-012صعع-(.0214)ع0عع-ةوما عايكت ىعع ايلمو ىع.ع-ايكت ىععامرقما :عالخ ى حع ايا وم.
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 .محمود، محمود سيد

Bilingual Qatar Digital Library: Benefits and challenges/ Mahmoud Sayed Mahmoudع , Maha M. 

Al-Sarraj.- p. 191- 194.  

 In  International Conference on Asian Digital Libraries.- Springer, Cham, 2018. 

 .مسلم، سعد حمود

 جمييي ع  يييى عملميييومعع-لمو ى اييي :ع  ااييي ع اقييي عةيييىل.ايكت ييي عإلامك ر ناييي عم جى لييي عامتكنوموفاييي عايييعع يييلعام ي ييي عاي

 .94-00صعع-(.0219(ع1 عع1 جع-ايكت ىعع امتكنوموفاى.

 رفميييي عأ يييير عع داييتيييينعع؛  عكيييير   عباييييلع ييييى ع انياييييلا/ع ير ييييرعاي ىاييييلاىسع  ييييز املكتبــــات الرقميــــة الد ليــــة

 ص.912ع-.ع0212 عام ىهرة:عايركزعام و ىعمم رفم ع-.1 ع-امشر ف.

ع-(.0212) ييى سعع00عع-املسييجام .ع-.رقميــة العربيــة: إبــراز لهويــة املحتــوى وتــدعيم للقاعــدة الثقافيــةاملكتبــة ال

 .2-9صع

 .21-29صعع-(.0211) وناوعع01ععع-املسجام .ع-.املكتبة الرقمية العربية املوحدة

 -(.0212ع)نو مبرع02ععع-املسجام .ع-.املكتبة الرقمية العربية املوحدة: خدمة جديدة للثقافة العربية

 .02-02صعع

 -(.0219)ع00عع- جم عايكت ىعع ايلمو ىع.ع-.Ask Zadاملكتبة الرقمية ومحرك البحث ألاكاديمى 

 .002-001صعع

 مهرى، سهيلة.

 .0211قتنران :ع ا عبهىءعامد نعممنشرع امتوزي  عع-ايكت  عامرقما :ع ا عامن ر  ع امتر ا ا .

 هاشم، سماح صالح.

يد اا عبميى   عإلااكند   :ع  ااي ع اداناي ع ي عامتملريا عمنميوذجعممتر اي عايععفم و  ي عايكت  عامرقما عا

 .ع0214إلااكند   عع-  رعاملربا /عإ را عأ ىاىعزكر ىعامر ى ى ع وقعع يمو عاىمل ع  ىع يمدعممى.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(.

 كا.واندل، أجنسز 

Les bibliothèques numériques polonaises: leur role et organization.-  

 .112-109صعع-(.0212)ع2 عع0 جع-إ ى ة.

 يوسف، محمد محمود.

ع90عع-أةييييوالعايلر يييي .ع-ايكت يييي عاملربايييي عام ييييينا عامرقمايييي عنى يييي ةعةضييييى   ع  تكييييرةع رييييلععيييييععأكبييييرعث ييييى تؤس.

 .01-02صعع-(.0214)ابتمبرع

 .ياد ابراهيم يونس ، ز 

 0214الاايكند   ع:ع ماتي ع ي ىبعالجى لي ع عع–ايكت ىععالامك ر نا ع عامرقما ع عأثرهىعامث ىاععايععايجتمي ع.ع

 صع.ع029ع–. 
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 مكتبات السجون
 

 ابن سليم، نايفة بنت عيد.

ى لعاييعع اقيي ع كت ييىععامسييجوسع  تييىهمثهىعاييعع  هاييلعامنييزالء:ع كت يي ع ييجنعامنتييىءعبىمسييجنعايركييزىعبوال يي عاييم

ايجمي عاملرباي عمأل  يافعع-امرن ععمىسعأنموذفيى/عنى اي عبنيالععايدعبينعايمال عنى  ي عبنيالع يميدعاماوايلاد  .

 .014-019صع-(.0214) وناوعع90 عع00 جعع- امتوثا ع ايلمو ىع.

 دريبين، نصيرة.

بع ايي  ول:ع كت ي ع   ع كت ىععامسجوسع  تىهمثهىعاعع الالعايتم ما عايجتملا عمت هالعامنزالءعبيؤسعايرميو 

 .920-991صعع- جنعام مال عبىلجزا رعنموذفى/عن ؤرةع    ؤسع ععي  ىع يىاع عآ ىلعملمر س.

 .0219 ع) وا ( عب  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.عفر مع02م مرعاياعع

 دموش، أوسامة.

لجزا ر:عتلز يزع مى ايىععامواىط عامث ى ا عاعع ضىءعامكتىب:عام راءةع ايرىمل ع اخلع ماتىععامسجوسعاععا

 جميييييي عايركييييييزعاملربييييييىعمم يييييييولع امد ااييييييىععاييييييعععمييييييومعع-إفيييييي  ع   هاييييييلع إ  ييييييىجعامسييييييجنىءع اخييييييلعايجتملييييييىع.

 .094-041صعع-(.0202) وماوعع19 عع2 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 مهدى، شباحى.

 .110-90صعع-(.0219)ع1عع 2 جع- جم ععملعايكت ىع.ع- اق ع كت ىععامسجوسعاععالجزا رع أثرهىععيععامنزالء.
 

 المكتبات الشخصية

 )أنظر: املكتبات الخاصة(
 

 المكتبات الطبية
 

 . التكرورى، سناء حافظ

ايجمي ع   ناي عع-ايكت ىععامر ا ع خد ىسهىع  عام ركؤزععيعع كت ىععايتلشااىععاععايممكي ع   ناي عام ى يما .

 .102ع-101صع-(.0219) يتمبرعع9 عع19 جع-مممكت ىعع ايلمو ىع.

 دياب، مفتاح محمد.

 عمىس:عامدا عاين جا عممنشرع امتوزي  ع-  د  عاعععملعايكت ىعع ايلمو ىععامر ا ع امص ا .

 ص.022ع-.0212ع

 .الشربجى، نجيب

ايجمي ع   ناي عمممكت ييىععع-ايكت يىعع ايلمو يىععامر اي ع:عالامت يىءع الاخيت  /عنجاييبعامشيربجع عز يدعال ميداس.

 .11-11صعع– (.0219) يتمبرعع9 عع19 جع-ىع. ايلمو 
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 .عبد الفتاح، أمينة حمدى

 كت ييي ع ل يييدع ايييو   عبم يييى سعمألبييييىلعامر اييي :ع  ااييي عةىمييي /عإ يييرا ع يتييينعامتيييادعاملر نيييى عناايييؤسع يميييدع

 .ع0212ام ىهرة عع-اي دى.

 ع.أطر ة ع) ىفتتؤر(.عفى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ى
 

 المكتبات العامة

 )أنظر أيضا: مكتبات ألاطفال. املكتبات املتنقلة(
 

 التكرورى، سناء حافظ.

 .140-129 عصع0 جع- تت  لعايكت ىععاملى  عاعع لعاقت ى عايلر  .

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 لهامى، مصطفى محمد.

 ع1 ييجع-ام ى ميي ععيييععايشيير عىععبىيكت ييىع/ع  ييراىع يمييدعسهييى ى عبديليي ع ةمييواى.ع زا ييىعاملشييباكعاييععإلا ا ة

 .009-001صع

 .0219ايد ن عاينو ة عصع-اعع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتجد دعاععايكت ىع.

 الحمزة، منير.

نماثهييى/ع نؤييرع تييم ما عايكت ييىععاملى يي ع جييى ع طاييىلعايوهييوبؤس:عبرنييى جع   يير عمنشييىطىععاكلشييى عايواهييبع  

 .929-911صع-ال مزة ع و  ععادعايىمك عةمزةعمعجىل.

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 رايس ، شيماء.

ع– جمي عامو اقي ع.عع–اعع لعفى ي ع و  نىع:ع جيى بع  ماي ع)ععينعبليد(.   عايكت ىععاملى  عاععخد  عايجتم عععععع

 .112ع-102صعع–( . 0202مبر)ع يت2عع

 السريحى، حسن بن عواد.

 .10-11صعع-(.0212) وناوعع12عع-اعمل.ع-ايكت ىععاملى  ع  شر ععاي دعؤس.

 السيد، جيهان محمود.

 .0211إلااكند   :ع ا عامث ى  عاملمما  عع-امت ثؤرعامث ىاععمممكت ىععاملى  :ع  اا ع ادانا .

 صبرة، أحمد عبد العال.

 عع02 يجع- كت ىع.نيال.ع-ىععاملى  عايعع واف ي عامتييولعامرقميىع    مي عاةتاىفيىععايتيتااد نع نهيى.   عايكت 

 .11-1صعع-(.0219/عأغتر /عابتمبرعو) وماع0ع

 القالل ، ربيعة عثمان .

 .عععععع022ع– 022صعع–   عايكت ىععاملى  عاعع يوع  ا عايلمو ى ا ع عبنىءع جتم عايلمو ىعع.ع      

 .0211طرابم ع عع–اععايم مرعاملممىعم جملا عاممابا عمممكت ىعع عايلمو ىعع ع   اف.ععععععع
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 كحالت، سمرة.

ايجميييييي عايغى بايييييي عممتوثايييييي عع- وف هييييييىععةد ثيييييي عاييييييعع عييييييلعامل قيييييي عبييييييؤسعايكتأييييييىع ايتييييييتاادعاييييييععايكت يييييي عاملى يييييي .

 .109-110صعع-(.0211)ع09عع- ايلمو ىع.

 .111-49صعع-(.0212)ع2 عع1 جع-أ ضىعاع:ع جم ععملعايكت ىع.

 الكميش ى، لطفية على.

ع12ععع- جميييي عايكت ييييىعع ايلمو ييييىع.ع-   عايكت يييي عاملى يييي عاييييععث ى يييي عايجتميييي ع امتيييييولعإلييييعع جتميييي عايلمو ييييىع.

 .100-110صع-(.0212) وناوع

 محفوظ، سهير أحمد.

 12-99صع-(.0214) برا رعع12 ع11عع-أ بع طاىل.ع-ايكت ىععاملى  ع أ بع طاىل:عاهتمىمععىممى.

 محفوظ، سهير أحمد.

 ص.100ع-.0214ام ىهرة:عايكت  ع  ى  ما  عع-.1 ع-ايكت ىععاملى  ع  كت ىعع طاىل:عا جىهىعععىيا .

 هالل، رؤوف عبد الحفيظ.

 .0صع-(.0219) نى ر/ع برا ر/ع ى سعع1 عع02 جع- كت ىع.نال.ع- اشر عالاقت ى   عمممكت ىععاملى  .

 

 اإلمارات العربية المتحدة -كتبات العامةالم
 

 أبو عيد، عماد محمد.

 .002-014صعع-ايكت ىععاملى  عاعع  ىكنعاملى  عنموذجعمتم ا عاةتاىفىععايجتم ع نعالخد ىععايكتبا .

 .0212امكو الع عع-جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماجعاملربى.لع00م مرعاياعع

 .Q Science Connect.- Vol.2016.-14pأ ضىعاع:ع

 عباس، على.

ايكت ييي عاملى ييي ع    هييييىعايييعع جتميييي عايلر ييي :ع  اايييي عيجتمييي ع  مييي عإلا ييييى اععاملرباييي عايتيييييدة/عإ يييرا ع ييييل ىسع

 .0212ام ىهرة عع-خماا .

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 القاسمى، هدى.

ت ييييي عامشيييييى ق عاملى ييييي  ع كت ييييي عخو  كيييييىس ع كت ييييي عام  يييييد ع كت ييييي ع بيييييىعال  ييييين ع كت ييييي ع ا ىعإة يييييى اىع:ع ك

 .002-199صعع-(.0211)ع14عع-اقرأ.ع-ال مو ع كت  ع م ىء.

 مشوح، يسمى أنور.

ع-ايكت ىععكيىضنىععممملر  عامرقماي ع قايى ةعامتغاؤيرعايجتم يع:ع  ااي عاالشيراقا عيكت يىععامشيى ق عاملى ي .

 .412-241ص

 .0219فرب ع) وا ( عع- م مرعالا يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.عاع
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 الجزائر -المكتبات العامة
 

 ابن خاوية، يمينة.

 .192-102صع-(.0212)ع2 عع0 جع-ا ى ة.ع-ايكت  عاملمو ا عاععالجزا رع  يد ىعع جتم عايلمو ىع.

 ابن قويدر، سمية.

ر ييي ععييييعع واقييي عامتوافيييلعالافتميييىعع:ع  ااييي ع سييي ا عيكت يييىععايكت يييىععامر يتيييا عمممرىملييي عاملمو اييي عالجزا 

 (.0202)ع2عع-ب ماو ماى.ع-امغربعالجزا رى.

 امحمد ، مو ى.

 .114-101صعع-ايكت ىععاملى  عالجزا ر  ععيعع  ك عالان رنال:ع  اا ع  ااما .

 .0210 بت  عع-اععايمت ىعاموطنىعةولع اق عخد ىعع كت ىععايرىمل عاملمو ا .

 د ، مو ى.امحم

ع- اقيي عامتن ييالعبمكت يي عايرىمليي عاملمو ايي :ع  اايي عةىميي عايكت يي عامر يتييا عمممرىمليي عاملمو ايي عموال يي عا  ا .

 .49-21ص

 .0210 بت  عع-اععايمت ىعاموطنىعةولع اق عخد ىعع كت ىععايرىمل عاملمو ا .

 أولم، خديجة.

ع9ععع-ب ماو اماييييييى.ع-املمو ايييييي عبىمشيييييير عالجزا ييييييرى.عتلز ييييييزعالانتمييييييىءعامث ييييييىاععامييييييوطنىعلجم ييييييو ع كت ييييييىععايرىمليييييي 

 .020-019صعع-(.0219)

 بلبشير، سميرة.

 يييييى  قعايكت يييييىععاملمو اييييي عايييييععالجزا ييييير:عامنشييييي ةع امتريييييو عايييييععضيييييوءع ا يييييومعاماضيييييىءعامثىميييييث:ع  ااييييي ع اداناييييي ع

  هراس.ع-مممكت ىععامر يتا عمممرىمل عاملمو ا عبىمغربعالجزا رىعنموذفى.

 .1فى ل ع هراسعع-أطر ة ع) كتو ا (

 بومعرافى، بهجة.

 .10-2صع-   ع كت ىععايرىمل عاملمو ا عاعع جتم عفغؤر.

 .0210 بت  عع-اععايمت ىعاموطنىعةولع اق عخد ىعع كت ىععايرىمل عاملمو ا .

 جزايرى، سمير.

ميييىعع:ع  ااييي ع سييي ا عيكت يييىععايكت يييىععامر يتيييا عمممرىملييي عاملمو اييي عالجزا ر ييي ععييييعع واقييي عامتوافيييلعالافت

 ص.11ع-امشر عالجزا رى/عامؤرعفزا رى ع ى سعاى ح.

 .0212ام ىهرة عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع04م مرعاياعع

 حافظى، زهير.

 .019-092صعع-   عايكت ىععاملى  عاعع الالعايرىمل عاملمو ا عاععايجتم /عزهؤرعةى  ى ع يمدع ةى يع.

 .0210 بت  عع-ىعاموطنىعةولع اق عخد ىعع كت ىععايرىمل عاملمو ا .اععايمت 
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 دموش، أوسامة.

الا كوموفايييىع الاايييتدا  عايييععإاشيييىءع   يييمالعايكت يييىععاملمو اييي عبيييىلجزا ر/عأ ايييى  ع  يييو  عع يييدعام يييى  عع يييدع

 .111-100صعع-(.0214)ع02عع-ايجم عايغى با عممتوثا ع ايلمو ىع.ع-الامه.

 دموش، أوسامة. 

  هراس.عع-ايا ومعالجد دعمماضىءعاملمو ىع  ر ا ى هعبىيكت ىععاملمو ا عاععالجزا ر.

 .1فى ل ع هراسعع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 دموش، أوسامة.

ايجميييي عاملربايييي عمأل  ييييافعع-ايكت ييييىععاملمو ايييي عاييييععامتاىايييي عاموطنايييي عامتلمامايييي عبييييىلجزا ر:عامل قيييي ع  بلييييى .

 .01-12صعع-(.0219) وناوعع91 عع00 جع-ممتوثا ع ايلمو ىع.

 (.0219)ابتمبرعع11عع-.Cybrarians Journalأ ضىعاع:ع

 زيان، بوزيان منال.

 اقيي عامتنشييا عامث ييىاععاييعع كت ييىععايرىمليي عاملمو ايي :ع  اايي ع ادانايي عبمكت يي عايرىمليي عامر يتييا عاملمو ايي ع

 .0212خمي ع ماىن  عع- لر  .موال  ععؤسعامد يع/ع نىلعز ىسعبوز ىس عكر م عةتؤس عإ را ع ىامان ع

 فى ل عالجا لع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 زين الدين، طرشاوى محمد.

ع- عةييييىجع ييييلاب.امييييد نعع ىع يمييييدعز يييينىخييييد ىععايكت ييييىععاملمو ايييي عبييييىلجزا رعاييييعع ييييلعامو ييييبعامييييداللع/عطر يييي

 ص.11

 .0212قتنران  عع-اععايم مرعاملربىعةولعايكت ىعع  ماتىععايلمو ىع.

 ء الدين رايح.شرطيوى، بها

ايكت يييىععاملى ييي ع  يييدىعفىهز ثهيييىعمتر اييي ع كنوموفايييىعايلمو يييىعع الا  يييىل:ع  ااييي ع اداناييي عبىيكت ييي عام مد ييي ع

 .ع0212قتنران عع- مغومعاملادع ال  ع ام .ع-العقىالع ومو عقىال نى

 .0فى ل عقتنران عع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 شعشوع، معمر.

 .ع094-044صعع-مواق ع آلا ى .ع ق عام ى  عبىيكت  عاملمو ا :عا

 .0210 بت  عع-اععايمت ىعاموطنىعةولع اق عخد ىعع كت ىععايرىمل عاملمو ا .

 صدار، نور الدين.

:عايكت ي عامر يتيا عمممرىملي عاملمو اي عموال يي ع؟عةوكمي عايكت يىععاملى ي عايععالجزا ير:عأىع   عاييعع يتيؤسع  اء

 .110-92صعع-(.0214)ع1 عع2 جع- جم ععملعايكت ىع.ع-ىل.ة   بت عأنموذفى/عنو عامد نعفدا  عامامىسع

 صدار، نور الدين.

 وقيي عايكت ييىععاملى يي عضييمنعايملريي عامييوطنىعممملمو ييىعع    هييىعاييععبنييىءع جتميي عايلمو ييىع:ع  اايي ع ادانايي ع

 .90-04صعع-مممكت ىععاملى  عموال  ع بت .

 .0210 بت  عع-لمو ا .اععايمت ىعاموطنىعةولع اق عخد ىعع كت ىععايرىمل عام
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 طرشان، حنان.

ايكت ييييييىععاملى يييييي ع    هييييييىعاييييييعع ي ايييييي عامتنمايييييي عامث ى ايييييي عمييييييدىعامراييييييلعالجزا ييييييرىع إعييييييدا  عيواف يييييي ع يييييييد ىعع

 .02-10صعع-ايتت  ل.

 .0210 بت  عع-اععايمت ىعاموطنىعةولع اق عخد ىعع كت ىععايرىمل عاملمو ا .

 .11-02صعع-(.0219)ع9 عع0 جع-أ ضىعاع:عإ ى ة.

 غاش ى، براهيم.

 موضيييي ع كت ييييىععايرىمليييي عاملمو ايييي عاييييععبي ىسهييييىعاييمايييي عبييييؤسعايم ييييلع ايتييييى :عايكت يييي عامر يتييييا عموال يييي عبتييييكرةع

 .12-90صعع-أنموذفى.

 .0210 بت  عع-اععايمت ىعاموطنىعةولع اق عخد ىعع كت ىععايرىمل عاملمو ا .

 قريع، هاجر.

 عاةتاىفىععامت  ا :ع  اا ع ادانا عبمكت  عبمد ي ععيؤسعاايمى ة/عهيىفرع   ع كت  عايرىمل عاملمو ا عاعع م ا

 .0212قتنران ع عع-قري  عةتنىءعبوقرة.

 .0فى ل عقتنران ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 قسطالى، عبد الحق.

 كت ىععايرىمل عاملمو ا ع    هىعاعع   عاي ر نا عبىيجتم عالجزا رى:ع  ااي ع اداناي  ع كت ي ععيؤسعاميد يع/ع

 .0212خمي ع ماىن  عع-دعال  عقترىلع عكر لعبوفمل .ع 

 فى ل عالجا لع.ع–أطر ة ) ىفتتؤر(ع

 قشيدون، حليمة.

 .109-101صعع-ايكت  عامر يتا عمممرىمل عاملمو ا عموال  ع اى ععبؤسعامواق ع اي  ول.

 .0210 بت  عع-اععايمت ىعاموطنىعةولع اق عخد ىعع كت ىععايرىمل عاملمو ا .

 زهير. مالكى،

 .02-12صع-(.0219)ع9 عع0 جع-إ ى ة.ع- كت ىععايرىمل عاملمو ا عالجزا ر  :عبؤسعاملشري ع امواق .

 ( : تبسة 5100: 0امللتقى الوطنى حول واقع خدمات مكتبات املطالعة العمومية )

 ايلمو ييىععأعمييىلعايمت ييىعامييوطنىع  لعةييولع اقيي عخييد ىعع كت ييىععايرىمليي عاملمو ايي عبييؤسععشييوا ا عامنشييرع

نيو مبر/عع01-02 الخد  عامنوعا عمممتيتااد عن متيهعايكت ي عامر يتي عمممرىملي عاملمو اي عموال ي ع بتي ع يو ىع

 ص.012ع-.0210 بت :ع ا عامتلادعممنشرع امتوزي  عع- ير رععى لعغزال.

 منسيل، مراد.

 ىمعاييييععالج ييييدع  مييييىعكاىميييي عةيييي ع طاييييىلعاييييععاموفييييولعإلييييععايلمو ييييىع:عنيييييوع كت ييييىعععمو ايييي ع تييييتدا  ع اايييي

 نتيالع عع را :ع  ااي ع اداناي عبىيكت ي عامر يتيا عمممرىملي عاملمو اي عموال ي عاميوا ى/0202ممتنما ع ايعع   ي ع

 (.0219) يتمبرعع12عع-.Cybrarians Journalع-ال مزة. نؤرع
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 السعودية -المكتبات العامة
 

 .91-90صع-(.0214) ى سعع92ععع-العايلر  .أةو ع-.لكةمدار الكتب السعودية وجحور املكتبة الوطنية للم

 الزهرى، سعد.

ع-  ااييىععايلمو ييىع.ع-   ا ع اىاييا ع امثىنو يي عمممكت ييىععاملى يي عامتييلو   ع يينع ف يي عن ييرعام ييى مؤسععم هييى.

 .12-10صع-(.0212) نى رعع14ع

 الشمرى، صالح.

)اييبتمبرعع122 ععع01سع-لعايلر يي .أةييواع- كت يي عايمايي ع ف و هييىعاييععأ  ييا عام ييرالعامامتييرانىع اي دسيي ى.

 .121-94صع-(.0202

 ر، خولة بنت محمد.عالشوي

ع9-1 ععع02سع- جميي عايكت ييىعع ايلمو ييىععاملربايي .ع-   عايكت يي عاملى يي عاييععاشييرعايلر يي عبييؤسعأ ييرا عايجتميي .

 .22-02صعع-(.0212) نى ر/عأكتوبرع

 .094-020صعع-.0212امر ىض عع-أ ضىعاع:ع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 على، على عبد املحسن.

 كنوموفاييييىعايكت ييييىععام كايييي ع    هييييىعاييييعع عييييلعإقى يييي عايييييدسعام كايييي :ع  اايييي عةىميييي عيكت يييي عايمييييكعع ييييدعاملز ييييزع

صعع-(.0219) نيييى ر/ع يييى سع1 عع2 يييجع-ايجمييي عامد ماييي عملميييومعايكت يييىعع ايلمو يييىع.ع-املى ييي عبمد نييي عامر يييىض.

129-011. 

 .أمل بنت حسن العمرى،

ال ضييو عإلامك ر ايييىعمممكت يييىععاملى ييي عامتيييلو   ععييييعع واقيي عامتوافيييلعالافتميييىعع:ع  ااييي ع فييياا /عإ يييرا ع

 .ع0219امر ىض عع-هى لع رةىع.

 فى ل عايمكعالو .ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 الغامدى، فوزية بنت صالح.

ععع-  ااييىععايلمو ييىع.ع-اييععامل ييرعامرقمييى.   عايكت يي عاملى يي عاييعع رييو رعامتلمييالعبىيممكيي عاملربايي عامتييلو   ع

 .000-100صعع-(.0211) ى وعع11

 .فراج، عبد الرحمن

ع49ععع-أةيييوالعايلر ييي .ع- كت ييي عايميييكعع يييدعاملز يييزعاملى ييي ع  عم يييىعممميتيييوىعاملربيييىععييييعع وقل يييىعاملنك يييوتى.

 .11-10صع-(.0214) نى رع

 .20-22صع-(.0212) نى رعع41 عع02سع-أةوالعايلر  .ع-.املكتبة العامة بمكة املكرمة

ع-(.0212)أبر يلعع42ععع-أةيوالعايلر ي .ع-.عامـا فـى خدمـة الثقافـة واملعرفـة 00مكتبة امللك عبد العزيز العامة: 

 .01-19صع
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)أغتيييير عع00ععع-املسييييجام .ع-.مكتبــــة امللــــك عبــــد العزيــــز العامــــة: إلارث الثقــــافى فــــى مواجهــــة ألافكــــار املنحرفــــة

 .2-9صع-(.0212

 ع-(.0212)أغتر عع00ععع-املسجام .ع-.5101لك عبد العزيز العامة تفتح آلافاق العربية ملعرفة مكتبة امل

 .11-4صع

) وناييييوعع91 ععع00سع-أةييييوالعايلر يييي .ع-.مكتبــــة امللــــك عبــــد العــــزز العامــــة والــــدور الثقــــافى والحضــــارى العــــاملى

 .90-04صع-(.0214

 .00-02صعع-(.0212) وناوعع01ععع-املسجام .ع-.مكتبة امللك فهد العامة
 

 

 الصين –المكتبات العامة 
 

 .2-9صع-(.0212) وناوعع01ععع-املسجام .ع-.فرع مكتبة امللك عبد العزيز العامة فى بكين

 

 

 العالم العربى –المكتبات العامة 
 

 غزال، عادل.

ع-رباييييييي .:ع  ااييييييي عاايييييييتر عا عمواقييييييي عاميييييييد لعامل0202ايكت يييييييىععاملى ييييييي ع تلز يييييييزعأهيييييييدا عامتنماييييييي عايتيييييييتدا  ع

 .129-110صعع-(.0214)ع1عع-ب ماو اماى.
 

 العراق -المكتبات العامة
 

 البراك، ميمون.

 .14-11صعع-(.0212)أبر لعع94ععع-ايو  ل.ع-ايكت  عايركز  عاععام  رة.عععع  

 سعيد، أسماء نورى .

ع–ع ييييدعامييييرزا ععيييييعع.عايكت ييييىععاملى يييي عاييييعع يى  يييي عبغييييدا :ع  اايييي ع رو ر يييي ع/عأاييييمىءعنييييو ىعاييييلادع عنبييييراسععععععع

 .122ع– 104صعع–( . 0202)عنو مبرعع1 عععع0 جعع–ايجم عاملراقا عمد ااىععايلمو ىعع عامتوثا ع.ع

 العقيلى، حيدر نجم. 

 ص.119عع-.0214عمىس ع ا عاموضى  عع- كت ىعع   عامث ى  ع:عاملرا عأنموذفى:ع  اا ع س ا .

 العقيلى، حيدر نجم.

 اقل ييييىع اييييي لع رو رهييييى:ع  ااييييي ع سيييي ا /عإ ييييرا ع يتيييييوسعع ييييدعامكييييير لع:علييييرا ع كت ييييىعع   عامث ى يييي عايييييععام

 .0211 ع عبغداع-امل ادى.

 الجى ل عايتلن ر  .ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع
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 فرعون، رائد على.

ايكت يي عايركز يي عاملى يي عاييعع يى  يي عام  ييرةع    هييىعاييععإلاعيي معالجمييىهؤرى:ع  اايي عةىميي /عإ ييرا عآ ييىلعع ييدع

 .0214ام  رة عع-ةد.امرةمنعع دعاموا

 فى ل عام  رة.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 نعمان، عصمت عبد الزهرة.

ايجمييييييي عاملراقايييييي عمتكنوموفايييييييىعع-.Google Earthتلر ييييييفع واقييييييي عايكت ييييييىععاملى ييييييي عاملراقايييييي ععييييييييععخييييييرا  ع

 .94-21صع-(.0214)ع1 عع9 جع-ايلمو ىع.
 

 عمان )سلطنة( –المكتبات العامة 
 

 س.البوسعيدى، محمد بن خمي

ايجميي عع-   عايكت ييىععاملى يي عاييعع نمايي عث ى يي عامراييل:ع  اايي ع ادانايي ععيييعع كت ييىعع طاييىلعبتييمرن ععمييىس.

 .110-92صعع-(.0212) وناوعع0 عع11 جعع-   نا عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 .الحسينى، محمد بن عبد هللا

ايركييزعاملربييىعمم يييولع امد ااييىععاييععع جميي ع-ايشييى ك عايجتملايي عاييععايكت ييىعع همايي عاملى يي عبتييمرن ععمييىس.

 .019-099صعع-(.0219) وماوعع10 عع2 جع-عمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 الحسينى، محمد بن عبد هللا.

ايجميي عع-ايشييى ك عايجتملايي ع    ا عال د ثيي عمممكت ييىععاملى يي :عايكت ييىعع همايي عاييععاييمرن ععمييىسعنموذفييى.

 .012-199صعع-(.0219) وناوعع91 عع00 جع- ىع.املربا عمأل  افع امتوثا ع ايلمو 

 الحسينى، محمد بن عبد هللا.

Civic engagement in the community- manged libraries in Oman.- Cybrarians Journalونايوعع19عع-ع (

 (ع.0219
 

 فلسطين -المكتبات العامة
 

 بر، هانى وجيه.ج

Public libraries in Palestine: reality and solutions.- Cybrarians Journal.- 

 .02-1صعع-(.0214) وناوعع12عع

 خضر، إبراهيم خليل.

   عايكت ييييييىععاملى يييييي عامامتييييييرانا عاييييييععإعييييييدا عايييييييواطنؤسعيجتميييييي عايلر يييييي ع يييييينع ف يييييي عن ييييييرع خ ييييييى اؤسعاييييييعع

ىعمم ييييولع جمييي عايركيييزعاملربيييع-اييى  يييىععاموايييرىع امشيييمىما ع ييينعامضيييا عامغرباييي عاييتمييي :ع  ااييي ع  ى نييي .

 .021-021صعع-(.0219) نى رعع1 عع2 جع- امد ااىععاعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.
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 .سلهب، فاتن عبدهللا

 .944-920صعع- عاععةا عام رالعامث ىاععاملربىع إلااتىاى.ى    ع كت  عبمد  عنىبم عامل

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاععايع

 

 ليبيا -المكتبات العامة
 

 دحيم، وفاء.

) نيييييى رعع12 عع4سع- جميييي عايكت ييييىعع ايلمو ييييىع.ع- كت يييي عامنتييييىءعاملى يييي عبرييييرابم :ع كت يييي عخد جيييي عالج مييييى.

 .009-000صع-(.0212

 الزوام، أمينة محمد.

/عإ ييرا ع ملريا عالخد يي عايكتباي عاملى يي عاييععالجمىهؤر ي عاملربايي عاممابايي عايععإطييى عامن ييىمعاميوطنىعممملمو ييىع

 .0212ام ىهرة عع-ةشمالعقىال عانىءعاي دم.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 

 مصر –المكتبات العامة 
 

 أبو زويد، غادة عزت.

 ص.00ع-ااتملدامع كت  عبمد  عاييم عامكبرى:ع  اا عممواق ع  ملرا عمممتت  ل.

 .0214ام ىهرة عع-يكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىععبجى ل عام ىهرة.اعع م مرعقتلعا

 أبو زيد، سعد عبد املوجود.

ام ييييييدا لعالاايييييي را اجا عمتي ايييييي عالجييييييد ىعالاقت ييييييى   ع يييييينعايكت ييييييىع:ع  اايييييي ع ادانايييييي عملانيييييي ع يييييينعايكت ييييييىعع

 ع-.0214  ؤسعامكوم عع-املى  /عإ را عأ نا ع  راىعفى   عأامىءعف  .

 فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع- (أطر ة ع) كتو ا

 أحمد، نائلة عالء الدين.

 .ع041-021صعع-طر عإبداعا علج بعايتتااد نعمممكت  ع الخد ىععاي تكرة.

 .0219ام ىهرة عع-اعع م مرع ن و  ع كت ىعع  رعاملى  .

 أمان، أحمد.

ايكت يييييىععاملى ييييي :عإلابيييييداعع امتغاؤييييير ع كت ييييي ع  يييييرعاملى ييييي  عاييييييم مرع)  ل(عين و ييييي ع كت يييييىعع  يييييرعاملى ييييي :ع

ايجمي عاملمماي عمممكت يىعع اموثيى  عع-/عأةمدعأ ىس عأاى  عغر ب ع  راىعسهيى ى.0214 يتمبرعع0-0ام ىهرةع

 .021-010صعع-(.0219) وموعع0 عع1 جع- ايلمو ىع.
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 رضوان، أمل صالح.

 .004-049صعع-يجتم :ع كت ىعع يى   عقنىعنموذفى.   عايكت ىععاملى  عبجنوبعفلادع  رعاعع نما عا

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مراياعع

 الشطورى، رضوى سمير.

 كت ييىععفملايي ع  ييرعممث ى يي ع  نمايي عايجتميي عبميى  يي عام ييىهرةع)فملايي عامرعى يي عايتكى ميي عاييىب ى(:ع  اايي ع

ام ييييىهرة عع-ؤسع ييييىكر ع اماييييىع وسيييي ىعع ييييدع  ع ييييل ىسعع ييييدعاملز ييييزعخماايييي . ادانايييي /عإ ييييرا ع نييييىع يمييييدعأ يييي

0202. 

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 الشوربجى، محمد جمال.

 .09-09صع-(.0212)أكتوبرعع01عع-ذاكرةع  ر.ع- كت  ع  ؤرع ى   عبمد ن ع  ؤسعامكومعبىينو ا .

 عبد الرازق ، شيماء عبد الرازق .

)ع ومايييو/عأغتيييير /ع0 ع01 ييييجع– كت ييييىع.عنيييالع.عع– كت يييىعع يييرععث ى يييي عأاييياو عاملى يييي ع:ع  ااييي ع يماماييي ع.ععععععع

 .02-04صعع–( . 0202ابتمبر

 عبد العاطى، أسامة غريب.

 .020-102صع-إ ا ةعايكت ىععاملى  عبؤسع ي ا ع  قىمعايتثهد   ع  ي ا عام ام ع  ثر.

 .0219ام ىهرة عع-اعع م مرع ن و  ع كت ىعع  رعاملى  .

 عبد العاطى، أسامة غريب.

 Cybrariansع-  ىع خريييي عايكت ييييىععاملى يييي عالاايييي را اجا :عنمييييوذجع ر ا ييييىععيييييعع كت يييي عامزا  يييي عال مييييراء.

Journal.-ع94-12صعع-(.0212) وناوعع92ععع. 

 عبد العال، عبد العال على.

ث ى ييي :ع  ااييي ع اداناييي ععييييعع كت يييىعع يى  يييىععفنيييوبعام يييلاد/عإ يييرا عأ يييىاىع جىهيييد ع كت يييىععق يييو عام

 .ع0212ام ىهرة عع- اىمع نؤر.

 فى ل ع زهر.ع ما عامد ااىععإلااتىنا .عقتلعاموثى  ع ايكت ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 عرابى، محمود السيد.

م ع  م يراععام ايىس:ع  ااي ع اداناي عيكت ي ع رو رعأ اءع كت ىعع  يرعاملى ي عايععضيوءع ليى ؤرعالجيو ةعامشيى 

 .99-02صعع-  رعاملى  عب نهى.

 .0219ام ىهرة عع-اعع م مرع ن و  ع كت ىعع  رعاملى  .

 عوض، آ ء جمال.

 .ع0214اين و ة عع- كت  عايركزعامث ىاععام و ىع ا ع  براعاي ر  :ع  اا عةىم .

  اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.فى ل عاين و ة.ع ما عآلا ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 الغلبان، ثروت يوسف.

الا جىهييىععال د ثيي عاييععع-تغؤييرعامييد  عالافتمييىعععمممكت ييىععاملى يي عاييعع  ييرعكمييىع ييرا ع ييد ر هى:ع  اايي ع سيي ا .

 .102-41صعع-(.0212) نى رعع91 ععع00 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 فتحى، محمد عبد العزيز.

مممكت ييييي ع الخيييييد ىععاي تكيييييرة:ع   عايكت يييييىععاملى ييييي عايييييععخد ييييي عايجتمييييي عطييييير عإبداعاييييي علجييييي بعايتيييييتااد نع

 .012-090صع- ام ي  عاييار .

 .0219ام ىهرة عع-اعع م مرع ن و  ع كت ىعع  رعاملى  .

 محمود، شيماء إمام.

 .02-12صعع-إلابداععاععف بعالجم و عمممكت ىععاملى  :ع كت  ع  رعاملى  ع رععامز توسعنموذفى.

 .0219ام ىهرة عع- ن و  ع كت ىعع  رعاملى  .عاعع م مر 

 مصطفى، رشا معوض.

   عايكت ييىععاملى يي عاي يير  عاييعع ييد  بعايتييتااد نععيييععااييتملدامع كنوموفاييىعايلمو ييىع:ع  اايي ع ادانايي /ع

 .0212طنرى عع-إ را عثر عع وافعامغم ىس عنى   عام وا .

 ايكت ىعع ايلمو ىع.فى ل عطنرى.ع ما عآلا اب.عقتلعع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 املغربل، علياء أحمد.

 .029-022صعع-ايكت  عاملى  ع    هىعاععف بعايتتااد ن.

 .0219ام ىهرة عع-اعع م مرع ن و  ع كت ىعع  رعاملى  .

 املالح، تغريد سالمة.

 .ع99-44صع-ايكت  عاملى  ععىملعآخر.

 .0219ام ىهرة عع-اعع م مرع ن و  ع كت ىعع  رعاملى  .

 ى، إيمان محمد.مهد

 يييي ثؤرعامنشييييى عام ر   ييييعع امتث ااييييىعبىيكت ييييىععاملى يييي ععيييييعع لييييدلعام يييير  ع الااييييتملدامعبىيكت يييي :ع كت يييي ع  ييييرع

 ص.ع009ع-.0219ام ىهرة عع-الجد دةعاملى  :ع  اا عةىم /عإ را ع يمدع ت ععع دعام ى ى.

   ع ايلمو ىع.فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثىع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 القاهرة(: 5109: 0مؤتمر منظومة مكتبات مصر العامة )

 ع كت يي ع0214 يتييمبرعع0ع-0ايييم مرع  لعين و يي ع كت ييىعع  ييرعاملى يي :عايكت ييىععاملى يي :عإلابييداعع امتغاؤيير ع

 ص.ع042ع-.0219ام ىهرة:ع ركزعال وا عممد ااىععامتاىاا ع إلاع  ا  عع-امدقع عالجؤزة.ع-  رعاملى  عامر يت 

 هيكل، وليد محمد.

ايجمي عاملمماي عع-امشراك عبؤسعايكت ىععاملى  ع  ن مىعع عمىل:ع  اا ععيععايكت ىععاملى  عبم يرعنموذفيى

 .04-9صعع-(.0219) وماوعع0 عع1 جع-مممكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.



 

 

535 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 يوسف، شعبان.

 .122صعع-(.0212) برا رعع1ععع-مراب .إلافدا عاع-عىملعامكتىب.ع-ايكت ىععاملى  ع  ث افعامش ىب.

 

 اليمن –المكتبات العامة 
 

 العطاب، محمد عبدهللا.

  شييي :عايركيييزعاملربيييىعمم ييييولع امد اايييىععايييعععميييومعايكت يييىععع-ايكت يييىععاملى ييي عايييععاميييامن:ع  ااييي ع  و ماييي .

 ص.ع22ع-.0212 ايلمو ىع ع
 

 مكتبات الفنون
 

 شديد، دعاء محمود.

ايييييععامت يييييدىعم    يييييى عامث يييييىاععبىيجتمليييييىععاملرباييييي :ع  ااييييي عةىمييييي عيكت يييييىععأ ى  ماييييي ع   ع كت يييييىععامانيييييوسع

 .021-002 عص0 جع-امانوس.

 .0219ايد ن عاينو ة عع-اعع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتجد دعاععايكت ىع.

 

 المكتبات القانونية
 

 أحمد، روضة أحمد.

Judicial libraries' services: central library of Abu Dhabi judicial department as a model/ Sup. Sherif 

Kamel Shaheen.- Dubai, 2018.- 104p. 

Thesis (MLIS)- The American University in the Emirates. 

 .توفيق، عمور رمضان

ىععام ييراب عاييععايكت ييىعع  راكييزعايلمو ييىععام ىنونايي عاييعع  ميي عإلا ييى اععاملربايي عايتيييدة:ع  اايي ع يمامايي عي و يي

ام يييييىهرة عع-إطيييييى عامن يييييىمعاميييييوطنىعممملمو يييييىع/عإ يييييرا عةشيييييمالع يميييييدععييييييععقىايييييل عةى يييييدعامشيييييى  عع  يييييىب.

0212. 

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 

 المكتبات القومية

 )أنظر: املكتبات الوطنية(
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 مكتبات المتاحف
 

 لدة هناء .سيدهم ، خا

الجزا يييرع/عع–ذاكيييرةعالجزا يييرععبيييرعام يييرالعاميييوطنىع:ع كت ييي عايتييييفعالج يييوىعامل ايييدععييييعع يييىاععبوال ييي عايييكاكدةععععععع

 .112ع-129صعع–  دمعامؤز دع.عخىمدةعهنىءعاادهلع ع

 )عالا  راض ى(عم  يى عاملربىعمممكت ىعع عايلمو ىعع.ع01اععايم مرععععععع

 مالكى، زوهير.

  هراس.عع-اق را ع شر ععيكت ىععايتىةفعاموطنا عالا  راضا .إلاا ىمعاعع

 .1فى ل ع هراسعع-أطر ة ع) كتو ا (
 

 المكتبات المتخصصة
 

 أجويعد، خريجة محمد.

ايجميييييي ع   نايييييي عع-ايكت ييييييىععايتمل  يييييي عاييييييعع زا ةعاملييييييدلع   نايييييي :ع كت يييييي ع يكميييييي عبدا يييييي عامز قييييييىءعنموذفييييييى.

 .192-121صعع-(.0219) وناوعع0 عع19 جع-مممكت ىعع ايلمو ىع.

 .جردات، ادريس محمد

   عايكت ييييىععايتمل  ييييي عاي   يييي عبيييييىيراكزعام يثايييي عايييييععإثيييييراءعايشيييي دعامث يييييىاعع خد يييي عايجتمييييي عامامتيييييرانى:ع

 (.0202)ع2عع-ب ماو اماى.ع- كت  عامتنىبلعام راثا عكنموذج.

 الطاهر، عمر هاشم.

ع- عبييييييىموقو ععييييييعع جربييييي ع كت ييييي ع ل يييييدعامصييييي  عاملى يييييي    عايكت يييييىععايتمل  ييييي عايييييعع عيييييلع جتمييييي عايلر ييييي

 .ع122-992 عص0 جع-امتو اس.

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 علوى، هند.

ايجمييييي عع-   عايكت يييييىععايتمل  ييييي ع  راكيييييزعايلمو يييييىععايييييععامتنماييييي عالاقت يييييى   /عهنيييييدععميييييوى عكر مييييي عز يييييى ى.

 .20-10صعع-(.0214) ىنوسع  لعع9 عع10 جع-ايلمو ىع.   نا عمممكت ىعع  

 

 المكتبات المتنقلة
 

 .بوفنار، شافية

 .ع0212 عقتنران عع-م :عامواق ع آلا ى .ايكت ىععايتن 

 .0فى ل عقتنران ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 عبد الهادى، محمد.

ع2 عع1 يييييجع- جمييييي ععميييييلعايكت يييييىع.ع-ايكت يييييىعع    هيييييىعايييييعع نماييييي عث ى ييييي عايجتمييييي :عايكت يييييىععايتن مييييي عنموذفيييييى.

 .02-02صع-(.0212)

 عثمان، فتون أحمد.

بىيكت يييىععايتن مييي :ع  يييو ع   ييير عيكت ييي عايميييكعع يييدعاملز يييزعع(GPS) ر ا يييىععامن يييىمعامليييىممىعمتييييد عايواقييي ع

ع-(.0212) نييييييى رعع14عع-اعمييييييل.ع-ايتن ميييييي عبمد نيييييي عامر ييييييىض/ع تييييييوسعأةمييييييدععثمييييييىس عغىمايييييي عع ييييييدعإلامييييييهعامبشييييييرى.

 .099-021ص

 علوى، هند.

 .101-112صعع-(.0219)ع9 عع0 جع-إ ى ة.ع-اا ى ىععايكت  عايتن م عاععث ى  عامرال.

 .02-09صعع-(.0212) وماوعع42عع-أةوالعايلر  .ع-.املكتبات املتجولة تنشر الثقافة عبر العالم
 

 مكتبات المخطوطات

 )أنظر أيضا: املخطوطات(
 

 ابن السبتى، عبد املالك.

تيرانا :ع  ااي عةىمي /عع يدعايىميكعبينع نامعس نع ملروطيىععأعي مع د ني عقتينران :عخزاني ععى مي عامل يو خيزا 

 ص.ع90ع-امت تى ع اضا عبوارم .

 ع.0212قتنران  عع-اععايم مرعاملربىعةولعايكت ىعع  ماتىععايلمو ىع.ععع  

 امحمد ، مو ى .

نتييييىع وايييييىم ع اييييادىعأةمييييدع  ييييرىعبتمنريييييا عخييييزا نعايملروطييييىععبيييي قمالع ييييواععايييييععالجنييييوبعالجزا ييييرى:عخزا

 .029-020صعع-(.0229)ع2 عع1 جع-ايجم عالجزا ر  عمممملروطىع.ع-نموذفى.

 بقدور، مريم.

ع- اقيييي عخييييزا نعايملريييييو عبييييىلجنوبعالجزا يييييرىع يييينعخيييي لعالخزانييييي عام ند اييييا عامز يييييىاى:ع  خيييياحع اق راةيييييىعع.

 .00-11صعع-(.0210)ع0 عع1  و  ع ج

 تومى، رفيقة.

ع-آ ييى عامث ى يي ع ام ييرال.ع-ةعبييىلجزا ر:عخزانيي عاييادىعايييدااىعأنموذفييى.  م ييرالعايملرييو عاييععإقمييالعامتييى  ذخيى رعا

 .194-192صعع-(.0214) ى سعع121 ععع02س

 جاسم، أزهار زاير.

امتو اييفع  ثييلعملمييلع ماتييىععايلمو ييىعع ايلر يي عاييععةايي ع ااييلثمى عام ييرالعامييوطنىع ايلييى  عايتجييد ة:ع

 .002-011صعع-ممد  ع ايتم ما /عأزهى عزا رعفىال عةنتؤسعأةمدعةتؤسعايواوى.    ع تت  ما ع

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع
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 جعفرى، مبارك.

 ع-  و .ع-خزان ع يمدعبنعاىملعبنعام ىاععبكرا ىعزا   عاادعام كرىعأ  ا :عإة ىءعفر ع   را .

 .22-11صع-(.0219)ع9 عع2 ج

 زقور، أحسن.

 ع -ايجم عالجزا ر  عمممملروطىع.ع- كت  ع ملروطىععاما هعايىمكىعاععالجزا رع   ناىعع ي ا  ى.

 .12-2صع-(.0224)ع1 عع0 ج

 .ساملى، كريمة

 ع-  و .ع-الخزان عالخىف ع    هىعاععةا عايملروطىععام راثا :عخزان عبنىع ى رعأنموذفى.

 .12-00صعع-(.0219)ع9 عع2 ج

 عوبيدى، حبيبى.

ايجمييي عع- ال ييي عبشيييى .ع-م(عبيييوا ىعامتييى  ة1420هيييي/1011امتلر ييفعبملزانييي عزا  ييي عاييادىعاينيييىاىعبييينعال ييىجع)عع

 .194-149صعع-(.0214)ع1 عع10 جع-الجزا ر  عمممملروطىع.

 .مزيان، على

 .22-22صعع-(.0212) ى وعع1عع-ايملروطىععامث ى ا .ع-   حع نعخزانىعع غربعامل رعال د ث.

 .مشهد، جمال الدين

ع9 عع0 ييييييييجع-ايجميييييييي عالجزا ر يييييييي عمممملروطييييييييىع.ع-تلر ييييييييفعبمكت يييييييي عامشيييييييياقعايوهييييييييوبعأ ل  يييييييييبعمممملروطييييييييىع.

 .112-99صعع-(.0222)
 

 المكتبات المدرسية

 )أنظر أيضا: مراكز مصادر التعلم(
 

 أحمرو، جمال عزت محمد.

 ع -جم عالجزا ر  عمممكت ىعع ايلمو ىع.ايع-   عايكت ىععايد اا عاععتلز زعاموةدةعاموطنا عمدىعامرم  .

 .122-91صعع-(.0202) ى سعع1ع

 بديوى ، مصطفى محمد .

 .001ع-029صعع–أاشر عايكت ىععايد اا ع/ع  راىع يمدعبد وىع ع ىطم ع ى سع.عع     

 .0211طرابم ع عع–اععايم مرعاملممىعم جملا عاممابا عمممكت ىعع عايلمو ىعع ع   اف.ععععععع

 .محمد وى، مصطفىبدي

 .0212طرابم :ع ا عامنملم عممنشر عع- دخلعإلععايكت ىععايد اا .

 الجابرى ، خالد .

 ص.ع901ع–.  0219ام ىهرةع:ع ا عاماكرعاملربى عع– اشر عامانا عاععايكت ىععايد اا ع.ع     
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 الجابرى ، خالد .

ام ييييىهرةع:عنهضيييي ع  ييييرعممر ىعيييي ع عامنشييييرع عع–زهر يييي ع.ع ماييييلعايكت ييييىععايد اييييا علجمايييي عايييييدا سع عايلىهييييدع  عععععع

 ص.ع002ع–.  0214امتوزي ع 

 زمودا، أليسون.

