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 تقديم 
 
 

 

 أ.د. حسن عواد السرحيي

 

 رئيس الاتحاد العربي للمكتبات واملعلومات

 

بن بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف خلق هللا أجمعين محمد 

 .. عبدهللا وعلى كافة ألانبياء والرسل أجمعين

 

لقددج ءددجائ ءجكوددن  لتعصددج لعالددو وجلاددجلس عهعلددث عفي مددجيث عيددي    دد  ف ددج       ددج  

 لثقجف دددن عصاعلدددجهتن ع لع الالتدددن عصءعالاجي دددن ع لثددد  ن علدددس امددد ث   ءجص دددج فددد  ءل صددد  

يددر  ئ ذهددلج   ةجكوددن  ح دج  صسمددجا ع سي مددجئ ع جصددا  سزع ددجئ ءدداا فد   سي مددجئ  ل دد 

عفدددج ي يددد  ي دددا تلدددت فددد   حالدددر ت ئ عل عيل دددلةئ ف بدددوهج  لدددجع    الاجتدددن  دددالذهج ع سق الاددد ا 

فيهدددج. علدددس يزددد   سزع دددجئ عفي مدددجئ  سايلفدددجئ  لا ل دددن  ددد  ف دددر  يددد   لادددجلس عف عالااج هدددج 

فعددر  ئ وج ةجكوددن عع جدديا ءللهعددج ليعاجفدد  فددي  للبددي   ةجتددج عفل جددين  ددجفج هج ورف ددجت 

  فع ليددن صت ددا عيالا ددهئ واحددلج ع حعجءددا واددر  سزع ددجئ و دد   لع ددلت  ءللهعددج  عتؤ 

علزدد  يرتددجئ ءالا ددي  سزع ددجئ لت جءددن ليعب دد ل  سمددعق    ليالابددج   عوتفددجئ عوحدددج   

 ل جتكدن عوصالاددجل    جتثددن ل تفدجئ ع   جءددن ليعب دد ل  لق  دد  عز  دجا علاددج وتفددجئ و دد   

  جه ئ  سزعللن لللت.ييم  ععبي ص الر ي   جئ عصت 
 

عصود   دد  صيودجه  لا لددت ليالازع دجئ ع سايلفددجئ عتدرتبر فليددن ي ل دن ليالازع ددجئ ع سل  دد ا 

عو ددددجهتالا  ا ع ل ددددجحث ا  دددد   س ددددج  ي ل ددددج ينجيي ددددج وثت جو ددددن عصلالا ددددج وس دددد ن  لعثق ن ددددن  

الادددي عشدددةا ج  سزع دددجئ  عصلالا دددج  سمدددجوقجئ  عصل جددد    ةلدددله عصحدددي عدددل   لزعدددج   لدددل  ت 



 

8 

 

 جائحة كورونا: جتارب عربيةتعامل املكتبات العربية مع 

ءلله  سزع جئ ع سي مجئ  ل   ي جعلا في  يالا صيوجه حل  س د ج  ل  د ا ع ادي ينجيد  

ييت  سزع جئ عاا   ةجكون  ود ا زتدجتزس عص الادي ف دث وادر  لدجتعف  سمدعنجه  فدي  لليدج 

 وجة عالا  ت      ةلله  لج يالان ليالال ن ع سل   ا ع   فج يمجعس    ي لت عج.
 

  ي ل ه ع يدج ه عدل   لزعدج  عزبد ج   لع دجت  فد   سزع دجئ ع ل ز  ل جفن  س جتت ا  

عوفدد  ه س ددجتتع ج ي ددجتذهس  دد   لعاجفدد  فددي عددلج   ةجكوددن ع سمددجعالان صت جو ددن  دد  ف ددجتتن 

 سا فددن ع ل دد   علدد   ت جوددج حددل  فل ءلددن وتفددجئ ع لعاجفدد  فالددج والاددج ت دد   ص ددعالا  تتن 

 عف ع لحغلل. سثالا   ع ل جءان ليالازع جئ فلالاج  جصا  لل  
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 مدخل :
 
 

 

ف با ءجكون  لتعصج ي ا  لاجلس ور  ج والابعيو ا جيجيث حجلن غ ر فم لان ف   

يا ز ج ج    حل   لعّ ل  عحل  ز  ف  زعءث  لع الااجئ عغيق  سي مجئ 
ّ
 لعاجف  يالاث

 لاجفن ع لالرفيه ن عهعت  عوفجت    فبعيو  لق جيجئ  لعاي الا ن ع لثقجف ن ع لع جتتن 

 ئ ح ج   لب  تن       
ّ
 لا جه  عإتقجف  لاالا  عح تن  لع قالئ و   علو   عءل   فعر 

  لاجلس والاج ف ث  لاجلس  لا لت ع لّعول  إلا  لاالا  ي  واج ع لعاي س ي   ل اج.

ءجكون عا جع  سزع جئ ع سايلفجئ ير   عل آلا   ذهلج  سا  جئ  سمع ج   ل   حالايوهج     

 ئ ي ا ف للفن  لاالا      سزع جئ ع ص   ينهج اغ  ر    ز يل  
ّ
 لتعصج فالج  ح ث ز 

ع  تقن  لاالا  عتل       ج جئ يقجتس   خجفجئ ع للجل  ليالاايلفجئ  ص   ن إلا ف ن 

غيق  سزع جئ والابعيو زصل يلج زفجم  سمعن جت  عيلانلج لنالر  ليما وجلقل ر  ي  

 ايلفجئ وج عث جا إلالزالرعص ن فنهج.يقجتس عإيجحن  جفجئ  س

ف  ع ج هيا    جءن إلا ب عت  يل  ق ت ن ن ااجف   سزع جئ  لا ل ن والابعيو زصل يلج    

في علج   ةجكون غ ر  سم لان عتلت ف   ال  ف جتتن  سزعب  ا  لا   ي ا عءث 

جفن  لعوجتج زتثر ف   ل جحث ا  لا      يل  ق ي جت  فزع ج هس      عالا  تتن  

فمعن جيهج    ظ  يج ي جئ علج   ةجكون  ح ث تل ل ف  عع عل   لزعج   لل  ترات 

يوا تيجتن عإ   ف صيوجه  لا لت ليالازع جئ ع سايلفجئ إلا  لعا ف و    ف ج   

عفيالالف ي ا ص الر ي   جئ ع س هة جئ  سبعينن  ل    ي اوهج  سزع جئ  لا ل ن     لعاجف  

م ل  عغ ر  سرللف   ججن عزّا ي جه   سا فن عل ب عت  في عل   لل ف غ ر  س

ليالازع جئ للق   بر  هج     لعاجف  في وتفجئ  سبعينن و جا ي ا ا ج   ي جتذهج   ح لتن

عص عنجه  ف  ي جت  واحلج  ل ار وغ ن  لنهلض وجعتعج     فل ءلن علج و  ر  

  عالااجي ج  لا ل ن. لمجفت ع  ةلع       جفن عهفي عةين  لع الا ن    ف
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   عيب جا : بيل لل  ت فت عل   لزعج  إلا   
 

  سمجعالان  لا ل ن     لعل  ق  ةلله  سزع جئ  لا ل ن والابعيو زصل يلج عتل  فل  يهج 

     لعاجف  في ءجكون  لتعصج غ ر  سم لان

  لز و ي      عآل جئ ف جتتن/ فمجعالان  سزع جئ  لا ل ن  سبعينن في علج 

 عيج ي ج هج غ ر  سالله   ةجكون 

  /امي ل  لحلا ي ا ف هة جئ يرايس  سزع جئ  لا ل ن في عل   لل ف حل  وقجا

 إلاوقجا ي ا يقجتس عإيجحن  جفج هج عزس  وهج ليالامعن جت 

  للالف ي ا فمجعالان  سزع جئ  لا ل ن     لعلي ن و     للاجتن ف  إلاججون 

       ع ص  جت  لللجا.

   زحج وهج ب عت   لعرايس في فا  جئ ءجكون   لعغ  ر  ل   للالف ي ا ءل ص

  لتعصج

    امي ل  لحلا ي ا زعس زصل ع  جفجئ  سايلفجئ عوس  ن  سقجفن ف  ا

  سزع جئ  لا ل ن  ال    ةجكون ف ل وجا وجئهج إلا  ل لم

  سزع جئ  لا ل ن و ن وهج  لعوع ن  عءجعاتن للالف ي ا فج / ع اي   عاج ه 

 عإف جص ج هج  سجهتن ع لب  تن سث  علج وتفجئ غ ر  سم لان لعق  ن 

  لعا ف ي ا فج  ي جع   لقجكالا ا ي ا  سزع جئ  لا ل ن في  لعغ  ر ئ  س يللن 

 ليعاجف  في علج   ةجكون

  يقجتس هتعف فمعنجه  ف  ي جت  علج  سزع جئ     لعاجف  في   ةجكون

 ع ت جه ئ لنع   سزع جئ
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 الكتاب :حماور 

 

ت دو ااجفيدا  سزع دن  حدجةئ.يد ض   لتعصدج:  جا ءجكودن ز سزع جئ  لا ل ن عي جتذهج  -

   خ ل  سمعق ي ن   خجفجئ   سمعنجه  في   ةجكون    خ ل   لجتعف 

  سزع جئ  لا ل ن ع  خ ل  سمعق ي ن ليعاجف  في وتفجئ غ ر  سعلاان -

 عفي مجئ  سايلفجئ  لا ل نإه ت  وتفجئ عينا   هعتعج     سزع جئ  -

 ل ن دددددن  لعوع ددددددن  لعق  ددددددن ع سجهتددددددن ليالازع دددددجئ  لا ل ددددددن والابعيددددددو زصل يلددددددج عءجعاتوهددددددج  -

  خجفن فمعن جيهج    ظ  وتفجئ غ ر  سعلاان

  لل اي ع لعوجتجئ   ةجكون:  علجج ل  سزع جئ ع سايلفجئ عزه ا فلجفلس    ظ   -
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 جتربة مكتبة اإلسكندرية يف التعامل مع جائحة كورونا     

 

 مكتبة اإلسكندرية  
 

 

 مقدمة:
 

ئن  ةةةةانمك ةةةة  
 
مكتبةةةةكندرةةةةك املؤكنمةةةةرنئدةرفةةةةالنئملكئبةةةةاملنلةةةة نميةةةةا نئدكتبةةةةالن ئد   مةةةةالن  ةةةة ن 

ةةةانمل تعابةةةلنضةةةي،نئملاةةة  ىن ئتعاةةةاملئل ن  فةةة  نإ ةةة نئرةةةت ا ملنمل تميةةةينلةةة ن
إنتةةةانن  اةةةكنئد ككةةةك ن مفان 

مل حنالانعتةةةاحن ئملباةةةةمنئمل ةةةتنميةةةةيلنئدكتبةةةةكنئملرا مةةةك نكنةةةةتنملجفةةة نميةةةةك نمكتبةةةةكن إنمةةةان ةةةة نميمةةةة ن

ةةانلةة نأةةلنكاباةةكن  مل نةةا ن   ةة نمكتبةةكن ئناي ؤ  ثرةةال ون  ةةانمل بةة نئمل ا ةةانمةةرنئدكتبةةالنئمل كويةةكن  مل 

بلةةةةةة نمل ئنئملرابمةةةةةةكنضاكاةةةةةةقان ئاتمامقةةةةةةانبلةةةةةة ن رةةةةةةا  نئملةةةةةةاب نمل ميتمةةةةةة ن الارةةةةةةتياضكندرةةةةةةك املؤكن

ئملفةةكة كندتب بةةالنئدفةةتدامي،ن ئ ةةلنمهةةكن  املكقةةا نكم ةةةنضائ ةةكنئتداباةةكن ةةام نئمل ا ةةانمةةرن

ئتخةةةةةةامال نئملع امليةةةةةةال نئمل ةةةةةةطئمإلن ايطاةةةةةةانمةةةةةةرن  اةةةةةةبكن  هةةةةةةا نئد ككةةةةةةكنمةةةةةةرن ةةةةةة  ن ب ةةةةةةتنككةةةةةةكملن

انمل كهن  نئملت ئالنئملهدي،ن)ئددت ط(وئملت ئالن  نئملت  ي نبرنب  ان ئ  ملت ئالن كق 

 ل نألنأك فنكاباكن  مل نان هامللنئملهع فن    نضةي،ن  كئهاةان  ميةيلنلة ن ة كيطن ةاما اان

نبلةةة ن ملةةة نكةةةا لنمكتبةةةكندرةةةك املؤكن ملفاكةةةكنك ةةةالنئديتمةةة نلةةة ن ةةة عنئملااةةةااالن ئملع امليةةةال نض ةةةاك 

ئب ةةةةةة نملتكةةةةةكؤ نئدكتبةةةةةالنئدتعاب ةةةةةكنمةةةةة ن  مةةةةةةكنضنضةةةةةادك  ن   نبةةةةةمرنمبةةةةةا ململن)0202ئمل ةةةةةاضنئدا ةةةةة تن

ئنبلةة نئتعةةكئ ن   مل نةةا(ن ئمل ةةتنن مقةةانالا اةةا نئمل كبةة نمل مكتبةةالن ئد   مةةال ن  ملةة ن  ةةهن ةةا  ن ا يةةا 

ئدكتبّتن ئد   ما  ندان ةقا نئمل ةامل نمةرنئملتاةا النئمل ا ةاملنلة نكمية ن  كةهنئملااةااالند فةانيكن

 اكن  مل ناونضنبفببنكاب0202م ةنضائ كنئمل اضنئدي  ين
 

 خدمات قطاع املكتبات خالل جائحة كورونا:
 

 :اخلدمات املرجعية والربامج املقدمة للمستفيدين 
 

كرةةةةطنمةةةةرنكمقةةةة ملنئدكتبةةةةكن ئملبةةةةاا ي، ن ؤةةةةت ن رةةةةا  نن022 فةةةةتربلن ابةةةةكنالااةةةة دنئملكبجفةةةةيكنبةةةةا ن

 ةةةةةةاما اانمةةةةةةرن ةةةةةة  نبةةةةةةا نماةةةةةةا  نمةةةةةةرنمفةةةةةةت ؤالن ابةةةةةةكنالااةةةةةة دنئملكبجفةةةةةةيك ن ب يةةةةةةهن ةةةةةةاضن بةةةةةةادن

ئدكتبةةةةالنضمكتبةةةةةكندرةةةةك املؤكنضا دةةةةةا ن مكئبةةةةةاملندكةةةةكئكئلنئتخااةةةةةكنضارةةةةةترباملق نلةةةة نأةةةةةلنكاباةةةةةكن

   مل نا ن   ن اآل  :
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     اخلدمات اإلرشادية واالجراءات التوعوية اخلاصة بالقراء داخلل قاعلة االعلالع

 الرئيسية باملكتبة:

 بةةةةلنئملةةةةة  ئملن بةةةة نتكتةةةةالن م هةةةةةرالن  ب ؤةةةةكن  جةةةةبندكةةةةةكئكئلنئمل ةةةةتن يةةةةبنئ بابقةةةةةانمةةةةرن -

  ئ لن ابكنالاا دنئملكبجفيكنضفاككنمفت ؤالنئدكتبكو

إبةةةةةةائ نكةةةةةةي  نئنعةةةةةة ككئل نمةةةةةةرن بةةةةةةلن  هةةةةةةابيي،نئتخامةةةةةةكنئدكك يةةةةةةكن  جةةةةةةبنكيةةةةةةهن   يمةةةةةةالن -

ئرتدائضنئدكتبكن بكبهنبلة ن ا ةالنض  مةانضمفةت ؤالن ابةكنالااة دنئملكبجفةيك ن ئملةةين

يةكن دكةةكئكئلنئمل  مةكنئمل ةتن يةةبن ة ةانبلة نبةةك ململنئملت ئكةان ئ ةلنئدكتبةةكنملبعاكةكنئملبا 

 ب يهنئ بابقان ئ لنئدكتبكو

إبائ نكي  ن سديل ن  جبنالاككئكئلن ئتخب ئلنئمل تن يةبنبلة نئدفةتداضنإ بابقةانب ةان -

    ملهن ابكنالاا دنئملكبجفيك ن  مل نملااك نبل نم ئ  نئملت ئالنالاكتماع و

ضةةا ،نئمل ةةائكنئملكمامةةكن   رةةي نتنيفةةمملندفةةتدام نئدكتبةةكنئملةةا   نإ ةة نئملرابةةكنئملكبجفةةيكن -

   بقيطن  اين بلن    نئدكتبكو

 بةةةةةةة نب مةةةةةةةةالنضاجمةةةةةةةةا رنئدفةةةةةةةم حنئتد ةةةةةةةة ئن اةةةةةةةةانبلةةةةةةةة ناةةةةةةةا تلنئملرةةةةةةةةكئكملنضرابةةةةةةةةكنالااةةةةةةةة دن -

 ئملكبجفيك نملتاريقنئملتبابانضي،نمفتدام نئدكتبكو

كنتنيفةمملنضتةائ  ن  بيةةكنئد   مةالنضةي،نمفةةتعياينئدكتبةكن ؤةت ن بةة ن  بيةكنكة ملنالان اةةا -

ئنمل ت ري و  مناانبل نملفن تبنايمن ةابنك مل 
 

 :خدمة الرد على استفسارات اجلمهور والباحثني 

 :الرد على الاستفسارات داخل املكتبة 

 :عبر مكاتب الخدمات املرجعية 

ئملك نبل نالارتعفاملئلنمرن   نمفا بنئتخامالنئدكك يكنضرابكنالاا دنئملكبجفيكندةاملن -

انبائن  اضنن6 ان ا ةعنرابالن  مي  ئتدم كن ئملفب  نمرنئملفابكنئملتار كن ئمل هفناباا 

نضادفةةةت ؤالنئدفةةةم حنمل رةةةكئكن ئملبةةةاا ي،نئملةةةا   نإمل اةةةان ةةة  نك ةةةطملن ئمل امل ةةةكن ئمل هةةةفنمفةةةاك 

 ئتداباكو

 بةة نب مةةالنإمل ةةا  كنبلةة ن ملكن مةةاضنمفا ةةبنئتخةةامالنئدكك يةةكنملتببيةةقنئملتبابةةانضةةي،ن -

 مفتدام نئدكتبكو
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 م اتدةةةةةةةةكنئدرتايةةةةةةةةالنضابمةةةةةةةةا نئملةةةةةةةةك ن ئملت رةةةةةةةةي ن ئملتبقيةةةةةةةةطنن يةةةةةةةةاضن فةةةةةةةة نمفاكاةةةةةةةةكن كةةةةةةةةال -

ضم  عةةةةةةةالن مبقةةةةةةةكئلن) ا مليةةةةةةةكنمدههةةةةةةةكنملرتةةةةةةةلنئملعيط رةةةةةةةال(نضهةةةةةةةعكنمفةةةةةةةتمكملنضفاكةةةةةةةكن

 ثةةا  نمفا ةةبنئتخةةامالنئدكك يةةك ن  رةةبملنئدتااةةكنضرابةةكنالااةة دنئملكبجفةةيكنمةةرنبةةمناا

  كق ملنئملكمبي  ك ناا تلنئملركئكمل ن ملئض ؤرنئملاملن نئدهاباون

 هةاي نئتخةةامالنئدكك يةكنضامل ةائكنئملكمامةةكنضا بةاككنإ ة ن  ةةادنئمل كةهنئملب رةة يف ن رة ضن  -

(face shieldن إككئكن افاضنئمل  ا كو) 

 ةةةةة كيطن كاكةةةةةالنايةةةةةامل  ا   ن)ئداامليةةةةةلنئملكا مليةةةةةكنئدابيةةةةةك(نبلةةةةة ن اكةةةةةكنمفا ةةةةةبنئتخةةةةةامالن -

 ئدكك يكو

 ن ،ن ت نئملكابقةان ك نئملكتبنبل نئمل كوكنئددههكنملةمل نب انئرتدائمقانملت ريمقا نبل -

   اضونن5ب انبم يكنئملت ري نإ  ن ما ناانب ان

 باضنإ ااكنئتدكئبانئملي ميكنتعي،نإ  املنآ كو -
 

 :عبر إلانترنت 

ةةانب ةةطناةةعاكنinfobib@bibalex.orgئملةةك نبلةة نالارتعفةةاملئلنب ةةطنئمل ط ةةاندملك ط  ةة  -  ن   ا 

 ( ن  ةمل نب طنئملقا فوBibliotheca Alexandrina--Libraryئملعجفب  ن)

 

     األجهلل و وفللرب البحللا واملللواد السللمعية والبةللرية املتاحللة  كتبللة الفنللو

 والوسائط املتعددو:

 إ رافن امكناكفنئملبامنئملعك  كن ئتدمابيكو -

حدةة نمرةةج،نجكقةة ملنئملكمبيةة  كن)كقةةا ن ئاةةانضفةةلناةةف(نئدتااةةكنضمكتبةةكنئملع ةة ،ن ئمل رةةابطن -

 ئدت ا ملو

 باضنإ ااكنئملفمابالنضمكتبكنئملع  ،ن ئمل رابطنئدت ا ملو -

 باضنإ ااكنئد ئ نئملفم يكن ئملبهكؤكنتعي،نإ  املنآ كو -
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  :الخدمات املرجعية إلالكترونية 

  :خدمة البث الانتقائي للمعلومات وإلاحاطة الجارية 

 ةةة  نكاباةةةكن  مل نةةةان ةةة نإ اةةةاكن  ع يةةةلن امةةةكنئملبةةةمنالانترةةةاي نمل م   مةةةالن وةةةاكنئمل مةةةلن اةةةانلةةة ن

ض ن ئملك نبل نا بالنئتدمق ملنمرنئملباا ي،نب طندن طن نمرن   نإبائ ن مكئك ةكن0202  ني ن

ئملر ئب نئملبب ي ككئكيك ن   ملكنئد ب بالن  ة ئب نئدبب بةالنئتعا  ةكن متاب ةكن اةا صاانضهةعكن

  ن متاب كن اا من اباملنئملبيانالنئتخااكنضك ئ نئدكتبكون  ملؤك

 :خدمة إرسال املقاالت إلالكترونية 

  نإ ااكن امكنإملرا نئدراتلندملك ط نيكنمرن  ئبانئملبيانالنئمل اديةكنئدتااةكنضادكتبةكنملة  ئملن

ئدكتبةةةةةةكنايةةةةةةةمنئهاةةةةةةةان انةةةةةة نمل بةةةةةةةاا ي،نكرةةةةةةةط ن  ملةةةةةة نمةةةةةةةرن ةةةةةةة  نئرةةةةةةتربا نا بةةةةةةةا ا نب ةةةةةةةطنئمل ط ةةةةةةةان

 وarticle@bibalex.org-eملك ط   نئتخا نضاملب بند

 :الخدمات املرجعية املقدمة من خالل صفحات التواصل الاجتماعي 

 اةةةةةةكن ةةةةةة ئب ن تةةةةةةبنبةةةةةةرنم بةةةةةة بالن ميةةةةةةاتلنمدت عةةةةةةكنمل  ةةةةةةدي نمتةةةةةةاب  نئدكتبةةةةةةكنب ةةةةةةطناةةةةةةعاكن

 الااةةة دنب  اةةةانمةةةرن ةةة  نمفةةةت  دن اةةة  نئملك ميةةةكنئملت ئاةةةلنالاكتمةةةاع ن)كجفةةةب  (نملركئكئ اةةةان

 (وhttp://dar.bibalex.org/webpages/dar.jsf(ن)ئد   :نDARئملتاب نضمكتبكندرك املؤكن)
 

 :محاضرات تفاعلية عبر إلانترنت 
 

 ةة  ناةعاكنئملت ئاةةلنالاكتمةاع ن)كجفةةب  (ن  نمةةرن ةت ن رةةا  ن  اةبكنئمل راكيةةكنبةرنب  ةةانمةرن

   ن ببيقن   ض نتعي،نئندعةاكنم ةاتلنئمل كبةكنملبخبةك ن  ملة نكةاكنلة نإاةاملنئاتمةاضنمكتبةكن

درةةك املؤكنضتبةة ؤكن ةةاما اانلةة نئمل ةةامل نئملك  ةةتن ئملةةت   نبةةرنب  ةةانلةة نأةةلنأةةك فنكاباةةكنكيةةط ئن

نبلةةةةةة ن ملةةةةةة ن ةةةةةة ن   ةةةةةةي نميم بةةةةةةكنمةةةةةةرنئد اابةةةةةةكئلن ئمل ةةةةةةا ئلن   اةةةةةةبكن  مل نةةةةةةانئدفةةةةةةتيا نض ةةةةةةاك 

 ئمل راكيكنئدبا كملنئملتعاب يكنب طندن طن و
 

 م ا نبل ن مل نتنئتعهك:ن

 ماابةةةكملن عاب يةةةكن) ؤب ةةةامل(نب  ةةة ئ،ن)ئملت  ةةةي ندملك ط  ةةة :نمةةةرن كةةةلن

 كك نبملن كال(

 

 

mailto:e-article@bibalex.org
http://dar.bibalex.org/webpages/dar.jsf
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  :تنمية املهارات اإللكرتونية 

 :خدمات تعليمية 
 

 ةةام نمكتبةةكندرةةك املؤكنئمل ا ةةانمةةرنئمل ةةطئمإلن ئملتةةاملؤبالن ئداابةةكئلنباةةفلنئك طئ ةة تن رةةب ع ن

 اةة ن ةة املن)ئضرةةملنلةة نئدجةةي نئضرةةملنآمةةر(ن ةة نبةةككنب اةةقانباةةفلنضةةمنمبا ةةكن  نمسةةدلنمةةرن ةة  ن

ئملهةةةةعاكنئملكرةةةةميكند  ةةةة نئملت ئاةةةةلنالاكتمةةةةاع نئملعةةةةجمنضةةةة  نئتخةةةةا نضدامةةةةكنئملت  ةةةةي نبةةةةرنب ةةةةاون

ب   ئ،ماابكملن عاب يكن) ؤب امل(ن 

 )إ ئململنئملتغييطنل نئدةرفال(
نةةةا ينئملكتةةةةاىنضمكتبةةةةكندرةةةةك املؤكن

 ب طندن طن 

الااتعةةةةةةةةةةةا نضةةةةةةةةةةةاملي ضنئمل ةةةةةةةةةةةامل تنمل غةةةةةةةةةةةكن

 ئمل كويكن

ئمليةةةةةة ضنئمل ةةةةةةامل تنمل مةةةةةةك ملن ئملعتةةةةةةاملنلةةةةةة ن

 ميائ،نئمل   ض

 ماابكملن عاب يكن) ؤب امل(نب   ئ،ن) يا ملنئتعيامل(
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 ئداابةةةكئلنئمل ا ةةةانمةةةرنئد بةةة بالنئمل ةةةتن اةةة نئملبةةةاا ي،ن ا بةةةكنئملاملئرةةةالن  ا ملةةة ناةةةة نئمل ةةةطئمإلن

 ئمل  يانمرنكمي نئملتدههالنم ا :
 

 ن ئدنئملت ئالنئمل   ت   مكئالنئملكتاضكن  ا  ميك 

 ن ئدنئملكتاضالن  ا  ميك   ئتد ئنبنئملع يكنمل كتاضكن  ا  ميك 

 بم يكنئملااك  مف نالن  همي نئدراتلن  ا  ميك 

 ئملا ملؤال ن ئدن  يالنئملبام     

 م ا يطنئدي لن  ا  ميك  )الانتاا نئمل   تن)ئملفك كن  ضيك 

 ،بم يكنمكئك كن  كئ   ئدكئك 

 تاضكنئدراتلن  ا   ت     الار اقا نئدكك 
 

 مةةةةةةةاناكاةةةةةةة نئدكتبةةةةةةةكنبلةةةةةةة ن رةةةةةةةا  نئملةةةةةةةاب ن دمل ةةةةةةةا نملفةةةةةةةلنمةةةةةةةرنئملب بةةةةةةةكن)مةةةةةةةرنمدت ةةةةةةةفنئدكئاةةةةةةةلن

   مليةةةاكنالامةةة ملن ةةة  نك ةةةطملنداةةة تندفةةةابا ا نلةةة نمتاب ةةةكنئمل ةةةاضنئملاملئ ةةة تنئملت  يميةةةك( نئداملرةةةي، ن

 إملراكنئملا كنبل نب ضن رامليبنئدفتدامكنملت عيةنكهلن ملئ  تنئك طئ  ت نمرن   ن  بيملن

 يعيةةكن  عيةةةنماتةة من   ي ةةتنإملك ط  ةةة  ن  يعيةةكنئملت امةةلنمةة نئملب بةةةكن ةة  نك ةةطملنئتداباةةك ن مةةةرن

 ةئنئملها :ئد ب بالنئمل تن  ناكاقان ا

 يعيكنئرتدائضنضكئمإلن ببيرالنئملت  ي نبرنب او  

 تاضكنئملبا  نمل مكئالنئملاملئريكنئددت عكنضاملت ا ،نم نمكتبكنئملبعلن ئملاشكو  
 

ضا بةاككنإ ةة نمةةانرةةبق ن ةة ن رةةا  نماابةةكئلنبةرن هةةمي نئمل ةةك كنئملترا ميةةكنباةةفلنئا طئلةة نلةة ن

 ث  ن ك ئكنبم نم ب بالنمدت عكنم ا :

 ب ؤكن كفامل  

 ئمل  ااكنئدكبيك 

 ئملبنئمل ك كنئملترا ميك   

 ئتعك كن ئملكر ضنئملت بيايكنئدتاك ك 

 ،ئملتهمي نملغيطنئدتدههي 
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ض ن ةةقالنم هةةكنئملت  ةةي نبةةرنب ةةانئتخااةةكنضمكتبةةكندرةةك املؤكن بةة ملئن بيةةطئنلةة ن0202م ةةةنبةةاضن

رةقلن لنمرنئدات منئملت  ي ةتندملك ط  ة ن ئملاةفلنئمل ةاضنئتخةاملل ن ئتخهةابصنمل م هةكنملتفة ،ن 

لةةةةةة نالارةةةةةةتدائضنمل مةةةةةةت   ون ةةةةةة نإ ملئننك ةةةةةةالنكا ةةةةةةاملنمةةةةةةرنئملتةةةةةةاملؤبالن ئمل ةةةةةةطئمإلنمل متدههةةةةةةي،ن ايةةةةةةطن

 ئدتدههي،نل نمياتلنمت ا ملنم ا نميا نئملتهمي نئتدكئكي  نب  ضنئدكتبالن ئد   مالو
 

ضا بةةةةاككنئ ةةةة ن ملةةةة ن مةةةة نإبةةةةاككنضكنةةةةامإلنئتدام ةةةةالنئملةةةةةينيفةةةة اافنا بةةةةكنئتدام ةةةةالنمةةةةرنمهةةةةكن

  ا نئمل طنامإلنبا نمرنئملع النئملعكبيكنم ا : ئمل ارنئمل كب ون

 ،ب  ضنئد   مالن ئدكتبالنمل مبتابي 

 ض اكنئملراملئل/ ب ؤكنئملةئل 

  رابلنئملت ئالنالاكتماع  

 تاةمرن ةةلنك ةكنككبيةةكنمةرنئمل طنةةامإلنئمل ا ةةانمةرنئد بةة بالنئملقامةكنمل ب بةةكن ئمل ةتنرةة فن فةةاا ن

 ئد   ما يك ن ااي ق نضادقاملئلنئمل  مكنملف تنئمل ملوبافلن بيطنل نض اكن املئ ا  ن  ميكنئد كككن
 

 :خدمات التعليم عن ُبعد والتعليم الافتراض ي 
 

  ت طنمكتبكندرةك املؤكن ئاةاملنمةرن  ئبةلنئدكتبةالنئمل امةكنلة نمهةك نئملة ارنئمل كبة  نئمل ةامل نئمل ةتن

 باةةة نككةةةةكملنئملت  ةةةي نبةةةةرنب  ةةةةان ئملت  ةةةي نالاك طئ ةةةة ت ن مةةةان هاةةةةانمةةةةرن   نئدةرفةةةالنئمل راكيةةةةكنئمل ةةةةتن

ملنابر نمعق ضنئملت  ي نئدامإلن  نئد   نون  اكفنمكتبكندرك املؤكنضاملت ا ،نم نكام كنر ي  

 ن مكتبةةةكنكك فةةةانئمل ا يةةةكن(ENSSIB)ضا رةةك املؤك نئداملرةةةكنئمل ا يةةةكنمل  ةةة ضنئد   مةةالن ئدكتبةةةالن

(BnF)نضةةةةةاب نمةةةةةرنكم يةةةةةكن اةةةةةا اكنمكتبةةةةةكندرةةةةةك املؤكنض   ةةةةةي  ن افةةةةةيقن ئرتاةةةةةاككنئملةةةةةاض  ضن 

مل  ةةةاضن  ةةا   تنئمل املةةمنبلةة نئملتةةة ئ  ون (DUSIB) ئتدةةام  نئد تمةةانلةة نب ةةة ضنئد   مةةالن ئدكتبةةال

 ةةةةةةلنمةةةةةةرنمكتبةةةةةةكندرةةةةةةك املؤكن  ةةةةةةك الاانئملةةةةةةا مليي،نضةةةةةةاملتب ؤكنئدفةةةةةةتمكنمل مرةةةةةةكملئلنئملاملئرةةةةةةيكنن رةةةةةة ض

  رةةابلنئملتةةاملؤبنئمل ملةة ند ئ بةةكن اةةا النرةة تنئمل مةةل ن ن مةةكنئملت  ةةي ن   يةةطئنم ئكقةةكنأةةك فن

 و91-كاباكن  كيا
 

 :التواصل الدولي 
 

ئملك ميةكنووونيغيةةطنايا  ةا(ن  ملةة ن ةاضن فة نئملت ئاةةلنئملةا   نضةةإا تنضكناميةهنئملفةة  ين)الانترةا نإ ةة ن

ض نايةةمن ةةا ملنئمل طنةةامإلناةة  نم بةة دن)ئملتاةة  نئملك  ةةتنلةة نبةةامل ن٠٢٠٢لةة نئملتارةة نمةةرن  مليةة نبةةاضن

 ئد   مال(و
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ايمنياافناةئنئمل طنامإلنإ  ن ف يطنئملا كنبل ن  ملنئملتا  نئملك  تنلة ن اريةقن اةائفنئملت ميةكن

ككؤريةةةةةةةةةكن ئملعكنف ك نيةةةةةةةةةك ن ئملعةةةةةةةةةك نئدفةةةةةةةةةتائمكن ئمل بةةةةةةةةة نئتعةةةةةةةةةا  نمل تاةةةةةةةةة  نئملك  ةةةةةةةةةتنلةةةةةةةةة نئملةةةةةةةةةا  ند 

 ئملتاا النئددت عكنئمل تن  ئكققاناة نئملا  نل ناةئنئديا نضا باككن ملراكنئملا كنبل ن هصن

نيةةةةةةاحنب ةةةةةةةضنمةرفةةةةةةةالنئد   مةةةةةةةالنلةةةةةة نميةةةةةةةا نئملتاةةةةةةة  نئملك  ةةةةةةةت ن  ةةةةةةةمل ن  بةةةةةةةيملن يةةةةةةةفن رةةةةةةة ضن

 .لنئددت عكئدكتبي ،نئملي ضنضارتدائضنئملتر يالنئملك ميكنل ن ب ؤكن   ئلنإ ااكنئد   ما
 

 ةا  ناةةةئنئمل طنةةامإلنلة نإاةةاملنئملةةا ملنئمل طضة ين ئملت مةة ينئملةةةين رة ضنضةةهنمكتبةةكندرةك املؤكن ملؤا  اةةانلةة ن

ميةةةةةةاتلنئملتك  مل كيةةةةةةانئملك ميةةةةةةك ن مةةةةةةةان نةةةةةةهن تمادةةةةةة عنمةةةةةة نمل ؤةةةةةةةكنئديتمةةةةةة نئملةةةةةةا   ن الا اةةةةةةا نئملةةةةةةةا   ن

 ئمل راكةةةةةةةةةةةةكنتدم يةةةةةةةةةةةالن مةرفةةةةةةةةةةةةالنئدكتبةةةةةةةةةةةةالن)دكةةةةةةةةةةة (ن م  مةةةةةةةةةةةةكن ضنئدتاةةةةةةةةةةةةاملنمل  طضيةةةةةةةةةةةكن ئمل  ةةةةةةةةةةةة ن

مةةةرن اةةةائفن ضنن1)ئملي  فةةةف ( ن  ةةةةمل نمةةة ننهةةةرنئملا ملةةةكنئدهةةةكؤكنئملةةةةين  ب ةةةهنلةةة ن  عيةةةةنئملقةةةافن

 ئد  ةةتنضاملهةة ابكن الاضتفةةاملن ئملقيا ةةلن رارةةيكونبةة  ملنبلةة نن (SDGs)ئدتاةةاملنمل ت ميةةكنئدفةةتائمك

رةةةةانلةةةة ن ةةةةكضنئملاةةةةي نلةةةة نبةةةةاضن ض نضةةةةا،ن٠٢٠٢ ملةةةة  نكرةةةةان  دةةةة عن)م تةةةةامن ةةةةباىنئمل ةةةةامل ( نئملةةةةةينب 

"ئملتاةةة  نئملك  ةةةتناةةة ن ب ةةة نككاةةةكنملرةةةاململنإككؤريةةةا"ون اةةةمرنئمل طنةةةامإلنماابةةةكئلن عاب يةةةكنمدت عةةةكن

 .مرنكمي نئنااكنئمل امل ن  ةمل نم   مالن مها ملنم ث تنمناان ا ملنا  ناةئنئد ب د
 

 :خدمات التواصل الدولي في ظل ألاوبئة 

ح نلةةةة ن اكةةةةكن ناةةةةاكنضن  ببيةةةةقنئتادةةةةكنئملهةةةة0202 مةةةةاناةةةة نكةةةةا كنضاملةةةةة كن ،نمةةةة نضائ ةةةةكن ةةةةقكن ضكؤةةةةلن

ةةةكنمةةة نئن اةةةاملن  بةةةاملن ةةةان اتاكةةةهنئتدميةةة ن اا  ئناام  ئمل ةةةامل  نضا ةةة نئتعاكةةةكند   مةةةالنهةةةعياكن مةةةك 

ئملفا ضةةةكن ئملك يةةةطنمةةةرنئد   مةةةالنئدغ  اةةةكن ئملاةةةاي النضمدت ةةةفنئملب ةةةائ، ن ب يةةةهنكرةةةان ا ةةةقن فةةة ن

 هنلةةةةة نمةةةةةا  نئملت ئاةةةةةلنئملةةةةةا   نضكنةةةةةامإلنئك طئ ةةةةة تنب  ةةةةة ئ،ن"  و ةةةةةكناةةةةة  نئمل ةةةةةامل "ن ئملةةةةةةين ةةةةة ن ا ةةةةةج

ض نايةةةةةمن رةةةةة ضن اةةةةةا  نئملت ئاةةةةةلنئملعكنف كةةةةة   ن  ةةةةةامالنئدكتبةةةةةكن ككؤريةةةةةانضترةةةةةا  نمةةةةة ئمل ن0202

إملك ط نيةةةكن تاةةةمرنم   مةةةالن مهةةةا ملنم ثةةة تنمناةةةان ةةةا ملناةةة  نم بةةة دن  و ةةةكنئمل اديةةةك ن ةةةان ةةةاضن

ضإبةةائ اانئدكتبيةة ،نضمكتبةةكندرةةك املؤكنمةةان ي  قةةانمهةةاملنكيةةانمل م   مةةالنئددت عةةكناةة  ن اةة ن

 . و كنئمل تنبككقانئملتاملؤ نبل نمكنئمل ه مل   

ملةةجمنملةةهنرةة حنرةة منئد   مةةالن اةة نمةةان ةة كك نمةرفةةالنئد   مةةال نكةةيمكرنن91- ومةةان ،ن  كيةةا

ملت  نئد   مالنئملصعياكن ،ن ي ب انئمل   دنل ننعمنئتخبةانمةك ي،ن  ي ةبنئمل ةامل نمةاناةا نمةرن

 .  ئمل نم ن  و كنئملفاضرك
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ئملك ميكنووونيغيطنايا  ا(ن ن)  و كنا  نئمل امل (نمتااي،نمةرن ة  ناةعا تن وكنامج ن)ئملتا  نإ  ن

 :ئملعجفب  نمل اا  نئملت ئالنئملعكنكع   ن  امالنئدكتبكن ككؤريا
 

- Bibliotheca Alexandrina Information for Africa BAIFA 

- Réseau Francophone de la Bibliotheca Alexandrina 
 

 

  املعلومات أثناء الحجر الصحي:يوميات اختصاص ي 
 

ةةةانإ ئململنمةرفةةةالنئد   مةةةالن ئدقةةةاملئلنئدق يةةةكن  ةةةاملن"  ميةةةالنئ تهادةةة تنئد   مةةةالن   ةةةا ن  ا 

 ث اكنئتادكنئملهةح "ون  ة ن  ةاملن ةاضن فة نئملت ئاةلنئملةا   نضإا  قةانبلة نم  ة ن   ية ىنمل فة يطن

دكتبةالن ة  ناةة ن  مةك نئملا كنبل نئملا ملنئملةين ر ضنضهنئدتدههة ،نلة نميةا نئد   مةالن ئ

ةةةةةانمل ةةةةةا ملنئملكبيةةةةةطن ئتخةةةةةامالن ئنجاميةةةةةكنئتدقةةةةة  نئمل ةةةةةتن بةةةةةةملقاناةةةةةةتكنئدتدههةةةةةي، ن  بم    ملةةةةة نإضةةةةةكئ  

 ئتد ي كنئمل تن رام هاانض كهنباض نتنريمان   ناة نئملع طملنئمله بكو
 

ض نبةةككنمرةةاا نكيةةا  ن0202 ةة نمةةرن ةة  ناةةة نئملر ةةاملن ئمل ةةتن ةة ن ا ةةيناانلةة نئتخةةاممنمةةرنمةةا  ن

 .ت تهاد تنئد   مالنمرنكمي ن نااكنئمل امل نضه ململن  ميك

  :ملئضطنئملر امل

https://www.youtube.com/channel/UCA4t5aK8kiAA4xnwfy8kFWg 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCA4t5aK8kiAA4xnwfy8kFWg
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 خدمات املكتبات املتخةةة:

 

 :برامج ذوي االحتياجات اخلاصة 
 

 راضنئمل ااملن اما اانملفاككن نة ئدنالابا ةالنمةانبةائندبا ةكنئملبهةكؤكن الابا ةكنئملفةم يك نايةمن

  ر ضنضاآل  :

 را  نضكئمإلن   يميكنمرن   نك فالنكك  كن كمابيكنر ئكنبةرنب ةان  ن ئ ةلنئدكتبةكن -

 .م ن  ةنل نالابتباملن اككندككئكئلنالاا طئ ؤك

رةةةةةةةبن  ةةةةةةة ن ئملببابةةةةةةةكنئمل ميةةةةةةةاكن مبةةةةةةةا  نم ةةةةةةةاترن رةةةةةةةا  ن  ملئلن املؤبيةةةةةةةكنبةةةةةةةرنمبةةةةةةةا  نئتعا -

(ن ئ ةةةلنئدكتبةةةكنمةةة ن  ةةةةنلةةة نالابتبةةةاملن اكةةةكندكةةةكئكئلن Microsoft Word) ئمل هةةة  

 .الاا طئ ؤك

 را  ندمل ا نإ  ن  ملياكن م ملنملكيعيكنئملت املنم ن ض الا نمةرن  ينالااتياكةالنئتخااةكن -

 . ئدتاب كنم ق ن ث اكن  عيةنئمل طنامإلنددت عك

إبةةةائ نميم بةةةكنمةةةرن  اةةةبكن)  ملئتنئمل مةةةل(ن  مل نبمةةةلنك يةةةكن  هةةة ؤكاان  اةةةكاانبةةةرن -

اكؤةةةةقنئتخةةةةامالنئدرامةةةةكنبةةةةرنب ةةةةانملت ميةةةةكنئدقةةةةاملئلن اعةةةةا ن ئدتاب ةةةةكنمةةةة ن  مليةةةةاكن مةةةة ملن

  يعيكن  عيةاان  ةمل نإبائ ن  ه ؤكن ااطن)اف ن هص(و

 . ناعاكنئملعجفب  إبائ ن  اكنميم بكنمرنئداابكئلنئملت ب ؤكنئمل تن ت ن اكاانبل -

    ي ن ئبائ ننا ئلن ئ لنئدكتبكنم ن  ةنل نالابتباملن اككندككئكئلنالاا طئ ؤكو -
 

 :أنشطة وخدمات مكتبة عه حسني للمكفوفني وضعاب البةر 
 

 :خدمات إلاتاحة عن بعد عبر إلانترنت 
 

ةةةةةاندفةةةةةاباملنمل ئ نئدكتبةةةةةكنمةةةةةرن - ئملب بةةةةةكن امةةةةةكنئملرةةةةةكئكملنبةةةةةرنب ةةةةةانب ةةةةةطندن طنةةةةة  ن رةةةةةاضن  مي 

 ئملبةةةةةاا ي،نئدكعةةةةة كي،نمةةةةةرنئدااك ةةةةةالنئددت عةةةةةك ن  ملةةةةة نمةةةةةرن ةةةةة  ن ةةةةة كيطنميم بةةةةةكنمةةةةةرن

ئدتبةةةةة بي،نئدبهةةةةةكؤرن    ةةةةةي نك فةةةةةالن ةةةةةكئكملنبةةةةةرنب ةةةةةانب ةةةةةطن ببيرةةةةةالن)   ض/ن ئ فةةةةةاى/ن

 مار يك(و

 امةةةةةةكن ا ؤةةةةةةلنئد عةةةةةةالنئملاملئرةةةةةةيكنئمل هةةةةةةيكنإ ةةةةةة ناةةةةةة  يك ن إملرةةةةةةاملقانمل مفةةةةةةتعيا رنافةةةةةةبن -