ع-ععامتيييالعل اييي عبرنيييى جع كت ييي ع د ايييتك/ع رفمييي عنىفيييرع تليييبعالخييير نج ع يميييدع وايييفعام موشييي ى.االخريييو 

 .199-109صعع-(.0202) وناوعع1 عع1 جع-ايجم عامتو   عململعايلمو ىع.

 الطويل، محمد خليفة.

ع12 عع4سع- جمي عايكت يىعع ايلمو يىع.ع- دىع تىهم ع كنوموفاىعامتلمالعاعع   ع تتوىعايكت  عايد ايا .

 .02-12صعع-(.0212) نى رع

 عبد الغنى، ياسمين سعيد.

الا جىهيىععال د ثي عع-ايكت ىععايد اا :ع رافل ععمما علهلعام يولع امد ااىععاييما ع املربا ع املىيا .

 .909-929صعع-.(0212) نى رعع91 ععع00 جع-عع ايلمو ىع.اععايكت ى

 عبد الهادى ، حنان .

ع0212 ا عام يرآسعممنشيرع عامتوزيي ع عع– عايلىهيدع زهر ي ع.ع اشر عامث ى ا ع عام ربو  عايععايكت يىععايد ايا ع     

 صع.ع109-.ع

 الكميش ى، لطفية على.

ع-(.0212) نيييى رعع11 ععع2سع- جمييي عايكت يييىعع ايلمو يييىع.ع- ييي عامرايييل.ايد ايييا ع    هيييىعايييعع نماييي عث ىايكت ييي ع      

 .02-11صع

 وعلى، أحسن.

 .01-01صعع-(.0219)ع9 عع0إ ى ة ع جع-   عايكت  عايد اا عاعع   ع للعام راءةعنيوع  ىم.

 وهبة، عبد هللا نور الدين. 

 ص.01ع- ه ه عبترى ىع يمدعع دعامكر ل.   عايكت  عايد اا عاععبنىءع واطنعفىلة/عع دع عنو عامد نع

 .0219 رس ىع رر   عع-م جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.ع00اععايم مرع
 

 األردن -المكتبات المدرسية
 

 أبو سمهدانه، يونس أحمد.

 ييي ع اقييي ع كت يييىععاييييداسعامثىنو ييي عال كو اييي عايييعع يى  ييي عامكييير ع ايلوقيييىععامتيييىع وافيييهعاايييتملدا  ىع ييينع ف

 .0212عمىس عع-ن رع د اءعايدا سع أ نىءعايكت ىع/عإ را ع وا عأةمدعامشوابك .

 الجى ل ع   نا .عقتلععملعايكت ىعع ايلمو ىع .ع- اىم ع) ىفتتؤر(ع
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 ى، مشعل محمد.لاملجا

ع اقيي عايكت يي عايد اييا عاييعع يى  يي عامكيير ع أثرهييىعاييععتيييجا عايرىمليي عمييدىعطم يي عام يياو عامرابيي ع الخييى  

 ص.019ع-.0219عمىس:ع ا ع ى ىعاملمما  عع- امتى سعالابتدا ى:ع  اا ع ادانا .
 
 

 اإلمارات العربية المتحدة –المكتبات المدرسية 
 

 املهيرى، ميرا خليفة.

Student's perceptions towards their school library: The case of Al-Sufouh secondary school for 

girls, Dubai/ Sup. Sherif Kamel Shaheen.- Dubai, 2018.- ix, 67 p. 

Thesis (MLIS)- The American University in the Emirates. 
 

 

 البحرين –المكتبات المدرسية 
 

 السعيد ، خديجة .

 جمييي عع–. 19 و ايييدعع–ايييععايكت ييي عايد ايييا ع قيييالع ز يييىعع:ع ثيييىلع و  نيييىععGoogle Education الايييلعأ  اعععع   

 .019ع-092صعع–( . 0202) يتمبرعع2ععع–. امو اق ع
 

 الجزائر -المكتبات المدرسية
 

 بوجالل، حنان.

ايكت ي عايد اييا ع    هييىعاييعع عييلعاينيىفئعامد ااييا :ع  اايي ع ادانايي عبمكت يي عثىنو ي ع  ؤييرعع ييدعام ييى  /عةنييىسع

 .ع0212خمي ع ماىن  عع-بوف ل عةو   ع ااراس.

 ع.لفى ل عالجا ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 بوقاسم، محمد. 

ايكت ييييىععايد اييييا عكييييداعلعلجييييو ةعاملممايييي عامتلمامايييي عاييييععالجزا يييير:ع كت يييي ع د ايييي ع اماييييىعبييييىلجزا رعاملىفييييم ع

 -(.0202) ى سعع1عع-ايجم عالجزا ر  عمممكت ىعع ايلمو ىع.ع-نموذفى/ع يمدعبوقىال عالادةعفىبو .

 .92-22صعع
 

 السعودية -المكتبات المدرسية
 

 ، الجوهرة عبد الرحمن.العبد الجبار

ع-   عايكت يييييىععايد ايييييا عايييييععتلز يييييزعايلر ييييي :ع  ااييييي عاايييييتر عا عيكت يييييىعع يييييدا سعام نيييييىععبمد نييييي عامر يييييىض:

 .09-1صع-(.0211) ى وعع11ععع-  ااىععايلمو ىع.
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 السودان -المكتبات المدرسية
 

 أبو بكر الصديق، انتصار حسين.

 .121-29 عصع1 جع-بىمتو اس.عالابتكى ع امترو رعاععايكت ىععايد اا 

 .0219ايد ن عاينو ة عع-اعع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتجد دعاععايكت ىع.
 
 

 العراق -المكتبات المدرسية
 

 جاسم ، أزهار زاير.

ايجمييي عع– كت يييىعع يييدا سعايتمؤيييز نعاملراقاييي ع:ع  ااييي ع  و ماييي ع/عأزهيييى عزا يييرعفىايييلع ع ىفيييدعفيييىةبعطىميييبع.عععععع

 .000ع-192صعع–( . 0202)عنو مبرعع1 عععع0 جع– ااىععايلمو ىعع عامتوثا ع.عاملراقا عمد

 جاسم، محمد هادى.

 كت ىععايدا سعامثىنو  عاعع يى   عبىبيلعامليرا :ع اقل يىع اي لعامنهيوضعبهيى:ع  ااي ع اداناي /عإ يرا ععي ءع

 .0212اين و ة عع-ع دعامتتى ع غى  ى.

  ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.فى ل عاين و ة.عع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 مهاوى، قحطان وادى.

ام  يييرة عع- اقل ييىع اييي لعامنهييوضعبهيييى/عإ ييرا ع ةيييالعع ييو .:ع كت ييىععاييييدا سعامثىنو يي عايييعع يى  يي عام  يييرةع

0210. 

 فى ل عام  رة.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 
 

 عمان )سلطنة( –المكتبات المدرسية 
 

 ُعمان. وزارة التربية والتعليم.

 .0210 ت  :عاموزا ة عع-م  ي عامتن اما عمممكت ىععايد اا .ا

 

 الكويت –المكتبات المدرسية 
 

 

 العثيمين، اقبال ناصر .

 اقييي عخيييد ىععايلمو يييىععايييععايكت يييىععايد ايييا عبد مييي عامكو يييالع ييينع ف ييي عن يييرعا نيييىءعايكت يييىعع/عاق يييىلعنىفيييرع    

)عع92 يييييجعع–ةومايييييىععآ ابععيييييؤسع يييييم ع.عع–.  املثاميييييؤسع عهنيييييى ىعفملييييي عبيييييوعر ىع عنىفيييييرع تليييييبعالخييييير نج

 .019ع-094صعع–( . 0214اكتوبرع/ع يتمبرع
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 لبنان -المكتبات المدرسية
 

 سعادة، غالديس.

اعمييلعع-ايكت يىععايد اييا عامراييما عاييععم نييىس:ع اقيي ع  ر جييع/عغ  يي عاييلى ة عالمييىعخؤيير  عبى ريتيياىع ةميي .

 .94-92صعع-(.0219) نى رعع00ع
 

 ليبيا -درسية المكتبات الم
 

 شالبى ، فائزة محمد ابراهيم.

   عايكت ييىععايد اييا ععاييعع نمايي ع عث ى يي عايجتميي عايد سيي ىع:ع  اايي ع ادانايي ععيييعععانيي ع يينع كت ييىعع ييدا سععععععع

)ع يتييييمبرعع9ععع–ايجميييي عاممابايييي عمممكت ييييىعع عايلمو ييييىعع ع   ييييافع.عع–امتلمييييالع اىسيييي ىعبمنر يييي عفنييييز  ع.ع

 .102ع-119صعع–( . 0214

 عبد هللا، منصف محمود.

اين يو ة عع-ايكت ىععايد اا عاعع د ني عام اضيىعامماباي :ع  ااي ع اداناي /عإ يرا ععي ءعع يدعامتيتى ع غيى  ى.

0214. 

 فى ل عاين و ة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 

 مصر -المكتبات المدرسية
 

 

 محمود.أبو النجا، منى 

الا جىهيييىععع- كت يييىعع يييدا سعايتايييوقؤسعايييععاملميييومع امتكنوموفايييىعبجم و  ييي ع  يييرعاملرباييي :ع  ااييي ع اداناييي .

 .190-109صعع-(.0202) نى رعع10 ععع02 جع-ال د ث عاععايكت ىعع ايلمو ىع.

 البودى، مروة حسن محمد.

خىفيييي عبميى  يييي عإلااييييكند   :ع  اايييي عاي و ييييىععايى  يييي ع امبشيييير  عمممكت ييييىععايد اييييا عميييي  ىعالاةتاىفييييىععال

 [عص.04 ع]129س ع-أع-.0212إلااكند    عع- ادانا /عإ را ع عىءععوضععوض عأ لع يمدعخ  .

 فى ل عإلااكند   .عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 خليل، محمد عبد الاله.

 ع خييييد ىسهىعبميييييى  تىعأايييياو ع قنييييى:عأثييييرعايشيييير ععام ييييو ىعممكتييييىبععيييييعع نمايييي ع  تناييييىععايكت ييييىععايد اييييا

ع-  اايي ع اداناييي /عإ يييرا ع يييل ىسعع يييدعاملز يييزعخمااييي  عأ مييينع فيييدىعأةميييدعع يييدعامليييىل ععمييير عايييلادع  يييال.

 .0214أااو  ع

  ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.فى ل عأااو ع.ععع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 رشدان، رشا أحمد محمود.

 ص.00ع- عاعع علعث ى  عالاخت  ع ق ولعآلاخرعمدىعط بعايدا سعاي ر  .   عايكت ىععايد اا

 .0219 رس ىع رر   عع-اعع م مرعالجملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.

 رشوان، منى فاروق عباس.

بكماييي عايجمييي عاملمماييي عع-   عايكت يييىععايد ايييا عاي ييير  عايييععةمى ييي عامرييي بع ييينعامترييير :ع  ااييي عب ماو  ر ييي .

 .129-190صع-(.0219 ع02عع-آلا اب عفى ل عطنرى.

 زينب فواز. عبد الرحيم ،

عوا يييييلعاميخ يييييا عالخمتييييي عامكبيييييرىع عع قثهيييييىعبليييييز  عطييييي بعاييييييدا سعامثىنو ييييي ععييييينعالا يييييى ةع ييييينعايكت يييييىعع     

)عأكتييييييييوبر/عنيييييييييو مبرع/ع9 عع00 ييييييييجع– كت ييييييييىعع.عنيييييييييالع.عع–ايد اييييييييا عبميى  يييييييي عاييييييييوهىجع:ع  ااييييييييي ع ادانايييييييي .ع

 .ع01ع-12صعع–( . 0202مبر يت

 عبد الغنى، محمد لطفى.

 ص.عع91ع-ايكت ىععايد اا عبم ر:ع  اا ع ادانا ععيعع يى  ىععامشرقا  عبنىعاو ف عإلااكند   .

 .0219ام ىهرة عع- بع طاىل.املممىعامراب ععشرعل عم مر اياعع

 عبد هللا، دنيا على.

اييييي ع اداناييييي /عإ يييييرا ع يميييييو عالجنيييييدى عنجييييي ءع يميييييو ع شييييير ععامكتيييييىبعام يييييو ىعمممكت يييييىععايد ايييييا :ع  ا

 .0212  ؤسعامكوم عع-خمال.

 فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 لطفى، منار محمود.

يييعع  اييالعايكت ييىععايد اييا عبمد نيي عايناييىع   ييىعيلييى ؤرعاعمييلعمممكت ييىععايد اييا :ع  اايي ع ادانايي /عإ ييرا عع

   ق .ع122ع-.0219ايناى عع-كمىلع ىكر عع عةتنعع ىس.

 فى ل عايناى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 مصطفى، و ء محمد.

)أكتييوبر/عنييو مبر/ع يتييمبرعع9 عع12 ييجع- كت ىع.نييال.ع-نمييوذجع   يير عيكت يي ع د اييا عمم ييلع ضييلى عامتييم .

 .09-00صعع-(.0212

 

 مراكز البحوث مكتبات
 

 محسن، نور رحمن

 .0214بغدا  عع- كت ىعع راكزعام يولعاععالجى لىععاملراقا .

 الجى ل عايتلن ر  .ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 مكتبات المراكز الثقافية

 )أنظر: املكتبات العامة(
 

 مكتبات المساجد
 

الرئاسـة العامـة لشـؤون املجـجد  السعودية: الرئاسة العامة لشـؤون املجـجد الحـرام واملجـجد النبـوى. وكالـة

 النبوى. 

.عايد نييي ع1 ع- كت يي عايسييجدعامن ييوى:عامنشييي ةع  ثيير/عإعييدا ع  ىمييي عامر ىايي عاملى يي عمشيييم سعايسييجدعامن ييوى.

 ص.004ع-.0210اينو ة:عامو ىم  ع

 .01-04صعع-(.0212) وماوعع42ععع-أةوالعايلر  .ع-.قرنا 00مكتبة الحرم املكى.. منارة علمية عمرها 
 

 مكتبات المستشفيات
 

 عليان، ربحى مصطفى

 .129ع-109صعع-(.0219) يتمبرعع9 عع19 جعع-ايجم ع   نا عمممكت ىعع ايلمو ىع.ع- كت ىععايتلشااىع.

 

 مكتبات المستقبل
 

 ابن رمضان، محمد.

 .14-0 عصع0 جع-امت و رعالجد دعمممكت  :عايكت  عكاضىءعثىمث.

 .0219ايد ن عاينو ة عع-امتجد دعاععايكت ىع.عاعع م مرعالابتكى ع ا جىهىع

 أحمد، زكريا.

 .2-9صعع-(.0219) برا رعع022ععع-امرا د.ع- كت  عايتت  ل.

 جرجيس، جاسم محمد.

 .91-92صع-(.0212) ى وعع1عع- لمو ى ك.ع- كت ىععايتت  ل.

 عثمان، رانيا عثمان.

New trends and technologies on the road to empower the vision of libraries of the future in the 

Arab Region.- Vol.1, p.345-363. 

 .0219ايد ن عاينو ة عع-اعع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتجد دعاععايكت ىع.

 . ، تغريدالقدس ى 

 يييييييدع ف ييييييي عن يييييييرعايكتبايييييييؤسع  يييييييى  ماؤسعةيييييييولع شيييييييىعىععاميييييييتلملع  كت يييييييىععايتيييييييت  ل:عال ىمييييييي عامكو لاييييييي /عتغر 

 .09-9صعع-(.0211)ع0 عع90 جع- جم عاملمومعالافتمىعا .ع-ام دس ى عامؤرعنجل ععوسع يمدعةتؤس.
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 المكتبات المشتركة
 

 زكى ، مريم.

صعع–  يييى  ةعايكت يييىععايشييي رك ع:عنييييوعاطيييى عاشيييرعايلر ييي ع ع يييوا  ع شييي رك عبيييؤسع ماتيييىععايجتمييي عاييييداىع.ع

 .020ع– 022

 .0202ع–يى عاملربىعمممكت ىعع عايلمو ىعع.ع)عالا  راض ى(عم  01اععايم مرع

 

 مكتبات المعامل
 

 عبد اللطيف، أحمد عاطف

Library of Labs (LILA): a case study/ Sup.Zain Abdel Hady, Naglaa Fathy.- Helwan, 2016.- 130p. 

Thesis (M.A.)- Helwan University. Faculty of Arts. Dept. of Library and Information Science. 
 

 

 المكتبات المعهدية

 ) أنظر : املكتبات الجامعية (

 

 المكتبات المنزلية

 )أنظر: املكتبات الخاصة(

 

 مكتبات المنظمات
 

 الرقانى، محمد عبد الهادى.

 .911-920صعع-ام نا عامتيتا عيكت ىععاين مىععاملربا عايتمل   :ع  اا ع س ا عنيوع كتلععربى.

 .0212عمىس عع-مثىمثعاععامنشرعإلامك ر اىعيكت  عالجى ل ع   نا .اععايم مرعامد لععا

 

 المكتبات الموسيقية
 

 على ، مها محمد عقيل.

   عايكت  عايواا ا عاععامو يىءعبمترم يىععبرنيى جعام رباي عايوايا ا عبكماي عام رباي ع اىايا ععبد مي عامكو يالع.عععععع

 .102ع-29صعع–( . 0211)9ععع–.    ااىععاععامتلمالعاملىلعع عفى ل عأااو ع–
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 المكتبات النوعية
 

 

 بوعباس ، حسن أحمد .

(ع طايييييييىلع عامنى يييييي  ع عايد ايييييييا ع ع راكيييييييزع  يييييييى  عامييييييتلملع عاملى ييييييي ع/عةتييييييينعأةميييييييدع1ايكت ييييييىععامنوعاييييييي ع:ع)     

 .ع0202امكو الع:عآ ى عممنشرع عع–بوع ىسع عةتؤسع والذعغمومع عاادععيععةمزةع.ع

 .جوهرى، عزة فاروق

ع-ايكت ييييىععامنوعايييي ع امر ييييى ةعايجتملايييي :ع   يييي عإفرا ايييي عاييييععضييييوءع ا ييييو ىعالابتكييييى عالافتمييييىععع فييييو ةعال اييييىة.

 .122-192 عصع0 ج

 .0219ايد ن عاينو ة عع- دعاععايكت ىع.داعع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتج

 

 مكتبات الوزارات
 

 س، جاسم محمد.يجرج

املرباي عايتييدة:عامواقي ع ايي  ول/عفىايلع يميدعفيرفي  ع ايىمع وايفعع كت ىععاموزا اععاعع  م عإلا ى اع

 .022-129صعع-(.0212)أبر ل/عابتمبرعع0 عع00 جع- جم ع كت  عايمكع  دعاموطنا .ع-   ة.

 حسن، هايدة فالح.

 .0219بغدا  عع- كت ىععاموزا اععالخد ا عاملراقا :ع  اا ع رو ر  .

 تلن ر  .ع ما عآلا اب.عقتلعايلمو ىعع ايكت ىع.الجى ل عايع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ععععع

 حسن، هايدة فالح 

 كت يييىععاميييوزا اع:ع كت يييىععاميييوزا اععالخد اييي عاملراقاييي عأنموذفيييى/عهى يييدةع ييي  عةتييين عاكيييرامع يميييو ع ا  ع

 .110-101صع-(.0202)ع0 عع0 جع-ايجم عاملراقا عمد ااىععايلمو ىعع عامتوثا .ع-املزا ى.

 سعيد، ميالد على.

 .009-002صعع-(.0214)ع02عع- جم عايكت ىعع ايلمو ىع.ع- كت ىععمابا :ع كت  ع زا ةعامتملرا .

 .مصلح، وسام يوسف

 ص.112ع-.0212عمىس:ع ا عاز ن  عع- كت ىععاموزا اع.

 

 مصلح، وسام يوسف.

ع-في . كت ييييىععاميييييوزا اععايييييعع  مييييي عإلا ييييى اععاملرباييييي عايتييييييدة:عامواقييييي ع اييييي  ول/ع ايييييىمع  ييييي ة عفىايييييلعفييييير 

 910-902ص

 .0212امكو الع عع-جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماجعاملربى.لع00م مرعاياعع
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 المكتبات الوطنية

 )أنظر أيضا: إلايداع القانونى للمصنفات(
 

 األردن –المكتبات الوطنية 
 

 ألاحمد ، نضال ابراهيم.

اييي عخييي لعفى يييي ع و  نيييىع/عنضيييىلعابيييراهالع ةميييدع ع   ا ع عاي يييىمعامتيييىعاضيييرملالعبهيييىع ا يييرةعايكت ييي عاموطنعععععع

صعع–( . 0202)ع يتيييمبرعع9 ععع11 يييجع–ايجمييي ع   ناييي عمممكت يييىعع عايلمو يييىعع.عع–االيييىمع وايييفع ريييى عع.ع

 .120ع-119

 الدباس، بدرية.

 و يييىع/عايكت ييي عاموطناييي ع   ناييي ع  تيييم مو ىسهىعايييعع عيييلع بنيييىءعايلر ييي :ع   هيييىع امتييييد ىععامتيييىع واف  يييىع اي

 .122-112صع عع1 جعع-بد   عامدبىس ع  ىعامدبىس.

 .0212امر ىض عصع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.
 

 استراليا -المكتبات الوطنية
 

ع-(.0219)ايبتمبرعع92 عع09سع-أةيوالعايلر ي . -.لغـة 011املكتبة الوطنية فى استراليا تخدم مجتمعا يتحـدث 

 .91-90صع
 

 البحرين –بات الوطنية المكت
 

 سرحان، منصور محمد.

 ص.002ع-.0211ام ير ن:عم.عارةىس عع-.1 ع-ايكت  عاموطنا عبمركزععي  ىعامث ىاععفر عث ىاعع ى ق.
 

 البرازيل -المكتبات الوطنية
 

مبرع)ايييبتع90عع-أةيييوالعايلر يي .ع-.و الوطنيـــة: مســتودع التـــراث البرازيلــى وألاكبـــر علــى مســـتوى القــارةيــمكتبــة الر 

 .99-92صعع-(.0214

 

 بريطانيا -المكتبات الوطنية
 

)أكتييييييوبرعع49 ععع01سع-أةييييييوالعايلر يييييي .ع-.املكتبــــــة الوطنيــــــة فــــــى بريطانيــــــا: فخامــــــة املســــــتوى وعراقــــــة املحتــــــوى 

 .91-04صعع-(.0212
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 الجزائر -المكتبات الوطنية
 

 بيزان، مزيان.

ل:عايكت يييي عاموطنايييي عالجزا ر يييي عأنموذفييييى/عبؤييييزاسع   عايكت ييييىععاموطنايييي عاييييععةايييي ع   ماييييغعام ييييرالعاماكييييرىعمأل يييي

 .12-1صعع-(.0202)ع1 عع4 جع- جم ععملعايكت ىع.ع- ز ىس عع دعام ى ىع يمد.

ع-(.0212)أكتيييوبرعع44ععع-أةيييوالعايلر ييي .ع-.عامـــا فـــى خدمـــة الثقافـــة واملعرفـــة 095املكتبـــة الوطنيـــة الجزائريـــة: 

 .02-09ص
 

 السعودية -المكتبات الوطنية
 

ايجميي عامد مايي عملمييومعايكت ييىعع عع–. مليــونى كتــاب و دوريــة و وثيقــة فــى مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة 5.2مــن أكثــر 

 .902ع-904صعع–( . 0202)عاكتوبرع/ يتمبرع9 عععع2 جعع–ايلمو ىعع.ع

 الجنيدل، فيصل.

ملميومعايكت يىعععايجم عامد ماي ع-  ر رععنع كت  عايمكع  دعاموطنا عك ر عث ىاعع توا عاملىفم عامر ىض.

 .092صع-(.0219) وماو/عابتمبرعع0 عع2 جع- ايلمو ىع.

 ، على بن سليمان.عالصوين

 .01-09صعع-(.0212) ى سعع10ععع-ايكت  .ع-ايكت  عاععذكراسهل.

 .العثيمين، إقبال

اييييي ع  كت يييييي عامكو ييييييالع   ع ماتيييييىععايلمو ييييييىععايييييععةايييييي عام ييييييرالعاميييييوطنى:ع  اايييييي عيكت ييييي عايمييييييكع  ييييييدعاموطن

 .092-019صعع-(.0212) وماوعع02عع-اعمل.ع- ع نىعبنالع اخلعامتر  ع.وطنا /عإق ىلعاملثامؤسام

 .020-001صعع-(.0219) نى رعع11عع-أ ضىعاع:عالا جىهىععال د ث عاععايكت ىعع ايلمو ىع.

 .001-020صع-.0212إلااكند    عع-أ ضىعاعع:عايم مرعإلاقمامىعامثىمثعم   عاععاينر  عاملربا .

 الفريح، فهد بن محمد.

 .02-02صعع-(.0212) برا رعع11ععع-ايكت  .ع-كرسهل.اايكت  عاععذ

 املبرز، عبد هللا.

 .01-02صعع-(.0211) يتمبرعع10ععع-ايكت  .ع- كت  عايمكع  دعاموطنا عن شعاععأطاى عام اكرة.

 

 سنغافورة –المكتبات الوطنية 
 

 .02-09صعع-(.0212)نى رعع41ععع-أةوالعايلر  .ع-.ت املتنوعةمكتبة سنغافورة الوطنية: مزيج من الثقافا
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 السودان –المكتبات الوطنية 
 

 إبراهيم، نجالء محمد حسن.

نيييييوع   يييي ع تييييت  ما عمتالاييييلع   عايكت يييي عاموطنايييي عمييييدع لع تيييييجا عبييييرا جعالجملايييي عامتييييو انا عمممكت ييييىعع

 .914-901صعع- م. ايلمو ىع/عنج ءع يمدعةتنعإبراهال ععاى ع  راىعةى دعكر 

 .0214بو او اس عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع09م مرعاياعع
 

 سوريا -المكتبات الوطنية
 

 .الحوش، مهران نظام

ايكت ييىععاموطنايي ع    هييىعايييععخد يي عام يييثعاملممييى:ع  ااييي عةىميي ععيييعع كت يي ع ايييدعاموطنايي /عإ ييرا عع يييدع

 .ع0219  ش  عع-ايجادع  نى.

 فى ل ع  ش .ع ما عآلا ابع املمومعإلااتىنا .عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-ىفتتؤر(أطر ة ع) 
 

 

 العالم العربى –المكتبات الوطنية 
 

 

 وهدان، محمد رجب.

ايجميييييي عامد مايييييي عملمييييييومعع-ال ضييييييو عإلامك ر اييييييىعمممكت ييييييىععاموطنايييييي عاملربايييييي ععيييييييععامو ييييييب:ع  اايييييي ع   و  ر يييييي .

 .029ع-041صع-(.0202 وماو/عابتمبرع)ع02 عع2 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.
 

 فرنسا -المكتبات الوطنية
 

 

) وماييييوعع40 ععع02سع-أةييييوالعايلر يييي .ع-.املكتبــــة الوطنيــــة الفرنســــية.. ثــــراء فــــى املحتــــوى واملخطوطــــات العربيــــة

 .92-99صعع-(.0212
 

 الكويت –المكتبات الوطنية 
 

 أبوليقة، نصار صالح.

 ص.094صع-.0214ام ىهرة عع-إ را عأ ىاىعأةمدع  لال. كت  عامكو العاموطنا :ع  اا عةىم /ع

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 الرندى ، بشاير سعود .

ع–.  0201   ع كت يي عامكو ييالعاموطنايي عاييععةايي عام ييرالعامث ييىاععامييوطنىعاييععضييوءعخريي عامكو ييالعممتنمايي ععييىمع

 .10ع-04صع

 .0202ع–)عالا  راض ى(عم  يى عاملربىعمممكت ىعع عايلمو ىعع.عع01ايم مرعاعع
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 . مكتبة الكويت الوطنية 

 .02-14صع-(.0212)أبر لعع1 عع01 جع-اشرةعفملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماج. -

ع-(.0212رع)نييييو مبع02عع-املسييييجام .ع-.مكتبــــة الكويــــت الوطنيــــة تنطــــق بننجــــازات ألارقــــام وتنطلــــق بعــــزم واقــــدام

 .92-99ص

 .01-12صع-(.0212)ع01عع-املسجام .ع-.مكتبة الكويت الوطنية.. صرح ثقافى مميز وذكريات متنوعة

 .90-92صعع-(.0219) وماوعع91ععع-أةوالعايلر  .ع-.مكتبة الكويت الوطنية منارة معرفية ودرة خليجية

 
 ماليزيا –المكتبات الوطنية 

 

 ع-(.0212)أبر لعع42ععع-أةوالعايلر  .ع-.د قاطرة الثقافة ونشر القراءةاملكتبة الوطنية املاليزية تقو 

 .09-02صع

 

 مصر –المكتبات الوطنية 
 

 بيومى، هبة إبراهيم.

ايجمي عامد ماي عملميومعع-امد  عايجتم ععمممكت  عاموطنا عاعع نما عاموعععامتاىس ىعمممواطنؤس:ع  ااي ع سي ا .

 .041-091صعع-(.0202او/عابتمبرع) ومع0 عع2 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 زكريا، سمر عبد التواب.

 جمي عايركيزعع-ايكت ىععاموطنا ع    هىعاععبنىءع جتمي عايلر ي :ع ا عامكتيبع اموثيى  عام و اي عاي ير  عنموذفيى.

 .022-099صع-(.0212) وماوعع4 عع9 جع-املربىعمم يولع امد ااىععاعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 .ل محمدعبد هللا، نوا

 .91-01 عصع0 جع-   عايكت  عاموطنا عاععبنىءع جتم عايلر  :ع  اا عةىم ع ا عامكتبعاي ر  .

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 ع-(.0214) نى رعع49ععع-أةوالعايلر  .ع-.الكتبخانة الخديوية أكبر مكتبات مصر وأول مكتبة وطنية عربية

 .00-02عص

 هالل، رؤوف عبد الحفيظ.

 ع-(.0212)أكتوبر/عنو مبر/ع يتمبرعع9 عع14 جع- كت ىع.نال.ع-الاةتاىفىعع  لععمدا عامكتبعاي ر  .

 .9-0ص
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 المغرب -المكتبات الوطنية
 

 لحلو، عبد العاطى.

 ع.20-11 عص0 جع-ايكت  عاموطنا عايغربا ععن رع لىلعاععبنىءع جتم عايلر  .

 .0212امر ىض عع-الجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.اعع م مرع

 .90-92صعع-(.0212)أبر لعع40 عع02سع-أةوالعايلر  .ع-.املكتبة الوطنية فى الرباط
 

 النمسا -المكتبات الوطنية
 

 ع-(.0202) وماوعع99 ععع09سع-أةوالعايلر  .ع-.املكتبة الوطنية النمساوية ذاكرة أوروبا وألاجمل عامليا

 .90ع92عص
 

 الواليات المتحدة –المكتبات الوطنية 
 

 عفيفى، إبراهيم محمود.

ايكتبعإلاقمامىعيكت  عامكونجرسعبىم ىهرة:ع  اا عةىم /عإ را عز نعاميد نعع يدعام يى ى عتغر يدعأبيوعال تينع

 .ع0212 اض ى.عام ىهرة ع

 . ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىععع.فى ل عةمواسع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
 

 اليابان –المكتبات الوطنية 
 

 -(.0202)ابتمبرعع122 عع01سع-أةوالعايلر  .ع-.املكتبة الوطنية اليابانية مستودع التاريخ والفنون 

 .129-122صعع
 

 المكتبات الوقفية
 

ع99 عع00سع-أةييييوالعايلر يييي .ع-.مكتبــــة عــــارف حكمــــت باملدينــــة املنــــورة أنمــــوذج املكتبــــات الوقفيــــة فــــى العــــالم

 .91-90صعع-(.0219) ى سع
 

 المكتبات والتنمية المستدامة
 

 أبو سعدة، أحمد أمين.

 ص.19ع- علعأهدا عامتنما عايتتدا  :ع ر اىعع نع  ى.

 .0219 رس ىع رر   عع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.مع00ايم مرعاعع
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 أبو غازى، عماد.

 .04-10صع-تتدا  عاعع  ر:عإلا  ا ع عامواق  ع  ل. ن و  عايلمو ىععاععاا را اجا عامتنما عاي

 .0212 وا  عع-اععايم مرعإلاقمامىعامثىمثعم   عاععاينر  عاملربا .

 .14-09صع-(.0212) وماوعع02عع-أ ضىعاععاعمل.

 امحمد ، مو ى.

ع-اييييىعايلمو ييييىع.   عايكت ييييىعع  راكييييزعايلمو ييييىععاييييععامتنمايييي عايتييييتدا  عالجزا ر يييي عامتييييلو   عاييييعع ييييلع كنوموف

 .92-9صع-(.0214) وناوعع00 عس90ععع-ايجم عاملربا عمأل  افع امتوثا ع ايلمو ىع.

 بسيونى، ناهد محمد.

 ص.00ع-ايكت ىععاملى  ع    هىعاععامتنما عايتتدا  عبىيجتم عاملمىاى.

 .0214ام ىهرة عع-اعع م مرعقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىععبجى ل عام ىهرة.

 ، كالرا.تشو

 .11-92صعع-(.0214) وناوعع02ععع-املسجام .ع-ايكت ىععك اى اعععىيا :ع ير ىععلج و عامتنما عايتتدا  .

 جندار، محمد الصغير.

   ع راكيزعامتوثاي ع ايكت يىععايتمل  ي عايعع ي اي عأهيدا عامتنماي عايتيتدا  :ع جربي ع كت ي ع ماتي عايميكع

 .20-24صعع-(.0214) وناوعع02عع-املسجام .ع-)ايغرب(.ع دعاملز زعآلعالو عبىمدا عام اضىءع

 الجندى، محمود عبد الكريم .

 جمي ع ركيزعالخد يي عع–ايكت يىععأ اةعمتي اي عامتنماي عايتييتدا  ع:ع  ااي ع سي ا ع يماماي عميي ل عامتجيى بع.عععع  

 .01ع-1صعع–( . 0202)عع29 ععع00 جعع–.  عفى ل عاينو ا ععم الشى اععام يثا 

 خالد.حبش ى، 

 .41-49صعع-(.0212)نو مبرعع02عع-املسجام .ع-ايكت ىعع أخ ى اوعايلمو ىعع ث ى  عامتنما عايتتدا  .

 حمدى، أمل وجيه.

صعع-.0202   عايكت  عاموطنا عاعع ي ا عامتنما عايتتدا  :ع  اا عةىمي عمر  ي عايممكي عاملرباي عامتيلو   ع

09-21. 

 .0212 وا  عع-اععاينر  عاملربا .عاععايم مرعإلاقمامىعامثىمثعم    

 .92-19صعع-(.0212) وماوعع02ععع-أ ضىعاع:عاعمل.

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

ايجمييييييييي عامد مايييييييي عملمييييييييومعايكت يييييييييىععع-   عايكت ييييييييىععاملى يييييييي ع ايد اييييييييا ع   ى  ماييييييييي عاييييييييععامتنمايييييييي عايتييييييييتدا  .

 .11-10صع-(.0212) وماو/عابتمبرعع0 عع9 جع- ايلمو ىع.
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 كرورى، أيمن.الد

ع-اعميييل.ع-آمايييىعع عيييلع ماتيييىععايلمو يييىععلهيييدا عامتنماييي عايتيييتدا  :عتلز يييزعال ضيييو ععييييععامو يييبعنموذفيييى.

 .10-11صع-(.0219) وناوعع09ع

 دموش، أسامة.

إاشيييىءع   يييمالع كت يييىععاماضيييىءعامثىميييثعايييععايجتمليييىععاملرباييي :ع  ى نييي عث ى اييي عيا يييومعامتنماييي عايتيييتدا  /ع

ع-(.0219)اييييييبتمبرعع0 عع19 ييييييجع-ايجميييييي ع   نايييييي عمممكت ييييييىعع ايلمو ييييييىع.ع-امييييييد نع ييييييى ى.عأاييييييى  ع  ييييييو  عز يييييين

 .11-11ص

 الراندى، بشاير سعود.

 .119-120صعع-   عايكت ىعع  راكزعايلر  عاعع علع  ناا عأهدا عامتنما عايتتدا  عاعع  م عامكو ال.

 .0212وا  ع ع-اععايم مرعإلاقمامىعامثىمثعم   عاععاينر  عاملربا .

 .110-41صعع-(.0212) وماوعع02عع-أ ضىعاعع:عاعمل.

 الزهرى، سعد بن سعيد.

 .29-24صعع-(.0212)نو مبرعع02ععع-املسجام .ع-الااتدا  عايلمو ى ا عبؤسع نتجع  تثهمك:ع    عأ ما .

 الزهرى، سعد بن سعيد.

)نيييييييو مبرعع02ععع-املسيييييييجام .ع-ا  .الااييييييتدا  عايلمو ى اييييييي عاملرباييييييي عضييييييير  ةعمتي اييييييي عأهييييييدا عامتنماييييييي عايتيييييييتد

 .09صع-(.0212

 سرحان، رانا زكى.

ايكتبايييييوسعكييييي  اةع كتباييييي ع عن يييييرع شيييييى  ع ييييي عال كو يييييىععاموطناييييي ع ايماتيييييىععايجتملاييييي ع   يييييى  ماؤسعايييييعع

 .20-19صع- ي ا عأهدا عامتنما عايتتدا  .

 .0219ام ىهرة عع-اعع م مرع ن و  ع كت ىعع  رعاملى  .

 اخل.السريحى، منى د

 .121-119صع-   عايكت ىععاعع علعامتنما عايتتدا  :ع  اا عن ر  .

 .0212 وا  عع-اععايم مرعإلاقمامىعامثىمثعم   عاععاينر  عاملربا .

 .002-022صعع-(.0212) وماوعع02عع-أ ضىعاع:عاعمل.

 الشدياق، راندة.

 .101-111صعع-ع.    عأ نىءعايكت ىع0202خر ع  لعايتيدةعممتنما عايتتدا  ع

 .0212 وا  عع-اععايم مرعإلاقمامىعامثىمثعم   عاععاينر  عاملربا .

 .120-110صعع-(.0212) وماوعع02عع-أ ضىعاع:عاعمل.

 عبد الحليم، ندا سمير.

:عايكت ييىعع امنشييرع    همييىعاييععامتنمايي ع0212ايييم مرعامتيينوىعم جنيي عامكتييىبع عامنشييرعبييىيجم ع عيييععممث ى يي ع

 .909-902صعع-(.0212)أبر ل/ع ونا عع0 عع9 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-ا  .ايتتد
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 عبد القادر، نادين محمد محمود.

   عايكت ىععالجى لا عاعع ي ا عامتنما عايتتدا  :ع كت ىععفى ل عاين و ةعنموذفيى/عإ يرا ع يميدعع يدع

 .0202ق عكارعامشاع-  ضىسععمر.ن ى عامرةمنعامتلداى ع

 فى ل عكارعامشاق.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 عبد هللا، نوال محمد.

 Cybrariansع-ايكت يييىععاملرباييي عكشييير كعايييعع ي اييي عامتنماييي عايتيييتدا  :عايكت يييىععاي ييير  عاملى ييي عنموذفيييى.

Journal.-112-41صعع-(.0212) يتمبرعع94ععع. 

 محمد فتحى.عبد الهادى، دينا 

ع-   ع ماتيييييىععايكت يييييىعع ايلمو يييييىععاي ييييير  عايييييععامتنماييييي عايتيييييتدا  :ع ا اييييي عممواقييييي ع  رمليييييىععايتيييييت  ل.

 .120-42ص

 .0212 وا  عع-اععايم مرعإلاقمامىعامثىمثعم   عاععاينر  عاملربا .

 .109-111صعع-(.0212) وماوعع02عع-أ ضىعاع:عاعمل.

 غزال، عادل.

ع-.ع0219ع ععFace Libraryاشيرع  وزيي ع:عالجزا يرع-.0202لمو يىععايعع يلعامتنماي عايتيتدا  عايكت ىعع  راكزعاي

 ص.121

 قدورة، وحيد.

 .10=1صع-امناىذعإلععايلمو ىعع امتنما عايتتدا  عاعع وا .

 .0212 وا  عع-اععايم مرعإلاقمامىعامثىمثعم   عاععاينر  عاملربا .

 .04-11صعع-(.0212) وماوع02عع-أ ضىعاعع:عاعمل.

 قموح، ناجية.

اموضيي عايلراييععاييععالجزا ييرع   ييىعيم ييراععايلر يي ع إ كىنايي ع ي ايي عامتنمايي عايتييتدا  /عنىفايي عقمييو  عاييوهىمع

 .014-002صعع-(.0212) وماوعع02اعملععع-بى ى.

 كامل، رباب جمال.

 .090-001صع-   عايكت ىععاملى  عاعع ي ا عأهدا عامتنما عايتتدا  .

 .0219ام ىهرة عع-رع ن و  ع كت ىعع  رعاملى  .اعع م م

 املدانى، آمنة.

 .41-22صع-أخ ى ىعايلمو ىعع  كت  عايتت  لع نعأفلع نما ع تتدا  /عآ ن عايدااى عأما عامشىطر.

 .0212 وا  عع-اععايم مرعإلاقمامىعامثىمثعم   عاععاينر  عاملربا .

 .119-91صعع-(.0212) وماوعع02عع-أ ضىعاع:عاعمل.
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 مكتبة مصر العامة )الجيزة(

 .12-1صع-   عايكت ىععاملى  عاعع ي ا عأهدا عامتنما عايتتدا  .

 .0219ام ىهرة عع-اعع م مرع ن و  ع كت ىعع  رعاملى  .

 منصور، عصام.

Libraries as agents for sustainable development: How public libraries in rural areas of Egypt 

contribute to sustainable development goals.- The Journal of Librarianship & Information Science.- 

2018. 

 ، الحمامات، تونس(5102:  0) فى املنطقة العربية املؤتمر إلاقليمى لالفال 

(عايييععاينر يييي عام ايييىسعالختيييى ىعمممييييم مرعإلاقماميييىعامثىميييثعم  يييييى عاميييد لععلجملاييييىععايكت يييىعع  ماتيييى هع)ا يييي 

املرباييي عبىمتليييى سع ييي عالا ييييى عاملربيييىعمممكت يييىعع ايلمو يييىعع ايل يييدعامليييىلععممتوثاييي :ع   ع ماتيييىععايكت يييىعع

ع02اعميييييلععع-.0212أبر ييييلعع02-02 ايلمو ييييىعع    ييييافعاملرباييييي عاييييععامتنماييييي عايتييييتدا  .ع ييييوا  عال مى يييييىعع

 .029-020صعع-(.0212) وماوع

-0212 عامييييد  ةعامتىاييييل ععشيييير عة املســــتدامة: جــــائزة الشــــارقة لــــألدب املكتبــــىمؤسســــات املعلومــــات والتنميــــ

 ص.194ع-.0214امشى ق :ع كت ىععامشى ق عاملى   عع-.0214

 نصر، طه محمد. 

 .022-012صعع-   عايكت ىععاملى  عاعع ي ا عأهدا عامتنما عايتتدا  :ع  اا عن ر  .

 .0219 عام ىهرةع-اعع م مرع ن و  ع كت ىعع  رعاملى  .
 

 المكتبات وجائحة كورونا
 

 أبو عيد، عماد.

 .9-2صع-(.0202)ع92 عع09سع-ايجم عاملربا عمأل  افع امتوثا ع ايلمو ىع.ع-ايكت ىععاععز نعامكو  نى.

 آل مبارك ، على حسين .

ع–( . 0202بر)ع يتيمع–.  0عع–ايجمي عامتيو   عملميلعايلمو يىعع.عع– داعاىععالجى يي ععييعع جتمي عايلمو يىع.ع    

 .099-090ص

 باخت ، سامر ابراهيم .

 عععع01 ييجعع–ايجمي عاملراقاي عممملمو يىعع.عع– عامتي ثؤراععايتيت  ما ع.عع19-اايتجىب عايكت يىععلجى يي ع و ايدع    

 .12ع-00صعع-(.0202)ع0 ع1

 جبر، نعيمة حسن.

Corona virus crisis and the impact of information management.- J. of Information Studies & 

Technology.- Issue 2 (2020). 
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 الحجى ، خلفان بن زهران .

 ع–ايجم عامتو   عململعايلمو ىعع.عع– ثىالع.ععCOVIDع– 19أثرع ز ىعععيعع جتم عايلمو ىعع:ع و  نىعععععععع

 .002-019صعع–( . 0202)ع يتمبرع0عع

 الحراص ى ، نبهان بن حارث .

 ع–ايجم عامتو   عململعايلمو ىعع.عع–  رة ع عالااتلدا اععيواف  ع ز ىععايتت  ما ع.عال مولعايعععععع

 .عع012-092صعع–( . 0202) يتمبرعع0عع

 الخورى ، هانى .

 ع–( . 0202)ع يتمبرعع0ععع–ايجم عامتو   عململعايلمو ىعع.ع–ط ال عالجى ي ع ع  ثؤراسهىعاملىيا ع.ععععععع

 .091ع-004صع

 ، محمود محمد.رشاد

 املييو ةعمملمييل؟:عإ  ييى اععاملييو ةعمملمييلعاييعع ماتييىععايلمو ييىعع ايكت ييىععخىفيي عع19ع– ييىذاعبلييدع و اييدع

 ص.4ع-(.0202) وناوعع14ععع-.Cybarians Journalع-بلدعفى ي ع و اد.

 سلمان ، عبد الستار شاكر .

 ع-ايجم عامتو   عململعايلمو ىعع.ع–. ال مولعاي  رة ع عالااتلدا اععيواف  ع ز ىععايتت  ما عععععع

 .022-ع014صعع–( . 0202)ع يتمبر0عع

 السمير، على حسين.

ع19 عع2 يييجع- جمييي عايركيييزعاملربيييىعمم ييييولع امد اايييىععايييعععميييومعايكت يييىعع ايلمو يييىع.ع-.19ايكت يييىعع  و ايييدع

 .4-1صع-(.0202) وماوع

 . الشربجى ، نجيب 

صعع–( . 0202)ع يتيمبرع0ععع-ايجم عامتيو   عملميلعايلمو يىعع.ع–لمو ىعع.ع داعاىععالجى ي ععيعع جتم عاي    

011-014. 

 الشربجى ، نجيب .

  عع11 جع–ايجم ع   نا عمممكت ىعع عايلمو ىعع.عع–عو ةعايكت ىععمململعخ لع و  نىع  ىعبلدهى.ع

 .110ع-91صعع–( . 0202)عابتمبرع0عع

 صالح ، عماد عيس ى .

ايجمييييي عع– عاايييييلثمى هىع.ععCOVID- 19يلمو يييييىعععايييييعع يييييلعفى يييييي ع ؤييييير سع و  نيييييىعايتيييييتجدع يييييرصعقريييييىععاععععع

 .ع029-199صعع–( . 0202)ع يتمبرعع0عع–امتو   عململعايلمو ىعع.ع

 عبد هللا ، فوز .

 .012-ع021صعع–( . 0202)عع0ععع–ايجم عامتو   عململعايلمو ىعع.عع–أز  ع و  نىع ع جتم عايلمو ىعع.ع     
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 عبد الهادى، محمد فتحى.

 .49-44صعع-(.0202)ابتمبرعع122 ععع01سع-أةوالعايلر  .ع-ايكت ىعع فى ي ع و  نى.

 عبد الهادى، محمد فتحى .

 .00ع-19صعع–( . 0202)ع يتمبرع2عع– جم عامو اق ع.عع–ايكت ىعع عفى ي ع و  نىع.ع

 العساف ، عبير عناد.

 ع–ايجم عامتو   عململعايلمو ىعع.عع– ع ز ىععايتت  ما ع.عال مولعاي  رة ع عالااتلدا اععيواف 

 .012-011صعع–( . 0202)ع0ع

 العسافين ،عيس ى .

)عع0ععع–ايجمي عامتيو   عملميلعايلمو يىعع.عع–الجى ي ع ع جتم عايلمو ىععاملربىع:ع دخلع وفيااىعتلر ايىع.ع

 .194ع-149صعع–( . 0202

 العلوى، ايمان على .

ع–لمو ىعع ع   هىعاعع ي ا عامتنماي عايتيتدا  ع:عا ييى عايكت يىععالجى لاي عامتواتيا عنميوذجع.ع ماتىععاي     

 .100ع-122صع–( .0202)02ععع–ايجم عاملربا عممملمو ىعع.ع

 مجاهد ، أمانى جمال .

( . 0202)ع0ععع–ايجميي عامتييو   عملمييلعايلمو ييىع.عع–فى ييي ع و  نييىع عأثرهييىععيييعع جتميي عايلمو ييىععاي ييرىع.ع

 .010-011صعع–
 

 المكتبات ومراكز المعلومات فى األردن
 

 الشربجى، نجيب.

 ع10 يييجعع-ايجمييي ع   ناييي عمممكت يييىعع ايلمو يييىع.ع-   عايكت يييىعع  راكيييزعايلمو يييىععايييعع عيييلع عميييىلعايييعع   س.

 .129-21صعع-(.0214) وناوعع0ع
 

 المكتبات و مراكز المعلومات فى افريقيا الغربية
 

 اصالح محمد .حمودة ،

ايجمييييي عامماباييييي عمممكت يييييىعع عايلمو يييييىعع عع–ايكت يييييىععبمنر ييييي عا ر  ايييييىعامغرباييييي ع:ع كت يييييىعع ن كيييييالعنموذفيييييىع.ععععععع

 .000ع-029صعع–(.0214)ع يتمبرعع9ععع–   افع.ع
 

 المكتبات ومراكز المعلومات فى ألمانيا
 

 .29-29صع-(.0212) نى رعع41 عع02سع-.أحوال املعرفة -املكتبات فى أملانيا.

 .11-94صعع-(.0212) وماوعع40 ععع02سع-أةوالعايلر  .ع-.مكتبة بافاريا: التاريخ فى مقدمة مسؤوليالها

 .99-92صعع-(.0214) ى سعع92عع-أةوالعايلر  .ع-.مكتبة ميونخ مركز عاملى للبحوث
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 المكتبات ومراكز المعلومات فى إيطاليا
 

 حاوى، محمد بن منصور.

 ع-(.0212)أكتوبرعع1 عع90سع-امدا ة.ع-عع كت  عالا بر ز ىنىعاعع د ن ع ا نوعب  رىماى. ةم ععمما عإل

 .024-191صع
 

 المكتبات ومراكز المعلومات فى السويد
 

 .09-02صع-(.0212)أبر لعع40 عع02أةوالعايلر  :عسع-.املكتبة الدولية فى استكهولم
 

 المكتبات ومراكز المعلومات فى الصين
 

 ح.سليمان، صال

ع-(.0212)أبر يييلعع42ععع-أةيييوالعايلر ييي .ع-ايييععبييي  عامتايييو عالاقت يييى ى:عام ييييناوسع اضيييموسعامث ى ييي عامو قاييي .

 .91-92ص
 

 المكتبات ومراكز المعلومات فى العالم العربى
 

 ص.020ع-.0212امشى ق :عها  عامشى ق  عع-.1 ع-.املكتبات العربية فى العصر الرقمى

 .0212-0211امد  ةعامتىبل ععشرةععفى زةعامشى ق عمأل بعايكتأى 
 

 المكتبات ومراكز المعلومات فى عمان )سلطنة(
 

 الشهومية، ابتسام بنت سعيد.

ايكت يييي ع:ع ترم ييييىعع خييييولعايكت ييييىععاملمىنايييي عاييييعععييييىملعامييييد  ةعام يييينىعا عامرابليييي ع امتيييييد ىععامتييييىع واف  ييييىع

 -ش و ا  ع قا عبنالعخماىسعامل دما .فى ل عامتمرىسعقىبوسعأنموذفى/عابلتىمعبنالعالادعامع-امر يتا 

 .J. of Information Studies & Technology.- Issue 2 (2020)ع
 

 المكتبات ومراكز المعلومات فى الكويت
 

 الرشيدى، شافى.

عييىملعع- رييو رعايكت ييىععامكو لايي عاييععضييوءعال وايي  عامسيي ىبا :ع كت يي ع مايي عام ربايي ع اىاييا عام نييؤسع ام نييىع.

 .04-1صعع-(.0212)ع10 عع12سع-ام ربا .

 

 المكتبات و مراكز المعلومات فى مصر
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 ع-(.0219) يتمبرعع92 ععع09سع-أةوالعايلر  .ع-.ألازهر ومكتبته العمالقة ذاكرة وطن عبر ألف عام

 .01-12ص

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

ايجميي عامد ميي عع-عنهييى. كت يي عق ييرععىبييد ن..عهييلع يينع ا سع ييى سعههتييكعاييرهىع  ايي ع غىما  ييىع  مييا عاممثييىمع

 .12-2صع-(.0212) نى ر/ع ى سعع1 عع9 جع-ملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.
 

 لمكتبات ومراكز المعلومات فى المغربا
 

ع-(.0212) وماييوعع42ععع-أةييوالعايلر يي .ع-.مكتبــة القــرويين بــاملغرب وجهــة معرفيــة وثــروة علميــة وكنــوز تاريخيــة

 .01-14صع
 

 مكتبة اإلسكندرية
 

 نجا، محسن.أبو ال

Sustainability measures of public buildings in seaside cities: The New Library of Alexandria (New 

Bibliotheca Alexandrina), Egypt. Seaside building design: Principles and practice.- Springer, 

Cham, 2018. p.65-111. 

 جرجس، أنجيلوس.

 .11صع-.12/2/0212ع- هرام.ع-اع كت  عإلااكند   . ق ى عملع يرقو 

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

ع0 عع1 ييجع-ايجميي عامد مايي عملمييومعايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع-أفمييلعق يي عةييبعأ ييىمع كت يي عإلااييكند   عام د ميي .

 .4-2صعع-(.0214) وماوع/عابتمبرع

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

د   عام د ميييي  عأ عق يييي علجا يييي عةييييولع جموعييييىعع كت يييي عإلااييييكند   عفيييياي عنييييى  ةعاييييعع ييييى  قع كت يييي عإلااييييكن

 .00-11صع-(.0214) وماو/عابتمبرعع0 عع1 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-ام د م .

 الصحن، مروة.

 .92-41 عص0 جع- كت  عإلااكند   عنموذجع تمؤزعيكت  عع ر  ععىيا :عخمت ععشرععى ىعاععإ ا ةعايلر  .

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 عبد العليم، هاجر طلعت.

ع-ى ى. يييينع تلييييد ىعامث ى ييييىع:ع  اايييي عةىميييي /عإ ييييرا عأ ييييىاىعامر     ع كت يييي عإلااييييكند   عاييييععخد يييي عايتييييتااد

 ص.014ع-.0214إلااكند    ع

 ايكت ىعع ايلمو ىع.عفى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلع-أطر ة ع) كتو ا (
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 عبد املنعم، سليمان.

 .12صع-.0212 وناوعع0ع- هرام.ع-امد  عامغى بعيكت  عإلااكند   .

 عطا هللا، إخالص.

 ص.002ع-.0212ام ىهرة:عايجم ع عيععممث ى   عع- كت  عإلااكند   عذاكرةعإلااتىنا .

 عطا هللا، إخالص.

 .122-91صعع-(.0212) برا رعع1ععع-إلافدا عامراب .ع-ملعامكتىب.عىع- كت  عإلااكند   عذاكرةعإلااتىنا .

 .فراج، أشرف أحمد

 .00-19صعع-(.0214) وماوعع09ععع-ذاكرةع  ر.ع- كت  عإلااكند   عام د م .

ع-ايجمي عامد ماي عملميومعايكت يىعع ايلمو يىع.ع-.مكتبة إلاسكندرية وتجخير التكنولوجيـا لخدمـة مجتمـع املعرفـة

 .042-041صعع-(.0212ر ل/ع وناوع)أبع0 عع0 ج

 يوسف، رضا مطاوع.

ع-فى لي عاين ييو ة. ع جمي ع ماي عام رباي عع- ي ه عةير عايتيممؤسعيكت ي عإلااييكند   عأثنيىءع يتحع  يرع امير ععم هييى.

 .041-010صعع-(.0219)أبر لعع1 عج42 جع
 

 المكتبيون

 )أنظر: اختصاصيو املكتبات واملعلومات(
 

 الملفات االستنادية

 ر  أيضا: الضبط الاستنادي. املتطلبات الوظيفية للبيانات الاستنادية()أنظ
 

 ابن سعيدة، فريدة.

 .00-02صعع-(.0221)ع1 عع1 جع- جم ععملعايكت ىع.ع-بنىءع ماىععالاانى عبىلجزا رع  شكم عاممغ .

 تقرين، حسيبة.

 Cybrariansع-اممغييييي .عنييييييوع ميييييفعاايييييلنى ىع طنيييييىعفزا يييييرى:ع   ييييير عمتريييييو رع ميييييفعاايييييلتى ىعامك ر ايييييىعثنيييييى ى

Journal.-02-1صعع-(.0214) ى سعع99ععع. 

 السيد، رانيا رضا.

 Cybrariansع-ايميييييفعالاايييييلنى ىعبيييييىما رسعايوةيييييدعال ييييييى عايكت يييييىععالجى لاييييي عاي ييييير  :ع  ااييييي ع جر باييييي .

Journal.-11-1صعع-(.0212) يتمبرعع94ععع. 

 السيد، رانيا رضا.

 يى عايكت ىععالجى لا عاي ر  :ع  اا ع جر باي /عإ يرا عا نيىسعةتيؤسعايمفعالاالنى ىعبىما رسعايوةدعال

 [عص.21 ع]041  ع-أع-.0214ام ىهرةعع-فى   ع نىع ى   ععيع.

 فى ل عةمواس.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 القاض ى، محمد عادل.

ع-ةومايي عايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع-ايي عممو ييبعامييداللععاملربييى.ايماييىععالااييلنى   عمما ييرسعاملربييىعايوةييدعبنايي ع يت

 (.0219)أكتوبرعع0 عع0س

 محمد، أحمد عيدان.

ع-بنييييىءع مييييفعااييييلنى ىعامك ر اييييىعلاييييمىءعايييييمماؤسعاملييييربعاييييعع  ييييى سعايكت ييييىع/عإ ييييرا عأاغييييىمعةتييييؤسع ييييوا .

 ص.122ع-.0212بغدا  ع

 قتلعايلمو ىعع ايكت ىع.الجى ل عايتلن ر  .ع ما عآلا اب.عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 محمد، رنا كمال.

ع-اععبي  عامو يبع ع قتيهعبيىمنموذجعايلايى ىعموفيفعاي يى  ع ا ىةثهيى.عVIAFايفعالاالنى ىعالا  راض ىعامد لعع

Cybrarians Journal.-09-1صع-(.0212) ى سعع91ععع. 

 املزين، أحمد أحمد محمد.

ع-اايلنى   عمألايمىءعبيي  ا ةعايملروطيىعع ايكت يىععإلاايي  ا .عإعيدا عام يوا لعالااييلنى   :ع شير ععإعيدا عقى ميي 

 .049-012صعع-(.0219) نى رع/ع ى سعع1 ععع2 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.
 

 

 

 الملكية الفكرية

 )أنظر أيضا: حقوق امللكية الفكرية(
 

 الخالدى، بحيران.

 .00-14صع-(.0211) يتمبرعع10ععع-ايكت  .ع-ايمكا عاماكر  .

 زكى، محمود محمد.

إ ا ةعايمكايييي عاماكر يييي عاييييععايكت ييييىععالجى لايييي عاي يييير  :ع  اايييي ع ادانايييي /عإ ييييرا ععيييييععكمييييىلع ييييىكر ع ىطميييي ع

   ق .199ع-.0219ايناى عع- يمدعأةمدعإامىعال.

 فى ل عايناى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 .الشياب، سلطان محمود

 .120-49صعع-ايمكا عاماكر  ع ةر  عاموفولعإلععايلمو ىع.

 .0214عمىس عع-.امد لععمممكت ىعع عايلمو ىعع عامتوثا ع:عاموفولعال رعممملمو ىعععم مر اياعع

 

 العالق، عالء أبو الحسن.

امث ى ي  ععبغيدا :ع زا ةع-ايمكا عاماكر  /ععي ءعأبيوعال تينعاملي   ع يى زةعغنيىعنىفير ع  يراىعفىايلع يميد.

 ص.010ع-.0219
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 مناهج بحث المكتبات والمعلومات

 مناهج البحث( –)أنظر: علم املكتبات واملعلومات 

 

 المنصات اإللكترونية
 

 

 ابن خولوش، جيهان.

Creation de prototype d'une plateforme intelligente d'aide a la decision of d'investissement.- 

Rabat 2017.- 88p. 

Thesis- Ecole des Sciences de l'Information. 

 أحمد، رحاب فايز.

الا جىهيييىععال د ثييي عايييععايكت يييىععع- ن يييىعع يمايييلعباىنيييىععان رنيييالع  ييياىء:ع  ااييي عايييععايوافييياىعع ايترم يييىع.

 .44-01صع-(.0202) وماوعع19عع- ايلمو ىع.

 حسين، أحمد عبد هللا.

 عاي ييد :ع  اايي ع يمامايي ع  ى نيي /عإ ييرا ع نييد عإبييراهالعع ييدع ن ييىععايتييى اععامتلمامايي عالجمىعايي ع اتوةيي

 .0219ةمواس عع-امبر عز نبعف  عامد ن.

 فى ل عةمواس.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 زكى ، رضوى.

 .400ع-429عصع–   عاين ىععامرقما عاعع  اا عآلاثى ع عامانوسعالاا  ا ع:ع جى بععربا ع ععىيا ع.ع

 .0202ع–)عالا  راض ى(عم  يى عاملربىعمممكت ىعع عايلمو ىعع.عع01اععايم مر

 عبد هللا، محمد.

Providing information through Smart platforms: An Applied study on academic libaries in Saudi 

Universities/ Mohammed Abdulla, Abdulla M. Esmaeel.- Journal of Education, Society and 

Behavioural Science.- 2019.- p.1-24. 

 العريش ى، جبريل بن حسن.

 .21-24صع-(.0212)أبر لعع42ععع-أةوالعايلر  .ع-اين ىععإلامك ر نا ع    هىعاععبنىءعاقت ى عايلر  .

 الغامدى ، حنين سعود .

ععم خيييييد ىععال كو اييييي ع:ع  ااييييي ع يماماييييي عين ييييي عاين يييييىععامرقماييييي عامتيييييلو   ع ع   هيييييىعايييييععالاايييييلثمى عايلراييييي

 .424ع-249صعع– يمدعع دع ع يمدع.ععامتوافلعال كو ىع/عةنؤسعالو عامغى دى

 .ع0202ع–عع عايلمو ىعع.ع ى)عالا  راض ىع(عم  يى عاملربىعمممكتع01اععايم مرع
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 محمود، الشيماء السيد.

لمو ييييىعععيييييععامو ييييب:ع  اايييي ع  اامايييي ع يييي عامتملرييييا ع ن ييييىععام ميييير اععإلامك ر نايييي عاييييعع جييييىلعايكت ييييىعع اي

 .0202ام ىهرة عع- اشىءع ن  ع  ر  /عإ را ع ى   ع يمدععيععةتن ع يمدعع دعايولعع يمو .

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 يوسف، سارة محمود عبد الرحمن.

مم يييييراءةعامتاىعماييييي عايييييععايكت يييييىععايد ايييييا :ع  ااييييي ع يماماييييي ع  ااماييييي /عإ يييييرا عةتييييينىءععاين يييييىععإلامك ر ناييييي 

 .0202  ؤسعامكوم عع-  جوب عاىلععامؤرع ىكر.

 فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 

 مهارات المكتبات والمعلومات
 

 إسماعيل، هبة محمد.

 ع-(.0219) ى سعع00عع-بيولعاعععملعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-لخ ى رىعايكت ىع.اي ى اععام اى   ع

 .990-901صع

 أوخليفة، كاهنة.

اي ييييى اععاي ناييييي ع    هيييييىعايييييعع م اييييي عاةتاىفيييييىععايتييييتااد ن:ع  ااييييي ع اداناييييي عبمكت ييييي ع ماييييي عاملميييييومعإلااتيييييىنا ع

 .0212قتنران ع عع- عن ؤرةع ى يع./ع ىهن عأ خماا 0 الافتمىعا عبجى ل عع دعال مادع  رىعقتنران ع

 .0فى ل عقتنران عع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 البراح، عبد هللا رمضان.

بنهييى عع-  ييى اععاملييى مؤسعاييععايكت ييىععاممابايي عاييعع ييلعام ي يي عامرقمايي /عإ ييرا عأاييى  عةى ييدععيييع ع نييىلععكى يي .

0214. 

 لمو ىع.فى ل عبنهى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايع-أطر ة ع) كتو ا (

 .بوعركى، هنادى

Towards an improvement of LIS graduates' ICT skills and employability needs in Kuwait.- 

Loughborough, 2012. 

Thesis (Ph.D.)- Loughborough University. 

 الحسين، عبد العزيز صالح.

ى لاييييييي ع  لييييييععايييييييعع جيييييييىلععميييييييلعايكت يييييييىعع  ييييييى اععااييييييي رفىععايلمو يييييييىععإلامك ر ناييييييي عمييييييدىعطييييييي بعايرةمييييييي عالج

 .0214  ش  عع- ايلمو ىععاععاو   /عإ را عع ؤرعاملتى .

 فى ل ع  ش .ع ما عآلا ابع املمومعإلااتىنا .عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 الحالق، على سامى.

ن رنالعمدىعطم ي عامد اايىععاملمايىعايعع  ف ع وا رعاي ى اعع اىاا عمم يثعاعع  ى  عايلمو ىعععبرع  ك عإلا 

فى ل عفدا اع نع ف  عن رهل/ععيععاى ىععيععال    ععمرع يمدعةتؤسعالجرا اع عع دع عع يدعامكير لع

 .092-012صعع-(.0202) ى سعع09ععع-بيولعاعععملعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-امش راس.
 

 الشجرة، نبيل.

 .02صعع-(.0212) نى رعع1عع-امو اق .ع-ل.  ى اععااتملدامع راكزع  ى  عامتلمع:أبنى نى

 الطبولى ، نجوى عبد الكريم .

اي ييييى اععاي ناييييي ع عامتكنوموفايييي عاموافيييييبع وا رهييييىعايييييععاخت ىصييييي يعايكت ييييىعع عايلمو يييييىععاييييعع كت يييييىععفى لييييي ع     

 .090ع-012صعع–بنغىزىع   ىعيترم ىععاو عاململع/عنجوىعع دعامكر لعامر ولعع عأ ان ع يمدعامز امع.ع

 .0202طبر ع عع–اععايم مرعاملممىع  لعم تلعايكت ىعع عايلمو ىععبجى ل عطبر ع.ععع

 طه، آية أحمد.

  ييى اعع كنوموفاييىعايلمو ييىععمييدىعطيي بعفى ليي عبنهييى:ع  اايي ع ادانايي /عإ ييرا عأاييى  عةى ييد ع يير نعامتييادع

 .0212بنهى عع-ع د .

 يكت ىعع ايلمو ىع.فى ل عبنهى.ع ما عآلا اب.عقتلعاع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 عباس، هناء شاكر.

 رييو رعاي يييى اعع ام ييد اععايلر اييي علخ ييى ىعايلمو يييىععيترم ييىععايشيييى ك عاييععايجموعيييىععام يثايي ع/عإ يييرا ع

 .0219بغدا  عع-هدىعع ىسعقنبر.

 الجى ل عايتلن ر  .ع-أطر ة ع) كتو ا (

 عليوى، مها حسين.

ى مؤسعاييييععايكت ييييىععالجى لايييي عاملراقايييي /عإ ييييرا ع نييييىعع ييييدعال تيييينعقاييييىسعاي ييييى اععامانايييي ع امتكنوموفايييي عممليييي

 .0212بغدا  عع-فوا عامزبادى.

 الجى ل عايتلن ر  .ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 العمرى، وسام بن على.

ع-اي ى اععامت نا عالخت ىفىععايكت ىععالجى لا عبمد ني عامر يىض:ع  ااي ع  ااماي /عإ يرا عع يىمععيتيوى.

 .0212امر ىض ع

 فى ل عايمكعالو .ع– ة ع) ىفتتؤر(عأطر 

 غرارمى، وهيبة.

 .92-24صعع-(.0211)ع9 عع9 جع- جم ععملعايكت ىع.ع-  ى اععايكتأىعايلىفرعبؤسعاململع امانع امت نا .
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 محمود، أسامة السيد.

فييييىععايواء يييي عبييييؤسعاي ييييى اععايكلتيييي  عمييييدىعخر جييييععأقتييييىمعايكت ييييىعع ايلمو ييييىععبىلجى لييييىععامامنايييي ع اةتاى

 .129-199صع عع1 جعع-أاى  عامتاد ع افل عالدععيعع ا ة.ع/ ماتىععايلمو ىععامامنا 

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 املدانى، آمنة.

اي ييى اععايلمو ى ايي عالجد ييدةعاييععخد يي عامتيييولعامييو ااىعلخ ييى ىعايلمو ييىععاملربييىع يينعأفييلع اييلعامرر يي ع

 .21-09صعع-(.0202)ع1عع-.عإ ى ةع-وعايتت  ل.ني

 املال ، طارق طه .

/عا يرا ع ابيي ععامبشر  عاملى م عاعع كت ىععفى ل عام  رةعاععاايتملدامع كنوموفايىعايلمو يىع  اععايوا  ى  

 .0211ام  رةع عع– ى لعةر بعاملتىبىع.ع

 فى ل عام  رة.ع–طر ة ع)ع بمومععىلعع(عأ

 املؤمن، نجود.

The Information technology skills of science and social science students at Kuwait University: A 

comparison/ Nujoud Al-Muomen, Abdulnasir Taleb Abdulla.- Libri.- August 2016. 
 

 

 المعلومات ومهندس
 

 الحمزة، منير.

ع- نؤيييييييرعال مييييييزة ع اميييييييو عاملربيييييييىعحجيييييييى . تييييييم ماىعع  نيييييييدسعايلمو يييييييىعع     عايييييييعع ن ييييييالعاييتيييييييوىعامرقميييييييى/ع

 .20-12صعع-(.0214)ع1عع-ب ماو اماى.
 

 المهنة األرشيفية

 )أنظر أيضا: ألارشيف والوثائق(
 

 بسيونى، أيمن يحيى.

 -(.0212)ع19عع-امر زنى  .ع-آ ابع أخ قاىععاي ن ع   ااا عاعع جتم عايلمو ىع:ع  اا ع يماما .

 .04-9صعع

 ديمش، خولة.

رف عايسىع امتوفافعامو ااىعاعع ن يالع  ريو رعاي ني ع   يااا عبيىلجزا ر:ع  ااي ع اداناي عبىييد ر ىعع   عاي

 .002-011صع-(.0212) نى رعع14ععع-اعمل.ع-اموال ا عب تنران .

 سيدهم، خالدة هناء.

ع-اعميل.ع-لجزا ير.اع- اق عاي ن ع   ااا عبؤسعفلوبىععة ا ا ع  يد ىعع تت  ما :ع  ااي عةىمي عموال ي عبى ني 

 .122-40صعع-(.0212) وناوعع12عع
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 مهنة المكتبات والمعلومات

 )أنظر أيضا: اختصاصيو املكتبات واملعلومات . أخالقيات املعلومات.

 جمعيات واتحادات املكتبات واملعلومات(
 

 بودربان، عز الدين.

ايجمييي عع-ميييد نعبو  بيييىس عز نيييبعبييينعامرايييب.اي نييي عايكتباييي ع  جتمييي عايلر ييي :ع ييي ثرع  ييي ثؤر:ع  ااييي ع يماماييي /ععيييزعا

 .02-12صعع-(.0212) يتمبرعع90 ع91 عع01سع-املربا عمأل  افع امتوثا ع ايلمو ىع.

 بيزان، حنان الصادق.

ع-امدا لاي عإليععاي ينع امو يى فعايلمو ى ايي :ع  ااي عةىمي ع ا سي ىعقتييلع  اايىععايلمو يىععبىل ى  ماي عاممابايي .

Cybrarians Journal.-(.0212) وناوعع92ععع 

 تومى، عبد الرزاق.

 تيييت  لعاي نييي عايكتباييي عايييعع يييلعث ى ييي عايلمو يييىع:عا   يييىءعأمع رافييي ع انريييواء/عع يييدعاميييرزا ع يييو ى ععيييزعاميييد نع

 .110-42صعع-(.0211)ع09عع-ايجم عايغى با عممتوثا ع ايلمو ىع.ع-بو  بىس عع دعال مادعام ر دى.

 حافظ، ضياء الدين عبد الواحد.

ايجميي عاي يير  عع- عايكت ييىعع ايلمو ييىععاييععامت ييىنافعاييمايي ع إلاقمامايي ع امد مايي عممم يين:ع  اايي ع  ى نيي .  نيي

 .120-12صعع-(.0212)أكتوبرعع0 عع0 جع-ملمومعايلمو ىع.

 زكريا، محمود شريف.

يركييزعاملربييىع جميي عاع- تييت  لع  نيي عايكت ييىعع ايلمو ييىععاييععبي يي عال وايي  عامسيي ىبا :عايترم ييىعع امتيييد ىع.

 .09-9صعع-(.0214) وناوعع12 عع1 جع-مم يولع امد ااىععاعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 شاهين، شريف كامل.

ع- جميي عايكت ييىعع ايلمو ييىعع امتوثايي عاييععاملييىملعاملربييى.ع-تتييى الععةييولع تييت  لع  يينعايكت ييىعع ايلمو ييىع.

 .11-9صعع-(.0219) يتمبرعع1ع

 شعيب، الحاج.

 نيي عايكت يىعع    عأخ ييى رىعايلمو ييىععايعع ييلعامتيييولعامرقميى:ع ضييلا ع  نريييع كت ي ع مايي عاملمييومع تيت  لع 

ع9 عع1 ييييييجع-امتييييييد  نع)الجزا يييييير(.ع-لجى ليييييي ع ممتييييييىسعبييييييؤسعامتمل ييييييحع امتيييييي قملع يييييي عام ي يييييي عامرقمايييييي عأنموذفييييييى.

 .120-111صعع-(.0212)

 القبالن، نجاح قبالن.

 .092-000صع-ععايلمو ى ا ع  تت  م ى.ام و عام هنا عي ن عايكت ىعع ايماتى

 .ع0212عامكو ال ع-جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماج.لع00م مرعاياعع

 .Q Seience Connect.- 2016.- 18pأ ضىعاع:ع
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 يوسف ، يوسف أبو بكر.

 .110ع-121صعع–امتيد ىععامتىع وافهع  ن عايكت ىععاععع رع  نا عن لعايلمو ىعع عالا  ىالعع.ع
 

 المواد السمعية والبصرية

 )أنظر أيضا : الكتب املسموعة و الناطقة(
 

 إبراهيم، هانم عبد الرحيم.

إلااييكند   :عع-  ييى  عايلر يي عامتييملا ع ام  يير  ع  اييى ر ى/عهييىنلعع ييدعامييرةالعإبييراهال ع عييىءعأةمييدعخمييف.

 .0212 ركزعإلااكند   عممكتىب ع

 طويهرات، توفيق.

وثايي عاملممييىعممشيي ى اععامشيياو  عمممجىهييد ن:ع  اايي ع ادانايي ع مركييزعامتييم ععامتييم ععام  ييرىع     عاييععامت

 .0212قتنران  عع-ام  رىعلجى ل ع  ؤرعع دعام ى  عمملمومعإلاا  ا .

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 عكاشة، هاجر.

املربيىعبينع  د ييدىعأمع   عاموايى لعامتيملا عام  ير  عايععإ  يىلعايلمو يىع:ع  اايي ع اداناي عبمكت ي عفى لي ع

 .0212قتنران ع عع-ام واقع.

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 لعمروس، آمال

Evolution du paysage audiovisuel en Algérie.- 

 .112-199صعع-(.0211)ع9 عع9 جع- جم ععملعايكت ىع. 
 

 الموارد البشرية فى المكتبات والمعلومات
 

 إيهاب، إسراء محمد.

)أكتييييوبرع/عنييييو مبر/ع يتييييمبرعع9 عع19 ييييجع- كت ييييىع.عنييييال.ع-ملى ميييي عايتمل  يييي عاييييعع ا عامكتييييبعاي يييير  .ام ييييوىعا

 .01-09صع-(.0214

 

 بلقاسم، مزيوة.

ع1عع-ب ماو امايييييى.ع-اييييييوا  عامبشييييير  ع إ يييييكىما ع نرييييي عإ ا ةعاماكيييييرع ايلر ييييي عايييييععايماتييييي عاملمو اييييي عالجزا ر ييييي .

 .112-104صعع-(.0202)
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 بوطالب، سعاد.

اييييوا  عامبشييير  عبىيكت يييىععالجى لاييي :ع  ااييي ع  و ماييي عمممواء ييي عبيييؤسعبيييرا جعامتكيييو نعبجى ليييىععامشييير عع نماييي 

 .0212قتنران  عع-الجزا رىع او عاململ.

 .0فى ل عقتنران عع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 حجى، حربى حسين.

ذفيييى/عإ يييرا عخميييو ععييييعع اقييي عاييييوا  عامبشييير  عبىيكت يييىععالجى لاييي عاملراقاييي :ع كت يييىععإقميييالعكر ايييتىسعأنمو 

 .0210بغدا  عع-عر أى.

 الجى ل عايتلن ر  .ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 دياب،  مفتاح محمد .

ايجميييييي عالجزا ر يييييي عع–ا ا ةعايييييييوا  عامبشيييييير  عاييييييعع ماتييييييىععايلمو ييييييىع:ع يييييينعأفييييييلعخد يييييي ع لمو ى ايييييي ع ىعميييييي ع.ع

 .ع02-10صعع–( . 0202)ع يتمبرعع0عع–مممكت ىعع عايلمو ىعع ع   افع.ع

 سعيدى، سليمة.

ع-الجىهز ييييييي عامبشييييييير  عممتوفيييييييهعإلامك ر ايييييييىعبىيكت يييييييىععالجى لاييييييي عالجزا ر ييييييي /عايييييييمام عايييييييلادى عبييييييي لعحجيييييييىز.

Cybrarians Journal.-(.0212) وناوعع92ععع 

 ة.ينسالمة، أم

إ يييكىما عتتييياؤرع إنتيييىجعامكايييىءاععايييععايماتيييىععاملمو اييي :ع  ااييي عةىمييي عيجموعييي ع ييينعايماتيييىععاملمو اييي ع

ع11عع-.Cybrarians Journalع- يييي عايييييادىعبمل يييييىس/عأ انيييي عاييييي    عفميييييىلعام يييييوا ى عع ييييدعايجايييييدعاميييييز ن.موال 

 (.0214)ابتمبرع

 عثمان، فتون أحمد.

   عإ ا ةعاييييوا  عامبشيييير  عايييعع عييييلعنجيييى ع ر ا ييييىععإ ا ةعايلر ييي عاييييععاين ميييىع:ع  اايييي ع ييينع ن ييييو عالخبييييراء/ع

 .0202فدة عع-إ را ع ى نعالادعبى ا ة.

 فى ل عايمكعع دعاملز ز.ع ما عآلا ابع املمومعإلااتىنا .عقتلععمومعايلمو ىع.ع–ر ة ع) كتو ا (عأط

 عزوز، سالى أنور.

 نمايي عايييوا  عامبشيير  عاييععايكت ييىععالجى لايي عبجنييوبعام ييلاد:ع  اايي ع يمامايي عممواقيي ع  ملرييا عمممتييت  ل/ع

 .0214م ىهرة عاع-إ را عةى دعامشى  عع  ىب عثنىءعإبراهالع وس ىع رةىع.

 فى ل ععؤسع م .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 غريبى، أسماء.

إلا ا ةعاملممايي عمممييوا  عامبشيير  عبىيكت ييىععالجى لايي :ع  اايي ع ادانايي عبمكت يي عأةمييدععيير ةعفى ليي ع  ؤييرعع ييدع

 .0212قتنران  عع-ام ى  .

 .0عفى ل عقتنران ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 غوار، عفيف.

 .199-101صعع-(.0202)ع1عع-إ ى ة.ع-فنىع عايوا  عامبشر  :عنيوع رو رع  ن عايكت ىعع ايلمو ىع.

 فرحات، رشا جابر.

أكتييوبرع:ع  اايي ع ادانايي /عإ ييرا عأاييى  عع2ايييوا  عامبشيير  عاييععايكت ييىععالجى لايي  عفى ليي عاينو ايي ع فى ليي ع

 .0219ام ىهرة عع-أةمدعفمىلعام مش.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع–طر ة ع) ىفتتؤر(عأ

 املجالى، مشعل محمد.

 ص.099ع-.0219عمىس:ع ا ع ى ىعاملمما  عع- نما عايوا  عامبشر  عاععايكت ىعع  راكزعايلمو ىع.

 محفوظ ، عبد املحسن محمد.

 ع– جم ع ما عاممغ عاملربا عب ااو ع.عع–فى ل عأاواسع.ععام وىعاملى م ع عاملنىفرعامبشر  عاعع كت ىع

 .0202ع-0924صع–( . 0219)0 عجع04ع

 

 المواطنة الرقمية
 
 

 دانيال ، سهام سعيد.

 Public utilities and awareness of digital citizenship in order to pomote  Egyptian sustainable  ععععع

development towards a digital society. – p. 245- 258. 

 .0219ام ىهرةع عع–اععايم مرعاملممىععامتى سع املشر سعمن لعايلمو ىعع ع كنوموفاىعال ىا ىعع.عععععععع

 السيد، رانيا سعد.

ايواطنيييي عامرقمايييي عممملمو ييييىع:ع  اايييي ع ادانايييي عم اييييىسع ييييدىع ي ايييي ع  ييييى  عايواطنيييي عامرقمايييي عمييييدىع يييي ىبع

ايييييتملدا  لعمتكنوموفاييييىعايلمو يييييىعع الا  يييييىالع/عإ ييييرا عغيييييى ةعع يييييداينللع يى  يييي عإلاايييييكند   عاييييععضيييييوءعا

 .0214إلااكند    عع- وس ى.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 العميرى، عبير عيس ى.

صعع-(.0212) يتيمبرعع02ععع- جمي ع مكتيوعممملمو يىع.ع- نش  عامرالعامرقمىع   ع لى ؤرعايواطن عامرقماي .

101-192. 

 عيس ى، أليس حلمى.

   ر ةعايواطن عامرقما ع  جىال هع  دىع دا مهعبىيكت ىععايد اا عاي ر  .

 .0219 رس ىع رر   عع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلممىعع    اف.مع00م مرعاياعع
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 القصاص، عال نبيل.

 ص.02ع- :ع  اا عااتكشى ا .   عايكت ىععاععتلز زعايواطن عامرقما

 .0219 رس ىع رر   عع-م جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.ع00اععايم مرع

 ناجى، مها محمود.

ايواطنييي عامرقماييي ع  يييدىعاميييوعععبهيييىعميييدىعطم ييي عقتيييلعايكت يييىعع اموثيييى  ع ايلمو يييىععبجى لييي عأاييياو :ع  ااييي ع

 .101-21صعع-(.0219) وماوعع0 عع1 جع-ثى  ع ايلمو ىع.ايجم عاملمما عمممكت ىعع امو ع-ااتكشى ا .

 الهادى، محمد محمد.

ع00عع-ايجميييييي عاي يييييير  عممملمو ييييييىع.ع-ايواطنيييييي عامرقمايييييي ع ثييييييو ةعام اىنييييييىععاييييييعع ييييييلعامثييييييو ةعام يييييينىعا عامرابليييييي .

 .4-2صعع-(.0219)
 

 المواقع على اإلنترنت

 )أنظر أيضا: استخدام مواقع إلانترنت. بوابات إلانترنت(
 

 إبراهيم، هبة إبراهيم.

 واقييي عإ ىةييي عامكتيييبع  ير يييىععبينهيييىععييييععإلان رنيييال:ع  ااييي ع يماماييي /عإ يييرا عبد  ييي ع يميييدعامبتييياواى عه ييي ع

 .0219طنرى عع-ايت ولع.

 فى ل عطنرى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 إبراهيم، هند عزت.

ععاملنك و ايييي عاملىيايييي :ع  اايييي ع يمامايييي ع  ى نيييي /عإ ييييرا ع نييييىع ييييىكرعع ييييدع واقيييي عإلانتييييىجعاماكييييرىعامر ييييى ىععييييي

 .0219ام ىهرة عع-اممراف ع  نىع يمدع ت ععع دعام ى ى.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 أبو ريدة، يارا إسماعيل.

ع-(.0212)أكتيوبر/عنيو مبر/ع يتيمبرعع9 عع14 يجع- كت ىع.نيال.ع-امشي ىب.ايواق عال كو ا عإلامك ر ناي عمتمكيؤسع

 .11-1صع

 أحمد ، منال السيد.

 .1292ع-1201صعع–  ناىععا ا ةعايلر  ع ع ر ا ىسهىعبمجىلع  مالع واق عايكت ىعع.ع

 .0202ع–)عالا  راض ى(عم  يى عاملربىعمممكت ىعع عايلمو ىعع.عع01اععايم مر

 س.أحمد، ميساء محرو 

 .94-91صعع-(.0212)أبر لعع19ععع-اما راال.ع-ايواق عامتلماما عمألطاىل:ع  اا ع  ااما ع يماما .
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 إسماعيل، فاطمة حامد.

 واقيي عامشيي كىععالافتمىعايي ع  ى  مايي :ع  اايي ع سيي ا ع  اامايي ع  ى نيي /عإ ييرا ع ى  يي ع يمييدععيييععةتيين ع

 .0202ام ىهرة عع-  نىع يمدع ت ععع دعام ى ى.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع- كتو ا (أطر ة ع)

 إسماعيل، فاطمة حامد.

بيييييييييولعايييييييييعععمييييييييلعايكت يييييييييىععع- واقيييييييي عامشيييييييي كىععالافتمىعاييييييييي ع  ى  مايييييييي :ع رافلييييييييي ععممايييييييي عم نتييييييييىجعاماكيييييييييرى.

 .109-111صعع-(.0212) ى سعع09ععع- ايلمو ىع.

 حسين على .بو غزالة ، 

 .114ع-119صعع– عالامك ر اىعلجى ل ععمرعايملتى ع:ع  اا عاععالجو ةع عاييتوىعايلمو ىتىع.عايوق     

 .0202طبر ع عع–اععايم مرعاملممىع  لعم تلعايكت ىعع عايلمو ىععبجى ل عطبر ع.عع

 الترك، كاملة بنت على.

ا اي ععييعع واقي عامصي فعاماو اي ع ن جا ع  االع يتوىعايواق عإلامك ر نا ع قىبما عااتملدا  ى:ع  ااي ع ر 

 .0212عمىس:ع ا عفاىءعممر ىع ع امنشرع امتوزي  عع-الخماجا .

 تركى، شيماء عبد الحميد.

 واق ع جي عع طايىلعاملرباي عايتىةي ععييعع ي ك عإلان رنيال:ع  ااي ع يماماي ع  و ماي /عإ يرا عفميىلعإبيراهالع

 .0212إلااكند    عع-الخولع.

 ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.فى ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 تيتيلة، سارة.

   عايواق عإلامك ر نا عاعع ثمؤسعاشىطىعع  ملرفىعع ملىبرعام يث:ع واق ع ملىبرعام يثعبىلجى لي عالجزا ر ي ع

 ص.022ع-.0212قتنران عع-نموذفى.

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) كتو ا (

 جابر، ريهام عاصم.

الا جىهييىععال د ثيي عع-عيييععامتييىة عايلمو ى ايي :ع  اايي عااتكشييى ا ع يمامايي .عSlide Share  ييى  مىعميييعامتيي ثؤرع

 .124-102صعع-(.0219) نى رعع11ععع-اععايكت ىعع ايلمو ىع.

 جمال، حاتم محمد.

رعع ييدعتتيو  عخييد ىعع واقي عامنى يير نععييععإلان رنييال:ع  اايي ع  ى ني عمممواقيي عاملرباي ع  فنبايي /عإ يرا عايي ؤ

 .ع0212بنىعاو ف عع-ام ىا ععاد عأةمدعإبراهالع ىهؤس.

 فى ل عبنىعاو ف.ع ما عآلا اب.عقتلععمومعايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 جمعة، على حمودة.

 .0212ام ىهرة:ع ا عالجوهرةعممنشرع امتوزي  عع-  مالعايواق ع ام وابىععإلامك ر نا .
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 . الجوهرى، زينب

 -(.0212) ى سعع91ععع-.Cybrarians Journalع-:ع  اا ع  ااما . املرباع واق عها ىععامت اي 

 . جوهرى، عزة فاروق

 جميييي عايركييييزعاملربييييىعمم يييييولع امد ااييييىععاييييعععمييييومعع- وقيييي ع كاييييىءععيييييععامو ييييب:ع  اايييي عاييييععام نييييىءع اييتييييوى.

 .90-12صعع-(.0202)ع10 عع2 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 حسن، أسماء سيد.

مك ر نايييي عايتىبليييي ععبييييرع يييي ك عإلان رنييييالعكم ييييد ع يييينع  ييييى  عايلمو ييييىع:ع  اايييي ع يمامايييي ع  اامايييي /عاي ييييى  عإلا

 .0214أااو  عع-إ را ع ن و عالادع يمد عأ منع فدىعأةمدعع دعاملىل.

 فى ل عأااو .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 حسن، سالم على.

 جمييي ع ماييي عع-انييي ع ملتيييى ةع يينعايواقييي عامث ى اييي عامتييو   ععييييععامشييي ك عاملنك و ايي .  اايي ع يماماييي ع  اامايي عمل

 .044-011صعع-(.0219) نى رعع1 عع29 جع-آلا اب عفى ل عام ىهرة.

 حسن، سماء كمال.

) نييى ر/ع برا يير/ع ييى سعع1 عع12 ييجع- كت ييىع.عنييال.ع-  ييمالع واقيي عايكت ييىععالجى لايي عايركز يي :عخريي ع   رةيي .

 .14-9صعع-(.0212

 حسن، سماء كمال.

 واقيي عايكت ييىععايركز يي عم جى لييىععاملربايي ع  فنبايي ععيييعع يي ك عإلان رنييال:ع  اايي ع  اامايي ع   ى نيي /عإ ييرا ع

 .0212إلااكند    عع- يتىءع ير سع  راس.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 حسنين، رحاب محمود.

 عاملمماييييي عممم يييييى  عث ثاييييي ع بلييييييى ععييييييعع ييييي ك عإلان رنيييييال:ع  اايييييي ع  ااماييييي ع يماماييييي /عإ يييييرا عةتيييييينىءعايواقييييي

 .0212أااو  عع-  جوب ع ن و عالاد.

 فى ل عأااو .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 خضير، ليلى وهاب.

  جيىالععاايلثمى هىعايعع يد ي ععميلعايلمو يىعع ايكت يىع/عإ يرا ع واق عاشرعاييتوىعامتلمامىععيععالان رنيالع

 .0212بغدا  عع-خمو ععيعععر أى.

 الجى ل عايتلن ر  .ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 دراجى، نادية.

ةضيييييييو عايكت يييييييىععامر يتيييييييا عمممرىملييييييي عاملمو اييييييي عالجزا ر ييييييي ععييييييييعع وقييييييي عامتوافيييييييلعالافتميييييييىععع  يتييييييي و  :ع

 ع2 ييجعع- جميي ععمييلعايكت ييىع.ع-تييىب عنموذفييى/عنى  يي ع  ااييع ع يمييدعبوقىاييل. ع0222ام ييايىععامتييىع جييى زعع

 .90-01صعع-(.0219)ع1ع
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 دنيا، هبة فتحى.

ايجميي عع-ايواقيي عإلامك ر نايي عاملربايي عمماتييوىع إلا  ييى :ع  اايي ع يمامايي ع  ى نيي عيلمى  ثهييىع  يتواهييىعايلمو ييىتى.

 .124-112صعع-(.0202ى ر/ع ى سع) نع1 عع2 جع-امد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 دنيا، هبة فتحى.

بييييييييولعايييييييعععميييييييلعايكت يييييييىععع- واقييييييي ع كت يييييييىععايتيييييييىفدع الجوا ييييييي ععييييييييععإلان رنيييييييال:ع  ااييييييي ع يماماييييييي ع  ااماييييييي .

 .942-900صعع-(.0212)ابتمبرعع12عع- ايلمو ىع.

 رجب، مها حمدى.

 يييرا ع يميييدع يميييدعامنجيييى  ععييييىطفع يمايييلع يتيييوىعايواقييي عامر ىايييا عاملرباييي ع  فنباييي :ع  ااييي ع  ى نييي /عإ

 .0214  ؤسعامكوم عع-قىال.

 فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 رفعت، حسام الدين محمد.

 جمي عع-:ع  ااي عايععالخ يى حع اييتيوىع الاايتملدام.You Tube واق عام ثعام يععممملمو يىعععييععاماو ايوبع

 .122-11صعع-(.0219) نى رعع1 عع09سع-و ىععاملربا .ايكت ىعع ايلم
 

 رفعت، حسام الدين محمد.

ع-ايجميييي عاي يييير  عملمييييومعايلمو ييييىع.ع- واقيييي عال ييييد ثعامشيييير فععيييييعع يييي ك عالان رنييييال:ع  اايييي ع يمامايييي ع  ى نيييي .

 .142-91صعع-(.0219)ع1 عع2 ج

 زايد ، نورا أحمد عبد الحميد .

ع–.  Google Trendsبىايتملدامعأايموبعع يى اععام يييثعامرا جي ععييعع م يرعع ر ييبع واقي عالجى ليىععاي ير  ععععع

 .192-119صعع–( . 0202)عاكتوبرع/ يتمبرع9 عععع2 جعع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع عايلمو ىع.

 زهير، عين أحجر.

يجتميييييي عالخد ييييي عايجتملايييييي عيواقيييييي ع ابع ماتييييييىععايلر يييييي ع  ى  مايييييي :عإايييييي ى ىعع    رةييييييىععامتيييييييولعإلييييييععا

 ع -ر عةنىسعاى ى عنايت عقتى ما .ؤفى ل ع يمدعخاضرعبتكرةعأنموذفى/ععؤسعأحجرعزهع-امرقمى

 .902-449صع

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع
 

 الزهيرى، طالل ناظم.

عيييييييععع ييييييى اععام يييييييثعامرا جيييييي عاييييييععع ىعمايييييي عايواقيييييي عامراييييييما عم جى لييييييىععاملراقايييييي :ع  اايييييي ع  ى نيييييي عبىالعتمييييييى 

ع9 عع4 يييييجع-ايجمييييي عاملراقاييييي عمتكنوموفايييييىعايلمو يييييىع.ع-.Google Trends ير يييييىععام ييييييثعضيييييمنع م يييييراعع

 .91-42صعع-(.0214)
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 سعد، أسماء محمد.

اىعام ييرآسعامكيير ل:ع  اايي ع يمامايي /عإ ييرا عأ ييىاىعزكر ييىعامر ييى ى عأ نايي ع و ايي عىايواقيي عإلامك ر نايي عمتييدبرع ليي

 .0219إلااكند    عع-خؤر.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
 

 سعيد، فاطمة حسنى.

 جميييي عايركييييزعاملربييييىعممد ااييييىععاييييعععمييييومعع- واقيييي ع ماتييييىععامروا يييي ععيييييعع يييي ك عإلان رنييييال:ع  اايييي ع  اامايييي .

 .94-22صع-(.0212) نى رعع1 عع0 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 سيد، هبه عبد هللا محمد.

 واقيي عامشيي كىععالافتمىعايي ع    هييىعاييععامتنمايي عاي ناييي عمملييى مؤسعبىيكت ييىععالجملايي /عإ ييرا عإ نييىسعةتيييؤسع

 .0202ام ىهرة عع-فى   عتغر دعأبوعال تنع اض ى.

 فى ل عةمواس.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 شاشة، فارس.

ايواقيييي عإلامك ر نايييي عم جملاييييىععاي نايييي عمممكت ييييىعع ايلمو ييييىععبييييىموطنعاملربييييى/ع ييييى سع ى يييي  عع  اييييالعفييييو ة

 .429-410صع-أامىءع ى س.

 .0214 عبو عاو اسعع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع09م مرعاياعع

 الشوابكة، يونس أحمد.

اييييي :ع  ااييييي ع يماماييييي عمت يييييو اععطم ييييي ع واقييييي عامتوافيييييلعالافتميييييىعععكم يييييى  عممملمو يييييىععايييييععاملمماييييي عامتلمام

 .021-120صعع-(.0212) يتمبرعع1عع- جم عايكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا عاععاملىملعاملربى.ع-الجى ل ع   نا .

 شيبانى، بشرى.

 رقايييي ع  رييييو رع ر ايييي عايكت ييييىععالجى لايييي ع يييينعخيييي لع واقل ييييىعإلامك ر نايييي :ع  اايييي ع  اامايييي عيواقيييي عايكت ييييىعع

 .0212قتنران ع عع-لىععامشر عالجزا رى.ايركز  علجى 

 .0أطر ة ع) ىفتتؤر(عفى ل عقتنران ع

 الصقرى، محمد ناصر على.

خ يييييى حعام يييييييثع اي ةيييييي ععيييييييعع واقيييييي عالجى لييييييىععاملمىنايييييي ععيييييييععامو ييييييبع    هييييييىعاييييييععتتيييييي العاموفييييييولعإلييييييعع

 .902-042صع-(.0214)ع1 عع09 جع- جم ع كت  عايمكع  دعاموطنا .ع-ايلمو ىع.
 

 الحكيم، عال السيد.عبد 

 .0212إلااكند    عع- واق ع ج ععايرأةعاملربا ععيعع  ك عإلان رنال:ع  اا ع  و ما .

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع
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 عبد الحميد، عائشة محمد.

 جمي عايكت يىعع ايلمو يىععع-مينم عايلمو يىتى. واق عام رآسعامكير لععييععإلان رنيال:ع  ااي ع يماماي عممميتيوىع ا

 .002-141صعع-(.0212) وماوعع0 عع02سع-املربا .

 عبد الحميد، عائشة محمد.

 واقييي عام يييرآسعامكييير لععييييععامو يييب:ع  ااييي ع يماماييي عممميتيييوىع امييينم عايلمو يييىتى/عإ يييرا عخىميييدعع يييدعاماتيييى ع

 .ص140ى عع-أع-.0212امااوم عع- يمد عإامىعالع فبععثمىس.

 فى ل عامااوم.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  .ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 عبد العزيز، رنده عاشور.

ع12 ع11عع-أ بع طاييىل.ع-   عايواقيي عإلاخ ى  يي عاييععتشييكالعا جىهييىععامراييلعنيييوعبليي عام ضييى ىعامتاىاييا .

 .190-129صعع-(.0214) برا رع

 عبد املنعم، أحمد صالح.

ايجميييي عامد مايييي عملمييييومعع-/ععييييرضعأةمييييدعفييييىلةعع ييييدعاييييينلل.0120ع-ىعاييييععام ي يييي عامرقمايييي . ماييييلعام ىةييييثعاملمميييي

 .024-012صع-(.0202) وماو/عابتمبرعع0 عع2 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 عريبى، خلود على.

 ع ر ا ييىععإلان رنييالعالا  ييىما عاييععايواقيي عإلامك ر نايي عمممكت ييىععالجى لايي عايركز يي عاملراقايي ع    هييىعاييععإ ىةيي

 .922-991 عصع1جع- رصع شى ك عايتتااد ن/عخمو ععيعععر أى عع دعامرةمنع يمو .

 .0219كرب ء عع-.اععايلمو ىعع عايكت ىععاععايم مرعامد لععامتمل ص ى

 عقدة، هند محمد يوسف.

خييد ىعع لمو ييىعع واقيي عامتيين عامن و يي عايتىةيي ععبييرعامو ييبعاي د يي عممييدعىة:ع  اايي ع ادانايي /عإ ييرا ع جييدىع

 [عص.0 ع]044م ع-أع-.0214بنهى عع-ع دعالجوا عالجى ى عأ لعع دعاماتى عف  .

 فى ل عبنهى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 العلوى، عفاف بنت عبد هللا.

 .00-1صع- واق عفملاىععايكت ىعع ايلمو ىععاملربا ععيععإلان رنال.

 .0212امكو الع عع- ىععايتمل    ع رععالخماج.جملا عايكتلع00م مرعاياعع

 عمار، تركى بن عبد العزيز.

امر يييىض عع- واقييي عايكت يييىععاموطناييي عاملرباييي ععييييعع ييي ك عإلانر نيييال:ع  ااييي ع  و ماييي /عإ يييرا عهى يييلع رةيييىع.

0212. 

 فى ل عايمكعالو .ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 غريب، ماجدة عزت.

ع- جميييي عايكت يييىعع ايلمو ييييىع.ع-اموطناييي عالخماجايييي :ع  ااييي عاايييتر عا .  ايييالعايواقييي عإلامك ر نايييي عمممكت يييىعع

 .99-1صع-(.0212) وناوعع12ع
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 غنيم ، ريهام عاصم . 