   ييكئض(ونئملب بنب طن ببيرالن) ئ فاى/
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 Microsoft ةةةةة ن رةةةةةةا  نئملةةةةةةا ملئلنئملتاملؤبيةةةةةةكنئدترامةةةةةةكن)ضكميةةةةةكنئد ئ ةةةةةة ندملك ط نيةةةةةةك( ن) -

Advanced Word 2016ب ةةطندن طنةة نديمةة بتي،نمةةرنئدكعةة كي،ن بةة افنئملبهةةكن  ين(ن

ئدفةةةةت ؤالنئدترامةةةةكنلةةةة نئرةةةةتدائضنئتعارةةةةبن  ةةةة نمةةةةرنئدااك ةةةةالنئددت عةةةةك نبةةةةرناكؤةةةةقن

 Google Class ن ةةةا نملفةةةلن  ململنضارةةةةتدائضن ببيرةةة ن)إ اةةةاكنكهةةةلن ملئ ةةة تنإملك ط  ةةةة

Roomن Hangoutsو) 

 ةةةت ن رةةةا  نميم بةةةكنمةةةرن  اةةةبكنملت ميةةةكنئدقةةةاملئلنئمل راكيةةةكنبةةةرنب ةةةانمل اعةةةا ن ئملةةةاشكن -

)اةةةةةلن   ةةةةة ن ،( ن )افةةةةة نئملرهةةةةةص( ن  اةةةةةاطن)  ميةةةةةكننئدكعةةةةة كي،ن   مليةةةةةاكن مةةةةة ملن ااةةةةةاط

ئملاملئرةةةك ن ا رةةةالن اةةةاطن)  يةةة ننئدقةةةاملئلنئتعفةةةيكنمل اعةةةا نئدكعةةة كي،(نمكا ةةةكنمةةةان بةةةل

 إ ياب ( ن  ااطن) النئملف مك(و
 

 :خدمات إلاتاحة داخل املكتبة 

 ت ن را  نميم بكنمرنئتخامالنئدكك يكنئملي ميكن ئملا ملئلنئملتاملؤبيكن ئ لنئدكتبكنم نئ دا ن

  اككندككئكئلنالاا طئ ؤكنئمل  ابيكنئدتب كناامليان ئ لنمكتبكندرك املؤكن اآل  :

حدةة ن كقةة ملنئملكمبيةة  كن ئرةةتدائضندن طنةة  ن ابابةةكنئمل طئ ةةلنمل ب بةةكن ئملبةةاا ي، نن ةةامال -

 إ ااكنميم بالنمرنئملكتبن ئملا ملؤالنضبكؤركنئمل طئ ل ن ئملكتةبنئملهة  يكنئدسةد كنبلة ن

 (وDAISY ابطنئملفارج  ن ئملكتبندملك ط نيكنئمل ااركنمرن   ن ر يكن   ين)

الا ها ن إ ئململنئمل   (ن م اهرنئملك هكنئملا مليكنملريا ملن را  نئملا ململنئملتاملؤبيكن)مقاملئلن -

(نبةةةةةةمرنماةةةةةةك دن) افةةةةةةي،نكةةةةةةك نئملت أيةةةةةةفنمل  ةةةةةةخا ن  يندبا ةةةةةةكنICDLئتعارةةةةةة ىن)

 ئملبهكؤك(ن اافن ااي ق نإ  نر تنئمل ملو
 

 :أنشطة وخدمات مكتبيت الطفل والنشء 
 

  كاآلتي:لضمان سالمة جمهور وموظفي املكتبة هي إلاجراءات الاحترازية الوقائية 

او -  ئرتربا نبا نماا نمرن اعا ن ئملاشكن  ميَّ

  ،ن ف ،ن    نمكتب تنئملبعلن ئملاشكنمل بااكنب ا ؤكنراملؤكنكرطنتعي،نإ  املنآ كو -

 (ن ث اكنئملت ئكانضادكتبكوFace shieldبك ململنالامل يئضنضامل ائكنئملكمامالن ن) -

   ري نئمليا رن بلنم مفكن ينربملو -

   اينم ن لناعلن ن شكونبك ململنإاااملنئملكا  ن  نم ر  -
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 باضنئملفماحنضا   ن يناعلن  ن شكنب يهن بكئكنمكبيكو -

 ئتععاظنبل نمفاككنآم كنضج  ن وي،ن  ئملن م أع نئدكتبكو -

 بك ململنالامل يئضنض ف ي نئدت  رالنئمل خهيكنضمكتبن مانالو -

نئتد ةةةة ئنلةةةة ن مةةةةا رنئدفةةةةم حن اةةةةانكرةةةةطنبلةةةة ناةةةةا تلنئملرةةةةكئكمل ن بةةةةاضننرةةةةلنئدرابةةةةانمةةةةر -

  ما نااو

  ب نئملكتبنبل نئمل كوكنئددههك ن  مل نمل ت ري نب انالان ااكنمرنئملركئكملو -

 :خدمات داخل مقر مكتبتي الطفل والنشء 

 ئملركئكملو -

 حد نئكق ملنئملكمبي  كنمل ا نماا  نمرنئدفتدامي،و -

 إ امكن مل نبملنماا ملون -

اةةةةةةةعاكنئرةةةةةةتمكئملن  اةةةةةةبكنئمل راكيةةةةةةةكنئتخااةةةةةةكنضاجاعةةةةةةةا ن ئملةةةةةةاشكنبةةةةةةةرنب  ةةةةةةانمةةةةةةةرن ةةةةةة  ن -

 ئملعجفب  نئتخااكنضادكتبتي،و

https://www.facebook.com/bachildren/ننننننننننننننننننننننن

https://www.facebook.com/yplibrary/ن 

 :الفعاليات وألانشطة 

 فقرات تثقيفية وتعليمية وتفاعلية متعددة و متنوعة على مدار العام:

 ئملت ئالنم ن ّتاىن اعا ن  ام ئنضاداامل كنل ن را  ن ااطن)اف ن هص(نمل اعا ون -

 رةةةةا  ن هةةةةصنمةةةةرن كئث ةةةةانئملاةةةة بتن اةةةة نب ةةةة ئ،ن)نةةةة ئ ملن عةةةةا(نملت كؤةةةةفن اعةةةةا نضةةةةامل طئ ن -

 ئملا بتن  نئمل طئ نئمل امل تو

 ئمل غالنئددت عكنن را  نكيا  االنملت    -

 را  نكيا  االن عاب يكندفاباملن اعا ن ئملاشكنبل نئملت   نئملةئ  ن  را  نم   مالن -

 برن ا نئد ئ  ندملك ط نيكنمل ت  ي نبرنب او

 رةةةا  نم   مةةةالنبةةةرنئملعيةةةا  االنئملتعاب يةةةكنئمل  ميةةةكنئمل ةةةتن فةةةابانلةةة نكقةةة ن    ةةة نئدةةة ئ ن -

 ئمل  ميكنم لنئملعيي اكن ئملكيمياكو

 تلنئك طئبيكنر ئكنمل متاافن ئد املكن ئ لنمكتبكندرك املؤكن  نئا نالاثاملن را  نك -

   ما رنئملتاملؤديكنضمهكون

https://www.facebook.com/bachildren/
https://www.facebook.com/yplibrary/
https://www.facebook.com/yplibrary/
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  را  نم   مالنمت  بكندابتنئملعااكن الارتكااكالن ئملع  و -

 رةا  نم   مةالن كيةا  االنبةةرنئملت ميةكنئدفةتائمكن  يعيةكنالارةةتعا ملنمةرنئبفةطنئدةة ئ ن -

 ئدتااكن إبا ملنئملتا ؤكو

ا  نكيةةةةا  االن م   مةةةةالنبةةةةرن اةةةة نئمل  مةةةةاكن   ضةةةةاكنئمل ةةةةكىن)م ةةةةلنئتخةةةة ئمل م نبةةةةامل ن رةةةة -

 ئملكؤابيالن    بناهنافي،(و

  را  نكركئلن  ريعيكنمت  بكن م   مالن املؤديكنمبفبكنمل اعا ن ئملاشكو -

  را  ن ك ضن هيطملناامكندابتن ك ضنمرنميم بكن ك ضنئدت ئكاملنضادكتبكو -

 ئملعيا  االنمرن بلنئدتب بي،نمل ككنم   مالنئ ن بما نك يكون همي نميم بكنمر -

 هةةةمي نكيةةةا  االنمةةةرن بةةةلن اةةةا اكنمكتب ةةةتنئملبعةةةلن ئملةةةاشكنملترةةةا  نم   مةةةالنمعيةةةاملن -

   بما ن ا ؤكو

  را  نكيا  االن عاب يكنمت  بكنترتغ  ن   نئملعكئغنل نئدجي ون -

  را  نكيا  االن عاب يكنبرنملبا كنئتعي ئنالنالامليعكن ئتععاظنبل نئملبج كوننن -

 مفاضرالن ملغا ن ك ئ ؤك:ن ملغا  ن مل اىن  اك نك ئ ؤكو -

 رةةةةةةا  نكيةةةةةةا  ني ةةةةةةككن بةةةةةة ئلنبفةةةةةةيبكن مكةةةةةةرن ،ن  ب قةةةةةةان بةةةةةةائ ن  يعيةةةةةةكنضاةةةةةةمنكيةةةةةةانن -

 مل مكا تي،نالاضتائبيكن دبائ  كو
 

 :ورش عمل تفاعلية ومسابقات 

بمةةةةلنك يةةةةكن عاب يةةةةكنملت  ةةةةي ن اعةةةةا ن ئملةةةةاشكنئملكرةةةة ن ئملتهةةةة ؤكن كةةةةرن)  ملؤيةةةةام (ن مل ن -

 دابتنئملكر ن  بما نئمليا ؤكو

  مل نبملنملت  ي ن اعا ن ئملاشكنكرند يكي ن ئملت املنضإ ياضيكنل نئديتم و -

  مل نبملنملت   ن مماملركنئملتم يلو -

ضيةةكن ئملع يةةك:نئملرةةامل نئملهةةغيطن رةةا  نمفةةاضرالن ةةقكؤكنمل اعةةا ن ئملةةاشكن   ةة دنمةةانضةةي،ن   -

  مفاضركنمل كر ن ئملته ؤكو

 :محاضرات وورش عمل أولياء ألامور 

  ركئملنملغكنئض  ون-ب ننإ ما،ن اعا نمل مل اىندملك ط نيكونننننن/ن -

 مت كندكا ملن ئمل طضيكنضاملرهكون-  ،نت رن ئملت   وننننننننننننننننننننننننننننننننن/ن -

 مقاملئلنمقمكنمل  ئملا رو -
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 :خدمات اجلودو 

ل نألنكاباكن  مل نان امة نئ ئململنئتدة  ملن ئتخةامالنضاداةامل كنلة ن بة ن  ئبةان ئمل ةا ئلنبامةكن

ت بةةةادنالاكةةةكئكئلنالاا طئ ؤةةةكن ئ ةةةلنئدكتبةةةكنضرابا اةةةانئددت عةةةكن  امةةةكنئتدمقةةة ملنملاةةةما،نئملتبابةةةان

 الاكتماع ن ئدااك كنبل نر مكنئمل ئبكؤرن متاب كن مل نم نالا ئملئلنئد  يكو

 

 

 امتة:للخ

 

ئنمت ةةةةا ملنلةةةة نايةةةةاملنمفةةةةتدام اانباةةةة عن مةةةةرن ةةةةلنمةةةةانرةةةةبقنكةةةةإ،نمكتبةةةةكندرةةةةك املؤكن   ةةةةبن   ئمل 

ئنمناةانبلة ن اريةقن اةائكقانئمل ةتن كنة نإمل اةان ة ن ةان  ا يةا  ك ا ا ن  بماملا ن ئاتماما ا  ن  مل ناكا 

 ف ،نناكةملنئمل امل نبل نمهكن ناكةملنمهكنبل نئمل امل  ن مةرفكنملئباملنلة نئمل هةكنئملك  ةت ن كة تن

ئنمل ت   ن ئمل فامملن ئتع ئملن ئملتعاا ون لن   مل نمك   
 

 ن ة ان يكوكنمكتبكندرك املؤكن ،نئتد ئبملنملقان91- ل نألنئملتيكوكنئملباكؤكنتداباكن  كيا

ضهةةمكن  ةةاثيطن ةة ين ةةان ةةة ينإ ةة نإاةةائ ن غييةةطئلنكةملؤةةكنلةة نئمل ا ةةانمةةرن  كةةهنئتعيةةاملن   اةةبكن

ةةةة ئناام  ان مةرفةةةةالنم ككيةةةةكن ثراكيةةةةكن فةةةةابانبلةةةة ند فةةةةانيك نايةةةةمن   ةةةةبنئدكتبةةةةالنئمل امةةةةكن  مل 

ئن ةةةةةان مةةةةةةثك  انمقم 
 
 ةةةةة كيطن ةةةةةامال ن مهةةةةةا ملنم   ما يةةةةةكنم ثةةةةة تن اةةةةةانمل ميتمةةةةة  ن مةةةةةان هاةةةةةان  ت ةةةةةطن ةةةةةكؤف

 مل مةرفالنئملت  يميكو
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 املكتبة الوطنية السودانية خالل جائحة كورونا     
 

 

 د عبد الباقى يونس اسماعيل                                                                                                      

 المين العام للمكتبة الوطنية ا                                                                                                              

                                                                                                         abdelbageyounis@gmail.com 
 

 مقدمة :
 

الااا ااا ا  من مااة اللااملة العاييااة قوية ااا  ر ا ااة  9102انتشاا  ماافي ويااورو او رنااا   ىاد

( مااااا  لااااا الا التبا ااااا  طيتماااااا ع راقباااااا  طاااااف  02 قمثلااااات ناااااع ق نااااا  التعااااافي ل ياااااورو   اوويااااا 

الن اوااة اللااملية رااااتل ام الكمامااا   ممااا دواال مع اال درالا العااالل الااا اقبااا  قاا ا يو ل ملاا  ماا  

انتشا  ايفي حيث  امت الملكومة السودانية  تشكيل ال جنة العليا للطوا ئ اللملية لتنسيق 

 فزهااااا طواااا   لاااابع  م اسااااا  أفي    الجهااااود الملكوميااااة رويااااو الملكوميااااة الفاميااااة يكاو ااااة اياااا

 ماال الاافى   رايكتبااة رالوطنيااة السااودانية انط  ااا  اال رلااة و اا   اا  واافي وعاا  ال يااود   اا

ماااا  مويهااااا  ال جنااااة العليااااا للطااااوا ئ اللاااااملية  اااا أ   اقبااااا  وعاااا  طياااافا ا  راقلااااا  التااااا ا يو 

التاااا ا يو ال اااا   او ااااو    ااااهاااالد ال  ااااااة لل ي ر قاااا   02ال زمااااة ل ملاااا  ماااا  انتشااااا  ويااااورو اووياااا  

اقبعت اااا ايكتباااة الساااودانية الوطنياااة ناااع التعامااال مااال يار اااة او رناااا رمااا   ااال الااا  رو ايسااات اد  

 .و      رضل قصو  للتعامل مل طزما 
 

 :املكتبة الوطنية
 

  اا  التعف ا   ااً 
 
 عنا    ماال رح ان رقن اايل طنتااي ال كاافب الاوطن   كاال أنوا اً رأ ااكالً و ا 

رط  ن  نً رقيسيو ااتل امً  لللك ق فص ال رالا   ا طهتماام ه اا رقاوويو ايتطلباا  ال زماة 

لهاااا ماااا  حيااااث ايهااااو  رايعاااا ا  رال ااااوى العاملاااة رالتشااااف عا     يااااث  عماااال   ااااا يماااال طنتاااااي 

م اااالا ايكتبااا  رايعلومااا   ناعفب الااوطن  رقن يمااً رقاا     رق هيال ال ااوى الاشااف ة العاملااة ال كا

رايساهمة نع قطو ف م اسا  ايعلوما  م  ل الا رضال ايعاا يو رايوااا ا  الةاااة ه اا  ر ناا   

  ا قلك ايهام رال    عكس أهمية  يام مكتبة رطنية نع السودان و   أنشاتت ايكتباة الوطنياة 

  ر ااااان    اااااا أ  اااااا هيخاااااة مسااااات لة  ا   ةصاااااية 0222لساااااودانية  مويااااا   انو  اااااا الصااااااد  ناااااع ا
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ا تبا  اااة م فهاااا الااافريس رال اااة الةفطاااوم ر  اااوز أن  كاااون لهاااا وااافر  أر أنشاااطة ناااع ملتلااا    اااا  

( حياااااث قمثااااال الوياااااً الث اااااانع رالمل اااااا ب للشاااااع  0222السااااودان  الساااااودان  ايكتباااااة الوطنياااااة 

مسااااااتود  لانتاااااااي ال كاااااافب رالث ااااااانع راد ااااااي رال ناااااا  رالعل اااااا  ايكتااااااو  السااااااوداني ر مااااااو هو تااااااً ر 

رايساااامو  رايفوااااي  رق ااااوم  ف ا ااااة ااوااااة ايكتبااااا  السااااودانية رقنساااايق يهودهااااا رق  يااااق التعااااارن 

 ين ااا   ااضاااوة الااا أ  ااا الجهااة اي  رنااة اااا ا  الببليويفاويااا  رال ااوارل طاااتناد ة السااودانية  

 واا ا  ايتعل ة  ل ما  ايعلوما  ر لك  الت ام  مل الجها  ايلتصة ررضل ايعا يو راي
 

قكااون ايكتباااة الوطنيااة الساااودانية تحاا ى م اسااا  ايعلوماااا  الفاراا   رايتميااا   ران  الرؤيةة أن  

 ق  ن قفاث امة السودانية رقطو ها العل   راد ي رالث انع 
 

ق وم ايكتبة الوطنية السودانية  ت ميل رح ن التواث الوطن  السوداني رقن يماً  الرسال أن  

 رط  م  نً 
 

 

 :األهداف 

 .ح ن التواث الوطن  السوداني رقن يمً رط  م  نً رقيسيو ااتل امً .1

 التلطيط لتطو ف م اسا  ايعلوما    ا ايستوى الوطن   .2

ط ق ا   مساتوى أدا  العناااف الوطنياة العاملاة ناع  طاا  ايكتباا  رايعلوماا    الساودان   .3

 (9191رزا   الث اوة 
 

 -موجهات احلكومة السودانية:

 

ر ااا  اااان ت من ماااة  9102( ناااع الصاااين ناااع  اااام  02   اوويااا  9102ظهاااف مااافي وياااورو او رناااا 

اللااااملة العايياااااة اياااافي ي ار اااااة ممااااا د اااااع الااااا ااااااا ا ها  اااا   قواااااايا  يناااال انتشاااااا د  ر نتشاااااف 

ن  نت ااال ا ا أحيانااا   اااو الهااوا  يماااا  مكاا  أال يااورو ماا   اااة  الااا الاااف  اا  طف اااق ايلالطااة ر 

 ا   من مة اللاملة أيً  ر   ر  ينأن ً أر أيس الشة  اط ا  ليً ال يورو  ل يس ومً 

مااافاي قن ساااية مااا  ل ي اااة تلاااا متوااااطة أيعاااانون مااا   02ن مع ااال ايصاااا ين  كوويااا  أالعايياااة 

 
 
رماا  أ فاضااها المل اا  رالشااعو   التعاا  رالسااعاالا الجااا  رضاايق التاان س رالت ااا  المللااق رأحيانااا

( ر ااااا  9191 رم تمااااال ايكتباااااا  الااااا رلا 02إلاااااااهاالا رال ثياااااان رااااااي ن انااااا    وياااااورو اوويااااا  

 ااااكلت الملكومااااة السااااودانية ال جنااااة العليااااا للطااااوا ئ اللااااملية لتنساااايق الجهااااود الملكوميااااة رويااااو 

الملكوميااااة يكاو ااااة اياااافي  حيااااث  اماااات  تشاااا    تياااافا ا  دلااااوالا ايساااااوف   رمفا بااااة الملاااا رد 

ف  مال رقوويو ايع ا  ال زمة رمفايو العوالا راو   ايا ا و رالجامعاا  رايطاا ا  راياوانمل رايعاا 
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(  ررو ااااا يويهااااا  9191ية ملوااافي ح ااااف ق ااااوالا يوواااي  السااااودان  ال جنااااة العليااااا للطاااوا ئ اللاااا

 ال رلة ق اد اي اسا  و    امت ايكتبة الوطنية  اال ي:   
            

 العاملون:
 

مفاي ايومنة رالملوامل رالفضل ايازا  و       شجيل   ية صملا  ا أ/ منح يبا  الس  ر 0

الملا  ادناو رق نا   ا  ا طاتمتا   إيازت ل السنو ة ر لك لت لي    د العاملين الاالعاملين 

  طزدحام نع ايكاق  هلد طيفا ا  ل  ت   د العاملين الا الثلث

/ قل قوييً الشخون ايالية رطدا  ة  ايكتبة متاوعة الت ام العاملين  اايفا ا  اللملية ر لك 9

طنياااة  التعاااارن مااال رزا   الث اواااة رط ااا م رالتصااانيل الملف اااي  توز ااال مااا  لااا الا  ياااام ايكتباااة الو 

الكماماااا    اااا العااااملين  و ااا   ااا  قوز ااال ادرا  رم اليااال التع ااايل  مااا لل ايكتباااة رال ا اااا  

  رايكاق  مل الوام العاملين  اقبا  ااوة طيفا ا  طحتواز ة

رمفاوق الة ما   الملماماا  رايجاج (  / ال يام  تع يل ااوة  ا ا  ايكتبة رمكاق  العاملين3

  ال نا  الةا جع  رتلوام العاملين  لاس الكماما  ر ع يل ا  ب روسلها

/ ا تماااد ن ااام اينار ااة للعاااملين ر لااك وعاا م المل ااو   وميااا  اا  طف ااق ا تماااد ن ااام المل ااو  4

 لطة يف  ملا أر  وم وع   وم  رقوية هل وع م المل و  نع حالة الشعو    ب ا فاي مفضية 

 / نشف قوية ا  لجنة الطوا ئ اللملية رالف طلبا  رالتطو ا  ايتعل ة  ايفي  5
 

 :املستفيدون 
 

 / تلاااااوام  راد رمسااااات ي ب ايكتباااااة  التبا اااااا  طيتماااااا ع دالااااال  ا ااااااا  ايكتباااااة رطلتااااا ام  لاااااااس0

  الكماما  ر ع يل ا  ب روسلها

 مل الوام ايست ي     ااتل امها رالت ي  م  مناول ال لوالا  ايكتبة   ا / رضل ايع ما  9

  ااتل امها

/ قماااات ا اااااد  قوز اااال اي ا اااا  نااااع دالاااال ال ا ااااا  قطبي ااااا يباااا أ التبا اااا  طيتمااااا ع  و اااا   اااا  3

  مكان راح  ق لي  للوحام نعق       د ايست ي    ايتواي    

يااا        رق نااا  ياااس / ط ااا ن  ااا  مويهاااا  لجناااة الطاااوا ئ اللاااملية ال ااا  قتمثااال ناااع وسااال ال4

  العينين رطن  رال ل رضفر   الب ا   اينازالا رالتبا   طيتما ع
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 :خدمات املعلومات
 

حيااااااث لاااااا   ا ااااااا  ة للتوااااااال ماااااال  ااااااااتل مت ايكتبااااااة ال اااااايس  ااااااو  للواااااااوالا الااااااا مساااااات ي   ا

ايساااااات ي    رقل ااااااي ااااااااخلت ل رالاااااافد   ااااااا اات سااااااا ات ل رنااااااع مااااااا   ااااااع اااااااما  ايساااااات ي    الاااااال   

 (9191قواالوا مل ايكتبة م  ل الا الص  ة يما ل   ا ا  ة   ا قيلي فام  هن  حي  

هف  لااااو متواااااط  اااا د ايساااات ي    الاااال   قواااااالوا ماااال الصاااا  ة لاااا الا الشاااافئةةةةاسنايدةةةة      ن

اناااث ق ااار  ال خااة العمف ااة للمساات ي     095مساات ي   اااو  رنساابة  039( مساات ي  ماان ل 952 

( هااع اي ااو ال خااا  قواااا  ماال 31--91ااانة  رن حاان أن ال خااة العمف ااة   01ح اا  أي ااو ماا   91ماا  

ا السودان ر التالع اق ً الط   ال نع لك الا او   ايكتبا  الجامعية  نعايكتبة ر عود السا  

مناااا  ايكتباااا  اماااا أالطااا   رااااااقل  الجامعاااا  راياااوظ ين ر  ناااعايكتباااة الوطنياااة رقمثلااات وخاااات ل 

ماااااي  ريااااودهل الج فانااااع و اااا  اااااان نااااع السااااودان رايملكااااة العف يااااة السااااعود ة ر طااااف رالب ااااف   أ

 رطما ا  العف ية ايت    

ة  ألبااا  ايكتبااة الوطنيااة متاوعاا   ااا يمااا ن حاان ان ايساات ي    اااانوا حف صااين  خ مةة نبخرةةا 

الصااا  ة مثاااال اق ا ياااا  التعااااارن ال ااا    اااا ت ا ايكتباااة ماااال  ااا د ماااا  اي اساااا  رالهيخااااا     اااا 

ال طاا   التعاارن مال طق ااد الا رلع ر اف     اا و    فامج رمشا  ل ايكتبة مثل مكتباة مسااوف 

الةيااااااو  تل و ااااااون هاااااا ا  ر اااااافامج ايكتبااااااة ماااااا  لاااااا الا ال نااااااوا  التل و ونيااااااة مثاااااال  اااااافامج  ااااااابا  أ

السودان ر فناامج مساا  الجمعاة ر فناامج  اابا  الناو    ناا  العف اي العفا ياة رويوهاا ما  طلباا  

قووفهاااا  ىمصااااد  ايعلوماااا  رمااا    اااا ماااا اات ساااا ا  ايسااات ي    و ااا  قمثلااات ناااع طات ساااا  أ

   ايكتبة 
 

 املشكالت:

مااااف الاااالب  ااااكل  ار ااااا نااااع ا    ااااا/ ضاااايق مساااااحة مبناااا  ايكتبااااة الوطنيااااة رم  رد ااااة اااااعة  ا ات0

احيانا يثيو  نع قطبيق التبا   طيتما ع  ااضاوة الا   م الت ام وع  ايسات ي     ال اوا ط 

  اللملية مثل ا ق ا  الكماما  رااتل ام م اليل التع يل

يهااااو  الملوااااااي  رق نيااااا  طقصاااااالا رراااااارط التلااااو   أ/ ضااااع  ق نيااااة ايعلومااااا   ايكتبااااة  9

ث ادب  لاااااك الاااااا ضاااااع  ق ااااا  ل لااااا ما  ايعلوماااااا   ااااا  وعااااا  ران طاااااا  لااااا ما  المل  ثاااااة( حيااااا

  احيانانتونت نع وع  
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مسات ي   ا ر التاالع قبال  لاك اوا   ايكتباا  الجامعياة  أماام واه اا أ/او   يثيو م  الجامعا  3

ط ن  ت ً ط   الجامعا  ن و ايكتبة الوطنية لتلبية احتيايات ل مما  كل ضا أ لامما ادى ا

    ا ايكتبة الوطنية م ا نة  ايساحة ال ي ة رضع  ايهو  الملااو 

/ اااااعو ة راااااوالا النا ااااف   راياااا ل ين الااااا مبناااا  ايكتبااااة ل ملصااااوالا   ااااا الااااف ل الاااا رلع ايعيااااا ب 4

لااااة ان ياااو  يبياااو مااان ل هااال ماا  يباااا  السااا  الااال    تعااال   لااة ل الت اااف  ناااع ظااال هااالا الوضااال 

 ماين ل أايكتبة للواوالا الة ل نع و        م قووف راارل م   بل 

/ااااعو ة ق ااا  ل وعااا  الةااا ما  ال ااا  قتطلااا  قوايااا ا مبا ااافا دالااال ايكتباااة مثااال مااانح الاااف ل 5

  ال رلع رالتواال مل النا ف  

 

 :امتة ــخ
 

 قوالت ال  ااة لآل ي:
 

ن ايكتبااااة الوطنيااااة  شااااكل أ/ ماااا  لاااا الا وتااااو  يار ااااة او رنااااا اقشاااا   مااااا ال  اااا   م اااااال للشااااك 0

ن  سااا  و اااو  وياااا  ايكتباااا  أمصااا   معلوماااا  لطااا   الجامعاااا  الساااودانية رهاااع اااااتطا ت 

الجامعيااااااة السااااااودانية وسااااااا  طواااااا   الاااااالب ااااااااح  الجامعااااااا  السااااااودانية و اااااا   اااااا  وعاااااا  

ايست ي    الباحثين رالنا ف   راي ل ين الل     جا رن للمكتباة الوطنياة ل ملصاوالا   اا الاف ل 

  ال رلع ايعيا ب 

قتبعها  نأت مت ايكتبة الوطنية السودانية  مويها  ال رلة ويما  ل  الت ا يو ال       / ال9

   ااااا  اي اسااااا  رال اااا  قتمثاااال نااااع قطبيااااق التبا اااا  طيتمااااا ع رقااااوويو معاااا ا  الساااا مة رقوز عهااااا 

  العاملين رايست ي   

لتوااال طيتماا ع / هنالك ز اد  ناع  ا د ايسات ي    الال   قوااالوا مال ايكتباة   او رااارط ا3

 رم  درالا ملتل ة را ما  ملتل ة 

/ أماااا ا ااافز ايشاااك   قمثلااات ناااع ضااايق مسااااحة ايبنااا  رضاااع  ق نياااا  ايعلوماااا  ر ااا م التااا ام 4

 العاملين رايست ي    نع وع  طحيان  اال تواطا  اللملية 
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 :قائمة املراجع واهلوامش

 

-https://www.arab0ادا   ازماة يار اة 9191اللملية  للطوا ئ العليا  /السودان  ال جنة  )

 /reform.net/ar/publicationم    9190ما و  نعل الا ال تو  طنت الية ااتويل  02اووي 

   0222(   ااااااااانون ايكتبااااااااة الوطنياااااااااة السااااااااودانية لعاااااااااام 0222نياااااااااة /السااااااااودان  ايكتبااااااااة الوط9

  الةفطوم  السودان:  اي لس الوطن 

(  لجنااااة قطااااو ف ايكتبااااة الوطنيااااة   ق ااااا  ف الهيكاااال 9191/السااااودان  رزا   الث اوااااة رط اااا م  3

   التن ي   الةفطوم  السودان: ايكتبة الوطنية

https://www.ifla.org/node/93070 4  رم تمااااااااااااااااااااااااااال ايكتباااااااااااااااااااااااااااا   02/ وياااااااااااااااااااااااااااورو اوويااااااااااااااااااااااااااا

 م   9190ما و  نع( ااتويل 9191ال رلا 

ظاال يار ااة او رناااا   ناااع(  اااات امة طيااافا ا  ال نيااة  اا  وعاا   9191/ايلتااا       ديساام و5

   -031 -000   8   9م لة  بليوويليا ل  ااا  ايكتبا  رايعلوما  مج 

ايكتباااااة الوطنياااااة  نااااع طيتماااااا ع(  ق ف اااااف اااااااتل ام راااااارل التوااااااال  9191/ لطااااا   )    0

 السودانية  الةفطوم  السودان: ايكتبة الوطنية

ااتويل  (   ود  م اسا  ايكتبا  رايعلوما  مل ازمة او رنا9191/ احم  )  وياي ا  2

 م  9190ما و  نع

 

https://www.researchgate.net/publication/342258349_wdt_mwssat_almktbat_w

almlwmat_m_azmt_kwrwna_tqryr_hwl_alass_walqwad_alty_yjb_alqyam_bha 

https://www.arab-1/السودان%20.اللجنة
https://www.ifla.org/node/93070
https://www.ifla.org/node/93070
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 عمل دار الكتب والوثائق العراقية يف ظل ظروف جائحة كورونا

 
 دار الكتب والوثائق العراقية

 

 

 :مقدمة
 

 ة ةةى كائةك   ةة  را ةةك 
ئ
مفاصةةا ةياةةةاونن ا حةةع معنةةا  م  ةة  إن جائحةةك رونا ةةا  ظرةةا  ظا ةةا

 لإلمكا ةات ةملىاحك مهما را ا بسةنك 
ئ
بالشأن ةلثعافي ران البد لكا أن  ىخذ ةلىدةبير ةلالزمك ا عا

امىوةرة ك لممسةاةمك فةي مكةل  امةك ةياةةاو ةل ممةةك اةلثعا ةةك مةع ةلىوبةتن إا أجئرةكةا ةياائحةةك 

 ةةةةد حسةةةاباةكا مةةةع جدبةةةد ا فدةةةظ بحمةةةو    ةةة  أن   ةةة م   ةةة  مدةةةون ةلعةةةةااو اان  ةةةاب  إ ةةةذةن لك

ةا اةلوةةةةةةاحثين اقموةةةةةةك ةل مةةةةةةىن امةةةةةةع ةكةةةةةةا ة نمعةةةةةةا  ةةةةةةدا مةةةةةةع   كةةةةةةان اةلةةةةةةظ    بدبمةةةةةةك يلدمةةةةةةك ةلعةةةةةةظة

اةلىنم ةةةةةات ةلنةةةةة  را ةةةةةا م يمهةةةةةا صةةةةة وك ةلىحعةةةةةة    ةةةةة  أن  ةلوةبةةةةةل بسةةةةة   ةجىمةةةةةا  جممةةةةةك مةةةةةع 

 ةل عوات ةلظئيسك ةلن  ةمثما بما ب ي:
 

 اغير مىوبلن إا رة  ةلوبا بس   مواغىك ةياائحك  -1
ئ
را ك ش وب ةل الى بشكٍا  ظيٍل جدة

أن  ةةاةظو ة اشةةان ابةةاا لشةةةذة ةلشةةكا ر ةةد  ةةةاةظو  ظعةةدو لةةى رشةةةهدةا ةل ةةالى أا حنةة  بىوب هةةةا 

 مكذ بظانن

ابمك أا بةاححظ  ةع ةدةألا  بةدل ةل اممةك ةملىمثمةك بةالكوةان ةلفكةةك ةملىخببةك بسة    ةظا   -2

ات ةياكومةةةةةةك ةلةةةةةذل اصةةةةةا ل سةةةةةوك م ةةةةةك بامل ةةةةةكن ةيايةةةةةظ ااغةةةةةالل ةلىةةةةةاألا اةلشةةةةةاما لمم  سةةةةة

نو  ب ةاب ةياهك ةلىكفةذبك ةملىمثمك باحبدل ةل اممكن
ُ
  دةت ممدع لللنم ةلودبمك أن ة

اع ةةةةةا  إكةةةةة  الةةةةةص ةع ةةةةةدةألا ةلىخبةبةةةةةات ةملالةةةةةةك بسةةةةة    زمةةةةةك  بىبةةةةةاابك ةل املةةةةةةك ةلنةةةةة   -3

نل إك  نميزو     أن   ظرتشا ةياائحكن إا أن را  دظو حن  ةاومون اةىحو  مع حئر     ا 

 لمشظا  باكفةذةان
ئ
 مالةا

ئ
 ةلوةبل ةىنم  ةخبةبا

 

 اال ةىنمةةة  أبةةدل  اممةةةك مىخببةةةك 
ئ
أل باخىبةةان بىوجةةة  ةبلةةةاا حمةةو  بدبمةةةك د ةةةةك ا ةةظي ك جةةةدة

     اقاللن
ئ
 افي اةت ةلوبا غير مكمفك ماابا

 ل وةون ةةةام ىةاان 
ئ
 مويةرة

ئ
ذه ةل عوةات اةةذلةمها بمةةا بوةدا  مةةظ إكة  حةد مويةةر مسةىحةا اعىنمة  ةحةةدبا

 لاسمظ ةياةاو بنظععك 
ئ
 ةو مىاح امع ةكا ةى انة ك  دا مع اجظةاةت اةمكا ةك ةحعةعها اةب ةا
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بةةةةةد ال ة ةةةةةاةي ةلنوة ةةةةةةك م ةةةةةك بامل ةةةةةك الدةةةةةع إكةةةةة  حةةةةةد مةةةةةا  سةةةةةد ةيااجةةةةةك ةل ممةةةةةةك اةلثعا ةةةةةةك لمةةةةةوالا 

 اةىنمة  اةلك كا مع ةلوبو  فةي  ةا ةلفشةا فةي ةاةنو  زمةك ا ةدألا  م ةرة ن 
ئ
ةملسة الةك مويةرو جةدة

 عةةةةو   يةةةةرو لللةةةةظا  منشةةةةا بمكلةةةةت اإن رةةةةان بسةةةةةمن ابالىأمةةةةةد خظجكةةةةا مةةةةع ةةةةةذه ةلىلظبةةةةك بةةةةدنا  

ن
ئ
 اةنم ات  ىنمل لىحعةعها مسىعوال

 

 :اإلجراءات الفعلية املتبعة خالل ظروف احلظر التام

 

 اامي ككككرةةتشككككخلية ألككككرةاسةككككرةعام دككككرةةككككلواةئكككك رةء ألاة اخ كككك ة  ا  كككك م ة ةككككلألا  ة   كككك ر -1

ةوةةاا    كةةةان اةيامةةو  ةلودبمةةك اانة ةةك إمكا ةةةةك ةنوةعهةةا   ةة  أن  ةلوةبةةةلن  ع اككل ألاةاضككا 

مةةل ةصةةدةن ةبةةانعن ن ةةمةك لاسةةهةا اصةةو   ةةدا مةةع ةملةةو فين لمةةدةن فةةي  ةةا  ةةظا  ةيايةةظ 

ةلشةةةةاما اةلىةةةةاألا ل ةةةةظ  إ لةةةةاز ةملهةةةةاألا ةملهمةةةةك ةلنةةةة  ال ةحىمةةةةا ةلىأجةةةةةا مةةةةل  ل ةةةةزةألا بةةةة جظةاةت 

 ةلوبابك اةلى عةىن

ةئ ككرة جكا  ة ج ا ئك  -2 ةء ألا   تة فتر ضككلرةعام دكرة رككلواة اعك رةةكلة اعكك ةأارةبككة اككل ألاةعشك ي 

  رنص تةإلااختر نلرةإلصل ألاة ا  جيه تة ة  ععرةطاقة ا نفلذ،ة

 ا  جلهةعإصل ألاة دك ا ألا ةلاختر نلكرةئ كملة ر  كلة اادكارةاكل ألاة اخ ك ة  ا  ك م ة إلائك رة -3

إن إقةةةةةالل ةةةةةةذه  صكككككرةع اكككككل ألا ة  اتكككككر ا ةارككككك ةئ كككككرةا فكككككرة دككككك مية ا   صكككككية ج اككككك  كة   

 مةةع ح ةةونةى 
ئ
 بةةدال

ئ
  ةةىمانو دشةةد  إكةة  ةةةو ير ةملبةةاان لموةةاحثين مةةع قموةةك ةل مةةى إلد را ةةةا

إك  ةلدةنن إا بىوجة    ة  ةلواحةل مةاا   ةىمانو بامل مومةات ةملنموبةك ا  ةد مةاا   ةىمانو 

ك انبةةةةك إكةةة  باملبةةةدن ةملنمةةةوب بعةةةوألا ةلكةةةاان ةملىخبةةةا بىحوعةةةا ةملبةةةدن ةملنمةةةوب مةةةع ع ةةةل

 ع لك نبمةك ا  دةا بىى ةن ا  ةملبدن  ئر إبمةا ةلواحل ةلشلص  ن

ة دكككك قةعصكككلض هة   لوككككل ة  ككككا ة اصككككلضرة -4  ا  جلكككهةعرككككا ألا ة دكككك نف ألاة اعاكككيةئ ككككملة ككككلر 

مةةةةع خةةةةال   لىفةةةةات بشةةةةةكا نئييةةةة   لنموةةةةات ةلوةةةةاحثين مةةةةع مبةةةةاان  ئةةةةةر  ا كككك عملرة رع كككك ء ة

 ةل ةاممين مل ةياظص      ةوةجد ةلكوةان ةمل نا  ر ا
ئ
ىخببك ب سةوك م ةك بامل ةك خبوصةا

في بسى ةدكولوجةةا ةمل مومةات اأبسةاألا ةملدىوةك ةلوقكةةك اةةو ير بي ةك  مةا مكا ةوك امنابعةك 

لإلجةظةاةت ةلحةاةك ةلوبائةةك  مةةل ةياةد مةع ةوةجةةد بعةةك ةل ةاممين فةةي  بسةاألا  خةظ بةةالن  ال 

  نةمب  ةحىةاجات ةملظحمك ةلظةةكك مع  زمك
ئ
 إلجظةاةت  االص ةموةك

ئ
ملعى ةات ةل ما اةنوةعا

 ةلوبابك ةملىمثمك بىعمةا عسوك ةلىوةجد ةل شظل في ةمل  سكن
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مثةةةا ة ةةةىالألا قموةةةةات ةلوةةةاحثين مةةةع ةلئربةةةد الد راعةةةة  اةاةنو  ا  جلكككهةع اعاكككيةةككك ة رنكككك س ة -5

ةملوبل الد راع  لمدةن  امخاقوك ةملكيمةات ةلدالةةك اةملشةانمك بكا ةك   الةامشةا مةع ح ةون 

 ةملشةةةانمك ة
ئ
لةةدانةت اةلكةةداةت ةلىخببةةةةك ةيلاصةةك بىنةةةوعظ ةلكةةوةان ةلفكةةةةك  ةةع ب ةةةد اأب ةةا

  ئر ةملكبات الد را ةكن
ئ
 بامل ةمظةت ا جىما ات ةلدالةك ة  رةرا

اة ةع ان برةاأااكزة ا طنيةاأ   م ةفملكلة ك رةعإاشك  ةصكفارة  صكرةعك راكزةئ كملة دك مية -6

ثين اقموةةك ةلدنة ةات ةل مةةةا لالقةال    ةة  مةا ةةةو إلةاحةك ةلفظصةةك لموةاح  ا   صكية ج اكك  ك

  ةةةظ  ةمل شةةةونةت ةلفدبوعةةةك 
ئ
مىةةةو ظ مةةةع ةلولةةةائ  ةلىانعخةةةةك ةملوا ةةةك فةةةي خةةةتةئع ةملظمةةةت اأب ةةةا

مىةةةةةةابلن إاة  0355ةلولائعةةةةةةةك ةلىثعةفةةةةةةةك إا اصةةةةةةا  ةةةةةةدا ةملىةةةةةةاب ين خةةةةةةال    ةةةةةةرو ةياائحةةةةةةك إكةةةةةة  

 لمىوةصةةةةةةا مةةةةةةل ةلوةةةةةةاحثين اة
ئ
ملنةةةةةةال ين  ةةةةةةع ب ةةةةةةد  ئةةةةةةر شةةةةةةكما ةةةةةةةذه ةلبةةةةةةفحك بمثابةةةةةةك  كبةةةةةةظة

 شاشات ةلهوةةت ةلذمةك اأجهتو ةياا وب اان ةيااجك للا ون لمدةنن
 

 :اخلطط والرؤى املستقبلية و عقبات التنفيذ
 

ممةا مشةفا لكةا  نإن جائحك رونا ا مشفا لكةا ةل مة  ا ة رةةةلي ل ةظانو ةلىخنةةم ةملسةىعو ي

حاى امكا ةات ةياعةعةك ةلنة  فةي م يةى  حةةان ال  سةد نمة  ةيااجةك   ا ةةك اةعةت  ةاجتو 

أماألا أل  ظ  ة ى كائ  بوةجههان  مظ ةلذل بحثكا     ةل ما بنظععك ةبىكانعك اةح رة ةةك ة ةمكةا 

 بأ  :لمى اما مل  زمات بمهكةك أمثرن مع رمع ةيلنم ةلن  عس ها لىكفةذةا مما 
 

 جهة اخ كةنا ةئك ا ة اا انكرة  ا صكفلةإلااختر اكرةةك ة ك  ة اشكا ذةع نفلكذةةشكا ذةة-1
ّ
 ا 

الزة  بةةةةةةةةةد اعشةةةةةةةةاا فةةةةةةةةي بمةةةةةةةةد ا  هةةةةةةةةو بىنمةةةةةةةة  خئةةةةةةةةرةت  كةةةةةةةةةك  الةةةةةةةةةك ةملشةةةةةةةةظا  ة، رخ بككككككككرة اا الككككككككر

اةخبةبةات مالةةك مةلمك اة سةةة  ااكةي   ة  أ  ة  ةملسةةىوعاتن إا أن أبسةم مىنموةات ةملشةةظا  

   ةة   ةلفكةةةك ب ةة 
ئ
ةلكيةةظ  ةةع ةلو ةة  ةلىحىةةةك   ا ةةةك ةةةو ةخبةةةا مسةةاحك خت ةةة   الةةةك جةةدة

ةملوبةةل الد راعةة  ةلظ ةةا  لمةةدةننن إاة أن  ةلنابةةك   ةةاة ابةك لللةةتن أا ةيافةة  الد راعةة  لةةدةن 

 اةةةوزةل ةمةةص ةملوجةةواو فةةي ةمل  سةةات ةياكومةةةك  خةةظ  اةةةذة غيةةر 
ئ
ةلدىةة  اةلولةةائ  محةةدااو جةةدة

ن ةلدىةةةةة  اةلولةةةةةائ  ةةةةةةةي ةمل  سةةةةةك ةياارةةةةةكك لكا ةةةةةةك ةملمىمكةةةةةات ةلفدظعةةةةةك اةلىانعخةةةةةةةك معوةةةةةو  حن اة

مةةةةةكن مسةةةةةاحك خةةةةةتن احفةةةةة  ةلد راعةةةةة  مةةةةةلمك ةاكا ةةةةة  مةةةةةل مةةةةةا 
ُ
اةلثعا ةةةةةةك لمةةةةةوالا لةةةةةذة بلةةةةة  أن ة