ايجميييييي عامد مايييييي عملمييييييومعايكت ييييييىععع- واقيييييي عامشيييييي كىععالافتمىعايييييي ع  ى  مايييييي ع:  اايييييي عااتكشييييييى ا ع  اامايييييي ع.ععععع

 .20ع– 10صعع–.  (0202)اكتوبرع/ع يتمبرعع9 عععع2 جعع–ايلمو ىع.ع  

 فراج ، عبد الرحمن .

  يييينافع واقيييي ع   ييييااىعع:ع  اايييي ع  اامايييي عمأل  ييييااىععاموطنايييي عاملربايييي ععيييييععالان رنييييالعاييييععضييييوءعأاييييموبععععععع

 .009ع-149صعع–( . 0202)ع1ععع– جم ع  ااىععاموثى  ع.عع-ام اىاىععاملنك و ا ع)ع   و  ر ك (ع.

 اللبان، نرمين إبراهيم.

 ص.12ع-اعع رو رع واق عايماتىععايتىة ععبرعامو ب.عweb Logsاموقى  عإلامك ر نا ععااتملدامع ج ع

 .0212إلااكند    عع-اععايم مرعامد لععم اىاىععايلمو ىع.

 اللبان، نرمين إبراهيم.

اييععقاييىسعكاييىءةعاموفييولع إلا ىةيي عايملت يي عبمواقيي عايماتييىعععweb logs   ع ييج ععاموقييى  عإلامك ر نايي ع

 .929-021صعع-(.0214) نى رعع01عع-اعمل.ع-نموذفى.عInteractive GT Ltdمو ب:ع وق ع رك ععبرعا

 مبروك، نشوى طلعت.

 ييييي ؤسعامكيييييوم عع- واقييييي عامتلميييييالعإلامك ر ايييييىعاملرباييييي :ع  ااييييي ع يماماييييي /عإ يييييرا عأايييييى  عمرايييييى عنبامييييي عخمااييييي .

0219. 

 ىعع ايلمو ىع.فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 محمد، إيمان رمضان.

 -أ بع طاىل.ع-ايواق عإلامك ر نا عمألطاىل:ع وق عكتىبىعإلامك ر اىع اير وععبمكت  عإلااكند   عنموذفى.

 .122-22صع-(.0214) برا رعع12 عع11ععع

 محمد، رباح فوزى.

بيولعايعععميلعايكت يىععع-اما . واق عامو بعممكماىععايلتمدةع يماىعاععضوءع  نافع   و  رك :ع  اا ع  ا

 .42-99صعع-(.0219)ابتمبرعع00عع- ايلمو ىع.

 املصرى، أحمد حسين بكر.

 اىمابع امت ناىععايتتملد  عاعع  يمالعايواقي عإلامك ر ناي عاييمومي :ع  ااي ع  ااماي عمتن يمامىعع واقي ع

ع-امد مايييي عملمييييومعايكت ييييىعع ايلمو ييييىع.ايجميييي عع-ايكت ييييىععاي يييير  عايتىةيييي ععيييييععامشيييي ك عاملنك و ايييي عاملىيايييي .

 .199-44صع-(.0202) وماوع/عابتمبرعع0 عع2 ج

 مهنا، أنفال بنت عبد العزيز.

ايواقي عإلامك ر نايي عمممتلشييااىععال كو ايي عبمد نيي عامر ييىضع    هييىعاييععبييثعامييوعععايلمو ييىتىعام يي ع:ع  اايي ع

 .0212امر ىض عع-  ااما /عإ را ع ن و عامزا ل.

 فى ل عايمكعالو .ع-ىفتتؤر(أطر ة ع) 
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 نصرو، مسعود.

 .0212عمىس:ع ا عفاىءعممر ىع ع امنشرع امتوزي  عع-إاشىءع  رو رع إ ا ةع واق عإلان رنال.

 هشام، زينب محمد.

 .ع0212أااو  عع- واق عايكت ىعع ايتىةفعامر ىاا ععيعع  ك عإلان رنال:ع  اا ع يماما ع  ااما .

 او .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.فى ل عأاع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 يوسف، آ ء أمير.

إ ا ةعايواقييي عإلامك ر ناييي عم جى ليييىععاملراقاييي ع   ثؤرهيييىعايييعع يتيييؤسع ر ا هيييىعضيييمنعام اىايييىععاملىياييي /عإ يييرا ع

 .0214بغدا  عع-خمو ععيعععر أى.

 الجى ل عايتلن ر  .ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 يوسف، سحر.

ع-بيييولعاييعععمييلعايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع-بعالاطاييىلعإلاايي  ا عايتىةيي ععيييععإلان رنييال:ع  اايي ع يمامايي . واقيي عأ 

 .14-9صع-(.0212)ابتمبرع12ع
 

 مؤتمرات وندوات المكتبات والمعلومات
 

 إسماعيل، هبة محمد.

كتيييييوبرع)أع0عع- لمو ى يييييك.ع-.0212أغتييييير عع01-19 يييييم مرعالا ييييييى عاميييييد لععلجملايييييىعع  ماتيييييىععايكت يييييىع ع

 .01-02صعع-(.0212

 .14-12صعع-(.0212)أكتوبرعع0عع- لمو ى ك.ع-.فال يعقد مؤتمره الثالث والثمانين ببولنداالا 

 سيدهم، خالدة هناء.

ع01-09-00  ر ييرععيينعايييم مرعاملربييىعةييولعايكت ييىعع  ماتييىععايلمو ييىععاييعع ييلعامتكنوموفاييىعال د ثيي عأ ييىمع

 .029-020صعع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع0 ج-ايكت ىعع ايلمو ىع.عايجم عامد ما عملمومع-.0212 برا رع

 شاع الدين، سارة شمو.

 ع-الاا ى ىععاملمما عيم مرعالا يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع:ع  اا ع يماما عمأل  ا عاملمما .

 .214-199صع

 .0214بو عاو اس عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع09م مرعاياعع

 

 شحات، عادل نبيل.

:عامنشيييرعاملمميييىعاميييد لع:عامواقييي ع0212أبر يييلعع19-14اييييم مرعاملمميييىعامثيييىاىعمممكت يييىعع ايلمو يييىععايييععاما يييرةع ييينع

 ع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع9 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.ع- امتيد ىعع ال مول.

 .902-901صع
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 الشيخى، عاشور محمد.

) نييييييى رعع11 ععع2سع- جميييييي عايكت ييييييىعع ايلمو ييييييىع.ع-فيييييياىعع ييييييم مرعايكت ييييييىععالجى لايييييي عاييييييععماباييييييى. لىماييييييىعع  و 

 .024-029صعع-(.0212

 عبد الحليم، ندا سمير.

ع09-00ايم مرعال ى ىععشرعم تيلعايكت يىعع اموثيى  ع ايلمو يىععبكماي عآلا ابعفى لي عام يىهرةعاينل يدع يو ىع

 ييييدةع يييييالععنييييواس:ع لييييىع يييينعأفييييلعايتييييت  ل:عالجد ييييدعاييييعع  يييينع   ااييييىععبىيكت يييي عايركز يييي عالجدع0214أبر ييييلع

) ومايييو/عع0 عع1 يييجع-ايجمييي عامد ماييي عملميييومعايكت يييىعع ايلمو يييىع.ع-ايلمو يييىعععييييععامنريييىقؤسعاملربيييىع امليييىممى.

 .019-011صع-(.0214ابتمبرع

 عبد الحميد، روان محمد.

ايجمي عامد ماي عع-(.IFLAىعع  ماتيىععايكت يىعع)ا ي عامم ىءعامتيضؤرىعالخيى  عييم مرعالا ييى عاميد لععلجملاي

 .920-914صع-(.0219)أكتوبر/ع يتمبرعع9 عع2 جع-مممكت ىعع ايلمو ىع.

 لؤى، مها محمد.

اييييييبتمبرعع12-9هييييييي/ع1991 يييييييرمعع10-12 ييييييم مرعالابتكييييييى ع ا جىهييييييىععامتجد ييييييدعاييييييععايكت ييييييىع عايد نيييييي عاينييييييو ةع ع

)أكتيوبر/عع9 عع2 يجع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-.م/ع  ىع يمدعممى ع عىءعأةمدعخمف0219

 .921-920صعع-(.0219 يتمبرع

 محجوب، حسناء محمود.

ايجميييييييي عامد مايييييييي عملمييييييييومعايكت ييييييييىععع-امنييييييييد  اععإلامك ر نايييييييي عاييييييييععز يييييييينعامكو  نييييييييى:عهييييييييلعهييييييييعع وضيييييييي عأمع ييييييييىهرة.

 .12-9صعع-(.0202)أبر ل/ع وناوعع0 عع2 جع- ايلمو ىع.

 محمد.مهدى، 

ام اىسعالختيى ىع امتوفياىععممميم مرعإلاقماميىعامثىميثعم  ييى عاميد لععلجملايىععايكت يىعع  ماتيى هع)ا ي (عايعع

 .992-909صعع-(.0212)أبر ل/ع ونا عع0 عع9 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-اينر  عاملربا .

 مهدى، محمد.

ايجمي عامد ماي عع-ىب ع املشير سعم  ييى عاملربيىعمممكت يىعع ايلمو يىع.ام اىسعالختى ىع امتوفاىععمممم مرعامت

 .091-049صعع-(.0219) نى ر/ع ى سعع1 عع2 جع-ملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 : املدينة املنورة(5108مؤتمر الابتكار واتجاهات التجديد فى املكتبات )

اينييو ة:ع جميي عايمييكعع ييدعاملز ييزعمممكت ييىععاموقاايي  ععايد نيي ع- ييم مرعالابتكييى ع ا جىهييىععامتجد ييدعاييععايكت ييىع.

  ج.ع9ع-.0219

 : عمان(5102: 52مؤتمر الاتحاد العربى للمكتبات واملعلومات )

نيو مبرعع9-0ام اىسعالختى ىعمممم مرعامتى سع املشر سعم  يى عاملربيىعمممكت يىعع ايلمو يىعع اعميل  ع   سع

 .092-090صعع-(.0212) نى رعع12عع-اعمل.ع-.0211
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 : ألاقصر(5102: 52مؤتمر الاتحاد العربى للمكتبات واملعلومات )

م  يييييى عاملربييييىعمممكت ييييىعع ايلمو ييييىعع امث ى يييي عايلمو ى ايييي عاييييعع جتميييي عايلر يييي عع02ام اييييىسعالختييييى ىعمممييييم مرع

وع) ونايييييييع19عع-اعمييييييل.ع-.0212نيييييييو مبرعع12-19املربييييييى:ع ييييييييد ىععامواقيييييي ع  هىنيييييييىععايتييييييت  ل ع ق ييييييير ع  ييييييرع

 .029-022صعع-(.0212

 : ألاقصر(5102: 52مؤتمر الاتحاد العربى للمكتبات واملعلومات )

م  يييييى عاملربييييىعمممكت ييييىعع ايلمو ييييىع:عامث ى يييي عايلمو ى ايييي عاييييعع جتميييي عايلر يييي عاملربييييى:ع يييييد ىععع02ايييييم مرع

ايتمل  يي  ع ييرعععاشييرةعفملايي عايكت ييىعع-.0212نييو مبرعع12-19  ييرعع- ق يير عامواقيي ع  هىنييىععايتييت  ل

 .9-4صع-(.0212) برا رعع1 عع00 جع-الخماجعاملربى.

 : ألاقصر(5102: 52مؤتمر الاتحاد العربى للمكتبات واملعلومات )

اييييم مرعامتيييىب ع عاملشييير سعم  ييييى عاملربيييىعمممكت يييىعع عايلمو يييىعع:عامث ى ييي عايلمو ى اييي عايييعع جتمييي عايلر ييي ع

 .0212 ق رع:عالا يى ع عع–.  0212نو مبرعع12-ع19تت  ل ع ق رع عاملربىع:ع يد ىععامواق ع ع هىنىععاي

 : القاهرة(  5102: 59مؤتمر الاتحاد العربى للمكتبات واملعلومات )

 يي كىععامتوافييلعالافتمييىععع   ثؤراسهييىعع:ايييم مرعامثييى نع املشيير سعم  يييى عاملربييىعمممكت ييىعع ايلممييىعع)اعمييل(

 ص.1991:عالا يى  ع0212نو مبرعع09-02ام ىهرة عع-ملعاملربى.اعع ماتىععايلمو ىععاععاملى

 : القاهرة( 5102:  59مؤتمر الاتحاد العربى للمكتبات واملعلومات )

ايم مرعامثى نع املشر سعم  ييى عاملربيىعمممكت يىعع ايلمو يىعع)اعميل(:ع ي كىععامتوافيلعالافتميىععع   ثؤراسهيىع

ع-:عام ايييييىسعالختيييييى ىع امتوفييييياىع.0212نيييييو مبرعع09-02ى عام يييييىهرة عايييييعع ماتيييييىععايلمو يييييىععايييييععامليييييىملعاملربييييي

 ص.1ع-.0212ام ىهرة ع

 : بورسودان(5109: 58مؤتمر الاتحاد العربى للمكتبات واملعلومات )

اييييييم مرعامتىايييييي ع املشيييييير سعم  يييييييى عاملربييييييىعمممكت ييييييىعع ايلمو ييييييىععبرعى يييييي ع اييييييتىذععمييييييرعاييييييمامىسعآ مع ز ييييييرع

ى :ع   يي ع تيت  ما عمييد  عالجملاييىعع الا ييى اععايتمل  يي عايععايكت ييىعع ايلمو ييىععامث ى ي ع امتيياىة ع آلاثي

بو تتييييييو اسع:ععع-.0214نييييييو مبرعع01-19امتييييييو اسعع-    ييييييافعبىملييييييىملعاملربييييييى:عأعمييييييىلعايييييييم مر عبو تتييييييو اس

 .0214عالا يى ع 

 : جربة، تونس(5108: 01مؤتمر الاتحاد العربى للمكتبات واملعلومات )

امتيييييينوىعامث ثييييييوسعم  يييييييى عاملربييييييىعمممكت يييييييىعع ايلممييييييىع:ع عمييييييىل:ع ماتييييييىععايلمو ييييييىعع ايلر ييييييي عايييييييم مرع

ع-.0219 يييييوا :عاعميييييل عع-.0219أكتيييييوبرعع02-04املرباييييي :ع   ا ع ايتييييي وما عايجتملاييييي  عفز يييييرةعفربييييي  ع يييييوا ع

 عص.1922

 (5151:  00مؤتمر الاتحاد العربى للمكتبات و املعلومات )

ىعال يييييييييى ىع عامث ثيييييييييؤسعم  ييييييييييى عاملربيييييييييىعمممكت يييييييييىعع عايلمو يييييييييىعع)عييييييييينعبليييييييييد(ع:ع ر ا يييييييييىعع عاييييييييييم مرعامتييييييييينو 

ع–. 0202 يتييييييمبرع9-2اايييييي را اجاىععا ا ةعايلمو ييييييىعع عايلر يييييي عاييييييععةايييييي عاميييييي اكرةعاموطنايييييي ع عايماتييييييا ع ع

 صع1222ع–.  0202 وا ع:عاعملع ع
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 مامات ، تونس(: الح 5102: 0املؤتمر الاقليمى لالفال فى املنطقة العربية )

أعمييىلعاييييم مرعالاقماميييىعامثىميييثعم  يييى عاميييد لععلجملايييىععايكت يييىعع ع ماتييىسهىع)ا ييي (عايييععاينر ييي عاملرباييي ع:ع

 ال مى ىعع ع وا ع:ع-   ع ماتىععايكت ىعع عايلمو ىعع ع   افعاملربا عاععامتنما عايتتدا  ع,ع

 صع.ع012ع–.  0212ابر لعع02ع– 02

 : الشارقة(5108: 2لالفال فى املنطقة العربية )املؤتمر إلاقليمى 

أعمييييىلعايييييم مر:عايييييم مرعإلاقمامييييىعامرابيييي عم  يييي عاييييععاينر يييي عاملربايييي :ع كنوموفاييييىعايلمو ييييىعع ايلر يييي عامرقمايييي ع

ع-.0219أبر ييلعع02-01   ثؤرهييىععيييعع ماتييىعع بي يي عايلمو ييىععاملربايي  عامشييى ق  عإلا ييى اععاملربايي عايتيييدة ع

 عص.022ع-.0219الا يى  ععامشى ق ع:

 : القاهرة(5102:  08مؤتمر الجمعية املصرية للمكتبات واملعلومات وألارشيف )

ع00ع– 02ام ييىهرةع:عالجملايي ع عع-.عايييم مرعامتىايي ععشييرعم جملايي عاي يير  عمممكت ييىعع عايلمو ييىعع ع   ييافع

 .ع0212ابتمبرع

 ( الاسكندرية  5102: 51يف )مؤتمر الجمعية املصرية للمكتبات واملعلومات وألارش

ع-.0212 وماييييييييوعع19-12 وفيييييييياىععايييييييييم مرعاملشيييييييير سعم جملايييييييي عاي يييييييير  عمممكت ييييييييىعع ايلمو ييييييييىعع    يييييييياف ع

 ع.2صع-(.0212)أكتوبرعع0ععع- لمو ى ك.

 الاسكندرية( 5102: 51مؤتمر الجمعية املصرية للمكتبات واملعلومات وألارشيف )

الااييييكند   :عع–. 0212 وماييييوعع19-12مممكت يييىعع ايلمو ييييىعع    يييياف عاييييم مرعاملشيييير سعم جملايييي عاي يييير  ع

 .0212الجملا ع ع

 : القاهرة( 5109: 50مؤتمر الجمعية املصرية للمكتبات واملعلومات وألارشيف )

 .عع0214 وماوعع12-4ايم مرعال ى ىع املشر نعم جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف ع

 .ع0214ا ع عام ىهرةع:عالجملع–

 (: القاهرة 5109: 50مؤتمر الجمعية املصرية للمكتبات واملعلومات وألارشيف )

:عام ايييييىسع0214 ومايييييوعع12-4ايييييم مرعال يييييى ىع املشيييير نعم جملاييييي عاي ييييير  عمممكت ييييىعع ايلمو يييييىعع    يييياف ع

 ع-(.0219نى رع) ع1 عع1 جع-ايجم عاملمما عمممكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-الختى ىع امتوفاىع.

 .920-921صع

 :مرس ى مطروح ( 5108: 55مؤتمر الجمعية املصرية للمكتبات واملعلومات وألارشيف )

 رسيي ىع ريير  ع:عالجملايي ع عع–ايييم مرعامثييىاىع املشيير نعم جملايي عاي يير  عمممكت ييىعع ايلمو ييىعع    ييافع.ع

 .ع0219

 : الكويت( 5102 :55مؤتمر جمعية املكتبات املتخصصة، فرع الخليج العربى )

 -ايم مرع ايلرضعامتنوىعامثىاىع املشر سعلجملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماجعاملربى.

 .0212امكو ال:عالجملا ع ع
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 (: الكويت 5102: 55) العربى مؤتمر جمعية املكتبات املتخصصة، فرع الخليج

ايجمييييي عع-  ع يييييرععالخمييييياجعاملربيييييى.اييييييم مرع ايليييييرضعامتييييينوىعامثيييييىاىع املشييييير سعلجملاييييي عايكت يييييىععايتمل  ييييي

 .090-091صع-(.0212) وماو/عابتمبرعع0 عع0 جع-امد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 : املنامة(5102: 50)العربى مؤتمر جمعية املكتبات املتخصصة، فرع الخليج 

ع1عع-لمو ى يك. ع- م مرعفملا عايكت ىععايتمل  ي ع ملتيتلع لىماى يهع   يد ععيد اع ينعامتوفياىعع)ام يير ن(

 .11-19صعع-(.0212) ى وع

 : املنامة(5012: 50مؤتمر جمعية املكتبات املتخصصة، فرع الخليج العربى )

لجملاييييي عايكت يييييىععايتمل  ييييي ع) يييييرععالخمييييياج(:عفيييييو ةعبيييييرا جعامتيييييد  بعع00قيييييىععاملميييييلعاي د ييييي عممميييييم مرع  

اينى يي  ع ممكيي عام ييير ن عع-سييىع   ييى  مى. امت هاييلعاييععايكت ييىعع ايلمو ييىع:عخر ريي عامرر يي عنيييوعالاعتمييى عاي

 عص.192ع-.0212 ى سعع2-9

 :مسقط (5019: 52مؤتمر جمعية املكتبات املتخصصة، فرع الخليج العربى )

لجملاييي عايكت يييىععايتمل  ييي  ع يييرععالخمييياجعاملربيييىع:عام اىنيييىععامضيييخم عع09  قيييىععاملميييلعاي د ييي عممميييم مرع

 .0214 ع ع ت  ع:عالجملاع–آ ى عاالثمى هىع.ع  

 : أبو ظبى(5108: 52)العربى فرع الخليج ، مؤتمر جمعية املكتبات املتخصصة 

لجملايييي عايكت ييييىععايتمل  يييي ع) ييييرععالخميييياج(:عان رنييييالع  يييياىء:ع تييييت  لعع01  قييييىععاملمييييلعاي د يييي عمممييييم مرع

لايييي عايكت يييييىععم عأبييييوع أييييى عالا ييييى اععاملربايييي عايتيييييدة.:عفمع0219 ييييى سعع2-1 جتملييييىععالان رنييييالعاي رابريييي  ع

 ص.240ع-.0219 عاملربىعع رععالخماج عايتمل   ع

 : الرياض(5102: 9مؤتمر جمعية املكتبات و املعلومات السعودية )

ايييييم مرعاميييييد لععامثيييييى نعلجملايييي عايكت يييييىعع ايلمو يييييىععامتييييلو   :ع ماتيييييىععايلمو يييييىععاييييععايممكييييي عاملرباييييي ع

ع- :عايتييييييم ماىع عامتيييييييد ىع عآلاماييييييىع ع امترملييييييىع.ايلر يييييياقت ييييييى ع ع جتميييييي عامتييييييلو   ع    هييييييىعاييييييعع عييييييلع

 .191-191صعع-(.0214)ع02عع-  ااىععايلمو ىع.

 (5151: 0املؤتمر العلمى الافتراض ى لجمعية املكتبات و املعلومات البحرينية )

 ىعع   عايكتبايييؤسعاييييععتتييييو  عايكت ييييىعع ع راكييييزعايلمو ييييىععاييييععام ي يييي عامرقمايييي عخيييي لعفى ييييي ع و  نييييىع:عامتيييييد

 ص.ع092ع–.  0202اينى  ع:عفملا عايكت ىعع عايلمو ىععام ير نا ع ععع-امترملىعع.ع  

 (ع.0202) يتمبرع2عد عخىصع نع جم عامو اق ع.ععع

 -.عاملؤتمر العلمى الثالث والعشرين لنظم املعلومات وتكنولوجيا الحاسبات 

 .12-9صعع-(.0212) وناوع12عع-ايجم عاي ر  عممملمو ىع.

 -.تمر العلمى الثالث والعشرين لنظم املعلومات وتكنولوجيا الحاسباتاملؤ 

 .12-9صع-(.0212) وناوعع12ععع-ايجم عاي ر  عممملمو ىع.
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 : طبرق(5151: 0املؤتمر العلمى لقسم املكتبات و املعلومات بجامعة طبرق )

طبير ع:عع–.يكت يىعع عايلمو يىععالاا ىمعايلراعع عامتر ا ىعمتكنوموفاىعايلمو يىعع عالا  يىالععايعع مل يحعا

 صع422ع–.  0202 ى سعع10 ع11فى ل عطبر عع

 (: طرابلس 5105: 0املؤتمر العلمى للجمعية الليبية للمكتبات و املعلومات و ألارشيف ) 

أعميييييىلعاييييييم مرعاملمميييييىع  لعم جملاييييي عامماباييييي عمممكت يييييىعع عايلمو يييييىعع ع   يييييافع ييييييالع يييييلى ع:عايكت يييييىعع ع

طيييرابم ع:عالجملاييي عامماباييي عع–.  0210/ع10/ع12ع– 11 ع ييييد ىععايتيييت  ل عطيييرابم ع ع   يييافععايلمو يييىع

 ص.ع192ع–.  0211مممكت ىعع عايلمو ىعع ع   افع 

 : القاهرة(5108: 52املؤتمر العلمى لنظم املعلومات و تكنولوجيا الحاسبات )

 ام ىهرةع:ع ل دعامتملرا عام و ىع عع–ا  ع.عثو ةعام اىنىععمتلز زعامتملرا عام و ىع عامتنما عايتتد 

 صع.ع090ع-.0219 ى سعع19ع-ع10

 : القاهرة(5109: 00املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات بجامعة القاهرة ) قسم مؤتمر 

:عام اييييييىسعالختييييييى ىع0214أبر ييييييلعع09-00ايييييييم مرعال ييييييى ىععشييييييرعم تييييييلعايكت ييييييىعع اموثييييييى  ع   نايييييي عايلمو ييييييىع ع

 .922-091صعع-(.0219) نى رعع1 عع1 جع-جم عاملمما عمممكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ايع- امتوفاىع.

 : قطر(5102مؤتمر متلب )

 ع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع0 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.ع- عقرر.0212 م مرع تمبع

 .041-042صع

 (العقبة 5102:  02مؤتمر املكتبيين ألاردنيين )

 ايييىسعالختييييى ىعممميييم مرعالخييييى  ععشييييرعمممكتبايييؤسع   ناييييؤسعبلنييييواس:عامثيييو ةعاملربايييي عامكبييييرىع:ع  ييي ععييييىمع يييينعام

 .020-199صعع-(.0212) يتمبرعع9 عع11 جع-ايجم ع   نا عمممكت ىعع ايلمو ىع.ع-ام نىءعايلراععاعع   س.

 . مؤتمر مهنة املكتبات واملعلومات فى ليبيا

عع ايلمو ىععاععماباىعاععع يرعايلر ي عامرقماي :عامتييد ىعع الجىهز ي ع الا جىهيىع ع ن يالع م مرع  ن عايكت ى

 ع-(.0214)19ععع–.  جم عايكت ىعع ايلمو ىععع-فى ل ععمرعايملتى .ع-قتلعايكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا 

 .141-140صع

 ناجى، إهداء صالح.

)اييييييبتمبرعع19عع-بيييييييولعاييييييعععمييييييلعايكت ييييييىعع ايلمو ييييييىع.ع-ن ييييييلعإ ا ةعأعمييييييىلعايييييييم مراععاملممايييييي :عإطييييييى عن ييييييرى.

 .910-901صعع-(.0212

 النجار ، رضا محمد محمود . 

 ع22 ععع12سعع–اما رايييالع.عع– يمايييلع يتيييوىععنيييى  نعاييييم مراععاملرباييي عايييعع جيييىلعايكت يييىعع عايلمو يييىعع.ع

 .109ع– 91صعع–( .0219) وماوع/عاكتوبرعع24
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 مؤسسات ومرافق المعلومات
 

 اعى، سليمان بن إبراهيم.يالر 

ىععايلمو ىععبىيممك عاملربا عامتلو   ع امتيولعنيوعالاعتمى عام اتىعاععاملشغالع الخيد ىععايعع يلعت ما

 .012-002صع ع1 جعع-/عامامىسعبنعإبراهالعامربىعع عز نبعبنعامراب.0202    ع

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 هين، شريف كامل.شا

ع- تيييت  لعذاكيييرةع طييين:عايتييييىةفع    يييااىعع ايكت يييىعع ام ييييرالعامرقميييى/ع  يييد لع يمييييدع ت يييععع يييدعام ييييى ى.

 )عامتم ع  ااىعع تت  ما (ع– ص.009ع-.0212ام ىهرة:عام ا  عاي ر  عاملى  عممكتىب ع

 شديد، دعاء.

ى يييي عايلمو ى ايييي :ع ماتييييىععةايييي عام ييييرالع  ييييو لعاماكييييرعايملزاييييىعممملمو ييييىععبىيماتييييىعع     عاييييعع عييييلعامث 

ى.  ص.09ع-امشلأىعنموذفمل

 .0212 ق ر عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 الصالحى، حيدر حسن.

 ا ييومع ماتييىععايلمو ييىععايتلمميي ع فيينىع عايلر يي عاييععالجى لييىععاملراقايي ع يينع ف يي عن ييرعأعضييىءعام ا يي ع

) ونايييييوعع12 عع1 يييييجع-زعاملربيييييىعمم ييييييولع امد اايييييىععايييييعععميييييومعايكت يييييىعع ايلمو يييييىع. جمييييي عايركيييييع-امتد يتيييييا .

 .121-109صع-(.0214

 فرج، حنان أحمد.

 .104-120صع-   ع ماتىععايلمو ىععاعع علع جتم عايلر  ع  نماته:ع  اا ع يماما .

 .104-120صعع-(.0212)أبر ل/عابتمبرعع0 عع00 جع- جم ع كت  عايمكع  دعاموطنا .

 القحطانى، جوزاء بنت محمد.

ع- جمييي ع كت ييي عايميييكع  يييدعاموطناييي .ع-   ع ماتيييىععايلمو يييىععايييععاشيييرعاميييوعععام يييىنواىع:ع  ااييي عاايييتر عا .

 .120-104صعع-(.0219)ع1 عع01 ج

 القلش، أسامة أحمد.

يلمو يييييىعع جميييي عايكت ييييىعع اع-  اييييالع را يييي عايلمو ييييىععبىمشيييير ىععام يييينىعا عايييييععايممكيييي عاملربايييي عامتييييلو   .

 .20-1صع-(.0212) نى رعع1 عع02سع-املربا .

 .914-909صع ع0 جع-أ ضىعاعع:ع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 املغربى، أمل محمد أحمد حسن.

 ماتييييىععخييييد ىععايلمو ييييىععامتجى  يييي عاييييععاملييييىملعاملربييييى:ع  اايييي ع  ى نيييي /عإ ييييرا ع ييييل ىسعخماايييي  عأاييييى  ع

 .ع0202امااوم عع-ام مش ع ةىبعاو اى.

 فى ل عامااوم.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (
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 يمينة، عنصل.

   ا عايجتملايييييييي عيماتييييييييىععايلمو ييييييييىعع ايلر يييييييي عالجى لايييييييي عاييييييييععام ي يييييييي عامرقمايييييييي :عامتيييييييييوالعع ايتييييييييم ماىعع

 .90-11صع-الجد دة.

 .0219فرب ع) وا ( عع-ىع. يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو م ع02م مراياعع
 
 

 الموسوعات

 )أنظر : دوائر املعارف(
 

 الميتاداتا

 )أنظر أيضا: الفهرسة(
 

 إبراهيم، شيماء صبحى.

 افييياىععام اىنيييىععيواقييي عاميييوزا اععال كو اييي عاي ييير  :ع  ااييي ع  ااماييي /عإ يييرا ع نيييىع يييىكرعع يييدعاممرايييف ع

 .0219ام ىهرة عع-فاوةعبد رعأةمد.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 أحمد، إلهام عمر.

ع-عميومعامت ىني ع-امناميؤسع- يمالععنىفرع افياىععام اىنيىعع)اياتى ا يى(عبيىمتر ا ععييعع واقي عفى ليىععالخرطيوم

عمييييومعايكت ييييىعع جميييي عايركييييزعاملربييييىعمم يييييولع امد ااييييىععاييييععع-.Meta Checker ةاييييى عبىاييييتملدامعبرنييييى جع

 .012-001صع-(.0202) وماوعع9 عع2 جع- ايلمو ىع.

 إدريس، مروة محمد.

اياتى ا يييىعاييييععايواقييي عإلامك ر نايييي عاممابايييي ع آمايييىععضيييي  عالجييييو ةعبهيييى:ع  اايييي ع فيييياا ع يماماييي /عإ ييييرا عبد  يييي ع

 .ع0219طنرى عع- يمدعامبتاواى ع ضوىع يمدعف لعامتواىاى.

 قتلعاموثى  ع ايكت ىع.ع ما عآلا ابع.عرى.فى ل عطنع-أطر ة ع) كتو ا (

 البسئونى، بدوية محمد.

خرييييي عاياتى ا يييييىع  يييييدىع ر ا  يييييىعبىل  يييييااىعع ايشييييير عىععامرقماييييي :ع  ااييييي ع ر ا اييييي ععييييييععخرييييي عاموفيييييفع

 .1102-1222صعع-(.0212)ع9 عع1 جع- جم عفى ل عط  عمآل ابع املمومعإلااتىنا .ع-   ااىعاير ز.

 د الحميد.بسيونى، داليا عب

اياتى ا يييىعايييعع واقييي عالجى ليييىععاي ييير  :ع  ااييي ع  ااماييي ع  ضييي عآماييي عمضييي  عفو سهيييى/عإ يييرا عبد  ييي ع يميييدع

 .0214طنرى عع-امبتاواى عغى ةععزععأبوعز  د.

 فى ل عطنرى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 



 

 

555 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 البوسعيدى، محمد بن خميس.

 جمييي عع- واقييي عايكت يييىععبتيييمرن ععميييىسع  يييدىعام زا  يييىعبىيليييى ؤرعامد ماييي :ع  ااييي ع يماماييي .ع ر اييي عاياتى ا يييىعايييع

 .191-120صعع-(.0214) وناوعع12 عع1 جع-ايركزعاملربىعمم يولع امد ااىععاعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 الجنهى، أروى نصار.

 ع -.Cybrarians Journalع-  اا ع ر ا ا . اتى ا ىع واق عام وابىععاموطنا عمد لع جم عامتلى سعالخماجع:ع

 ص.02ع-(.0202) ونا عع14عع

 بى، رشيد.يالزغ

Indexation des ressources pédagogiques en Tunisie: pour un profil d'application MLR (ISO/IEC 

198788: Metadata for learning resources.- Revue Magrebine de Documentation & 

d'Information.- No.24 (2015).- p.7-29. 

 الصاوى، السيد صالح.

اياتى ا يييىع أهماثهيييىعايييعع عيييلعاموفيييولعإليييععاييتيييوىع   يييااىعامرقميييى:ع  ااييي ع ر ا اييي ععييييعع واقييي ع   يييااىعع

 (.0212) وناوعع90عع-.Cyrbarians Journalع-اموطنا ععيععإلان رنال.

 الصيد، كمال.

ايجمييي عع-ر ناييي عالجزا ر ييي :ع  ااييي ع يماماييي عمييي ل عامنميييىذجعايتىةييي عةىمايييى.فيييو ةعاياتى ا يييىعايييععامصييي ى  عإلامك 

 .114-92صع-(.0219) وناوعع91 عع00 جع-املربا عمأل  افع امتوثا ع ايلمو ىع.

 (.0202) ى سعع12ععع-.Cyrbarians Journalأ ضىعاعع:ع

 عبد الجواد، سامح زينهم.

 جمييي عايكت ييىعع ايلمو يييىععع-تمىعاييي عاملربايي :ع  ااييي عةىميي .اييمىععاياتى ا يييىعالافتمىعايي عبشييي كىععامكتييبعالاف

 .14-1صع-(.0219)أكتوبرعع9 عع09سع-املربا .

 عبد الهادى، محمد فتحى.

ع-.1 ع-  ييييى  عاياتى ا ييييىع  ر ا ىسهييييىعاييييععام ي يييي عامرقمايييي /ع يمييييدع ت ييييععع ييييدعام ييييى ى عبد  يييي ع يمييييدعامبتيييياواى.

 ص.019ع-.0202امد ىم:ع كت  عايتنأىعممنشرع امتوزي  ع

 ابريك يوسف .املاوى، 

  االعفو ةع افاىععام اىنىعع عاياتى ا ىع يواق عالجى لىععامماباي ع/عابر يكع وايفع اتيى عاييى ىع ع  ضيىسععععععع

 .942ع-912صعع– رجعاملاحع ع يرىع يمدعامرم عع.ع

 .0202 ععطبر  ع–اععايم مرعاملممىع  لعم تلعايكت ىعع عايلمو ىععبجى ل عطبر ع.ععععععع

 مظهر، منيرة محمد.

 يييي ثؤرع ييييىع  اءعام اىنييييىعععيييييععكاييييىءةعاايييي رفىعع  ييييىالععامييييد   ىععإلامك ر نايييي :ع  اايييي ع جر بايييي ععيييييععامييييد   ىعع

ع-املرباييي عايييعع جيييىلعايكت يييىعع ايلمو يييىع/عإ يييرا عةشيييمالع يميييدععييييععقىايييل ع  يييراىعأ يييؤسعةتيييىمعاميييد ن.

 ص.12 ع140س ع-أع-.0212ام ىهرة ع

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع- (أطر ة ع) كتو ا
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 مظهر، منيرة محمد.

ام ييىهرة:ع ا عاماجييرعممنشييرعع- ي ثؤرع ييىع  اءعام اىنييىعععييععكاييىءةعاايي رفىعع  يىالععامييد   ىععإلامك ر نايي عاملرباي .

 ص.011ع-.0212 امتوزي  ع

 مظهر، منيرة محمد.

ع-اميييد   ىععإلامك ر ناييي عاملرباييي عايييعع جيييىلعايكت يييىعع ايلمو يييىع:ع  ااييي ع يماماييي . يييىع  اءعام اىنيييىععايييعع  يييىالعع

 .092-029صعع-(.0214) ى سعع02عع-بيولعاعععملعايكت ىعع ايلمو ىع.

 مظهر، منيرة محمد.

 ع-(.0214)ابتمبرعع01عع-بيولعاعععملعايكت ىعع ايلمو ىع.ع- ىع  اءعام اىنىعع أفاىلعاملنك و ا .

 .942-921صع

 النجار، على محمد.

 اتى ا يييىعايجموعيييىععايتيااييي عايتىةييي ععييييعع ييي ك عامو يييب:ع  ااييي ع يماماييي ع ر ا اييي /عإ يييرا ع تيييولععامن ايييب ع

 .0212  ؤسعامكوم عع-ع ؤرعخمال.

 فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 الهزانى، نورة بنت ناصر.

ع-اييييعع واقييي عأقتييييىمعايكت ييييىعع ايلمو ييييىععبىلجى ليييىععامتييييلو   ععيييييععإلان رنييييال.عMetadataع افييياىععام اىنييييىع

 .021-149صعع-(.0212)ابر ل/عابتمبرعع0 عع00 جع- جم ع كت  عايمكع  دعاموطنا .

 

 رـــالنش

 كتبتسويق ال تجار الكتب . تزوير الكتب . إلايداع القانونى للمصنفات. أخالقيات النشر.)أنظر أيضا:

 . حقوق امللكية الفكرية. الطباعة واملطابع. الكتاب. معارض الكتب. النشر إلالكترونى(الدوريات و 
 

 بديوى، مصطفى محمد.

 .0212طرابم :ع ا عامنملم عممنشر عع-امنشرعامو قعع إلامك ر اى.

 الجمال، أحمد.

 .19صع-(.0214)نو مبرعع02ععع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-أسع نشرع جربتكع  لع.

 حافظ، سرفيناز أحمد.

 ص.029ى ع-أع-.0212ع-ام ىهرة:ع ركزعفى ل عام ىهرةعممتلمالعاياتو .ع-اقت ى  ىععامنشر.

 الحلوجى ، داليا عبد الستار .

 ص.ع002ع–.  0202ام ىهرة:ع ركزعفى ل عام ىهرةعممتلمالعايد جع عع–  د  عاععفنىع عامنشرع.عععععع
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 يز.خليفة، شعبان عبد العز 

)أكتييوبر/ع يتييمبرعع9 عع9 ييجع-ايجميي عامد مايي عملمييومعايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع-امتنمايي عاي نايي عاييععامنشييرعال ييد ث.

 .021-019صعع-(.0212

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

 ص.041  ع-أع-.0212ام ىهرة:ع ركزعفى ل عام ىهرةعممتلمالعاياتو  عع-امنشرعامد نى.

 خليفة، شعبان.

صعع-(.0212)أبر يل/ع ونايوعع0 عع9 يجع-ايجم عامد ما عملمومعايكت يىعع ايلمو يىع.ع-ايتتدا  .امنشرع امتنما ع

092-090. 

 رمضان، أحمد عبد املنعم.

 .00صع-(.0214)نو مبرعع02ععع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-ااتنزا .

 سالم، محمد عدنان.

 ص.002ع-.0211  ش :ع ا عاماكر عع- نعامنشرع فنىع عامكتىب.

 السعدنى، أحمد.

ع99إلافيدا عامرابي  عععع-عيىملعامكتيىب.ع-  ثؤرع و  نى:عأهلعكتبعايوالعامتىعملع رعامنو عبتببع ام ىعاماؤير س.

 .20-20صعع-(.0202) ى وع

 سعيد، على لفتة.

ع02عع-إلافيدا عامرابي .ع-عيىملعامكتيىب.ع- اق عامكتىبعبؤسعايممفع    عامنشر:عااتغ لعامواق ع هامن عامتجيى ة.

 .01-02صعع-(.0214)نو مبرع

 

 السيد، أسماء محمد.

ام يييىهرة:ع ركيييزعفى لييي عام يييىهرةعع-اشيييرعاييييوا عغؤيييرعاير وعييي /ع ييي مافعأايييمىءع يميييدعامتييياد ععمايييىءععييييعع ريييى ع.

 ص.002  ع-أع-.0212ممتلمالعاياتو  ع

 صالح شريف.

 .01-02صعع-(.0214)نو مبرعع02ععع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-ع قتىع  عامنشر.

 عبد الحليم، ندا سمير.

 .0211ام ىهرة عع-امت ثؤرعامت ى لععبؤسع  ن عامنشرع   ن عايكت ىع:ع  اا ع ادانا .

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 عبد الرحمن، محمد.

 .22-20صعع-(.0202) ى وعع99ععع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-فنىع عامنشرع امىعبلدع و  نى.
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 عبد العاطى، أحمد.

 .09-04صعع-(.0214)نو مبرعع02عع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-ال  ا اوسع نا وسعأعمى هل.

 عبد العال، نهى بشير.

ع-(.0219مايييييوع) و ع0 عع09سع- جمييييي عايكت يييييىعع ايلمو يييييىععاملرباييييي .ع-الا ييييييى عاميييييد لععممنى ييييير ن:ع  ااييييي عةىمييييي .

 .110-22ص

 عبد الهادى، محمد فتحى.

 ص.10ع-اقت ى  ىععامكتىب  عأ  عاقت ى  ىععامنشرع نع ن و عايممف.

 .0219إلااكند   :ع كت  عإلااكند   ع الا   عع-اعع م مرعاقت ى  ىععامنشرعاععاملىملعاملربى.

 العربى، أحمد عبادة.

 .094-099صع-ةعاملربى عآالءع يمدعع دعامغاى .ايوافاىععام اىاا عممنشرعامد لع/عأةمدعع ى 

 .0212ع-بنهى.عع-امنشرعاملممىعامد لعع.ععاعع م مر 

 الفرماوى، أحمد.

 .02-02صعع-(.0214)نو مبرعع02عع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-فوا زعام برع الافثهى .

 الكريم، أحمد جاد.

 .01-09صع-(.0214نو مبرع)ع02ععع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-ايواف  .

 همام، أحمد مجدى.

 .00صع-(.0214)نو مبرعع02ععع-إلافدا عامراب .ع-امل و .ععىملعامكتىب.

 

 األردن -النشر
 

 دعسة، حسين.

 ص.2ع-امنشرعاعع   س.

 .0219إلااكند    عع-.اععاملىملعاملربىععاعع م مرعاقت ى  ىععامنشر 
 

 إسبانيا -النشر
 

 سليمان، صالح.

 .92-90صعع-(.0212) وماو42ععع-أةوالعايلر  .ع-امكتبعاععإا ىناى:عاز هى ع غلعضلفعام راءة.عفنىع 
 

 استراليا –النشر 
 

 سليمان، صالح.

 ,92-90صعع-(.0219) يتمبرعع92 ععع09سع-أةوالعايلر  .ع-اا راماى:عفنىع عامكتىبعاعع  م عز اعا .
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 ألمانيا -النشر
 

 سليمان، صالح.

 90-92صعع-(.0202) ى سعع94 ععع09سع-أةوالعايلر  .ع-شرعامكتىبعفنىع ع ت     .اععأيىناى..عا
 

 أوروبا -النشر 
 

 ثابت، رفيدة جمال.

) يييييى وعع99ععع-إلافيييييدا عامرابييييي .ع-عيييييىملعامكتيييييىب.ع-ميييييلعيليييييدعخايييييى اعفيييييىل ىعم ييييينىع عامنشييييير.ع0202نى ييييير عأ  بيييييى:ع

 .99-92صعع-(.0202
 

 إيطاليا -النشر
 

 سليمان، صالح.

 .99-92صعع-(.0219) ى سعع99 ععع00سع-أةوالعايلر  .ع-امكتىبعاععإ رىماىعبؤسعامواق ع اي ىمغ .عفنىع 
 

 بريطانيا –النشر 
 

 سليمان، صالح.

 .01-02صعع-(.0212)أبر لعع40 عع02سع-أةوالعايلر  .ع-فنىع عامنشرعاععبر رىناى.

 

 سليمان، صالح.

 .01-04صعع-(.0202) وماوعع99 ععع09سع-لعايلر  .اةواع-فنىع عامنشرعاععبر رىناى:عكافعال ىل؟.
 

 تركيا  -النشر
 

ع41 عع01سع-أةييوالعايلر يي .ع-.صـناعة النشــر فــى تركيـا: مــن الضــعف إلــى النمـو إلــى املركــز الحــادى عشـر عامليــا

 .00-02صعع-(.0212) نى رع
 

 الجزائر -النشر
 

 ابن مركات، مليكة.

ع- ماكييي عبيينع ر يييىع عةمامييي ع ييي نوس؛عإ يييرا عع يييدعامكييير لع يييرا .ع  اايي ع  ااماييي عمتاىاييي عامنشيييرعايييععالجزا ييير/

 .0212خمي ع ماىن  ع

 ع.لأطر ة ع) ىفتتؤر( عفى ل عالجا 
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 بونفيخة، فتيحة.

 ع - جم ععملعايكت ىع.ع-/ع تاي عبوناامل  عأ ؤسعكر  .1999-1920إلاطى عام ىنواىعممنشرعاععالجزا ر:ع

 .12-2صعع-(.0221)ع1 عع1 ج

 .91-91صع-(.0212)ع2 عع0 جع-إ ى ة.ع-.ناشر عن استنساخ املصنف فى عقد النشرحدود مسؤولية ال

 دجارى، د..

Les maisons d'éditions du secteur privé/D. Djari  , A. Lamrous.– 

 .20-14صعع-(.0221)1 ع1 جع- جم ععملعايكت ىع. 

 مولودى ونزار، نادية.

Quelle (s) edition (s) et quel (s) éditeur (s) en Algérie?.- 

 .01-11صعع-(.0212)ع2 عع0 جع-إ ى ة. 

 نيمور، عبد القادر.

 .124-29صعع-(.0212)ع1 عع0 جع-إ ى ة.ع-إ ا ةعايملىطرعاعع جىلعامنشر:عاشرعامكتىبعاععالجزا ر.

 

 جنوب أفريقيا –النشر 
 

 سليمان، صالح.

ع122 عع01سع-أةيييييوالعايلر يييييي .ع-.فييييينىع عامنشيييييرعايييييععفنيييييوبعا ر  ايييييى:ع  ايييييي ععرميييييالعانر ق يييييىع نييييي عاييييينواع

 .101-100صعع-(.0202)ابتمبرع

 

 روسيا -النشر
 

 سليمان، صالح.

 .01-00صع-(.0219) وماوعع91عع-أةوالعايلر  .ع-فنىع عامنشرعاعع  ااى:عنهوضعايجتم عام ى  .

 

 السعودية -النشر
 

 ع-(.0219)ابتمبرعع92 ععع09سع-أةوالعايلر  .ع-.5109حركة التأليف والنشر الادبى فى اململكة لعام 

 .92-92صع

 السيد، جيهان محمود.

ايجمييييييي عامد ماييييييي عملميييييييومعايكت يييييييىععع-اشيييييييرعامكتيييييييبعايييييييععفى لييييييي عنيييييييى فعاملرباييييييي عمملميييييييومع  ناييييييي :ع  ااييييييي عةىمييييييي .

 .022-019صعع-(.0214) نى ر/ع ى سعع1 عع1 جع- ايلمو ىع.

 



 

 

555 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 الهيف، عالية بنت محكر.

ع-مواقييي ع ايتيييت  ل/ععىماييي عبنيييالع ييي كرعام ايييف عع ؤيييرعع يييدع عاين يييو .فملاييي عامنى ييير نعامتيييلو د ؤسع:عبيييؤسعا

 .20-02صعع-(.0214)ع02عع-  ااىععايلمو ىع.
 

 السودان. –النشر 
 

 إسماعيل، عادل.

 .119-90صعع-(.0212)ع2 ععع0 جع-إ ى ة.ع-فنىع ع اشرعامكتبعاععامتو اس:ع  اا ع يماما ع  و ما .

 

 الصين -النشر 
 

 زونج، نا.

إلافيييدا عع-عيييىملعامكتيييىب.ع- سع و  نيييىع لتيييببعايييعع وقيييفعفييينىع عامنشيييرعايييععام يييؤس/ع رفمييي عإ نيييىسعام ر يييى. ؤييير

 .10-12صعع-(.0202) ى وعع99ععع-امراب .

 

 العالم العربى –النشر 
 

 حسين، السيد.

ع-(.0214ع)نييو مبرع02ععع-إلافييدا عامرابيي .ع-عييىملعامكتييىب.ع-ع ييو عايييمماؤسعاييععاملييىملعاملربييى:عام ضييى ىع ال مييول.

 .19-4صع

 رشاد، محمد.

 .ع01-0صعع-فنىع عامنشرعاععاموطنعاملربىعايىض ى..عال ىضر..عايتت  ل.

 .0219ايد ن عاينو ة عع-اعع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتجد دعاععايكت ىع.

 الزيات، حامد معروف.

جميييي عامد مايييي عملمييييومعايكت ييييىععايع-ااىاييييىعع   عامنشييييرعاملربايييي عاييييععتتييييلؤرعامكتييييىبعاير ييييوع:ع  اايييي ع ادانايييي .

 .049-011صعع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع9 جع- ايلمو ىع.

 عدوان، بيسان.

 .101-109صعع-(.0214) ى سعع14ععع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-عنعفنىع عامنشرعاععاملىملعاملربى.

 عزب، خالد محمد.

 .100-104صعع-(.0212ابتمبر/عأكتوبرع)ع942 ع929ععع-اماا لع-فنىع عامكتىبعاملربىعاععأز  .
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 العراق -النشر
 

 خضير، محمد عبد الحى.

ام  ييييرة عع-ةركيييي عامر ىعيييي ع امنشييييرعاييييعع د نيييي عام  ييييرة:ع  اايييي ع سيييي ا /عإ ييييرا ععيييييععع ييييدعام ييييمدع اييييدى.

0214. 

 فى ل عام  رة.ع–أطر ة ع) بمومععىلع(ع

 عبد، إسراء حسين.

 اي لع رو رهيى/عع0219-0229امكتبعاععفى ل عام  رةعمما يرةع ينع اق عةرك عامر ىع ع امنشرعاعع د ر  ع ا ع

 .0211ام  رة عع-إ را عاممىسعفو ىع ادى.

 فى ل عام  رة.ع–أطر ة ع) بمومععىلع(ع

 الياسين، على.

-190صع-(.0214)نيو مبرعع02ععع-إلافيدا عامرابي .ع-عيىملعامكتيىب.ع- ا عال  ج:عهد نىعامنهوضعبىمكتىبعاملراقيع.

199. 
 

 فرنسا –ر النش
 

 سليمان، صالح.

 .22-29صع-(.0214) يتمبرعع90 ععع00سعع-أةوالعايلر  .ع-فنىع عامنشرعاعع راتى.
 

 ليبيا –النشر 
 

ع-:عنيييد ةعةوا  ييي عةيييولعفييينىع عامكتيييىبع ة يييو عايمميييفعايييععمابايييى.فـــى الـــحكرى الســـتين لتأســـيس جامعـــة طـــرابلس

 .004-002صعع-(.0214)ع02ععع- جم عايكت ىعع ايلمو ىع.

 .القبائلى، ادريس مختار

ايجميييي عاممابايييي عمممكت ييييىععع-اشييييرعامكتييييبعبييييىيركزعامييييوطنىعمممياو ييييىعع امد ااييييىععامتى  ملايييي :ع  اايييي ع يمامايييي .

 .21-02صعع-(.0212)ع0عع- ايلمو ىع.

-00/0/1991:عى تيبـــار مـــدير عـــام مكتبـــة طـــرابلس العلميـــة العامليـــة لنشـــر وتوزيـــع الكتـــابغـــاملرحـــوم ضـــو املزو 

 .014-011صع-(.0219)ع01ععع-,ع جم عايكت ىعع ايلمو ىعع-.9/9/0211
 

 مصر -النشر
 

 اتحاد الناشرين املصريين.

ع-(.0202) ييى وعع99ععع-إلافييدا عامرابيي .ع-عييىملعامكتييىب.ع- وقييفععانيي ع يينعامنى يير نعاي يير ؤسع يينع بييىءع و  نييى.

 .12-19صع
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 جروين، محمود.

ع90عع-إلافيدا عامرابي .ع-عيىملعامكتيىب.ع-عع فافعاو ع زبكاي . ةم عامكتىبعايضر بع نع رىب عبؤرعامتملعإل

 .11-12صع-(.0202)أبر لع

 الدكر، متولى على محمد.

الا جىهيييىععع- لوقييىععامنشييرعاميييد لععاييععاملميييومعإلااتييىنا ع الافتمىعاييي عاييععفى لييي عايناييى:ع  ااييي عااتكشييى ا .

 .012-129صعع-.(0214) وماوعع12 ععع01 جع-ال د ث عاععايكت ىعع ايلمو ىع.

 السيد، حميدة حامد.

 .0212ام ىهرة عع- جم عام يولعإلاا  ا عنى راع  قا ى/عإ را عةتنىءع  جوب ع ضىعامنجى .

 فى ل ع زهر.ع ما عامد ااىععإلااتىنا .عقتلعاموثى  ع ايكت ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 عبد الجواد، سامح زينهم.

ع-آلا ابعبجى ليييي عبنهييييىعنيييييوعنميييي عامنشييييرعاميييي اتى:ع  اايييي ع ادانايييي .ا جىهييييىععأعضييييىءعها يييي عامتييييد ي عاييييعع مايييي ع

 .20-9صعع-(.0219) نى ر/عأبر لعع22 ع21 عع12سع-اما راال.

 ، إبراهيم. عطا هللا

نى ر سع كتيىب:عامر ليىععايز اي عمينعتتيتمرعطيو  ..ع ا ييى عامنى ير ن:عكتييبعأعيرا ع  ني عامنشيرعيشير عهي اع

 .19-10صعع-(.0202)أبر لعع90ععع-مراب .إلافدا عاع-عىملعامكتىب.ع-  ر.

 ، اخالص. عطا هللا

 .12-91صعع-(.0212) نى رعع9ععع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-عى ىع نعامث ى  .ع101 ا عايلى  :ع

 عنبر، سهام.

 .10-11صع-(.0212) نى رعع9عع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-إفدا اعع ا عايلى  .

 فايز، سامح.

 .10-11صعع-(.0202) ى وعع99ععع-إلافدا عامراب .ع-عىملعامكتىب.ع-وفدعفنىع عاشرعاعع  ر؟.هلع 

 قابل، محمد عبد الستار.

الجملايي عاي يير  عمنشييرعايلر يي ع امث ى يي عاملىيايي :ع  اايي عةىميي عاييععةركيي عامنشيير/عإ ييرا عةتيينىءع  جييوب ع

 .0202ام ىهرة عع- يمدعالاد.

 هر.ع ما عامد ااىععإلااتىنا .عقتلعاموثى  ع ايكت ىعع ايلمو ىع.فى ل ع ز ع-أطر ة ع) كتو ا (

 محمد، منصور سعيد.

فييييو ةعاشييييرعامكتييييبعاييييععامثمييييثع خؤييييرع يييينعام ييييرسعاملشيييير نعكمييييىع   ععاييييعع تمتييييلعاماجىميييي :ع  اايييي ع فيييياا ع

 .44-91صعع-(.0202)ع1 عع2 جع-ايجم عاي ر  عملمومعايلمو ىع.ع- يماما .
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 محمود، شيماء فاروق.

ةركيي عامنشييرعبييوزا ةعامث ى يي عاي يير  :ع  اايي ع ادانايي /عإ ييرا ع ييل ىسعع ييدعاملز ييزعخماايي  ععمييى عبييد عامييد نع

 .0219ام ىهرة عع-أبوعغىزى.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 مصطفى، إيهاب.

صعع-(.0202) ييى وعع99ععع-إلافييدا عامرابيي .ع-عييىملعامكتييىب.ع-را.   عاييتغم عأبوابهييىع أخييرىعاتضيي ع وف ييىع غييى 

24-21. 

 النشار، السيد السيد.

ايجميي عامد مايي عع-   عالجىمايي عاماونىنايي عاييععفيينىع عامنشييرعبى اييكند   عاييععامن ييفع  لع يينعام ييرسعاملشيير ن.

 .092-049صعع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع0 جع-ملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 ، رؤوف عبد الحفيظ.هالل

( 0202)عابر يل/ع يى وع/ ونايوع0 عع01 يجعع- كت يىعع.عنيالعع–امكتبعايت  ا ع ع ياىععاقت ى عامنشرعايعع  يرع.ع

 .1-0صعع–.
 

 الهند –النشر 
 

 سليمان، صالح.

 .19-12صعع-(.0214) ى سعع92ععع-أةوالعايلر  .ع-امكتىبع امنشرعاععام ند:عإ كىنىععهى م ع فنىع ع ا ج .
 

 الواليات المتحدة -نشرال
 
 

 .90-04صعع-(.0212)أكتوبرعع44ععع-أةوالعايلر  .ع-.فى أمريكا.. نشر الكتب صناعة تجلب املليارات
 

 اليابان -النشر
 

 سليمان، صالح.

 .09-09صعع-(.0214) نى رعع49ععع-أةوالعايلر  .ع-فنىع عامكتىبعاععاماىبىس.
 

 النشر األكاديمى
 

 خشن، شحى شاكر.

/عإ يييرا ع0211ع-0212فى لييي عام  يييرة عع-رع  يييى  مىعلعضيييىءعها ييي عامتيييد ي عايييعع ماييي عامانيييوسعالجمامييي امنشييي

 .0214ام  رة عع- يمدععو ةععماوى.

 فى ل عام  رة.ع–أطر ة ع) بمومععىلع(ع
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 الصغير، يسرى 

 ص.19ع-امنشرع  ى  مىعاعع وا عبؤسعضغوطىععالاقت ى ع  يد ىععام ي  عامرقما .

 .0219إلااكند    عع-.اععاملىملعاملربىعى  ىععامنشر اعع م مرعاقت 

 .العامرى، خالد فاروق

 ص.02ع-اقت ى  ىععامنشرع  ى  مى:عفى ل عام ىهرةعنموذفى.

 .0219إلااكند    عع-.اععاملىملعاملربىعاعع م مرعاقت ى  ىععامنشر 

 عبد العال، سها بشير.

ايجمييييي عع-ى  مىعاميييييد لع:عامواقييييي ع ايلوقيييييىعع ال ميييييول.   عأعضييييىءعها ييييي عامتيييييد ي عبجى لييييي عبنهيييييىعايييييععامنشيييييرع  ييييي

 .090-092صعع-(.0214)أكتوبر/ع يتمبرعع9 ععع1 جع-امد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 على باشا، فاطمة زهرة

L'édition universitaire algérienne: 1962-1997.- 

 .41-22صعع-(.0214)ع0 عع2 جعع- جم ععملعايكت ىع.ع

 قموح، ناجية

 ص.11ع-امنشرع  ى  مىعاععالجزا ر:عامد واسعاموطنىعمممر وعىععالجى لا عأنموذفى.

 .0219عالااكند   ع ع–. اقت ى  ىععامنشرعاععاملىملعاملربىع م مرععاع

 منصور، عصام.

  ييييو عاييييييمماؤسعاملييييربعبشييييي سعن يييييىمعامنشييييرع  يييييى  مىع امتيكيييييالعاملممييييىعايت ييييي ع ييييينعق ييييلع    يييييىععايكت يييييىعع

 ص.09ع-ىععب ىعدةعإ مرامد. ايلمو 

 .0212الااكند    عع-ايم مرعامد لععم اىاىععايلمو ىع.

 

 النشر اإللكترونى

 )أنظر أيضا: الدوريات إلالكترونية. الرقمنة. الكتاب إلالكترونى(
 

 ابن السبتى، عبد املالك.

يتيييوىعامرقميييىعاملربيييى:ع  ااييي عامنشيييرعإلامك ر ايييىع  يييى  مىعايييععالجى لييي عالجزا ر ييي ع     عايييعع رقاييي ع إ ىةييي عاي

 .024-000صعع-/عع دعايىمكعبنعامت تى عاى ةعبنعامت تى.0 ادانا عبجى ل عقتنران ع

 .0219امشى ق  عع-اععايم مرعإلاقمامىعامراب عم   عاععاينر  عاملربا .

 ابن عمارة، محمد.

ع0 عع0 يييجع-ت يييىعع امتكنوموفايييى. جمييي ع  يييى عملميييومعايكع- ييييد ىعع  لوقيييىععامنشيييرعامرقميييىعايييععاميييوطنعاملربيييى.

 .91-09صعع-(.0202)
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 .أبو بكر، أحمد عبد هللا

 تييييييت  لع  عايييييي عاييييييعع ييييييلع يييييييد ىععامنشييييييرعإلامك ر اييييييىعاييييييععاملييييييىملعإلاايييييي  ى:ع  اايييييي عاموضيييييي عاييييييععفم و  يييييي ع

 .124-21صع-(.0212) نى رعع1 عع1سع-ةوما عايكت ىعع ايلمو ىع.ع-امتو اس.

 أبو شرنته، محمد مفتاح.

إلامك ر ايييييىع أثييييير عايييييععبنيييييىءع  نماييييي عايجموعيييييىععايييييعع كت يييييىععفى لييييي عطيييييرابم عبمابايييييى:ع  ااييييي ع يماماييييي عامنشيييييرع

 .0219طنرى عع-  ملرا /عإ را عأةمدعاملربى عع دع ع راج.

 فى ل عطنرى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 ألاسرج، السيد رجب.

  ىعع  ى  مايي عاينشييو ةعبىلجى لييىععاي يير  :ع  اايي ع ر ا ايي ععيييعع    ييىعع شيير ععامنشييرعإلامك ر اييىعممييد  

 .112-22صع-(.0212) نى رعع10 ععع19سع-اما راال.ع-فى ل عاينو ا .
 

 بكلى، يحيى.

La norme de balisage des documents SGML et son application dans les domaines de l'édition 

électronique et des bibliothéques.- 

 09-2صع-(.0221)ع1عع ع1 جع- جم ععملعايكت ىع. 

 .حمارشة، أمانى رفيق

ايم مرعامد لععامثىاىعيكت ي عالجى لي ع   ناي ععينعامنشيرعإلامك ر ايىعبلنيواس:عامنشيرعإلامك ر ايىععبيرع كنوموفايىع

ع-(.0212) يتيمبرعع1عع-ملربيى. جم عايكت يىعع ايلمو يىعع امتوثاي عايععامليىملعاع-تن م .ال وا  عامس ىبا ع اي

 .019-012صع

 خليفة، عادل محمد أحمد.

 .122-192صعع-(.0214)ع19ععع- جم عايكت ىعع ايلمو ىع.ع-امتيولعإلععامنشرعإلامك ر اى:عةمولع اقلا .
 

 رحالى، سهام.

امو يييبع ييينع   عامتكنوموفايييىعال د ثييي عايييعع ريييو رعاملمماييي عامتلماماييي عبىلجى ليييىع:عاايييتملدامع  ناييي عامنشيييرععبيييرع

ع-/عاييييي ىمع ةيييييىلع عايييييندعز  يييييو .0ق يييييلعطم ييييي عامتييييين عأ ليييييعع ىاييييي رعبمل يييييدععميييييلعايكت يييييىعع امتوثاييييي عقتييييينران ع

 .0212قتنران  ع

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 الزهرانى، جمعان بن عبد القادر.

ع-(.0212) وناييوعع12عع-. جميي عايكت ييىعع ايلمو ييىعع-امنشييرعإلامك ر اييىعاييععفى ليي عأمعاقييرى:عامل  ييىعع ال مييول.

 .191-101صع
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 السامرائى، فاطمة أحمد.

 شييير ععامييي خؤرةعاملرباييي :ع شييير ععممنشيييرعإلامك ر ايييىعممكتيييبعاير وعييي عايييعع   س:ع  ااييي عب ماو  ر ييي /ع ىطمييي ع

ع1 عع10 يجعع-ايجمي ع   ناي عمممكت يىعع ايلمو يىع.ع-أةمدعامتيمرا ى ع نيىلع يميد عف اييع عام يىمعبينععي ي ى.

 .112-112صعع-(.0212) ى سع

 .عبد الرحمن ، فردوس 

اميييييييدا عع–امنشييييييرعالامك ر ايييييييىع عامشييييييي كىعع عايكت ييييييي عالامك ر ناييييييي ع عالان رنيييييييالع عخيييييييد ىسهىعبىيكت يييييييىععالجى لاييييييي ع.ع     

 ص.عع020ع–.  0212املىيا عممنشرع عامتوزي ع ع
 

 عبد الستار، مرفت مفيد.

إلان رنيييال:ع  ااييي عممواقييي ع  ملريييا عمممتيييت  ل/عإ يييرا عامنشيييرعإلامك ر ايييىعل بع طايييىلعاملربيييىععييييعع ييي ك ع

 .0212  ؤسعامكوم عع- ل ىسعخماا  عأةمدع ىج.

 فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 عبد العال، مريم عبد الرحمن إبراهيم.

ع-الكىايى هعامناتيا ع ايجتملاي ععمي هل. دىع ععع تتملد ىع ايى لعامتوافيلعالافتميىعععممنشيرعإلامك ر ايىع ا

 .191-124صعع-(.0212) وناوعع9ععع- جم عايكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا عاععاملىملعاملربى.

 عمران، شيماء حنفى.

امنشيييرعإلامك ر ايييىعبىايييتملدامعامتر ا يييىععام كاييي ع  يييدىع ييي ثؤر ععييييعع جتمييي عام يييراء:ع  ااييي ع يماماييي /عإ يييرا ع

 .0212  ؤسعامكوم عع-ةتنىءع  جوب عأامىءعف  .

 فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-عأطر ة ع) ىفتتؤر(

 عمران، شيماء حنفى.

ايجميي ععع-امنشيرعإلامك ر ايىععبيرعامتر ا يىععام كاي عبيؤسعامواقيي ع ايتيت  لع  يدىع ي ثؤر ععييعع ماتيىععامنشير.

 .001-020صعع-(ع.ع0202)عابر لع/ع وناوعع0 عع2 جعع–امد ما عملمومعايكت ىعع عايلمو ىعع.ع

 عيسوى، عصام أحمد.

امايتي و :ععك امنشرعإلامك ر اىعممميتوىعاملربىعاعع جىلعاموثى  ع    يافع    يا عإلامك ر ناي ععييعع ي 

 ع-(.0202) وماوعع0 عع92سع- جم عايكت ىعع ايلمو ىععاملربا .ع-  اا ع س ا ع يماما عن د  .

 .000-001صع
 

 انم، منى بنت عبد هللا.الغ

ع1 عع09 ييييييجع- جميييييي ع كت يييييي عايمييييييكع  ييييييدعاموطنايييييي .ع- لوقييييييىععامنشييييييرعإلامك ر اييييييىع  ييييييى  مى:ع  اايييييي ع فيييييياا .

 .09-1صع-(.0214)
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 فايز، آية هللا .

ع- ييييير ىععامنشييييييرعاميييييي اتىعايتىةيييييي ععيييييييععإلان رنييييييال:ع  ااييييي ع يمامايييييي /عإ ييييييرا عةتيييييينىءع  جييييييوب ع ضييييييىعامنجييييييى .

 .0202ام ىهرة ع

 فى ل ع زهر.ع ما عامد ااىععإلااتىنا .عقتلعاموثى  ع ايكت ىعع ايلمو ىع.ع- كتو ا (أطر ة ع)

 كنعان ، دانا.

ايجمي عامد ماي عملميومعايكت يىعع عع–اق ربالع نعام يارع..عامنشيرعالامك ر ايىعايرعنجيى ع   سعايععةيربع و  نيىع.عععععع

 .902ع-900صعع–( . 0202)عاكتوبرع/ع يتمبرع9 عععع2 جعع–ايلمو ىع.ع

 محمد، خالد عبد الفتاح.

Professional competencies of electronic publishing: a reflection from the Arab World/ Khalid 

Abdel Fattah Mohammed, Mona Farouk.- International Journal of Library & Information 

Science.- Vol.7, No.1 (January/ March 2020).- p.25-52. 

 مصبح، محمد عبد الحق.

امنشييرعإلامك ر اييىعاييععايل ييدعاملييىممىعمماكييرعإلاايي  ى:ع  اايي عةىميي /عإعييدا ع يمييدعع ييدعال يي ع  يي ح ع ىفييدع

 ع-(.0212) يتمبرعع1عع- جم عايكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا عاععاملىملعاملربى.ع- وزىعأبوعغزام .

 .090-000صع

 مصطفى، مروة أحمد.

ع-ايجميي عامد مايي عملمييومعايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع-إلامك ر اييى:ع يكميي عاميين  عاي يير  عنموذفييى.عامنشييرعال كييو ى

 .090-012صع-(.0214)أبر ل/ع وناوعع0 عع1 ج

 مقبل، رضا سعيد.

 .112-111صعع-(.0212)أكتوبرعع12ععع-اما راال.ع-الا جىهىععال د ث عاععامنشرعإلامك ر اى.

 منصور، عصام.

ع-اييى:ع اييىهالعن ر يي ع  ر ا ييىعععممايي /عع ييىمع ن ييو  عهنييى ىعبييوعر ى عيل ييوبع يي ع واييف.امنشييرعإلامك ر عععععع

 ع.0212امكو ال:ع كت  عاما  عممنشر ع

 مولوج، فريدة.

ا جىهيىععأعضييىءعها يي عامتيد ي عبكماييىععآلا ابعنيييوعامنشيرعإلامك ر اييىعمم يييولعايععايجيي ععاملممايي ع:ع  اايي ع

 .10-1صعع-ااتر عا .

 .0212بنىعاو ف عع-ايلر  ع عامتنما عامشى م عمممجتملىعع.عاعع م مرعاقت ى 

 .هالل ، رؤوف عبد الحفيظ

)عأكتيوبر/عنيو مبر/ع9 عع01 يجعع– كت يىعع.عنيال.عع–اينتجىععامرقماي ع عاالكىايىسهىععييععفينىع عامنشيرعاميو قع.ععع   

 .9-0صعع-(عع.0202 يتمبر
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 وعلى، أحسن.

ر ايييىعايييععام ييييثععييينعايلمو ييي عاملمماييي ع امت ناييي عايييعع مايييىععامريييبعاايييتملدامع ايييى  ةعام يييىةثؤسعممنشيييرعإلامك 

  هراس.ع-بىمغربعالجزا رى.

 .1فى ل ع هراسعع–أطر ة ع) كتو ا (ع

Digital publishing symposium marks region's growing investment in ACA-DEMIC Library 

Resources Dubai, 27-28 October 2015.- SLA, Arabian Gulf Chapter Newsletter.- Vol.21, No.1 

(April 2016).- p.1-3. 
 

 النشر العلمى
 

ع-(.0219)ع00عع- جميي عايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع-.أخطــاء تمنــع نشــر ألاوراق البحثيــة فــى املجــالت العلميــة املحكمــة

 .001-012صع

 ى، على.بألاكل

 .90صعع-(.0212و مبرع)نع02ععع-املسجام .ع-امنشرعاملممىع     عاععامتنما عايتتدا  .

 أمين، عالء السيد.

 .ع001-001صع-كتىب ع اشرعامو ق عام يثا عمممج ععاملمما /عع ءعامتادعأ ؤس عع ءعالدع تولع.

 .0212بنهى ععع-امنشرعاملممىعامد لع.ععاعع م مر

 باخت، سامر إبراهيم.

ع1ععع-ب ماو اماييييييى.ع-ىعع ال مييييييول. تييييييت  لعامنشييييييرعامييييييو قعع إلامك ر اييييييىعمممجيييييي ععاملممايييييي عامتييييييو انا :عايلوقيييييي

 .29-20صعع-(.0202)

 بسطاوى، إيمان عيس ى.

امنشيييرعاملممييييىعمم ييييىةثؤسعايييعع جييييىلعاملمييييومعامر ايييي عبجى لييي عإلااييييكند   عاييييععقواعيييدعام اىنييييىععامد مايييي :ع  اايييي ع

 .0214إلااكند   ع عع- يماما /ععإ را عأ ىاىعزكر ىعامر ى ى ع  ىع يمدعممى.

  عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.فى لع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 بو سنة، محمود.

ع1 عع2 يييجع-اي يييى  ع)الجزا ييير(.ع-كايييفع  يييدأع كايييفع نتقيييىع ييينعكتىبييي ع  قييي ععمماييي عممنشيييرعايييعع جمييي ع يكمييي ؟.

 .020-009صعع-(.0202)

 التايب، عائشة.

ع  جمي عآلا ابع-ءةع يماما عافتمىعاي .ا جىهىععةرك عامنشرعاملممىعبجى لىععايممك عاملربا عامتلو   :عقرا

 .099-002صعع-(.0219)ع0 ععع02 جع-فى ل عايمكعالو .
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 ثابت، محمد أحمد.

الا جىهيييىععع-امنشيييرعاملمميييىعاميييد لععبىلجى ليييىععاي ييير  ع  ييييد ىععام ر ييييبعامليييىممى:عفى لييي عأاييياو عنموذفيييى.

 .092-010صعع-(.0212) نى رعع92 ععع09 جع-ال د ث عاععايكت ىعع ايلمو ىع.

 الجابرى، سيف.

 ص.ع02عع-امنشرعاملممىعاععامرن ععمىس:عامواق ع اي  ول/عاافعالجىبرى ع مادعام ى ى.

 .0219إلااكند    عع-.اقت ى  ىععامنشرعاععاملىملعاملربىاعع م مرع

 جونسون، إيان.

Challenges in journal publishing.- Journal of Information Studies & Technology.- Vol.1, No.1 

(2018).- p.1-3. 

 حافظ، ضياء الدين عبد الواحد.

) نيى رعع14عع-اعميل.ع-امنشرعاملممىعامد لععايععاميد   ىععامزا اي ععييعع ي ك عالان رنيال:ع  ااي ع فياا عاة يى ا .

 .120-100صع-(.0212

 الدهشان، جمال على.

ايجمييي عع-بيييؤسعامت  ايييدع امييير  .عOpen-Access داخمييي ععمماييي عةيييولعامنشيييرعاملمميييىعايييعع  يييى  عاموفيييولعال يييرع

 .090-042صعع-(.0219) نى ر/ ى سعع1 عع2 جع-امد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 الدهشان ، جمال على .

اين ييييو ةع:عايكت يييي عامل يييير  عممنشييييرع عامتوزييييي ع عع–امنشييييرعاملممييييىعاييييععامل ييييرعامرقمييييىع:عاماييييرصع عامتيييييد ىع.

0202. 

 راسات، إيمان.

Publication scientifique marocaine en computer science entre l'open access et l’accès payant: 

état des lieux et perspectives/ Imane Rhassate, Naila Amrous, Samir Bennani.- Vol.1, p.172-196. 

InعThird International Colloquium on Ooen Access.- Rabat, 2018. 

 محمود.رضوان، أمل صالح 

 .ع99-22صع-امنشرعاملممىعامد لععمم ىةثؤسعاععايراكزع ايلىهدعام يثا عاي ر  .

 .0212بنهى عع-.املممىعامد لعععاعع م مرعامنشر 

 رمزى، مينا عبد الرؤوف.

) نيييى رعع14ععع-اعميييل.ع-قواعيييدعاشيييرع    يييىععايكت يييىعع ايلمو يييىععاملرباييي :ع  ااييي ع يماماييي عمواقل يييىعامتر ا يييى.

 .012-120صعع-(.0212

 زكريا، محمود شريف.

خييييد ىعع ير ييييرعاينشييييو اععاملممايييي عاييييعع جييييىلعايكت ييييىعع ايلمو ييييىععاييييععام ي يييي عإلامك ر نايييي :ع  اايييي ع ادانايييي ع

 .44-91صعع-(.0212) وماوعع19عع-  ااىععايلمو ىع.ع-  ى ن .
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 سليمان ، أسماء أحمد .

ايجمي عاي ير  عملميومعع– ؤرعع يدعام ىاي ععايدع.عامنشرعامد لععممد   ىععاملمما ع/عأامىءعأةمدعامامىسع عاي

 .122ع-91صع–( . 0202)ع0 عععع2 جعع–ايلمو ىع.ع

 سليمان، محمد الحسن.

ا جىهيييىععام يييىةثؤسعامليييربعنييييوعامنشيييرعاملمميييىعبىممغييي عاملرباييي عايييعع  يييى  عاموفيييولعال ييير:ع  ااييي ع سييي ا عايييعع

 جمييي عايركيييزعع-امريييىهرعإبيييراهالعاميييد  .عفى لييي عايميييكع ا يييل/ع يميييدعال تييينعايييمامىس ع لى  ييي عاماكيييىع يريييى 

 .001-192صعع-(.0212) وماوعع4 عع9 جع-املربىعمم يولع امد ااىععاعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 الشاذلى، نهال أحمد.

امنشيييرعاملمميييىعايييععفيييى لتىعاينو اييي ع ايميييكعايييلو ع  ييي ثؤر ععييييععام ر ييييبعامليييىممىعم جيييى لتؤس/عإ يييرا عةتيييينىءع

 .0212م ع  ؤسعامكو ع-  جوب.

 فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 شحاتة، أحمد ماهر.

Publishing research in the international context: An analysis of Egyptian social sciences scholars' 

academic writing behaviour/ A.M. Shehata, M. Eldakar.- The Electronic Library.- Vol. 36, No. 6 

(2018).- p.910 -924. 

 شحاتة، أحمد ماهر

Where Arab social science and humanities scholras choose to publish: Falling in the predatory 

journals trap / A.M.Shehata , M.E. Elgllab.- Learned Publishing.- Vol.31, No. 3 (2018). 

 شوبفل، هـ.

Valoriser les publications d'un laboratoire universitaire dans l'environnement de la science 

ouverte retour d'expérience de la collection GERiiCO sur HAL / J.Schopfel, H. Prost, A. Fraisse, S. 

Chaudiron.- Vol.1, p.309-341. 

InعThird International Colloquium on Ooen Access.- Rabat, 2018. 

 

 عبد الرحيم، عبد الرحيم محمد.

الا جىهيييىععال د ثييي عايييععع-ااييي ى ىععالجى ليييىعع ايلىهيييدعالخىفييي عايييعع  يييرعايييععامنشيييرعاملمميييى:ع  ااييي ع يماماييي .

 .102-121صع-(.0219) نى رعع11عع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 عيادى، نادية.

ع1 ييعع2 يجع-ام يرالع)الجزا ير(.ع-ا عايععالجزا يرع ينع ف ي عن يرع ايى  ةعالجيى لاؤس. شك ععاشرعام يولعاملمم

 .02-12صع-(.0214)
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 القلش، أسامة أحمد جمال.

ايجمييييي عاملمماييييي عمممكت يييييىعع اموثيييييى  عع-امنشيييييرعاملمميييييىعبمل يييييدعام ييييييولع امد اايييييىععاملرباييييي :ع  ااييييي ع يماماييييي .

 .110-11صع-(.0219) نى رعع1 عع1 جع- ايلمو ىع.

 مصانى، نبيل بن عبد هللا.ق

اييمىععامنشييرعاملممييىعايتييى عاييعع    ييىععاملمييومعالافتمىعايي عبجى ليي عايمييكعع ييدعاملز ييز:ع  اايي ع ر ا ايي ععيييعع

ع- جم ع كت  عايمكع  يدعاموطناي .ع-    ىعع ماىععالاقت ى ع إلا ا ةع املمومعإلااتىنا ع الاقت ى عإلاا  ى.

 .21-22صع-(.0214)ع1 عع09 ج

 ح محمد.كلو، صبا

    هييييىعاييييععإ ا ةع ضييييخلعامنشييييرعاملممييييىع امتوافييييلعبييييؤسععResearch Gate Network يييي ك عبوابيييي عام يييييثعع

 .10-1صع-ام ىةثؤس:عأعضىءعها  عامتد ي عاععفى ل عامتمرىسعقىبوسعنموذفى.

 .0212امكو الع عع-ايتمل    ع رععالخماج.عىعجملا عايكت لع00م مرعاياعع

 حمن.املحضار، عبد هللا عبد الر 

 ص.10ع-إ كىماىععامنشرعاملممىعاععالجى لىععامتلو   ع   ثؤراسهىعالاقت ى   .

 .0219إلااكند    عع-.اععاملىملعاملربىععامنشر عاقت ى  ىععاعع م مر 

 محمد، أسماء سيد.

ااىععاملىيايي عم جى ليىع/عإ ييرا عةتيينىءعنامنشيرعاملممييىعبجى لي ع زهييرع  ي ثؤر ععيييعع ر يييبعالجى لي عاييععامت ي

 .0214ام ىهرة عع-مدع  جوب ع اىمع نؤر. ي

 فى ل ع زهر.ع ما عامد ااىععإلااتىنا .عقتلعاموثى  ع ايكت ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 محمود، ممدوح على.

قواعييييدعامنشييييرعاييييعع جيييي عع راكييييزعامنشييييرعاملممييييىعبىلجى لييييىععامتييييلو   عايتىةيييي ععبييييرع يييي ك عالان رنييييال:ع  اايييي ع

 .022-001صعع-(.0202) ى سعع09ععع-ايكت ىعع ايلمو ىع.عبيولعاعععملع- يماما ع  ى ن .

 منصور، عصام.

Arab authors' perceptions about the scholarly publishing and refereening system used in 

Emerald's library & info. science journals. - New Library World.- Vol.117, No.7,8 (2016).- p.414-

439. 

 : أبها(5102: 0املؤتمر السعودى للنشر العلمى )

أبهيييييى:عفى لييييي عايميييييكعع-م.02/1/0219-04هييييييعايوا ييييي ع09/0/1901-02اييييييم مرعامتيييييلو ىع  لعممنشيييييرعاملمميييييى ع

 .0219خىمد ع

 : بنها(5102: 5املؤتمر العلمى للمكتبات واملعلومات )

املمميييييىعاميييييد لع:عامواقييييي ع امتييييييد ىعع ال ميييييول عأبييييييىلعاييييييم مرعاملمميييييىعامثيييييىاىعمممكت يييييىعع ايلمو يييييىع:عامنشيييييرع

 ص.099ع-.0212بنهى عفى ل عبنهى عع-.0212أبر لعع19-14فى ل عبنهى ع
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 مليود، صغيرى.

 و اييييفع ايييييى لعإلاعيييي معاملمميييييىع امت نييييىعال د ثييييي عبىلجى ليييي عالجزا ر ييييي عاييييععاشيييييرعام يييييولعاملمماييييي /عفيييييغؤرىع

 .29-12صعع-(.0202)ع0 عع0 جع- امتكنوموفاى. جم ع  ى عملمومعايكت ىععع- امو  ع  ضىسعالخى ت .

 هاشم، إسراء محمد إبراهيم.

ااىايييىععامنشيييرعاملمميييىعبىميييد   ىععاملرباييي ع  فناييي :ع  اايييي ع يماماييي عالايييتن ى ع   ييير عايييعع جيييىلعايكت ييييىعع

 [ص.9 ع]141[ ع01]ع-.0202ام ىهرة عع- ايلمو ىع/عإ را عثنىءعإبراهالع وس ىع رةىع ععيععكمىلع ىكر.

 فى ل ععؤسع م .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع- ة ع) كتو ا (أطر 

 الهيتى، عماد عبد الرحمن.

 ص.190ع-.0219عمىس:ع ا عاموضى  عع-أاىااىععكتىب ع اشرع بيىلعاملمما .
 

 نظم إدارة الدوريات
 

 أبو دوح، طه السيد.

 (.0219)ابتمبرعع11ععع-.Cybrarians Journalع-.ع ن لعإ ا ةعامد   ىععإلامك ر نا عامتجى   :ع  اا ع يماما 

 أبو دوح، طه السيد.

 يي ؤسعامكييوم عع-ن ييلعإ ا ةعامييد   ىععإلامك ر نايي :ع  اايي ع ادانايي /عإ ييرا عأ نايي عفييى   ع  ييراىعةتيينؤس.

0214. 

 فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 .أبو دوح، طه السيد

 جميييي عبيييييولع مايييي عآلا اب عفى ليييي عع-إ ا ةعامييييد   ىععإلامك ر نايييي عاياتوةيييي عاي ييييد :ع  اايييي ع يمامايييي .ن ييييلع

 .ع1109-1101صع-(.0214)ع119 عع09سع-اينو ا .

 صدقى، كريمان بكنام.

:عايجمييييي عاي ييييير  عممتنماييييي ع(OJS)إ ا ةعاشييييرعاميييييد   ىعع  ى  ماييييي عبىايييييتملدامعن يييييىمعامد   ييييي ع اتيييييو عاي يييييد ع

-040صعع-(.0219) وماييييوعع0 عع1 يييجع-ايجمييي عاملمماييي عمممكت يييىعع اموثيييى  ع ايلمو يييىع.ع-نموذفيييى. امتملريييا ع

012. 

 صدقى، كريمان بكنام.

ايجميييييي عاملممايييييي عمممكت ييييييىعع اموثييييييى  عع-ن ييييييلعإ ا ةعاشييييييرعامييييييد   ىعع  ى  مايييييي عإلامك ر نايييييي :ع رافليييييي ععممايييييي .

 .999-092صعع-(.0202) وماوعع9 عع0 جع- ايلمو ىع.

 .، كريمان بكنامصدقى 

اميييين لع اتوةيييي عاي ييييد ع  ا ةعاشييييرعامييييد   ىعع  ى  مايييي :ع  اايييي ع يمامايييي /عإ ييييرا عاييييمؤرةعخماييييل ع ييييل ىسع

 [عص.01 ع]144ع ع-أع-.0219ام ىهرة عع-خماا .

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع
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 عبد الجواد، سامح زينهم.

ايجميييي عامد مايييي عملمييييومعايكت ييييىععع-لعاشييييرع إ ا ةعامييييد   ىععإلامك ر نايييي ع اتوةيييي عاي ييييد :ع  اايييي ع  ى نيييي .ن يييي

 .049-021صعع-(.0212) وماو/عابتمبرعع0 عع9 جع- ايلمو ىع.

 عبد الغنى، د ل سهيل.

 شييي  ع ع-ن يييلعإ ا ةعاميييد   ىععإلامك ر ناييي :ع  ااييي ع اداناييي عيجييي ععفى لييي ع  شييي /عإ يييرا عهايييثلع يميييو .

0212. 

  ما عآلا ابع املمومعإلااتىنا .عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع.فى ل ع  ش ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(ع
 

 نظم إدارة السجالت
 

 أحمد، أحمد فرج.

ايترم ييىععامو ااايي ع ايوافيياىععاماناييي علن ميي عإ ا ةعامسييج ععامك ر ناييىعايييعع ماتييىععايلمو ييىع:ع  ااييي ع

 ص.92ع- س ا .

 .0212إلااكند    عع-.ربىعمممكتأىعاي تكرعاملعم مر اياعع

 خميس، إيمان

Electronic Patient Record System in Hamad Medical Coroporation, Qatar: Challenges and 

improvements.- Cybrarians Journal.- No.48 (2017). 
 

 نظم إدارة قواعد البيانات
 

 أحمد، فايز أحمد.

ع00عع-اعمييل.ع-.Apache Hadoopععامضييخم :ع  اايي عةىميي عممن ييىمعأبىتميي ىعهييى  بعن ييلعإ ا ةعقواعييدعام اىنييى

 .149-101صعع-(.0219) نى رع
 

 نظم إدارة المحتوى

 (نظر أيضا: املحتوى )أ
 

 أحمد، إبراهيم إبراهيم.

عآمايي عمت اييالعن ييلعإ ا ةعاييتييوىعامرقمييىعاملربييى:ع  اايي ع ر ا ايي ععيييععامن ييىمعايتييتملدمعبمركييزع وثايي عام ييرال

 .0212  ؤسعامكوم عع-ال ضى ىع امر ا ع/عإ را ع تولععامن اب عع ؤرعخمال.

 فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 .الحارثى، مشاعل مسلط

  ااييييييىععع- ر ايييييي عن ييييييىمعامشييييييؤربو نالع  ا ةعاييتييييييوىعايما يييييي ىعبجى ليييييي عايمييييييكعع ييييييدعاملز ييييييز:ع  اايييييي عةىميييييي .

 .24-00صعع-(.0219) نى رعع00ععع-لمو ىع.اي
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 .حربى، زينب حامد

إلا يييييى ةع ييييينعن يييييلعإ ا ةعاييتيييييوىعامرقميييييىعايييييعع  يييييد لعالخيييييد ىعع إ ىةييييي عاموثيييييى  ع ايتيييييلنداععايييييععايماتيييييىعع

ايجمييييي عاملراقاييييي عمد ااييييييىععع-ال كو اييييي :ع  ااييييي عفيييييد ى/عز نيييييبعةى يييييدعةربيييييى عع ييييييدعاممرايييييفعهى يييييلعخؤيييييرى.

 .24-90صعع-(.0202)ع0 عع0 جع-. عامتوثا ععايلمو ىع

 غادة محمد . خضر،

ع- يييييينعق ييييييلعأعضييييييىءعها يييييي عامتييييييد ي عبجى ليييييي عايمييييييكعع ييييييدعاملز ييييييز:ع  اايييييي عةىميييييي .عMARZ  اييييييالعن ييييييىمع ييييييى زع

 .901-920صعع-(.0212) وماوعع92 ععع00 جع-الا جىهىععال د ث عاععايكت ىعع ايلمو ىع.

 . سيد، سيد ربيع

بييولعايعععميلعايكت يىععع-ر ا اي عمين لعإ ا ةع بييثعاييتيوىعال  ي ى. لمو ىععايشىعرععييععامو يب:ع  ااي ع 

 .912-041صعع-(.0219)ابتمبرعع00عع- ايلمو ىع.

 عبد الرحمن، محمود بخيت.

اايتملدامعن يلعإ ا ةعاييتيوىعايععإاشييىءعبوابي عيواقي عأقتيىمعايكت يىعع ايلمو ييىععايعع  ير:ع  ااي ع ر ا ايي /ع

 .0202ام ىهرة عع-اىملعغنال.عإ را ع  رعةتنؤسع يمدع با  ع يمد

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.عع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 قبانى، نسرين عبد اللطيف

) يتييمبرعع10ععع-.Cybrarians Journalع-  ا ةعاييتييوىعايماتييىتى:ع  ر ييرعتلر اييى.عAlfrescoن ييىمعاماريتييكوع

 (.ع0214

 محمد، سمية سيد.

امين لعامرقماي ع  ا ةع يتيوىعايتيىةف:ع  ااي ع  ااماي ع  ى ني ع ي ع  يد لع   ي عمتريو رعن يىمععربيى/عإ ييرا ع

 .0202ام ىهرة عع-أاى  عامتادع يمو  ععمى عبد عامد نعأبوعغىزى.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 النقيب، متولى.

 جميي عع- ييلعإ ا ةع يتييوىعامو ييبعام كايي عاييعع رييو رعامتيياىة عاي يير  ع ام يير  جعم ييى:ع  اايي عااييتر عا .   عن

 .090-020صع-(.0212) نى ر/عأكتوبرعع9-1 عع02سع-ايكت ىعع ايلمو ىععاملربا .
 

 نظم إدارة المؤتمرات
 

 ناجى، إهداء صالح.

الا جىهيييييييىععال د ثييييييي عايييييييععايكت يييييييىععع- رهيييييييى. ر ا يييييييىععن يييييييلعإ ا ةعأعميييييييىلعاييييييييم مراععاملمماييييييي ع  جيييييييىالعع رو 

 .900-919صعع-(.0219) نى رعع11ععع- ايلمو ىع.
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 ناجى، إهداء صالح.

اميييين لع اتوةيييي عاي ييييد ع  ا ةعأعمييييىلعايييييم مراععاملممايييي :ع  اايييي ع  اامايييي ع يييي عاق ييييرا ع   يييي ع تكى ميييي ع  ا ةع

 .0214ام ىهرة عع-أةمدع  لال.أعمىلعايم مراععبجى ل عام ىهرة/عإ را ع ر فع ى لع ىهؤس عأ ىاىع

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع
 

 نظم إدارة وتوثيق المراجع
 

 جبر، نعيمة حسن.

 .ع012ع– 141صعع-امتر ا ىععايجىنا عاععإ ا ةع  ى  عايلمو ىعع   راثهىعامك ر ناى:ع ندلععنموذفى.

 .0212 عكرب ءع–املممىعامثىاىعمما را ع عامت نافع.عاععايمت ىعع

 املحمادى، فاطمة مسلم.

 جمي ع كت ي عايميكعع-ن لعإ ا ةعايلمو ىععمم يثعاملمميى:ع  ااي ع يماماي ع  ى ني عمين لعإ ا ةع  وثاي عايرافي .

 .00-1صعع-(.0219)ع1 عع01 جع-  دعاموطنا .

 

 نظم إدارة الوثائق

 ألارشيف والوثائق(. ادارة الوثائق)أنظر أيضا: 
 

 آمنة، محمد عزت.

ايجمييييي عامد ماييييي عملميييييومعع- ر اييييي عن يييييلعإ ا ةعاموثيييييى  عإلامك ر ناييييي ع اخيييييلعايماتيييييىع:ع  يييييرا ع اتيييييى عامنجيييييى .

 .001-002صعع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع9 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 آمنة، محمد عزت

ع-إلامك ر ناييييي ع اخيييييلعايماتيييييىع:ع  يييييرا ع اتيييييى عامنجيييييى .امتغاؤيييييرعامتكنوميييييواعع امتييييييولعمييييين لعإ ا ةعاموثيييييى  ع

 ص.11

 .0214ع ام ىهرةع-.بجى ل عام ىهرةعاعع م مرعقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع

ع-(.0212) نييى رعع2 عع9 ييجع-أ ضييىعاييع:ع جميي عايركييزعاملربييىعمم يييولع امد ااييىععاييعععمييومعايكت ييىعع ايلمو ييىع.

 .102-110صع

 امنيس ى، سميحة رزق.

ن يييىمعإ ا ةعاموثيييى  عإلا ا  ييي عبمماتييي عامضيييمىسعالافتميييىعععبىلج يييلع خضيييرعبمابايييى:ع  ااييي ع اداناييي عايييععضيييوءع

-أع-.0212طنريى عع-ى ى. ي رو اعع كنوموفاىعايلمو ىع/عإ را ع يمدع ت ععع يدعام يى ى عامتيادعفي  عام

 ص.020ع ع

 لمو ىع.فى ل عطنرى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايع–أطر ة ع) كتو ا (ع
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 حافظ، حافظ شحاتة.

ن ييييلعإ ا ةعاموثييييى  عموةييييداععضيييييمىسعالجييييو ةعبكماييييىععفى لييييي عايناييييى:ع  اايييي ع يماماييييي /عإ ييييرا ع ااييييدةعايييييمؤرع

   ق .ع092ع-.0219ايناى عع- يمو .

 فى ل عايناى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 حملى، عائشة أحمد.

مبر دعإلامك ر اىعاععايماتىععالخىف :ع  اا ع ر ا ا /عإ را ععأ ر عع يدعاييتين عن لعإ ا ةع أ  ا عا

 .0214ام ىهرة عع-نااؤسع يمد.

 فى ل ع زهر.ع ما عامد ااىععإلااتىنا .عقتلعاموثى  ع ايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 حنتوش، هناء عبود.

ملى ييي ع  ا ةعامن يييلعالخيييىص:ع  ااييي ع  و ماييي /عهنيييىءعع يييو عكايييىءةعن يييلعخيييزسع ااييي رفىععاموثيييى  عايييععامشيييرك عا

 ع-(.0202)ع0 عع0 جع-. عامتوثا عايجم عاملراقا عمد ااىععايلمو ىعع-ةنتو  عأ لع ىضلعع ىس.

 .109-121ص

 خليل، سارة خليل.

 ييىع  ايالعفييو ةعن ييىمعابيينعاييينىع  ا ةعاموثييى  عامر ايي عبىايتملدامع ن جايي عاييت عايياجمى:ع  اايي عةىميي عمتر ا 

 .0219ام ىهرة عع-بجى ل عاين و ة/عإ را عثنىءعإبراهالع وس ىع رةىع عنجىةع يرىع يمو عامغنامى.

 فى ل ععؤسع م .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 السيد، أمانى محمد.

ع01عع-اعمييييل.ع-مو اايييي .ن ييييلع   ييييا ع إ ا ةعاموثييييى  عبىيماتييييىع:ع  اايييي عااتكشييييى ا عمممترم ييييىععامانايييي ع ا

 .112-21صعع-(.0202)

 عبد الكريم، سلوى السعيد.

ايترم ييييىععامو ااايييي عاييييععن ييييىمعإ ا ةعايتييييلنداعع اموثييييى  عإلامك ر نايييي عبها يييي عاموثييييى  ع ايياو ييييىععاموطناييييي ع

مبرع)ايبتع01عع-بيولعاعععملعايكت يىعع ايلمو يىع.ع-بتمرن ععمىس:ع  اا ع  و ما عاععضوءعايلى ؤرعامد ما .

 .022-121صع-(.0202

 عبده ، أشرف محمد .

 ص.ع912ع–.  0214 ا عامكتبع عامد ااىععاملربا ع عع–ن لعا ا ةعاموثى  عامرقما ع.عععععع

 قبانى، نسرين عبد اللطيف.

ع-ن ييييلعإ ا ةعاموثييييى  ع امسييييج ععإلامك ر نايييي عاييييعع زا اععالجم و  يييي عاملربايييي عامتييييو   /عإ ييييرا عأةمييييدععيييييع.

 .0212  ش  ع

 فى ل ع  ش .ع ما عآلا ابع املمومعإلااتىنا .عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع- ة ع) كتو ا (أطر 
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 محمد، وسام سعيد.

بنىءع   ااىععإلامك ر نا عبىاتملدامعن لعإ ا ةعاموثيى  ع اتوةي عاي يد :ع  ااي ع ر ا اي /عإ يرا ع يميدع

 .0214بنهى عع- ت ععع دعام ى ى عأاى  عةى دععيع.

 فى ل عبنهىع.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–( أطر ة ع) ىفتتؤر

 

 نظم استرجاع المعلومات

 )أنظر: نظم املعلومات(

 

 النظم اآللية للمكتبات

 )أنظر أيضا : حوسبة املكتبات(
 

 أحمد ، أحمد حمادة.

  :ع  اايييي عامن يييىمعآلاليييععايتكى ييييلعاييياماواىع  ر ا ى يييهعبمكت ييييىععفى لييي عام  يييالعبىيممكيييي عاملرباييي عامتيييلو 

 .0212طنرى عع-  ااما /عإ را ع ل ىسعع دعاملز زعخماا  عثر ععامغم ىس.

 فى ل عطنرىع.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 أحمد، مها السيد

ااييتملدامعاميين لعآلامايي عاييعع كت ييىععايييدا سعامثىنو يي عبميى  يي عام ماوبايي :ع  اايي ع ادانايي /عإ ييرا ع ييل ىسع

 .0214بنهى عع-خماا  عنقىعبشؤرعع دعاملىل.

 فى ل عبنهى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 حسن، إسراء فارس.

 ع2 يييجع-ايجميي عاملراقايي عمتكنوموفاييىعايلمو ييىع.ع-فييد ىع ر ايي ع ن ميي عايتكى ميي ع  ا ةعايكت ييىععالجى لاييي .

 .02-14صع-(.0212)ع0ع

 العوض.حسين، سامر 

اايييي را اجاىععالابتكييييى عامتكنومييييواععاييييععايكت ييييىعع  ى  مايييي عبد ميييي عإلا ييييى اععاملربايييي عايتيييييدة:عن ييييلعايكت ييييىعع

)  اايىععايععايكت يىععع-ص.92 ع99ع-.0212أبوع أى:ع زا ةعامث ى ي ع  نماي عايلر ي  عع-.1 ع-ايتكى م عنموذفى.

 (1إلا ى ا ا ؛ع

 الخطيب، عبد الرازق عبد السميع.

 ييىمعايكت ييي عايت يييدمعاير ييي عبمكت يييىععفى لييي ع زهييير:ع  اايي ع  و ماييي /عإ يييرا ع يميييدع ت يييععع يييدعام يييى ى عن

 ص.092س ع-أع-.0214بنهى عع-اى حعز نهلعع دعالجوا .

 فى ل عبنهى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 خلف، دعاء أحمد.