امشةةفا لكةا ةياائحةك  ةع ةيااجةةك ةمللاةك لمىوجة   حةو ةل ةةالى نةمىمدة  لةظاو  دظعةك ا اقكةةك بةمك

ا ةةك ةملمىمكةةات ةلفدظعةةك ةملوجةةواو بالةةدةن اةلنةة  بعةةدن  ةةداةا بةةاملالبين ةلظباةة  ةلةةذل بىنمةة  ةةاحةةك ر

ن 
ئ
 مع مى  االائ  ااانعات ةلد را ةا
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 النابك   اة ابةك ملوبل ةلدةن ةلظ ا  ال  سىو    و  بنابات ةلفهان  اةلوومةوغظة ةةك أمةا 

ن ةملحىو  ةلونقي لممنوو ات  ال بمدع ةةاحى  بالكاما أا حن  جتا مك  إلد ر
ئ
 ا ةا

إا أن ةةةةةةذة ةل مةةةةةا ال بىنمةةةةة  مسةةةةةاحك خةةةةةتن احفةةةةة  ةلد را ةةةةةةك  عةةةةةم بةةةةةا أب ةةةةةا بىنمةةةةة  أجهةةةةةتو 

مىنةةةةونو اخاصةةةةك لىحوعةةةةا ةملنوةةةةو  مةةةةع صةةةةةة ك انبةةةةةك إكةةةة  صةةةةة ك إلد را ةةةةةكن اإن   ىمةةةةاا   ةةةةة  

أجهتو ةملاساات ةل اابك اةملوجواو في ةلدةن ال بف  بال ظ  بس   بنئشا ا دألا ابتشا في ةلىبوعظ 

 نةلظبا 

إن رةةةةا مةةةةا امةةةةظ أ ةةةةاله   ةةةة    بةةةة  أ ة كةةةةا اةلةةةةةوألا  عةةةةوألا بةةةة جظةا را ةةةةك ةملخاقوةةةةات ةلظ ةةةةمةك مةةةةل 

 ةك  ةل الى ةلظبا ن
ئ
 ةياهات ةمل كةك     أما ةيابو      ةلد ى ةلالزألا لمىحو  رمةا

 

 :اخلطوات التمهيدية لتحقيق اخلطط املستقبلية
 

 بالعةةةاألا ب ةةدا مةةع اجةةظةاةت ةلنةة  نحمةةك  لةةت مةةةا ةوةةدأ بخنةةوون امةةع ةةةذة ةملكنةة  باشةةظ ا 
ئ
  مةةةا

 ةمهد لمدخو  إكي ةل الى ةلظبا  بساللك اةعسةابةك أمثر مع رمنشا ما بأ  :
 

عاككككك ةارة اكككككل ألاة ككككك ة ر ككككك  ءذة اادكككككارة ةاككككككزةإلاوكككككل ذة املككككك ن ارة ا  لكككككلةا  فكككككرة ر افككككك تةةة-1

 هةذة بمكحهةةا ةياةة  فةةي ة،  رطب ئك تة  اادكك مية    ةعلككرة  طا  كك تةبكككةئاكك رةاناكك  ة اككب ءة

اةةةذة اجةةظةا م مةةو  بةة  فةةي ةلسةةاب  الدةةع ةيادبةةد ةةةو ةشةةة رة   ن حىفةةاب بال  ةةر ةلظبمةةةك منشةةا

إاة بةةةىى  حبةةةها مةةةع بوةةةا مو ةةةةت  ن( مةةةع بوةةةةا ةلواحةةةل  (pdfةةةةو ير ةل  ةةةر الد را ةةةةك ببةةةة ك 

مثمةةةةةةةةك مخةةةةةةةىا مةةةةةةةع ةلةةةةةةةدةن افةةةةةةةي  فةةةةةةةةو ةلوبةةةةةةةا بعةةةةةةةوألا بخت شةةةةةةةا بأا ةةةةةةةةةك ةيلةةةةةةةتن ةملىةةةةةةةو ظو بالةةةةةةةدةن ةملى

 مع ةددرسةها   ة  ةلظ ةو  فةي ة ىيةان اانةةا بةاياف  ةلظباة  مفهةظ  serversبالسير ظةت )
ئ
( بدال

 لاسمسةةةةةها ةلتم ةةةةة 
ئ
إا أن خت شةةةةةا بأا ةةةةةةك ةيلةةةةةتن ةةةةةةو ةمهةةةةةةد  نأا م مومةةةةةات بومةوغظة ةةةةةةك  عةةةةةم ةو ةةةةةا

   ةةةة  ةملوبةةةةل ةلظ ةةةةا  لمةةةةدةن فةةةةي حةةةةا  زعةةةةااو ةلنابةةةةك   ةةةةاة ابةك للافةةةة  ةلظب
ئ
اةةةة  إلانةجهةةةةا مواشةةةةظو

ن ةةةذة اجةةظةا بخىبةةظ ةلوبةةا اةياهةةد ا بةةدل ةل اممةةك 
ئ
ةحعةعةةا ملشةةظا  ةملدىوةةك ةلظبمةةةك مسةةىعوال

ن
ئ
 اعخفت ةل  ا  ع أجهتو ةلىبوعظ ةلظبا  بشكا موير جدة

باغىكةةاألا ت كك ملة اككل ألاةال صكك  ةئ ككملةاك ككرةئككلءةةاخكك ةةكك ةا ئلككرة   ككزرةا ة   فكك ة اا اككرةة-2

مةةةةةةد   ةةةةة  أةمةةةةةةك ةةةةةةذة ةملورةةةةةو  مخنةةةةةوو أ ا ةةةةةةك را ةةةةةك  ةةةةةظص ةلةةةةةد ى ةملىاحةةةةةك امةةةةةع خةةةةةال  ةلىأ

  نلمةةةةةدخو  إكةةةةة  ةل ةةةةةالى ةلظباةةةةة 
ئ
 بةا ةةةةةا

ئ
حن ةل ةةةةةدا ةياةةةةةاكي حا ةةةةةةك ةيافةةةةة  ةلظباةةةةة  ر ةةةةةد غيةةةةةر را ةةةةةةا

 باملدخظةت ةلفدظعك في ةلدةن أا ةلوة دو إليشا  ع قظع  ابدة  ةلعا وع ن
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 اخلدمات املكتبية املقدمة عرب صفحة الفايسبوك الرمسية 

 للمكتبة الوطنية اجلزائرية أثناء أزمة كورونا 

 
 الباحثة: دراجي نادية

 قسم علم املكتبات و التوثيق - طالبة دكتوراه

 أبو القاسم سعد هللا )بوزريعة( – 2-الجزائر جامعة 

 nadia.dradji@univ-alger2.dz عنوان البريد إلالكتروني:

 
 امللخص:   

 

تتمحوور ذوواه الدراسووة لوووي التوياوورات و الراوا و  إلاجووراذات الملووب اتلووايةا املكتبووة الوطنيووة 

التركاو  عىوأ أذوم اودمات ، مع 91الجزائرية أثناذ فترة الحجر الصحي جراذ انتشار فاروس كوفيد 

املعلوموووووات الملوووووب قووووودموةا ملسوووووت يديةا ملواجلوووووة دزموووووة و سوووووعيا م ةوووووا ل ووووومان تقوووووديم موووووا أمكووووو  مووووو  

اووودمات املعلوموووات املعتوووادة ششوووع  يتما،ووواف موووع الولوووع، ىلوووافة لتسوووليا ال ووووذ عىوووأ القووورارات 

، مووووع التاوووور  إلاداريووووة امللمووووة الملووووب اتلووووات و املللووووودات التشوووورية الملووووب بووووال  اوووو ي تلوووو  ال توووورة

 نتائج املستقاة م  ذاه دزمة عىأ مستوى املكتبة.لل
 

؛ موقوووووع فاوووووروس كورونووووا  ؛ىدارة دزمووووات  ؛ اوووودمات املعلوموووووات: الكلماااااات املفتا ياااااة

 املكتبة الوطنية الجزائرية. ؛ ال يسبوك
 

 مقدمة:

توثثارا أزمة صحية كباورة أثورت  2222لقد عرف  الجزائر عىأ غرار ك  دوي العالم مالع سنة 

بالووووووا عىوووووأ ووووووملف ملووووواات و م ووووواذر الحيووووواة، فانتشوووووار فاوووووروس كورونوووووا أدى ى وووووأ تحووووووي جوووووار   وووووي 

التعام ت بان دفراد كما فرض عىأ الحعومات اتلاذ ىجراذات صارمة ملنع التلمعات بناذ عىوأ 

توصيات من مة الصحة العاملية للحد م  انتشار الوباذ، و بال  فقود توم ىغو   ووام  مللتلو  

 ملؤسسات العامة و الراصة و فرض حجر صحي عالمب وام .ا
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 ...ت املكتبية املقدمة عرب صفحة الفايسبوك الرمسية  للمكتبة الوطنية اجلزائريةاخلدما

و م  أذم املؤسسات الملب أغلق  أبوابةا الت اما بتل  القرارات هوي املكتبوات الملوب لااملوا كانو  

ف اذ التقاذ عدد كبار مو  القوراذ و بوا امل املكتبوات الوطنيوة الملوب يقصودذا جملوور واسوع مو  

ت كانووو  املكتبوووة الوطنيووة الجزائريوووة الملوووب علقووو  نشووواطلا ملتلوو  ال توووات، و مووو  بوووان تلوو  املكتبوووا

، و اووو ي ذووواه 2229جوووان ي  99و ى وووأ غايوووة يوووو   ثنوووان  2222موووارس  91بدايوووة مووو  يوووو  السوووت  

ال توووووورة الاويلووووووة عملوووووو  ىدارة املكتبووووووة عىووووووأ توووووووفار الحوووووود ددنوووووو  املمكوووووو  موووووو  اوووووودمات املعلومووووووات 

 ملاملا و مواجلة دزمة بثا  دلرار. ملست يديةا ع  شعد رغبة م ةا  ي مواصلة تثدية

مووا هووي اووودمات املعلومووات الملووب وفريةوووا املكتبووة الوطنيوووة الجزائريووة ملسووت يديةا اووو ي أزمووة كورونوووا 

 وما هي الوسائ  الملب اعتمدت عليةا  ي ذل ؟

 ورح امل اذيم:
 

 خدمات املعلومات: (1
 

والوا  يتوث   نتيلوة للت اعو  بوان  هي الناتج ال ةائي الا  يحص  عليه املست يدون م  املعلوموات

مووووا يتووووووافر لووووودى أجلوووووزة املعلومووووات مووووو  مووووووارد ماديوووووة و شووووورية تتووووداا  فيموووووا بي ةوووووا لتن يوووووا شعووووو  

العمليووات و إلاجوووراذات ال نيوووة، و هووي ملتلووو  اللشووواطات غاوور امللموسوووة الملوووب تقووو  بةوووا مؤسسوووات 

 .(2292)سعيود،  أنماطلا.املعلومات لتلبية التياجات املست يدي  م  املعلومات عىأ اات ف 
 

 :مفهوم إدارة األزمات (2
 

هي التعام  مع دزمات م  أج  تلنب لدوثةا م  او ي التلاويا للحواات الملوب يمكو  تلن ةوا  

و ىجوووراذ التح وووارات لازموووات الملوووب يمكووو  التلبوووؤ بحووودوثةا  وووي ىطوووار ن وووا  يابوووق موووع ذووواه الحووواات 

و هووووووي أي ووووووا  .لوووووودوثةا، شووووووورض الوووووتحكم  ووووووي النتووووووائج أو الحوووووود مووووو   ثارذووووووا التدماريووووووةالاارئوووووة عنوووووود 

)عبوووود الباسووووا،  تصوووورفات لاسوووومة و مبووووادرة سووووريعة  ووووي قيووووادة دلوووودا  تت ووووق مووووع تاووووور دزمووووة.

 .(2292طاذر، و الرو ي، 
  
 فريوس كورونا:مفهوم  (3

   

ذوو موورض معود هسوتبه فاووروس (COVID-19) /  91 كوفيوودفاوروس ويسوومف أي وا  مورض التاجيوة

 موووو  أعووووراض تن سووووية هعووووانون  مع ووووم د ووووران املصووووابان بووووه توووواكي مكتشوووو  لوووودي ا، يلعوووو 

(Organization, 2020)ذوو ووديد العودوى هسوتبه فاوروس، SARS-CoV-2  يلتقو   و هعتقود أنوه

موووووو   وووووورمل لاوووووور موووووو  اوووووو ي الووووووورذاذ املنبعوووووو  عنوووووودما هسووووووع  ال وووووورمل املصووووووا  أو هعاووووووو  أو 
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وقد ينتشور أي وا عو  طريوق ملو  سوال بوه ال اوروس ثوم ملو  ال وم أو دنو  أو العينوان.  يتحد ،

قووود  الع موووات ودعوووراض دكعووور وووويوعا لوووه هوووي: الحموووف املرت عوووة والسوووعاي وصوووعوبة التووون   كموووا

الع وو ت، قشووعريرة، صووداه، الوةووا   ووي الحلووق، وفقوودان لاسووملب التوواو  أو  يحوود  أي ووا ألووم  ووي

يوموووا مووو  التعووورض لل اوووروس، وقووود ا  91ت لووور الع موووات ودعوووراض عوووادة شعووود يوووومان ى وووأ  .الشوووم

ت لووووور أ  أعوووووراض عىوووووأ شعووووو  د وووووران ولكووووو ةم قوووووادرون عىوووووأ نشوووووره كوووووو ةم لووووواملان لوووووه. أكعووووور 

د ران عرلة لإلصابة به وأكعرذم عرلة مللاطره ذم كبار الس  ود ران الاي  هعانون 

القلوووب أو الرئووة أو مووورض السووكر  أو السووورطان أو لووع  جلووواز موو  مشووواك  صووحية م ووو  أمووراض 

املناعوووة. قووود هشوووم  املووورض الرااووور  لوةوووا  الرئوووو  الوووا  يةووودد الحيووواة وفشووو  دع ووواذ الحيويوووة. 

 ,Organization)  لحود السواعةCOVID-19تلرى دبحا  إليلاد لقواح وعو ل ل اوروس  مازال 

2020). 
 

 موقع الفيسبوك: (4
 

مووو  قبووو  الاالوووب بلامعوووة ذارفوووارد  2222ذوووو موقوووع ويوووب للتواصووو   جتمووواني، توووم ىنشوووا ه سووونة 

، ويمكوو  ملسووتلدميه ىنشوواذ وتحوودي  ملوو   عريوو   ر وواب، و لت ووا  بقائمووة مااك زوكربيرجاا  

موووو  دصوووودقاذ الوووواي  يمكووووو  مراسوووولوةم كتابووووة وصوووووتا وصوووووورة، و ن ووووما  ى ووووأ امللموعووووات الملوووووب 

 (M. Reitz) تتشارك ن    ذتمامات.
 

  :تعريف املكتبااة الاااوطنيااة اجلاازائاارياااة (5
 

 عوووود املكتبووووة الوطنيووووة الجزائريووووة بم ابووووة البنوووو  املركووووز  للمعلومووووات الوطنيووووة، وبصوووو وةا مؤسسووووة 

وامللاووووووووع والسوووووووم ي ثقافيوووووووة وعلميوووووووة ول وووووووارية تح وووووووب ذاكووووووورة دموووووووة وتلموووووووع تراثةوووووووا املابووووووووه 

مو  املرسوو  التن يوا   1البصر ، يقع عىأ عاتقلا ملموعة م  امللا  املنصون عليةوا  وي املوادة 

  املت ووم  القوووانون 9112يوليووو سووونة  22ه املوافوووق 9191محووور  عووا   2املوووؤري  ووي  911-12رقووم 

 دساساب للمكتبة الوطنية الجزائرية.
 

كووان اللوودف دساسوواب موو  ىنشوواذ مكتبووة  ووي مدينووة الجزائوور جمووع ول ووب كوو  الوثووائق الملووب اسووتو أ 

 ، لي  أصدر وزير الحر  قرارا يقضاب بتعلي  9322عليةا  ستعمار شعد الت ي الجزائر سنة 

فعوان أوي "أد ياك وريريريها "  .9321أكتووبر  92بتعووي  و سويار مكتبوة الجزائور. بتواري    السويد 

  تووم نقللووا 9323للووا  ووي مبوو ي ششوواره بوتووان، ثووم انتقلوو  ى ووأ بيوو  بحووي بووا  الووواد ، و ووي سوونة  مقوور 
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ى ووأ ثكنوووة الجووير إلانكشوووار   وووي بووا  عوووزون واسووتقرت فيةوووا ملووودة عشوور سووونوات، وابتووداذ مووو  ذووواا 

 التاري  أصبح  مكتبة ومتح  الجزائر.

باملكتبوووة عىوووأ مقووووايي  توووم إلاعووو ن عووو  لووورورة التلاووويا لتشوووييد مب وووف اوووان  9111و وووي سووونة 

علميووووة يعووووون بم ابووووة املكتبووووة دو ووووأ  ووووي قووووارة ىفريقيووووا والعووووالم العر ووووي، ت وووواهي ذندسووووته املكتبووووات 

 تم افتتاح املب ف الجديد للمكتبة الوطنية بثعا ي العاصمة. 9113العاملية. و ي سنة 

لوطنيوة الجزائريوة سنة عىأ  سوتق ي بودأ الت كاور  وي  شوييد مب وف جديود للمكتبوة ا 22شعد مرور 

يعوووون بمقوووايي  عامليوووة، ويواكوووب التاوووور الوووا  هعرفوووه ميووودان املكتبوووات واملعلوموووات ، ف وووي سووونة 

 الحكما   بدأ مشروه بناذ املقور الجديود للمكتبوة الوطنيوة الجزائريوة، وقود ااتاورت مناقوة 9131

انداه لر  التحريور  12  وبمناسبة الاكرى الوووو9111نوفمبر  29جنو  العاصمة لتشييده، و ي 

  يووووو  العلووووم تووووم افتتوووواح أوي ال  وووواذات 9111أفريوووو   91تووووم تدوووووان املب ووووف الجديوووود، وبمناسووووبة 

املعرفيوووووووة بووووووواملقر الجديووووووود للمكتبوووووووة الوطنيوووووووة الجزائريوووووووة  قاعوووووووة امللاوطوووووووات واملؤل وووووووات النوووووووادرة  

)ال نوووووون،    توووووم فوووووتل قاعوووووات املاالعوووووة العاموووووة للجملوووووور.9113لصصوووووة للبوووووال ان، و وووووي سووووونة امل

2291) 
 

 نبذة عن صفحة الفيسبوك الرمسية للمكتبة الوطنية اجلزائرية:
 

ص حة ال يسبوك الرسمية للمكتبوة الوطنيوة الجزائريوة هوي صو حة توم ىنشوا ذا بنواذ عىوأ مقتورح 

ميئهااااا ورأدا وقمنوووووا بتقديموووووه للمكتبوووووة الوطنيوووووة  وووووي ىطوووووار ىنلووووواز أطرولوووووة دكتووووووراه تحووووو  عنووووووان: 

املكتبااكاواطنيةهااا واط يرهاا واتاااتوااابالاكاواطتناماااحوإيتاااكنصاومتوااا  و   ااك ومة اااكاو ناماااحو

)لم تناقر شعد( مو  ىعوداد البال وة  دراكوي ناديوة  وتحو   اطنيةه والجزائيي وايتاكنصوطلاكتب 

 و.2ىوراف دستاذ الدكتور  جزاير  سمار  بقسم علم املكتبات والتوثيق بلامعة الجزائر 

ووفقووا لراووة عموو  و عوود  2291مووا   22بحيوو  تووم تقووديم طلووب ىجووراذ الدراسووة امليدانيووة بتوواري  

، كموووا تووم اعتمادذووا كصووو حة 2291نوووفمبر  22ىنشوواذ الصووو حة بتوواري  عوودة اجتماعووات عمووو  تووم 

و هوووووي لاليوووووا ت وووووم موووووا يقوووووار   2222دهسووووومبر  22رسووووومية و سوووووليم ىداريةوووووا لاووووواقم املكتبوووووة بتووووواري  

 متاشع. 2222اي
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 من ةورايه ومفح واطفيسبنزواطيساه وطلاكتب واطنيةه والجزائيي 
 
 

املكتبااة الوطنيااة اجلزائريااة خاا   أزمااة خاادمات املعلومااات املقدمااة ماان طاار  

 كورونا:
 

 أوال/ خدمة البحث الببليوغرايف اآللي:
 

هعووووود  سوووووترجاه  لكترونوووووي للمعلوموووووات مووووو  أذوووووم نتاجوووووات  ن لوووووار املعلوموووووا ي ال ووووورم والبيتوووووة 

عبوووارة عووو  ملموعوووة مووو  الراووووات املتتاليوووة الملوووب يقوووو  بةوووا ال ووورمل عبووور ىلووودى  وذوووو  الرقميوووة،

أن موووووة اسوووووترجاه املعلومووووووات مموووووا هع وووووب التعاموووووو  موووووع املعلوموووووات املحوسووووووبة للبحووووو  عووووو  إلانتووووووال 

اطي، )لحو  ال كر  للوصوي ى أ املعلومات املت رقة أو الوثائق املؤل ة باريقه أد  وأسره وأسل .

ون را لعد  تلصيمل املكتبة الوطنية الجزائرية ل لرس الكتروني لرصويدذا عىوأ الروا . (2291

املباووور ون وورا لعوود  ىمعانيووة داوووي املسووت يدي  ملب ووف املكتبووة اوو ي فتوورة الحجوور الصووحي وىجووراذ 

الببليووووغرا ي بحووو  ببليووووغرا ي عبووور أن موةوووا ولواسوووي ةا الدااليوووة، فقووود كانووو  توووتم عمليوووة البحووو  

 ع  شعد كال ي:
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ىرسوووواي املسووووت يد أ  البالوووو  عوووو  مولوووووه مووووا أو عنوووووان وثيقووووة معينووووة لرسووووالة عبوووور ركوووو   ( أ

 الران لص حة ال يسبوك  ي وع  طلب.

طلوووووب ىدارة الصووووو حة ملعلوموووووات لووووووي الوثيقوووووة أو املولووووووه املوووووراد البحووووو  عنوووووه، ىلوووووافة   ( ب
واللقب والبريود  لكترونوي ليوتم التواصو  للمعلومات املالوبة ع  املست يد أذملا  سم 

 معه م  ا له.

تحوي  الالب لقسم البح  الببليووغرا ي عىوأ مسوتوى املكتبوة الوطنيوة الجزائريوة للتثكود  ( ا
 م  وجود الوثيقة املالوبة أو الوثائق دقر  للمولوه املراد البح  عنه.

 أو ن ي وجود الوثيقة املبحو  ع ةا.ىعادة التواص  مع املست يد عبر البريد  لكتروني لتثكيد  ( ث
 

 ثانيا/ خدمة اإلعارة اخلارجية:
 

إلاعوارة الرارجيووة هووي ىتالوة ال رصووة للمسووت يدي  اسوتلدا  مصووادر املكتبووة اوارل مبناذووا اوو ي 

فتره زمنية معينه تحددذا املكتبة مسبقا لم  قانو ةا العا  وفق ىجراذات تك   املحاف ة عىأ 

 وووي الوقووو  املحووودد سوووليمة غاووور متل وووة، ويقوووو  بةووواه العمليوووة ألووود موووو  ي  تلووو  املصوووادر وىعاديةوووا

 .(2221)وليد،  .قسم إلاعارة

م لما ذكرنا سابقا لوي ادمة البح  الببليوغرا ي ع  شعد، فإن املرللة املواليوة للوا هوي مرللوة 

 ي لاي رغبته  ي ذلو  و كوان يوتم عو  طريوق  إلاعارة الرارجية و الملب  عتبر كليار متاح للمست يد

الحجز املسبق، بحي  وفرت املكتبة ذاه الردمة لتح ار الوثيقة أو الوثائق املالوبة م  طرف 

املسوووووت يد و اتلووووواذ إلاجوووووراذات ال زموووووة و توثيوووووق املعلوموووووات ال زموووووة عووووو  العمليوووووة ليعوووووون التسوووووليم 

كيوووود حجووووز الوثيقووووة لووووه فقووووا و ت وووواد  بثسووووره وقوووو  ممكوووو  عنوووود توجووووه املسووووت يد للمكتبووووة مووووع تث

 مشعلة عد  توفرذا عند ل وره كال ي:
 

 تثكيد املست يد لحجز الوثيقة املتوص  ىليةا م  ا ي عملية البح  الببليوغرا ي. ( أ
اتلاذ قسم إلاعارة لإلجراذات ال زمة وأوللا التثكد م  توفر الوثيقة عىأ مسوتوى املكتبوة  ( ب

 موعد ىرجاعلا  ي لاي تم  ىعاريةا ملست يد  ار. وعد  القيا  بإعاريةا مع تحديد
تحديوود موعوود  سووت   وتزويوود املسووت يد بالتوواري  والتوقيوو  والتلسوويق معووه ىن كووان ذلوو   ( ا

يناسووبه وثووم توجيةووه للمو وو  الووا  سيسوولم لووه الوثيقووة ليسوواي عنووه  ووي قسووم  سووتقباي 

 فور وصوله. 
وفووووووق إلاجووووووراذات املعتموووووودة لإلعووووووارة توجووووووه املسووووووت يد للمكتبووووووة الوطنيووووووة واسووووووت   الوثيقووووووة  ( ث

 الرارجية عىأ مستوى املكتبة الوطنية الجزائرية. 
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 ثالثا/ خدمة اإليداع القانوني:
 

وذوووو التووو ا  الناوووور والاووواشع  .إلايوووداه القوووانوني ذوووو جموووع إلانتوووال ال كووور  وال  وووب واملحاف وووة عليوووه

 .واملؤل  بإيداه نسخ م  املنتول ال كر  الا  يؤل ه أو يلشره باملكتبة الوطنية

و باعتبووووار املكتبووووة الوطنيووووة موووو  ابوووورز مؤسسووووات املعلومووووات دااوووو  الدولووووة وهووووي  عموووو  عىووووأ ل ووووب 

 9132نه جميع املابوعات اللامة الملب تلشر  ي الدولة، لسب ما أوص  به من مة اليونسعو س

 221 ووي مؤتمرذووا السووادس عشوور ولسووب مووا أسوونده املشووره الجزائوور   ووي املرسووو  التن يووا  رقووم 

( و الوا  يت ووم  جملوة موو  القواعود والترتيبوات الملووب تحودد و توقوون  ليوات و قوووانان 2املوادة ) 11

 .(2223)قموح،  القيا  شعملية إلايداه القانوني،
 

إلايووداه القوووانوني عىوووأ مسووتوى املكتبوووة الوطنيووة الجزائريوووة لووول   عموو  اووو ي فتووورة فووإن مصووولحة 

 الحجر الصحي ، بحي  كان  تلرى عملية إلايداه كما يث ي:
 

 تواص  املؤل  مع ص حة ال يسبوك للمكتبة الوطنية عىأ الران. ( أ
الوطنيووة الجزائريووة املكتبووة تحديود موعوود موو  قبوو  مصوولحة إلايووداه القووانوني عىووأ مسووتوى  ( ب

 استقباي املؤل  مرفقا بمؤل ه وكافة الوثائق املالوبة لال .
لإلجووووراذات  إلايووووداه القووووانونيتوجووووه املؤلوووو  للمكتبووووة الوطنيووووة الجزائريووووة واتلوووواذ مصوووولحة  (  

 املعتمدة لال  عىأ مستوى املكتبة. 
 

 رابعا/ خدمة الرد على االستفسارات:
 

للمكتبووووووة الوطنيووووووة الجزائريووووووة تمكوووووو  املسووووووت يدون موووووو  موووووو  اوووووو ي صوووووو حة ال يسووووووبوك الرسوووووومية 

التواصوو  املباووور مووع ىدارة املكتبووة و ىيلوواد ىجابووات عىووأ العديوود موو   نشووواات الملووب كانوو  ل توورة 

طويلوووة م ةموووة، و مووو  أذوووم  ست سوووارات الملوووب كانووو   سوووتقبللا ىدارة الصووو حة اووو ي فتووورة الحجووور 

 الصحي بالترتيب ما يث ي:
 

عد ىعادة افتتواح املكتبوة وموا ىذا كانو  ذنواك قورارات بلصوون ذلو  است سارات ع  مو  ( أ
 (.2229جان ي  99)قب  ىعادة  فتتاح الا  كان  ي يو   ثنان 

 است سارات لوي إلاجراذات والوثائق ال زمة ا استلرال بااقة فنان. ( ب

للكتوب  است سارات لوي إلاجراذات والوثائق ال زمة للحصوي عىأ الرقم املعيار  الدو ي ( ا
 والرقم املعيار  الدو ي للدوريات.
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است سارات لوي إلاجراذات والوثائق ال زموة للتسوجي   وي املكتبوة وللحصووي عىوأ بااقوة  ( ث

 اوتراك.
است سوووارات لوووووي روابووووا مكتبووووات ومؤسسووووات معرفيووووة وثقافيووووة محليووووة وعربيووووة وعامليووووة  (  

 تقد  وثائق وادمات معلومات الكرتونية.
الحصوووووووي عىووووووأ نسووووووخ الكترونيووووووة موووووو  الكتووووووب أو دطرولووووووات است سووووووارات لوووووووي ىمعانيووووووة  (  

ودبحا  العلمية املودعة عىأ مستوى املكتبة الوطنية ما لم يلتر  ذل  لقو  امللكيوة 

 ال كرية.

 

 امتة:ااخ

 

ىن ىدراك الحعومووووووات واملؤسسووووووات ودفوووووووراد عىووووووأ لووووووود سووووووواذ  ذميوووووووة تكنولوجيووووووا املعلوموووووووات 

أكعر م  قااعات أارى بات جليوا  وي عصورنا الحوا ي، فمواجلوة و تصاات ولرورة  ذتما  بةا 

دزمات ا تتم ىا بالعلم ونشر املعرفوة وتبوادي الربورات واملعلوموات وكو  ذلو  ا يتوث   ىا بقاعودة 

تكنولوجية متينة ولدي وة هسوارذا مووارد ششورية مؤذلوة مو  ذو  الك واذات العاليوة وال رصويات 

 ادرة عىأ العم  عىأ تقديم دف   دائما.املرنة القابلة للتاوير والق

واليوووو  أدركوووو  الحعومووووة الجزائريووووة م ووو  غارذووووا أذميووووة ذلوووو  و سووو أ جاذوووودة موووو  اوووو ي املشوووواريع 

التنمويوووة  وووي ملووواي تكنولوجيوووا املعلوموووات لتاووووير القاووواه واسوووتو له ششوووع  ليوووو  ي يووود الوووب د 

املكتبووة الوطنيووة الجزائريووة موو    سوو أ ودفووراد، فوووزارة ال قافووة وال نووون الجزائريووة الوصووية عىووأ 

 لال  م  ا ي:
 

 تنصيب د ران املناسبان  ي الرتب واملناصب املناسبة لك اذايةم. -

دعم مشاريع تاووير املكتبوة الوطنيوة الجزائريوة ومو  أذملوا مشواريع ىنشواذ موقوع الكترونوي  -

 ومنصات اجتماعية رسمية للا.

حوووو  أنلوووع السوووب  والوسوووائ  الملوووب مووو  وووووث ةا تن ووويم لقووواذات موووع إلاطوووارات املتلصصوووة لب -

  رتقاذ بمستوى ادمات املعلومات  ي املكتبة لاليا وتحسبا    طارئ مستقبىي.

ىجووراذ زيووارات ت قديووة وتن وويم اجتماعووات دوريووة عىووأ مسووتوى املكتبووة الوطنيووة الجزائريووة  -

صواف بةوا والعمو  م  طرف وزيرة ال قافة ملتاشعوة مودى تابيوق ىدارة املكتبوة للتعليموات املو 

 فعليا عىأ تاويرذا وتحسان ادمات أكعر فثكعر. 
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 راجع:ااامل
 

- M. Reitz, J. (n.d.). Online Dictionary for Library and Information Science. (Libraries 

unlimited). California, USA: ABC-CLIO. 
 

- Organization, W. H. (2020). Retrieved january 15, 2021, from who.int:  

    https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/covid-19 

 

(. الرووووودمات املكتتيوووووة الجامعيوووووة  وووووي  ووووو  التكنولوجيوووووا الحدي وووووة دراسوووووة 2221زوليلوووووة وليووووود. ) -

بمعسكر واملكتبة الجامعية بمستوانم/ رسالة ماجيستار. وذران، ميدانية للمكتبة الجامعية 

 ، الجزائر: جامعة وذران.إلنسانیة  العلوو اإلس میة رة الح ااكلیة 

 م  الرابا: 21/22/2229استرجع  ي:     

 https://theses.univ-oran1.dz/document/THA1995.pdf 

 

(. ىسوترجاه املعلوموات العلميوة والتقنيوة  وي  و  البيتوة الرقميوة ودوره 2291عتيقة لحوواطي. ) -

 ووي دعووم  تصوواي العلمووب بووان البووال ان:. قسووناينة، معلوود علووم املكتبووات و التوثيووق، الجزائوور: 

 م  الرابا: 91/21/2229استرجع  ي:  .2جامعة قسناينة 

https://www.univ-constantine2.dz/files/Theses/Bibliotheconomie/Doctorat/ 

Lehouati-atika.pdf 
 

(. إلايووووداه القووووانوني باملكتبووووة الوطنيووووة الجزائريووووة. مللووووة العلووووو  2223ناجيووووة قموووووح. )أكتوووووبر   -

 م  الرابا: 29/21/2229استرجع  ي:  (.91) 23إلانسانية ، 

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF

%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D

9%86%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%

A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9

%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%

D8%A9.pdf 

https://theses.univ-oran1.dz/document/THA1995.pdf
https://theses.univ-oran1.dz/document/THA1995.pdf


 

46 

 

 ...ت املكتبية املقدمة عرب صفحة الفايسبوك الرمسية  للمكتبة الوطنية اجلزائريةاخلدما

(. ت عيو   سوويق اوودمات املعلوموات مو  او ي تابيوق مبووادئ 2292موا    21نوريوة سوعيود. ) -

الجووووووودة الشووووووواملة: دراسوووووووة ميدانيوووووووة باملكتبوووووووة املركزيوووووووة لجامعوووووووة جيلووووووو / مووووووواكرة ماجيسوووووووتار. 

 قسناينة، معلد علم املكتبات و التوثيق، الجزائر: جامعة قسناينة.

 م  الرابا:  22/22/2229استرجع  ي:      

https://bu.umc.edu.dz/theses/bibliotheconomie/ASAO3678.pdf 
 

(. 2292  92 29وائوووووو  فوووووووز  عبوووووود الباسووووووا، ألموووووود ألموووووود طوووووواذر، و سوووووويد السوووووويد الرووووووو ي. ) -

ىسوتراتيلية مقترلوة إلدارة دزموات و العوووار  البيأيوة كثلود دعووائم التنميوة املسوتدامة: لالووة 

 .Journal of Environmental Science (JES ، )21تابيقية وركة النصر للبتروي. 

 Journal of Environmental Science (JESم  الرابا:  21/21/2229استرجع  ي:      

 

ttps://www.researchgate.net/publication/320306522_astratyjyt_mqtrht_ladart_alaz

mat_walkwarth_albyyyt_kahd_daym_altnmyt_almstdamt_halt_ttbyqyt_shrkt_alnsr_ll

btrwl 
 

(. املكتبووووووووة الووووطنيووووووووة الجووزائووريوووووووووة ذاكوووووووورة دمووووووووة. اسووووووترجع  ووووووي: 2291ال نووووووون. )وزارة ال قافووووووة و  -

 م  الرابا: 21/21/2229

https://www.m- 

culture.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B

3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%

84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8% 
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 جتربة املكتبة الرئيسية جبامعة السلطان قابوس     
 

 

يوثق ألاول عرضا نقديا وفي الجزء الثاني  الجزءفي  لهذه التجربة سنعرضوصلتنا مشاركتان و 

 تب كل جزء:كلتتكامل التجربتين مع ايراد من  اليومي الذي تقوم به املكتبةالنشاط 
 

 اجلزء األول:
 

 

 د. نبهان بن حارث بن ناصر الحراصي

 أستاذ مشارك بقسم دراسات املعلومات، جامعة السلطان قابوس

 أ. حمد بن محمد بن سالم العزري

 بقسم دراسات املعلومات، جامعة السلطان قابوس طالب دكتوراة
 

 اجلزء الثاني:
 

 نهاد بنت علي الهادية

 لجامعة السلطان قابوس باملكتبة الرئيسية معلومات أخصائي

  د. خلف بن مرهون العبري

 لجامعة السلطان قابوس مدير املكتبة الرئيسية

 يعقوب البوسعيدي

 لجامعة السلطان قابوس باملكتبة الرئيسية قسم الدوريات رئيس
 

خدمات املعلومات يف ظل جائحة كورونا: جتربة املكتبة  اجلزء األول:

 الرئيسية جبامعة السلطان قابوس أمنوذجا

 

 

 مقدمة:
 

ا و هي جائدههة كورونهها ا كبيههدة  -يشههد العههالم خههرل تزهدة تزيههد عههن السهنة جائدههة عامليههة أيهدث  تههجثيدة

، والتهههن ينإههر  لليههها اليهههوم كيريلههة تاريايهههة  سههه ب دجههم التهههجثيد الهههذي أيدثتههه فهههي نيههه  91كوتيههد 

عههههين النههههاس، وتجههههاعلهم تجتيههههاةي، واخههههترق منإومههههة التعلههههيم، وتقتصههههاد  ولعلههههه مههههن املبكههههر 

التطهههرل  كههه  كاتهههة التهههجثيدات التهههن أيهههدث يا الجائدهههة،     ن الثابههه   ن العهههالم  عهههد الجائدهههة لهههيس 
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بلههه، وقههد  ديههد دول مههن سياسهه يا بجكيلههها  عههد أن أدركهه  الههدور الههذي  سهها م تيههه التقنيههة فههي كق

  دارة ألازمات 

غهههههرل امل،سسهههههات، ومنهههههع الةركهههههة، و عهههههرن يالهههههة الطهههههوار ، كانههههه  الةهههههل ألامثهههههل لجزهههههدات طويلهههههة  

وخرل  ههههذه الجزههههدات كههههان مههههن الصههههعب أن تتوقهههه  ملعالجههههة ان شههههار الجههههايروس والسههههيطرة عليههههه،

الكثيهههههههد مهههههههن القطاعهههههههات عهههههههن العيهههههههل وأ يهههههههها قطههههههها  املكتبهههههههات واملعلومهههههههات  كهههههههون ياجهههههههة النهههههههاس 

لليعلومات مستيرة، وبااصة في مجال التعليم إلالكزدوني والبدث العلمن  وخرل الجائدة كان 

ا عل  قهدرة املكتبهات للعيهل فهي بيفهة اتزداضهية، والتواصهل مهع جيهور ها، واسهتيرار ا  الر ان كبيدة

 باتسهههاس بالبنيهههة التدتيهههة التهههن تتييههه   يههها املكتبهههة، فهههي تقهههدي
ة
م خهههدما.يا   هههذا التدهههدي كهههان مرتبطههها

وتارياههههها مههههن تسهههه ثيار فههههي مجههههال تكنولوجيهههها املعلومههههات، وقههههدرة مو جليهههها علهههه  العيههههل فههههي البيفههههة 

تتزداضهههية، ووجهههود بوابهههة  لكزدونيهههة متكامهههل  سههههل دخهههول املسهههتجيدين ل  هههدمات إلالكزدونيهههة، 

 بيانات  سيح بالدخول والتن يل الكامل من داخل وخارج مبنن املكتبة   وقواعد

ت،كد الدراسات العليية بجن املكتبات التن كان  تقدم خدمات  لكزدونية متنوعة قبل الجائدة، 

اسههتطاع  تسههتيرار فههي تقههديم نجههس ال ههدمات، وتطههوير بيف يهها تتزداضههية، وتجعيههل تواصههلها مههع 

( تجربهة مكتبهات السهويد 0202) Salelkarو  Temizالوسائل  يستعرض  املستجيدين عبد ماتل 

فهي التعامههل مهع الجائدههة، وكيه  سهها م تقهدمها وتطور هها فهي التعامههل إلايجهاشي مههع الجائدهة  أ ههار 

وخههههدمات  لكزدونيههههة، باىضههههاتة  كهههه  عرقههههات متييهههه ة مههههع البايثههههان  كهههه  أن تههههوتر قواعههههد البيانههههات 

عامههههل ألامثههههل مهههع الجائدههههة والكجههههاءة فهههي تقههههديم ال ههههدمات  كيهههها ماتلههه  القطاعههههات سهههها م فهههي الت

أ ههارت الدراسههة  كهه  تزايههد ال ههدمات إلالكزدونيههة املقدمههة خههرل الجائدههة  شههكل ملجهه  وبااصههة 

 من قبل املكتبات الجامعية  

 عههههد املكتبههههات الجامعيههههة ألابههههرز مههههن بههههين املكتبههههات ألاخههههر  التههههن عيلهههه  بجاعليههههة خههههرل الجائدههههة، 

منطلقهة مههن دور هها الرئييههعن فههي دعههم التعلهيم والههتعلم والبدههث العلمههن  تههرض التعلههيم إلالكزدونههي 

علهههههه  املكتبههههههات الجامعيههههههة إلارتبههههههاط املبا ههههههرة مههههههع منإومههههههة التعلههههههيم، وتقههههههديم الههههههدعم لليسههههههاقات 

سههية وبااصههة فههي  ههل عههدم القههدرة للوصههول  كهه  الكتههب واملجههرت املطبوعههة  ونشههيد  نهها  كهه  التدري

 فهههي تهههوتيد املعرتهههة الرزمهههة 
ة
 بهههارزا

ة
أ ييهههة ت هههزداك فهههي قواعهههد البيانهههات إلالكزدونيهههة التهههن لعبههه  دورا

للطلبهههة وأع هههاء  يفهههة التهههدريس  سهههتكيال التهههدريس  وبهههنجس الكجهههاءة سههها ي  قواعهههد البيانهههات 

 زدونية في استيرارية املشاريع البدثية  إلالك



  

49 

 

 تعامل املكتبات العربية مع جائحة كورونا: جتارب عربية

 اساسهيا ل ةهد مهن الشهائعات واملعلومهات امل هللة خهرل 
ة
وفي مجال التوعية، لعب  املكتبات دورا

تزدة جائدة كورونا وبااصة في خ م كم  ائهل مهن املعلومهات الةهةية الديهد موثوقهة التهن كانه  

يجهههة يهههول املهههرض، وطهههرل انتقالهههه، والوقايهههة تن شهههر بهههين أوسهههاط الجيههههور، والكثيهههد مهههن ألاخبهههار املز 

كجاءة املكتبات في تدويهل عيلهها عبهد البيفهة تتزداضهية خهرل  إلىKosciejew (0202 )منه، أ ار 

 فههههههي التوعيههههههة، والتواصههههههل مههههههع ماتلهههههه  امل،سسههههههات وبااصههههههة 
ة

 تههههههاعر
ة
جائدههههههة كورونهههههها، ولععيهههههها دورا

ن  تاي يهههها كههههم  ائههههل مههههن الدراسههههات الةههههةية م يههههاع لبههههث املعلومههههات الةههههةية املوثوقههههة، ت ههههر عهههه

 العليية إلالكزدونية املتعلقة بالجائدة  

ال سهههويق ل  هههدمات التهههن تقهههدمها املكتبهههات ضهههرورة للتواصهههل الهههدائم مهههع املسهههتجيدين، و عههههريجهم 

التن تم توثيقها  شيد  ك  استادام واسع ملواقع  بال دمات ومصادر املعلومات الجديدة  التجارب

، ولسهههولة إلاعههرن مههن خرلههها، والتجاعههل، ومعرتههة  راء 
ة
التواصههل تجتيههاةي كوألايهها ألاسههر  ان شههارا

املستجيدين من ال دمات املقدمة  في الجامعات البولندية، عل  س يل املثال، استادم  مواقع 

Gmiterek (0209 )يهور في تزهدة ألاغهرل، أ هارت دراسهة التواصل تجتياةي في التواصل مع الج

بههههجن البيفههههة تتزداضههههية عبههههد مواقههههع التواصههههل تجتيههههاةي سهههههل  بههههث معلومههههات يدتاجههههها جيهههههور 

املكتبههات فههي كاتههة أندههاء بولنههدا وبااصههة تفههة الطلبههة، كيهها أن مواقههع التواصههل تجتيههاةي تييهه ت 

 اب  ملصادر معلومات الكزدونية بقدر.يا عل  بث مواد تليية، و عرنات، ورو 

سههههلطنة عيههههان، يالههههها كبهههها ي الههههدول،  عاملهههه  مههههع الجائدههههة بههههايزدازات مشههههددة، وبههههرام  توعويههههة 

متواصلة، ولجان ىدارة ألازمة  طبق  ماتل  القطاعات خط  بديلهة فهي  هل تغهرل والتباعهد 

 كههه   علهههيم عهههن  عهههد،  -ا و هههو مهههن أ هههم القطاعهههات وأكبد ههه -تجتيهههاةي   ذ تدهههول التعلهههيم بالكامهههل 

والجامعات تتد  منصا.يا إلالكزدونية واستيرت في التعلهيم مدركهة بجنهه   مجهال للتوقه  يته  

فههههي  ههههل وجههههود مجيوعههههة مههههن التدههههديات  فههههي  ههههل  ههههذا الوضههههع، عيلهههه  املكتبههههات ألاكاديييههههة علهههه  

بديلههة مسههاندة خطهه  التعلههيم إلالكزدونههي والبدههث العلمههن خههرل تزههدة إلاغههرل، ووضههع  خطهه  

 للتجاعل الدائم مع املستجيدين  

يسهتعرض  ههذا الجصهل تجربههة املكتبهة الرئيسههية بجامعهة السههلطان قهابوس فههي  دارة أزمهة كورونهها، 