يكايييو ؤس:ع  ااييي ع ملراراييي /عإعيييدا ع عيييىءعأةميييدعخميييفع يميييد ع يميييو ع  يييمالعن يييىمعآليييععل نيييىءعايكت يييىععا

 ص.94ع-ع دعامتما ع تولع.

 .ع0212ع عإلااكند   عع-املربىعمممكتأىعاي تكر.ععم مر اياعع

 .912-021صعع-(.0202)ابتمبرعع01عع-أ ضىعاعع:عبيولعاعععملعايكت ىعع ايلمو ىع.

 الدرهوبى ، محمد الهادى .

 .ععععععع104ع-110صعع-معآلالععايتكى لعاععايكت ىععالجى لا ع.عاختاى عامن ىععععع

 .0211طرابم ع عع–اععايم مرعاملممىعم جملا عاممابا عمممكت ىعع عايلمو ىعع ع   اف.عععععع

 دلهوم، انتصار.

ع-امييييييين لعآلاماييييييي ع    هيييييييىعايييييييعع يتيييييييؤسع  اءعايييييييععالجى لييييييي عالجزا ر ييييييي :عفى لييييييي ع نتيييييييو ىعب تييييييينران عنموذفيييييييى.

 .0212ران  عقتن

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) كتو ا (

 رسن، معتصم رحيم.

اين ييو ة عع- ترم يىعع يو ييلعن ييىمعايكت ييىععبكمايي عإلا ييىمع ع ييلعأبييوعةناايي عامنلمييىسعالجى ليي عإلييععن ييىمعآلييع.

0212. 

 فى ل عاين و ة.ع ما عآلا اب.عقتلعاموثى  ع ايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 حسام الدين محمد. رفعت،

الا جىهييىععال د ثيي عع-اميين لعامدالمايي عايتكى ميي ع  ا ةعايكت ييىعع  راكييزع  ييى  عامييتلملع:عن ييىمعأ ماييبعنموذفييى.

 .019-120صعع-(.0202) وماوعع19ععع-اععايكت ىعع ايلمو ىع.

 الزهيرى، طالل ناظم.

عميييييىس:ع ا عع-وثاييييي عإلامك ر ايييييىعممملمو يييييىع.اي يييييى اععاملمماييييي عممت:ععSISIايجموعييييي عايتكى مييييي عمييييين لعايلمو يييييىعع

 ص.022ع-.0212 فم  ع

 زوليخة، واليد.

   عاميين لعآلامايي عاييعع يييد ثعايكت ييىععالجى لايي :عايكت ييىععايركز يي عبييىمغربعالجزا ييرىعنموذفييى/عإ ييرا عع ييدع

  هراس.ع-إلامهعع دعام ى  .

 .1فى ل ع هراسعع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 زوليخة، واليد.

 تيييييييتغىنل ع ممتيييييييىس ع هيييييييراس عع:ايييييييععايكت يييييييىععالجى لاييييييي :ع كت يييييييىععامغييييييربعالجزا يييييييرىعنموذفيييييييىعاميييييين لعآلاماييييييي 

 .022-002صعع-(.0212) نى رعع14ععع-اعمل.ع- لتكر.
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 زيان، علياء حامد.

 ن ميييي عآلامايييي عيكت ييييىعع طاييييىل:ع  اايييي ع سيييي ا عالاييييتن ى عايوافيييياىععاينىايييي  عيجتميييي ع طاييييىلعاملربييييى/ع

 ص.ع014ع– .0212ام ىهرة عع-س.إ را ع ر فع ى لع ىهؤ

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 .السنوس ى ، منى فضل هللا 

 .42ع-19صعع–نموذجعع  مالع ع رو رعن ىمعامك ر اىعال ا ةعأعمىلع كت  ع.ععععع

  .0202طبر ع عع– ىععبجى ل عطبر ع.عاععايم مرعاملممىع  لعم تلعايكت ىعع عايلمو ععععع

 الشامى، سيد محمد حمدى.

:ع  اايييي ع جر بايييي عاييييععايكت ييييىعع  ى  مايييي عاملربايييي /عSLS  ييييمالع ر ايييي عاند   ييييدعمن ييييىمعإ ا ةعايكت يييي عاميييي  ىع

 .0202طنرى عع-إ را عبد   ع يمدعامبتاواى.

 و ىع.فى ل عطنرى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمع-أطر ة ع) كتو ا (

 إيمان. شقطمى،

اميييييين لعآلامايييييي عبىيكت ييييييىعع    هييييييىعاييييييعع  ييييييد لعخييييييد ىعع ترييييييو ة:ع  اايييييي ع ادانايييييي عبىيل ييييييدعامث ييييييىاععامارا يييييي ىع

 .0212ب تنران  عع-قتنران /عإ مىسع  رمى ع  يتىءعبوفمل .

 .ع0فى ل عقتنران ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 الشمرى، فاطمة حسن سلمان.

ع-كت تييييييىعاملت يييييي عال تييييييانا ع امل ىاييييييا عاي داييييييتؤس:عالااييييييتملدامع إلا ييييييى ة.ن ييييييلعايلمو ييييييىععإلامك ر نايييييي عاييييييعع 

 .ع0212بغدا  ع

 الجى ل عايتلن ر  .ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 ضوى، محمود أبو الفضل.

ايجميي عع-اقتنييىءع ن ميي عآلامايي عاييععايكت ييىععايد اييا :ع  اايي ع ر ا ايي ععيييععايكت ييىععايد اييا عبميى  يي عقنييى.

 .002-020صعع-(.0202) نى ر/ع ى سعع1 عع2 جع-كت ىعع ايلمو ىع.امد ما عملمومعاي

 ضوى، محمود أبو الفضل.

 ن مييي عآلاماييي عامتجى  ييي عايتيييتملد  عايييععايكت يييىععايد ايييا عبميى  ييي عقنيييىع  ن مييي عآلاماييي عايجىناييي عايتىةييي ع

ع-عالع فييبععثميييىس.عيييعع يي ك عإلان رنييال:ع  اايي ع يمامايي ع  ى نيي /عإ ييرا ع ييل ىسعع ييدعاملز ييزعخماايي  عإاييمى

 .ع0219امااوم ع

 فى ل عامااوم.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 طه، إيمان أحمد.

 الاييييلعامن ييييىمعآلالييييععاييييعع كت ييييىععالجى لييييىععاييييعع  يييير:ع  اايييي ع يمامايييي ع  و مايييي /عإ ييييرا عغييييى ةعع ييييدعاييييينللع

 .0212بنهى عع- وس ى عأاى  عةى دععيع.

 فى ل عبنهى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-ا (أطر ة ع) كتو  
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 عباس، جمال أحمد.

امين لعاييواي  عاييععايكت يىععالجى لاي عاملراقايي :ع  ااي ع اداناي /عإ ييرا عع يدعايجايدع  نييى ع شيى ك عطيي لع

   ق .ع022ع-.0211  ش  عع-نى لعامزهؤرى.

 فى ل ع  ش .ع-أطر ة ع) كتو ا (

 د.عبد القادر، محمد أحم

(:ع  اسعةىميييي عممن ييييىمع ااييييتملدا ى ه/عإ ييييرا عغييييى ةعAامن ييييىمعإلامك ر اييييىعايتكى ييييلع  ا ةعايكت ييييىعع)ايكتأييييىع

 ص024ع-.0212ام ىهرة عع-ع دعاينللع وس ى ع ضىعامنجى .

 فى ل ع زهر.ع ما عامد ااىععإلااتىنا .عقتلعاموثى  ع ايكت ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 عثمان، فارس على.

ع1 عع10 ييجع-ايجمي ع   نايي عمممكت يىعع ايلمو ييىع.ع-الااييلا ىسعايععاميين لعآلاماي عايتكى ميي عمممكت ييىع.امتير  ع 

 .122-119صعع-(.0214) ى سع

 . العجمى، حسني ظافر

ع-اميييييين لعآلامايييييي ع  ر ا ىسهييييييىعاييييييععايكت ييييييىعع  ى  مايييييي عبد ميييييي عامكو ييييييال:ع  اايييييي عممواقيييييي ع  ملرييييييا عمممتييييييت  ل.

 .ع0219اوهىج ع

 فى ل عاوهىج.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-تتؤر(أطر ة ع) ىف

 عودة، سعاد يوسف.

  اايىععع-هوعامن لعآلاما عاععايكت ىعع ل ع تكى م ؟:ع  اا ع يماما عمتو عبر جايىععن يلعايكت يىععآلاماي .

 .022-090صعع-(.0211) ى وعع11عع-ايلمو ىع.

 فحال، خولة.

ع-ن لعآلامايي عايتكى ميي :ع  اايي ع ادانايي عبىيكت يي عايركز يي علجى ليي عقتيينران . راةييلعامتمتييم عاموثى  ايي عاييععاميي

 .ع0212قتنران  ع

 .0فى ل عقتنران عع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 الفريح، فهد بن محمد.

  اا ع  و ما عمألن م عآلاما عايتكى م عايتتملد  عايعع كت يىععالجى ليىععال كو اي عامتىبلي عميوزا ةعامتلميالع

 .192-120صعع-(.0219)ع1 عع01 جع- جم ع كت  عايمكع  دعاموطنا .ع-ض.بمنر  عامر ى

 الفالح، عصام عمر الفالح.

اميين لعآلامايي عايتكى ميي عمممكت ييىع:ع  اايي ع سيي ا عالختاييى عن ييىمعآلييععيكت ييىععفى ليي عامزا  يي /عإ ييرا عأبييوعبكييرع

 .ع0212طرابم  عع- يمو عام و .

 .عقتلع  ااىععايلمو ىعع.  ى  ما عاممابا عع-(عأطر ة ع) ىفتتؤر
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 . مارس، سهيلة

بجى ليي عقتيينران ععPMBاميين لعايتكى ميي ع    هييىعاييععإ اييىءعامتلييى سعبييؤسعايكت ييىععالجى لايي :ع ر ايي عبر جايي ع

 .0212قتنران ع عع-ع دعال مادع  رى/عا ام ع ى س عام ىمعقشو .ع0

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(عع
 

 سالى محيى الدين.، محمد 

ع0 عع12 ييجع- كت يىع.عنييال.ع-:عامنشي ةع ايا ييوم.OCR   نايي عع Librarian Aمن يىمعإلامك ر اييىع  ا ةعايكت يىععا

 .09-00صعع-(.0212)أبر ل/ع ى و/ع وناوع

 محمد، سيد على.

أثرعن لعالاقتنىءعآلاما عايعع يتيؤسعأ اءعايكت يىععالجى لاي عبد مي عامكو يال:ع  ااي ع اداناي /عايادععييعع يميدع

ع-(.0214) ييى سعع02ععع-بيييولعاييعععمييلعايكت ييىعع ايلمو ييىع.ع-ةمييزة ع  ييىع يمييدعع اييلعاييادععيييع.اييادععيييعع

 .192-129صع

 . محمد، محمد خير

  يييى لعتشيييغالعام اىنيييىععبيييؤسعامييين لعآلاماييي :ع  ااييي ع ر ا اييي عايييععايكت ييي عايركز ييي عايييععفى لييي ع  شييي /عإ يييرا ع

 .0212  ش  عع-عي  ىعاملتى ؤس عبىالعق ا .

 فى ل ع  ش .ع ما عآلا ابع املمومعإلااتىنا .عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-تؤر(عأطر ة ع) ىفت

 امليهوب، كسكس.

امبر جاييىععايكتبايي عايتكى ميي ع    هييىع ىتيتييؤسعالخد يي عايكتبايي عبىيكت يي عالجى لايي :عأنمييوذجع ر ايي عبر جايي ع

PMBايييييلعبرا ييييييش؛عإ يييييرا عبىيكت ييييي عالجى لاييييي علجى لييييي عةتيييييي  عبييييينعبيييييوعيععامشيييييمف/عكتيييييك عاي هيييييوب عنبع

 .ع0212خمي ع ماىن  عع-خ  علخضر.

 فى ل عالجا لع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
 

 الهوش، أكرم أبو بكر

 .0214ام ىهرة:ع ا عةما راعممنشرع امتوزي  عع-امن لعآلاما عايتكى م عمممكت ىعع  راكزعايلمو ىع.

 هيكل، وليد محمد.

بييييؤسعإلا كىنييييىعع الخ ييييى حعامت نايييي ع امو ااايييي عين ييييىعععالجاييييلعام ييييى معميييين لعايكت ييييىع:ع  اايييي ع  ى نيييي ع ييييى

 .044-002صعع-(.0219) نى رعع09ععع-اعمل.ع-خد ىععايكت ىعع ن لعايكت ىععايتكى م .

 يس، نجالء أحمد.

ع-ن يييلعايكت ييي عايتكى مييي عامسييي ىبا ع يييىعبيييؤسعايمى ايييىععالاةتكى  ييي ع  اتوةييي عاي يييد :ع  ااييي ع يماماييي ع  ى نييي .

 .111-21صع-(.0219)ع00عع- ايلمو ىع.ع جم عايكت ىع
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 النظم اآللية للمكتبات مفتوحة المصدر
 

 

 إبراهيم، عبد الرازق محمود

 ا ع ا يالعنى يلعممنشيرع امتيد  ب عع-ااتملدامع تشغالعن يىمع وهيىعايتكى يلع اتيو ع  يد عبىيكت يىععالجى لاي .

0202. 

 .عبد الباقى يونس  ،اسماعيل

)ع0 ع1 ععع02 يجعع–ايجمي عاملراقاي عممملمو يىعع.عع–. ايكت ىععالجى لاي عامتيو انا عااتملدامعن ىمع وهىعاعععععععع

 .91ع-14صعع–( . 0219

 جرناز، محمد أحمد.

امييين لعآلاماييي ع اتوةييي عاي يييد ع  ا ةعايكت يييىعع اايييتملدا ىسهىعايييععمابايييى/ع يميييدعأةميييدعفرنيييىز عةتييينعا يميييدع

 .ع021-012صع عع1 جعع-امتلاى.

 .0212امر ىض عع-لو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.اعع م مرعالجملا عامت

 الحداد، رانيا إسماعيل.

 .ع0214  ش  عع- را عأةمدععيع.اامن لع اتوة عاي د عاععايكت ىعع  راكزعايلمو ىع:ع  اا ع يماما ع/ع

 فى ل ع  ش .ع ما عآلا ابع املمومعإلااتىنا .عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 مد بابكر محمد .حسن ، مح

 امدا عاملىيا عممنشرع عامتوزي ع ع–ااتملدامعن ىمع وهىعاععبنىءع  ى سعايكت ىععالجى لا ع.ع     

 ص.ع029ع–.  0212ع

 حسين، إسراء فارس.

قاييىسعفىهز يي عايكت ييىععالجى لايي عاملراقايي عممتيييولع يينعاميين لعأةى  يي عامتر ايي عإلييععاميين لعايتكى ميي :عن ييىمع

 .ع0210بغدا  عع- ى/عإ را عط لعنى لعامزهؤرى. وهىعأنموذفىع ر ا

 الجى ل عايتلن ر  .ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 دفع هللا، حمد الفيل.

  ع0 جع-.Open KMامن لع اتوة عاي د ع  ر ا ىسهىعاعع   ا عإلامك ر نا عبىمتر ا ععيععن ىمع

 .000-010صع

 .0212ض عامر ىع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 سلمان، فاطمة حسن.

 اقيي عااييتملدامعن ييىمع وهييىعاييعع كت يي عاملت يي عال تييانا عاي دايي ع يينع ف يي عن ييرعايتييتااد ن/ع ىطميي عةتيينع

 .09-1صعع-(.0212)ع1 ععع4 جع-ايجم عاملراقا عمتكنوموفاىعايلمو ىع.ع-اممىس ع ا لععموسعامرى ى.
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 سليم، أسماء حسن.

كت ييييىعع  راكييييزعايلمو ييييىعع   ييييىعمممترم ييييىععاملربايييي :ع  اايييي عاييييععايترم ييييىععاميييين لع اتوةيييي عاي ييييد ع  ا ةعاي

 .ع0219أااو  عع-امانا ع امو اااه/عإ را ع ل ىسعع دعاملز زعخماا  ع ن و عالادع يمد.

 فى ل عأااو .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 ل.فضعبد الرحيم، 

 ييييلعاياتوةيييي عاي ييييد عاييييععايكت ييييىععالجى لايييي عامتييييو انا :ع  اايييي ع  و مايييي /ع ضييييلعع ييييدعااييييتملدامعن جييييى بع

 .022ع-011ص عع1 جع-امرةال ع هأىعع دعامرةمن ع يمدع ؤرغنى.

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 عبد العليم، محمود محمد.

ةاييي ع ااييي رفىععاموثيييى  :ع جربييي ع شييير عع ياو يييىعع ن مييي ععامييين لعآلاماييي ع اتوةييي عاي يييد ع  ر ا ىسهيييىعايييع

ع-ايجميييي عاملربايييي عمأل  ييييافع امتوثايييي ع ايلمو ييييىع.ع-اماونكتييييوععيييييععالخيييي عاي ى يييير:ع  اايييي ع يمامايييي ع  اامايييي .

 .042-010صعع-(.0219) يتمبرعع92 عععع00 ج

 عثمان، فارس على محمد.

 PhpMyBibliعع مغربا :عن ىم يد ىععامتوا  عاععامن لعاييوا  عمممكت ىععاملى  عا

 -(.0219)ابتمبرعع0 عع19 جعع-ايجم ع   نا عمممكت ىعع ايلمو ىع.ع-اياتو عاي د عكد اا عةىم عع.ع

 .90-12صعع

 عثمان، نجالء سيد محمد.

اايييتملدا ىععامن ييييىمعآلالييييععايتكى يييلع  وهييييى عبمكت ييييىععالجى ليييىععالخىفيييي :ع  اايييي ع اداناييي /عإ ييييرا ع يمييييدع

 .0202ام ىهرة عع- ى ى ع يمدعاىملعغنال. ت ععع دعام

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 نجم، محمد فكرى.

 جميي عايركييزعاملربييىعمم يييولع امد ااييىععاييعععمييومعايكت ييىععع- لييى ؤرعاميين لعآلامايي عايتكى ميي ع اتوةيي عاي ييد .

 .00-0صعع-(.0214 وماوع)ع4 عع9 جع- ايلمو ىع.

 ولد أيده، آن ولد الداه.

 ع01سع-ايجمييي عاملرباييي عمأل  يييافع امتوثاييي ع ايلمو يييىع.ع- خ وفييياىععاممغييي عاملرباييي .عGenisis webن يييىمع

 .001-002صعع-(.0212) يتمبرعع90 عع91ع

 يونس، أنغام حسين.

ن ييييىمع وهييييىعاييييعع كت يييي ع مايييي عام ربايييي ع/ع ر ا ييييىعع ن ميييي عايتكى ميييي عاياتوةيييي عاي ييييد ع:عإ كىنايييي عامتيييييولعإلييييعع

 عصع1جع-الجى ل عايتلن ر   عقتلعاما را عأنموذفيى/عإعيدا عأاغيىمعةتيؤسع يوا  عأةميدععايداسع يميد.

920-940. 

 .0219كرب ء عع-.ىعاععايلمو ىعع عايكت ىععاععايم مرعامد لععامتمل ص 
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 النظم الخبيرة
 

 جاد هللا، إيمان يحيى.

ةع تمل  ي عايعع نماي عاي تناييىعععييعع كت ي عامد اايىععاملمايىع ماي عال  يو عفى ليي ع ر اي عن يلعخ ؤيرةعفيىهز 

 .0219ام ىهرة عع-ام ىهرة/عإ را عار انىزعأةمدعةى   ع يمدعاىملعغنال.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 الحاس ى ، رجاء حسين فرج .

نموذفيىع/ع فيىءعةتيؤسع يرجعال ىسي ىع عهنيدع ن يو عععEs builder Webلخ ؤيرةعايععخيد ىععايكت يىع:عععامين لعاععععع

 .01-1صعع– رجع ر ى .ع

 .0202طبر ع عع–اععايم مرعاملممىع  لعم تلعايكت ىعع عايلمو ىععبجى ل عطبر ع.ععععععع

 شبهى لحدى، خليل.

Conception et realisation d'un système expert base sue une demarche de knowledge 

management pour le sein de l'OCP-SAFI.- Rabat, 2016.- 93p. 

Thesis-Ecole des Sciences de l'Information. 

 .العروص ى، فؤاد امحمد

 .ع0212طرابم  عع-امن لعالخ ؤرةع    هىعاععايماتىععالاالشى   عام نداا /عإ را ع بر ك ععمرع يؤر  .

 .عقتلع  ااىععايلمو ىع  ى  ما عاممابا ع.عع- ة ع) كتو ا (أطر 

 .نعمان، ندى محمد

بنيىءعن يىمعخ ؤيرعاييعع جيىلعالخد ي عايرفلاي عاييععايكت يىععالجى لاي :ع  ااي ع ر ا ايي /عإ يرا ع جيدىعةتييؤس ع

 .ع0202إلااكند    عع-نهىلع ما عإامىعال.

 قتلعايكت ىعع ايلمو ىع.عفى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 

 نظم المعلومات

)أنظر أيضا: استرجاع املعلومات. تكنولوجيا املعلومات والاتصا ت. شبكات املكتبات واملعلومات. 

 قواعد البيانات. املعلومات. النظم الخبيرة(
 

 إبراهيم، بالل خليل.

 .0219بغدا  عع- ع  و ما .ن ىمعةا ع اا رفىععالخرا  عاعع رك عالااتكشى ىععامنارا :ع  اا

 الجى ل عايتلن ر  .ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 .أحمد، محمد كامل

ن لعاا رفىعع لمو ىععامو بعاي نا ععيععإلا  ا :ع  اا ع يماما /عإ را ع يميدعفي لعغنيد   عايادع باي ع

 .ع0212بنىعاو ف عع-ااد.

 مو ىع.فى ل عبنىعاو ف.ع ما عآلا اب.عقتلععمومعايل-أطر ة ع) كتو ا (

 بلهوشات، الزبير.

   عايركزعاموطنىعممد اايىعع ام ييولعايععايلمو يىععاملمماي ع امت ناي عايععامت ايي عيجتمي عايلر ي عبيىلجزا ر:ع

 ع-(.0214)ع0 عع1 عع19 جع-ايجم عاملراقا عممملمو ىع.ع-.ع شر ععامن ىمعاموطنىعممتوثا ععبرعالخ 

 .120-40صع

 بوكرزازة، كمال.

ايييععبنيييىءع جتمييي عايلر ييي ع  يو  ييي عاما  ييي ععSNDLبتكيييى ىعممن يييىمعاميييوطنىعممتوثاييي ععبيييرعالخييي عأثيييرعايشييير ععالا 

 ص.00ع-لخضرعبوع ى بعبومو ااى. ععايلمو ى ا :ع  اا ع  و ما عمممشر ععالجزا رى/عكمىلعبوكرزازةع

 .0212إلااكند    عع-.عاملربىعمممكتأىعاي تكرعم مر اياعع

 بينسبون، ستيف.

ام ىهرة:ع جموع عامنايلعاملرباي عممر ىعي عع-.1 ع- رفم ع يمو ععزع ع جدىعفىبرع يمد.عن لعايلمو ىع/

 ص.292ع-.0229 امنشرع امتوزي  ع

 جكنونى، يحيى.

Etude d'evaluation du système d'information de la direction générale des douanes: Quelle 

demarche de qualité?/ Yahia Djeknouni, Radia Bernaoui.- Revue d'information Scientifiques & 

Technique.- Vol.23, No.2 (2016).- p.42-56. 

 حمد، منهل عدنان.

 جميييييي عايركييييييزعاملربييييييىعع-ن ييييييلعايلمو ييييييىععامراييييييما ععيييييييععايواقيييييي عال كو ايييييي :ع   سع  ييييييوا ع  ييييييى واسعنموذفييييييى.

 .104-120صعع-(.0212) وماوع2 عع10 جع-مم يولع امد ااىععاعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 الخريسات، خالد عودة.

 ص.41ع-.0214عمىس:عالخريتىع عع-   عن لعايلمو ىعع الا  ىلعاععايكت  .

 زيدانى، سهام.

La mise en place d'un systéme info- documentaire et l'implémentation d'un systéme de 

recommandation.- Rabat, 2017.- 60p. 

Thesis-Ecole des Sciences de l'Information. 

 سافينو، باسكوال.

A Data model and a cataloguing, storage and retreival system for ancient document archives/ 

Pasquale Savino, Anna Tonazzini, Franca Debole.- Int. Journal  of Information Science and 

Technology.- Vol.3, No.5 (2019).- p.6-15. 
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 سيد، سيد ربيع.

ن ييييلعاايييي رفىععايلمو ييييىععاي نايييي ععيييييععاما ييييلع إلا  ا :ع  اايييي ع ر ا ايييي عمييييدعلعقييييد اععامتيماييييلعامييييداللععاييييعع

 .020-149صعع-(.0214) نى رعع01عع-اعمل.ع-اا رفىععايلمو ىععامرقما .
 

 عبد الجواد، محمد كامل أحمد.

ايجميي عاي يير  عملمييومعع-ىعمايي ع يي عايتيتااد ن:ع  اايي ع يمامايي ع ر ا اي .  ايالعن ييلعاايي رفىععايلمو يىععامتا

 .110-10صعع-(.0219)ع0 عع2 جع-ايلمو ىع.

 عبد الرحيم، أحمد محمد.

A proposed model for establishing an information system for the Blood Bank to be applied in the 

Misr University/ Farahat Farag Farahat; Ahmed Mohammed Abd EL Raheem.- 

 .12-10صعع-(.0219)ع00ععع-ايجم عاي ر  عممملمو ىع.
 

 عبد هللا ، يوسف عيس ى.

ايجميي عاملربايي عع-نيييوعبنييىءعن ييىمع لمو ييىععم  ضييى ةعامتيينى   عامتييو انا :ع  اايي عمممرموبييىعع طيير عامتناايي .

 .092-022صعع-(.0219) يتمبرعع92 عع00 جع-مأل  افع امتوثا ع ايلمو ىع.

 غوار، عفيف.

 .194-100صعع-(.0219)ع9 عع0 جع-إ ى ة.ع-أن م عايلمو ىعع ايكت ىعع ايوافاىععام اىاا .

 القرنى، محمد بن عايض.

 .11-12صعع-(.0212)ع ى وعع1عع- لمو ى ك.ع-ذ ىءع عمىلع ارعنجى عاين مىع.

  زم، على الحر.

ع-يلمو ىععايلر ا عمتي ا عز ى ةعإنتىفا ععميلع يلبعامين لعآلاماي .إعى ةعهندا عاملمماىععبواار عن لعا

 .19-1صع-.(ع0214)ع0ع عع9 جع-ايجم عاملراقا عمتكنوموفاىعايلمو ىع.

 محمود ، عبد العزيز يوسف .

 ايكت  عاملىيا عممنشرع عامتوزي ع ع–  د  عاععن لعايلمو ىعع:عاياىهالع اىاا عممن لع.ع     

 ص.ع001ع-.ع0212

 موس ى، غادة عبد املنعم.

 ص.040ع-.0214إلااكند   :ع ا عايلر  عالجى لا  عع-الا جىهىععال د ث عاععن لعايلمو ىعع خد ىسهى.

 نجدى ، رؤى نبيل .

/عا ييرا عنباييلعةىميي ع   عأن ميي عايلمو ييىععبجى ليي عايمييكعع ييدعاملز ييزعاييعع عييلع ر ايي عا ا ةعايلر يي ع:ع  اايي عععععع

 ةع.فدع–قم ىاىع.ع

 عفى ل عايمكعع دعاملز زع.عقتلععملعايلمو ىعع.ع–أطر ة ع) كتو اة(ععععععع
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 هيث، سارة عصام.

إ ا ةعن يىمع لمو ييىععامت  انييىععالافتمىعاي عايتكى ييلعاييعع  يير:ع  ااي عاييععام نايي ع إلا يى ة/عإ ييرا ععيي ءعع ييدع

 .ع0214اين و ة عع-امتتى ع غى  ى.

  ما عآلا اب.عقتلعاموثى  ع ايكت ىعع ايلمو ىع.فى ل عاين و ة.عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 يعقوبى، ناصر سهد.

 ص.002ع-.0219عمىس:ع ا عالجنى     عع-ن لع رو رعايلمو ىع.

 

 نظم المعلومات اإلدارية
 

 أبو خشبة ، محمد محمود .

 ص.ع011ع–.  0212 ا ع ى  سعاملمما ع عع–  د  عاععن لعايلمو ىععالا ا   ع.عع    

 خالد مسعود. البابونى،

ن ييىمع لمو يييىععامرقىبيي عالااييي را اجا ع أثرهييىععييييععإ ا ةع ز ييىع:ع  ااييي ع ر ا ايي ععييييععإلا ا ةعاملى يي عمشيييرك ع

 .110-101صعع-(.0212) نى رعع11 عع2سع- جم عايكت ىعع ايلمو ىع.ع-الا  ىالععامنوعا عبررابم .

 باوشخه، عبد العزيز على.

ايماتييييىععامتلماماييييي :ع  اايييي عةىميييي ععييييييعع ييييدا سعع يييييدعامييييرةمنع  اييييي عع ر ايييي عن ييييلعايلمو يييييىععإلا ا  يييي عايييييع

 .144-191صعع-(.0214) نى رعع01عع-اعمل.ع- هما عبمك عايكر  .

 الحديثى، بسام محمد ياسين.

   عن لعايلمو ىععإلا ا   عاعع  االعأ اءعايو اؤسعامتنوى:ع  اا ع اداناي /عبتيىمع يميدع ىايؤسعال يد ثى ع

 .29-14صعع-(.0219)ع0 عع9 جع-ايجم عاملراقا عمتكنوموفاىعايلمو ىع.ع-امشاق .ز دع وزىعأ وبع

 خرميط، فاضل عيد على.

ع-    هيىعايععفين عام يرا اععإلا ا  ي عايعع ماتيىععايلمو ييىع.عEIS اقي عاايتملدامعن يلعايلمو يىععإلامك ر ناي ع

 .112-111صعع-(.0202)ع01عع-اعمل.

 رمزى ، يوسف .

 ص.ع002ع–.  0214 ا عأ وسعممتوزي ع عامنشرع عع–الا ا   ع.ععن لعايلمو ىع      

 شهاب، مصطفى عبد املجيد.

  ييمالع  رييو رعن ييىمع لمو ييىعع يواييبعمشييل  عاييي  ع امتو اييفعاييععالجى لييىععاملراقايي :عفى ليي ع كر ييالع

ايجمييييي عاملراقاييييي عع-أنموذفيييييى/ع  يييييراىعع يييييدعايجايييييدع ييييي ىب ع ايييييىمعبىايييييلعةتيييييؤس عةيييييى لعع يييييدع عةتيييييؤس.

 .21-92صعع-(.0214)ع0 عع4 جع-كنوموفاىعايلمو ىع.مت
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 عبد العزيز، محمد مبروك.

ن ييييلعايلمو ييييىععايلتمييييدةععيييييععامو ييييبع    هييييىعاييييعع رييييو رعاملمييييلعإلا ا ىعبجى ليييي عإلا ييييى اععاملربايييي عايتيييييدة/ع

 .0219إلااكند    عع-إ را عغى ةعع دعاينللع وس ى.

 آلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.فى ل عإلااكند   .ع ما عع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 قعال، نجية عيس ى محمد.

ااييييتملدامعن ييييلعايلمو ييييىععإلا ا  يييي عاييييععا ملييييىذعام ييييرا اعع االكىايييي ىععيييييععايكت ييييىععايد اييييا /عإ ييييرا ع ييييى رع

 .0211طرابم  عع-بم ىالعبد رى.

 فى ل عطرابم .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 ان صالح.كامل، حن

 ص.091ع-.0212ام ىهرة:ع ركزعفى ل عام ىهرةعممتلمالعاياتو  عع-ن لعايلمو ىععإلا ا   .

 الكنانى، عدنان رحيم.

 ص.119ع-.0219عمىس:ع ا عاي ى  ة عع-أثرعن لعايلمو ىععال د ث عاعععمما عفنىع عقرا اععإلا ا ةعايىما .

 ياغى، خليل,

)ن ييىمعنييو عميي  ا ةعام ربو يي (ع أثرهييىععيييعع ىعمايي ع  اءعإلا ا ىعاييععايييدا سععن ييلعايلمو ييىععإلا ا  يي عامتلمامايي 

 .104-121صعع-(.0212) وناوعع12ععع-اعمل.ع-امثىنو  عبميى   عفدة/عخمالع ى ع عامامىسع با عام ندى.

 

 نظم المعلومات االستراتيجية
 

 بقلة، سهير.

 .092-022صعع-(.0211) ى وعع11ععع-ععايلمو ىع.  ااىع-نجىةىعع اخاىقىععن لعايلمو ىععالاا را اجا .

 
 

 نظم المعلومات الجغرافية
 

 

 املتولى، إبراهيم صبرى.

عيييييععقرييييىعععGISإلا ا ةعايكىنايييي عيماتييييىععامث ى يييي عاملربايييي :ع  اايييي عمتر ا ييييىععن ييييلعايلمو ييييىععالجغرا ايييي ع

 ص.044ع-.0212ام ىهرة:ع ا عاماكرعاملربى عع-.1 ع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 صرى، أحمد حسين بكر.امل

ع-ايم راععالجغرا ا عيماتىععايكت ىعع  راكيزعايلمو يىععاملرباي عبمن ي عخيرا  عفوفيل:ع  ااي ع فياا .

 .129-992صعع-(.0219) يتمبرعع92 ععع00 جع-ايجم عاملربا عمأل  افع امتوثا ع ايلمو ىع.
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 نعمان، عصمت عبد الزهرة.

 جييىلع يد ييدعايواقيي عايكىنايي عمممكت ييىععاملى يي عاملراقايي :ع يى  يي ع ر ا ييىععن ييلعايلمو ييىععالجغرا ايي عاييعع

 .0212بغدا  عع-بغدا عنموذفى/عإ را عط لعنى لعامزهؤرى.

 الجى ل عايتلن ر  .ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 يحياوى، زهير.

Le système d'information géographique dans les bibliothéques/ Zahir Yahiaout, Zoheir Bendouha.- 

 .ع109-109صع-(.0202)ع1 عع4 جع- جم ععملعايكت ىع.

 

 نظم المعلومات الصحية
 

 

 السلمان ، ديمه .

 Implementation status of health information systems in hostipals in the eastern province of 

Saudi Arabia .- Informatics in Medicine Unlocked .- Vol.22(2020). 

 را ، حليمة .سم

Utilisation of hospital information systems for medical research  in  Saudi Arabia .- Health 

Information Management Journal .- Vol.49 , No.2,3(2020) .- p. 117- 126.   

 السيد، محمد أحمد .

 ع-(.0212بر/عنو مبر/ع يتمبرع)أكتو ع9 عع12 جع- كت ىع.نال.ع- ر ا ىععن لعايلمو ىععامص ا .

 .01-02صع

 طه، ضياء على

 ييي ؤسعع- اقييي عن يييلعايلمو يييىععامصييي ا عايييعع  ييير:ع  ااييي ع اداناييي /عإ يييرا عةتييينىءع  جيييوب ع ييير لع ن يييو .

 .0219امكوم ع

 فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (
 

 نظم المعلومات الصناعية
 

 ء السيددسوقى، آ 

ن لعايلمو ىععاير   عاععام رىععام نىعععبميى   عإلااكند   :ع  اا ع ادانا /عإ را ع يتىءع يير سع

 .ع0214إلااكند    عع-أةمد.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع
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 نظم النص المترابط
 

 الجبورى، بشرى كمال طه.

ع-.0222مغى يي عع1901ن ييىمعنييحع  ييراب عممملمو ييىععام ىنونايي عاملتييكر  عاييععاملييرا عمممييدةع يينع  ييمالع بنييىءع

 .111-90صعع-(.0212) يتمبرعع92 عع09 ععع02سع-ايجم عاملربا عمأل  افع امتوثا ع ايلمو ىع.

 الزبيدى، محمد عدنان شاكر.

 .ع0212بغدا  عع-أ   الع ى  سعبد اس. ر ا عن ىمعامنحعاي راب ع  ىععالالجىزعاععام رآسعامكر ل/عإ را ع

 الجى ل عايتلن ر  .ع-أطر ة ع) كتو ا (
 

 نموذج اإلطار الببليوجرافى
 

 السباعى، مروة.

 .122-129صعع-(.0211)ع14ععع-اقرأ.ع-:عثو ةعامتكى لعايلراعععبرعامو ب.عEMARFBIBإلاطى عام  ماوفرااعع

 عثمان، رانيا.

Are we ready for BIBFRAME: The future of the new model in the Arab region.- Cybrarians Journal.- 

No.41 (March 2016).- p.1-13. 

 . اللبان، نرمين إبراهيم على

 The نمييييييوذجعباىنييييييىععإلاطييييييى عام  ماييييييوفرااعععBibliographe Ontologiesالانروموفاييييييىععام  ماوفرا ايييييي ع

Bibliographie Frameworkنمييوذجعع21  ع:ع  اايي ع  ى نيي عبييؤسع ييى BIBFRAME.-عCybrarians Journal.-ععع

 .09-1صعع-(.0212) ى سعع91

 محمدى، عزيزة على.

موفيييييفعاي يييييى  ع ا ىةثهيييييىعايييييععبي ييييي عامو يييييب:عامتييييييد ىععBIBFRAME   ر يييييرعةيييييولع يييييم مرعامنميييييوذجعايلايييييى ىع

 .4-1صعع-(.0212) ى سعع91ععع-.Cybrarians Journalع- امتر ا .

 املصرى، أيمن محمد.

  ع1جع-  تت  لع كو دعامد   ىععاملربا :ع  اا عااتر عا .ع  BIBFRAMEطى عام  ماوفرااععإلا 

 .001-129صع

 .0219كرب ء عع-.اععايلمو ىعع عايكت ىعععاععايم مرعامد لععامتمل ص ى

 .النشرتى، مؤمن سيد

ع-.1 ع-ت ييييععع ييييدعام يييييى ى.ام اىنييييىععاي رابريييي ع إلاطييييى عام  مايييييوفرااععبييييؤسعامن ر يييي ع امتر ايييي /ع  يييييد لع يمييييدع 

 ص.129ع-.0202ام ىهرة:ع ا عاماجرعممنشرع امتوزي  ع
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 النشرتى، مؤمن سيد.

   عامل قييييييىععام  ماوفرا ايييييي عاييييييععامتكى ييييييلعايلراييييييع:ع  اايييييي ع يمامايييييي ع جر بايييييي عمنمييييييوذجعإلاطييييييى عام  ماييييييوفرااع/ع

 ص.021 عxviع-.0214ام ىهرة عع-إ را ع ر فع ى لع ىهؤس.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعاموثى  ع ايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 النشرتى، مؤمن سيد.

ايييييعع ي اييييي عفيييييو ةع  لىماييييي ع  يييييى سعايكت يييييىع:ع  ااييييي ع يماماييييي ععBIBFRAME   ع  يييييى  ةعإلاطيييييى عام  مايييييوفرااعع

 .122-199صع-(.0212) يتمبرعع1ععع- جم عايكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا عاععاملىملعاملربى.ع- جر با .

 

 الهاشتاج
 

 بوعركى ، هنادى جمعة .

  Use of hashtags to retrieve information on the web / H. Buarki , B.Alkateeb . – Electronic Library . – 

Vol. 36 , No. 2 (2018) . – p . 286- 304. 

 الزهيرى ، طالل ناطم .

ايجمييي عالجزا ر ييي عع–.  19ايييعع ن يييالعايلر ييي عامرقماييي عةيييولع و ايييدع(عع أهماثهيييىع Hashtagsامرايييومعايت يييم ع)      

 .19ع– 92صعع–( . 0202)ع يتمبرعع0عع–مممكت ىعع عايلمو ىعع ع   افع.ع

 

 الهندرة

 )أنظر: الهندسة إلادارية فى مؤسسات املعلومات(

 

 الهندسة اإلدارية فى مؤسسات المعلومات
 

 إبراهيم، منال محمود.

ن ئعإعييى ةعهنداييي عاملمماييىععإلا ا  ييي عاييعع را يي عايلمو يييىع/ع نييىلع يميييو عإبييراهال ع نيييى عأهمايي عااييتملدامع ييي

 ص.09ع-  راىعةتن.

 .0212الااكند   ع عع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 أحمد، أحمد فراج.

ماتييىععايلمو ييىع:ع  يييىهرع   ع  ناييىععايلمو ييىعع الا  يييىالععاييعع ناايي عإعيييى ةعام ندايي عإلا ا  يي عمتريييو رع 

 ص.02ع-اا را اجا .

 .0212عالااكند   ع ع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع
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 بسيونى، أحمد سعد الدين.

 ص.01ع-ام ند ةعاععايكت ىع:عايىها ؟ع امتر ا .

 .0212عالااكند   ع ع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 .كر، شيماء محروس علىب

  هاييلع كت ييىععفى ليي عاينو ايي عم عتمييى ع الجييو ةعاييععضييوءعن ر يي عإعييى ةعام ندايي عإلا ا  يي :ع  اايي ع ر ا ايي ع

ع-عيعع كت ىععفى ل عاينو ا /ع امىءع ير سععيععبكر ععيعع يمدعأةمدعامنجى  ع يمو عامتيادعةايشي .

 ص.11

 .0212عالااكند   ع ع-مو ىع. جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمع02م مرعاياعع

 توفيق، أمنية خير.

 ص.00ع-إعى ةعام ندا عإلا ا   عكمدخلعمتمؤزع ماتىععايلر  .

 .ع0212عالااكند   ع ع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 .29-02صعع-(.0214)أبر ل/ع وناوعع0 عع1 جع-أ ضىعاع:عايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 الدسوقى، أيمن محمد إبراهيم.

  يييييو ع   ييييير عمتريييييو رع كت ييييي عالجيييييى  ع زهيييييرعامشييييير فعبىايييييتملدامع يييييدخلعإعيييييى ةعام نداييييي عايييييععضيييييوءعإلا ا ةع

 ص.09ع-إلامك ر نا .

 .0212عالااكند   ع ع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىع.معع02م مراياعع

 السيد، حسين حسن.

 ص.01ع-املمماىععإلا ا   عاعع را  عايلمو ىع.عخرواعع  راةلعإعى ةعهندا 

 .0212عالااكند   ع ع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 نى، بسمة خليفة.يالشيش

 ص.ع14ع-إعى ةعهندا عاملمماىععإلا ا   عاعع را  عايلمو ىععإلا ا   .

 .0212إلااكند    عع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 عبد العاطى، أسامة غريب.

 ص.99ع-هند ةععمماىععايكت ىععاملى  ع   ىعممملى ؤرع ايوافاىععاملىيا .

 .ع0212إلااكند   ع عع-اي ر  عمممكت ىعع عايلمو ىعع ع   افع.ع جملا عمع02اععايم مرع

 . عبد الغنى، صبرى عبد القوى 

(عايييييعع كت يييييىعع ييييييدا سعامتلميييييالعامثيييييىنوىعامليييييىمعبييييي  ا ةعبتييييياوسعامتلمام يييييي عإعيييييى ةعام نداييييي عإلا ا  ييييي ع)ام نيييييد ة

 .0202طنرى عع-بميى   عامغربا :ع  اا ع ادانا /عإ را عأةمدعاملربى عنى   عالدع رس ى.

 فى ل عطنرى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 عبد املنعم، أسماء عثمان.

 ص.09ع-ععإلا ا   عاععايكت ىععايد اا :ع  و ع   ر عيكت ىععايتت  ل.إعى ةعهندا عاملمماى

 .0212إلااكند    عع-. ع   افعع جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعمع02م مرعاياعع

 فرج ، كارول اميل .

ةىميي ع/عا ييرا ععاعيى ةعهندايي عالا ا ةعاييعع كت يي عبرر ركاي عأنرىكايي ع عاييى رعايشيير عممير مع  ثييوذك ع:ع  اايي ععععع

 .ع0202  ش ع عع–ع ؤرعاملتى ع.ع

 فى ل ع  ش ع.ع ما عآلا ابع عاملمومعالااتىنا ع.عقتلعايكت ىعع عايلمو ىعع.ع–أطر ة ع)ع ىفتتؤر(ععععععع

 كمال، مريم أحمد.

ع-امتجييييى بعاملىيايييي ع املربايييي عاييييععااييييتملدامعإعييييى ةعإ ا ةعام ندايييي عاييييععايكت ييييىعع  راكييييزعايلمو ييييىعع    يييياف.

 ص.09

 .0212إلااكند   ع عع-. ع   افعع جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعمع02م مرعاياعع

 .محمد، إيمان رمضان

 ييييي ثؤرعإعيييييى ةعهنداييييي عاملممايييييىععإلا ا  ييييي ععييييييعع ي اييييي عايؤيييييزةعامتنى تيييييا عمممكت يييييىععالجى لاييييي :ع  ااييييي عةىمييييي ع

 ص.09ع-مممكت  عايركز  عالجد دةعلجى ل عام ىهرة.

 .0212إلااكند    عع-. ع   افعع جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعمع02رعم ماياعع

 محمود، ممدوح على.

ايجمييي عامد ماييي عملميييومعع- اقييي عام نيييد ةعايييعع كت يييىععامكمايييىععبجى لييي عايييوهىج:ع  ااييي عاالشيييكى ا ع ملراراييي .

 .114-100صعع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع0 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 نبوى. محمود، ياسر 

 ص.09ع-إعى ةعام ندا ع)ام ند ة(ع    هىعاعع ي ا عامتمؤزعامتنى   ىعاععايكت ىعع  ماتىععايلمو ىع.

 .0212إلااكند    عع-. ع   افعع جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعمع02م مرعاياعع

 الهاللى، محمد مجاهد.

ابعبجى لي عطنرييى:ع  ااي عةىمي /عإعيدا ع يمييدعإعيى ةعام نداي عإلا ا  ي عييدخ عع  ملرفييىعع كت ي ع ماي عآلا 

 ص.02ع- جىهدعام  لع عإبراهالع يمدعبتاواى.

 .0212إلااكند    عع-. ع   افعع جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعمع02م مرعاياعع
 

 الهواتف الذكية وتطبيقاتها فى المكتبات والمعلومات

 )أنظر أيضا : استخدام الهواتف الحكية (

 شروق. بيزكى،

Cenception et developpement de l'application mobile "Morroco e-Kiosh" sous Android.- Rabat, 

2016.- 78p. 

Thesis-Ecole des Sciences de l'Information. 



 

 

555 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 حامد، أحمد جابر.

عع ايلمو يىعع جمي عايكت يىع-امر وزعامتل ؤر  عاععام وا فعام كا :ع  اا عالاتملدا ىععط بعفى لي عأايواس.

 .094-011صعع-(.0219)أكتوبرعع9 عع09سع-املربا .

  الحسناوى، مريم.

Conception developpement et mise en exploitation d'une application mobile sous Android et 

IOS au profit de des etudes dilopmatiques.- Rabat 2017.- 92p. 

Thesis-Ecole des Sciences de l'Information. 

 الخثعمى، مسفرة بنت دخيل هللا.

 ر ا ىععام وا فعام كا ع نعق لعطىم ىعع ما ععمومعال ىابع ايلمو يىععبجى لي ع  يىمع يميدعبينعايلو ع

 .42-12صعع-(.0212)ع1 عع9 جع-ايجم ع   نا عاععاملمومعالافتمىعا .ع-إلاا  ا :ع  اا ع فاا .

 .دا روزا، آسياس باريتو

اموفييييولعإلييييععايكت ييييىععامرقمايييي ععبييييرعام وا ييييفعالخمو يييي عاييييععام ي ييييىععامتييييىعتلييييىاىع يييينعاماجييييوةعامرقمايييي /ع مكييييؤسع

ايجمييييييي عاملرباييييييي عع- رفمييييييي عع يييييييدعاميييييييرةمنع يييييييراج.ع؛آاييييييياىسعبيييييييى  توع اع  زا عا  جيييييييىع يييييييى و فن ع  اايييييييدعال يييييييىس

 (.0211) يتمبرعع0 عع01 جع-ممملمو ىع.

 رفعت ، حسام الدين محمد.

ايجمي عامد ماي عملميومعايكت يىععع- كا ع الخ وفا عايلمو ى ا :ع  ااي ع يماماي ع  ى ني . ر ا ىععام وا فعام

 .001-142صعع-(.0202) وماو/عابتمبرعع0 عع2 جع- ايلمو ىع.

 زمورى، عبد القادر.

ااييتملدامع ر ا ييىععام وا ييفعام كايي عاييععايكت ييىععالجى لايي :ع  اايي ع ادانايي عبكمايي عإلاعيي مع الا  ييىل/عع ييدع

 .ع0212قتنران ع عع-ز و ى ع اناىع لامو .عام ى   

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 زهر، سوزان محمد بدر.

ااتملدامعام وا فعام كا عاعع  د لعخيد ىععايكت يىععالجى لاي :ع  ااي ع  ى ني عبيؤسع كت يىعع كتيلعايكت يىعع

 .ع0212بؤر ع عع-  ى  ما عامم نىنا .

 ععاملربا .ع ما عاملمومعإلااتىنا .فى ل عبؤر ع-أطر ة ع) كتو ا (

 زهر، سوزان محمد بدر.

نيييييوع ر ا يييييىععذكايييي عيكت يييييىععأك يييييرعذ ييييىء:عنميييييىذجع ر ا يييييىعع  ييييد لعخيييييد ىععايكت يييييىععالجى لايييي ع ييييينعخييييي لع

 .ع91-1صعع-(.0202) ى سعع12ععع-.Cybrarians Journalع-ام وا فعام كا .
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 الزهرانى، سعد بن أحمد.

اييييععإلا يييى ةع يييينعايكت ييييىععالجى لاييي ع   ييييى  عايلمو يييىعع يييينعق يييلعطيييي بعفى ليييي ععاايييتملدامعام وا ييييفعام كاييي 

 .222-129ص عع1 جععع-ايمكعالو :ع  اا ع فاا ع  ى ن .

 .0212امر ىض عع-اعع م مرعالجملا عامتلو   عمممكت ىعع ايلمو ىع.

 زيدان، عماد عبد الستار

مت ييينافع  يييوىعاملشيييرى:ع  ااييي ع جر باييي ععييييعع ىعماييي ع ر ا يييىععام وا يييفعام كاييي عميييتلملعالجوانيييبعاملمماييي ع

)أبر يييل/عع0 عع1 يييجع-ايجمييي عامد ماييي عملميييومعايكت يييىعع ايلمو يييىع.ع-طييي بعقتيييلعايكت يييىععفى لييي عكايييرعامشييياق.

 .121-100صعع-(.0214 وناوع

 سبيتى، فرح.

 .199-129صع- ر ا ىععام وا فعام كا ع خد ىععايلمو ىع:ع جرب عفى ل عأبوع أىعنموذفى.