ويركههز علهه  ال ههدمات التههن قههدم يا، ونإامههها فههي التواصههل مههع املسههتجيدين والنا ههرين مههن ماتلهه  

بقهههههههراءة اسهههههههتادام املصهههههههادر دول العهههههههالم، كيههههههها يسهههههههتعرض مجيوعهههههههة مهههههههن إلايصهههههههائيات املتعلقهههههههة 

 إلالكزدونية 
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 :املكتبة الرئيسية جبامعة السلطان قابوسنبذه عن املكتبة 
 

وانتقلههه   كههه   9191بجامعهههة السهههلطان قهههابوس باتتتهههام الجامعهههة عهههام  ةالرئيسهههياتتتدههه  املكتبهههة 

املكتبهة مهن تتكهون ، 0221املكون من سبعة طوابق في املركز الثقافي بالجامعهة عهام  الةاكيمبنا ا 

وأقسههام ال ههدمات الجنيههة   ،وأقسههام خههدمات املعلومههات ،ثرثههة ويههدات رئيسههية  ههي:  دارة املكتبههة

ت ههههههم الجامعههههههة مكتبههههههات متاصصههههههة كاملكتبههههههة الطبيههههههة، ومكتبههههههة كليههههههة تقتصههههههاد والعلههههههوم كيهههههها 

والعلهوم السياسية، ومكتبة مركز الدراسات العيانية، ومكتبة كلية الزدبية، ومكتبة كليهة دداب 

 عيل كاتة املكتبات بتنسيق وتكامل ي ين عدم تكهرار ال هدمات،  تجتياعية، ومكتبة املسجد 

أو اخههههترق معههههاييد  دخههههال ال سههههجيرت، وتتكجههههل املكتبههههة املركزيههههة با  ههههزداك السههههنوي فههههي قواعههههد 

 البيانات، وبإدارة النإام إلالكزدوني ال اص بإدارة املكتبات  

ل سههههاند العيليههههة التعليييههههة، وتههههدعم البدههههث  ة مقتنيا.يهههها بصههههورة مطههههردةطههههورت املكتبههههة الرئيسههههي

وأكثهههد مهههن  191,161 مههها يقهههارب 0291املطبوعهههة يتههه  عهههام بلهههد عهههدد الكتهههب   ذ العلمهههن بالجامعهههة،

كتههههاب الكزدونههههي، كيهههها  شههههزدك املكتبههههة  عههههدد مههههن يههههزم مههههزودي الههههدوريات إلالكزدونيههههة  251,000

وأكثههد ،  41,000لكزدونيههة التهن تتههوتر بهنأ كامهل أكثههد مهن بلهد مجيههو  عنهاوين الهدوريات إلا ييهث

 قاعههدة بيانههات ببليوغراتيههة 34 شههزدك املكتبههة فههي  كيههامههن مليههونين ونصهه  أطرويههة الكزدونيههة، 

مههادة سههيعية وبصههرية  8,587 أي هها املكتبههة وتقتنههن  دطههي معإههم تاصصههات البههدام  ألاكاديييههة،

  (0209)جامعة السلطان قابوس، 

ياليههها الكهههونجرس ألامريكهههي لتنإهههيم مجيوعا.يههها، و سهههتادم مكتبهههة خطهههة تصهههني  بهههة املكتتطبهههق 

في معالجة جييع إلاجراءات والعيليهات  OCLCمن  World Share Management Systemsنإام 

إلاعههههارة  ييههههث يههههوتر مزايهههها عديههههدة مههههن بي يهههها تجديههههد الكتههههب املسههههتعارة عههههن  عههههد، وخدمههههة املكت يههههة

  (RFID)ائق الراديو الرسلكية باستادام تقنية رقالذاتية 

وراتهههق ذلههه    0222بهههدأت املكتبهههة الرئيسهههية تجرب يههها فهههي تهههوتيد مصهههاد املعلومهههات إلالكزدونيهههة عهههام 

 Off Campusخدمههة الههدخول مههن خههارج الةههرم الجههام ي  العديههد مههن ال ههدمات املسههاندة مثههل

Access  التههن تيكههن من سههان الجامعههة الوصههول  كهه  مصههادر املعلومههات إلالكزدونيههة وتدييلههها بههنأ

الهذي ي هيح   SQU Single Searchخدمهة البدهث املويهدكامهل مهن خهارج الةهرم الجهام ي، وكهذل  

باىضههاتة واجهههة وايههدة، مههن   مكانيههة البدههث فههي جييههع مقتنيههات املكتبههة املطبوعههة وإلالكزدونيههة

تصهههههجح مصهههههادر  تهههههن تهههههوتر ميههههه ةال Resources Finder-E م املصهههههادر إلالكزدونيهههههةخدمهههههة قهههههوائ  كههههه 

 وتقا للعنوان أو املوضو  أو النا ر   املعلومات إلالكزدونية التن  شزدك  يا املكتبة
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الهههههههههوري التدري يهههههههههة  املكتبهههههههههة العديهههههههههد مهههههههههنوفهههههههههي جانهههههههههب خهههههههههدمات املعلومهههههههههات إلالكزدونيهههههههههة تقهههههههههدم 

الهههههرد علههههه  استجسهههههارات املسهههههتجيدين بواسهههههطة موقعهههههها  ال هههههدمات إلار هههههادية مثهههههلاملتاصصهههههة، و 

كيهههها تههههوتر خدمههههة إلاعههههارة املتبادلههههة بههههين  التواصههههل تجتيههههاةي، ههههبكات إلالكزدونههههي ويسههههابا.يا فههههي 

املكتبات  شكلها إلالكزدونهي  كيها سهع  املكتبهة الرئيسهية  كه  تنهدماج مهع ال هدمات إلالكزدونيهة 

 SQUل ههههدمات املكتبههههة فههههي بوابههههة الجامعههههة )رابهههه  د ألاخههههر  التههههن تقههههدمها الجامعههههة وذلهههه  بتههههوتي

Portalاملسهتادم فهي الجامعهة نإهام الهتعلم إلالكزدونهيمهع  (، ورابه  أخهر (SQU Moodle الهذي )

ي ههههيح تسههههتجادة مههههن جييههههع ال ههههدمات التههههن تتههههوتر فههههي موقههههع املكتبههههة الرئيسههههية وتن يههههل النصههههوص 

مههدرس املقههرر للطلبههة قائيههة ماتههارة مهههن الكاملههة ملصههادر املعلومههات، وكههذل   مكانيههة أن ي ههي  

 ا زداكات مصادر املعلومات إلالكزدونية التن تقتنليا املكتبة لتدقيق أ داق املقرر الدراسعن 

ولكههون املكتبههة  ههي ألاكبههد وألاكثههد كجههاءة فههي السههلطنة، نجههذت  عههر املشههروعات الوطنيههة كرقينههة 

طان قههههابوس، واملسهههها ية فههههي تنجيههههذ إلانتههههاج الجكههههري العيههههاني وبااصههههة الصههههادر عههههن جامعههههة السههههل

املسهتود  البديهن العيههاني الهذي إيههدق  كه  جيههع النتهاج الجكهري الههوطنن، كيها سهها ي  املكتبهة فههي 

تقديم اس شارات مهنية وعليية مل،سسات الدولة املاتلجة، عروة عل  بهرام  التهدريب والتج يهل 

 ي السلطنة  التن تت نا ا املكتبة و س يدق قطا  املكتبات واملعلومات ف
 

 :الوعي املعلوماتي وأهميته يف ظل جائحة كورونا
 

ترضهه  جائدههة كورونهها نيهه  غيهههد معتههاد علهه  اسههتادام خهههدمات املعلومههات، ييههث أصههبح ال يهههار 

، تهههجن سهههلوك الوييههد املتهههام لليسهههتجيدين  ههو تسهههتجادة مهههن ال ههدمات املقدمهههة عهههن  عههد  وعليهههه

املستجيدين، وبااصة كبار السن، مين اعتادوا عل  بيفة املكتبة، ومصادر املعلومهات املطبوعهة، 

قد يصعب استيرار استجاد.يم من خدمات املعلومات في  هل إلاغهرل التهام لليكتبهة   هذه الجفهة 

ا ندهو اسهتادام مصهادر املعلومهات إلالكزدونيه   ك   ر اد للتدول تباعة
ة

ة  ألامهر الهذي تهم بداجة أو 

معالجتهههههههههه بطهههههههههريقتين، الطريقهههههههههة ألاوكههههههههه  تقهههههههههديم وري عامهههههههههة فهههههههههي اسهههههههههتادام مصهههههههههادر املعلومههههههههههات 

إلالكزدونية لكاتة املستجيدين من املكتبهة، والطريقهة الثانيهة تيثله  فهي  تايهة الجرصهة لههم لجهتح 

م فههههي قنههههوات اتصههههال اتزداضههههية ومبا ههههرة مههههع مههههو جي املكتبههههة للههههرد علهههه  استجسههههارا.يم ومسههههاعد.ي

اسهههتادام مدركهههات البدهههث، واملصهههادر إلالكزدونيهههة   هههذه ال هههدمات مثلههه  أ ييهههة ملجيوعهههة كبيهههدة 

مهههن أع هههاء  يفههههة التهههدريس ومكنههه يم مههههن تسهههتيرار فهههي تقههههديم مداضهههرا.يم، واسهههتكيال أبدهههها يم 

 العليية  
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 مههن املعلومههات امل ههللة، والديههد م،كههدة، 
ة

هها  ههائر وذات مههن جانههب  خههر، أتههرزت جائدههة كورونهها كية

التههجثيد الكبيهههد علههه  املجتيهههع  ومهههع بدايهههة ألازمهههة قهههدم  املكتبهههة معلومهههات يهههول الجائدهههة مسهههتعينة 
بيجيوعهههة مهههن الدراسهههات العلييهههة املوثوقهههة  ومهههع مهههرور الوقههه  وتهههرت املكتبهههة معلومهههات ونصهههائح 

يههول الوقايههة مههن املههرض، وكيجيههة التباعههد تجتيههاةي  واسههتيرت املكتبههة فههي عههرض مجيوعههة مههن 
 دام  إلالكزدونية التن ييكن تستجادة م يا في تزدة الةإر املجروض عل  الجييع  الب

 

 ( مثال على بعض الخدمات التي قدمتها املكتبة في ظل الجائحة1صورة )
 

 
 

وبنههههاء علهههه  تستجسههههارات الكثيههههدة التههههن كانهههه  تههههرد والتههههن تتعلههههق باملصههههادر إلالكزدونيههههة، واملنصههههات 

التعليييههههة التههههن ييكههههن تسههههتجادة م يهههها، قههههدم  املكتبههههة مجيوعههههة مههههن قواعههههد البيانههههات مجتويههههة 

املصهههههدر، كيههههها عرتههههه  بيشهههههرو  املسهههههتود  البديهههههن العيهههههاني الهههههذي يعهههههد قاعهههههدة بيانهههههات مجتويهههههة 

ا قههدم  روابهه  ومعلومههات عههن املنصههات التعليييههة كجكاديييههة لليصههادر الع لييههة العيانيههة  وأخيههدة

 خان وغيد ا من املنصات والتن ييكن تستجادة م يا في تدعيم التعليم إلالكزدوني   

 :استخدام املصادر اإللكرتونية يف ظل أزمة كورونا 
 

 عتيهههد املكتبهههات علههه  م، هههرات عديهههدة لتقيهههيم خهههدما.يا مهههن بي يههها  يصهههائيات اسهههتادام مصهههادر 

املعلومهههات إلالكزدونيهههة،  ذ مكنههه  التقنيهههات مهههن ت بهههع مهههد  تسهههتجادة الجعليهههة مهههن ت هههزداك فهههي 
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قواعههد البيانههات، وفههي دونههة ألاخيههدة بههرزت جهههات مدايههدة كدلقههة وصههل بههين املكتبههات والنا ههرين 

 ه إلايصائيات  يدق رتع مستو  مصداقي يا ودق يا توتر  ذ

وكيها  ههو معلههومع بهجن مصههادر املعلومههات إلالكزدونيههة تهوتر مزايهها عديههدة مهن بي يهها سهههولة الوصههول 

 لليا من أي مكان، وفي أي وقه ، مهع  مكانيهة اسهتادامها تكثهد مهن  ه أ فهي نجهس الوقه   وفهي 

، وكههذل  التوسههع فهي اسههتادام التقنيههة كههل  ههذا  هل جائدههة كرونهها و غههرل املكتبهة لجزههدات طويلههة

أد   كههههه  زيهههههادة ت تيهههههام وتسهههههتجادة  يهههههذا النهههههو  مهههههن مصهههههادر املعلومهههههات واث ههههه  جهههههدواه كياهههههرج 

 مناسب لتقديم خدمات املعلومات في  ل الجائدة 

وباىضههاتة  كهه  العههدد الكبيههد مههن قواعههد البيانههات التههن  شههزدك تليهها املكتبههة،  ههكل  املكتبههة تريههق 

يهههل للتجهههاوض يهههول  مكانيهههة الةصهههول علههه  صهههريية الهههدخول علههه  قواعهههد بيانهههات أخهههر  خهههرل ع

اتايهههههة قواعهههههد بيانهههههات جديهههههدة للكتهههههب تزهههههدة الجائدهههههة، و هههههو مههههها تهههههم بالجعهههههل واسهههههتطاع  املكتبهههههة 

إلالكزدونيهههههة، وأخهههههر  للكتهههههب الصهههههوتية، وقواعهههههد بيانهههههات للهههههدوريات العلييهههههة وبااصهههههة فهههههي مجهههههال 

 املقا ت العليية التن تتعلق بجائدة كورونا   الطلب لزيادة الطلب عل 

 على قواعد بيانات إضافية اتاحتها املكتبة خالل فترة جائحة كورونا( مثال 2صورة )
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ولدرض التعرق عل  إلاقبال  ستادام املصادر إلالكزدونية خرل تزدة جائدة كورونا، تم اعتياد أخر 

كجزدة  0202قبل الجائدة، ومقارن يا بنجس الجزدة لعام الذي ييثل تزدة ما  0291ستة أ هر من عام 

زمنية ل جائدة  يدق التعرق عل  الجرول في عدد مرات تن يل النصوص الكاملة لعينة من ا زداكات 
 املكتبة الرئيسية ملصادر املعلومات إلالكزدونية 

 

استخدام لعينة من قواعد البيانات للفترة من يونيو إلى ديسمبر لعامي  إحصائيات:1الجدول 

 2121و  2112

من شهر يونيو 

 2121إلى ديسمبر 

من شهر يونيو 

 2112إلى ديسمبر 

  أسماء الناشرين واملزودين

669 1,618 Cambridge University Press Journals 1 

6,911 10,646 EBSCO: Academic Search Complete 2 

2,516 5,040 EBSCO: Business Source Complete 3 

2,304 2,361 EBSCO: e-Book Academic Collection 4 

3,813 4,245 Emerald 5 

3,479 3,975 IEEE ASPP (All Society Periodicals Package) 6 

3,429 5,272 Oxford University Press Journals 7 

4,301 6,413 ProQuest: ABI 8 

11,544 17,645 ProQuest: Central 9 

3,384 5,194 ProQuest: Dissertation & Theses Abstracts  10 

5,518 7,539 SAGE Premier Journals Package 11 

120,778 124,259 Science Direct (Elsevier's Freedom Collection) 12 

3,485 1,979 Science Direct Books 13 

27,672 35,939 Springer Books 14 

26,121 7,447 Springer Journals (Core Collection) 15 

12,540 16,360 Taylor & Francis Journals Package 16 

276 371 Taylor & Francis E-Books (Prev: CRCnetBASE) 17 

530 1,356 Wiley- eBooks 18 

14,541 19,360 Wiley-Blackwell Journals (Full Collection) 19 

208,502 169,937 Dar AlMandumah (Arabic) 20 

73,386 48,334 Al Manhal (Arabic) 21 
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توضح  يصائيات تستادام بجن  ناك تجاوت في تن يل النصوص الكاملة ملصادر املعلومات، 

ويتضح بجن قواعد البيانات العربية  زاد استادامها بنسبة عالية جدا،  ذ ارتجع  عدد مرات 

أي  0202لعام  208,502 ك   0291لعام  169,937التن يل في قاعدة بيانات دار املنإومة من 

٪ ، وكذل  الةال في قاعدة بيانات امل يل  ذ ارتجع تستادام من  22,6ادة بلد  بنسبة زي

٪ وربيا يعز  52بنسبة مرتجعة أي ا تقدر ب  0202في عام  73,386 ك   0291لعام  48,334

ذل  ملددودية  مكانية استعارة الكتب العربية في تزدة الجائدة من املكتبة كوألايا ت م نسبة 

اكبد ملصادر املعلومات العربية املطبوعة مقارنة باملصادر إلالكزدونية، وكذل  رغبة املستجيدين 

 ك  ارتجا  في البدث عن ماارج تناسب ايتياجا.يم املعلوماتية  كيا  شيد إلايصائيات 

في عام  1,979مقارنة ب  0202في عام  3,485 ك   Elsevierاستادام الكتب ألاجن ية للنا ر 

 ذ ارتجع  Springer  كيا يريظ يدوث زيادة عالية في تن يل مقا ت الدوريات للنا ر 0291

  .0202لعام   26,121 ك  0291في عام  7,447تستادام من 

مع  0291اعد البيانات في نجس معد ت تستادام مقارنة  عام في املقابل، استيرت  عر قو 

وجود نقأ م ةوظ في أغلعيا ولربيا يعز  ذل   ك   غرل املكتبة املتقطع، وتقليأ تزدة العيل 

 س ب الجائدة، وتوق  خدمات تر اد املعلوما ي، وتدني عدد الوري التدري ية املتاصصة، 

ليستادمين، وتدديات  دطية خدمات إلانزدن  وجود.يا في وتباين مستو  املهارات التقنية ل

  عر املناطق في السلطنة  

وييكههن إلا ههارة  كهه  مجيوعههة مههن العوامههل التهههن سههاعدت علهه  زيههادة اسههتادام مصههادر املعلومهههات 

إلالكزدونيهههة مههههن بي يهههها وجههههود وةهههي لههههد  املسههههتجيدين يههههول تههههوتر  هههذه املصههههادر، تر هههه  علهههه  مههههرور 

لوةي املعلوما ي التن تقدمها املكتبة، عروة عل  استادام املكتبة الرئيسهية الزمن بج ل برام  ا

لههودوات املسههاندة لليصههادر إلالكزدونيههة مثههل خدمههة الههدخول مههن خههارج الةههرم الجههام ي، و وجههود 

 مدرك بدث مويد، واندماجه مع برنام  التعليم إلالكزدوني، والبوابة إلالكزدونية ل جامعة 

يههههههة بيهههههها تيتههههههاز بههههههه مههههههن  مكانيههههههة التن يههههههل املبا ههههههر مههههههن قواعههههههد بيانههههههات تاههههههزن فههههههي املصههههههادر إلالكزدون

مسهههههايات اتزداضهههههية، وكهههههذل   مكانيهههههة اسهههههزدجاعها عهههههن طريهههههق مدركهههههات بدهههههث فهههههي غايهههههة الدقهههههة، 

ومشهههارك يا بهههين ألاتهههراد وامل،سسهههات، أثب ههه  أي ههها جهههدوا ا فهههي  دارة ألازمهههات، وأزمهههة كورونههها كانههه  

قههود ألاخيهههدة، كوألايهها  سهههب   فههي  غهههرل امل،سسههات، وترضههه  تباعهههد ألاسههوأ علههه  إلاطههرل خهههرل الع

ألاتهههراد، كيههها  ألايههها طالههه  تزد.يههها بديهههث كهههان مهههن الصهههعب اسهههتيرار توقههه  خهههدمات املعلومهههات عهههن 

الطلبههههة والبههههايثين  تيكنهههه  املكتبههههة بج ههههل مهههها تيلكههههه مههههن قواعههههد بيانههههات  لكزدونيههههة مههههن العيههههل 
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ملسهههتجيدين، وتسههتيرار فههي دعههم ألابدههاث العلييهههة بكجههاءة عاليههة، واسههتطاع  تلبيههة ايتياجههات ا

الجاريهههة، و هههذا يقودنههها  كههه  التوصهههية ب هههرورة التوسهههع فهههي تهههوتيد  هههذا النهههو  مهههن مصهههادر املعلومهههات 

 ملواجهة أي تدديات أو أزمات مستقبلة قد تطرأ عل  الساية  
 

 :املفتوحة وتسهيل الوصول إليهااملعلومات مصادر 
 

املكتبهههههههة الرئيسهههههههية كبقيهههههههة املكتبهههههههات ألاكاديييهههههههة لرسهههههههتجادة مهههههههن مصهههههههادر الوصهههههههول الةهههههههر  سهههههههع 

لليعلومههههات،  ذ بههههادرت لتقههههديم ال دمههههة فههههي عههههدة مدههههاور  أو : تههههم  نشههههاء رابهههه  خههههاص ملجيوعههههة 

ماتهههارة تدلهههة الوصهههول الةهههر لليعلومهههاتع  يهههدق  عريجهههها لليسهههتادمين وتيكيههه يم مهههن تسهههتجادة 

 عهههدادات تيكهههين املسهههتجيدين مهههن الوصهههل  كههه  املصهههادر املجتويهههة للباقهههات التهههن م يههها  ثانيههها: تجعيهههل 

 شزدك  يا املكتبةع ميا يوتر لدإيم الوق  والجهد و دنليم عن تكرار البدهث مهرة أخهر  للوصهول 

لهذا النو  من املصادر  ثالثا:  تاية خيهار البدهث مهن خهارج مجيوعهات املكتبهة فهي مدهرك البدهث 

الههههذي ييكهههه يم مههههن الوصههههول  كهههه  مجيوعههههة مههههن املصههههادر املجتويههههة ذات  re)(World Shaاملويههههد 

 الطا ع ألاكاديمن 

كيا  س   املكتبهة  كه   عريه  املسهتجيدين باملصهادر املجتويهة وتهدريعيم عله  اسهتادامها بواسهطة 

الهههههههوري التدري يهههههههة، ومههههههههن املريهههههههظ كههههههههذل  وجهههههههود روابههههههه  تدلههههههههة تسهههههههتادام فههههههههي موقهههههههع املكتبههههههههة 

يع ال دمات التن  شزدك  يا، وكذل  الةهال ل هدمات الوصهول الةهر لليعلومهاتع إلالكزدوني لجي

 يهههدق دعهههم ثقاتهههة الهههتعلم الهههذا ي وتيكهههين املسهههتادمين مهههن مواكبهههة التدهههديثات التهههن تطهههرأ لههههذه 

 ال دمات 

وفههههي  ههههل جائدههههة كرونهههها بههههادر العديههههد مههههن النا ههههرين بإتايههههة مصههههادر املعلومههههات إلالكزدونيههههة التههههن 

ذات صلة بالجائدة بصورة مجانية ومن بي يا الدوريات التن تتطلب دتع مبالد ناقش  مواضيع 

لر هههههزداك، مسهههههها ية مهههههه يم ل سهههههههيل الوصههههههول  لليهههههها ومسههههههاندة البدههههههث العلمههههههن  وخدمههههههة املجتيههههههع 

 لليوضوعات ذات العرقة بالجائدة 

فهي موقعهها ومواكبة  ستدرل ال دمات إلالكزدونية، بادرت املكتبة الرئيسية بوضع راب  خاص 

ملصادر املعلومات التن ناقشه  الجائدهة رغبهة م يها فهي  سههيل وصهول املهتيهين بهالبدوث املنشهورة 

ذات العرقة، وسا ي   ذه املعلومات في زيادة الهوةي يهول الجائدهة، وتةهةيح  عهر املجها يم 

 املدلوطة والرائجة في تل  الجزدة 
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يسههيوا فهي رتهع مسهتو  الهوةي املعلومها ي  عل  وجه العيوم، يعول عل  اختصاصعن املعلومات أن

لليجتيههههههع الجههههههام ي وخارجههههههه، وأن يلعههههههب دورا بههههههارزا لتلبيههههههة تيتياجههههههات املعلوماتيههههههة للبههههههايثين، 

ويقههههدم املعلومههههات ذات الجههههودة العاليهههههة، وفههههي التوقيهههه  املناسهههههبع  ذ مثلهههه  املعلومههههات املدلوطهههههة 

 تزدت ألازمات   تددي كبيد في  ل البيفة املجتوية لليعلومات خاصة في 
 

 :تصال املرئي للتواصل مع الناشرين استخدام تطبيقات اال
 

 شههزدك املكتبههة الرئيسههية مههع مجيوعههة مههن النا ههرين ومههزودي ال ههدمات إلالكزدونيههة، وتاصههأ 

مبالد طائلة لتجديد ا زداكا.يا السنوية، وساعدت الجزدة الزمنية منذ بداية التدول  ك  املدتو  

علهههه  زيههههادة الثقههههة والتعههههاون بههههين املكتبههههة واملههههزودين، وتجلهههه  فههههي مرونههههة  0222عههههام إلالكزدونههههي فههههي 

 التجاوض، وتقديم الوري التدري ية  ختصاصعن املعلومات ومجتيع املستجيدين 

تيثلهههه  أغلهههههب أوجهههههه التعهههههاون قبهههههل الجائدهههههة فهههههي الزيهههههارات امليدانيهههههة، ويتاللهههههها فهههههي  عهههههر ألاييهههههان 

نهههب التدري يهههة، وكهههذل  عنهههد  جهههراءات التجهههاوض علههه  تجديهههد تتصههها ت املرئيهههة خاصهههة فهههي الجوا

ت هههزداكات أو  ضهههاتة ا هههزداكات جديهههدة، وفهههي  عهههر الةههها ت تهههدخل أطهههراق أخهههر ، علههه  سههه يل 

 ههههههر مهههههن النا Pureة املثهههههال عنهههههدما رغبههههه  عيهههههادة البدهههههث العلمهههههن بالجامعهههههة با  هههههزداك فهههههي خدمههههه

Elsevier ميها للي،سسهةالبدثيهة  لإلمكانيهات أدلهةقائية عل  ال اتسزداتيجيإلا تنجيذ  التن  سهل ،

 عقههههد بواسههههطة  ت، تكانهههه  تجتياعههههاالههههدوكيالبديههههن يهههه،دي  كهههه  زيههههادة التيويههههل وتدسههههين التعههههاون 

 تتصال املرئي وت م جييع ألاطراق املعنية 

أما فهي أثنهاء الجائدهة يتضهح زيهادة اسهتادام تتصهال املرئهي مهع النا هرين واملسهتجيدين ملها تهوتره 

مهههن وقههه ، وجههههد، ومهههال، وتقهههدم مزايههها عديهههدة مثهههل سههههولة التواصهههل، وتبهههادل ال بهههدات، وكهههذل  

 مكانيههههة  سههههجيل تجتياعهههههات ل شههههارك املعرتههههة مهههههع تقههههران، ومكنهههه  برمجيهههههات تتصههههال املرئهههههي 

ة زيادة استادامها، ومن املريظ بروز ا بصورة كبيدة في  ل أزمة كرونا الةاليهة  تركهزت املجاني

أغلهههههب تتصههههها ت املرئيهههههة التهههههن نجهههههذ.يا املكتبهههههة فهههههي تنجيهههههذ دورات تدري يهههههة علههههه  كيجيهههههة اسهههههتادام 

قواعههد البيانههات مههن النا ههرين، وكههذل  البههدام  التدري يههة التههن ينجههذ ا اختصاصههعن املعلومههات فههي 

 بة املكت
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 ( مثال لدورات تدريبية عن بعد لكيفية استخدام قواعد بيانات3صورة )
 

 
 

كيههههها اسهههههتادم  املكتبهههههة مواقهههههع التواصهههههل تجتيهههههاةي بصهههههورة ملجتهههههة ومكثجهههههة خهههههرل الجائدهههههة، 

سا ي  يسابات املكتبة في تقريب الجيهور من ال دمات وألانشطة التن تقدمها املكتبة  خرل 

تزدة الجائدة نإي  املكتبة عبد منصة انستجرام مداضرات ووري عليية في ماتل  املجا ت، 

ة تهههويزد فهههي التعريههه  بال ههدمات الجديهههدة التهههن تقهههدمها املكتبهههة، وكهههذل  بهههرام  كيهها سههها ي  منصههه

تتعلق بالوةي املعلوما ي وبااصة في ق ايا تتعلق بالتعامل ألامثهل مهع الجهايروس املعهدي، أضه  

 كهه  مهها سههبق،  عههد يسههابات املكتبههة فههي مواقههع التواصههل تجتيههاةي قنههوات ي جههج  لليهها املسههتجيدين 

 هههدمات واملعلومهههات التهههن تقهههدمها املكتبهههة، أو لطلهههب خهههدمات تتعلهههق باسهههزدجا  لرستجسهههار عهههن ال

 معلومات في موضوعات معينة  
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 ( نموذج من ألانشطة والفعاليات التي قدمتها املكتبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي4صورة )
 

 
 

كههههذل     هههه  بههههجن  عههههر قواعههههد البيانههههات التههههن  شههههزدك  يهههها املكتبههههة تههههوتر خههههدمات تجاعليههههه مههههع 

الطبيهة التهن ت هيح  Access Medicineمستادمليا، عل  س يل املثال وليس الةصر قاعدة بيانهات 

وسهههههائ  الجيهههههديو التجاعليهههههة، واملقهههههررات التدريسهههههية، وتدهههههدد مسهههههتويات مسهههههتادمليا فهههههي جوانهههههب 

 ماتلجة وبصورة مبا ره  
 

 :خدمات املعلومات يف ظل التعليم اإللكرتوني
 

ميا      تيه بجن الجائدة دتع  ندو املزيد من تستادام للتعليم إلالكزدوني والذي فهي يهد 

ذاته ي نو  تيوجد عل  س يل املثال التعليم إلالكزدوني املز امن، وغيد املز امن، واملدم ، واملوجه 

يم إلالكزدونهههههي بههههاملتعلم، واملوجههههه بههههاملعلم، واملسههههيد، وامل ههههين والعديههههد مههههن ألانههههوا   ومزايهههها التعلهههه

تتطور بصورة م سارعة لتلان ايتياجات مستادمليا تعلي س يل املثال يوتر التعليم إلالكزدوني 

مي ة املرونة، ويكسر ياجز الزمان باستادامه في أي وق ، ويكسر يهاجز املكهان باسهتادامه مهن 
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ين أي مكهههههههههان، وي هههههههههيح  مكانيهههههههههة التعهههههههههديل وتدهههههههههديث املدتهههههههههو ، عهههههههههروة علههههههههه  خاصهههههههههية التجاعهههههههههل بههههههههه

 املستادمين وغيد ا من املزايا 

خلههههق التعلههههيم إلالكزدونههههي جههههو مههههن التعههههاون املثيههههر بههههين أع ههههاء الهيفههههة التدريسههههية، واختصاصههههعن 

املعلومههههههات، والطلبههههههةع ألامههههههر الههههههذي أد  بههههههدوره  كهههههه   يههههههداث انسههههههجام وتواتههههههق لتدقيههههههق ألا ههههههداق 

ادر املعلومهات إلالكزدونيهة التعهاون فهي تهوتيد مصه التعلييية، تين بين أدوار اختصاصهعن املعلومهات

وفههي نجههس الوقهه  أتههام التعلههيم إلالكزدونههي  ،الدراسههية لههها عرقههة بههاملقررات التههنخاصههة  املاتلجههة

ترصهههههة لتهههههدريب الطلبهههههة علههههه  مههههههارات البدهههههث عهههههن مصهههههادر املعلومهههههات إلالكزدونيهههههة عبهههههد املنصهههههات 

 (  0292التعلييية )بن الطيب، 

 ختصاصههههعن املعلومههههات،  اجتياعيههههةمهنيههههة و سهههه،ولية  كهههه  املعلومههههات م املسههههتادمين يإههههل وصههههول 

وتزداد الةاجة لليعلومات أكثد عند وجود تزمات، تيجب عل  اختصاصعن دعهم الجهرل البدثيهة 

  وكههههذل  مههههن بههههين واجباتههههه تدليههههل (Ali & Gatiti, 2020)وأع ههههاء  يفههههة التههههدريس والطلبههههة 

و ههيولي يا ويههداث يا، واملشههاركة فههي  تيتياجههات املعلوماتيههة للتعلههيم إلالكزدونههي مههن ييههث دجيههها

(  وتههههذكر الةنههههاوي 0292وضههههع السياسههههات التههههن ت ههههين جود.يهههها وتطوير هههها املسههههتير )بههههن الطيههههب، 

( أن من بين تثار إلايجابية التن من امليكن ان  سههم  يها املكتبهات فهي التعلهيم إلالكزدونهي 0292)

لييهههههههة املقدمهههههههة بواسهههههههطة مصهههههههادر  هههههههي  سههههههههيل متا عهههههههة التطهههههههورات الةديثهههههههة، وت سهههههههي  املهههههههادة الع

املعلومات املاتلجة، وتقزهدم املزيهد مهن التعهاون خاصهة عله  املسهتو  العرشهي، وكهذل  تهتح تقهديم 

 الدورات التدري ية املتاصصة في خدمات املعلومات بواسطة البدام  التعلييية املستادمة 

إلالكزدونههههي أ هههههار ويههههول سههههيات ومواصههههجات اختصاصهههههعن املعلومههههات املشههههارك فههههي بهههههرام  التعلههههيم 

( بجنهههههه يجهههههب أن يتيتهههههع اختصاصهههههعن املعلومههههات بقهههههدرات تقنيهههههة للتعامهههههل مهههههع أدوات 0299قطههههان )

البدث إلالكزدوني، وخدمات إلانزدن  الةديثة، ومهارات تقديم ال هدمات املعلوماتيهة عبهد أدوات 

تصاصههههعن التواصههههل إلالكزدونيههههة مههههع ضههههرورة امههههترك املهههههارات اللدويههههة، وأوصههههع  بزيههههادة أعههههداد اخ

املعلومههات الههذين ييتلكههون  ههذه املهههارات بواسههطة التعيههين الجديههد، و قامههة بههرام  مهنيههة وتدريبههة 

مسههتيرة لرختصاصهههيين الةههاليين، مهههع ضههرورة زيهههادة التعههاون مهههع الجهههة املاتصهههة بتقههديم بهههرام  

 التعليم عن  عد 

اتيههههههة عبهههههد التعلههههههيم صهههههدرت العديهههههد مههههههن املعهههههاييد التهههههن  سهههههه    كههههه  تقنههههههين تقهههههديم ال هههههدمات املعلوم

التههههن وتههههرت معههههاييد خاصههههة  ACRLالكليههههات واملكتبههههات البدثيههههة جيعيههههة إلالكزدونههههي، ومههههن بي يهههها 

عهام   Standards for Distance Learning Library Servicesل هدمات املكتبهة والتعلهيم عهن  عهد 
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م،سسهة ييث ركزت عله  املسهاواة ويهق الوصهول تي ع هو فهي  0291وتم تدديثيا في عام  0229

التعلههههيم العههههاكي  كهههه  مصههههادر املكتبههههة وخههههدما.يا  دههههر النإههههرعن أمههههاكن تواجههههد م، وأن يههههوتر لهههههم 

التدريب املستير مع ضيان تكافئ البدام  وال دمات لذوي إلاعاقة  كيها أوصه  ب هرورة أن تهوتر 

ميههههن ييتلكههههون املهههههارات  ، وتو يهههه  املتاصصههههينالكههههافي لهههههذه املشههههاريعالتيويههههل جهههههات إلا ههههراق 

(  كيهها يههدد تقريههر 0294، بمههع ضههرورة التعههاون مههع الجهههات ذات العرقههة )عبههد الو هها، طلوبههةامل

عناصهههر يقهههول مجتيهههع  OCLCوالوثيقهههة الصهههادرة مهههن  CARLجيعيهههة املكتبهههات البدثيهههة الكنديهههة 

الهههههتعلم عهههههن  عهههههد ل ةصهههههول علههههه  خهههههدمات املعلومهههههات وذكهههههر مهههههن بي يههههها ضهههههرورة التواصهههههل بصهههههورة 

مبا رة بين اختصاصعن املعلومات واملسهتجيدين و هرم كيجيهة تسهتجادة مهن ال هدمات املقدمهة، 

يع والههرب  التقنههن بههين خههدمات املكتبههات وأنإيههة التعلههيم عههن  عههد، وتيسههيد الوصههول ألامههن والسههر 

لهههههها، ومراعههههههاة يقههههههول النشههههههر، وضههههههيان مرئيهههههة ال ههههههدمات املعلوماتيههههههة املقدمههههههة مههههههع تيتياجههههههات 

الجعلية لليستجيدين، وتقييم ال دمات املقدمة بصورة دورية، ومشاركة اختصاصعن املعلومات 

فههههي صههههنع قههههرارات التعلههههيم إلالكزدونههههي وتيكيهههه يم مههههن اقزههههدام أت ههههل مصههههادر املعلومههههات التههههن تلاههههن 

 (  0292، باملعلومات خاصة لليقررات الدراسية )الرمادي وعبد الو ا ايتياجات

وأ ههارت العديههد مههن الدراسههات  كهه  العرقههة إلايجابيههة بههين تقههديم ال ههدمات املعلوماتيههة والتعلههيم 

( بهجن جهودة املعلومهات إلالكزدونيهة  سها م  شهكل 0202) Shehzadi, el alإلالكزدونهي، ييهث ذكهر

لكزدوني في باكستان، واوص  بتطوير املنصات التعلييية إلالكزدونية  واكد  يجاشي في التعليم إلا

Yuvaraj (0202 ب رورة توسيع دور اختصاصعن املعلومات في  ذه ألازمة تهم يلعبون دور كبيهد )

في توليد الوةي املعلوما ي، وتصجية املعلومهات الزائجهة، ودعهم البهايثين وأع هاء  يفهة التهدريس، 

( بههههجن 0202) Goddardيجيهههدون طههههرل جديهههدة لههههدعم العيليهههة التعليييههههة  وذكهههر عهههروة علههه   ألايههههم 

تروي  اختصاصعن املعلومات لليصادر إلالكزدونية سهاعد عله  ارتجها  معهد ت تسهتادام  شهكل 

 كبيد  

فههي املقابههل تطرقههه   عههر الدراسههات  كههه  التدههديات التهههن تواجههه اختصاصههعن املعلومهههات فههي تقهههديم 

(  كه  أن  نهاك عوامهل عديهدة تقه  عهائق 0209) Rizvi & Nabi ذ أ ارت ال دمات املعلوماتية، 

أمههام اسههتادام مصههادر املعلومههات فههي الههتعلم إلالكزدونههي فههي الهنههد أ يههها ضههع  خههدمات تنزدنهه  

وعدم توتر ا لبعر الطلبة، والبيفهة املن ليهة الديهد مناسهبة لة هور التعلهيم إلالكزدونهي، وارتجها  

 عهههر تسهههر   يسهههتطيعون  سهههديد قييهههة ت هههزداك فهههي تنزدنههه   وكيههها  هههو  التكلجهههة املاديهههة  ذ  ن

معلوم بجن من متطلبات ألاساسية لتقديم خهدمات املعلومهات إلالكزدونيهة  هو وجهود بنيهة تدتيهة 



 

62 

 

 جتربة املكتبة الرئيسية جبامعة السلطان قابوس

قوية ومتكاملة  ستجيب لجييع متطلبهات التعلهيم إلالكزدونهي والتهن بطبيع يها مسهتيرة التدهديث  

( أن املكتبة إلالكزدونية بجامعهة السهودان املجتويهة تدتهاج 0202وكذل  خلص  دراسة أييد )

 كههه  الكثيهههد مهههن الجوانهههب مثهههل تطهههوير املدتهههو  إلالكزدونهههي، و عهههداد تختصاصهههعن وغيد هههاع لتهههتيكن 

 من تقديم املسا يات وال سهيرت في دعم التعليم إلالكزدوني 

 .Howes, el alومن بين التجارب العاملية لدور اختصاصعن املعلومات في التعليم إلالكزدوني ا ار 

ألامريكيهههههة تكيجههههه  مهههههع الجائدهههههة  Illinois University( بهههههجن املكتبهههههة الطبيهههههة فهههههي جامعهههههة 0209)

وقهههههدم  خهههههدمات متييههههه ة كهههههان فهههههي مقهههههدم يا التجكهههههد مهههههن  مكانيهههههة الوصهههههول  كههههه  مصهههههادر املعلومهههههات 

دونيههة الطبيههة، وتقههديم دروس واس شههارات اتزداضههية، وأ ههاروا بههجن تههجثيد الجائدههة انعكههس إلالكز

 شكل  يجاشي عل  تقديم ال دمات ودتع املكتبة  ك   عادة تقييم أولويا.يها وباألايها سهوق  شهر  فهي 

( ب هرورة تقهديم بهرام  0299تطوير دروس تيديو  ضاتية  وعل  املستو  العرشي يوصهعن ألاكلاهن )

ة متاصصهههههههههة فهههههههههي اسهههههههههتادام مصهههههههههادر املعلومههههههههههات إلالكزدونيهههههههههة تكبهههههههههد عهههههههههدد ميكهههههههههن مههههههههههن تدري يههههههههه

املسهههههتجيدين، وكهههههذل  دعهههههم ت هههههزداكات فهههههي مصهههههادر املعلومهههههات إلالكزدونيهههههة وت تيهههههام بهههههاملدتو  

العرشهههههههي، وضهههههههرورة مواكبههههههههة التطهههههههورات التقنيهههههههة لههههههههدم  خهههههههدمات املعلومهههههههات فههههههههي أنإيهههههههة التعلههههههههيم 

ات املعلومهههات املتهههوترة  وعلههه  مسهههتو  دول مجلهههس التعهههاون إلالكزدونهههي، مهههع أ ييهههة  سهههويق خهههدم

 عله   علهيم املداسهبة  COVID-19( دراسة للتدقق من تجثيد0202) .Sarea, el alال ليجي أنجزت 

ال ليجيههههة،  ذ أوضههههة  النتههههائ  وجههههود تصههههور  يجههههاشي  الجامعههههات الةكوميههههة وال اصههههة عههههر فههههي 

طهرل التهدريس والتدهول  كه  الهتعلم عبهد تنزدنه ، تع اء  يفة التدريس تجاه تجثيد الجائدهة عله  

تدسهههين كجهههاءة املداضهههر فهههي  دارة وبهههجن  نهههاك  ديهههد واضهههح فهههي طهههرل التهههدريس عهههن  عهههد تيثلههه  فهههي 

  وعل  املسهتو  الجنية و علم تقنيات جديدة ت املستجيدينجن  ناك ياجة لتعزيز مهاراوب وقته،

اسهههتادام مصهههادر املعلومهههات إلالكزدونيهههة ودور ههها فهههي (  كههه  أن واقهههع 0299املدلهههي  شهههيد الةوسهههنن )

دعهههم التعلهههيم إلالكزدونهههي بجامعهههة السهههلطان قهههابوس فهههي سهههلطنة عيهههان تدقهههق بدرجهههة متوسهههطة، 

وبجن  ناك صعوبات ت،ثر عل  أع اء  يفة التدريس في تستجادة مهن خهدمات املعلومهات أ يهها 

ذل  قصههههور التههههدريب وال سههههويق علهههه  غيههههاب التنسههههيق بههههين املكتبههههات ومركههههز تقنيههههات التعلههههيم، وكهههه

 استادام  ذه املصادر 
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 :امتةـــاخل
 

يتضههح ميهها سههبق، ضههرورة تسههتيرار فههي تقههديم ال ههدمات املعلوماتيههة وتطوير هها فههي  ههل الجائدههة، 

مههههع أ ييههههة زيههههادة ا ههههزداكات املكتبههههات ومراكههههز املعلومههههات فههههي قواعههههد البيههههات، والزدكيهههه  علهههه  رقينههههه 

املدتههههو  العلمهههههن العرشههههي واتايتهههههه لليسههههتادمينع  ذ أوضهههههة  تجربههههة املكتبهههههة الرئيسههههية بجامعهههههة 

ن قههابوس زيهههادة اسههتادام املدتههو  العرشهههي إلالكزدونههي فههي تزهههدة الجائدههة  وكههذل  ضهههرورة السههلطا

 نههههههههدماج ال ههههههههدمات املعلوماتيههههههههة مههههههههع الههههههههنإم املسههههههههتادمة فههههههههي التعلههههههههيم إلالكزدونههههههههي وتوسههههههههيع دور 

 اختصاصعن املعلومات ومشاركته في تقديم ال دمات  

ادام مصههههههههادر املعلومههههههههات كيهههههههها أتضههههههههح أ ييههههههههة رتههههههههع مهههههههههارات الههههههههوةي املعلومهههههههها ي خاصههههههههة فههههههههي اسههههههههت

مواقههههع التواصهههل تجتيههههاةي للتعريهههه   اسهههتدرلإلالكزدونيهههة تكبههههد  هههريدة فههههي املجتيهههع، وضههههرورة 

 الشائعات   ان شار بال دمات املعلوماتية املقدمة ومساعدة الجهات ذات العرقة ل ةد من 

نشههيد  كهه  أ ييههة ولرتهع جههودة تقههديم ال ههدمات املعلوماتيههة والتواتههق مههع متطلبههات الوضههع الههرا ن 

 صهههههدار معهههههاييد خاصهههههة للهههههوطن العرشهههههي تاهههههتأ بتقنهههههين تقهههههديم خهههههدمات املعلومهههههات عبهههههد منصهههههات 

 التعليم إلالكزدوني 
 

  :قائمة املراجع

(  دور املكتبهههههههة إلالكزدونيهههههههة فهههههههي دعهههههههم التعلهههههههيم إلالكزدونهههههههي فهههههههي 0202أييهههههههد، بلهههههههه أييهههههههد بهههههههرل  )-

 فههي والدراسههات للبدههوث العرشههي املركههز  مجلههة .السههودان: تجربههة مكتبههة جامعههة السههودان املجتويههة