 .0219أبوع أى عع-جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماج.لع01م مرعاياعع

 . سليم، تيسير اندراوس

 ر ا يييىععام يييى فعامن يييىلعايييععاملمماييي عامتلمامايييي ع  لا يييىععاايييتملدا  ىعايييعع   س:ع  ااييي ع اداناييي عبىيييييدا سع

 (.0212)ابتمبرعع92ععع-.Cybrarians Journalع-ال كو ا .

 صابر، الشيماء صفوت.

 ييييفعام كاييييي ع   ثؤرهييييىعايييييععتلز ييييزع  يييييى اععامث ى ييييي عايلمو ى ايييي عميييييدىع جتميييي عفى لييييي عبنييييىعايييييو ف:ع  ااييييي عام وا

 ص.ع091ع-.0219بنىعاو ف عع- ادانا /عإ را عا ؤرعع دعام ىا ععاد ع ةىبع ى زعأةمد.

 فى ل عبنىعاو ف.ع ما عآلا اب.عقتلععمومعايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 الصاوى، السيد صالح.

 .192-102صعع-ىععام وا فعام كا ع  ف زةعاييموم عاعع راكزعاموثى  ع    اف. ر ا 

 .0219أبوع أى عع-جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماج.لع01م مرعاياعع

 Journal of Information Studies & Technology.- No.1 (2019)أ ضىعاع:ع

 . الصباح، عماد وجيه

The future of smartphone applications in UAE academic libraries services: an exploratory study/ 

Sup.by Sherif Kamil Shaheen.- Dubai, 2018.- 73, [13] p. 

MLIS (Thesis) - The American Univ. in the Emirates. 

 عبد املجيد، أحمد صادق.

ايي ع  ييى اعع  ييمالع ر ا ييىععام وا ييفعام كايي ع  ييمالعبي يي عتلمييلعامك ر نايي عقى ميي ععيييععامو ييبعاملشييى  ىعمتنم

) يتييييييمبرعع02عع-ايجميييييي عاملربايييييي عممملمو ييييييىع.ع- إ  ا عام اميييييي عامرقمايييييي عايضييييييى  عمييييييدىعطيييييي بع مايييييي عام ربايييييي .

 .99-10صع-(.0212
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 العريش ى، جبريل بن حسن.

 .22-22صعع-(.0212)أكتوبرعع49 ععع01سع-أةوالعايلر  .ع-إ هىفىعع  كىععالجالعالخى  .

 اب، محمد عبد هللا.العط

ع-. امتملريا عمت يد لعخيد ىعع لمو ى ايي عايععايكت يىععالجى لايي عبىايتملدامعبلي ع ر ا ييىععام وا يفعام كاي 

 .02-0صعع-(.0214) نى رعع9 عع1 جع- جم عايركزعاملربىعمم يولع امد ااىععاعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 على، وصفى عارف.

نيوعااتملدامع ر ا يىععام وا يفعام كاي عايعع نماي عامث ى ي عايلمو ى اي :ععا جىهىععايكت ىعع  راكزعايلمو ىع

   اا ع ادانا ععيعع كت ىععالجى لىعع   نا عامراما .ع

 .0212 ق ر عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعايععا

 فهمى، سميرة أحمد.

تييىةفع ثر ييي عايييععام ييىهرةعامكبيييرى:ع  ااييي عااييتملدامع ر ا يييىععام وا ييفعاييمومييي عميييدعلعخييد ىعع كت يييىععاي

 .0219ام ىهرة عع- يماما ع ر ا ا /عإ را ع ر فع ى لع ىهؤس.

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 القايدى، أشواق قايد.

 كايييي عاييييععإ ىةيييي ع  ييييى  عايلمو ييييىععا جىهييييىععطىم ييييىععفى ليييي عايمييييكعع ييييدعاملز ييييزعنيييييوعااييييتملدامعام وا ييييفعام

 ص.41ع-.0210فدة عع-إلامك ر نا .

 فى ل عايمكعع دعاملز ز.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 القرنى، دانيا على.

ع12 ع12ععع-  اايييىععايلمو يييىع.ع- و ايييفع  ناييي عام يييى فعامن يييىلعايييعع  يييد لعخيييد ىععايلمو يييىععايييععايكت يييىع.

 .149-122صع-(.0212) نى ر/ع وماوع

 رة ماهر.قناوى، يا

قايييييىسع يييييدىع اىعيييييلعطييييي بعقتيييييلعايكت يييييىعع ايلمو يييييىععبجى لييييي عاينايييييىع ييييي ع ر ا يييييىععام وا يييييفعام كاييييي عايييييعع

ع0 عع9 ييييجع-ايجميييي عاي يييير  عملمييييومعايلمو ييييىع.ع-ال  ييييولععيييييعع  ييييى  عايلمو ييييىععامرقمايييي :ع  اايييي ع  اامايييي .

 .002-020صعع-(.0212)أكتوبرع
 

 اللبان، أمانى عمر إبراهيم.

ع-  اايىععايلمو يىع.ع-يواق عالجى لىععامتلو   عايرو ةعمم وا فعام كا :ع  ااي ع  و ماي .عقىبما عاموفول 

 .192-102صعع-(.0214) وماوعع01ع
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 املتبولى، هبه أحمد.

   عام وا يييييفعام كاييييي عايييييععتغاؤيييييرعامث ى ييييي عايلمو ى اييييي عميييييدىعطييييي بعامد اايييييىععاملمايييييىعبجى لييييي عطنريييييى:ع  ااييييي ع

 ص.01ع- ر ا ا .

 .0212 ق ر عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 .921-029صعع-(.0214) نى رعع99 ععع01 جع-أ ضىعاع:عالا جىهىععال د ث عاععايكت ىعع ايلمو ىع.

 محمود، أسامة السيد.

اييييى  عام وا يييفعام كايييي عكييي  اةعمر يييي عامث ى يييي عايلمو ى اييي عمملييييى مؤسعايييععايكت ييييىعع  راكييييزعايلمو يييىععامامنايييي /عأ

 ص.01ع-امتادع يمو ععيع ع ا   عالدع ا ة.

 .0212 ق ر عع-املربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.عم  يى ع02م مراياعع
 

 منصور، عصام.

Health informatics: the ownership and use of Mobile Medical Applications (MMAs) among 

Egyptian patients.- The Journal of Librarianship & Information  Science.- Vol.49, No.3 (2017).- 

p.335-355. 

 منصور، عصام.

Use of smart phone applications among library and information students at South Valley 

University, Egypt.- The Electronic Library.- Vol.34, No.3 (2015).- p.371-404. 

 .ة السيدباملوسوى، لبا

 ,201-229صعع-.عإ كىنا عااتملدامع ر ا ىععام وا فعام كا عاععايكت ىععاملى  عبمممك عام ير ن

 .ع0219أبو أىع عع–لجملا عايكت ىععايتمل   ع ع رععالخماجعاملربىع.عع01اععايم مرع

 نابتى، محمد صالح.

خييييي لع ر ا يييييىععام وا يييييفع   عخيييييد ىععايكت يييييىععالجى لاييييي عالجزا ر ييييي عايييييععتلز يييييزعايتيييييم ما عايجتملاييييي ع ييييينع

ام كايي :ع  ااييي ع ادانايي عبمكت يييىععفى لييي ع يمييدعام يييد  عبييينع يرييىعبجاجيييل/ع يميييدعام ييىلةعنيييىبتى ع ىطمييي ع

 .922-021صعع-امزهراءعبول ا  عبىالعبوعندل.

 .0219فرب ع) وا ( عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 .النجار، على محمد أحمد

 كنوموفايييىعام وا يييفعام كاييي عايييعع نمايييي ع  يييى اععام يييراءةعمييي  ىعام ميييلع الاعىقيييىععاماكر يييي :عع و ايييفع ر ا يييىع

   اا ع ر ا ا ععيععط بعامد جع  دا سعام ربا عالخىف .ع

 .0219 رس ىع رر   عع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.مع00م مرعاياعع
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 النجار، محمد محمد.

 جمييييييي عايكت يييييييىععع-عميييييييلعايلمو يييييييىععبجى لييييييي عأمعام يييييييرى:ع  ااييييييي ع ر ا اييييييي .بنيييييييىءع ر اييييييي عهيييييييى فعذ يييييييىعم تيييييييلع

 .129-102صعع-(.0214)أكتوبرعع9 عع04سعع- ايلمو ىععاملربا .

 النمورى، هبة صالح الدين.

ع- ر ا ىععام وا فعام كا علخد ىععايكت ىععالجى لا عاملربا :عآ ى ع كنوموفايىعفد يدةعبمرا ي عايلمو يىع.

 ص.04

 .0214عام ىهرةع ع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.مع01م مرعاياعع

 النمورى ، هبة صالح الدين.

ايجمييييي عامد مايييييي عملمييييييومعع-  ايييييالع ر ا ييييييىععام وا يييييفعام كايييييي عبىيكت يييييىععالجى لايييييي عاملربايييييي :ع  ااييييي ع يمامايييييي .

 .42-11صعع-(.0214) نى ر/ع ى سعع1 عع1 جع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 بة صالح الدين.النمورى، ه

 لييى ؤرع  اييالع اختاييى ع ر ا ييىععام وا ييفعام كايي علخييد ىععايكت ييىعع  ى  مايي :ع  اايي عااتكشييى ا ع   ييو ع

 .001-021صعع-(.0214) نى رعع99 ععع01 جع-الا جىهىععال د ث عاععايكت ىعع ايلمو ىع.ع-   ر .

 
 

 لهولوجرافىا

 )أنظر: التصوير املجسم(

 

 هيئات المكتبات
 

)ايييبتمبرعع122 عع01سع-أةيييوالعايلر ييي .ع-.ة ألاميـــر بـــدر بـــن فرحـــان تشـــكيل مجلـــس إدارة هيئـــة املكتبـــاتبرئاســـ

 .11-12صع-(.0202

)ع9 عععع2 ييييجعع–ايجميييي عامد ماييي عملميييومعايكت يييىعع عايلمو يييىعع.ععع-.ععهيئـــة املكتبـــات .. خارطـــة الطريـــق الثقافيـــة

 .904ع– 901صعع–( . 0202اكتوبرع/ع يتمبرع

 
 

 الواتس آب
 

 عثمان، نها محمد.

 جمي عع- دا لعايلمو ىعع نعخ لع ر ا عاموات عآبعبؤسع فىلع عمىلعبميى  ي عاينو اي :ع  ااي ع اداناي .

 .109-21صع-(.0214)أبر لعع0 عع04سع-ايكت ىعع ايلمو ىععاملربا .
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 خدمواجهة المست
 

 كواكو ،سلفستر.

Evaluation de l’utilisabilite des systems de recherché d ‘ information en ligne : cas de la plateforme 

Erudit. – Revue Maghrebine de Documentation et d’ Information . – No.29(2020) . – p. 1-32. 

 

 الواقع االفتراضى
 

 أبو املعاطى، أمل أحمد.

عا عالا  راضا عامتىع  د  ىعايكت يىععايععكت ىععث ثا ع بلى عايلمو ىعع    اي كنوموفاىعامواق عالا  راض ى:ع

ال اييييىةعامثىنايييي :ع  اايييي ع يمامايييي :ع  ييييمالعنمييييوذجعيكت يييي عا  راضييييا عث ثايييي ع بلييييى /عإ ييييرا ع يتييييىءع ييييير سع

 .0212إلااكند    عع-  راس.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 حجاج، هايدى إبراهيم.

نوموفاييىعامواقيي عالا  راضيي ىعاييععايكت ييىععاملربايي ع املىيايي :ع  اايي ع  ى نيي عبييؤسع كتبتييؤس عايكت يي عالا  راضييا ع ك

 ص.ع12ع-املراقا ع  كت  عفى ل عأ ك هو ىعالا  راضا .

 .0212اكند    عالا ع-اععايم مرعاملربىعمممكتأىعاي تكرع.ع
 

 الواقع المعزز
 

 بندقة، سارة محمود.

وفايييىعامواقييي عايضيييى عايييعع ماتيييىععايلمو يييىع:ع  ااييي ع ر ا اييي /عإ يييرا عغيييى ةعع يييدعايييينللعاايييتملدامع كنوم

 ص.109ع-.0214إلااكند    عع- وس ى.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 الدسوقى، أيمن محمد إبراهيم.

اعع علعث ى  عالانتمىءعاميوطنىعميدىع جتمي عايلر ي عاملربيى:ع(عAugmented reality   ع  ناىععامواق عايلززع)

 ص.10ع-(.0202) ونا عع14عع-.Cybrarians Journalع- كت  عالجى  ع زهرعنموذفى.

 سيد ، اسراء أمين.

 يييدىعالا يييى ةع ييينع كنوموفايييىعامواقييي عايليييززعايييععةاييي عام يييرالعاموثيييى  ىعبىيماتيييىععام راثاييي عايييعع  يييرع:ع  ااييي ع

 .449ع-400صعع–ااتكشى ا ع.ع

 .0202ع–)الا  راض ى(عم  يى عاملربىعمممكت ىعع عايلمو ىعع.عع01اععايم مرع

 عبد الحميد، نادر.

 .40-40صعع-(.0212)نو مبرعع02ععع-املسجام .ع-امواق عايلززع  ر ا ى هعام  يد  ةعاععامتلمالع ايكت ىع.
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 العنزى، شاهة بنت عبد هللا.

يليززعايععايكت يىعع  ى  ماي عامتيلو   :ع  ااي ع اداناي /ع يىه عبنيالعع يدع ع اق ع  تيت  لع  ناي عامواقي عا

 .22-01صع-(.0219)ع9عع-ب ماو اماى.ع-املنزى عالدعبنعالادعامزهرى.

 قناوى، يارة ماهر.

 لىماييي عاايييتملدامعكتيييبعامواقييي عايليييززعاي يييو ةعايييععامشيييلو عبىمتيييلى ةعميييدىععانييي ع ييينع   اييي ع  يييىضع طايييىلع

 .002-149صع-(.0219) وماوعع0 عع09سع-ايكت ىعع ايلمو ىععاملربا . جم عع-بم ر.

 كرم ، شيماء مصطفى.

  نايي عامواقيي عايلييززع  ر ا ىسهييىعاييععتلمييالعايكت ييىع:ع  اايي ع جر بايي /عإ ييرا عن ييى ع  ضييىسععميير ععمييى عع ييدع

 .ع0202كارعامشاق عع-امتتى عز داس.

 .عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.أطر ة ع) ىفتتؤر(عفى ل عكارعامشاق.ع ما عآلا اب

 محمود ، إيمان محمد.

 .22-20صعع-(.0214) وناوعع02عع-املسجام .ع-  ثؤراعع  نا عامواق عايلززعاعع جىلعايكت ىعع ايلمو ىع.
 

 الوباء المعلوماتى
 

 فراج ، عبد الرحمن .

ع–. 0202ابر ييلعع4-2ملىيايي ع ع:عاينتييدىعالامك ر اييىعاملشييى  ىعين ميي عامصيي  عاعinfodemicاموبييىءعايلمو ييىتىع

Cybrarians Journal  .–(ع.0202)عابتمبرع19عع 
 

 الوثائق

 )أنظر : ألارشيف والوثائق(
 

 الوراقة والوراقون

 

 ابن السبتى، با سلم

 .192-100صعع-(.0202) وناوعع112ععع-آ ى عامث ى  ع ام رال.ع- لرعاتى عايملروطىع.

 ابن عمار، الزهرة.

ع2 عع1 يجع-ايجمي عالجزا ر ي عمممملروطيىع.ع-امد م عإلاا  ا ع أبرزع  اقععايغربع  ا .فنىع عامو اق عاعع

 .192-100صعع-(.0229)

 جبارة، ايفلين شفيق.

ع-(.0214) ونايي عع19عع-امتلر ييب.ع-   عامو اقيي ع ام رفميي عاييععإغنييىءعال ضييى ةعاملربايي عإلاايي  ا :عقييراءةعفد ييدة.

 .092-000صع
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 الجومانى، سعيد.

) يييى سعع2 عع0سع-الخزانييي .ع-ايييعع  شييي ع ييينعام يييرسعامرابييي عام جيييرىعةتيييىعام يييرسعامرابييي ععشيييرعام جيييرى.عامو اقييي 

 .022-091صعع-(.0202

 السنارى، يوسف.

ع-آ ييى عامث ى يي ع ام ييرال.ع-  ا عايكت يي عام ىهر يي :ع يمييدعفييى  ع  مييىعايييىلة:ع  اايي عاييعع عييععامنى ييخع  عى ييه.

 .101-100صعع-(.0202) وناوعع112ع

 ، محمد سالم عباس .الصعيدى 

ةوماي ع ماي عاممغي عاملرباي ع عا تيىىعام يى   عع–امو اق ع عامو اقؤسع:عع رعا طؤسعايمىماكع:ع  ااي عةضيى   .ععععععع

 .0902ع-0022صعع–( . 0202)عع0 عع00 جعع–. 

 عبد القوى، فاطمة عبد املعبود.

إ ييرا ع ييل ىسعع ييدعاملز ييزعخماايي  ععهييي(/2هييي/ع 0امو اقيي ععنييدعايتييممؤسع نيي عام دا يي عةتييىعايي و عبغييدا ع) 

 .ع0212بنهى عع-ةى دع لر  عامز ىع.

 فى ل عبنهى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 عبد املطلب، رانيا عدلى.

عميىس:عع-م.1990-1004ع-هيي492-202امو اق ع امو اقيوسع  جيىم عآلا يىلعع    هيىعايععال ايىةعاملمماي عبغرنىطي ع

 ص.902ع-.ع0219أ جد عع ا  

 القحطانى، هدى فرج محمد.

م/عإ يييرا ع1211-429هيييي/992-000امو اقييي ع امو اقيييوسعايييععامد مييي عامل ىايييا ع أثرهيييىعايييععال ضيييى ةعإلااييي  ا :ع

 .0212/0212بنغىزى عع-ة يبع  راىععزعامد ن.

 فى ل عبنغىزى.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 النملة، على بن إبراهيم الحمد.

امر يىض:ع ا ةعايميكعع يدعع-قيوسعايععال ضيى ةعإلااتيىنا :ع  ااي ع  فيدعمنى يرىع يرالعإلااتيىنا .امو اقي ع امو ا

 (010)إفدا اعع ا ةعايمكعع دعاملز ز؛عع-ص(.1011 جع)ع9ع-.0212املز ز ع
 

 ورقــال
 

 ابن معمر، محمد.

ع-مممملروطيييىع.ايجمييي عالجزا ر ييي عع-فييينىع عاميييو  ع  جى  يييهعايييععايغيييربع  اييي ع ييينعخييي لع تيييوىعابييينع يييرز  .

 .00-9صعع-(.0211)ع10 عع11 ج

 أبو سالم، محمد مسعود.

صعع-(.0212) ونايييوعع14عع- جمييي عايكت يييىعع ايلمو يييىع.ع-اموعيييىءعامييي ىعغؤيييرع فيييهعال ضيييى ةعإلااتيييىنا :عاميييو  .

141-009. 
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 أبو سالم، محمد مسعود.

 .12-10صعع-(.0219) ى وعع0ععع-ايملروطىععامث ى ا .ع-اموعىءعام ىعغؤرع فهعال ضى ةعإلااتىنا :عامو  .

 أمبير، جنفيف.

فجر ييي (:ع ييييى  ةع410 ا   يي ع)ع1912امييو  عغؤيييرعذىعامل  يي عايى اييي عايتيييتملدمعاييععامشييير ع  اييىعةتيييىعاييين ع

 .199-121صعع-(.0214)ع1عع-عمومعايملرو .ع-  نااا /ع رفم ع يمدعع دعامتما .

 خليفة، شعبان عبد العزيز.

ايجمييي عامد ماييي عع- امكتيييىبعام يييوصع امكتىبييي عاملمو  ييي عامرأايييا :عطرا يييفعفيييينا .الج يييلعال بيييرع اخ يييراععاميييو  ع

 .12-9صعع-(.0219)أبر لع/ع وناوعع0 عع2 جع-ملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 السيد، جيهان محمود.

ع-اميييو  عايتيييتملدمعايييععامكتيييىبعاملربيييىعاير يييوععايييعع  يييرع ييينعبدا ييي عامر ىعييي عةتيييىعنهى ييي عام يييرسعامتىاييي ععشييير.

 (0)كرااىععاعععملعايلمو ىع؛عع-.0219د   :ع ا عامث ى  عاملمما  عإلااكن

 صاحبى، محمد.

ع-(.0229)ع1 عع1 يجع-ايجم عالجزا ر  عمممملروطىع.ع-امو  ع امو اقوسع أثرهمىعاعع  و عخزا نعايملروطىع.

 .102-119ص

 اللهيبى، صالح محمد زكى.

 ععع09سع-آ يى عامث ى ي ع ام يرال.ع-   ي عال ضيى ى.فنىع عاميو  عايععال ضيى ةعإلااي  ا :عامتريو عامتيى  خعع

 .122-191صعع-(.0222) وناوعع99

 مقلد، أشرف عمر وهبة

 .01-1صعع-(.0212) يتمبرعع99ععع-.Cybrarians Journalع-امو  :ع ى  ملهع  رو  .

 .الهاشمى، أحمد على رسول 

طييييييىعع عفيييييياىنثهىعاييييييععاملت يييييي ع ركييييييزع يييييير العايملرو عى شييييييافيييييينىع عامييييييو  عامر ا ييييييععاييييييعع شييييييىاععايملروطييييييىعع:ع

)اييييبتمبرعع0 ععع1 ييييجعع-. عايكت ييييىععمألبيييييىلعامتمل  ييييا عع جميييي عايملروطييييىعع-.امل ىاييييا عاي دايييي عأنموذفييييى

 .112ع-109صعع-(.0212
 

 الوساطة
 

 

 أليان، شانتى.

De la contamination étymologique dans le champ de la mediation: une hypothése 

épistemologqiue.- 

 01-12صع-(.0212)ع2 عع0 جع-إ ى ة. 
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 .بيشالغم، سميرة

Procédés de réécriture du récit biblique de Joseph pas Thomas Mann: une demarche de 

mediation entre le l'auteur et le lecteur.- 

 .122-91صعع-(.0212)ع2 ععع0 جع-إ ى ة.

 جراد، نجوى.

Médiation et télémédiation dans les bibliothéques: est-ce un choix "managerial" de l'usage?.- 

 .22-00صع-(.0212)ع2 ععع0 جع-إ ى ة. 

 جيرارد، رجمبو.

Intermédialités et référencement dans les mediations documentaries del'image.- 

 .40-22صع-(.0212)ع2 عع0 جع-إ ى ة. 

 . دموش، أسامة

ع يدعامث ىاعع امرهيىسعايسيى/عأايى  ع  يو  عع–ىععاملمو ا عاععالجزا ر:عامتاى عالافتمىعععامواىط عاععايكت 

 .19-02صعع-(.0212)ع2 عع0 جع-إ ى ة.ع-ع دعام ى  .الامهع

 زيانى، ملوكه.

Teacher professional development: for a mediating process.- 

 .102-129صعع-(.0212)ع2 عع0 جعع-.عإ ى ة 

 وكار، سميرة.ز  -طالب

صعع-(.0212)ع2 عع0 ييجع-إ يى ة.ع- ميث ععايكتبايؤسعيا يومعاموايىط عايععالجزا يرعايععاياى عايكت يىععالجى لاي .

12-02. 

 .، عبد الالهعبد القادر

 ع-(.0212)ع2 عع0 جع-إ ى ة.ع-امواىط عاعع  ىط عاياى  نعايلر ا ع امتاىقىععالافتمىعا عامث ى ا .

 .12-9صع

 اق.غزال، عبد الرز 

اموايييييييىط عاموثى  اييييييي ع    هيييييييىعايييييييععإبيييييييرازعقيييييييالعاماضيييييييىءعاموثيييييييى  ىعبىيكت يييييييىع:ع  ى بييييييي عايييييييععامت يييييييو اععامن ر ييييييي ع

ع-(.0202)ع1 عع4 يييجع- جمييي ععميييلعايكت يييىع.ع- الااييي ىطىععامواقلاييي /عغيييزالعع يييدعاميييرزا  ع و ييي عع يييدعايىميييك.

 .121-42صع

 مالكى، زهير.

La Médiation muséale en Algérle: Le Musée Ahmed Zabana.- 

 99-40صعع-(.0212)ع2 عع0 جعع-.عإ ى ة 

 مور، داى.

Mémoire de l'esclavage entre intrumentalisation médiatique et utilisation politique.- 

 .102-101صع-(.0212)ع2 عع0 جع -.ععإ ى ة 
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 الوصول الحر للمعلومات

 ة الحاتية . ألارشيف املفتوح . البيانات املفتوحة()  أنظر أيضا : اتاحة املعلومات و املعرفة . ألارشف

 ابن عربية، صوفيا.

 

 ييييييدىعااييييييتلدا ع اييييييى  ةعام ييييييىةثؤسعاييييييعع عييييييلعةركيييييي عاموفييييييولعال ييييييرعممملمو ييييييىع:ع  اايييييي ع ادانايييييي عبجى ليييييي ع

 .ع0212قتنران  عع- عع دعال مادع  رى.0قتنران 

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 ابن عيس ى، نادية.

Le libre accés aux données de recherché: quelle poltique de données pour les universités 

marocaines?/Nadie Benaissa, Saida Belouali.- Vol.1, p.359-377.  

In Third International Colloquium on Ooen Access.- Rabat, 2018. 

 أحمد، أحمد كارم.

  ك عالان رنالعك  اةعمموفولعال رعممملمو يىع:ع  ااي ع اداناي /عز ينعاميد نعع لىهدعايلمو ىععام ىنونا ععيع

 .ع0202ام ىهرةعع-ع دعام ى ى عا مىسع وزىععمر.

 فى ل عةمواس.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 أحمد، رحاب فايز.

 /ع ةيييىبع يييى زعايييثعاملمميييىعبىميييد لعاملرب يييرصعالاايييتاى ةع ييينعايييرع عامنايييىذعال يييرعممملمو يييىععايييعع رقاييي عام يييي

 .92-12صعع-(.0219)ع0عع-ب ماو اماى.ع-أةمدعااد ععمرعةوما .

 آدم ،رضية محمد .

 .091ع-000صعع–اموفولعال رع:عثوابالعاي ن ع ع  ى عامتغاؤرع.ع     

 .0211طرابم ع عع–اععايم مرعاملممىعم جملا عاممابا عمممكت ىعع عايلمو ىعع ع   اف.ععععع

 أوليواك، توم.

Conference inaugural: The realities of Open Access: how common misbeliefs are blocking the 

transition to a new scientific publishing system.- Revue, Magrébine de documentation & d' 

Information.- No.25, (2016).- p.13-20. 

 بالهامل، كمال.

Les Critères d'Indexation dans le Directory of Oopen Access Journals (DOAJ).- Revue 

Maghrebine de documentation & d'Information.- No.25, (2016).- p.107-115. 
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 بسيونى، سهير السيد.

ى نيييي /ع  ييييى  عاموفييييولعال ييييرعممملمو ييييىعع قواعييييدعام اىنييييىععاملىيايييي عاييييعععمييييومعامتميييير  :ع  اايييي ع سيييي ا ع  

 0212  ؤسعامكوم عع-إ را ع يمو عالجندى.

 ايكت ىعع ايلمو ىع.علفى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقمتع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
 

 بورقعة، فاطمة.

 اقيي عاموفييولعال ييرعممملمو ييىععمييدىعايجيي ععاملربايي :ع  اايي عااييتر عا ع  اءععانيي ع يينعطم يي عامييدكتو ا عاييعع

 .102-121صعع-فى ل ع لتكر.

 .0214عمىس عع-اععايم مرعامد لععمممكت ىعع عايلمو ىعع عامتوثا ع:عاموفولعال رعممملمو ىعع.ععععع

 

 بوعزيز، دنيا.

   عايكت يييييىععالجى لايييييي عايييييعع الاييييييلعأ  اععاموفييييييولعال يييييرعممملمو ييييييىع:ع  اايييييي ع اداناييييي عبىيكت ييييييىععايركز يييييي ع

 .ع0212قتنران  عع-لجى لىععامشر عالجزا رى.

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 اقة، سعاد.عنبو 

اموفييييولعال يييييرع ييييينعخييييي لعاملمو ايييييىععالخ قييييي :ع  ااييييي ع ر ا اييييي ععييييييعع اقييييي ع ماتيييييىعع  را ييييي عايلمو يييييىعع

 .12-09 عصع0 جع-الى عبوعنىق  ع   يت عاد س.ع/املربا 

In Third International Colloquium on Ooen Access.- Rabat, 2018.     عع   

 د .بو فارس ، محم

   Charting the open access scholarly journals landscape in the UAR. – Scientometrics . - Vol. 

122(2020) . –p.1707- 1725. 

 بوكرزازة، كمال.

ايجميييي عع- كت ييييىععفى ليييي عمونييييدعبىمتييييو دع  عم ييييىعممناييييىذعاياتييييو /عكمييييىلعبييييوكرزازة ع اييييىمع واييييفعبيييينعغاييييدة.

 .121-42صعع-(.0212)ع01عع-مو ىع.ايغى با عممتوثا ع ايل

 . بولكباش، سنية

Attitudes du chercheur tunisien en médecine envers le libre accés à l'IST: Cas de la Faculté de 

Médecine de Tunis/ Sonia Boulakbech, Mohamed Ben Romdhane, Sami Hachicla.- Revue 

Maghripine de Documentation & d'Information.- No.25 (2016).- p.155-177. 
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 بيرون، فلورنس.

Faire du libre accès un outil de justice cognitive et d'empowerment des universitaires des pays 

des Suds/F. Piron , M.S. Dibounje Madiba, T.H. Mboa, Nkoudou, H.R. Achaffert , T.Zongo, 

D.Diouf, D.R. Tessy, W. Panier, S.Hachani, J.B. Batana.- Revue Magrebina de Documentation & 

d'Information.- No.25, (2016).- p.91-106. 

 بيزان، حنان الصادق.

 اقيييي عةركيييي عاموفييييولعال ييييرعممملمو ييييىع:ع  اايييي عال جىهييييىعع  ييييى  ماؤسعامماباييييؤسعمنشييييرعانتييييىف لعاماكييييرىععبييييرع

 .92-1صعع-(.0202) ى سعع12ععع-.Cybrarians Journalع-إلان رنال.

 .  تماللى، عادل

:ع  ااييييي ع اداناييييي ع0210اموفيييييولعال يييييرعممملمو يييييىععضيييييمنعخرييييي ع شييييير ععال كو ييييي عإلامك ر ناييييي عالجزا ر ييييي ع

 .ع0212قتنران  عع-بىيكت ىععايركز  علجى لىععامشر عالجزا ر.

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 تورى، كورا.

État des lieux de L'open access a l'UCAD et sa pratique par les enseignants chercherus.- Revue 

Maghrébine de documentation & d'Information.- No.25 (2016).- p.73-90. 

 جابر، جميلة.

ايجميييي عايغى باييييي عع-.0121-0221أ يييينعنييييينعآلاس:ع رافلييييي عامد ااييييىععاملربايييي عايييييععاموفييييولعال ييييرعممملمو يييييىع ع

 .02-01صعع-(.0212)ع01ععع-ممتوثا ع ايلمو ىع.

 جابر، جميلة.

 .000-012 عصع0 جع-اموفولعال رعاععام مداسعاملربا ع ام امن عايلر ا عامغربا :ع  اا ع انو انوموفا .

In Third International Colloquium on Ooen Access.- Rabat, 2018.      

 جاسم، أزهار زاير.

 .192-119صعع- ع  ي ا عاموفولعال رعممملمو ىع:عامتجرب عاملراقا عأنموذفى.اي ى  اععامرقما

 .0219امشى ق  عع-اععايم مرعإلاقمامىعامراب عم   عاععاينر  عاملربا .

 الحجران، ربا عبد الوهاب.

 .ع040-020صعع-أخ قاىععاموفولعال رعممملمو ىع.

 .0214عمىس عع-.ممملمو ىعععاموفولعال ر ع:ا عاععايم مرعامد لععمممكت ىعع عايلمو ىعع عامتوث

 حشانى، سمير.

La pratique des frais demandéx aux auteurs par les revues en libre accès: Une approché 

pénalisante pour les pays des Suds/ Samir Hachnai, Florence Piron.- Revue Maghrebine de 

Documentation & d'Information.- No.25 (2016).- p.215-237. 
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 حمدى، هدى.

 .ع111-102صعع-امناىذعاياتو عاعع وا :عامواق ع امتيد ىع.

 .ع0214عمىس عع-اععايم مرعامد لععمممكت ىعع عايلمو ىعع عامتوثا ع:عاموفولعال رعممملمو ىعع.ععععع

 ة، حيانا قاسم.خزاعل

 .122-940صعع-فى ل عاملمومع امتكنوموفاىعنموذفى.اموفولعال رعممملمو ىععاععايكت ىععالجى لا :ع

 .0214عمىس عع-.:عاموفولعال رعممملمو ىعععاععايم مرعامد لععةولعايكت ىعع امتوثا ع ايلمو ىع

 خليف ، كريمة.

-020صعع-اموفولعال يرعممملمو يىععاملمماي عميدىعام ىةيثعالجزا يرىعايععايجيىلعامز اعيع:ع  ااي عاايتر عا .

000. 

 .0214عمىس عع-مرعامد لععمممكت ىعع عايلمو ىعع عامتوثا ع:عاموفولعال رعممملمو ىعع.اععايم 

 خميس ، سامى عادل.

ع-, 0212 ع ا عامو يييىءعميييدناىعامر ىعييي ع عامنشييييرعع–امنايييىذعال يييرعممملمو يييىععبىيكت يييىعع عامتغميييبععيييييعع لوقى يييهع.ع     

 ص.ع929

 خيرى، أنور بن صالح.

 .912-900صعع-ا :عايتتو عىععامرقما عاملربا ع.اموفولعال رعممملر  عاملمم

 .0214عمىس عع-اععايم مرعامد لععمممكت ىعع عايلمو ىعع عامتوثا ع:عاموفولعال رعممملمو ىعع.     

 داود، شهاب أحمد.

 .0214بغدا  عع-ةر  عاموفولعإلععايلمو ىععاععامداى ؤرعاملربا :ع  اا ع  ى ن .

 ايتلن ر  .الجى ل عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 درويش، مريم محمد.

 شيييير عىععاموفييييولعال ييييرعال ىةيييي عامكتييييبععيييييععإلان رنيييييال:ع  اايييي ع يمامايييي ع  اامايييي /عإ ييييرا عأاييييى  عامتيييييادع

 ص.022  ع-أع-.0212ام ىهرة عع- يمو .

 فى ل عام ىهرة.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع اموثى  ع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 ديديو، دياى.

Le libre accés en Afrique de l ‘ouest francophone: etat des lieux.- Vol.1, p.378-394. 

In Third International Colloquium on Ooen Access.- Rabat, 2018.             

 ديوب،  ت ساك.

Questions émergentes du movement du libre accès: diagnostic des deux "voies" de l'open 

access.- Revue Maghrébine de Documentational &   d'Information.- No.25 (2016).- p.47-71. 
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 روس ى، بيير.

Indicateurs de consultation, indicateurs stratégique: leur production à partir de l'analyse des 

consultations des documents d'une archive en libre accés.- Vol.1, p.222-237. 

In Third International Colloquium on Ooen Access.- Rabat, 2018.             

 الزهرانى، جمعان عبد القادر.

بييييولعايييعععميييلعع-اموفيييولعال يييرعممملمو يييىععايييععالجى ليييىععامتيييلو   عامنى ييي  :عفى لييي عنجيييراس:ع  ااييي عةىمييي .

 .002-191صعع-(.0202) ى سعع09عع-ايكت ىعع ايلمو ىع.

 سابر، بيتر.

 ص.002ع-.0211 مات عقررعممنشر عع-امد ة :ع ا عبمو زبرى ع-اموفولعال ر/ع رفم ع يتؤسعالخراب.

 .سعايدية، سمية

ااييييييي را اجا عاموفيييييييولعال يييييييرعممملمو يييييييىع:عبيييييييؤسعامواقييييييي ع طموةيييييييىععها ييييييي ع يييييييد ي ععميييييييلعايكت يييييييىعع امتوثاييييييي  ع

 .ع0212قتنران  عع-.0قتنران ع

 .0ى ل عقتنران عفع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 السعدنى، محمد عبد الرحمن.

بيييييولعاييييعععمييييلعايكت ييييىععع-ااىاييييىععاموفييييولعال ييييرعبىلجى لييييىع:ع  اايييي ع سيييي ا عالاييييتن ى عااىايييي ععربايييي .

 .002-099صعع-(.0202) ى سعع09ععع- ايلمو ىع.

 سهارى، خلود.

The era of the free: a new model.-عععميييومعايكت يييىعع جمييي عايركيييزعاملربيييىعمم ييييولع امد اايييىععايييع

 .024-019صعع-(.0219) وماوعع10 عع2 جع- ايلمو ىع.

 . سوان، أملا

 رييو رع تلز ييزعاموفييولعال يير:ع  ييى  ع وف هايي عممتاىاييىع/ع رفميي عاييمامىسعبيينعاييىملعامشيي رى عع ييدعامييرةمنع

 ص.149ع-.0212امر ىض:ع د ن عايمكعع دعاملز زعمملمومع امت نا  عع-أةمدع راج.

 الهادى. سويفى، إيمان عبد

ع-   عأخ ييى ىعايكت ييىعع ايلمو ييىععاييععاموفييولعال ييرعممملمو ييىع:ع  اايي عةىميي ععيييعع كت ييىععفى ليي عامااييوم.

 .002-199صعع-(.0212) نى ر/ع ى سعع1 عع0 جع-ايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 أحمد.ايمان السيد، 

ع-ىعاييييععتيييييجا عالابتكييييى :ع  اايييي ع يمامايييي ع  ى نيييي .  ييييى  اععام اىنييييىععاياتوةيييي ع    هييييىعاييييعع عييييلعام يييييثعاملمميييي

 ص.00

 .0212إلااكند   عع-.املربىعمممكتأىعاي تكرم مر اياعع
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 شارترون، غسالن.

Geopolitique de l'open access.- Vol.1,p.2-14.  

In Third International Colloquium on Ooen Access.- Rabat, 2018 .           عع  

 شارف ، فتيحة.

ا جىهيييىعع ايييى  ةعام يييىةثؤسعنييييوعةركييي عاموفيييولعال يييرعممملمو يييىععبيييؤسعامنشيييرع الاايييتملدام:ع  ااييي ع اداناييي ع     

و ر اس/ع تاييي ع ييى   عزكايي ع ييبىيل ييدعامييوطنىعمم ندايي عامك ربى ايي ع إلامك ر ناييكعبجى ليي عا يمييدعبييوقرةعب

 .ع0212خمي ع ماىن  عع-ةى د.

 أطر ة ع ىفتتؤر عفى ل عالجا لع.

 ار، عفيفة.شور 

ط اليي عاملوا يي عامتيييىع وافييهعةركييي عامناييىذعاياتيييو عبىيكت ييىععالجى لاييي :ع  اايي ع اداناييي عبىيكت ييىععالجى لاييي ع

 .000-010صع-.0 جع-ممشر عالجزا رى.

In Third International Colloquium on Ooen Access.- Rabat, 2018 .           عع  

 شورار، عفيفة.

كيي عاموفيييولعال ييرعبىيكت ييىععالجى لايي عبىمشييير عالجزا ييرى:ع  اايي ع ادانايي عبىيكت يييىععاملوا يي عامتييىع وافييهعةر 

 .ع0212قتنرا  عع-.ى الجى لا عممشر عالجزا ر 

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 صقال، هدى.

Anaylse des articles scientifiques et libre accés a la littérature: Quels bénéfices pour le 

développerment de la science/ Houda Sekkal, Naila Amrous, Samir Bennani.- Vol.1, p.112-137. 

In Third International Colloquium on Ooen Access.- Rabat, 2018 .           عع  

 .الضويحى، فهد

 .91-90صعع-(.0212) ى سعع10ععع-ايكت  .ع-اموفولعال رعممملمو ىع.

 بة.عاشورى، حبي

ا جىهييىعع اييى  ةعالجييى لاؤسعنيييوعاموفييولعال ييرعممملمو ييىععاملممايي ع امت نايي عبييؤسعإلاثييراءع إلامغييىء:ع  اايي ع

 .19-1صعع-(.0214) يتمبرعع10ععع-.Cybrarians Journalع-.ع ادانا عبجى ل عقتنران عنموذفى

 عبد هللا، فوز.

 ص.121ع-.0212ع:ع ا عامنهض عاملربا  عبؤر ع-اموفولعال رعإلععايلمو ىع:ع واطن  ع اى ا  ع تىءم .

 علولى، نادية. 

Libre accés aux resulatats de la recherché: L'expérience Algérienne en matiére des theses.- Revue 

d ‘ Information Scientifique & Technique.- Vol.23, No.2 (2016).- p.28-41. 
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 زين.هند عواز، م

يلمو ىععاملمماي ع امت ناي ع  ييد ىععاشيرعاي يىالعع  ى  ماي ععبيرعاين يىععإلامك ر ناي ععييععامناى عال رعإلععا

ع1عع-ب ماو اماييييييى.ع-الخييييي :ع ن ييييي عايجيييييي ععاملمماييييي عالجزا ر يييييي عأنموذفيييييى/ع يميييييدعز يييييينععيييييواز عاييييييىملعبى ييييياو .

 .022-141صعع-(.0214)

 عواز ، مهند زين .

Experiences universelles sur l ‘acces libre a l ‘ information scientifique et technique: DOAJ, DOAB, 

DFAJ, AJOL/ Mohand Zine Ayouaz, Salem Bachioua .-                                                                                                 

   .94ع-41صعع–( .0202)ع يتمبرع4 عععع0 جعع–ب ماو اماىع.ع

 .الفاعورى، أريج

 .ع941-912صعع- ر ا ىععامناىذعال رعاععايكت ىع.

 .0214ع ععمىسع–مممكت ىعع عايلمو ىعع عامتوثا ع:عاموفولعال رعممملمو ىعع.ععاععايم مرعامد لع

 .2-1صعع-(.0219)ع1 عع1 جع-أ ضىعاع:ع جم ع  ى عملمومعايكت ىعع امتكنوموفاى.

 فراج، عبد الرحمن.

 .21-20صعع-(.0212)أكتوبرعع49 ععع01سع-أةوالعايلر  .ع-ل رعاععاملىملعاملربى.اموفولعا

 فراج، عبد الرحمن.

 .009-020صعع-(.0219)ع9عع-ب ماو اماى.ع-اموفولعال رعممميتوىعاملربى:ع رافل عار   .

 قدورة، وحيد.

Open Access dans les bibliothéques universitaires arabes: Penser autrement l'accés à la science 

dans les pays du Sud.- Vol.1, p.78.  

In Third International Colloquium on Ooen Access.- Rabat, 2018.                                       

 .قدورة ، وحيد 

Open Access in Arab university libraries : Think differently about access to science in the South. 

– Revue Maghrebine de Documentation et d’ Information . – No. 29(  2020). – p. 117-137. 

 قروتماير، هاربار.

Le droit de publication secondaire: quelle valeur et quelles perspevtives?.- Revue Maghrébine de 

Documentationa &   d'Information.- No.25 (2016).- p.201-214. 

 لرحول، هناء.

L'évaluation de l'accés et de l'usage de l'open access dans la production scienfitique marocaine: 

etude de cas/ Hanae Lrhoul, Ghislaine Chartron, Mohamed Azmi, Ahmed Bachr.- Revue 

Maghrébine de Documentation &  d'Information.- No.25 (2016).- p.179-199. 
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 لعابنية، رجاء.

 .109-119صعع-(.0214)ع1 عع2 جع- جم ععملعايكت ىع.ع-الا ىة عاياتوة عممكتبعبؤسع م دع  لى ض.

 اللمكى، زوينة راشد.

The readiness of open access policy implementation: A case study within a Kuwaiti higher 

education institute.- Salford, 2013.  

Thesis (Ph.D) - University of Salford. 
 

 محمد، إيمان رمضان.

إلا ىةيييييي عال ييييييرةعممملر يييييي ع  ىثؤرهييييييىععيييييييععالابتكييييييى ع إلابييييييداععاييييييععايكت ييييييىعع  ى  مايييييي عبم يييييير:ع  اايييييي ع فيييييياا ع

ع-(.0202) ومايوعع19 عع2 يجع-مو يىع. جم عايركزعاملربىعمم يولع امد ااىععاعععمومعايكت يىعع ايلع- يماما .

 .94-9صع

 محمد ، ايمان رمضان .

سعع-اما رايييالع.ععع–اي ييى  اععامرقماييي عاييعع جيييىلعاموفييولعال يييرعبىيكت يي عايركز ييي عالجد ييدةعبجى لييي عام ييىهرة.ع

 .192-122صع–(. 0219) وماو/عاكتوبرعع24 ع22 عععع12

 محمد، إيمان رمضان.

ام ييىهرة:ع ا عالجييوهرةعممنشييرعع-:ع  ييى  اعع خريي عايكت ييىععالجى لايي .ع01يعاموفييولعال ييرعممملر يي عاييععام ييرسعاميي

 ص.090ع-.0212 امتوزي  ع

 مرس ى، نادية سعد.

 ييييدىعكاى يييي ع  ييييى  عاموفييييولعال ييييرعاييييعع  ىبييييلعقواعييييدعام اىنييييىععاملىيايييي ع يييينع ف يييي عن ييييرعام ييييىةثؤسعاييييعع جييييىلع

) نييييييى رعع1 عع02سع- ايلمو ييييييىععاملربايييييي .عىع جمييييي عايكت ييييييع-ايكت يييييىعع ايلمو ييييييىع:ع  اايييييي ع ادانايييييي ع ر ا ايييييي .

 .119-20صعع-(.0212

 .رماح –مركز البحث وتطوير املوارد البشرية 

 ص.100ع-.0219عمىس:ع مات عامو ا  عع-ايكت ىعع ايلمو ىعع امتوثا :عاموفولعال رعممملمو ىع.

 املقدم، نور الدين.

Publication scientifique en accés libre: opinions et habitudes des cheroheurs.- Vol.1, p.293-308.  

  ع         . InThird International Colloquium on Ooen Access.- Rabat, 2018 عع     

 مولى، ملياء حسن.

 .ع21-90صعع-اموفولعال رعممملمو ىععاعع كت  عاملت  عامل ىاا عاي دا .

 .0214اعع   سع
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 نابغ، ماجدة.

Open Access au Maroc: Vers un dispositif national d'open access collaboratif au profit de 

l'innovation/ Majda Nabigh, Najima Daoudi.- Vol.1, p.197-221. 

 In Third International Colloquium on Ooen Access.- Rabat, 2018  .          

 النداوى، حسين عمران.

ايركز  عاععاشرعث ى  عاموفولعال يرعبيؤسعايتيتااد نعبجيى لتىعبىبيل/عامليرا ع املربيىع   عايكت ىععالجى لا ع

 .091-000صعع-بنع  ادى/عالجزا ر.

 .0214اعع   س ع

 هويسة، سهيل.

 .02-11صعع-(.0212)ع01ععع-ايجم عايغى با عممتوثا ع ايلمو ىع.ع-:عاععايا ومع اي ر ة.ع اتو امناىذعاي

 يحياوى، زهير.

Rapport des communautés de chercheurs avec les ressources du libre accés: pour des norms de 

qualité.- Revue Maghrebine de Documentation & d'Information.- No.25 (2016).- p.239-257. 
 

 

 الوعى التكنولوجى
 

 بركات، عبد الرزاق.

جى لاييي ع أثيييير عايييعع يتيييؤسعخييييد ىععايلمو يييىع:ع  ااييي ع ادانايييي عاميييوعععامتكنيييومجععميييدىعاملييييى مؤسعبىيكت يييىععال

 .ع0212قتنران  عع-بتكرة.ع-.ربمكت ىععام ربعالجى  عع تم عفى ل ع يمدعخاض

 .0فى ل عقتنران ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(.
 

 الوعى المعلوماتى

 )أنظر أيضا: الثقافة املعلوماتية(
 

 إبراهيم، إسراء محمد.

 ص.04ع-ما عاموعععايلمو ىتى.   عأخ ى ىعايلمو ىععاعع ن

 .0212ام ىهرة عع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىع.مع19م مرعاياعع

 إبراهيم، شيماء أحمد.

  مالعبرنيى جع   ير عمتالايلعأثيرعاميوعععايلمو يىتىع اخيلع كت يىععفى لي عايوهىج:ع  ااي ع جر باي /عإ يرا ع

 ص.022ع- .-أع-.0214عام ىهرة ع-نىفرعأبوعز دعامكشكى عنج ءع ت عع يمد.

 فى ل عةمواس.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع
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 إبراهيم، عفاف محمد الحسن,

   عايكت ييييي عإلامك ر ناييييي عايييييعع  ييييي عاميييييوعععايلمو يييييىتىعامرقميييييى:ع  ااييييي ع سييييي ا ع ييييينع ف ييييي عن يييييرعأعضيييييىءعها ييييي ع

 ع يمييييدعال تيييينعإبييييراهال عع ييييدعام اييييومعع ييييدعامتييييد ي ع طيييي بعامد ااييييىععاملماييييىعبجى ليييي عالخرطييييوم/ععاييييى

 ال مالعال تن.ع

 .0212 ق ر عع- يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.م ع02م مرعاياعع

 .إبراهيم، عفاف محمد الحسن

اموعععايلمو ىتىعمدىعط بعفى ل عالخرطومعبيىم ركؤزععييعع  يى سهلعايععام ي ي عامرقماي /ععايى ع يميدعال تينع

 .022-009صعع-(.0202)ع01ععع-اعمل.ع-راىعاملاد  س.إبراهال عنى   ع  

 .أبو رأس، إيمان سلمان

) يتيييمبرعع9 عع11 يييجع-ايجمييي ع   ناييي عمممكت يييىعع ايلمو يييىع.ع-اميييوعععايلمو يييىتىع أثييير عايييعع جتمييي عايلمو يييىع.

 .20-99صع-(.0212

 أحمد، طارق حسن.

 ص.00ع-مات .   عايكت ىععايتمل   عاعع نما عاموعععايلمو ىتىعمدىعاي

 .0212 ق ر عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مراياعع

 أحمد، مروة عبد اللطيف.

امييييييوعععايلمو ييييييىتىعمدا سيييييي ىععمييييييومعام ييييييرآسعامكيييييير لعبميى  يييييي عإلااييييييكند   :ع  اايييييي ع ادانايييييي /عإ ييييييرا عغييييييى ةع

 .0212ع داينللع وس ى عإلااكند    ع

 .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.فى ل عإلااكند   ع-أطر ة ع) كتو ا (

 بابكر، سامر.