  .93  ،2م  واملعلومات، املكتبات علوم

 .(  إلاتادة من مصادر املعلومات تلكزدونية في التعليم الجام ي0299ألاكلان، علي بن ذيب  )-

(  املكتبة 0292بن الطيب، زينب  ) .100- 42، 9   ،92 م  الوطنية، تهد املل  مكتبة مجلة

 في والدراسات للبدوث العرشي املركز  مجلة .تجعيل التعليم إلالكزدوني 09ودور ا فيالجامعية 

    049-099، 3  ،0م  واملعلومات، املكتبات علوم

 0209، 0اسزدجع في أغسطس(  مقتنيات املكتبة الرئيسية  0209جامعة السلطان قابوس  )-

Library/Library-Libraries/Main-https://www.squ.edu.om/libraries/SQU-من 

Collections 

https://www.squ.edu.om/libraries/SQU-Libraries/Main-Library/Library-Collections
https://www.squ.edu.om/libraries/SQU-Libraries/Main-Library/Library-Collections
https://www.squ.edu.om/libraries/SQU-Libraries/Main-Library/Library-Collections
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 .(  دور املكتبات الجامعية في دعم نإام التعليم إلالكزدوني0292الةناوي، منال صبحي  )- 

 نإم بدوث مركز  - دداب كلية - القا رة جامعة واملعلومات: املكتبات علم في بدوث مجلة

    322-411، 92  املعلومات، وخدمات

 ودور ا ألاكادييية املكتبات في إلالكزدونية املعلومات خدمات واقع2011). الةوسنن، صجية  )-

ماجستيد غيد منشورة(  جامعة  رسالة( قابوس السلطان بجامعة إلالكزدوني التعليم دعم في

 السلطان قابوس  

(  تدريس مقرر ال دمات املكت ية للتعليم 0292، غدير  )بوعبد الو ا أماني الرمادي، -

 لعلوم الدولية املجلة .لطرب أقسام املكتبات واملعلومات العربية: دراسة تاطيطية إلالكزدوني

 212 .-992، 4  ،3م  وألار ي ، واملعلومات لليكتبات املصرية الجيعية واملعلومات: املكتبات

(  اختصاصعن املعلومات املناسب لدعم برام  التعليم عن 0299قطان، عاط  بن مديد  )-

 واملعلومات املكتبات جيعية املعلومات: دراسات مجلة . عد: دراسة ل  صائأ وامل، رت

    414-449، 90   السعودية،

(  معاييد جيعية مجيوعات املكتبات وال دمات الجنية 0294مجدي  ) ، غدير بعبد الو ا-

   واملعلومات، لليكتبات العربية البوابة. Journal: Cybrarians  عد ل دمات املكتبة للتعلم عن
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 جتربة املكتبة الرئيسية جبامعة السلطان قابوس  اجلزء الثاني:

 يف التعامل مع جائحة كورونا 

 

 

 :مقدمة 

 

بتدههديات وصههعوبات متعههددة نتجهه  عههن  هههور جائدههة  0202لقههد مههر العههالم منههذ بدايههة عههام 

كورونا، و شيد ألاخبار والدراسات التن نسيعها يوميا بجن جييهع دول العهالم وأنإي يها وم،سسها.يا 

  والجهدير بالهذكر أن أنإيهة 91قد تجثرت جراء التطورات والتدورات التن يير  يا تيدوس كوتيهد 

م أيد  ذه ألانإية التهن تهجثرت عامليها، ييهث  هل  تيامها فهي  عهر منهاطق العهالم وشع هها التعلي

لجههههج للههههتعلم إلالكزدونههههي الهههههذي خجهههه  مههههن يههههدة املشهههههكلة  أن املكتبههههات ألاكاديييههههة فههههي م،سسهههههات 

التعلههيم العههاكي كجيههد الويههدات ألاكاديييههة الداعيههة للتعلههيم والبدههث العلمههن وخدمههة املجتيههع لههم 

 هههههذا التهههههجثيد، ييهههههث أغلقههههه  املكتبهههههات لجزهههههدة، وواجهههههه املسهههههتجيدون تدهههههديات فهههههي  تكهههههن بينهههههج  عهههههن

الةصههههول علهههه  ال دمههههة الجيههههدة السههههابقة لجزههههدة كورونههههاع ون يجههههة لههههذل  اتجههههه  املكتبههههات لتدييههههد 

طريقة عيلها و عادة  شكيل خهدما.يا بيها ي ناسهب مهع الجائدهة وتدهديا.يا  وفهي جامعهة السهلطان 

رئيسههية مدصههنة مههن التههجثر بتههداعيات الجائدههة، تقههد واجههه  املكتبههة قههابوس، لههم تكههن املكتبههة ال

ويتهههه  كتابههههة  ههههذه الورقههههة تدههههديات ماتلجههههة أدت  خههههترل  عههههر مهامههههها وخههههدما.يا  0202خههههرل 

املقدمهههة للطلبهههة والبههههايثين وألاكهههاديييين مههههن داخهههل الجامعهههة وخارجههههها  وفهههي  ههههذه الورقهههة نسهههه   

ا املكتبههة خههرل الجائدههة، وعههرض التجربههة فههي التعامههل لتقههديم خلجيههة عههن التدههديات التههن واجه يهه

مهههع التهههداعيات الناتجهههة ع يههها، و سهههلي  ال هههوء علههه   عهههر الجههههود املبذولهههة ملعالجهههة التدهههديات، 

باىضههههاتة  سههههتعرض الجعاليههههات وألانشههههطة التههههن ابتكر.يهههها وواصههههل  املكتبههههة فههههي تنجيههههذ ا ل دمههههة 

ائدهة  وتجهدر إلا هارة بهجن  هذه الورقهة بنيه  جيهور مستجيدإيا والدروس املستجادة من  ذه الج

علههههههه  اسهههههههتعراض واقهههههههع املكتبهههههههة الرئيسهههههههية بجامعهههههههة السهههههههلطان قهههههههابوس مهههههههن خهههههههرل خبهههههههدة كاتبليههههههها 

 وو ائجهم ودور م باملكتبة  
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 :التحديات اليت واجهت املكتبة 
 

تليها  كه  واجه  املكتبة الرئيسية العديد من التدديات خرل جائدة كورونا ميها  هجع العهاملين 

ابتكهههههار يلههههههول وتقنيههههههات ت ناسههههههب مههههههع متطلبههههههات إلاغهههههرل والعيههههههل عههههههن  عههههههد  ييههههههث  عههههههددت  ههههههذه 

 التدديات وتنوع  يسب املهام املنوطة باملكتبة، وتت  أ في التاكي:

الدلق التهام لليكتبهة امتثها  لقهرارات ال جنهة العليها املكلجهة ببدهث  ليهة التعامهل مهع تيهدوس  .1

لة السلطان  يثم بن طارل يجإهه و ورعهاه، وتوقه  العيهل كورونا املشكلة من قبل جر

 الكامل في  عر الجزدات  

 تاجير ساعات العيل لتكون في الجزدة الصبايية تق   .2

صههعوبة وصههول  عههر املههو جين الههذين يقطنههون خههارج يههدود مداتإههة مسههق  وذلهه  لقههرار  .3

 ال جنة العليا بينح الةركة بين املداتإات 

 من  رجا  الكتب املستعارة في وق يا  عدم تيكن املستجيدين .4

  يقاق ألانشطة والجعاليات التن تتطلب ي ور جيا يدي من املستجيدين   .5

 % 22تقليأ عدد املستجيدين في أروقة املكتبة بنسبة  .6

 عدم جا زية املو جين والجريق الجنن للتعامل مع العيل عن  عد  شكل كامل  .7
 

 :اجلهود وخربة املكتبة يف التعامل مع اجلائحة 
 

 الوعي املعلوماتي بالفريوس: 
 

مههن منطلههق أ ييههة املعلومههات الدقيقههة املههجخوذة مههن مصههادر ا املوثوقههة كجيههد أ ههم أدوار املكتبههة 

املعلومهههات لجيههههور املسهههتجيدين بياتلههه  تفههها.يم لنشهههر الهههوةي  املجتيعيهههة، سهههع  املكتبهههة لتهههوتيد

وطهههههرل العهههههدو  والوقايهههههة منهههههه، كيههههها يرصههههه  املكتبهههههة علههههه  البدهههههث عهههههن املقههههها ت عهههههن الجيهههههدوس 

العلييههههة املدكيههههة عههههن الجيههههدوس وانتقههههاء أ ههههم املعلومههههات م يهههها وبثيهههها لليسههههتجيدين وكههههل ذلهههه  مههههن 

 خرل:

 املطويات التن يتم توزيعها عند مداخل لليكتبة  .1

 املوزعة في كاتة طوابق املكتبة  اللويات تر ادية  .2

 املكتبة عل  وسائل التواصل تجتياةي يسابات  .3

 النشرات البديدية عبد بريد الجامعة تلكزدوني   .4

 الصجدات الرقيية في موقع املكتبة عل  الويب   .5
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 اإلجراءات االحرتازية داخل املكتبة:
 

تيا يا مهع إلاجهراءات تيزدازيهة التهن اتاهذ.يا الدولهة فهي سه يل مواجههة الجيهدوس، ومها يصهدر مهن 

توجهههات إلادارة العليهها ل جامعههة تقههد يرصهه  املكتبههة علهه  تطبيقههها بيهها   يتعههارض مههع دور هها فههي 

خدمهة املسهتجيد والةهرص عله  سهرمة مرتادإيها مههن مسهتجيدين ومهو جين، وفهي  هذا إلاطهار قامهه  

 املكتبة بالعديد من إلاجراءات تيزدازية التن ت ين ذل  من خرل:
 

بالجائدههههة يدههههرص علهههه  تطبيههههق قههههرارات ال جنههههة العليهههها املكلجههههة  شههههكيل تريههههق عيههههل خههههاص    .1

ووضههع ال طهه  الكجيلههة ب نجيههذ ا  ٩١بالبدههث فههي  ليههات التعامههل مههع ان شههار تيههدوس كوتيههد

 والتن تيثل  في لجنة  دارة املااطر باملكتبة والتا عة ملركز  دارة املااطر بالجامعة 

جهدول عيلههم لتجنهب تجيعههم فهي مكهان الةرص عل  التباعد بهين املهو جين و عهادة ترتيهب   .2

وايهههد مهههن خهههرل تطبيهههق نإهههام العيهههل عهههن  عهههد تدديهههد نسهههبة املهههو جين املتواجهههدين داخهههل 

% مهن  جيهاكي عهدد  22 – 22املكتبة يسب التوجليات املنصهوص علليها والتهن تراويه  بهين 

 مو جي املكتبة، وصو   ك  إلاغرل التام والعيل عن  عد 

 املعقيات والكيامات تيتياطية وأجهز تدأ الةرارة  قام  املكتبة بتوتيد   .3

النإاتة والتعقيم اليومي لليكتبة ييث قام  املكتبة بالتنسيق مع الجهات املعنية داخل   .4

 الجامعة لتنإي  و عقيم املكتبة خرل اليوم 

 عادة ترتيب قاعات املطالعة بيا ي ين التباعد بين املستجيدين يسب املساتة املدهددة    .5

ن قبهههههل الجههههههات املعنيهههههة و هههههي مهههههن مزهههههد ونصههههه   كههههه  مزهههههدين وخجهههههر الطاقهههههة تسههههه يعابية مههههه

% لتطبيهههق التباعههههد وسههههولة يركههههة املهههو جين واملسههههتجيدين وتنجيهههذ أعيههههال 22لليكتبهههة  كهههه  

 النإاتة والتعقيم 
 

 خدمات املكتبة عن بعد:
 

و ههههو نإهههام أقرتههههه  خهههدمات املكتبههههة عهههن  عههههد كهههان الهههههدق الرئييهههعن م يهههها دعهههم التعلههههيم إلالكزدونهههي

الجامعههة مبا ههرة  عههد  عليههق التعلههيم الههواق ي فههي كاتههة كليههات الجامعههة، كيهها أنههه فههي املقههام الثههاني 

لههههدعم النشههههاط البديههههن فههههي الجامعههههة وتقههههديم اس شههههارات للبههههايثين ييههههث قامهههه  املكتبههههة بتقههههديم 

  ال دمات دتية:
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  يسهههههية علههههه  الويهههههب فهههههي صهههههجدة املكتبهههههة الرئ ٩١تصهههههييم صهههههجدة ماتصهههههة ملسهههههتجدات كوتيهههههد

ت هههههين  )املصههههههادر الرقييههههههة، الكتههههههب الصههههههوتية، الوسهههههائ  التعليييههههههة، اسههههههجل أمههههههين املكتبههههههة، 
 والتعلم الرقمن(  

  التواصل مع النا رين واملوردين ل يان تجعيل قواعهد البيانهات خصوصها خهرل تزهدة الدلهق

ادر إلالكزدونيهههة التهههام، وكهههان لهههتجهم للوضهههع الهههذي ييهههر بهههه العهههالم أجيهههع الهههدور فهههي  تايهههة املصههه
لليسهههتجيدين  كيهههها بهههادرت العديههههد مهههن دور النشههههر  كههه  تههههوتيد الوصهههول املجههههاني ملصهههادر ا مثههههل 

 وغيد ا الكثيد  Joveمطبعة جامعة كامبديدج و 

  نجهههذت املكتبهههة الرئيسهههية العديهههد مهههن الهههدورات التدري يهههة وذلههه  بالتعهههاون مهههع الجههههات املعنيهههة

جيع املهو جين عله  املشهاركة فهي النهدوات امله،تيرات داخل الجامعة والنا رين كيا قام  ب شه

 التن  عقد عن  عد 

   مهههن 
ة
 سههههيل  جهههراءات  رجههها  الكتهههب املسهههتعارة وذلههه  مهههن خهههرل تيديهههد تزهههدة إلاعهههادة تلقائيههها

  خرل النإام دكي لليكتبة وأياله الطرب  ك  استادام جهاز إلارجا  ال ارجي 

 الةصههههول علهههه  املقهههها ت التههههن يجههههد املسههههتجيد تليهههها صههههعوبة فههههي الةصههههول علليهههها وذلهههه    سهههههيل

  استيارة طلب املقا ت املتوترة عل  موقع املكتبة عل  تنزدن  

  الههرد علههه  استجسهههارات املسهههتجيدين وذلههه  مهههن خهههرل يسهههابات املكتبهههة علههه  وسهههائل التواصهههل

   موقع املكتبة تجتياةي أو خدمة اسجل أمين املكتبة املتوترة عل

    تنإيم عيل املو جين لتلبية ايتياجات املستجيدين والرد عل  استجسارا.يم عبد الهات 

  الةيرت ال سويقية ل دمات املكتبة 
 

  :األنشطة والفعاليات
 

سع  املكتبة الرئيسية كديد ا من املكتبات في الوطن العرشهي  كه  ابتكهار يلهول وتقنيهات وأنشهطة 

التديهههدات التهههن واكبههه   ههههور تيهههدوس كورونههها والتهههن م يههها منهههع التجيعهههات وتلزههه ام مناسهههبة تهههوائم 

بههههاىجراءات تيزدازيههههة ملنههههع ان شههههار الجيههههدوس والتدههههول  كهههه  الةلههههول الرقييههههة تتزداضههههية لتجعيههههل 
مههههع تطههههور ألايههههداث بههههدأت السههههلطنة بتطبيههههق  جههههراءات و  تواصههههلها مههههع املسههههتجيدين  شههههكل تاعههههل 

ييههههث بهههدأت املكتبههههة الرئيسهههية  س شههههعر  مكانيهههة  عطيههههل العيهههل بالكامههههل،  ايزدازيهههة أكثههههد صهههرامة

ييههث عيلهه  علهه  التد ههيد للعيههل عههن  عههد، و شههكيل تههرل عيههل لتطههوير ال ههدمات باىضههاتة اكهه  
وضههههههع ال طههههههوط العري ههههههة لونشههههههطة التههههههن تنإيههههههها خههههههرل تزههههههدة ال جههههههر الصههههههحي وفههههههي الصههههههجدات 

ههههام التهههن قامههه   يههها املكتبهههة خهههرل جائدهههة القادمهههة سهههيتم اسهههتعراض مجيوعهههة مهههن ألانشهههطة وامل
 كورونا عبد منصا.يا املتنوعة:
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ا : استقبال الطلبة الجدد افتراضييا
ا

وتول مهرة اسهتقبل  املكتبهة الرئيسهية الدتعهة الجديهدة : أوًل

(  شكل اتزداضعن دون أي زيارة ميدانية للطرب داخل ٠٢٠٩من طلبة جامعة السلطان قابوس )

املكتبهههههة مهههههن خهههههرل ابتكهههههار وخلهههههق قنهههههوات جديهههههدة للتواصهههههل معههههههم ييهههههث نجهههههذت املكتبهههههة برنهههههام  

( ت ههين جولههة اتزداضههية مصههورة تههم  اتزداضههعن متكامههل تدهه  مسههم  )املكتبههة الرئيسههية عههن  عههد

نشر ا في منصات التواصل تجتياةي واليوتيوب تص  خدمات ومراتق املكتبة  شكل تجصهيلي 

كيههها تهههم نشهههر أ هههم املعلومهههات التهههن يدتاجهههها الطالهههب الجهههام ي خهههرل زيارتهههه لليكتبهههة مثهههل كيجيهههة 

ا، وكيجيههة التوا صهل مههع أمههين املكتبهة   ههذا واست ههات  الوصهول ملصههادر املعلومهات، وألاسههفلة ألاكثههد تكهرارة

املكتبههة خهههرل خاصههية البهههث املبا هههر فههي تنسهههتجرام عهههدد مههن املتاصصهههين فهههي تقنيههات التعلهههيم ل ةهههديث 

  عن خطوات تستعداد للدراسة عن  عد، التطبيقات التقنية لدعم الدراسة عن  عد 

ميياني  ييا: تدشييملس املسييتودث البحُييي الع   وطنيهها إيههدق  يعههد املسههتود  البديههن: ثانيا
ة
العيههاني مشههروعا

 كهه  جيههع و تايهههة إلانتههاج الجكهههري العيههاني، انطلقههه  تكرتههه مهههن املكتبههة الرئيسهههية، ومعإههم أتهههراد 

 دارتهههه التنجيذيهههة مهههن مكتبهههة الجامعهههة مهههن ضهههي يم رئهههيس املشهههرو ، وجييهههع ر سهههاء تهههرل العيهههل  

مصهدر  3222 دخهال ت اع  العيل من املكتبة في  ذا املشهرو  خهرل جائدهة كورونها ييهث تهم 

بههالنأ الكامههل ألامههر الههذي سههيح بتد ههينه واتايتههه ل جيهههور فههي منتصهه  مههارس  سهها م املشههرو  

فهههههي سهههههد ايتياجهههههات املسهههههتجيدين مهههههن الدراسهههههات العلييهههههة العيانيهههههة وتبهههههادل إلانتهههههاج الجكهههههري بهههههين 

 الجامعات وامل،سسات العيانية 

يييييا: اليييييور  والجلسيييييات الافتراضيييييية
ا
بدايهههههة ألازمهههههة ولدايهههههة اليهههههوم بههههههرام   قهههههدم  املكتبهههههة مهههههع: ثالث

اتزداضهههههية متكاملهههههة ت هههههم مجيوعهههههة مهههههن ألانشهههههطة العلييهههههة والثقاتيهههههة التهههههن تقهههههدم ل جيههههههور عبهههههد 

 ZOOMيسههابات املكتبههة بينصههات التواصههل تجتيههاةي أو عبههد بههرام  املهه،تيرات إلالكزدونيههة مثههل

سلسهههلة مهههن الجلسهههات وغيد ههها مهههن خهههرل  شهههكيل تريهههق عيهههل يتههها ع جييهههع ألانشهههطة والتهههن م يههها: 

 تتزداضهههية مثههههل  د ل وتجربههههة التعلههههيم الرقمههههن، والقههههراءة ووقهههه  الجههههرا ، و علههههم لدههههات جديههههدة،

وقجيههههههههد وصهههههههههناعة البودكاسههههههههه   وعهههههههههدد مهههههههههن الههههههههوري العلييهههههههههة مثهههههههههل مههههههههههارات اسهههههههههتادام املصهههههههههادر 

مههع  إلالكزدونيههة، وري أدوات التوثيههق  وواكبهه  املكتبههة الرئيسههية التطههورات التقنيههة التههن نشههجت

كيهههها بهههههادرت  ييههههث نجههههذت  يههههد  جلسهههها.يا مههههن خرلههههه  Clubhouseالجائدههههة مثههههل  هههههور تطبيههههق

املكتبهههههة  عقهههههد  هههههراكات مهههههع م،سسهههههات أخهههههر  كشهههههركة بيفهههههة لتوسهههههيع نطهههههال الجيههههههور املسههههه يدق 

ثقاتيهههها  ييههههث نجههههذت عههههدد مههههن الجعاليههههات تتزداضههههية مثههههل معرتههههة  يهههه  والههههذي ضههههم عههههدد مههههن 
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املواضهههههيع م يههههها: التكنولوجيههههها والبيفهههههة، دجهههههر من كهههههي بصهههههجر نجايهههههات، ملهههههاذا املجهههههال البي هههههن، الريهههههال 

و هههههد  البيفهههههة، واسهههههتيرت  هههههذه الشهههههراكة فهههههي  ههههههر رم هههههان املبهههههارك عهههههن طريهههههق تنجيهههههذ مسهههههابقة 

رم ههانية فهههي منصهههات التواصهههل تجتيهههاةي ل جيههههور  سهها ي   هههذه ألانشهههطة فهههي تواصهههل املسهههتجيدين مهههع 

 و عور م بجألايا .يتم بتلبية ايتياجا.يم، و عزيز معارتهم يت  في تزدة إلاغرل املكتبة، 
 

ييا: الجييوًلت الافتراضييية فييي مكتبييات الييو ن العر ييي هها مههن العرقههات والشههراكات التههن : رابعا
ة
انطرق

تجيههع املكتبههة الرئيسههية  ديد هها مههن املكتبههة فههي الههوطن العرشههي نجههذت املكتبههة خههرل جائدههة كوتيههد 

لجهو ت تتزداضهية الثقاتيهة مهع مكتبهات أخهر  مثهل مكتبهة قطهر العامهة  شهقليا العهام عدد مهن ا

واملكتبههة الزداثيههة ومكتبهههة مركههز اثههراء الثقهههافي بامليلكههة العربيههة السهههعودية لههرب  الجيهههور العيهههاني 

بيهها توصههل   ليههه املكتبههات فههي ال لههي  العرشههي واسهههتدرل وقهه  تههراغهم فههي املنهه ل فههي  عزيههز قنهههوات 

صههل جديهههدة بيههه يم وبههين العهههالم ال هههارجي وتطيهههح املكتبههة لتوسهههيع  هههذه الجكههرة مهههن خهههرل بنهههاء توا

   راكات جديدة مع مكتبات عاملية 
 

ييييا: ألامسيييييات الافتراضييييية : ومههههع اسههههتيرار الجائدههههة وإلاجههههراءات تيزدازيههههة توجههههه  املكتبههههة خامسا

الرئيسية ندو تنجيذ أمسيا.يا الثقاتية عبد اليوتيوب ييث است هات   يهد  امل،لجهات العيانيهة 

 ل ةديث عن تجرب يا في الكتابة عبد أمسية تنية ثقاتية اتزداضية متكاملة  
 

ييييا: تدشييييملس بودتاسييييئ املكتبيييية الرئ سييييية الصيييي : طههههورت املكتبههههة الرئيسههههية قنوا.يهههها عبههههد وتيسادسا

منصات التواصل تجتياةي وذل  من خرل استدداث منصات جديدة تدعم املدتو  الصو ي 

وياليهها  Apple Podcastو Soundcloudبودكاسهه  املكتبههة عبههد منصههتن  العرشههي وبالتههاكي اطلقهه 

ب تتدهههههدث، وكتهههههاب بودكاسههههه  كتههههه كههههها  ي: ملههههه  صهههههو ي ٠٢بواقهههههع  ي هههههم أرشعهههههة مشهههههاريع صهههههوتية

 
ة

ألهه  مسههتيع مههن السهههلطنة  ٩٩١١الثامنههة، وتقههرة رق وعياندراتيهها وبلههد عههدد املسههتيعين اجيهها 

 وخارجها  

ا: تدشيييملس مدونييية املكتبييية الرئ سيييية )محبيييرة(:  ا لتوجهههه جييهههع املكتبهههات ندهههو املدتهههو  سيييابعا نإهههرة

( والتهههههن  سههههه    كههههه  دعهههههم املدتهههههو  العرشهههههي علههههه  )مدبهههههدةالرقمهههههن د هههههن  املكتبهههههة الرئيسهههههية مدونهههههة 

 تنزدن  والتن ت م العديد من املواضيع م يا التدوين العياني، كتب بر م،ل  وغيد ا الكثيد  
 

ييا: البييراما يذاعيييية
ا
سههع  املكتبههة الرئيسهههية لجههتح قنههوات جديهههدة للوصههول ل جيهههور العهههام : ثامن

مهههن خهههرل بنهههاء  هههراكات مهنيهههة مهههع  ذاعهههات السهههلطنة ومهههن بي يههها  هههر أق أم ييهههث قهههدم  تقهههرة 

 ذاعيهههة  عنهههوان )كتهههاب الثامنهههة( تقهههوم تيههههه املكتبهههة الرئيسهههية باختيهههار كتهههاب وت  يصهههه ملسههههتي ي 
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لتام في السلطنة، كيا طورت املكتبة  هذه الشهراكة لتنجيهذ إلاذاعة كل يوم وخرل تزدة إلاغرل ا

تقهرة صههبايية يوميههة عبههد إلاذاعههة  عنههوان )رق( يست ههي  مههن خههرل أمههين املكتبههة ل ةههديث عههن 

ها برنهام   ذاةهي رم هاني بالتعهاون مهع  كتب املكتبة وتصنيجا.يا املاتلجهة   هذا ونجهذت املكتبهة أي ة

هها مههن اختيهههار إلاذاعههة  عنههوان )عياندراتيههها( والههذي  يانيهههة يومية يسههرد م  صهههات صههوتية للكتههب العم

  أمين املكتبة وي ث في أوقات ماتلجة عبد إلاذاعة 
 

ا: جييييائزة التفييييو_ فييييي رمبييييادرة أعلف لتكييييريف املكتبييييات املتفاعليييية مييييع أ ميييية كورونييييا )درث  تاسييييعا

 الاتحاد وشهادة تفو_(
 

املتجاعلهههة مهههع أزمهههة  املكتبهههات لتكهههريم يصهههدت املكتبهههة الرئيسهههية جهههائزة التجهههول فهههي  مبهههادرة أعلم

 
ة
 عرض  تيه الدور املتكامل الذي قام  بهه لرسهتجابة

ة
ا  امر  مهنية

ة
كورونا من خرل تقديم ملجا

، والذي تطرق  تيه ملنإومة العيل التن اتبع يها والتهن  هيل  إلاغهرل امل،قه  91-لجائدة كوتيد

،  لليكتبههة والتنإههيم الههداخلي ودعههم مههو جي املكتبههة مههن
ة
خههرل متا عههة وتنإههيم ألاعيههال اتزداضههيا

عد وغيده الكثيد   عن توتيد التدريب املنهن لهم عن  م
ة
 ت ر

 

 

 امتة والدروس املستفادة:اخل
 

بهههالرغم مهههن الق هههايا والتدهههديات التهههن أوجهههد.يا جائدهههة كورونههها للي،سسهههات عيومههها ولليكتبهههة 

الرئيسية خصوصا، تجننا في املكتبة الرئيسية وجدنا ا ترصة ساندة للتدييد، و عادة التجكيد في 

طريقتنهههههههها لتقهههههههههديم ال دمهههههههههة، وتدهههههههههديث منإومتنههههههههها بيههههههههها يتواتهههههههههق والتدييهههههههههدات املتواليهههههههههة، والثهههههههههورة 

لرا عههة  نهه،من بههجن جائدههة كورونهها قههد أجبدتنهها ىجههراء تدسههينات برامجيههة وتكنولوجيههة الصههناعية ا

وتنإيييههههة فههههي املكتبههههة الرئيسههههية تتطلعيهههها الجزههههدة القادمههههة بيهههها تديلههههه مههههن تدههههديات وصههههعوبات  أن 

تسهههتدامة واملرونهههة فههههي تقهههديم ال دمههههة يعتبهههد أيههههد املك سهههبات املهيهههة التههههن تنبهههه لههههها كهههادر املكتبههههة 

، ييههث دتعهه   ههذه الجائدههة مههو جي املكتبههة للتجكيههد باسههتيرار خههرل العههام املاضههعن فههي الرئيسههية

كيجيههة اسههتدامة ال ههدمات املقدمههة لليسههتجيدينع و ههذا مهها دتعنهها للنإههر فههي سياسههاتنا وخههدماتنا 

وتعالياتنا بديث تكون متواتقة مع متطلبات التباعد املجتي ي وتغرل والةإر  وييكهن القهول 

دتعتنههها أي هها لوضهههع خطههه  طهههواري واسههزداتيجيات ملجا يهههة أي تدهههديات مسهههتقبلية بههجن الجائدهههة 

 في الجزدة القادمة   بلية بكورونا، ووضع  دارة املااطر وألازمات كجولوية 
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  املالحق:

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ألامسية الافتراضية الثقافية-1

 بودتاسئ املكتبة الرئ سية -2
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 البراما يذاعية-3

 الجولة الافتراضية-4
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  91اإلجراءات االحرتازية والوقائية جلائحة كوفيد      

 يف مكتبات جامعة امللك سعود

 
 

 عمادة شؤون المكتبات: إعداد

 جامعة امللك سعود
 

 

 مستخلص:
 

 

يستترع ه اتتلا اير  هتت  راتتت وجتت اداا تاذة تتود املرمتتل  متت  ملكتتا  فتتاد   تت ت  امل ركتتاا  تت  

اتت 1441جامعة امللك سعود ترات ايرحدياا ايتي تتت صدتداا نتف  ت  هت  ايعفتاد  ايستاو  يعتا  

ايتتل  يع تتم ر فتتاة  فتتاد   تت ت  امل ركتتاا نتتف  ج تتود جامعتتة امللتتك ستتعود يرف تت   مل ا تتاا 

، تايتي ت دم ا ايعفاد     الا  Covid 19يت اذخدماا رثااد جائحة كوصتنا اذةامعة ملوادلة ت د

اير  هتت  نتتتف  مكتتادص  ادتتتع بتحتتتاد ايع تتتي يلف ركتتتاا يروثختتف ج تتتود امل ركتتتاا  فمرلتت  رنوا  تتتا  تتت  

ايتتتتول  ايع تتتتتي  تتتت  لخمختتتتة ايرعامتتتتا متتتتت اتتتتلت اذةائحتتتتة،  تتتتت  ت تتتتو  ت   تتتتة م ركتتتتاا جامعتتتتة امللتتتتك 

امل رفتت   يتستتترماد  ممنتتا نتتف  م فو تتتة اير تتاصه  ايتتتتي ي  تت اا بتحتتتاد ستتعود مرا تتة يلكتتتا     ت 

 تتت  ج تتتود تمفاصستتتاا امل ركتتتاا  تتت  ايتتتول  ايع تتتتي وتتتتة اتتتلت اذةائحتتتة،  ختتت  تادتتتل  م ركتتتاا 

جامعتتتتتة امللتتتتتك ستتتتتعود ت تتتتتديت وتتتتتدماانا متتتتت  وتتتتتتة تو ختتتتت  اذختتتتتدماا اي ملفختتتتتة تت اختتتتتاا ايتتتتتلكاد 

ت تتديت  Covid 19ايوملتت  ايتتل  ر تتا  ت تتاد كوصتنتتا  بدتت اا   املف اتتة  تت  م ركتتاا اذةامعتتة،  تت 

 ايعديد م  اذخدماا ايتي كان  امل ركاا ملادص   لع  ت ديف ا      ل ا اي كخع  ملكا اذةائحة.
 

 مقدمة:
 

ادتتتع متتتا يكتتتدت رنتتت  رذمتتتة  املختتتة تاتتتلص  فستتتر كا م  تتتوة Covid 19تستتتوب ت تتتاد كوصنتتتا املستتتر د 

تمحمتتتوا  املمتتتال    يف تتت  اير كتتت   عواملكتتت ،  ختتت  تتتتت تفلختتتد رتة  ايتتتة ادتتتا ة  م تتت ت  كوصتنتتتا 

 تت  ايستتعودية، تاتتو متتا جعتتا اذة تتاا املعاختتة  تت  املفل تتة ايع  ختتة  0202املستتر د  تت  رتائتتا متتاص  

   ب ت اذهتتتة ملواج تتتة ايو تتتاد،  تتتف نا  تتتف    ختتتة دتة ايستتتعودية تكتتتادص ادتتتع اتمتتتال وجتتت اداا تايرتتتدا 

ايعتتتتتتايت ايتتتتتتتي تعاملتتتتتت  متتتتتتت اذةائحتتتتتتة  املستتتتتترو  امل لتتتتتتو ، م تتتتتتا ا تتتتتتت  مع تتتتتتت    تتتتتت ة ايعامتتتتتتة 
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تاذخادتتتة. ت تتت ه اي ختتتود  لتتتع   لتتتة  حتتتخاب  تتت  جفختتتت رنحتتتاد ايتتتكتد، تليتتتك    ايرعامتتتا متتتت 

 تت  ايرلتوك، لمختتاص  اجتتا يت رعتتاد  تت  اتلت اذةائحتتة ير لتتب ايعفتتا  لتع اي تتاد ل ه تتة يت رعتتاد 

ايعتتدت ، تم لتت  اتتلت ايمتتت   ايعلتتهكة م  لتتة اامتتة  تت  اداص  املمتتال  تاذةاا هتتة    لتتاص   ختت  

تعتتتتد  ف ا تتتتة ايرتتتتدصهب ايعفلتتتت   لتتتتع مواج تتتتة  ذمتتتتاا تلخمختتتتة ايرعامتتتتا مع تتتتا، تلفتتتتا ستتتتااف  اتتتتلت 

  آثتتتاص املمتتتال  ملتتتدص بم تتتا ، امل  لتتتة  تتت  مع  تتتة اي تتت   ت ستتتايخب ايتتتتي يف تتت  متتت  وتي تتتا تممختتت

تايرفلختتد  لتتع اذةاا هتتة ايدائفتتة يلعفتتا  تت  تملتت  اي تتواص    متتاد  مااستتكة وادتتة  تت   تتا ايعفتتا 

 تتتتتت   عتتتتتتد،  تتتتتتايتتام  متتتتتتت   فتتتتتتاة اي تتخ ختتتتتتة اير لخديتتتتتتة ي تتتتتتفا  اذةاا هتتتتتتة يلعفتتتتتتا   متتتتتتاد   اتتتتتتد 

امع ، ت   لتتتت   لتتتع ايرعلتتتخت ايعتتتا  تاذةتتت COVID-19اذحاجتتتة، تتستتتوب تتتتفث  اا جائحتتتة كوصتنتتتا 

ايرعلخت     عد يحراجو  ادع ملادص املعلوماا  انر ا ، كتا  ي امتا  لتع امل ركتاا  كاديفختة ر  

ت تتتو   لتتتع راكتتتة بستتترعداد ملستتتاند  ايعفلختتتة ايرعلخفختتتة تايكحتتت  ايعل تتتي  تتت  تملتتت  اتتتلت اذةائحتتتة 

ودتتتتتتوة ادتتتتتتع تدتصاتتتتتتا   ي تتتتتتا رافختتتتتتة  تتتتتت  دتص اذةامعتتتتتتاا تاملتتتتتتداص ، وادتتتتتتة  اتتتتتتدما تتتتتتتت تعلختتتتتتف اي

اذةامعتتاا تاملتتداص  ترمتتتال  ايعفتتا، تااتتتا ت  تت   اجتتتة اياتتا  يلفعلومتتتاا ، تهتتفتي دتص رولتتتا ي 

املعلومتتتاا  تتتت  تتتتو    املعلومتتتتاا تايودتتتوة ايملنتتتتا   ا تتتة اي تتتت   املف اتتتة اي ت تنختتتتا رت   تتت  ايرودتتتتخا 

ج تتتود  يلفلتتادص امل كو تتة ملتتدص وم تتتا ، تاتتو متتا يحتتتاتة اتتلا اير  هتت  تستتلخ  اي تتتود  لختت  يكختتا 

 فتتتتتاد   تتتتت ت  امل ركتتتتتاا  تتتتت  جامعتتتتتة امللتتتتتك ستتتتتعود رثاتتتتتاد جائحتتتتتة كوصتنتتتتتا املستتتتتر د ير تتتتتو  نتتتتتف  

اير اص  ايتي يع ن ا بتحاد ايع تي يلف ركتاا يتسترماد  ممنتا تبلتتي  لملنتا مت  ملكتا ايكتا     

 تامل رف  .
 

مك    أهم اإلجراءات اليت اختذتها عمادة شؤون املكتبات يف جامعة امللكك سكعود للحكد   

 انتشار وباء كورونا اجلديد يف بيئة العمل:

 

تامختتلا يلروجملنتتاا ايلتتادص  متت  اداص  اذةامعتتة  رعلختتف اذح تتوص مل تت اا ايعفتتا  تت  كا تتة اذة تتاا 

 متتتت  يتتتتو  
 
اذح ومختتتتة  اتتتتاد  لتتتتع و تتتتة مواج تتتتة ت تتتتاد كوصنتتتتا  تتتت  املفل تتتتة ايع  ختتتتة ايستتتتعودية ا ركتتتتاصا

  لتتتتع  فايتتتتة 01/7/1441بثاتتتت   
 
املتتتتوالا   تامل خفتتتت   تنتتتتفا  ستتتتتم نت،  عتتتتد اتتتتت، تليتتتتك   دتتتتا

 ( جائحة  املخة.11ا ت  ما فة ايصحة ايعاملخة ت اد    ت  كوصتنا اذةديد )كو خد

ملتت صا  فتتاد   تت ت  امل ركتتاا ايكتتدد  تت  ت تتديت وتتدماانا ي تاداتتا تتستتخ   ر فاي تتا  تت   عتتد تليتتك 

  ا سرماد  م  اير اخاا اذحدي ة    ايروادا تان اذ   فاة.
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 متتت  يتتتو  
 
ادتتتع ر  ر لتتت  تذهتتت  املتتتواصد ايو تتت هة  تتتود  متتتو مي اي  تتتاي ايعتتتا    تتت ا تتتتدصه   ا ركتتتاصا

 متتتت   فتتتتاد   تتتت ت  امل ركتتتتاا  لتتتتع ستتتتتمة م ستتتتو ملنا تصتاد 8/12/1441  تتتد املوا تتتتف 
 
ه. ت  دتتتتا

 متتتتت ايرعلخفتتتتاا 
 
م ركاانتتتتا،   تتتتد اتمتتتتلا  تتتتد  تتتتتدا    تملائختتتتة يمحتتتتد متتتت  انا تتتتاص ايم تتتت ت ، تفا تتتتخا

   الا اذخلوب ت  خفا يل    ح يمخ واا املركعة ير كخف وج اداا ب ت اذهة يمحد  ايلادص 

(    م ركاا جامعة امللك سعود تايتي ملد تروا ف 11م  انا اص    ت  كوصتنا املسر د )كو خد 

تتا متتت   ت   تتدد ممنتا متتت متا تتتت اتمتالت  تت  م ركتاا جامعختتة محلختة رت دتيختتة روت  ، لفتتا تروا تف ري  

ملفتتتة اي هتتتاه ايعاملختتتة يلصتتحة اي ملفختتتة   تتتف  ايرتتتدا    املرمتتل   تتت  تملتتت  تم تتت ي   تتت ت   تودتتخاا

 (:11كوصتنا املسر د )كو خد 
 

  ت تتتتتتتتت ش  فتتتتتتتتاد   تتتتتتتت ت  امل ركتتتتتتتتاا  تتتتتتتت  جامعتتتتتتتتة امللتتتتتتتتك ستتتتتتتتعود تحفختتتتتتتتا ت كخ تتتتتتتتاا ايتتتتتتتتلكاد
بدتت اا   املعرفتتد  متت  تذاص  ايصتتحة ايستتعودية: ت كختتف توكلاتتا تت كختتف تكا تتد يتتدووة 

 اا جامعة امللك سعودم ا ف م رك

  ت كختتف اجتت اداا ايرا ختت  تاير   تت  اي تتاما ذةفختتت املاتتالف اذحخوهتتة ت ستت   ت دتاا
 املركادية    م ركاا اذةامعة.

     تتددا ايعفتتاد   وا تتة تا تتد  تستترمد  يتتدووة توتت تت املتتو م   تاملستترمخدي  يلستتخ 

  لع  فلخة ايودوة يلف ركة ت ف وج اداا ب ت اذهة.
 يعفتتتاد  م تتتا  مااستتتب يعتتت ة اي رتتتب ايتتتتي يتتترت اصجا  تتتا متتت  ملكتتتا املستتترمخدي  ملتتتد  ت تتت ا ا

 كا خة ملكا ايسفاح  إ ادانا يل  وا.

   دتتتتت  ايعفتتتتتاد   لتتتتتع ا تتتتتاد  توذاتتتتتت تتا تتتتتخت  ثتتتتتاك تاملعتتتتتداا ي تتتتتفا  ايركا تتتتتد املتتتتتتاد  
 )مسا ة   ت ا    مت  تنل  ادع مت ي ( تاسرمدا  ايموادا  خ فا رم   ليك.

    تتتتتتتتت استتتتتتترمدا  املللتتتتتتت اا  صنتتتتتتتخة يج تتتتتتتاص  ادتتتتتتتع املستتتتتتتا ة  ماتتتتتتتة ايتتتتتتتتي ي تتتتتتتب ت ل تتتتتتتا  تتتتتتت
  حخاب    اي وا    تامللا د.

  ملام  ايعفاد   رو    مع فاا  يد     جفخت رنحاد امل ركاا توادة  اي    م  ن اش

 اذخدمة.
 دتتة  تتت )تعلخفتتاا تنتتع  ايعفتتاد   ايرعتتات  متتت وداصاا املعاختتة  تت  اذةامعتتة ايت رتتاا اذخا

املكا تتد  تاملستتا ة  ماتتة، مر لكتتاا ايا ا تتة تاجتت اداا ايستتتمة،  تتد  استترمدا  دتصاا 

 املخات ايعامة(.
  ت تتتو  اداص   متتت  تايستتتتمة  اذةامعتتتة  ايرفلتتتد متتت  ايتتتتتا  اي ائتتت ه   ا  رخالتتتاا ايصتتتحخة

 ملكا دووي ت امل ركة م  اصتداد اي فامة ت حص دصجة اذح اص .
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  فتتتتتتتتاد   تتتتتتتت ت  امل ركتتتتتتتتاا  تتتتتتتت  جامعتتتتتتتتة امللتتتتتتتتك ستتتتتتتتعود تحفختتتتتتتتا ت كخ تتتتتتتتاا ايتتتتتتتتلكاد ت تتتتتتتتت ش 

بدتت اا   املعرفتتد  متت  تذاص  ايصتتحة ايستتعودية: ت كختتف توكلاتتا تت كختتف تكا تتد يتتدووة 
 م ا ف م ركاا جامعة امللك سعود

   ت ت ا  فتتاد   تت ت  امل ركتتاا   امعتة امللتتك ستتعود ت كختتف امل ركتة يذج تت   ايللختتة ايتتل
 https://library.ksu.edu.sa/ar/node/2075روادا مت املسرمخدي ، س ا  فلخة اي

 ت تتتتتتتت ا  فتتتتتتتتاد   تتتتتتتت ت  امل ركتتتتتتتتاا ت كختتتتتتتتف ايدصد تتتتتتتتة اذحختتتتتتتتة تchatbot   ستتتتتتتتاات  تتتتتتتت  ذهتتتتتتتتاد

 بسر ا ة  سرمساصاا تللكاا املسرمخدي      عد.
 يرل تتتتتتتي بملت ا تتتتتتتاا ت ستتتتتتترلة تاي لكتتتتتتتاا لمختتتتتتتاص آوتتتتتتت  ملتتتتتتتدم  ايعفتتتتتتتاد  ودمتتتتتتتة تاتتتتتتتتم ا  

 ير  خ  رسايخب ودمة املسرمخدي  رثااد اذةائحة     عد، م  وتة اي ا    تي:

https://api.whatsapp.com/send؟phone=966118061000 
   امل ركتتتتتاا  لتتتتتع اير امتتتتتا متتتتتت رن فتتتتتة اي كتتتتتوة تايا تتتتتةخا ت تتتتت ت    دتتتتت   فتتتتتاد   تتتتت ت

اي تتتت  ت فتتتاد  املتتتواصد ايو تتت هة  حختتت  يف تتت  يل تتتت  تاملتتتو م   اي ختتتا   تتتإوتد اي تتت ا 
متتت  امل ركتتتة دت  اذحاجتتتة يلف تتت د ادتتتع امل ركتتتة  ختتت  يتتترت ملكتتتوة اي لتتتب متتت  وتتتتة ايكوا تتتة 

    ن ا  امل ركة  د .وي ت تنخة     اية  د  ت ةخا ملادص معاص       دت  

 
  رّدا صت وتتتتاا ايدصد تتتة ايموصهتتتة وتتتدماا ممختتتد  يلجايتتتة  تتت  م ركتتتاا جامعتتتة امللتتتك ستتتعود

تف ت  املسترمخدت  مت  وتي تتا لت ح  سترلة تاذحلتوة  لتتع ايت دتد لتواة ستا اا ايعفتتا 

توتتتاصت رتملتتتاا ايعفتتتا   تتت ا مستتترف ، مفتتتا ستتتا د  تتت  استتترف اص ايروادتتتا  تتت   املستتترمخدي  
علومتتتتتاا  تتتتت  م ركتتتتتاا اذةامعتتتتتة، تاذخدمتتتتتة مرا تتتتتة  لتتتتتع تاج تتتتتة موملتتتتتت  فتتتتتاد  توتتتتتدماا امل

 تتت ت  امل ركتتتاا  لتتتع ونت نتتت   لتتتع متتتداص ايستتتا ة لتتتواة ريتتتا   ستتتكوي متتت  وتتتتة ايتتت ا   

 https://library.ksu.edu.sa/ar تي: 
   اي تتتتت    ساستتتتتخة  نا تتتتتاص ايعتتتتتدت ، تايركا تتتتتد ُيا تتتتت  ادتتتتتع اي تتتتت   املتتتتتاد   لتتتتتع رنتتتتت  ا تتتتتد

بجرفتتتتتا   اتتتتتتو اي  ه تتتتتتة اذةختتتتتتد  ير لختتتتتتا و تتتتتت  انا تتتتتتاص ايعتتتتتتدت ، ت تتتتتت   تتتتتتا اتتتتتتلا ايواملتتتتتتت، 
  دتتت   فتتتاد   تتت ت  امل ركتتتاا  تتت  جامعتتتة امللتتتك ستتتعود  لتتتع ت كختتتف ايركا تتتد بجرفتتتا   

اص رت رداد  تتت   املتتتو م  ، تلتتتلا  تتت   املستتترمخدي  يرت تتت  انا تتتاص ايعتتتدت  رثاتتتاد   تتتوص ايتتت ت 

 مو مي اذخدمة  ما ا  لع صح نت.
 

 لتع م ستو ملنا تاملسترمخدي  مت  لفا رلدا  فاد    ت  امل ركاا ملكا دووة م ركتاا اذةامعتة 

 ودماانا    تص  اير خد ايرا   اإلج اداا ايوملائخة تايتي تسرد   ما يل :
 

https://library.ksu.edu.sa/ar/node/2075
https://api.whatsapp.com/send؟phone=966118061000
https://library.ksu.edu.sa/ar
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  ايسفاح يلفو م   املع ن   ذخ   ودا ة ) سب تل خ  تذاص  املتواصد ايو ت هة(   د

  اذح وص مل   ايعفا، تاي ام ت  ايعفا م  املنتة.
   ي رلتتتت  دوتتتتوة مكتتتتا ي م ركتتتتاا اذةامعتتتتة  لتتتتع م ستتتتو ملنا متتتت  متتتتو م   تمو متتتتاا، رت متتتت

 يدينت  ا ا ممحة مل اجعة م ركاا اذةامعة لإوتد ل ا رت ما  ا  .
 اول مو د مسكف ي ا م  رصاد ذهاص  م ركاا اذةامعة م  املسرمخدي . يرت 

  تتت   تتتاة تجتتتود متتت اجع   مل ركتتتاا اذةامعتتتة، ي تتتب بيتتتتتا   لتتتوم اي فامتتتاا رت متتتا يج تتتتي 

  ن  تايمت ذةفخت امل اجع  ، ت فا مسا ة آماة يمةلو  رت ايوملوا  خمنت.
 كتتتتتتتا ي ت دتاص يلرودتتتتتتتخا ماتتتتتتتت  تتتتتتت كاا ايرودتتتتتتتخا )لتتتتتتت تد تر ليتتتتتتتة ت   اتتتتتتتا( متتتتتتت  دوتتتتتتتوة امل

 تبلرماد  ايرودخا واصت املكن .
 

 وتقيدت عمادة شؤون املكتبات في خطتها التي نفذتها بعد الدخول ملكتبات الجامعة باآلتي:
 

  دصجتتتتة  تتتت اص  جفختتتتت املتتتتو م   تاملو متتتتاا تاملتتتت اجع    اتتتتد  وا تتتتة ايتتتتدووة ت تتتتد   ملختتتتا
 ( دصجة مروهة  ايدووة.88ايسفاح    حخص ت هد دصجة   اصت     )

 .اثكاا اذح وص  اسرمدا  ايك املة     دت  ايكلفة 

 .تنت مع فاا ايخدي     جفخت انحاد ترصتملة امل ركاا 
 .تفات ت فعاا املعايد  تايمعايخاا 

 .تفات امللا حة 
  ا تتاد  تا تتتخت مستتا ة امل اتتتتب تنتتفا  ايركا تتتد اذةستتتد   تت   املتتتو م   )متتت  تنلتتت  ادتتتع

 مت ي ( تاسرمدا  ايموادا  خ فا رم   ليك.

 .اسرمدا   وا ة محدد  يدووة املو م   تو تج ت 
 لتتتتتع جفختتتتتتت املتتتتتو م   تاملو متتتتتتاا )ت تتتتتف ن تتتتتتا  ” ستتتتتتا اا ايعفتتتتتا امل نتتتتتتة“سخاستتتتتة  ت كختتتتتف 

 اذةامعة    الا اذخلوب(.

   استتتتترمدا  املللتتتتت اا  صنتتتتتخة يكختتتتتا  املستتتتتا ة  ماتتتتتة ايواجتتتتتب ت ل تتتتتا  تتتتت    حتتتتتخاب  تتتتت
 اي وا    تامللا د.

   نتت  ي تتب  لتتع جفختتت املتتو م   تاملو متتاا اصتتتداد لفامتتاا ايوجتت  رت متتا يج تتي ايوجتت  ت
 اتد دوتتوة مكتتا ي امل ركتتاا ته تتب ايرفلتتد متت  استترمدام ا لتتواة  تتت   تجتتودات  تت  رصتملتتة 

 تملا اا امل ركاا.

 . مات ايرا ا     ايو داا تبملسا  تاي ا اا دت  ت     ايخدي 
 .

 
 تا خ  تت     كا ة املاالف اذحخوهة ت س   ت دتاا امل ت لة جخدا
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  وم تتتتتتتتتا ، ت تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتاة اذحاجتتتتتتتتتة يتجرفا تتتتتتتتتتاا  ب رفتتتتتتتتتاد  لتتتتتتتتتع بجرفا تتتتتتتتتاا اي ملفختتتتتتتتتتة ملتتتتتتتتتدص

 اذح وصهة، ي ب اير خخد  ايركا د      حخاب )مت  تنل  ادع مت ي (.
 .اسرمدا   كوا  ايوصملخة رت ايشخلخة يلف  ت اا 

  تشتةخت املتتو م   تاملو متتاا  لتتع استترمدا  ايستتيت تت لختتا استترمدا  امللتتا د،  خ فتتا
 رم   ليك.

 ع اي ةاد  ايشخلخة تاصتداد اي فامة وتة دت  اذةفا تة ايلت     نمم اي ا ف ت ل

 مت م ا ا  ا  اد مسا ة     امللل  .
 . تعخ   م املك   ملرا عة ت كخف وج اداا ب ت اذهة م  انا اص ايم  ت 

 

 

وملتابعةةةةةة ملبةةةةةلاع بتاةةةةة  التعايمةةةةةات اقةةةةةد لةةةةةددت عمةةةةةادة شةةةةةؤون املكتبةةةةةات  ليةةةةةة  بةةةةة   عةةةةة  

 امل لظات واق آلاتي:املخالفات او 
 

  ا تتتالا بداصاا املعاختتة  تت  اذةامعتتة  تت   تتاة كانتت  دصجتتة  تت اص  ر تتد املتتو م   رت املو متتاا

تتتتتتتتا 88ر لتتتتتتتتع متتتتتتتت  ) ( دصجتتتتتتتتة مروهتتتتتتتتة تا تتتتتتتتاي نت ادتتتتتتتتع ا تتتتتتتتد  م  تتتتتتتت ا اي  ايتتتتتتتتة ايصتتتتتتتتحخة )ت   
 يلرعلخفاا املكلجة م  اذة اا ايصحخة(.

  ب ت اذهتة  ت  م ركتاا املدياتة اذةامعختة يل تت      اية مت  ة  تد  اير ختد  تاإلج اداا

يرت و تالا    املمايم    لتع ايت ملت اململتص يل تت  تلتليك اذحتاة  اي ستكة يل ايكتاا 
 يخرت اتمال ما يل    خاة املمايم  .

 

ت خفتتتتتتتا يرعلتتتتتتتف    تتتتتتتود  فتتتتتتتاد   تتتتتتت ت  امل ركتتتتتتتاا  تتتتتتت  ان تتتتتتتاذ ايعفتتتتتتتا تاي ختتتتتتتا   ا   تتتتتتت ة ايرو وهتتتتتتتة 

 اذةائحة   د تت ما يفتي:تاير  خمخة رثااد 

ملتدم  ايعفتاد  ايعديتتد مت     ت ة اير  خمختتة تايرعلخفختة تان ت ا ايعديتتد مت  ب فتاة ايماختتة 

توداصهة     عد، وتة  ت   تعلخف اذح وص مل  اا ايعفا   د  لغ  تدد وجت اداا تايعفلختاا 

  فلخة تاج اد رساسخة ممنا: (44)
 

 ركة اوتد ل ا     ايا ا  بد  يلف . 
 ممنتتا اذةامعتتة  تت   استتو خة رن فتتة   تت  اي ت تنختتا تم اجتتت لرتتب توصهتتد عتتامتام استتر فاة 

  ت  مسرف     ا تاملرا عة ايع ود يا ةخا ا رفاد مالة ت املايخة يجداص  ديوا  ن ا 
 .وج اداا   خة تسر فا

  ودماا ايروجخ  توص اد    ل هف اي  يد بي ت ت ي ات بتلا ا تايواتم ا. 
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 إلي تتاد  لتتوة تستت ا تدتتوة ا تتت اكاا ايتتدتصهاا ايعلفختتةايروادتتا متتت اذة تتاا املعرفتتد   

 .ايوصملخة تبي ت تنخة
   نتتتتف  ج تتتود ايعفتتتاد  يتتتتد ت ايتتت د  لتتتع صستتتائا اي  يتتتتد بي ت ت تتتي ايتتتتي تلتتتتا متتت  اي تتتت

 .ايعفلخة ايرعلخفخة
  ايتتتتت د  لتتتتتع صستتتتتائا اي  يتتتتتد بي ت ت تتتتتي ايتتتتتتي تلتتتتتا متتتتت  ر  تتتتتاد اخرتتتتتة ايرتتتتتدصام  ملتتتتتوب

 .تتلكخ نا ت ف وج اداا ب ت اذهةاملت ا اانت تللكاانت م  امل اجت 

 ( ري   اوا 422تو    ملادص صملفخة ). 
 د تص ة  فا     عد يلردصهب  لع لخمخة ايكح     ملوا د املعلوماا اي ملفخة  . 

  املع        ا  ذمة م  وتة  ت  اي ستائا ايرو وهتة  ت  ايمتاي ت  مكادص  ايو تامخل   

توج اداا ايوملائخة تب ت اذهة     اي  يد بي ت ت ي تتسائا ايروادا بجرفا   تموملت 
 .ايعفاد 

  ملتتتدم  مكتتتادص  تحتتتدك متتتت رمتتت   امل ركتتتة ترنتتت   تتت   هرتتتك موج تتتة ذخدمتتتة اي تتتت  تر  تتتاد
يلفساافة    سد ايم و      املسرمخدي  تايعفاد  تاستر فا  اخرة ايردصام تاملو م   

يلعفلخة ايرعلخفخة تد ت ايكا        اير ايخ  ايكح خة     ايرع ه   مدماا املعلومتاا 

 .ايتي ت دم ا ايعفاد 
  ملتتتتتتدم  مكتتتتتتادص  ستتتتتتا ة مع  تتتتتتة ير  ختتتتتت   وتتتتتت ه   تتتتتت  ايرعامتتتتتتا متتتتتتت رذمتتتتتتة كوصتنتتتتتتا تلخمختتتتتتة

 . _ايكه  ت#كلاا_مس تةاسرجت  يلومل  م   ا  #ولك_ 

  استتتتتتتتترف ا ايعفتتتتتتتتتاد   تتتتتتتتت  استتتتتتتتترت  اي ستتتتتتتتتائا اذةديتتتتتتتتتد  تد تتتتتتتتتت اذح لتتتتتتتتتة ايعلفختتتتتتتتتة تايكح ختتتتتتتتتة
تاستتتتر فاة مر لكتتتتاا ايرمتتتتت ت ي تتتتت  ايدصاستتتتاا ايعلختتتتتا متتتت  وتتتتتة اتفتتتتتا   فلختتتتة تستتتتتلخت 

   خة م  اي ساية اي ت تنخا     اذخدماا بي ت تنخة  ايعفاد .

 تنختة يلف ركتة يلاست خا  لتع م ستوتي اذةامعتة تمتمنت اسرف اص مرا عتة  فتا ايكوا تة وي ت 
 م  واصت اذةامعة يلودوة يمخدماا وي ت تنخة يلف ركة.

   مرا عتتة  فتتا دتتمحة ايتتدووة  لتتع ملوا تتد املعلومتتاا ايعلفختتة تت تتديت ايتتد ت ايمنتتي تملتت
 اذحاجة.

  استرف اص مرا عتة  فتا ايم تت    دت  يلف ركتة يلاست خا  لتتع م ستوتي اذةامعتة يلكحت   تت 

  ملادص املعلوماا      ك ة بنت ن  م  وتة ايم     د  يلف ركة.
 

 أهم التحديات التي واجهتها العمادة خ ل ابرة الجائحة:

ن  ا يضخامة بثاص املت تكة  لع جائحة كوصتنا   د سوب ليك    اي     م  ايرحدياا ايتي 

تاج  نتتتا كا تتتة اي  ا تتتاا تممنتتتتا مل تتتاي امل ركتتتاا، ت تتت   تتتتا ايروجملنتتتاا اذخادتتتة   يختتتة ايعفتتتتا 
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رثاتتاد جائحتتة كوصتنتتا املستتر د   تتد استتر ا    فتتاد   تت ت  امل ركتتاا ر  ت تتد  اي   تت  متتت  

ةائحتتتة ت تتتف وجتتت اداا ب ت اذهتتتة، ا  ر نتتتا تاج تتت   عتتت  ايلتتتعو اا ايتتتتي اذختتدماا رثاتتتاد اذ

 ايتتتتت  دت  استتتتتر فاة  عتتتتت    فتتتتتاة وادتتتتتة امل تتتتتا  ايتتتتتتي   يف تتتتت  تامختتتتتلاا  تتتتت   عتتتتتد، متتتتتا 

 ان  اا ادع تفجخا تامخل  ع  ا ات ايرعاما مع ا ت ف املف   تم  رات تلك ايرحدياا:
 

  ايتتتي   يف تتت  ان اذاتتتا  تتت   عتتتد ادتتتع تملتتت  انتت  ا ايعفتتتاد  ادتتتع اصجتتتاد  عتتت  م تتتا  ايعفتتتا

ات تجود ا رخالاا صحخة تسف   ايعود  ملفاصسة ايعفا لفتا  ت   آو   عد ذتاة اذةائحة

 ر فاة تافخة امل فو اا توج اداا ايماخة تا اد  اي رب ادع اي  وا ت   اا.

  دتتتتعو ة ايودتتتتوة مل تتتت  ايعفتتتتا   امتتتتا اي تتتتو  ايو تتتت هة  ختتتت  تتتتتت ت لتتتتخص ايعتتتتدد املستتتتفوح

 % م  اجفاد  ايعدد مف  ت    اي  ا اا ذح وصات02 ح وصت يلف   ادع 

   د  ت خد ايتكع  مت  ايت تاص   ةت  مو تد ي هتاص  امل ركتة  ختفتي ادتع امل ركتة مت  دت   ةت 

 مو د ت   تمل  متتام  مت تجود مسرمخد آو  يدي  مو د.

  لرتتتتب    تتتتد  اي تتتتدص   لتتتتع تلكختتتتة للتتتتب  عتتتت  املستتتترمخدي  ايتتتتلي  ي هتتتتدت  اذحلتتتتوة  لتتتتع

 ذاي  معاص  آلو ه   سوب تومل  و اد      داية اذةائحة.

 . د  ايتتا   ع  اي تاص ر خانا  اإلج اداا ب ت اذهة م ا يوم اي فا  

 . لث   اي لكاا ي هاص  امل ركة  عدد رل   مفا تسر خت ايعفاد  اتا ر     تمل  متتام 

  دت  ستتتتتتتا ف انخرتتتتتتتة يتتتتتتتكع    نتتتتتتت  اذةائحتتتتتتتة ايرحتتتتتتتوة ادتتتتتتتع ايعفتتتتتتتا وي ت ت تتتتتتتي  تتتتتتت   عتتتتتتتد

 املو م   ايلي  تجدتا دعو اا     داية  م     اسرمدا  ايعفا بي ت ت ي.

  دعو ة ايرعاما مت  ن فة اذحاسو خة وداصهة     عد ت ف اج اداا تح ف مت  صتحة

     داية اذةائحة.)  خاناا املو   )ن ا  بتلا ا وداصهة ديوا 

 ج اداا تسديد ايج اماا املسرح ة  لع املسرمخدي     دعو ة ايرح ف م  اسر فاة ا

  عد.

    دتتتعو ة ا تتتداد اذخ ا تتتاا تان تتتاذ املعتتتامتا اي ستتتفخة اي ت تنختتتا  تتت   دايتتتة اذةائحتتتة  تتتت

 اسر اي املو م   ايرفمللت مت اج اداا ايرحوة اي مل ي.

  ايكح ختة ت لخص رتملاا ودمة املسرمخدي     امل ركة مفا دتّعب ان تاذ م تام ت تا فتاي ت

 م اصنة  ا تملاا املعراد .
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 دور وتعامل عمادة شؤون املكتبات جبامعة امللك عبد العزيز     

 مع جائحة كورونا 

 
 إعداد: عمادة شؤون المكتبات

 جامعة امللك عبد العزيز

 

  :مقدمة
 

عموووواؤو  ووووبات املعمبوووواي  وووودعم العملسووووة المعلسمسووووةت امقووووا دو الب وووو  العل وووو  لم قسوووو  تقوووو   

خدمووووة امل ممووووي فيوووواؤق   جووووي الواوووواذ اتنتماجووووي ال ايووووي الوووور  ت م وووو   لسوووو ت ات قسوووو    ي  ووووا  ع وووو  

 تاحوووة ال  ووو م  دووومل موووواؤ  املعل مووواي  ا وووتالةا ان  اعةوووا امل ململوووةت مل قووو    اتنامعوووة اامل ممووويت  

  تمسووا قوومم  وو  ت  يوو  مع ووم خوودما  ا اب وورا الم يوو
ب
ة ا القووع عموواؤو  ووبات املعمبوواي لمًبووي   نووا

المقلسدقووة  دوومل خوودماي الع  ا سووة مماوو  وت ىمووا يووعع  دوومل تابسوو  نالوو  معوواق   اتنوو ؤو العاملسووة 

للمعمبوووايت ا ىموووام الم ووو م   ووو   ة وووة  لع  ا سوووة  التامووو ت اتملعسووو   تملاتسووواي االمبووواؤم العل ووو  

ا.االثقاجي مي ا ا اخا جسب  لعدقد من املبيقاي المعلسمسة ااملماىز العلمسة م لسب

ا جوووووي تابسووووو  املقوووووبالسة 
ا  وووووا  ب اجوووووي ا ووووو و جا  وووووة ي  ا وووووا نبةووووومي عمووووواؤو  وووووبات املعمبووووواي ؤا ب

 جمماعسوووة  ت نتاحوووع العمووواؤو خووودما  ا المتمسوووة ا لع  ا سوووة تنمسوووي الاووو   االاالبووواي ايااوووة 

ا لوووووودا  ا جووووووي تقوووووودقم ات دمووووووة املبيقوووووواي المعلسمسووووووة جووووووي مواقووووووة  معووووووة املعممووووووة اتلووووووك ايًقووووووعا ب

للمقمملسدقن اؤعمةم االمةق   علي مت ىما نتاحع العماؤو العدقد من خودما  ا  لع  ا سوة ايو  

موووا تمملعووو  مووون مووو ا ؤ  تمسوووة ت دموووة مقووومملسدت ات موووي  تاحوووة  ة وووة اا  ا وووسة   داعسوووة جووور ع ب وووا 

ا املقمملسدقن  دمل اعالسا  ا ابمام ةا امبا ؤ ا  ات اؤ  ع يلقلة من فنقاة الت   ةدي حل  ب

ا من املقا ى ت ااملسنل ت ب ا. ا  ق ا سب  اا  ا سب
ب

 اتملاع 

اجي  را ال  تة نقمعمض يااة ات دماي اال  امج افؤاا  الت  تدم  ا العمواؤو ننوواج جا  وة 

 ي  ا ا.
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 أوال: التحول الرقمي وخدمات عمادة شؤون املكتبات:
 

وووووووا جوووووووي تاووووووو يم ات قسووووووو   قعًسووووووو   ا م   يب الم ووووووو م المت ووووووو  جوووووووي خووووووودماي املعمبووووووواي ااملعل مووووووواي  عووووووودب

 
ب
احمساجوواي البووواحث ت االاووو   االتووواؤ  المعلس ووو  ايااوووة املقووومملسدقن.  ت قملوووم   ووورا الم ووو م  ااووورو

تلووووومن ت قسووووو  نتةووووو   ايووووومملاؤو ممعووووووة مووووون خووووودماي ابووووومامج املعمبووووواي فياؤقمسوووووة االمعلسمسوووووة. 

 ات دماي الت  تدعم املقمملسدقن من ا:اتقدقم م م عة من 
 

خدموة ممقًقوا  و االتو  تقوود  املواؤو العلمسوة الداعموة موون خو م نخوواا   احو  معمبوواي  -

 ت ققوووووو   املقًقووووووا   مووووووود يا الاوووووو   عموووووومل مو نسوووووووة الب وووووو  العل وووووو ت ىموووووووا ق  سووووووا عمووووووومل ن  

 ايمملقا  قمعل   املعمبة ايااة  مام ةا اخدما  ا. 

و سو  البسا واي  عملواجو اؤتوة عالسوة االم يوي جوي املودخ ي الملمعسووة تقودقم ال و امج يلسوة لم -

جميووووع عملسووووواي 
 
لبسا وووواي السوووون ي ااملقوووومملسدقن المع ووووسم  يوووومملاؤو موووون  وووورا البسا وووواي ن

المتامووو   ووو ت   وووا   ؤا و املعمبوووة موووي ن  موووة اتنامعوووة فخووومن مثووو    وووا  الووومعلم  لع  انووو  

نس  اغ   وووا مووون ن  موووة ت مووو   عمووومل  سا ووواي ا  وووا   وووبات املووو بمل ت ا  وووا  القبووو م االًسووو

 مةمة.

  عاؤو تومسم جمسي ات  اؤ  ات دقث ا لموب  موايبة لعملساي المبط االمتام ت ا عاؤو  -

تومسم جمسي ات دماي املمعلقة  الملةمس يدي ا تاح  ا عن طمي  تابسقاي  تمسة مم امو  -

 .IOSا Androidجي نجةزو تدعم ن  مة 

عمومل ااجةوة امل توي  لع  انو   ة وااة الملةومس يدوي ا تاحوة ؤعوم   جماج ت قةواي   وااسة -

ووا للممووومل  ت ااملقووم دم ت الوودخ م  ملقووم دم  الة اتوو  الرىسووة اتابسقا  ووات ايمعوون نقلب

 عممل الملةمس يدي ا  ا   ؤا و املعمبة من خا ج اتحم  اتنامعي. 

  االبوووواحث ت انعلوووواج نتاحووووع العموووواؤو خوووودماي  عووووا و  لع  ا سووووة ا قوووووام العمووووا للاوووو   -

  س ة المد يس.
 

 : ثانًيا: التقنية واخلدمات اإللكرتونية بعمادة شؤون املكتبات
 

 
ب
 ًس ة للمان   املةم الر  تقتل  عماؤو  بات املعمباي جوي العملسوة المعلسمسوةت  اعمبا  وا حا ووة

معماسووة انقااسووة اب ثسووةة ا غبووة جووي ت قسوو  التاقوواي املمجوو و من ووات تبلوو  ي اعوومو تتوو ين خوودماي 

 لع  ا سووة قوومم حوووم ا جووي مووووة   ثسووة ااحوودو  وواملة اممتاملووة تلووم املماجووي العلمسووة االعمووا 

االميا   العلمسة تلب   را املووة حاجة الا   االاالباي االباحث تت ابورلك تعوز   يومملاؤو 
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مون املعل موواي االبسا وواي الاوو مة التوو  ت م ت ووا. ىموا تقووة  املووووة  يوومملاؤو موون يااووة خوودماي 

العمووواؤو ع ووو  الووودخ م  دووومل م تعةوووا  لع  انووو  اتسووونس  الووودخ م  لي وووا ااملقوووا ىة  موووا ت م يووو  مووون 

 خدماي ممو عة للمقمملسدقن.
 

 KAU Deep-Knowledgeاملكتبة الرقمية: 
 

ن املعمبة المتمسة من  جماج   و  ايمعقواجي يامو  جوي م م عوة اايوعة مون امل مو ن المت و  
ّ
مع

 
ت

اعممل مووة     ااحدوت  ت تًس  الب ا ة للمقم دم ت  جماج عملساي الب   امل حد اال   م 

ادوووووومل جمسووووووي املووووووواؤ   لع  ا سوووووووة ات اعوووووود البسا وووووواي العاملسووووووة مموووووووا  عووووووز  ت قوووووو ت ت مبووووووة الب ووووووو  

ىمووا توو ام الب ا ووة نؤااي تسوواس ممتاملووة لقسوواس نقووا  يووم دا  لق اعوود البسا وواي  للمقووم د .

امل ململوووووووة ا  ووووووودا  المقوووووووا يم الدا يوووووووة اىووووووورلك الوووووووم عم جوووووووي  ؤا و املقووووووومملسدقن اعملسووووووواي الب ووووووو . 

اتقووو  دمل املعمبوووة المتمسوووة نعلووواج  س وووة المووود يس اطووو   اطالبووواي الد ايووواي العلسوووا االبووواحث ت 

  جةا.من ؤاخ  اتنامعة اخا

وا موون 
ب
 اايوعا  ت ن و  موور  داقووة جا  وة ي  ا وا اا ا ت

ب
اتود حققوع موووة املعمبوة المتمسووة تملواع 

  ا ووووو  عووووودؤ الزيوووووا اي  جمالسوووووة للمعمبوووووة 0202  احتووووو   وووووةم   ميووووو  اتحوووووادي 0202 وووووةم موووووا س 

ات اعوووودؤ  جمووووادي  335333 يووووا وت ابلوووو   جمووووادي عوووودؤ فعلوووواج املسوووونل ت  974.497المتمسووووة  علوووو ب

مقووا دوت  707.223 دو املووواؤ  ات اعوود البسا وواي للمووووة ت وواا   ووو  ملسوو ت لسووو   دوومل مقووا

. 339.022اا   تسنس  الدخ م الواجح للمعمبة المتمسة  دمل 
ب

 مسن 
 

 :KAUPPمنصة جامعة امللك عبدالعزيز العلمية 
 

تًوس   وورا املوووة موون خوو م مقوم ؤعةا المت وو  ال  وو م  دومل   موواج الملعووم  ل نامعوة ااملمثوو  جووي 

املقاالي العلمسة الت  تم نقم ا جي امل و ي العلمسوة الما عوة لةوات اىورلك عومض الميوا   العلمسوة 

ملمحلتوو  املاجقووم   االوودىم  اا. ىمووا تمم ووح املووووة  م ووم    وو  حوودق  قمعوون موون خ لوو  الب وو  

ؤاخوو  املقالووة االميووالة. ابال ووااة للمقووم ؤح المت وو  ت موو   املووووة عموومل   ووا   قووداح  لع  انوو  

للميوووووا   اتنامعسوووووة ايمعووووون لاووووو   اطالبووووواي الد ايووووواي العلسوووووا مووووون تقووووولسم الميوووووا   اتنامعسوووووة 

مبا وومو  وودات مماجعووة املعمبووة. ابوورلك  اتووع املووووة تا لووة للب وو  جووي الوووو   التاملووة  احوود  

 عووود نت توووم توووومسمةا لموو ا   م مووو ن نيووواؤق   يامووو  تا وو  للب ووو . ىموووا قمعووون ال  ووو م المقوسوواي 

 لي وا موون ؤاخوو  اململعووة اخا جةووا عوون طميو  اتنامعوواي ااملبيقوواي المعلسمسووة االب ثسووة امل ململووة 

 ما ي حقد  قت  ىب   من بة   اايم دا  امل م ن الواؤ  عن جامعة امللك عبد العزيز.



 

86 

 

 دور وتعامل عمادة شؤون املكتبات جبامعة امللك عبد العزيز مع جائحة كورونا

لّبووو  احمساجوووواي  KAUSPلوووك عبووود العزيووووز العلمسوووة اتل وووح  موووووة جامعوووة امل  العدقووود مووون املعووواق   لم 

ًوووس   متا سوووة الب ووو  جوووي  وووب يامووو   اللتوووة العمبسوووة الووو  عووون  تاحوووة  ووورا امل وووحو 
 
املقووومملسدقن  ت ت

  للمعمباي ااملبيقاي المعلسمسة عممل مقم ن العالم حس  قمعن م ال   م للمووة ا    ا  ب ا.
    

القووود و عمووومل تعزيوووز  ة وووة نياؤقمسوووة جات وووة لا وووداح اتووودعم تووود اي الم لسووو  الوووري  اتمملوووك املوووووة 

التووو  يًقوووةم جوووي  يووواؤو ىملووواجو ام ن تسوووة املوووومج الب مووو  تنعووو  م مجا  وووا العلمسوووة تا لوووة للموووودقم 

ايمعووووون ال  وووووو م  لي وووووا موووووون م ملووووو  ن  وووووواج العوووووالم ا وووووورا  قووووواعد عموووووومل  يووووواؤو بةوووووو   اايووووووم دا  

 امللك عبد العزيز.امل م ن الواؤ  عن جامعة 
 

ا وا  العث   من اتنة ؤ الت  تم  رلةا جي  تمو  الميا   اامل ا طاي ات  يلةا ادومل نسور  تمسوة 

مماحوووة مووون خووو م مقوووم ؤعاي  تمسوووة قمعووون ال  ووو م لةوووا جوووي ن  اتوووع اا  متوووات. مماحوووة   مسوووي 

 يووووووو  المقوسوووووواي التوووووو  تمعوووووون الباحوووووو  موووووون الب وووووو  جووووووي العوووووووااين اؤاخوووووو  امل موووووو نت لوووووورلك تووووووم ت 

امل ا طاي جي عماؤو  بات املعمباي   امعة امللك عبد العزيز  دمل    و  تمسة اتم  اعةا عممل 

و مقوو  داة خدموووة ال وو ا  الثقوواجي االعل ووو    ملوو  امل اووو   KAUPPمووووة خا ووة ت وووع ايووم م

ا  وووما ا جوووي نووو    ت ووو  قم ااووو  موووي العووووم ايقوووة  للبووواحث ت ال  ووو م  لسووو  ا يووومملاؤو من وووا. ىموووا 

ووون 
ّ
مع

 
الوووو  و المتمسووووة اتحدقثوووة للم اووو   جمسووووي البووواحث ت مووون تووووماجو امل اووو    تووو  يووووة لة ت

ايقووووم اىوووورلك الب وووو  ؤاخوووو  م موووو ن امل ا طووووة موووون خوووو م تاعوووودو  سا وووواي امووووووة  تمسووووة. ىمووووا 

ووا تقوولسم الميووا   العلمسووة  قووت   لع  انوو  ع وو  طلووا قوومم ايووًسملاج  م تجوو   نتاحووع العموواؤو نقلب

  ي يوووووووة ايقووووووومت الووووووو  عووووووون  متا سوووووووة طلوووووووا  طووووووو ح عمووووووومل ات وووووووا  لسووووووومم تقووووووودقم ات دموووووووة  تووووووو

امل ا طوواي امعماووة البسا وواي ااملعل موواي ات ا ووة ب ووا  ووراي الاميقووةت ايوابوو  تلووك عموومل  خوو ج 

ن املقوومملسد موون اتحووو م عموومل  خوو ج طووممل  لع  انوو  ؤات 
ّ
الاووممل    وو  الم وومج نا غ وو ا  ت قووممع

 اتحاجة  دمل  يا و املعمبة.
 

 VitalSourceالدراسية "فايتالسورس" منصة املقررات 
 

اهوووي موووووة ممب طووة  و وووا  الووومعلم  لع  انووو  VitalSourceهووي موووووة ىموووا املقووم اي الد ايوووسة 

5 ىموووا تمعووون جمسوووي الاووو   مووون Blackboardل نامعوووة. ايووومتبط  الملوووو م  ا  ا وووسة مووون خووو م 

نا الوودخ م للب و  جووي  اتحوو م عمومل ىمووا املقوم اي الد ايوسة موون نام قو   ؤ ااوو    ودات المجو ح

املعمبة.  ال ااة ادمل تلك تقد  املووة العدقد من فؤااي المملاعلسة اامل اؤ المعلسمسة املقا دو 

. اتود يوا مع Blackboardللمات ت مبة تعلسمسة ممم حو اممتاملوة موي   وا  الومعلم  لع  انو  
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 يس للعموووا الد ايوووسةت  ووورا الم مبوووة  قوووت  ىب ووو  جوووي تقوووةس  ا ووو م الاووو   انعلووواج  س وووة المووود

ا يوواؤو نقووبة الم ووا لوودن املقووم دم تت خو  ووا جووي بوو  اجوو ؤ يسايوواي الوومعلم عوون  عوود. ىمووا 

ملسوو ت عووو ات  لع  انوو ت ايمعوون للاوو   انعلوواج  س ووة الموود يس  يوومملاؤو موون  3تًووس  نى وو  موون 

ااجووو ؤ  فؤااي المعلسمسوووة المملاعلسوووةت موووي تابسقووواي لةجةوووزو امل م لوووة اتابسقووواي يوووا  املعموووا

المملاعلسوووووة االتوووو  تًوووووس   epup3نى وووو  موووون نلووووو   ا ووووم عووووال  . ىموووووا توووو ام املووووووة العموووووا  وووووستة 

ايووم دا  الووو   اعوومض ململوواي الملسوودق  ااتنووداام اامل ح وواي االم لسوو  امقووا ىة اقووماي موون 

العموووا  ووو ت املقوووم دم ت. جمسوووي  ووورا ات ووودماي تووومم ااووو  مو نسوووة عالسوووة الدتوووة ااتنووو ؤو لمعوووز  

 لسمسة الوم تجسة للا   االاالباي االباحث ت افياؤقمس ت.البة ة المع
 

 املتجر إلالكتروني لجامعة امللك عبد العزيز: 
 

عووووود  ووووورا املم وووووم موووووووة  لع  ا سوووووة ممتاملوووووة قووووومم اي وووووا تووووو ا   العموووووا الد ايوووووسة ال  تسوووووة لاووووو      

اطالبوواي اتنامعووة ىمووا تمعوون م موون ال  وو م  دوومل عوودؤ ىب وو  موون   وودا اي الوا وومين املم وووو ت 

 عما املقوم اي ااملماجوي الد ايوسة  واللتم ت العمبسوة ا   ل حقوة. ابورلك قمواي للمقومملسدقن طومذ 

ممو عة تمم ع   العدقد من ايا   الداي يمن ابايعا  م مللة للا   االاالبوايت ىموا  ماج 

تووووو ام املوووووووة خووووودماي  لع  ا سوووووة ممم وووووحو تممثووووو  جوووووي تووووو ا   اتحقا وووووا الد ايوووووسة املمتاملوووووة للقووووووة 

الم لوووو  قة اللمقووووا اي العلمسوووووة امل ململووووةت موووووي توووو ا   خوووودماي للم  وووووس  ع وووو   وووووميا للمووووووة جوووووي 

وا. اتقوعمل العمواؤو ع وو  املم وم  دومل ت يوسي  اوواذ  ومياي الحوحن اا لم  وس  ابايوعا  م مللووة نقلب

الم  م المت   اتقدقم خدماي  لع  ا سوة يوةلة امةقومو تنمةو   املقومملسدقن. الم قسو  نالو  

 ايمملاؤو معماسة اماؤقة للا   تق   املووة  ةعاؤو تدايم ابسي العما املقم دمة. 

ن  تملاتسوواي مووي الوا وومين  دوومل توو ا   جمسووي ىمووا املقووم اي اتاموو  املووووة موون خوو م العدقوود موو 

الد ايووووسة جووووي م ملوووو  الم وووووواي ا ووووت   ووووو مل املعماووووة. ابةمتووووات املقوووومملسدقن الم ا وووو  مووووي 

الدعم الملن  عممل مدا  القاعة ع   ن تا  الم ا   اال  قد  لع  ان  امل وب لرلك. احم وع 

 عمووووومل يااوووووة املقووووومملسدقن خا وووووة جوووووي بووووو  العمووووواؤو عمووووومل نت قوالووووو  امل توووووي  االووووو   ووووو  و تقوووووةس
ب

 

 بمامل جا  ة ي  ا ا.
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 ثالًثا: الربامج الثقافية واجملتمعية وورش العمل

 

 ورش عمل املصادر الرقمية:
 

  وودمل العموواؤو  دوومل نقووم الثقااووة االوو  ي املعل مووات  اتومسووة مةووا اي املقوومملسدقن لوورا نطلقووع ا   

ىب ووووو  مووووون ت اعووووود البسا ووووواي ااملعل مووووواي العمبسوووووة  عمووووو  املوووووواؤ  المتمسوووووة االتووووو  ت مووووو   عمووووومل عووووودؤ

ا   ل حقووووووة ا  وووووودمل  وووووورا الوووووو     دوووووومل  اووووووي الوووووو  ي  مو  مووووووة ت اعوووووود املعل موووووواي لتااووووووة م قوووووو    

 اتنامعة االباحث ت ا ياؤو   ماج العل  .

ووا مووون العمووواؤو  ا مسوووة الم وو م المت ووو  جوووي م مموووي املعل موواي الووور  قمم وووح  الم ووودؤ االماووو    ا قما ب

مووومل تقووودقم ا   عمووو  مم وووووة  عوووو ات قا   املوووواؤ  المتمسوووةق   اتوووي نسووو م ت جوووي حم وووع ع

 04يوووو  عووووا  ؤ ااوووو  ت اتوووود عقوووودي نسوووو ة  وووورا العووووا   ووووال حامن مووووي جا  ووووة ي  ا ووووا  ت تووووم تو ووووسم 

ا  وووووة عمووووو  تلوووووموع العث ووووو  مووووون العلووووو   االم ووووووواي التووووو    وووووم البووووواحث ت مووووون نعلووووواج  س وووووة 

 ووووووو  ي حووووووو م العلووووووو   ايؤا   نقوووووووا سة اات ووووووودماي المووووووود يس نا طووووووو   الد ايووووووواي العلسوووووووات تم

 الب ثسة ااملمجعسة االم وواي الصحسة االابسة  ال ااة  دمل الةودية ا ؤا و.

تم تقدقم ا   عن ت اعد البسا اي جي ات دماي المعلسمسة االب ثسة تدعم خسوا اي البواحث ت جوي 

ن م من مزاقا معماسة اعلمسة امعل ماتس
ّ
 ة ىب  و.الب   العل   اتمع

ىموا تلووس   ورا الوو    للاوو   االاالبواي ىسملسووة ال  و م  دوومل مووواؤ  املعل مواي امل ململووة ع وو  

ا  يو ماي ا و   امقواطي اسوودق  اعوماض تقدقمسوة ممو عوة لمعزيووز   ومي تملواعمي تابسقو  مملووموب

 العملسة املعماسة االمعلسمسة.
 

 لقاءات وجلسات علمية وندوات إثرائية:
 

اعالسووووة تو عووووع  وووو ت ا    32  0202  احتوووو    ميوووو  0202المتمسووووة مووووور مووووا س توووودمع املعمبووووة 

عم  ات اعود البسا واي اامل ا وماي االوودااي جوي عودؤ مموو ح مون امل  و عاي ايو  داع الاو   

االاالبوووووووواي االبوووووووواحث ت انعلوووووووواج  س ووووووووة الموووووووود يست اتواالووووووووع  ووووووووت  اتحقوووووووو م املعماسووووووووة االثقااسووووووووة 

 ملوووووااة ايوووووم
ب
  تسموووووة

ّ
ملاؤ من وووووا املقوووووا ي ت جوووووي م ملووووو  الم ووووووواي فياؤقمسوووووة االمقوسوووووةت لًقوووووت

االعلمسووووة اتقوسووووواي المعلوووووسم االووووورياج   ووووواوا يت اتووووودمةا   بوووووة مووووون ات  ووووو اج ااملم ووووووو ت مووووون 

 ؤاخ  اتنامعة اخا جةا.
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ااتقومع  ورا ال و امج االلقواجاي ااتنلقواي  والمو ح االعمو  العل و  االملعوم  اايو  داع  قلوواي 

نيووووووالسا امةووووووا اي المملع وووووو  اايمعقووووووامل م وووووواالي ممو عووووووة موووووون العلوووووو   امل موووووو ن العل وووووو  اتعزيووووووز 

 ااملعا ملت  ال ااة  دمل تومسة القل     دا ي االقد اي الح وسة املبنمو اامل ملزو لا  ا .

 ا اتقع اتنلقاي م م عة ممو عة من العوااين مث :
 

 .ؤا  المقوساي اتحدقثة جي ات دماي الب ثسة  املعمباي  لع  ا سة -

 .ؤا  مو  مة املعمباي اتنامعسة جي  عداؤ تقميم المق يم الرات  ل نامعة -

ؤا و لمومسووة مةووا اي الاوو   االاالبوواي انعلوواج  س ووة الموود يس جووي ايووم دا  ال وو امج الب ثسووة  -

  لع  ا سة اتابسقا  ا.

  مامج املعماة ا تمواؤ املعمجي امو  مة الم جةاي المقوسة     خدماي املعماة. -
 

 املبادرات املجتمعية والاتفاقيات:
 

حم ووع العموواؤو عموومل  يوومدامة جووي تابسوو  العموو    جوو ؤ العث وو  موون فاتووا  اات اووط الما يميووة 

املقووومقبلسة االقوووماياي املمعووودؤوت  ت اتعوووع  وووماياي موووي جامعوووة جووودوت اجامعوووة عملوووعت اجامعوووة 

موي املعمبووة المتمسووة القووع ؤقةت  فعموام االمعو ل جسووات ايلسووة الب  طووي الابسوةت الوو  عوون تعاا  ووا

 
ب
ايوات  تلوك لمعزيوز ؤا  وا املعمجوي االمت و  االماىسوود عمومل ت قسو  ن ودااةا ا  ي  وا لمتو ت مقوومدامة

 جي ي  ما تقدم  من خدماي للمقمملسدقن ااملقم دم ت.

اايوو  داع  تملاتسوواي تاوو يم اتعزيووز العموو  املعمجووي امووا قمعلوو   مووا ق وود  ت جةوواي اايوو  اتس سة 

ووا ت دمووة املقوومملسدقن عموواؤ ا  امب   مثوو   وورا الووو ح موون املبوواؤ اي  ااوودب
ّ
و  ووبات املعمبووايت  ت  قووت

مووووون خووووو م تقووووودقم ات ووووودماي املعل ماتسوووووة ااملعملسوووووة امل ململوووووة اموووووا  قوووووم  تلوووووك ت دموووووة امل مموووووي 

 فياؤق   ات قس  ف دامل العملسة ااملعماسة.

ااة جي تلا اتحد  االت  تزاموع مي جا  ة اجي املباؤ اي امل ممعسة نطلقع العماؤو مباؤ و الثق

ي  ا وووووا  المعوووووواات االقوووووماىة مووووووي جمعسوووووة الثقااووووووة االملوووووو ت االووووووواؤ  فؤ ووووو    وووووودوت لمملعسوووووو  ؤا  

املثق  افؤقا جي تومسوة  اي امل اطووة اتعزيوز املقوا ياي الثقااسوة االعلمسوة افؤ سوةت اا ومملع 

 عممل مقا اي جي القماجو االقوة القو  و االقعم.
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 :اخلامتة 
 

اّعلووووع عموووواؤو  ووووبات املعمبوووواي ياموووو  طاتا  وووووا لمقوووود  خوووودما  ا ابمام ةووووا امباؤ ا  ووووا  االووووو  

 عمووومل  م م عووة خووودماي ممو عووة مووون 
ب
مقووم ن موون اتنووو ؤو ا تقووات ننوووواج جا  ووة ي  ا وووا ممتعووزو

ا ووواي  نوووماج املعمجوووي االعل ووو  لمقدقمووو   دووومل مقووومملسدت ات ىموووا يوووعع العمووواؤو  دووومل  لووو  و يااوووة  مت

 موون طاتةمووا  ؤا   االملنوو  لمقوود  نالوو  مووا تقووماسي لملوومن يوو  ا و العموو   عملوواجو 
ب
مقوومملسدو

عالسة تمعن يااة املقمملسدقن عمومل اخوم مل موماحلةم العلمسوة االد ايوسة مون اتحوو م عمومل  ة وة 

 جات ة ام ملزو عممل   داح.

عموواؤو  ووبات املعمبوواي اعموومل الوومغم موون جا  ووة ي  ا ووا امووا تملم وو  موون عزلووة ا نوومت  ال نت 

ت وواا ي ف مووة اتوودمع يااووة خوودما  ا  توو   قووم ايووة لة موون خوو م الم وو م المت وو  الوور  تب موو  

 تب  ف مة. ابرلك ننبًع العماؤو تد   ا عممل تقدقم خدما  ا لتااة املقمملسدقن.