 جتميي عفى ليي عزا ييد:ع   عايكت يي عاييعع نمايي ع  ييى اععامييوعععايلمو ييىتىعبىممغيي عاملربايي /عاييى رعبييىبكر عةنييؤسعأبييوع

 ص.00ع-(.0202) ونا عع14عع-.Cybrarians Journalع-عادة عامشامىءعف ر.

 .البوسعيدى ، نادية بنت محمد

نمييوذجعاي ييى اععامتييالعامكبييرىعاييعع ييد ي ع ييى ةعامد ااييىععالافتمىعايي ععيييعع يتييؤسع  ييى اععامييوعععأثييرع ر ايي ع

ع9-1ايلمو ييييىتىعمييييدىعطىم ييييىععام ييييفعامتىايييي عاييييعع د ايييي ععى شيييي عبنييييالعع ييييدع عامرااييييبا عممتلمييييالع اىسيييي ىع

 .014-011صعع-(.0219)ع1 عع01 جع- جم ع كت  عايمكع  دعاموطنا .ع-بميى   ع ت  :ع  اا ع جر با .

 البوسعيدى، نادية بنت محمد.

ع- ر اييييي عاي ييييييى اععامتييييييالعامكبييييييرىعمميييييوعععايلمو ييييييىتىععيييييييععأخ ييييييى ىع راكيييييزع  ييييييى  عامييييييتلمل:ع  اايييييي ع جر بايييييي .

 .0212 ت   ع

 فى ل عامتمرىسعقىبوس.ع ما عآلا ابع املمومعالافتمىعا .عقتلع  ااىععايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(
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 بيزان ، حنان الصادق .

 .192ع-109صعع–اموعععايلمو ىتىع ع  ى اععامتلملعام اتىع:عقراءةع يماما ع ع    ع تت  ما ع.ع

 .0211طرابم ع عع–اععايم مرعاملممىعم جملا عاممابا عمممكت ىعع عايلمو ىعع ع   اف.ع

 جاسم، منتظر عريبى.

.عأطر ةيي ع0212ام  ييرة عع-:ع  اايي ع سي ا .اميوعععايلمو ييىتىعميدىعطم يي عامد ااييىععاملمايىعاييععفى لي عام  ييرة

 فى ل عام  رة.ع–) ىفتتؤر(ع

 حامد، أحمد يسرى.

اميوعععايلمو يىتىعميدىعطي بعامثىنو ي عبميى  ي عاينو ايي :ع  ااي ع اداناي /عإ يرا ع يل ىسعخمااي  عأ يلعع ييدع

 .ع0212بنهى عع-اماتى .

 لمو ىع.فى ل عبنهى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 الحبسية، ريا بنت حمد.

   عايكت ىععامر ا عايعع ييوع  اي عايلمو ى اي :ع كت ي ع تلشياىعنيز ىعايرف يععبتيمرن ععميىسعنموذفيى/ع  يىع

 .190-142صعع-بنالعةمدعبنع يمدعال بتا  عأةمدعبنعةمدعبنع تلو عامتنىاى.

 .0212عامكو الع ع-جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماج.لع00م مرعاياعع

 حسن ، سعودى محمد .

 جمييي ع مايييي عع–ميييدىعاييييىكنىعاييييىنر عاملشييييوا ا .عع19ع–اميييوعععايلمو يييىتىعام يييي ععةيييولع ؤييييرسع و  نيييىع و اييييدعععععع

 ع–( . 0202)ع02ععع-الخد  عالافتمىعا عممد ااىعع عام يولعالافتمىعا  عفى ل عامااومع.

 .992ع– 092صع

 حمزة، عادل إسماعيل.

تىعاييععايكت ييىععاملى يي عاييععاينر يي عامشييرقا عبىيممكيي عاملربايي عامتييلو   :ع  اايي ع يمامايي عبييرا جعامييوعععايلمو ييى

 .002-021 عصع0 جع-  و ما /ععى لعإامىعالعةمزة ع يتىءعع دعاممرافعع ىس.

 .0219ايد ن عاينو ة عع-اعع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتجد دعاععايكت ىع.

 حمزة ، عادل اسماعيل .

الجى لاييي عامتيييلو   عايييعع نماييي ع عتلز يييزعاميييوعععايلمو يييىتىعميييدىعامرييي بع:ع كت ييي عفى لييي عالا يييىمعع   عايكت يييىع

 .121ع– 190صعع–( . 0202) يتمبرع4 عععع0ب ماو اماىع.ع جعع–ع دعامرةمنعبنع ا لعنموذفىع.ع

 خالد، فادية عبد الرحمن.

 ى  يي عع ييدعامييرةمنعخىمييد عخىمييدعنييو ىععامييوعععايلمو ييىتىعاييععايجتميي ع  ييى  مىعمييدىعطم يي عامد ااييىععاملماييى/

 .194-112صع-(.0219)ع1 عع0 جع-ايجم عاملراقا عمد ااىععايلمو ىع.ع-ع دع  عز ر اسعالادعةىاع.

 خضر، إبراهيم خليل.

 جمي عع-   عام نواععاماضى ا عامامتيرانا عايععتشيكالعاميوعععميدىعطم ي عفى لي ع متيرؤسعامت ناي عخضيو ى.

 .199-100صعع-(.0219)ع01عع-ايكت ىعع ايلمو ىع.
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 الخرينج، ناصر متعب.

ع-الا جىهىععال د ث عايععايكت يىعع ايلمو يىع.ع-اموعععايلمو ىتىعمدىعأ نىءعايكت ىععالجى لا عبد م عامكو ال.

 .012-192صع-(.0212) وماوعع92 عع00 ج

 خيرى، فوزى يوسف.

أعضييييىءعها يييي عامتييييد ي ع امرم يييي عبكمايييي عآ ابععامييييوعععايلمو ييييىتىعاييييععايجتميييي ع  ييييى  مى:ع  اايييي ع ر ا ايييي ععيييييع

 .0212طرابم  عع-الخم /عإ را ع بر ك ععمرع يؤر  .

 .عقتلع ااىععايلمو ىعع  ى  ما عاممابا ع-(عأطر ة ع) كتو ا 

 الدو ت ، فاطمة ابراهيم .

 ف يي عن ييرهلع/عامييوعععايلمو ييىتىعمييدىعطم يي عايىفتييتؤرعاييععالجى لييىعع   نايي عالخىفيي عاييععاقمييالعاموايي ع يينع

 .0202عمىسع عع–ا را ععمرعهمشرىع.ع

 الجى ل ع   نا ع.ع–أطر ة ع)ع ىفتتؤر(ع

 الرندى، بشاير سعود.

 ص.00ع-اموعععايلمو ىتىعامتاى ععمدىععان ع نعطم  ع ما عاملمومعالافتمىعا عفى ل عامكو ال.

 .0212 ق ر عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مراياعع

 .92-29صعع-(.0212) يتمبرعع90 ع91 عع01سع-ضىعاعع:عايجم عاملربا عمأل  افع امتوثا ع ايلمو ىع.أ 

 السروى، محمد.

 قاىسع تتوىعاموعععايلمو ىتىعاععالجى لىععال كو ا ع   نا :ع  اا ع ر ا ا .ع

 .0212 ق ر عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مراياعع

 تيق.سعيد، خالد ع

بييييرا جعامييييوعععايلمو ييييىتىعاييييععايكت يييي عامر يتييييا عبجى ليييي عامتييييمرىسعقييييىبوس/عخىمييييدععتايييي عاييييلاد عع ييييدع عبيييينع

 .92-99صع-(.0212) وناوعع14عع- جم عايكت ىعع ايلمو ىع.ع-اىملعام نى ى ع  ىع يمدعاملى رى.

 سعيد، مروة السيد.

واس:ع  اا ع ادانا عبكماىععامانيوس/عإ يرا عز ينعاموعععايلمو ىتىعمدىعط بعامد ااىععاملماىعاععفى ل عةم

 .ع0212ام ىهرة عع-امد نعع دعام ى ى عنج ءع ت ع.

 فى ل عةمواس.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 سليمان، هبة هللا.

ناييي ععييييععطييي بعامارقييي ع:ع  ااييي ع اداACRLإلاطيييى عامليييىمعمميييوعععايلمو يييىتىعبيييىمتلمالعامليييىلععبىايييتملدامع ليييى ؤرع

  ليييعع مايييىععاملميييومعام يتييي ع امتر ا اييي ع  مايييىععاملميييومعالافتمىعاييي عبجى لييي عةميييواس/عإ يييرا ع نيييد عإبيييراهالع

 .ع0219ام ىهرة عع-ع دعامبر عخىمدعةتؤسعإبراهال.

 فى ل عةمواس.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع
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 سميع ، ليلى.

Information literary skills among the undergraduate students: Sur University College case.- Arab J. of 

Library & Information Science.- Vol.38, No.1, (January 2018).- p.4-21. 

 السيد، رانيا سعد.

 ريييىاىع   ر كيييىعبميييدا سع  يييى اععاميييوعععايلمو يييىتىعميييدىعطييي بعايرةمييي عامثىنو ييي عبييين لعامتلميييالعاي يييرىع امبر 

 .0211إلااكند    عع-إلااكند   :ع  اا ع ادانا /عإ را ع يتىءع ير سع  راس.

 فى ل عإلااكند   .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 سيد، عبد الرحمن إبراهيم.

/عإ يرا عغيى ةعع يدعايينللع وسي ى ع بيى عاموعععايلمو ىتىعميدىعطي بعفى لي ع زهيرعبىم يىهرة:ع  ااي ع اداناي 

 .ع0212ام ىهرة عع- وزى.

 فى ل ع زهر.ع ما عامد ااىععإلااتىنا .عقتلعاموثى  ع ايكت ىع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 شامى، شادى.

 ليييى ؤرعاميييوعععايلمو يييىتىعايييعع يييلع ييينعأ ر كيييىع مثمييي عبييييع) ال ييي عنبراايييكى(ع كنيييداع مثمييي عبييييع) ال ييي ع ىنيتوبيييى(:ع  ااييي ع

 .ع12-1صعع-(.0214)ابتمبرعع11ععع-.Cybrarians Journalع- ى ن . 

 الشوابكة، يونس أحمد إسماعيل.

ايجميييي ع   نايييي عمممكت ييييىععع-  الال ييييهعاييييععامنتييييىجعاماكييييرىعاملربييييىعاينشييييو .عInformation Literacy  يييير ةع

 .112-121صعع-(.0212) يتمبرعع9 عع11 جع- ايلمو ىع.

 صالح، مدثر أحمد.

 .ع0212الخرطوم عع-يلمو ىتىعاععايجتم عالجى  ع.اموعععا

 فى ل عأمع   ىسعإلاا  ا .ع-أطر ة ع) كتو ا (

 عبد الحميد، روان محمد.

اميييييييييييييييييوعععايلمو يييييييييييييييييىتىعام ييييييييييييييييي ععيرضييييييييييييييييي ىع   امعبى ايييييييييييييييييكند   :ع  ااييييييييييييييييي ع اداناييييييييييييييييي ع ييييييييييييييييي عابتكيييييييييييييييييى عموةيييييييييييييييييىعع

 ص.10ع-متنما عه اعاموعع.ع infographicsاع  ا 

 .ع0212 ععإلااكند   عع-مممكتأىعاي تكر.ععاملربىعم مر اياعع

 .022-001صعع-(.0202)أبر لعع0 عع92سع- ضىعاع:ع جم عايكت ىعع ايلمو ىععاملربا .أ

 عبد العال، عبير هالل.

ع1 عع0 يجع-ايجمي عاي ير  عملميومعايلمو يىع.ع-اموعععايلمو ىتىع  يدىعايكت ىععالجى لا :ع    عاالشرا ا .

 .191-122صعع-(.0212)أبر لع

 عبد الفتاح، خالد.

 .94-99صعع-(.0202)أغتر عع21 عع2سع-  ضىع.ع-هرمعاموعع..عامرر  عإلعع جتم عايلر  .
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 عبد الواحد، ضياء الدين.

  ى اععاموعععايلمو ىتىعكنوا جعممتلملعاععايلى ؤرعام و ا ع  ى  ما عام اىاا عمبرا جعامتلميالعامليىلع:ع  ااي ع

 ص.92ع- يمام .

 .0212 ق ر عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع02م مرعاياعع

 .22-02صع-(.0212) نى رع/ع ى سعع1 عع9 جع-أ ضىعاع:عايجم عامد ما عملمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 عبدو، أحمد إبراهيم.

لز ييز عأةمييدع  اييالعامييوعععايلمو ييىتىعمييدىعطيي بعفى ليي ع  شيي ع:ع  اايي ع ادانايي /عإ ييرا عسهييىاىععمييرعع ييدعام

 .0212ام ىهرة عع-الاد.

 فى ل ععؤسع م ع.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع–أطر ة ع) كتو ا (ع

 عثمان، نها محمد.

   ع يييييي كىععامتوافييييييلعالافتمييييييىععع)امايييييييي عبييييييو (عاييييييععامييييييوعععايلمو يييييييىتىعبيييييي  ا ةع ز ييييييىعع امكييييييوا ل:ع  ااييييييي ع

ع-(.0219) وماييييييو/عاييييييبتمبرعع0 عع2 ييييييجع-يكت ييييييىعع ايلمو ييييييىع.ايجميييييي عامد مايييييي عملمييييييومعاع-ااتكشييييييى ا ع يمامايييييي .

 .024-141ص

 عثمان، نها محمد.

ايجميييييي عامد مايييييي عملمييييييومعايكت ييييييىععع–اميييييوعععايلمو ييييييىتىعمييييييدىعاييييييييى ؤسعبميى  يييييي عاينو ايييييي :ع  ااييييي ع ادانايييييي .ع

 .020-011صعع-(.0212)أبر ل/ع وناوعع0 عع0 جع- ايلمو ىع.

 العجمى، منيرة سعد.

وعععايلمو يييىتىعميييدىعطييي بعايرةمييي عامثىنو ييي عبييين لعامتلميييالعال كيييو ىع  فنأيييىعبىييييدا سعامكو لاييي :ع  يييى اععامييي

   ق .ع009م ع-أع-.0214اوهىج عع-  اا ع  ى ن /عإ را ع يمدع ت ععع دعام ى ى عنىفرعأبوعز دعامكشكى.

 فى ل عاوهىج.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 ة، مروة السيد سعيد.عماش

ع-   عايكت ييييي ع أخ يييييى ىعايكت يييييىععبكمايييييىععامانيييييوسعبلنماييييي عاميييييوعععايلمو يييييىتىعميييييدىعطييييي بعامد اايييييىععاملمايييييى.

 ص.02

 .0212ام ىهرةع عع–.   جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعمع19م مرعاياعع

 عماشة، مروة السيد سعيد.

ع-(.0212)ع2عع-ايجميي عاملربايي عممد ااييىععايلمو ى ايي .ع-و .امييوعععايلمو ييىتىعمييدىعطىم ييىعع ماييىععفى ليي عالجيي

 .90-90ص

 عيد، سهير عبد الباسط.

 جمييييي عايكت ييييىعع ايلمو يييييىععع-امييييوعععايلمو ييييىتىع  يييييىع يييير   عبييييهعايييييععإلانتييييىجعاماكييييرىعاملربيييييى:ع  اايييي ع يمامايييي .

 .142-192صعع-(.0214) نى رعع1 عع04سع-املربا .
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 الغانم، منى عبد هللا.

ايجميي عاملربايي عع- امتث اييفعب ضييى ىع كنوموفاييىعايلمو ييىعع ام واعييدع خ قايي عاييععالج ييىععال كو ايي .امتوعايي ع

 (.0202) وماوعع11عع-ممد ااىععايلمو ى ا .

 قتاتلية، نفيسة.

اموعععايلمو ىتىع آماىععاموفولعال رعممملمو  عاملمماي ع امت ناي عميدىع ايى  ةعالجيى لاؤس:ع  ااي ع اداناي ع

 .021-140صعع-فى ل ععنىب .ع-آلا ابع املمومعإلااتىنا ع الافتمىعا عبكما ع

 .0214عمىس عع-.عامد لععمممكت ىعع عايلمو ىعع عامتوثا ع:عاموفولعال رعممملمو ىععم مراياعع

 كامل، محمد عبد الفتاح.

 اداناييي /عإ يييرا عبيييرا جعاميييوعععايلمو يييىتىعاي د ييي عيرضييي ىعايتلشيييااىععاي ييير  ع  يييدىعإلا يييى ةع نهيييى:ع  ااييي ع

 ص.020س ع-أع-.0212  ؤسعامكوم ع- يمدع يمدعامنجى  ع اىمعفىبرع را .

 فى ل عاينو ا .ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىع.ع-أطر ة ع) كتو ا (

 مبروك ، ابراهيم السعيد .

 ص.ع144ع-.ع0219 ا عامو ىءعمدناىعامر ىع ع عامنشرع عع– نما عاموعععايلمو ىتىعمدىعاملى مؤسعبىيكت ىعع.ععععععع

 . محمد، أسماء حسين

ع-  ى اعع يوع  ا عايلمو ى ا عام  ر  عاععايكت ىععايد ايا عالخىفي عبمد ني عإلاايكند   :ع  ااي ع اداناي .

 ص.94

 .0212إلااكند    عع-.ععاملربىعمممكتأىعاي تكرعم مر اياعع

 .042-099صعع-(.0214)أبر لعع0 عع04سعع-أ ضىعاع:ع جم عايكت ىعع ايلمو ىععاملربا .

 مدادحة، أحمد نافع.

ايجمي عاملرباي عمأل  يافعع-قاىسع تتوىعاموعععايلمو يىتىعايععالجى ليىععال كو اي ع   ناي :ع  ااي ع ر ا اي .

 .920-020صعع-(.0214) وناوعع90 ععع00 جع- امتوثا ع ايلمو ىع.

 مرس ى، نادية سعد.

ايجمي عامد ماي عملميومعايكت يىععع-ى ل عطنرى:ع  اا ع اداناي .اموعععايلمو ىتىعمدىعطم  عامد ااىععاملماىعبج

 .024-004صعع-(.0212) نى ر/ع ى سعع1 عع0 جع- ايلمو ىع.

 مفداوى، شهر زاد.

امييوعععايلمو ييىتىعامرقمييىع اييمو عام ييىةثؤسعبىيكت ييىععالجى لايي :ع  اايي عةىميي عطم يي عامد ااييىععاملماييىعب تييلع

ع1عع-. ع   ييييييافعايجميييييي عالجزا ر ييييي عمممكت ييييييىعع ايلمو ييييييىعع-.1ران عقتيييييينع-اماؤز يييييىءعفى ليييييي عإلاخييييييوةع نتيييييو ى

 .90-02صعع-(.0202) ى سع

اشيييرةعع-.ملتقــى الـــوعى املعلومـــاتى بجامعـــة الســـلطان قـــابوس ينــاقش قضـــايا املعلوماتيـــة وارتباطالهـــا ألاخالقيـــة

 .2-9صع-(.0212) برا رعع1 عع00 ج-فملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماجعاملربى.



 

 

553 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

 منصور، عصام.

A survey of digital information literacy (DLL) among library and info. professionals at South 

Valley University, Egypt.- Digital Library Perspective .- Vol.33, No.2  (2017).- p.166-188. 

 النجار، ميريل محسن.

ADEK and school librarians  promoting information literacy at schools/ Sup. Sherif Shaheen.- 

Dubai, 2018.- 124, [40] p. 

Thesis (MLIS) - The American University in the Emirates. 

 هاشم، مود اسطفان.

 .ع02-1صعع-(.0219) وناوعع19ععع-.Cyrbrarians Journalع-اموعععايلمو ىتىعبؤسعايكتباؤسع   ى  ماؤس.

 يبورث، مارك.ه

 ييد ي عامييوعععايلمو ييىتىعاييعع جييىلعامتلمييالعاي نييىععيييععامتييمالع الااتاتييى /ع يي مافع ييى  عها ييو لع فاييو ع

) ر وعييىععع-ص.919ع-.0212امر ييىض:ع كت يي عايمييكع  ييدعاموطنايي  عع-  متييوس؛ع رفميي ع  ييدعبيينع يمييدعامايير ح.

 (92 كت  عايمكع  دعاموطنا .عامتمتم عامثىنا ؛ع

 بنت محكر.الهيف، عالية 

ع-   عاميييوعععايلمو يييىتىعايييعع ي اييي عاقت يييى عايلر ييي عميييدىعاييياداعع عميييىلعبمد نييي عامر يييىض:ع  ااييي ع ر ا اييي .

 .029-090صعع-(.0214)ع1 عع09 جع- جم ع كت  عايمكع  دعاموطنا .
 

 وقف المكتبات
 

 غانم، إبراهيم البيومى.

ع- جمييييي ع ل يييييدعايملروطيييييىععاملرباييييي .ع- ا . يييييرالع قيييييفعايملروطيييييىعع ايكت يييييىععايييييععال ضيييييى ةعاملرباييييي عإلااييييي  

 .112-92صعع-(.0219) ى وعع1 عج20 ج

 محمود، خالد حسين.

ع92 ععع01سع-آ يييى عامث ى ييي ع ام يييرال.ع-قيييراءةعايييعع قااييي عمممميييكعع يييدعاملز يييزعبمكت ييي عامشيييغدلععبمد نييي عةى يييل.

 .129-191صعع-(.0212) برا رع
 

 ويبــال

 )أنظر أيضا: تحليالت الويب(
 

 ياسر يوسف. عبد املعطى،

ععع-اعميييل.ع-/ع ىايييرع واييفعع ييدعايلريييى عنىفييرع تليييبعالخيير نج.4.0إليييععامو ييبعع1.0 ةميي عايكت ييىعع ييينعامو ييبع

 .144-120صعع-(.0212) نى رعع12
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 عبيبى، محمد.

Web seraping au service de la veille strategique.- Rabat, 2017.- 70p. 

Thesis- Ecole de Sciences  de l 'Information. 
 

 2.0الويب 
 

 .إبراهيم، مها أحمد

ع-امو يييبعالافتميييىععع     عايييععامتوافيييلعاملمميييىعامرقميييىع  شيييى ك عايلر ييي عبيييؤسعام يييىةثؤسعبىلجى ليييىععاي يييير  .

 .929-929صع-(.0212)أكتوبرعع0 عع9 جع-ايجم عاي ر  عملمومعايلمو ىع.

 جوهرى، عزة فاروق.

 .21-20صعع-(.0212)أبر لعع40 ععع02سع-أةوالعايلر  .ع-.امو بعالافتمىععع بنىءع أسعايىلعامبشرى 

 رمضان، غفران أحمد.

عيععامتنما عاي ناي عممليى مؤسعايععايكت يىععايد ايا عبميى  ي عقنيى:ع  ااي ع يماماي /عع0.2  ثؤرع ر ا ىععامو بع

 .0202امااوم عع-إ را عإامىعالع فبععثمىس عأةمدع فبعأةمد.

 ااوم.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.فى ل عامع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 سعيود، نورية.

 .011-191صعع-(.0212)ع9 عع0 جع-ا ى ة.ع- ايكتأىعاعع كت ىععايرىمل عاملمو ا .ع0.2 ر ا ىععامو بع

 الشمرى، رغد عبد الهادى.

املراقايييييييي ععايجميييييييي ع-  جييييييييىالععااييييييييلثمى هىعاييييييييععامتلمييييييييالعايد سيييييييي ى:عاماو اييييييييوبعأنموذفييييييييى.ع0.2 ر ا يييييييىععامو ييييييييبع

 .20-02صعع-(.0214)ع9 عع4 جع-متكنوموفاىعايلمو ىع.

 .لوقيم، محمد الهادى

Web 2.0 et  bibliothèques/ Mohamed El Hadi Loukem, Nadia Aliouali.- Revue d' Information 

Scientifique &Techniques.- Vol.23, No.1, (2016).- p.51-70. 

 املالك، حمد بن سعد.

 .09-02صعع-(.0211) يتمبرعع10ععع-ايكت  .ع-  جتم عايكت ىععاموطنا .ع0.2مو بع ر ا ىععا

 مجاهد، وزنة.

اعع علعام يثعاملممى:ع  ااي ع اداناي عمرم ي ع ىاي رعإعي مع ا  يىلع عميلعع0.2 ر ا ىععالجالعامثىاىعممو بع

خمييييي عع-ر ا ع ييييد ر  .ايكت ييييىعع ايلمو ييييىععطييييو عايىايييي رعاييييععفى ليييي عالجا لييييععبوالى يييي /ع زنيييي ع جىهييييد ع يييي

 .ع0212 ماىن  ع

 فى ل عالجا لع.ع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع
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 منشار، سهام.

ع- إ ىةييييييي عالخيييييييد ىعع   يييييييااا :ع  ااييييييي ع وقييييييي ع   يييييييافعاميييييييوطنىعإلا يييييييى اتىعنموذفيييييييى.ع0.2 ر ا يييييييىععامو يييييييبع

Cybrarians Journal.-02-1صعع-(.0214) يتمبرعع10ععع. 

 .نور الدين، جوالى

 .119-42صع-(.0214)ع0 عع2 جع- جم ععملعايكت ىع.ع-.0.2 ايكت  عع0.2 ر ا ىععامو بع
 

 الويب الداللى
 

 السعيدى، هيله عبد هللا.

 جمييييي عايكت يييييىععع-امو يييييبعاميييييداللععايييييععامتجيييييى ةعإلامك ر ناييييي :ع  ااييييي عةىمييييي عيتيييييىفرعامكتيييييبعإلامك ر ناييييي عاملرباييييي .

 .92-09صعع-(.0212) يتمبرعع1ع- ايلمو ىعع امتوثا عاععاملىملعاملربى.

 محمد، خالد عبد الفتاح.

امو يبعامييداللعع  ر ا ى يهعاييععايكت يىع/ع يي مافعخىميدعع ييدعاماتيى ع يمييد ع  شيى  ىععإاييمىعالع فيبععثمييىس ع

 .0214امد ىم:ع كت  عايت نى عع-.1 ع- م نعامنشرتى ع فبعع دعال ماد.
 

 ةــاليقظ
 

 .بادى، سوهام

 جمييي عايركيييزعع-ترم يييىعع ر ا  ييى/عايييوهىمعبييى ى ع  يييدا عاييلو ى.أاييىمابعاما  ييي عايلمو ى ايي عايييععايكت ييىعع  

 .199-111صعع-(.0214) نى رعع9 ععع1 جع-املربىعمم يولع امد ااىععاعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 بوغريرة، ابتسام.

ع-اما  ييييي عايييييععأ  يييييافعايماتيييييىععالاقت يييييى   :ع  ااييييي ع اداناييييي عبىمشيييييرك عإلا ر  اييييي عممزفيييييىجعموال ييييي عفاجيييييل.

 .ع0212ع-.ع قتنران

 .0فى ل عقتنران عع-أطر ة ع) ىفتتؤر(

 شعبى، إيمان.

فىهز ي عاما  يي عامتكنوموفاي عاييعع يتييؤسعخيد ىععايلمو ييىععاييععايكت يىععالجى لايي ع يينع ف ي عن ييرعايكتباييؤس:ع

 .0212قتنران ع عع-أمعام واقع.ع-  اا عةىم عبىيكت  عايركز  عبجى ل عاملربىعبنع  ادى

 .0فى ل عقتنران عع–أطر ة ع) ىفتتؤر(ع

 غرارمى، وهيبة.

 جميييي عايركييييزعع-اما  يييي عايلمو ى ايييي عأاييييموبع  تكييييرعمترييييو رع ماتييييىععايلمو ييييىع:ع كت ييييىععاموقييييفعأنموذفييييى.

 .12-01صع-(.0202)ع10 عع2 جع-املربىعمم يولع امد ااىععاعععمومعايكت ىعع ايلمو ىع.

 .192-111 عصع0 جع-.0219ايد ن عاينو ة عع-.أ ضىعاعع:ع م مرعالابتكى ع ا جىهىععامتجد دعاععايكت ىع
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 هندى، هندى عبد هللا.

 ص.04ع-اما   عالاا را اجا :عنيوعاالشرا ع تت  لعايكت ىعع ايتتااد نعالجد :ع  اا عاالشرا ا .

 .0219 رس ىع رر   عع- جملا عاي ر  عمممكت ىعع ايلمو ىعع    اف.مع00م مرعاياعع

 ع–(ع.ع0202)عابر لع/ع وناوعع0 عععع2 جعع– ما عملمومعايكت ىعع عايلمو ىعع.عايجم عامدعأ ضىعاع:

 .102ع-111صع
 

 وتيوبــالي
 

 دياب، زينب أحمد عبد هللا.

قنييواععايكت ييىعع  ماتيييىععايلمو ييىعععيييععاماو ايييوب:ع  اايي ع سيي ا ع يماماييي /عإ ييرا عةتيينىءع  جيييوب ع

 .0219بنهىع عع-أاى  عةى دععيع.

 فى ل عبنهى.ع ما عآلا اب.عقتلعايكت ىعع ايلمو ىع.ع-ر(أطر ة ع) ىفتتؤ

 الزامل، منصور عبد هللا.

:ع  ااي عYou Tubeاي ىط عامتلماما عاملرباي عمتمل يحعايكت يىعع ايلمو يىعععييعع وقي عامتوافيلعالافتميىععع

 .012-001صعع-(.0212)أكتوبرعع9 عع02 جع- جم عايكت ىعع ايلمو ىععاملربا .ع-إة ى ا ع  ى ن .

 زهير، عين أحجر.

اييععتتيييو  عخييد ىععايكت ييىععاموطناييي عاييععاميييوطنعاملربييى:ع  ااييي ع يمامايي عييتيييوىععYou Tube   عاماو اييوبع

 ص.ع12ع-  ىط عامااد وعبىممغ عاملربا .

 .0212ام ىهرة عع-  يى عاملربىعمممكت ىعع ايلمو ىع.مع04م مرعاياعع

 عبد الهادى، سارة محمد.

 عامتييييد ي ع امريييي بعبىمكماييييىععاملممايييي عاييييععفى ليييي عايمييييكعع ييييدعاملز ييييزعنيييييوعااييييتملدامعا جىهييييىععأعضييييىءعها يييي

 ص.92ع-اععاملمما عامتلماما .عYou Ttubeاماو اوبع

 .0214 ت  ع ععع-جملا عايكت ىععايتمل    ع رععالخماج.لع09م مرعاياعع
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 اتــــالكشاف
 

 

 قائمة الدوريات المكشفة
 

 

 الاتجاهات الحديثة في املكتبات واملعلومات )القاهرة(

 أحوال املعرفة )الرياض(

 آداب البصرة

 أدب ألاطفال : دراسات وبحوث )القاهرة(

 اشارة ) الجزائر(

 )تونس(  اعلم 

 آفاق الثقافة والتراث )دبي(

 إقرأ )الشارقة(

 ألاهرام )القاهرة(

 ببليوفيليا ) الجزائر(

 بحوث في علم املكتبات واملعلومات  )القاهرة(

 البناء

 التدوين) الجزائر(

 التراث ) الجزائر(

 التراث العربى املسيحى

 تراثيات  )القاهرة(

 التسجيلة )الرياض(

 التعريب 

 ة ) الجزائر(جسور املعرف

 حوليات آداب عين شمس )القاهرة(

 حوليات جامعة الجزائر

 حوليات مركز البحوث والدراسات التاريخية 
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 حولية كلية الاداب ، جامعة بنى سويف)مصر(

 حولية كلية اللغة العربية ، ايتاى البارود) مصر(

 حولية كلية اللغة العربية بجرجا ) مصر(

 حولية املكتبات و املعلومات ) السودان( 

 حولية املنتدى للدراسات الانسانية

 الخزانة )العراق(

 الدارة ) الرياض(

 دراسات : العلوم الانسانية و الاجتماعية

 دراسات فى التعليم العالى ، جامعة أسيوط )مصر(

 دراسات املعلومات )الرياض(

 الديموقراطية )القاهرة(

 (الذاكرة ) الجزائر

 ذاكرة مصر

 الرافد )الشارقة(

 رفوف )الجزائر(

 الروزنامة  )القاهرة(

 السبط ) الجزائر(

 الطفولة و التنمية

 عالم التربية

 عالم الفكر ) الكويت(

 عالم الكتاب  )القاهرة(

 علوم املخطوط ) الاسكندرية(

 الفهرست  )القاهرة(

 الفيصل  )الرياض(

 املجلة

 القانونية و الاقتصاديةمجلة الاجتهاد للدراسات 

 مجلة آداب جامعة الخرطوم ) السودان(

 مجلة آلاداب ، جامعة امللك سعود ) الرياض(
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 مجلة آداب الكوفة )العراق(

 مجلة آداب النيلين ) السودان(

 مجلة آلاداب و العلوم الاجتماعية ، جامعة السلطان قابوس) سلطنة عمان(

 )جامعة تشرين( ) سوريا(مجلة آلاداب والعلوم إلانسانية 

 املجلة ألاردنية فى العلوم الاجتماعية

 املجلة ألاردنية للمكتبات واملعلومات

 مجلة اريد الدولية لقياسات املعلومات )ماليزيا(

 مجلة البحوث الادارية 

 مجلة بحوث كلية آلاداب جامعة املنوفية )مصر(

 مجلة البحوث و الدراسات الاسالمية )العراق(

 قيق املخطوطات ) العراق(مجلة تح

 مجلة التراث العلمى العربى

 مجلة التربية و ثقافة الطفل

 مجلة التواصل اللسانى

 مجلة الثقافة و التنمية 

 مجلة جامعة ألانبار للعلوم الاسالمية ) العراق(

 مجلة جامعة ألانبار للغات و آلاداب ) العراق(

 مجلة جامعة البعث للعلوم الانسانية  )سوريا(

 جلة جامعة طيبة لآلداب و العلوم الانسانية ) السعودية(م

 مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية ) العراق(

 املجلة الجزائرية للمخطوطات

 املجلة الجزائرية للمكتبات و املعلومات و ألارشيف 

 مجلة جيل العلوم إلانسانية والاجتماعية )سوريا(

 مجلة الحقوق ) الكويت(

 العلوم الانسانية ، جامعة زيان عاشور بالجلفة ) الجزائر ( مجلة الحقوق و 

 مجلة الحكمة للدراسات الاعالمية و الاتصالية

 مجلة حوض النيل ، جامعة النيلين ) السودان(

 مجلة الدراسات التاريخية و الحضارية املصرية 
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 مجلة دراسات الوثائق ) الرياض(

 ) القاهرة( املجلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات

 املجلة الدولية للبحوث فى العلوم التربوية

 مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الانسانية

 مجلة رماح لعلوم املكتبات و التكنولوجيا

 املجلة السورية لعلم املعلومات

 املجلة العراقية لتكنولوجيا املعلومات

 املجلة العراقية لدراسات املعلومات و التوثيق

 العراقية للمعلوماتاملجلة 

 املجلة العربية 

 املجلة العربية العالم و ثقافة الطفل

 املجلة العربية لآلداب و الدراسات الانسانية 

 املجلة العربية لالدارة ) القاهرة(

 املجلة العربية لألرشيف والتوثيق واملعلومات )تونس(

 املجلة العربية للثقافة ) تونس(

 منية املجلة العربية للدراسات ألا 

 املجلة العربية للدراسات املعلوماتية ) السعودية (

 املجلة العربية للمعلومات )تونس(

 املجلة العربية للمعلوماتية وأمن املعلومات 

 مجلة علم املكتبات ) الجزائر(

 املجلة العلمية للتكنولوجيا و علوم الاعاقة 

 رة(املجلة العلمية للمكتبات و الوثائق و املعلومات ) القاه

 مجلة العلوم الاجتماعية) الكويت(

 مجلة العلوم الاقتصادية و الادارية 

 مجلة العلوم التربوية ) السعودية(

 مجلة العلوم التربوية ، جامعة جنوب الوادى ، كلية التربية بقنا)مصر(

 مجلة القانون و الاقتصاد

 مجلة قطاع الدراسات الانسانية ، جامعة ألازهر) مصر(
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 آلاداب،  جامعة الاسكندريةمجلة كلية 

 مجلة كلية آلاداب ، جامعة أسيوط

 مجلة كلية آلاداب،  جامعة بني سويف

 مجلة كلية آلاداب ، جامعة حلوان

 مجلة كلية آلاداب ، جامعة طنطا

 مجلة كلية آلاداب ، جامعة القاهرة

 مجلة كلية التربية ألاساسية ) العراق(

 مجلة كلية التربية ، جامعة أسيوط

 لة كلية التربية، جامعة املنصورةمج

 مجلة كلية التربية للبنات )العراق(

 مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات و البحوث الاجتماعية ، جامعة الفيوم) مصر(

 مجلة كلية العلوم الاسالمية ) العراق(

 مجلة كلية اللغة العربية ، جامعة ألازهر )أسيوط(

 معة ألازهر ) املنوفية(مجلة كلية اللغة العربية ، جا

 مجلة كلية امللك خالد العسكرية  ) السعودية(

 املجلة الليبية للمكتبات واملعلومات وألارشيف

 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق

 مجلة املخطوطات و املكتبات

 مجلة مركز الخدمة لالستشارات البحثية )كلية آلاداب جامعة املنوفية( )مصر(

 للبحوث والدراسات في علوم املكتبات واملعلومات )سوريا(مجلة املركز العربي 

 املجلة املصرية لعلوم املعلومات )بني سويف(

 املجلة املصرية للمعلومات) القاهرة(

 مجلة املعلومات العلمية والتقنية )الجزائر(

 مجلة معهد املخطوطات العربية )القاهرة(

 املجلة املغاربية للتوثيق واملعلومات )تونس(

 املجلة املغاربية للمخطوطات ) الجزائر(

 مجلة املكتبات واملعلومات )طرابلس(

 مجلة املكتبات واملعلومات العربية )الرياض(
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 مجلة املكتبات واملعلومات والتوثيق في العالم العربي )القاهرة(

 مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية )الرياض(

 املخطوطات الاخبارية ) القاهرة(

 ثقافية )القاهرة(املخطوطات ال

 مستقبل التربية العربية

 املصادر ) الجزائر(

 معلوماتك ) السعودية(  

 املفكر ) الجزائر(

 مكتبات . نت )القاهرة(

 املكتبة )مكتبة امللك فهد الوطنية ( )الرياض(

 املنهل

 املوروث )بغداد(

 نشرة جمعية املكتبات املتخصصة، فرع الخليج العربي )البحرين(

 ر(هرمس ) مص

 الوراقة )البحرين(

 الوعى الاسالمى

     ومضات ) الامارات(
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 قائمة المؤتمرات و الملتقيات المكشفة

 

الحمامىىىىىات ) تىىىىىونس( : وزارة الشىىىىى ون  –املكتبىىىىىات العامىىىىىة و ادارة التغييىىىىىر . امللتقىىىىىى الىىىىىدولى : 

 .4102يناير  42 – 42الثقافية ، الادارة العامة للكتاب ، 

كىىىىىىربالء: مكتبىىىىىىة ودار مخطوطىىىىىىات  -.  4102امللتقىىىىىىى العلمىىىىىىى الثىىىىىىانى  للفهرسىىىىىىة والتصىىىىىى يف ، 

 .4102العتبة العباسية املقدسة، 

ل واقىىع خىىدمات مكتبىىات املطالعىىة العموميىىة بىىين عشىىوائية ال شىىر امللتقىىى الىىوطنى  ألاول حىىو 

واملعلومات والخدمة النوعية للمستفيد، نظمته املكتبة الرئيسة للمطالعة العمومية 

 .4102تبسة: دار السعيد لل شر والتوزيع،  -نوفمبر. 40-41لوالية تبسة يومى 

 .4109سبتمبر  00 – 9ينة املنورة ، املد –م تمر الابتكار واتجاهات التجديد فى املكتبات . 

واملعلومىىىىات السىىىابع  و العشىىىىرون : الثقافىىىة املعلوماتيىىىىة فىىىىى  للمكتبىىىىاتمىىى تمر الاتحىىىىاد العربىىىى 

ألاقصىىىىر) مصىىىىر( :   -واقع ورهانىىىىات املسىىىىتقبل. ىىىىىىىىىىىىىىىىىىمجتمىىىىع املعرفىىىىة العربىىىىى: تحىىىىديات ال

 .4102نوفمبر  02-02

علومات الثامن و العشرون : شبكات التواصل الاجتماعى م تمر الاتحاد العربى للمكتبات وامل

 .4102نوفمبر  49-42القاهرة،  -وتأثيراتها فى م سسات املعلومات فى العالم العربى.

مىىىىى تمر الاتحىىىىىاد العربىىىىىى للمكتبىىىىىات واملعلومىىىىىات التاسىىىىىع و العشىىىىىرون : ر يىىىىىة مسىىىىىتقبلية لىىىىىدور 

مات وألارشيف بالعالم العربى. الجمعيات والاتحادات املتخصصة فى املكتبات واملعلو 

 .4102نوفمبر  40-09بورتسودان :  -

مىىىىىى تمر الاتحىىىىىىىاد العربىىىىىىىى للمكتبىىىىىىىات واملعلومىىىىىىات الثالثىىىىىىىون : م سسىىىىىىىات املعلومىىىىىىىات واملعرفىىىىىىىة 

 .  4109أكتوبر  21-42جزيرة جربة) تونس( :   -العربية: ألادوار واملسئولية املجتمعية. 

ات ىىىىىىىىىىىىىىىون )عىن بعىد( : تطبيقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىادى و الثالثىىىىىىىىىىىاملعلومىات الحم تمر الاتحاد العربى للمكتبات و 

 -و اسىىتراتيجيات ادارة املعلومىىات و املعرفىىة فىىى حفىىا الىىذاكرة الوطنيىىة و امل سسىىية . 

 . 4141ديسمبر 2-9

 .4102مارس  02، 02القاهرة ،  –م تمر ألارشفة الالكترونية . 
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الاسىىىىىكندرية : مكتبىىىىىة  -.  4109فبرايىىىىىر  2،  2ت ال شىىىىىر فىىىىىى العىىىىىالم العربىىىىىى ، مىىىىى تمر اقتصىىىىىاديا

 .4109الاسكنرية و الافال ، 

املىىى تمر الاقليمىىىى لالفىىىال فىىىى املنطقىىىة العربيىىىة ، الثالىىىث : دور م سسىىىات املكتبىىىات و املعلومىىىات  

ابريىىىىىل  42، 42الحمامىىىىىات )تىىىىىونس( ،  –وألارشىىىىىيف العربيىىىىىة فىىىىىى التنميىىىىىة املسىىىىىتدامة . 

4102 . 

امل تمر الاقليمى لالفال فى املنطقة العربية  ، الرابع : تكنولوجيىا املعلومىات و املعرفىة الرقميىة 

 .4109ابريل  42 – 42الشارقة ،  –و تأثيرها على م سسات و بيئة املعلومات العربية. 

اهرة : ىىىىىىىىىىىىىىالق –اسع عشىىر . ىىىىىىىىىىىىات واملعلومىىات وألارشىىيف التىىىىىىىىىىىىىة املصىىرية للمكتبىىىىىىىمىى تمر الجمعي

 . 4102سبتمبر  44 – 41

 – 02الاسىىكندرية :  –مىى تمر الجمعيىىة املصىىرية للمكتبىىات واملعلومىىات وألارشىىيف العشىىرون . 

 .4102يوليو  09

القىىاهرة :  –مىى تمر الجمعيىىة املصىىرية للمكتبىىات واملعلومىىات وألارشىىيف الحىىادى والعشىىرين .  

 .  4102يوليو  2-01

مرسىىى مطىروح  –م تمر الجمعية املصرية للمكتبات واملعلومات وألارشيف الثىانى والعشىرين.

 :4109 . 

 .4102الكويت: -م تمر جمعية املكتبات املتخصصة، فرع الخليج العربى الثانى والعشرون . 

مىى تمر جمعيىىة املكتبىىات املتخصصىىة، فىىرع الخلىىيج العربىىى الثالىىث و العشىىرون : جىىودة بىىرامج 

ب والتأهيىىىىىىل فىىىىىىى املكتبىىىىىىات واملعلومىىىىىىات: خريطىىىىىىة الطريىىىىىىق نحىىىىىىو الاعتمىىىىىىاد امل ىىىىىىى التىىىىىىدري

 .. 4102مارس  9-2املنامة :  -وألاكاديمى.

مىىىىى تمر جمعيىىىىىىة املكتبىىىىىىات املتخصصىىىىىىة، فىىىىىىرع الخلىىىىىيج العربىىىىىىى الرابىىىىىىع و العشىىىىىىرون : البيانىىىىىىات 

 .4102مارس 2 - 2مسقط :  –الضخمة و آفاق استثمارها . 

املتخصصىىىىة ، فىىىىىرع الخلىىىىيج العربىىىىى الخىىىىامس و العشىىىىرون : انترنىىىىىت  مىىىى تمر جمعيىىىىة املكتبىىىىات

 . 4109مارس  2-2أبو ظبى ،  –ألاشياء: مستقبل مجتمعات الانترنت املترابطة . 

مىىىى تمر جمعيىىىىة املكتبىىىىات و املعلومىىىىات السىىىىعودية الثىىىىامن : م سسىىىىات املعلومىىىىات فىىىىى اململكىىىىة 
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عرفىىىىىىىىىة: املسىىىىىىىىى وليات، العربيىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىعودية ودورهىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىى دعىىىىىىىىىم اقتصىىىىىىىىىاد و مجتمىىىىىىىىىع امل

 .4102نوفمبر  4 –اكتوبر  20الرياض :  -التحديات، آلاليات، والتطلعات.

 -املىىى تمر الىىىدولى التخص ىىىىى فىىىى املعلومىىىات واملكتبىىىات : التنظىىىيم املعرفىىىى فىىىى البيئىىىة الرقميىىىة .

 .4109كربالء: مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية املقدسة ، 

الالكترونىىى ملكتبىىة الجامعىىة الردنيىىة الثالىىث : نحىىو مكتبىىات حديثىىة : املىى تمر الىىدولى فىىى ال شىىر 

 .4102عمان ،  -الجودة و الاعتمادية. 

أغسىىطس  9-2الاسىىكندرية ،  –املىى تمر الىىدولى لقياسىىات املعلومىىات و معامىىل التىىأثير العربىىى . 

4102. 

عمىان :  –ألاول .  امل تمر الدولى للمكتبات و املعلومات و التوثيق : الوصول الحر للمعلومات

 .4102ابريل  42 -42

 –املىىىى تمر العربىىىىى حىىىىول املكتبىىىىات و م سسىىىىات املعلومىىىىات فىىىىى ظىىىىل التكنولوجيىىىىات الحديثىىىىة. 

 .4102فبراير  42-42،  4قسنطينة : معهد علم املكتبات و التوثيق بجامعة قسنطينة 

ور املكتبيىين فىى تسىويق امل تمر العلمى الافتراضىى لجمعية املكتبات و املعلومات البحري ية : د

ات ىىىىىىىىىىىورونا : التحديىىىىىىىىىائحة كىىىىىىىىات فى البيئة الرقمية خىالل جىىىىىات و مراكز املعلومىىىىىىىىىىىاملكتب

 .  4141يونيو  21- 42املنامة :  -و التطلعات . 

مىىارس  04 ،00طبىىرق ،  –املىى تمر العلمىىى ألاول لقسىىم املكتبىىات و املعلومىىات بجامعىىة طبىىرق . 

4141. 

 .4102أسيوط،  –امل تمر العلمى الدولى ألاول لفرع جامعة ألازهر بأسيوط .  

القاهرة : معمل بحىوث أدب ألاطفىال بجامعىة  –امل تمر العلمى ألدب ألاطفال الحادى عشر . 

 . 4102فبراير  42 - 42حلوان ، 

بحىىوث أدب ألاطفىىال بجامعىىة القىىاهرة : معمىىل  –املىى تمر العلمىىى ألدب ألاطفىىال الثىىانى عشىىر . 

 . . 4102فبراير  42 - 44حلوان ، 

القىاهرة : معمىل بحىوث أدب ألاطفىال بجامعىة  –امل تمر العلمى ألدب ألاطفىال الثالىث عشىر . 

 . .4102فبراير  44 - 40حلوان ، 



 

 

977 

 

 2020 -2016 جمال املكتبات و املعلومات يف العربي الفكرياالنتاج 

 

القىاهرة : معمىل بحىوث أدب ألاطفىال بجامعىىة  –املى تمر العلمىى  ألدب ألاطفىال الرابىع عشىىر . 

 . .4102فبراير  40 - 41ن ، حلوا

املىىى تمر العلمىىىى لعلىىىوم املعلومىىىات الثالىىىث : اقتصىىىاد املعرفىىىة والتنميىىىة الشىىىاملة للمجتمعىىىات: 

 الفرص         

 . 4102اكتوبر  00 – 01بنى سويف: جامعة بنى سويف، كلية آلاداب، -والتحديات.     

: املكتبىىىىىىىىىات   املىىىىىىىى تمر العلمىىىىىىىىىى لمجمعيىىىىىىىىىة الليبيىىىىىىىىىة للمكتبىىىىىىىىات و املعلومىىىىىىىىىات و ألارشىىىىىىىىىيف  ألاول 

طىىىىرابلس :  –.  4104ديسىىىىمبر 02  - 02املعلومىىىىات و ألارشىىىىيف و تحىىىىديات املسىىىىتقبل ، و 

4102. 

: امل تمر العربى ألاول للمكتبى املبتكر . م تمر قسم املكتبات و املعلومات بجامعة الاسكندرية 

 . 4102مايو  2-2سكندرية ، الا  –

:الابىىىىداع فىىىىى تعلىىىىيم علىىىىوم املكتبىىىىات مىىىى تمر قسىىىىم املكتبىىىىات و املعلومىىىىات بجامعىىىىة الاسىىىىكندرية 

 .4102اكتوبر  2 -2الاسكندرية :  –املعلومات و الوثائق . و 

: معىىا مىىن أجىىل مىى تمر قسىىم املكتبىىات و الوثىىائق و املعلومىىات بجامعىىة القىىاهرة الحىىادى عشىىر  

 -الجديىىىىد فىىىىى مهىىىن ودراسىىىىات املعلومىىىىات علىىىى النطىىىىاقين العربىىىىى و العىىىىاملى .املسىىىتقبل : 

 .4102 42 -42القاهرة :

 . 4109الرياض ،  –. م تمر املركز الوطنى للوثائق و املحفوظات ألاول 

 09- 02بنهىىىا : جامعىىىة بنهىىىا ،  –: الواقىىىع و التحىىىديات و الحلىىىول . مىىى تمر ال شىىىر العلمىىىى الىىىدولى 

 .   4102ابريل 
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