 
ب
تامووووووو  عمووووووواؤو  وووووووبات املعمبووووووواي   امعوووووووة امللوووووووك عبووووووود العزيوووووووز نت تقووووووود   ووووووورا ال  توووووووة ناتوووووووا ا

 جاي قمعن  يمملاؤو من ا اتعمسمةا     عم  معمجي انقاجي اعل   ممم ح.ام م 
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جتربة مكتبة دار الكلمة اجلامعية للثقافة والفنون الفلسطينية      

 خالل جائحة كورونا

 
 

 عنان حمد عداد:إ

 ماجستير مكتبات

 فلسطين-  الجامعية للفنون والثقافةمحاضر في كلية دار الكلمة 

ahamad@daralkalima.edu.ps 
 

 مقدمة:
 

من قبل  واار  الررييلة والتعلليم  6002تم اعتماد كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة عام 

للتعلللللللليم العلللللللاسي فلللللللي فلسلللللللطين م م  لللللللا ت و للللللل  الفلللللللر  العلللللللاسي الفلسلللللللطيأية و لللللللي م  سلللللللة   ليلللللللة 

التعليمية ذات الجود  العالية في يرامج البكالور وس وال يلوم املعتم   إسى الطلبة ملن قطاعلات 

املجتمللا الفلسللطياف كافللةز وترصلل  تعللللاا ا علللى يللرامج الفنللون املر يللة ويدا يللة و ر  الثقللافي 

ال يمقراطية وحر ة التعبير والفكر من  ج  ينلا  مجتملا  وال را ات السياحيةز وتعاى يأشر قيم

 .م ني فلسطياف واٍع وحر
 

 واألهداف العامة لكلية دار الكلمة اجلامعية:
 

 

 .اعتماد م  سة تعليم عاسي ج ي   في فلسطين تمنح ش اد  البكالور وس 

    الفنلون الششلكيلية منح ش اد  البكالور وس في املرحلة يوسى في مجال الفنون املر ية و لي

 املعاصر  و نتاج الفيلمف

  تطلللللو ر ال لللللرامج يكاديميلللللة فلللللي التعلللللللات املسلللللما   عللللل   وملللللنح درجلللللة املاجسلللللتير ف  لللللا فلللللي

 املرحلة الثانية.

  تأ لس  صللرع تعليمللف فللي منطقللة يسللب لوللم طعاللى يتطللور الطالللل الفكللر  فيمللا يعلل  ملكللة

لليم املبتكلر املللمم يحسلل مقلايس  القلرن تفكير   ي اعي وق راته النق ية من خ ل التع

 الواح  والعشرون.

mailto:ahamad@daralkalima.edu.ps
mailto:ahamad@daralkalima.edu.ps
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  تلبيللللللللة الواجللللللللات يقتلللللللللادية والثقافيللللللللة ويجتماعيللللللللة والتعليميللللللللة للمجتمللللللللا الفلسللللللللطياف

واملسللللللا مة يلللللل ارا  الويللللللا  الفكر للللللة والثقافيللللللة فللللللي فلسللللللطين ع للللللر ت و لللللل  الشللللللبا  يالتلللللل ر ل 

 .وامل ارات يكاديمية وامل نية

  ي يللللة عملللا  لللو متلللوفر فلللي الجامعلللات والكليلللات واملعا للل  يكاديميلللة فلللي تلللوفير فلللر  تعليميلللة

فلسلللللطين وذللللللق ملللللن خللللل ل تقللللل يم مل لللللاج كامللللل  ومتكامللللل  طعتمللللل  عللللللى امل لللللارات  ي اعيلللللة 

 للط  .

  لللللللا لواجلللللللات فلسلللللللطينز وت لللللللجيا إتاحلللللللة فلللللللر  عمللللللل  ج يللللللل   للطلبلللللللة الفلسلللللللطيأيينز طبق 

ن الطلبللللة امللللل  لين مللللن املشللللارصة فللللي تشللللكي   نتاجيللللة الةشللللر ة وامل للللارات  ي اعيللللة لتمكللللي

 مستقبل م من خ ل عمل م.

  إتاحة الفرصة للشلايات والشلبا  الفلسلطيأيينز ملن جميلا قطاعلات املجتملا الفلسلطيافز

يال را ة ما بعض م البعض وما غير م من غير الفلسطيأيين ب  ف التطور وا اد  الوعي 

 ات آلاخر ن.والشسامح و يحررام لثقافات وفكر ومعتق 

  انشلللا  م  سلللة ت لللجا يتللللال الأشللليل وت  للل  شلللبكة دوليلللة يلللين الفنلللانون واملعرجلللون

 واملسا مين في صناعة الثقافة ينسانية ملا في ذلق من اارا  للعم  يكاديمف والثقافي.

  تللللللوفير تعللللللليم يمسللللللتوي عللللللاسي وعللللللالمف لتعللللللر ج شللللللايات وشللللللبا  فلسللللللطيأيون ذو  ملللللل   ت

 وق رات.
 

 بيت حلم وكورونا:مدينة 
 

 عللى م يلة يسلب لولمز حيل  تعت لر  ل    6060مارس ملن علام  5لق  كان صباع يوم 
 
 معتلفلا

 
يوملا

امل ينللة  للي مللن   للم ملل ن السللياحة فللي فلسللطين ننللرا ملكان  للا ال يأيللة والسللياحية لوجللود صنسسللة 

ن السلواع ملن امل   والع ي  ملن املواقلا ال يأيلة يخلريز حيل  ي ورو لا  لنو ا عشلرات يلل  مل

 معتل  دول العالمز

كانللب يسللب لوللم مرصلل  الولل   حيلل   6060مللن مللارس لعللام  5وفللي صللةيحة يللوم الململلس  املوافلل  

فلسللللطيأيين يفيللللروس  7 علنللللب وا للللر  السللللوة الفلسللللطيأية اللللل صتور  مللللي الكليللللة تأصيلللل  إصللللاية 

 كورونا املستج  في يسب لومز الفتة إسى  ن م قي  الع ج في الحجر اللحي.

فللور  للاذا  علل ن تللم فللرل اغلل م شللام  علللى جميللا منللايي الويللا  فللي م ينللة يسللب لوللم لسشللم  و 

جميللللا امل  سلللللات العاملللللة والوكوميلللللة وي ليلللللة ومللللن ضلللللمل ا امل  سلللللات يكاديميلللللة  الجامعلللللات 
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 يأنلللللله يتواجلللللل  فللللللي م ينللللللة يسللللللب لوللللللم علللللل دا مللللللن الجامعللللللات والكليللللللات 
 
وامللللللل ارسز املعا لللللل ه. علمللللللا

 عة يسب لومز جامعة دار الكلمةز الجامعة ي ليةز كلية دار الكتا  املق سه.يكاديمية  جام
 

 كلية دار الكلمة مع كورونا:
 

مللا إعلل ن م ينللة يسللب لوللم منطقللة مملقللة وإغلل م جميللا امل  سللات ف  للاز كانللب كليللة دار الكلمللة 

الطلبلللة و عضلللا  ملرزمللة ب للل ا القلللرار وصللل ر قلللرار ملللن ر لللس  الجامعللة يللل غ م الجامعلللة ن ا يلللا  ملللام 

 يئلللللة التللللل ري  والعللللللاملين ف  لللللاز ويعلللللل  ملللللرور تقر بللللللا   لللللبوعين عللللللى  لللللل ا القلللللرار كللللللان ال يللللل  مللللللن 

التكييلل  مللا  لل   الوضللا وتلل ارث الولل   حيلل  انلله لللم يكللن معلللوم للل ي     للمل  م للى تأت للف 

     الجا حة وما  و السسنار و املع  للتعام  ما   ا الو  .

عللن بعلل  والتعللليم  لكررونللي لشسللتطيا الجامعللة  ن تسللتمر فللي عمل للا وبلل ا التفكيللر ي ليللة التعللليم 

وتسللتمر العمليللة التعليميللة فللي مسللار ا يكللاديمفز حيلل  يلل   العملل  علللى تج يللز ال للرامج التعليميللة 

 لكررونيلللة ال لللف تضلللمن نجلللاع وا لللتمرا العمليلللة التعليميلللةز وملللن  للل   ال لللرامج  الللل ومز جوجللل  

 ص سه.
 

 لكلمة وجتربتها يف ظل جائحة كورونا:مكتبة كلية دار ا
 

ة للتعامللل  ملللا  للل   الجا حلللة وللللم تكلللن ئلللفلللي ي ايلللة الوللل   للللم تكلللن مكتبلللة الكليلللة مسلللتع   وم ي

 مج    يأ  يرامج او خطل طوارئ صمير ا من ياقي املكتبات في العالم.

ز وملن 
 
  لم  ل   ولق  واج ب املكتبة الع ي  ملن الللعوبات ال لف  دت اسلى توقل  خل ماا ا م قتلا

 المل مات 

خ مة ا تع ام املكتبةز حي  توقفب ن ائي     المل مة ومنا الجميا ملن الوصلول اسلى  -

 املكتبة وال خول ال  ا.

- .
 
 خ مة  عار  حي  توقفب     المل مة ن ا يا

 المل مة املرجعية. -

  للل   المل ملللة توقفلللب و صلللبح ملللن الللللعل عللللى املكتبلللة يلللأن ترلللزود  -
 
خ ملللة الرزو للل  ايضلللا

 ج ي   ننرا لإلغ م الشام  على فلسطين وايضا يغ م العالمف. ي ص ارات

توقلللل  وتعطلللل  خ مللللة رف الحجلللل  وال للللف كللللان جلللل   صبيللللر مللللن الطلبللللة طعتملللل ون عل  للللا مللللن  -

 خ ل املواد املساع   ال ف يتم وضع ا من قب  اعضا   يئة الت ري  للطلبة.

 يكاديمية. تأار دور املكتبة في دعم العملية التعليمية ودعم ال رامج -
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وفللي  لل   لل ا الوبللا  كللان ال يلل  للمكتبللة مللن حللاف ا للتمييللر والتطللو ر فللي خلل مات املكتبللة والتفاعلل  

مللللا املجتملللللا والتواصلللل  ملللللا اركلللللان العمليللللة التعليميلللللة فللللي الكليلللللة  طلبلللللةز اعضللللا   يئلللللة تللللل ري ز 
 يلل  للمكتبللة مللو فينهز خاصللة يللأن التعللليم قلل  تميللر اسللى التعللليم  لكررونللي  عللن بعلل هز فكللان ال 

يللللأن تميللللر وتعلللل ل مللللن طللللرم وو للللا   تقلللل يم ا المللللل مات لتواصللللل  لللل ا التمييللللر الواصلللل  فللللي  لللل  
 جا حة كورونا.

 

 

 
 

 

 

قاعة املكتبة مع التدابير الوقائية في ظل 

 الجائحة

 درج إلاعارة والخدمة املرجعية مع التدابير الوقائية في ظل الجائحة
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 املكتبة يف ظل اجلائحة:
 

لقلل  قللررت املكتبللة فللي  لل   لل   الجا حللة يللأن تسللتمر يللأدا  ر للال  ا ودور للا المللل ماتي املعلومللاتي 

ملللن خللل ل تقللل يم املعلوملللات ومسلللاع   املسلللتفي ين ملللن خللل مات املكتبلللةز فكلللان ل لللا  ن تتكيللل  

وتطور     المل مات يما يت  م ما النرف الولاسي والطلارئز فبل  ت يوضلا الملطلل لل عم  ل   

تمللللل  املكتبللللة  مللللام املسللللتفي ينه وكللللان ر    للللا وتوج  للللا فللللي  لللل   الفرللللر  يأنلللله  ن لللللم  التوجللللهز  لللللن

طستطيا املستفي ين الوصول اسى املكتبة فاملكتبة تستطيا الوصول ال  م اينما كانوا وبا  وقب. 

وملللن  نلللا كلللان ال يللل  ملللن تطلللو ر ال لللرامج  لكررونيلللة للمكتبلللة وا لللتطاعب خللل ل  للل   الفرلللر  يلللأن 

   كلللل  يرامج للللا  لكررونيللللة لشسللللتطيا ان تقللللوم بعمل للللا وتقلللل م خلللل ماا ا علللللى  صملللل  تطللللور وتحلللل

 وجه.
 

 

 
 

 

 ماذا عملت املكتبة للتغلب على صعوبات جائحة كورونا:
 

وتوقلللل  كللللان ال يلللل  لوضللللا الملطللللل وعملللل  يللللرامج مسللللاع   لعملللل  املكتبللللة فللللي  لللل   لللل   الجا حللللة 

 العملية التعليمية  الوجا يهز وفورا ي ا  طاقم املكتبة يوضا الملطل آلاتية 
 

 

 تعليمات استقبال الزوار الوقائية في ظل الجائحة
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تطو ر يرنامج املكتبة املحو ل يما يت  م ما تق يم خل مات مرجعيلة  فضل ز يحيل  تلم  .1

ز ال   اتلاع للمكتبلة (Libsys Webpage)شرا  نسملة ج ي   وح يثة من يرنامج املكتبة 

 الكام .فرصة وضا مواد يالن  

ز واتاح  للا (PDF)تحو لل  جميللا مللواد اعضللا   يئللة التلل ري  ياللللور  الورقيللة اسللى صلليمة  .2

علللى صللفحة املكتبللة  لكررونيللة ممللا اتللاع لجميللا الطلبللة يالوصللول اسللى  لل   املللواد يلل ون 

الوضور اسى املكتبةز وايضا تم التواص  ما جميا اعضا   يئة الت ري  ليقوموا يرزو   

يمللواد م بمللض الننللر ان كانللب ورقيللة او إلكررونيللةز وقللام فللرم املكتبللة يتحو ل للا املكتبللة 

 جميع ا اسى صيمة إلكررونية ووضع ا على صفحة املكتبة.

تلللم يشللللرراث وشللللرا  مجموعللللة مللللن الكتلللل  لكررونيللللة وتوفير للللا  عضللللا   يئللللة التلللل ري   .3

 والطلبة من خ ل كلمة  ر للمستفي ين.

ننيم     المل مة من خ ل يتلال والتواص  ما املكتبة من خ مة يعار   حي  تم ت .4

قبللل  الطلبلللة وتح يللل  اوقلللات معينلللة لكللل  طاللللل ليلللتمكن ملللن الوصلللول اسلللى املكتبلللة ضلللمن 

شلللرول السللللوة العامللللة والوقا يللللة يحيلللل  تكللللون جميلللا املللللواد ال للللف طل  للللا جللللا    مسللللبقاز 

ال يلتقللي فللي املكتبللة  ص للر  و أخلل  ا فللور وصللول ا اسللى ملل خ  املكتبللة والملللروج فللورا علللى ان

 مستفي ين في املر  الواح  . 5من 

لللللاز وعللللل م فلللللرل    غراملللللات متلللللأخر   .5 تم يللللل  تلللللوار ل ي لللللتحقام للملللللواد املسلللللتعار  تلقا ي 

 .و مكن للمستفي ين من إرجاع املواد عن  إعاد  فتح املكتبة

ل صللللفحة تللللوفير مجموعللللة صبيللللر  مللللن الكتللللل  لكررونيللللة و تاح  للللا للمسللللتفي ين مللللن خلللل  .6

 املكتبة.

تقلل يم المل مللة املرجعيللة وذلللق مللن خلل ل يتلللال وال ريلل   لكررونللي وو للا   التواصلل   .7

 يجتماعية حي  كان فر   املكتبة يق م المل مة املرجعية على م ار الساعة.

مما مكن الجميلا ملن البحل  فلي  62/7اتاحة ف رس املكتبة  لكرروني على م ار الساعة  .8

 .مقتأيات املكتبة

املسلللللللاع   فلللللللي عمليلللللللة البحللللللل  فلللللللي املكتبلللللللات الرقميلللللللة  و املسلللللللتودعات الرقميلللللللة وتقللللللل يم ا  .9

 للمستفي ين.

 

 



  

97 

 

 تعامل املكتبات العربية مع جائحة كورونا: جتارب عربية

 

 

 اخلطط املستقبلية للمكتبة:

 

 

بعلللل  مللللرور عللللام تقر بللللا علللللى جا حللللة كورونللللا فللللي فلسللللطين خاصللللة والعللللالم عامللللةز وانعكللللاس  لللل   

وبللا خ  قطللاع املكتبللات اللل   ال الجا حللة علللى جميللا منللايي الويللا   للوا  العامللة  و يكاديميللة 
شق يأنه تلأار تلأايرا صبيلرا حيل  ا لتطاعب بعلض املكتبلات يلأن تتكيل  ملا  ل   الجا حلة وتطلور 

 ان تعم  ش ف  في     النروف املكتبات وقفب عاج   ال تستطيا ويعض وتح ي  خ ماا از
 و دي اسى توق  عمل ا ويعض اغلقب  يواب ا  مام اورا ا ومستفي ي ا.

 

 نللللا وضللللعب مكتبللللة دار الكلمللللة خطط للللا املسللللتقبلية بعلللل   خلللل  الع للللر واللللل روس مللللن الفرللللر   ومللللن

السلايقة وملل ي انعكللاس جا حلة كورونللا السللل ف عللى دور املكتبللة فوضللعب ر    لا املسللتقبلية يأنلله 

لن تمل  املكتبة ايواب ا ولن تأتنر جم ور ا واينما  شبقى ايوا  املكتبة مفتوحة  لوا  الفعليلة 

ز و للللشبقى املكتبللللة 62/7فرراضلللليةز و تللللل  املكتبللللة يسللللب كلللل  مسللللتفي  علللللى ملللل ار السللللاعة او ي 

 منار  العلم واملعلومات.

 ومن     الملطل املستقبلية 

 ا اد  ع د مقتأياا ا  لكررونية. .1

 يشرراث في قواع  البيانات  لكررونية ال ف تشيح صم  ا   من ملادر املعلومات. .6

ادر الورقية اسى نسملة إلكررونية ما الوفاظ على ح  الطبا تحو   ع د صبير من املل .3

 والأشر ودون   ا   لوقوم الأشر.

 توفير خ مة يعار  من خ ل شركات التوصي  املحلية ملشررص  ا. .2

 ا اد  التعاون والتبادل ما املكتبات يخري في تق يم المل مات املعلوماتية. .5

تشللليح عللل د صبيلللر ملللن مللللادر املعلوملللات بشلللك  ربلللل املكتبلللة ملللا املكتبلللات الرقميلللة ال لللف  .2

 مجاني.

العملللل  علللللى تطللللو ر الكللللادر فللللي املكتبللللة المللللت ث  فضلللل  امل للللارات والتقنيللللات التكنلوجيللللة  .7

 الو يثة.
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 امتة:ــخ

 

وفي الملتام بع  مرور عام كامل  عللى جا حلة كورونلا وانعكا ل ا وتأاير لا عللى مكتبلة الكليلة بشلك  

اصللبح ملللن الضللرور   ن تبللل ا املكتبللات مرحلللة ج يللل   مللن عمل لللا  خللا  واملكتبللات بشلللك  عللامز

التقليلللل   اسللللى مرحلللللة املكتبللللات  لكررونيللللةز وا للللاد  وتيللللر  التعللللاون والعملللل  الجمللللاعي مللللا قطللللاع 

  و دولياز لتبقى املكتبلة  لي منلار  العللم وتسلتمر فلي تقل يم خل ماا ا 
 
املكتبات يخري  وا  داخليا

 املستقب .تحب ا   رف طارئ يأشا في 
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جتربة مكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري      

 باجلزائر يف ظل جائحة كورونا 1جلامعة باتنة 

 
 د. بن الطيب زينب

 الجزائر-1،جامعة باتنةأستاذ محاضر أ 

 zineb.bentyeb39@gmil.com  

 ط.د. زيادي كريمة

 تبسة/الجزائر-جامعة العربي التبس ي

tebessa.dz-karima.ziadr@univ  

 زاوي فريال 

 الجزائر-1الجامعية بجامعة باتنةملحق املكتبات 

 un.bib.zaoui.feriel@gmail.com  

 
 مقدمة:

 

تعتبر  املكتبات وعلى رأسها املكتبات الجامعية، عصب تطور ورقي املجتمعات، فاالعم  ررقاق 

اسااتوجب علااى املسااالاولم   بتمااال  مااا وذلاا  ماا  املسااتلبو و باان تبماا  ملماا ، وملااا لااا  ملماار  اا ل  

خاا د معاا  معاااريت تنميومااا وتااوفمر لااو متطمباعمااا خا ااة املتعملااة منااا بجا ااب التكنولوجيااا، وباا ا 

ربعا م  اجو ربعا خدمة املستفيدي  منما ع  ررقق تمبية لاو اتتياجااعم  ورابااعم  العممياة، 

يااااة املكتبااااات خا ااااة منمااااا الجامعيااااة، ولهاااا ا والجزائاااار  تاااادا الاااادود ال ااااي تاااا م  بماااادا ابميااااة تنم

تساااااى جاباااادك اهااااى تمكينمااااا ماااا  اللحاااااع بمصااااا  التطااااور، والاااادليو علااااى ذلاااا  مااااا بااااو يحصااااو  ااااي 

مكتباعما  ي مختمف جامعات الاور ، ومكتباة لمياة العماول  دتصاامية والتجارقاة وعماول ال سايمر  

 ظاااال ردمناااة املكتباااات مااا  اجاااو  موذجاااا عااا  ذلااا ، اذ ا  باتااان ملخمااارك ربلااا   1بجامعاااة باتناااة 

 تسهيو مختمف خدماعما امللدمة لروامبا سواء ألا وا رمبة أو أسات ك أو موظفم .

 
 

mailto:zineb.bentyeb39@gmil.com
mailto:karima.ziadr@univ-tebessa.dz
mailto:un.bib.zaoui.feriel@gmail.com
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 اااااي العاااااال  ظهاااااارت الحاجاااااة امللحاااااة ملوا بااااااة  COVID19ومااااات ا  عاااااار و ااااااء لورو ااااااا أو ماااااا  عااااار  بااااااا 

عممياااة ال اااي التطااور، مااا  خاا د التعماااي  عاا  ملعاااد وتمكااام  املسااتفيد مااا  الحصااود علاااى املراجاات ال

يحتاجهاا  اي ا جاااح أبحاهان وباو  ااي املااعد تفاظااا علاى سا متن وساا مة ما  تولان، و ااي با ا الصاادم 

 ااوم معااار ة أو عاارة تجر ااة مكتبااة لميااة العمااول  دتصااامية والتجارقااة وعمااول ال ساايمر بجامعااة 

 م  خ د العنا ر املوالية: 1باتنة
 

 التعرقف باملكتبة محو الدراسة.-1

 تجر ة املكتبة.عرة -2

  يف تعامم  املكتبة مت مجتمت املستفيدي   ي جائحة لورو ا-3

 تطمعات املكتبة املستلبمية. -4

 تو مة عامة.-5
 

 

 التعريف باملكتبة:-1

 

، تأسس  من  سانة 1هي مكتبة لمية العمول  دتصامية والتجارقة وعمول ال سيمر بجامعة باتنة 

فرعياة هاي: مكتباة الطمباة  اي الطاابق ملركا ي، مكتباة ملساات ك ل، تتكو  ما  ها م مكتباات 2005

ورمباااة الااااد توراط  اااي الطااااابق ملود، ومكتباااة رمبااااة املاسااالر  ااااي الطاااابق ال ااااا ي مااا  الكميااااة. يااااديربا 

موظفاااااااااااا، مااااااااااانم   20تالياااااااااااا ماااااااااااديرك تخصصاااااااااااها عمااااااااااا  املكتباااااااااااات، وقتكاااااااااااو  رادمهاااااااااااا  مار  مااااااااااا  

رقااو .  مااا هاا م مصااال  رئثسااية تتم ااو  ااي: مصاالحة املتخصصااو   ااي مجاااد املكتبااات، وماانم   ما

البحااااو الوهااااائلي، مصاااالحة الر ااااد الوهااااائلي، باشضااااافة  هااااى مصاااالحة التععااااثب واللاااارمي . يتم ااااو 

أسم  بد  لها  ي تمبية لو رابات مستفيديما واتتياجاعم  العممية، ولها ا الرارة تسااى موماا 

 اهى تطوقر خدماعما.
 

 :عرض جتربة املكتبة -2

 

و تجر اااة املكتباااة  اااي ردمناااة ال سااايمر مااا  أجاااو الللااااء يمائياااا علاااى التعاماااو الاااورقي، ساااواء  اااي تتم ااا

 البحو أو  ي عممية  عارك، ودد مر املعروع ملعدك مراتو يمك  تبثينما  ي النلاط املوالية:
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 أوال: املرحلة األوىل: استعمال املاسح الضوئي:

 

الكتااب املتواجاادك باملكتباااة ماات الفهااار  ضااوئيا، هاا  تااا  و ااي باتاان املرتمااة تاا  مأااا  جمياات أامفااة 

امخالهاااااا  اااااي داعااااادك بيا اااااات خا اااااة بااااا ل ، وبناااااا تااااا  تنظاااااي  املراجااااات مااااا  خااااا د و اااااف الكتاااااا  

)العنوا ، امل لف، ...( ه  وضت  ورك الر    ي مكايما، لتأتي مرتمة اعامك  تابة الفهر  ال   

النظال، أل ن لمما وضاعنا  اور أ  ار لمماا دماة  ت  تصوقرط، وب ا م  أجو ضما  سرعة ملماء  ي

 سرعة الخامل.
 

 املرحلة الثانية: وضع الباركود في الكتب:

ملعااااادما تااااا  تجهماااااع املخااااازو ، واملتم اااااو  اااااي  تاااااب املكتباااااة، تااااا    لااااااد اهاااااى مرتماااااة الباااااارلوم، وبناااااا 

عميمااا   اومف   تاب  ماا بااارلوم موضاوع ما  مار التعاار، و تاب ، توجاد  ماا، والعمااو لاا  منصاب

 اذ ت  رباعة البارلومات م  جديد وت  وضعها  ي الر   الخارجي لمكتا  وم  الخمف.
 

 مرحلة فصل املكتبات يف القاعدة:-ثانيا
 

وتم مااا  باتااان املرتماااة بفصاااو الكتاااب املجمعاااة  اااي اللاعااادك علاااى املكتباااات ال  هاااة، وبناااا تااا  وضااات 

مكااااا  تواجااااد الكتااااا  باللااااب   ااااي ملرفااااف ماااا  خاااا د وضاااات رداااا  العمااااوم، الصااااف، والاااار  لكااااي 

  ستطيت املستفيد 

 واملوظف الو ود مباشرك اهى الكتا  مو  عناء البحو.

ي شااااكو أيلااااا بااااارلوم  اااارمر الفجاااا  لكاااا  الاااارد  معاااافر فيمااااا، باشضاااافة  هااااى وضاااات رمااااز الجاااارم  اااا   

 ملعكس لوم تعرقف الكتا  ال   يكو  فين الرد  واض .
 

 مرحلة االتاحة:-ثالثا
 

و ي باتن املرتمة ت  فات  داعادك النظاال أيا  يمكا  لممساتفيد البحاو عا  املوضاوع بدداة ويسار، 

فبمجاارم  تاباااة لمماااة مفتاتياااة واتاادك يتحصاااو علاااى جميااات مصااامر املعموماااات ال اااي تتلااام  بااا ط 

ملخمرك، وما عميان  ، أ  يتوجان  هاى شاباا  عاارك تاام  معان البطاداة ال اي تحاو  باارلوم تعرقفاي 

ن، و تمرقاارط ماا  دااارب خاااب باا ل  يتحصااو املوظااف علااى معمومااات املسااتفيد ال ااي تااأتي خاااب باا

ماااا  داعاااادك بيا ااااات تاملعااااة لاااا مارك بالكميااااة )مصاااالحة املسااااتخدمم  بالتساااابة ل سااااات ك واملااااوظفم ، 

ومصاالحة شاا و  الطمبااة بالتساابة لمطمبااة ربعااا(. و اانفس الطرقلااة ياات  تمرقاار الكتااب علااى اللااارب 
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داعدك البيا ات مباشرك. وب ا ياتمك  املساتفيد ما  الحصاود علاى مراجعان  م  أجو تأجيمها  ي

 ملسهولة ويسر.
 

 عملية اجلرد باملكتبة:-رابعا
 

وبنا يجدر بنا  شارك  هى سهولة عممية الجرم باملكتبة م  خ د ب ا النظال، اذ ت  ادتناء دارب 

لاام  ما  الجهاد،  ذ بتمرقارك خاب باالجرم، وأ ابح  العممياة تات   اي ياول واتاد باد، ما  شاهر ا 

ماا  اللااارب علااى رماااز الجاارم ياات  تأااجيو ذلااا   ااي ذا اار ك اللااارب، و مجااارم تو اايمن  ااي الحاساااو  

 يمك  تحميو تلرقر الجرم.

ودااد سااهو باا ا النظااال الك ماار ماا  الوظااائف،  مااا تاا  تبثيناان سااابلا، باشضااافة اهااى ا اان ساااعد  اااي 

كميااااااة اعتماااااادت  ظامااااااا ماخميااااااا مرتبطااااااا ببعلاااااان، الللاااااااء علااااااى وردااااااة تبرئااااااة املكتبااااااة، تيااااااو أ  ال

فبمجااارم  عااااامك الكتااااب  سااااتطيت املساااتفيد هليااااا ال أااااجيو بكااااو ساااهولة ويساااار ومو  عناااااء رباعااااة 

 الوردة.

ل  تكتفي املكبة  م ا اللدر، خا ة مت جائحة لورو ا، فلد مكنا  املساتفيد ما  الحصاود علاى 

 اي املودات، تياو يمكا  الولاو  اهاى املودات م  رات املاجساتمر والاد توراط، ما  خا د رابا  مباشار 

 م  املاعد أو أ  مكا  هخر والتمك  م  تحميو  رروتة  ي  صها الكامو.

وهاااااي داعااااادك بيا اااااات تحتاااااو   SNDLباشضاااااافة اهاااااى تمكيااااانم  مااااا  ال أاااااجيو  لكلرو اااااي  اااااي  ظاااااال 

مجموعاااااة  بمااااارك ماااااا  املراجااااات  لكلرو يااااااة، وذلااااا  مااااا  خاااااا د  عااااار البريااااااد  لكلرو اااااي لم ااااااخ  

املساا ود عاا  فاات  تسااابات النظااال، وذلاا  علااى موداات التوا ااو  جتمااا ي )الفثساابوا( الخاااب 

 سااااااتمارك  بمكتباااااة الكميااااااة، ومااااااا علااااااى املساااااتفيد  ، ردمنااااااة الوهااااااائق املطمو ااااااة باشضاااااافة اهااااااى مااااااوء

 لكلرو ياااة و رسااااالها الكلرو يااااا اهااااى البريااااد  لكلرو ااااي الساااابق، وبعااااد فاااات  الحسااااا  ياااات   رساااااد 

الرماااز السااار  لممساااتفيد واسااا  املساااتخدل  لكلرو ياااا، وبااا ا لمااان مو  عنااااء التنلاااو وتفاظاااا علاااى 

 س متن.
 

 

 :تمع املستييدي  يف جائحة كوروناكيف تعاملت املكتبة مع جم-3

 

بنا تلسي  تعامو املكتبة مت املستفيدي  خا د جائحاة لورو اا  هاى فلارتم  أساساثتم  لاو وقمك  

 فلرك ومممعاعما وذل  على النحو املواهي:
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 فترة الحجر الكلي: -3-1

اهاى ااياة شاهر جاوا ، أيا  تا   2020ماار   15وامتدت ب ط املرتمة م  شهر ماار  و اللاب     

اماق الجامعااات ملعاكو  لااي ومفااجا ملساابب ا  عااار الو ااء  ااي الجزائار. وبنااا وجادت املكتبااة  فسااها 

ملعيادك عا  ساااتة العماو، لكاا  لا ا  بناااا خادمات متاتااة علاى الخاا  املباشار ماا  خا د املوداات 

 املتم مة  ي: لكلرو ي و 
 

  خدمة البحو  اي رساائو وأرروتاات التخار  علاى الخا ، مات  مكا ياة التحمياو ما  خا د

 املستومع الردمي ملكتبة الكمية.

   خدمااة البحااو و ساالرجاع ماا  منصااة النظااال الااورمي لمتوهيااق عباار الخاا  املوسااومة 

SNDL  وباااااااو  ظاااااااال ورماااااااي يحتاااااااو  علاااااااى  ااااااا  بائاااااااو مااااااا  مصاااااااامر املعموماااااااات  اااااااي مختماااااااف

التخصصاااااات و مختماااااف المراااااات العر ياااااة و  جممعياااااة والفر ساااااية وأيلاااااا مختماااااف أ اااااواع 

مصاااامر املعموماااات وال اااي علاااى رأساااها الااادورقات العممياااة والرساااائو الجامعياااة واملوساااوعات 

والتحميااو، تيااو يااات   ااي بدايااة لاااو واللااوامثس لمهااا متاتااة علاااى الخاا  املباشاار لمتصاااف  

عااااال وضاااات  عاااا   لممسااااتفيدي  ماااا  رمبااااة التاااادر  ومااااا ملعااااد التاااادر  و اااا ا ملسااااات ك لفاااات  

 تسا  م  أجو  ستفامك م  خدمات ب ط املنصة  لكلرو ية الهامة.
 

ب ا الوضت ال   جعو لو م  مسالاولة املكتبة والطاد   مار  يفكر  ي تو يمك  م  موا مة 

 اط املكتبة را  الظرو  الطارئة ال ي تحصو،  ما تصو  ي ظو ا  عار الو اء.عمو و ع
 

 فترة العودة التدريجية ألماكن العمل: -3-2
 

وبنا تم  العومك  هى أما   العمو ملعكو تدرقجي فل ، ولا  ذل  بداية ما  شاهر جاوا ، تياو 

 ت  اتخاذ جممة م  التدابمر الودائية  ي املكتبة تم م   ي:
 

 

 . تعلي  أما   العمو دبو البدء  ي التعاط وعند   وماء وبعكو مور 

  عفاء التساء الحوامو م  العومك  هى العمو، باشضافة اهى التساء الماواتي لاديم  أبنااء  اي 

 س   رمرك أدو م  س  سنوات.
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   تلسااي  فرقااق عمااو املكتبااة  هااى فاارع  اارمرك تعمااو بنظااال التناااو ، وباا ا ماا  أجااو ضااما

 وعدل ا  عار الفمرو . التباعد

 . اللر مع على وضت اللناع الواقي، باشضافة  هى  ستعماد الدور  ملعل  اليدي 

 .امق داعات املطالعة التاملعة لممكتبة ملعكو  لي 

  فل  ملسبب ارتباره  بم  رك تخر . 2عومك رمبة املاسلر 

  العاابابي  املتواجاادك امااق املكتبااة ماا  الااداخو و  تفاااء بالتعامااو ماات الطمبااة ماا  خاا د

  ي الجهة الخارجية لممبم ، وب ا م  أجو ضما  التباعد الجسد  بم  الطمبة والوموقة.

 .لراء تبرئة املكتبة الوردية و ستعا ة بالنظال  لكلرو ي  ي ال أجيو  
 

، ملعادبا تلارر عاومت الطمباة 2020ودد امتادت با ط الفلارك ما  شاهر جاوا   هاى ااياة شاهر أوت    

لدراسااة وفااق مخطاا  الاادفعات، أياا  ياات  تملاام  املحاضاارات عاا  ملعااد و ااي أساابوع ياات  التلاااء  هااى ا

الطمبااااة ماااات ملساااااات ك ماااا  أجااااو منادعاااااة مااااا تاااا  تملينااااان، وبنااااا توا ااااو عماااااو املكتبااااة عاااا  ررقاااااق 

العاابابي  الخارجيااة لممبماا ، ولااا  الطالااب يطمااب عنااوا  معاام  واملوظااف يلااول ب تلااار املراجااات 

نا جاءت فكرك فت  برقد الكلرو ي م  أجو التعامو مت املستفيد  لكلرو ياا ملعدما  عل  يدين. وب

فيمااا  عاار  بالخدمااة املرجعيااة الردميااة ماا  أجااو ضااما  عاادل ا  عااار الو اااء. وبااو معااروع سااثت  

تطبيلن خا ة وأ  املكتبة دام  بوضت فهر  الكلرو ي لمبحو ي ي  لممستفيد  مكا ية  ر ع 

 ماتن )م لف....( باشضافة  هى الفهر .على ا   الكتب ولو معمو 
 

 :تطلعات املكتبة املستقبلية-4

 

و مااا يلاااد ر  ضااارك  افعااة، فلااد عممتنااا وتتماا  عمينااا  ااي و  ذاتاان، جائحااة لورو ااا اهااى ضاارورك 

ايجااااام الحمااااود الناجعاااااة، ال ااااي تلااااام  تمكاااام  املسااااتفيد مااااا  الحصااااود علاااااى املعمومااااة مو  عنااااااء 

الصحية، وله ا وضع  املكتبة محاو الدراساة خططاا مساتلبمية للاما  التنلو ملسب الظرو  

 موال سمرورك عممها بالرا  م  العراديو واملصاعب. وعلى رأ  باتن التطمعات:
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   البحااااو املباشاااار وماااا  املاااااعد  ااااي محتااااوا املكتبااااة، هاااا  و اسااااتخدال البريااااد  لكلرو ااااي، ياااات

وبنا يأتي مور املكتبي الا   يلاول بتصاوقر استلباد رمبات  عارك الخا ة باملستفيدي ، 

عاااادم الصاااافحات ال ااااي  ساااام   مااااا اللااااا و  )دااااا و  املمكيااااة الفكرقااااة( و عااااامك  رسااااالها عباااار 

البريااااد  لكلرو ااااي، وبكاااا ا  ظماااا  ميمومااااة الااااتعم  وفااااحة املسااااتفيد  ااااي ه  واتااااد. فكمااااا 

 بناا تعمي  الكلرو ي، يمك  تطبيق  عارك  لكلرو ية.

  رات التخاااااااار  وملرروتااااااااات، لممكتبااااااااة  لكلرو يااااااااا، عاااااااا  راااااااارع البريااااااااد تساااااااامي   أاااااااا  ماااااااا 

 لكلرو اااااي، و رسااااااد و اااااو  ياااااداع لمطالاااااب أو الباتاااااو الكلرو ياااااا، مو  عنااااااء التنلاااااو اهاااااى 

 املكتبة.

  اساااااتلباد ادلراتاااااات املساااااتفيدي  و جاباااااة علاااااى استفسااااااراعم   لكلرو ياااااا ت ميناااااا للخدماااااة

 املرجعية الردمية.

سااااااية وأخاااااارا، تساااااااى مكتبااااااة لميااااااة العمااااااول  دتصااااااامية والتجارقااااااة وعمااااااول باااااا ط التطمعااااااات الرئث

اهاااى تحليلهاااا، باشضاااافة اهاااى تطمعاااات أخااارا أ ااابح  تفرضاااها ملوضااااع  1ال سااايمر بجامعاااة باتناااة 

 الرابنة.
 
 

 :حوصلة عامة-4

 

 

مااا  خاااا د التجر ااااة ال اااي تاااا  عرضااااها لممكتبااااة الساااابلة الاااا  ر،  خماااا  بناااا  هااااى ماااادا أبميااااة 

 الجامعية أو،، ومدا ضرورك موا بوما لمتطورات الحا مة ها يا.املكتبة 

فاملكتباااة الجامعياااة تخااادل شااارقحة مهماااة مااا  املجتمااات، وال اااي تم اااو  راااارات املساااتلبو، وال اااي 

تبلى  فاءاعم  ومهارعم  مربو ة بما ت  تملين خ د الدراسة  ي الجامعة، وما  خا د ماا تا  يممان 

راجات املتواجادك ماخاو الكتاب ومختماف املراجات املتواجادك م  معموماات مساتمدك ما  مختماف امل

باملكتباات، ولهاا ا يتوجاب علااى املساالاولم   لتفاتااة  هاى املكتبااات ما  أجااو النماوة  مااا و خاادماعما، 

فملد عممتنا جائحة لورو ا مرسا يجب  عتبار  منن، فحي  أيما عزل  الدود، وتصدت أرواح 

 ااي مجاااد موا بااة التكنولوجيااا ماا  خاا د تتميااة التحااود ماا   الك مااري ،  ، أيمااا أيلظاا  البصاامرك
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الجا ب الورقي التلميد ،  هاى الجا اب  لكلرو اي الردماي، ت ا  ، تعازد ملممراة أيلاا  ماا عزلا  

 وراءبا عدك أحمات.
ً
فة ِّ

 
م
َ
 مود بأ ممها، وجمدت فيما عدك أو أ  ف  التعبمر جو اللطاعات ُمخ

ادات النائمة م  سباعما، و ي ش   املجا،ت م  أجو تخطي و ي ملخمر  تمم  أ  تس يلظ الط

ملحماااااات والخااااارو  منماااااا بأداااااو ملضااااارار وخا اااااة ميااااادا  التعماااااي  ملعااااا    واتيااااان وفروعااااان، فالحاااااو 

الوتيااااد الاااا   ، مفاااار مناااان بااااو العمااااو الردمااااي و لكلرو ااااي، و تظااااافر اللطاعااااات والجهااااوم تكساااار 

 الليوم وملحمات
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 إدارة املكتبات يف ظل جائحة كورونا:

 مكتبات الشارقة العامة منوذجًا 
 

 إعداد:

 فداء العابد 

 مكتبات الشارقة -مسؤول قسم تقنية ونظم املعلومات 

Fida@shjlib.gov.ae  

 بسمى أنور المشوح 
       مكتبات الشارقة- رئيس قسم الاقتناء وتنظيم املعلومات باإلنابة

basma@shjlib.gov.ae 
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 :املستخلص
 

جملةةة الاجةةتاءات التةةت اتبعارةةا تبار  مكتبةةات الشةةارقة العامةةة  ةة   لقددس طددلب ثلالددء ثلىدد     دد 

رصةةةةةة  وتقيةةةةةةيم لباء ابارف للمكتبةةةةةةات   ةةةةةة  ظةةةةةةة  بهددددددس وذلدددددد  . 91ظةةةةةةة جائوةةةةةةة  ورونةةةةةةا  و يةةةةةة 

الكةةةةةةوارو والنةةةةةةواةل ورةةةةةةحت نزاةةةةةةةة الاجةةةةةةتاءات الالشتاةةةةةةةةة التةةةةةةت اةتمةةةةةة  را مكتبةةةةةةات الشةةةةةةارقة  ةةةةةةم  

ات ومةا لققتةم مة  وعةاوا وقةاظف ملةوظتف املكتبةة وللةتواب بولة الامار  توجيرات الجهات الترمية   

وقدددددس ثلادددددن ثلالدددددء ث ددددد    ثل  ددددد    .ومةةةةةا هب ةتةةةةةم مةةةةة  دةةةةةتا ب  لةةةةةة  ةةةةة  تقةةةةة  م  ةةةةة ما را للةةةةةتواب

  ةةة  ت بةةةء الاجةةةتاءات ووصةةةتها وضلةةة  مةةة   ةةة ل و ةةةء  والاطددداقيث  
 
لعةةةوب  املةةةوظت ا بليةةةة تمهيةةة ا

املهنيةةةة بات ةةةاض اجةةةتاءات  مة الصةةةوة والسةةة ملكةةةات رم و ةةةي مندجيةةةة م رورةةةة وتةةةو  ت هة ةةة  معةةةا  ت 

الالشتاةةة التت هقت را الجهات الصوية امل تصة    بولة امارات العتبية  املتوة    وضلة  لتعزةةز 

ور ةةةةةةء مسةةةةةةتوةات السةةةةةة مة لجميةةةةةةء املةةةةةةوظت ا والةةةةةةتواب وه ةةةةةةتاب املزتمةةةةةةء ليةةةةةة  ها املسةةةةةةؤولية  نةةةةةةا 

ووعليمةةةات ةةةةوية مةةة   ةةةفا جميةةةء لدةةةتا  مشةةةشت ة   ةةةول   قةةةوف  ةةةوا امللةةةت بتةةةو  ت تر ةةةابات 

املعنية الالشزاف برا لوما ارم ولما ة ه تاب هرت م لتزني رم اصابة بفف  تر هو روء والو  م  

 ان شار الوباء.

   اا ه مها: الشزاف مكتبةات الشةارقة بتوجيرةات الجهةات وقس و ل ثلالء إل  جملة من ثل اائج

وها املكتبةةةةة هوجةةةة ت ةةةةة با مةةةة  ال تائةةةةي الب  لةةةةة  ةةةة  تقةةةة  م الترةةةةمية  ةةةة  التعامةةةةة مةةةةء الجائوةةةةة  

الخةة مات مةة   ةة ل املوقةةء الالكشتواةةف  وهيرةةا ن وةةم  ةة  تبار  العمةةة ةةة   عةة  ولتةة  املةةوظت ا 

 م  امل ال ة املتوقعة باملصاب ا  وهيرم ق  قاموا بتق  م هةمالهم ة   ه مة وجم م  مناةلهم.

ر  اتباع ه ضة مماررات الصوة العامة    روت ا ه مها:  تو  وقس قسم ثلالء  سة ل  يات،

العمة اليومف  وتو  ت ال ةم النتس ت واملعنوف للموظت ا   ل الظتو  التا نةة  لضةماا تةو  ت 

بيئةةةة ةمةةةة مزهةةةز  بف ضةةةة وهة ةةة  معةةةا  ت الصةةةوة والسةةة مة املهنيةةةة   ريئةةةة املةةةوظت ا للعمةةةة  عةةة  

 (.91 و ي   (جائوة  ورونا

ابار  –مكتبةات الشةارقة العامةةة  –جائوةة  ورونةا -املكتبةات العامةة  الكلمااات املاتاة:ااة:

 الخ مات الالكشتونية. –العمة ة   ع   -لةمات 
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  :مقدمة
 

اجتةةةةةةةام العةةةةةةةالم الوبةةةةةةةاء وواجةةةةةةةم العةةةةةةةالم هجمةةةةةةةء   ةةةةةةةتو   ورونةةةةةةةا ورةةةةةةة   ضلةةةةةةة  مشةةةةةةةكلة ارةةةةةةةت ةم 

مواجهارةةةةةةا  و ةةةةةةوا بةانةةةةةةا تيةةةةةة  توجيةةةةةةم السةةةةةةؤال هوةةةةةةف:  يةةةةةةت وعاملةةةةةةم مكتبةةةةةةات الشةةةةةةارقة مةةةةةةء  ةةةةةةو  

 الجائوة؟!... وق  تناول البال  ةتض بوثم و ي املندجية هتية:

جائوةةة  ورونةةا ليةة  وجةة ت نتسةةها همةةاف بةةات الشةةارقة  ث ةةتا  سةة   ةانةةم مكتمشددةلة ثلالددء  

توةة ف لقيقةةف  تةةتض ةليرةةا املوا ظةةة ة ةة  داقمهةةا ورواب ةةا  ةة  الجانةة  الصةة   مةة    ةةت  لةةة  ةة  

 تق  م   ما را للجمهور.

 : ولق  ان ثقم م  ا كالية امل تولة هرئلة البو  هتية:أطئلة ثلالء
 

  يت واجهم تبار  مكتبات الشارقة جائوة  ورونا؟ -1

الاجةةةتاءات الالشتاةةةةةة التةةةت اتبعارةةةا للوتةةةاع ة ةةة  موظتيرةةةا وة ةةة  الجمهةةةور مةةة  اصةةةابة مةةةا    -2

 بالوباء؟

 ما   الاجتاءات الب  لة التت ات و را    ر ية تق  م   ما را؟ -3

 ما   ه م الاب اةات والانزاةات والتزارب -4
 

 أهداف البحث :
 

 رص  لباء الابارف ملكتبات الشارقة ووعاملم مء الجائوة. -1

معت ةةة الاجةةتاءات الالشتاةةةةة التةةت اتبعارةةا  ةة  مواجهةةة الجائوةةة للوتةةاع ة ةة  جمهةةور رواب ةةا  -2

 وموظتيرا.

 ةتض الاجتاءات الب  لة    تق  م الخ مات للجمهور. -3

 ةتض الانزاةات والتزارب التت قامم برا املكتبة    ظة الوباء -4
 

، وللد  ث لد ا ثللالدء  إةثاة اتمدات ول ديدل ةوا دا وق  ارتلزف ةتض التكت      وا البو 

تقسيمم تي  مق مة ومبوث ا  ةت م املق مة  ع  في ث كااات ومؤطسات ث دل مات ثلديبية، 

 ملشكلة البو  وهرئلتم وه  ا م و  تم. -با تصار-الارار ل 
 

ناةلةةةةةةةةة  ورونةةةةةةةةا  قةةةةةةةة  ةةةةةةةةةتض لكيتيةةةةةةةةة: وعامةةةةةةةةة تبار  مكتبةةةةةةةةات الشةةةةةةةةارقة مةةةةةةةةء ث الددددددددء او ، أمددددددددا 

 واجتاءات الالشتاةةة التت ات و را تزا  املوظت ا والتواب  وضل     م لب ا:
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 .امل ل  لول:  كوا وعاملم تبار  مكتبات الشارقة مء الجائوة 

  التتع لول: اجتاءات الوقائية 

 التتع الثااف: اجتاءات الع جية 

 عارا تبار  مكتبات الشارقة للوتاع ة   املوظت ا امل ل  الثااف: الاجتاءات الالشتاةةة التت اتب

 والتّواب.

 التتع لول: الاجتاءات الالشتاةةة التت اتبعارا تبار  مكتبات الشارقة للوتاع ة   املوظت ا 

 التتع الثااف: الاجتاءات الالشتاةةة التت اتبعارا تبار  مكتبات الشارقة للوتاع ة   التّواب 
 

وف جةةةةاء توةةةةم ةنةةةةواا: اجةةةةتاءات الب  لةةةةة  ةةةة  تقةةةة  م الخةةةة مات وه ةةةةم والةةةةوأمددددا ث الددددء ثللددددا  ، 

 التزارب وانزاةات   ق  جاء    م لب ا: 

 .امل ل  لول: اجتاءات الب  لة    تق  م الخ مات 

  امل ل  الثااف: ه م التزارب وانزاةات التت لققارا مكتبات الشةارقة العامةة  ة  ظةة جائوةة

  ورونا.

 ثم جاءت الخاتمة لبياا نتائج البو  والتوصيات.
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املبحث األول: تعامل إدارة مكتبات الشارقة مع نازلة كورونا واالجراءات االةرتازية 

 اليت اختذتها جتاه املوظاني والرواد

 

 :املطلب األول: هكذا تعاملت إدارة مكتبات الشارقة مع اجلائحة

  ثل يع او   إلاجيث ثت ثل قائية
 

اتبعةةم مكتبةةات الشةةةارقة جملةةة مةة  الضةةةوابر واجةةتاءات الالشتاةةةةة ووعاملةةةم مةةء الجائوةةة منةةةو 

اللوظةةةةة لويةةةة  للوبةةةةاء ب تبةةةةاع ريارةةةةات معينةةةةة  ةةةة  مقةةةةت العمةةةةة للموا ظةةةةة ة ةةةة  الصةةةةوة العامةةةةة  

و ةةةةةةماا اشةةةةةةت اجةةةةةةتاءات وار ةةةةةةابات الوقائيةةةةةةة ةحةةةةةةت مواقةةةةةةء ورةةةةةةائة التواصةةةةةةة التقميةةةةةةة التعالةةةةةةة 

 ضمنم الت اب ت الوقائية  والتت ات و را املكتبات ة   ة   مستوةات:للمكتبات  وت

وة ةةةةةة  مسةةةةةةتوب مبةةةةةةااف املكتبةةةةةةات ةملةةةةةةم ة ةةةةةة  املوا ظةةةةةةة ة ةةةةةة  ال اقةةةةةةة الارةةةةةة يعابية للقةةةةةةتاء با ةةةةةةة 

وعقةةةةةةةيم  ةةةةةةامة لكةةةةةةةة املواقةةةةةةةء الخاصةةةةةةة برةةةةةةةا  والالشةةةةةةةزاف ث كاادددددددات  ي دددددددامج املكتبةةةةةةات  مةةةةةةةا و ةةةةةةعم 

 ما  .والهواتت وهجهز  الكمبيوتت  ع  ملسها  شكة متكتر ب جتاءات وعقيم وت ه ت هر ح املكت  

رةةةةاةة  ةةةةومف د شةةةةت  الةةةة واف(. تنتيةةةةو ةمليةةةةات  91 شةةةةكة مسةةةةتمت وملةةةة    ةمةةةة ت تيةةةة  وعقةةةةيم املكتبةةةةة

التعقيم والت ه ت املستمت لكا ة املتا ي م  بينرا بورات امليا  واملصاة  والس لم ولر يات مء 

  تور  ت صيص منادي الت زة  بوي  تصبح رهلة التعقيم.

ة. و وعقةةيم ال ةةاوات واملقاةةةة  ه ضةةا و ةةء املعقمةةات ةنةة  مةة  ة املكتبةةةة ونقةةا  الخ مةةة املكت يةة

بةةةةةةامل هتات ةقةةةةةة   ةةةةةةة ارةةةةةةت  اف وتةةةةةةو  ت هجهةةةةةةز   ا ةةةةةةتة للوةةةةةةتار  باإل ةةةةةةا ة تيةةةةةة  الالشةةةةةةزاف بارتةةةةةة اء 

 الكمامات وو ء لولات ار اب ة تتي  بمسا ة التباة  املو ب 

 مةةةا ةملةةةم مكتبةةةات الشةةةارقة لو ةةةء مهةةةاف وتجةةةتاءات رصةةة  التقيةةة  بةةةاإلجتاءات الوقائيةةةة وت بيةةةي 

 الاجتماع  ملوظتف الخ مة املكت ية والقياف بزوات بورةة ومستمت التباة  

والتقيةةة  مةةة  الجميةةةء بالةةة  ول مةةة  بةةةاب موةةة ب والخةةةتو  مةةة  بةةةاب   ةةةت وت ةةة ا لبةةةواب ل ةةةتب  

ت ة ا  ما تةم وارت  اف لبواب الكشتونية التت تضم  تقلية ارت  اف ل  ف ةن  ال  ول. 

.املصليات وقاةات ال تة  وتم تة
 
 اب   توها ت رةزيا

مشةت  2هما    قاةات امل العة  تم تنظيم املقاة  وال اوات مء الوتاع ة   مسا ة ا تقة ةة   

 1بةةةة ا ل ةةةةخات  ةةةة  املكتبةةةةة بتو  ةةةة  ا بملصةةةةقات هر ةةةةية. ة ةةةة  ها  زةةةةة  ةةةةة ب ل ةةةةخات ةةةةة  

 ه خات(. 8ه خات ة   ال اولة الوال   دوالتت  مك  ها يشغلها 
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اف مكحةةةةتات الصةةةةوت ال ا ليةةةةة لتةةةةو  ت الجمهةةةةور بقواةةةةة  و باب التواجةةةة   ةةةة ل والقيةةةةاف بارةةةةت  

 املتللة الثالثة وتوةيارم باإلجتاءات الالشتاةةة.

و ء  ا ة ال  تات والع مات التت تتضم  التعليمةات الخاصةة بالتة اب ت واتبةاع  ا ةة التعليمةات 

 الوكومية     وا الص ب.

مةةةةا مةةةة  ب ةةةةةول املكتبةةةةة  وتةةةةةم  06و   تتزةةةةاوة هةمةةةةةار م تةةةةم منةةةةء  بةةةةةار السةةةة  مةةةة  الجمهةةةةةور والةةةة
 
ةا

.
 
 السمام لهم بال  ول ت رةزيا

.
 
 وتم تقيي  ال اقة الار يعابية للمواقت با ة املكتبة  ثم ر ء اسبة الا غال ت رةزيا

 تم اةاب  توةيء هجهز  الواروب بوي  توقي التباة  ب ا املست  م ا.

  ةةةةت  وتف يةةةة  الوضةةةةور مةةةةء ال ةةةةخص املسةةةةؤول مةةةة  ةةةةة ف ارةةةةت  اف جهةةةةاة البصةةةةمة لتةةةة  ا ةةةةعار 

 املوارب ال شتةة واملتواج     الارتقبال.
 

  ثل يع او   إلاجيث ثت ثلدالجية

ةنةة  ظهةةور لةةاات مةة  الوبةةاء  ةة  املكتبةةة  قةة  اتبعةةم املكتبةةة جملةةة مةة  الاجةةتاءات الالشتاةةةةة منرةةا 

هقت ةةةةا ال ةةةة  الوقةةةةاظف وتبار  املةةةةوارب  ومةةةةا واتبةةةةاع الاجةةةةتاءات الابارةةةةةة التةةةةت  91ةةةةةزل املوظةةةةت ملةةةة   

ال شةتةة بويةة  ا يعةةوب للعمةةة تا  عة  الانارةةاء مةة  مةة   ال جةةت الصة   و عةة  ةمةةة م ةةوة لنةةت 

والتةةةةةت تتيةةةةة  ب لةةةةةو  مةةةةة  املةةةةةتض و ةةةةةول  الوةةةةةال بال سةةةةةبة مل ال ةةةةةة املوظةةةةةت ملةةةةةتة   ةةةةةار  العمةةةةةة 

 واله   م   ة  وا اتباع هة   معا  ت الصوة والس مة.

اني: االجراءات االةرتازية اليت اتبعتها إدارة مكتبات الشارقة للحااظ على املطلب الث

 املوظاني والرّواد

 

  ثل يع او   الاجيث ثت الاحترثتية ثلتي ثلادتها إةثاة مكااات ثلشااقة للح اظ     ث  ظ ين
 

 للقتارات الصابر  م  
 
الهيئةة الودنيةة إلبار  التقي  باإلجتاءات الوقائية والت اب ت الالشتاةةة و قا

 ال وارئ والكوارو ولةمات.

ا تيةةة  مقةةت العمةةةة وضلةة  بتةةة وةت املةةوظت ا  تعمةةةة التةةةتا  وتتضةةم  الخ ةةةة ةةةوب  املةةةوظت ا تةة رةزي 

ا لتوقيي ل  ا  للعمةة  بالتناوب    مقت العمة هو ة   ع  م  املنزل. وق  ا  كوا لمت منصت 

وعليةي التعاليةات والحةتامج الثقا يةة واةتمةاب ا ة تية  باإل ةة   عة   ةوا  عة  املهةاف ت صصةية. 

 الا شتا ية منرا  قر لت  ت عاٍر   ت.
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 %  06وارتئنا  نظاف الورب ات بما   نار  مء ال س  املعتم   لع ب الكابر    مقةت العمةة. د 

%( مةةةةةةةةةء مماررةةةةةةةةةة التباةةةةةةةةةة  الاجتمةةةةةةةةةاع  ة ةةةةةةةةة  النوةةةةةةةةةو املو ةةةةةةةةة ت بةةةةةةةةةم. ومتاةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةعة  06 %  06

 الار يعابية للمكات  وتقن ا ة ب التواب.

والتقليةةةة مةةةة  التواصةةةة وجهةةةةا لوجةةةم مةةةةء املةةةوظت ا ل تةةةةت ةت ةةةة للعةةةة وب و ةةة  التئةةةةات املسةةةةت نا  

العمةةةة املبا ةةةةت  ةةةة  مبةةةااف املكتبةةةةات وةةةةةتم تكلةةةةيتهم بالعمةةةة ةةةةة   عةةةة .  مةةةء ل ةةةةو  عةةةة ا الاةتبةةةةار ها 

 التئات   :

  وما  وا. 06املوظتوا م  التئة العمتةة 

   )املوظتوا املصابوا بفمتاض مزمنة وهمتاض  عت املناةة. دوجوب تقتةت دبت 

  .املوظتوا ضوو اةاقة 

 )املوظتات الووامة. دوجوب تقتةت دبت 

 )العمالة املساة   دالعمال واملست  م ا والسائق ا واملن وب ا 

  وضلة  لوة ا املوظتات ال وف ل ير  هبناء ملتوق ا بال رارة م  الصت التارء  ما بوا

انارةةةةةاء العةةةةةاف ال را،ةةةةة ت الوةةةةةاي   د  ةةةةةت  ةةةةةهاب  لل الةةةةة  للتقةةةةةوةم ال را،ةةةةة ت لول هو الثةةةةةااف   

  هاب  ارتمتارةة برارة   هف اثباتات ه تب ررمية(

وتةةةةم اةتمةةةةاب الاجتماةةةةةات الا شتا ةةةةية  او تقليةةةةة ةةةةة ب الوضةةةةور مةةةةء متاةةةةةا  املسةةةةا ة املعتمةةةة    ةةةة  

 التباة . 

 املكت ية. املنزل للموظت ا    م تلت لقساف املت زةة والخ مات ر ء قتار العمة ة   ع    

الالشةةةةةزاف والتقيةةةةة  بارتةةةةة اء الكمامةةةةةات والقتةةةةةاةات  ةةةةة  جميةةةةةء لوقةةةةةات وةةةةةة ف ر ةةةةةء الكمامةةةةةة هو  لةةةةةء 

جةتاءات القتاةات الب ر يكيةة تا    بورات امليا  ار ب الها بز  ة  . باإل ةا ة تية  جملةة مة  ا 

 هتية:

   مسا ة مشت   ل ا التعامة ه تة  و   الاجتماةات. الوتاع ة 

 . الابتعاب التاف ة  مصا وة ه تة 

 .ا صام التورف ل ا م ال ة مصاب هو مش بم باإلصابة 

 .) ة ف ارت  اف لبوات املششت ة دمثال هجهز  تة اب القهو 

 ت ة(.التف   م  وعقيم املسالات املششت ة قبة ارت  امها دمثال املكات  املشش 

 .تقلية م مسة لر ح ولبواب 

 ارت ف الحت   وال توب  ار  املكات   ع  وعقيمها 
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 .)تومة املسؤولية املزتمعية دالكة مسؤول ة  الكة 

 ات اض الت اب ت الوقائية ال ةمة لال الشعور بفل  هةتاض انتلونزا. 

 ىكوروناتة مالجهةرص املتغ تاتالصويةللموظتو يوااا  با من صابةهل املوظتي بع و

 .املعنيةوالب ءب جتاءات التعقيم والوقا ة

  متا عة تنزاة املوظت وتوثيي العمليات واجتاءات م    ل ارت  اف الورائة التقنية

 .والحتامج الكشتونية  شكة  عال

  الت سيي مء تبار  تقنية املعلومات ارتو او هنظمة تلكشتونية رقمية لجميةء اجةتاءات

 واجتاءات التت وست ع  الوضور ال خص تالورقية 

 ارت ف دلبيات ال عاف وال توب  ار  املكات   ع  وعقيمها. 
 

 الاجيث ثت الاحترثتية ثلتي ثلادتها إةثاة مكااات ثلشااقة للح اظ     ثليوثة ثل يع ثللا   

  شةةت  مؤقتةةم لتشةةت  ثةة و  ةةهور لويةة  مةة  اةةةاب   ةةتح 92منةةء ب ةةول لدتةةال بوا 
 
املكتبةةات  ةامةةا

 ابوابرا ثم تم السمام لهم ب  ول املبن  مء اتباع الاجتاءات الالشتاةةة.

الكشةت ةة  الوةةتار  ةنة  مة  ة املكتبةةة والالشةزاف التةةاف بارتة اء الكمةاف والقتةةاةات وةة ف ب ةةول 

 التواب م   بار الس  ومم  تزاوةت هةمار م الست ا ةاما
 

تقديم اخلدمات وأهم التجارب واالجنازات املبحث الثاني: االجراءات البديلة يف 

 وف:ه مطلبان:

 

 ث طلب او   الاجيث ثت ثلاسيلة في لقسيم ثلخسمات

 ثل يع او        ديس مقانيات مكااات ثلشااقة 
 

وقةةةة  تةةةةم اةتمةةةةاب ريارةةةةة معينةةةةة  اصةةةةة بمكتبةةةةات الشةةةةارقة ليةةةة   قةةةةوف املوظتةةةةوا بةةةة  تا  املةةةةواب 

ةةةةةةا مةةةةةةء ه ةةةةةةو  ا ةةةةةةة الالتيادةةةةةةات الوقائيةةةةةةة بارتةةةةةة اء الكمامةةةةةةات  واملقت يةةةةةةات مةةةةةة  منا ةةةةةةو ارجةةةةةةاع  ومي 

 والقتاةات.  تم و ء  و  الكت     صناب ي مغلقة وا ار  بتارةخ ا تا .
ه ةةةاف  ثةةةم ت تاجهةةةا للتعقةةةيم بارةةةت  اف  0 ةةة  ال جةةةت الصةةة   ملةةة    ومةةة  ثةةةم و ةةةء  ةةةو  الصةةةناب ي

   و جية ارجاع وم  ثم اةاب  للت .“ Book Showerجهاة" 

 قوف املوظتةوا  ة  قاةةة ال تةة  غسةة للعةاب ابرا يةة وةةزل ق ةء لثةاو القما ةية إلبراجهةا 
   ل الص   للكت     ال جت الارتمتار      ة تنظيت ووعقيم املتتو ات الالشتا  

 املتالة ال لقة.



  

115 

 

 إدارة املكتبات يف ظل جائحة كورونا: مكتبات الشارقة العامة منوذجًا  

ةةةةا وةةةةةتم لصةةةةي   ةةةةتم وسةةةةليم املةةةةواب واملقت يةةةةات التةةةةت تةةةةم مجز ةةةةا  ةةةة  ه يةةةةا  ب رةةةة يكية مغلقةةةةة لتارة 

ملصةةةةةةةقات وعتةتيةةةةةةةة بارةةةةةةةم العضةةةةةةةو  ومعلومةةةةةةةات الاتصةةةةةةةال ومةةةةةةة   اةةةةةةةةار  وار ةةةةةةةابات الخاصةةةةةةةةة 

 باارت ف لضماا ر مة العضو وضل  و ي اجتاءات الالشتاةةة.

 ء لاوةات ب ر يكية  ب ت  ال جم مااعة لل ستب  وا إلتماف ةملية مجت الكت  املعار . تا

 اةتماب وتص  ت صناب ي ارجاع الواوف لكا ة التتوع.
 

 
 

 لتشةت  ثة و  ةهور لوية  مة  اةةاب   ةتح املكتبةات 
 
تم اةتماب  لية الزةار  ة  دتةةي ال جةز  اتتيةا

الزائةةةةت بقسةةةةم الارةةةةتقبال  ةةةة   ةةةةة مكتبةةةةة ل جةةةةز رةةةةاةات الزةةةةةار  ابوابرةةةةا  بويةةةة   تصةةةةة العضةةةةو هو 

املتالةةةةةةة  وبموجةةةةةة  ضلةةةةةة   وةةةةةة ب املوظةةةةةةت املعنةةةةةةت املوةةةةةةة   ثةةةةةةم  بلغةةةةةةم ةنةةةةةة  لضةةةةةةور  تيةةةةةة  املكتبةةةةةةة 

 .باإلجتاءات الوقائية املعتم   وموة  اناراء الزةار 
 

الاجدددديث ثت ثل ددديع ثللددددا      ددد   ددددديس ثلخدددسمات ث قسمددددة مدددن قاددددل مكاادددات ثلشددددااقة لاد يددد  

 الاحترثتية ط ث  للكااا واط ا 

  تةةةةو  ت قاةةةةةة مت صصةةةةةة لضةةةةعا  النظةةةةت والتئةةةةةات الخاصةةةةة مةةةة  املكتةةةةةو  ا توةةةةوف جميةةةةةء
 املستلزمات لهو  التئة 

   تةةةةةةو  ت قسةةةةةةم للتووةةةةةةةة التقسةةةةةةت لتووةةةةةةةة املةةةةةةواب املسةةةةةةموةة واملتئيةةةةةةة واملقةةةةةةتوء  املتالةةةةةةة  ةةةةةة
ايةةةةة  رقميةةةةةة ور عهةةةةةا ة ةةةةة  املسةةةةةتوبع  مكتبةةةةةات الشةةةةةارقة دالكتةةةةة  النةةةةةابر  والكتةةةةة  الورقيةةةةةة(

 التقست الخات بمكتبات الشارقة
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  تةةةةةةو  ت هجهةةةةةةز  التعقةةةةةةيم للكتةةةةةة   التعقةةةةةةيم بارةةةةةةت  اف ل ةةةةةةعة وجهةةةةةةاة التعقةةةةةةيم لصةةةةةةتوات
 الكتاب 

  ةةةةةةاب  الا ةةةةشتاي  ةةةة  ةضةةةةوةة ال تةةةةة ومةةةة  ثةةةةم تتقيارةةةةا لليةةةةا ع ا وصةةةةوا لشتقيارةةةةا للعضةةةةوةة
 العامة

  ب والبالث ا ملا و تتم لهم م  مت لباتهصبوم املكتبات الوجهة لوي  لل . 
 

 ث طلب ثللا    أ م ثلاجااب والا جاتثت ثلتي حققتها ث كااة في ظل جائلة ك او ا

 ثل يع او   مااةاثت مكااات ثلشااقة 

  مل  مكااات ثلشااقة خال  جائلة ك او ا     ثلدسيس من ث ااةاثت وأ مها 
 

 مبةةةةةةابر  منظمةةةةةةة العةةةةةةالم ارةةةةةة مف للشتبيةةةةةةة والعلةةةةةةوف  وعةةةةةةاوا مكتبةةةةةةات الشةةةةةةارقة العامةةةةةةة مةةةةةةء

والثقا ةةة دتيسيسةةةكو(  التةةت هدلقارةةةا توةةةم  ةةعار "بيةةةم ايسيسةةةكو التقسةة "  وانظمةةةم لهةةةا 
برةةة   بةةةةم العمليةةةة التعليميةةةة والثقا يةةةة  ةةة  ظةةةة اجةةةتاءات التةةةت  ت ةةةها العةةةالم ملواجهةةةة 

تية  مةا تضةمم مة  موتوةةةات  ةا تو   ورونةا املسةتز   لتتةتح البةاب همةاف القةتاء للوصةول 

  وو ةةجية  www.icesco.org معت يةةة ةحةةت الةة  ول تيةة  موقةةء املنظمةةة ةحةةت  ةةبكة الانشتنةةم
العضوةة م    ل اتباع الخ وات ال ةمة  والاد ع ة   ما تق مم مة  ةنةاوة  ومصةابر 

ةلميةةةة تيةةةة  جانةةة  موتوةةةةةات "بيةةةم ايسيسةةةةكو التقسةةةة " التةةةت وغ ةةةةف جميةةةء مزةةةةاات ةمةةةةة 

 .املنظمة الشتبوةة والعلمية والثقا ية  واملوجهة تي  جميء التئات العمتةة

 لتا عةةةةةة لهيئةةةةةة الشةةةةةارقة للكتةةةةةاب ا الشةةةةةارقة العامةةةةةة ن وةةةةةم "املكتبةةةةةة الالكشتونيةةةةةة" ملكتبةةةةةات

 لةةول العةةالم ليةة  انضةةم تيةة  قائمةةة هةضةةا را  00بالوصةةول تيةة  قةةتاء مةة  
 
  8606بلةة ا

 
قارئةةا

 وضل     الا شتاي    العضوةة الو ية مل   ةاف.
 
 م ج 

  هةلنةم تبار  "مكتبةات الشةارقة العامةةة" التا عةة لهيئةة الشةارقة للكتةةاب  ةة   ةتح مكتبارةةا
 لجميةةةء ل ةةةتاب والتئةةةات العمتةةةةة  ةةة  م تلةةةت هنوةةةاء العةةةالم ملةةة   ث ثةةةة الكشتونيةةةة مزانةةة
 
ا

م   ا  تاب ومص ر معت    0  مق مة ه تت م  2626ه هت اةتبارا م  هبتةة ولت   ونيو 

لغةةةةةات م تلتةةةةةة  وقةةةةة  هجةةةةةتب البةةةةةالث ا  ةةةةة ل هقةةةةةة مةةةةة   ةةةةةهتة   96تلكشتواةةةةةف  بةةةةةف تت مةةةةة  
 هلت ةملية    قاة   بيانا را  02991

 مل   ةاف  وضل  للتا ب ا    ال  جية   ل تم من 
 
ح العضوةة لرارية    املكتبة مزانا

 2629مار   

   91تتالة قواة  بيانات ج      وا ا ة مصابر الكشتونية ت ص  و ي. 
 

https://www.youm7.com/story/2020/4/23/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%86/4739212
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 واإلجنازات:الارع الثاني: التجارب 
 

 عضوية املكتبات: .1

لل سةةةةةةهية ة ةةةةةة  الاةضةةةةةةاء الوصةةةةةةول لوةيةةةةةةة املكتبةةةةةةات بةةةةةةفقتب  ةةةةةةتع لةةةةةةم  يسةةةةةةت يء الاةضةةةةةةاء  •

 ارتعار  هو ترجاع املواب املعار  م  هف  تع م  ه تع مكتبات الشارقة 
  ما يست يء دل  ةنواا م  هف  تع م  ه تع املكتبات دتبابل اةار  ب ا املكتبات( •

 ج سية( 00وبا ت   الج سيات د تق ف مكتبات الشارقة   ما را لجميء لةمار  •

تو  ت هنواع ةضوةات م تلتة ت نار  مء الا تاب  يسةت يء ا تيةار نةوع العضةوةة لسة   •

 التياجاتم م  املكتبات دةامة  برارات ةليا(

اةتمةةاب املكتبةةات ميثةةاا اشةةت القةةتاء  ةحةةت تةةةار  الكتةة  باا ةةشتاي  ةة  ةضةةوةة ال تةةة مةة   •

بترةوف رمزةةة ت نارة  مةء ةمةت   ها  98ولتة   92مةت هو اليةا ع ا مة  ة  92ولتة   6ةمت 
 صةةبح ةضةةو مةة  هةضةةاء مكتبةةات الشةةارقة وةملةة  ب اقةةة العضةةوةة  هةةو  ررةةمم التتلةةة 

 وال سمة ة    تا  الادتال. 
  وج  مم زات  اصة لعضوةة التئات الخاصة م  لي  م   الاةار  ورروف الا شتاي  •

ةةةةةممم لتوسةةةةة ا تزتبةةةةةة التةةةةتب وتةةةةةو  ت تمكانيةةةةةة الوصةةةةةول تيةةةةة  املصةةةةةابر  العضةةةةوةة • الو يةةةةةة صل

الالكشتونية    مكتبات الشارقة العامة  وجعلها تزتبة متعمةة بالت ةا وضلة  بتةو  ت مةواب 
املعت ةةةةةةة ومصةةةةةةابر املعلومةةةةةةات بفيسةةةةةةت السةةةةةةبة وبفقةةةةةةة جهةةةةةة  وهرةةةةةةتع وقةةةةةةم   مةةةةةةة. وت ةةةةةةتص 

ة للسةةةةةةةةةةةينما الك رةةةةةةةةةةةيكية ول ةةةةةةةةةةة ف منصةةةةةةةةةةة ب مكانيةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةة  ول تيةةةةةةةةةةة  منصةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةانو ف و ةةةةةةةةةةة 

لتعزةةةةةةةز املهةةةةةارات مةةةةة   ةةةةةة ل برو   باإل ةةةةةا ة تيةةةةةة  منصةةةةةة لينكةةةةة  تا والوثائقيةةةةةة. املسةةةةةتقلة
 التي  و يعت ها  حتاء  ة    مزالم.

وللمؤرسات التت تت   ب  جيء موظتيرا ة   القتاء  تةم تةو  ت ةضةوةة  اصةة بمم ةزات  •
 ت نار  مء املؤرسات 

 

  ومباشرة:خدمات عامة  .2
الخ مةةةةةة املتجعيةةةةةة دتقةةةةة ف املسةةةةةاة   ال خصةةةةةية للمسةةةةةتتي     ةةةةة  متةةةةةا عارم للمعلومةةةةةات   •

وعلةيم املسةتتي    ارةت  اف  ة مات املكتبةة او مصةابر املعلومةات املتةو ت   يرةا  هو تةو  ت 

 امل لوبة ةحت الحت   الالكشتواف(
 
 املعلومات هو ال  خ الكشتونيا

املةةةةواب املتةةةةو ت  لةةةة  ثا وا تيةةةةار املةةةةواب وثيقةةةةة   مةةةةة الادةةةةة الجارةةةةةة دنظةةةةاف ارةةةةتعتاض   •

الصلة بالتياجات املستتي  وو جية  و  املواب لغتض ه عار  ةؤاء املسةتتي    الةو   
 (.تتتبر  و  املواب بالتياجا رم
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ةةةةةةتض  - البةةةةة  الانتقةةةةةاظف للمعلومةةةةةات دةةةةةةتض الوثةةةةةائي والةةةةة ورةات ة ةةةةة  املسةةةةةتتي     •

ت الهاتتيةة باملسةتتي     ال شةت  اة ميةة بو ةء امل بوةات الو  ثة وه لتارةا  الاتصةاا 
 الاة نات(

 قةةوف قسةةم الشزوةةة  ب  ةة اء الكتةة  واملةةواب التعليميةةة الجهةةات املوليةةة وال وليةةة واملةة ار   •
 الوكومية والخاصة

  قوف قسم التعاليات ب نظيم  عاليات ا شتا يم وواقعية  •
 

 24/7ل فير ثلخسمات ثلذثلية  .1

التةةةت  ت ةة  العضةةةو بارةةةتعار را وضلةة  بالةةة  ول بوسةةابم مةةة  موقةةةء   مةةة مجةةةز العنةةاوة   •

ارةةت ف لوةيةةة مةة  الخزانةةة  0 21 هةةت  مكتبةةات الشةةارقة الكشتواةةف وةمكنةةم الوضةةور 

 الو ية بارت  اف الهوةة امارتية او ب اقة العضوةة الخاصة بم

o  يةات املتةو ت  تتالة   مةة ال جةز مة   ة ل لسةاب العضةوةة للعضةو لكا ةة املةواب واملقت

ة   لر ت ة ا ة  الارت ناءات وةتم متا عة ال لبات مة  قبةة قسةم اةةار  والعضةوةة 

ليةةةةة  رةةةةةيقوف املوظتةةةةةوا بواجبةةةةةات اجابةةةةةة ة ةةةةة  املكاملةةةةةات ومةةةةة   عةةةةة  تووةلهةةةةةا تيةةةةة  قسةةةةةم 

الخ مة املكت ية لإلجابة ة  لرةئلة املتجعيةة وبةو  املةواب وتزه ز ةا. ومة  ثةم الت سةيي 

عضةةةو وتة مةةةم بةةةفا  نةةةاي مةةةواب ومقت يةةةات ت تظةةةت .  ةةةتم التوضةةة ت لهةةةو  املةةةواب ارةةت ةاء ال

 ده اف ةمة م  تارةخ ال ل . 2  ل( 
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o  :يست يء املستتي  ال  جية ب  مات ضاتية ةحت موقء  هت  املكتبة الكشتواف مثة 

o  مة ال  جية  عضوةة املكتبات   
o  مة مجز قاةة   

o     مة مجز موة  لزةار  م ررية هو و   
o  مة ال  جية بالتعاليات   

o مة ال  جية  مت وع    املكتبات   
 

 ةةةةةة مات الواتيةةةةةةة مةةةةةة  موقةةةةةةء  هةةةةةةت  املكتبةةةةةةات   يسةةةةةةت يء العضةةةةةةو تز  ةةةةةة  اةةةةةةةار   ب ةةةةةةء  •

الترةوف  اةةةاب   لمةةة املةتور  تتقيةةة العضةةوةة  متا عةة لسةةابم  ةةااد ع ة ة  املةةواب املعةةار  
 التت تم مجز ا ل  م او 

وملسةاة   الةةتواب  صوصةةا الكبةةار بةةالعمت هو التئةات الخاصةةة مةة   ةةعا  البصةةت للوصةةول  •

الوةةةةت للمعلومةةةةات و ةةةةتت املكتبةةةةات البوةةةة  املصةةةةور للكبةةةةار والةةةةوف يسةةةةاة   للوصةةةةول ة ةةةة  
بيانات الاوةية     هت  املكتبةات الالكشتواةف با تيةار ررةوف الصةور التةت توةا ف املوا ةيء 

 ةية املتالة ة   ار ت قاةات املكتباتالخاصة بالو 
جهةةةاة الارجةةةاع الةةةواوف بالسةةةيار  والةةةوف  مكةةة  لرةضةةةاء مةةة  انوةةةاء الامةةةارات ارجةةةاع الكتةةة   •

   مةةةا هدلقةةةةم مكتبةةةات الشةةةارقة العامةةةةة  ةةة  املن قةةةة الشةةةةتقية  التا عةةةة لهيئةةةةة  0 21
 
ضاتيةةةا

بةةةت امل العةةةة    ت ةةةيح مةةة    لهةةةا للقةةةتاء ومو«صةةةن وا ارجةةةاع»الشةةةارقة للكتةةةاب    مةةةة 
ارةةةةةةةتعار  م تلةةةةةةةت هنةةةةةةةواع الكتةةةةةةة  لببيةةةةةةةة والعلميةةةةةةةة  وتةاب رةةةةةةةا بوا الواجةةةةةةةةة تيةةةةةةة  ب ةةةةةةةةول 

 .املكتبات
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 ةةتح املكتبةةة الكشتونيةةة مزانةةا لجميةةء ل ةةتاب والتئةةات العمتةةةة  ةة  م تلةةت هنوةةاء العةةالم  •

م  ةةة ا  تةةةاب ومصةةة ر معت ةةة   0  مق مةةةة 2626ه ةةةهت  بةةة ءا مةةة  هبتةةةةة لتةةة   ونيةةةو  0ملةةة   

تلكشتواةةةةةةةف د تةةةةةةة  الكشتونيةةةةةةةة  رةةةةةةةمعية  متئيةةةةةةةة  مزةةةةةةة ت  ررةةةةةةةائة جامعيةةةةةةةةة  تةةةةةةة  نةةةةةةةابر   

لغةةات  96ئر  بورات ت رة يةةة  ه ةة ف(   وبةةف تت مةة  م  ودةةات  مقةةاات  ملخصةةات   ةةتا

م تلتةةةةة. و يمةةةةا   ةةةةص الخةةةة مات التةةةةت تقةةةة مها املكتبةةةةات ل سةةةةهية ةمليةةةةة الوصةةةةول الوةةةةت 

للمعلومةةةةةةةةات مةةةةةةةةء اتبةةةةةةةةاع الاجةةةةةةةةتاءات الالشتاةةةةةةةةةةة للةةةةةةةةتواب بةةةةةةةةا ت   ج سةةةةةةةةيا رم وهةمةةةةةةةةار م و 

وةة املكتبةةةةات مسةةةةتوا م التعليسةةةةت والةةةةوف ي ةةةةجعهم لزةةةةةار  املكتبةةةةات هو الا ةةةةشتاي  ةةةة  ةضةةةة

ل دةةةةةة ع ة ةةةةةة  املعلومةةةةةةات املتالةةةةةةة رةةةةةةواء الكشتواةةةةةةف او ور ةةةةةة   و ةةةةةةول  تةةةةةةو ت ة ةةةةةة  ه صةةةةةةاظف 

 املكتبات الوقم والجه    

تقةةةةةة ف الخ مةةةةةةة اةةةةةةةار  الكشتونيةةةةةةة للكتةةةةةة  الكشتونيةةةةةةة واملةةةةةةواب املسةةةةةةموةة ةحةةةةةةت ت بيةةةةةةةي  •

 .هو تبرا ت ة   لجهز  الو ية
 

 خسمات ذثلية ةثخل ث انى  .2

( بةةا ت   هنواةهةةا و ةةول  تةةةو  ت Dell, Apple iMacاملكتبةةات هلةة و هجهةةز  الوارةةوب دو ةةتت 

 الحتامج التت  وتاجها لدتال وال  ب والبالث ا    ارتكمال برارارم 

تو  ت جهاة اةار  وارجاع الوف  مك  التوكم بارتتاةم لي  يست يء هةواب التئات  •

 الخاصة ولدتال م  ارتعار  وارجاع ال
 
 كت  ضاتيا

و تت املكتبات الكت  املسموةة التت يست يء التواب الارتماع برا ة  دتةي جهاة صغ ت  •

 ال جم 

( با ت   هنواةها و ةول  تةو  ت الحةتامج التةت Dell, Apple iMacهل و هجهز  الواروب د •

  وتاجها لدتال    ارتكمال برارارم 

تةةو  ت هجهةةز   اصةةة مثةةة: هجهةةز  التةةت وملسةةاة   التئةةات الخاصةةة للوصةةول للمعلومةةات تةةم  •

وسةةةةةةاة  ة ةةةةةة  تصةةةةةةتح الكتةةةةةة  والادةةةةةة ع ةليرةةةةةةا ةةةةةةة  دتةةةةةةةي تكب ةةةةةةت صةةةةةةتوات الكتةةةةةةاب  وغي ةةةةةةت 

 الخلتية   قوف الجهاة بقتاء  النص و و مصم للقتاء   ع   لغات

 اجهز  مل ح صتوات الكت  وقتاء  املوتوب للكتاب و و مصمم للقتاء   ع   لغات •

 تقست والور   للتواب مء الوتاع ة   لقوا املؤلتتو  ت هجهز  للتصوةت ال •
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 .و جيء الجمهور بالس اب ة  دتةي لنظمة الكشتونية مء التقي  بمسا ة التباة  •

 .ارت  اف املنصات الالكشتونية املعتم      الهيئة •

و ةةةةةةةتت املكتبةةةةةةةة هجهةةةةةةةز  مومولةةةةةةةة توةةةةةةةوف قصةةةةةةةص والعةةةةةةةاب وعليميةةةةةةةة متئيةةةةةةةة لل تةةةةةةةة ليةةةةةةة   •

 .اثتاء معلوماتم ب تةقم ممتعميست يء الارتمتاع    

•  3D Mono Video تةةةةو  ت املكتبةةةةة مزموةةةةةم وعليميةةةةة تلكشتونيةةةةة  ث ثيةةةةة ل عةةةةاب متعلةةةةي

بةةةةالعلوف والتكنولوجيةةةةا والهن رةةةةة والتةا ةةةةيات. توتةةةةوف ة ةةةة  نةةةةص و يةةةة  و رقسةةةةت  وتوةةةةوف 

 .ل  ف ة   موا ا  تتاةلية   هلعاب   تزارب معملية ما ب ا الادتال وامل رب

• 'VR   وسةةةةمح البيئةةةةات للواقةةةء الا شتارةةةة ت التةةةةت و ت رةةةةا املكتبةةةات لل تةةةةة ة ةةةة  تتاةلةةةةم مةةةةء :

املوتةةةةةوب بارةةةةةت  اف التقنيةةةةةات ال بيعيةةةةةة  وةةةةةةتمك  ال تةةةةةة بتزتبةةةةةة ت بيقةةةةةات الكمبيةةةةةوتت 

ث ثية ل عاب التت تلبت املو وةات املتعلقة بالعلوف والتكنولوجيا والهن رة والتةا يات 

العةةةالم   و ةةةول  ريسةةةمح الواقةةةء الا شتارةةة ت لل تةةةة بمماررةةةة  والت ز ةةةاء  ةةة  جميةةةء هنوةةةاء

ا  والتةةةةةةت  ا هو با ظةةةةةة الةةةةةةثم  هو نةةةةةابر  جةةةةة   مهةةةةةارات  ةةةةة  العةةةةةةالم الوقيقةةةةةف تكةةةةةوا    ةةةةةةت  جةةةةة  

 يست يء ارت  امها  ع  وعقيمها وةملية ال جت لكة جهاة  ع  الارت  اف.

• 3D Stereo Stem  الا ة ف التقميةة بت سةيي ث يةف ل عةاب و ةتت املكتبةات  مزموةةم مة  

القصةة ت  وةاليةةة ال قةةة بةةالعلوف والتةا ةةيات  ولتزتبةةة موتوةةةات الارةةشت و ث ثيةةة ل عةةاب  

يسةةت يء ال تةةة مشةةا    التةةيلم القصةة ت بارةةت  اف نظةةارات ث ثيةةة ل عةةاب  ةةوا وقةة  تةةم 

 .رب ها     مبيوتت مومول ث يف ل عاب وجهاة ةتض ث يف ل عاب

وب القتاء  ةن  لدتال رواء    مبااف املكتبات او    منزلم و تت ولت وةت وتوس ا مست •

 .مكتبات الشارقة قواة  بيانات  اصة بم رواء مسموع او الكشتواف

وملساة   ال تة للوصول الوت للمعلومات و تت املكتبات البو  املصور لل تةة والةوف  •

واةةةةةف با تيةةةةةار ررةةةةةوف يسةةةةةاة   للوصةةةةةول ة ةةةةة  بيانةةةةةات الاوةيةةةةةة  ةةةةة   هةةةةةت  املكتبةةةةةات الالكشت

 .ر ت قاةات ال تةهالصور التت توا ف املوا يء الخاصة بالوةية املتالة ة   

• 3D Printer:   لت ةةوةت متةةا يم القةة ر  ة ةة  انتةةا   وتنميةةة مهةةارات الابراي  لردتةةال تةةم

 .تو  ت دا عة ث ثية ل عاب يست يء ال تة ا تيار نموض  ل باةتم
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 اخلامتة  وتتضمن :

 

 :نتائج البحث

 

است تج ها مكتبات الشةارقة ارةت اةم اتبةاع ه ضةة املماررةات العامةة  ة ل العمةة الوكةومف  

 مةةا ارةةت اةم ها تزعةةة مةة  السةة مة مسةةؤولية الجميةةء مةة   ةة ل تنميةةة لةةس املسةةئولية لةة ب 

الجميء وارت اةم ها تو ت ار ةابات ال ةمةة لضةماا ةةوة املةوظت ا واملتعةامل ا وارةت اةم 

تبات الشارقة ات اض الت اب ت والاجتاءات الصويوة وم    ل وعاملها مةء لةمةة هةمةة  ورونةا مك

  هت مستع   ملواجهة هف هةمة ه تب.
 

 التوص:ات:

 

م   ة ل وعامةة مكتبةات الشةارقة مةء لةمةة التةت  ت ةم قيةوب   ةت نقشتلها ه م التوصيات التت 

 مسبوقة لول العالم   :
 

 ملواجهة هثار الخ  ت  التت وسب را لوبئة و ء  مانات ه ضة 

  الاةشةةةةةتا  بةةةةة ور التكنولوجيةةةةةا الكب ةةةةةت  ةةةةة   ةةةةةوا العصةةةةةت  ةصةةةةةت التوةةةةةول التقسةةةةةت وارةةةةةتغ ل

      مة الجمهور  عيلهاالتكنولوجيا وتت

  الشت  ز ة   ه تت دتا املواجهة والتت ثب م  اةليارا    مكا وة الت تو 

  بر   التوةية بم ادت املتض.توس ا ورائة التواصة با ة املكتبة 
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 مواجهة وحتدي املكتبات العامة الفلسطينية جلائحة كورونا     
 مكتبة بلدية نابلس العامة منوذجًا

 
 

 

 ضرار  محمد واصف زهدي طوقان

 مدير مكتبة بلدية نابلس العامة 

 .ورئيس جمعية املكتبات واملعلومات الفلسطينية

 .املؤسسة: بلدية نابلس       

dirar_touqan@hotmail.com    

 
تعانيررر  مررر كوذ و لرررال مررر  عررر   مرررا  أحرررد تمرررر طلسرررطوف بسرررروي اسرررتال ائية عاىرررة   ت فررر    ررر 

بشكل يومي مع الاحت   الغاشو وممارسات  القمعية املتمثلة بتقطيع ألارض وتدنيس املقدسات 

 وم ع الت قل.

إف مثرررررررل ارررررررتك املمارسررررررررات املتكرررررررررا أيررررررررت بشرررررررركل  بوررررررر    ررررررر  ا  رررررررردمات ال ررررررر  تقررررررردم ا مكتبات ررررررررا 

وارتبطت فري  الفلسطينية حال ا  حا  باقي مؤسسات ا الوط ية ا  دماتية والصحية ألاعرىذ  ما

 آلاونة ألاعو ا وبشكل إضافي مع معاناا أب اء شعب ا م  ا جائحة.

لقررد شرركل الارتبرراي الوييررت برروف الاحررت   وا جائحررة حلقررة ضررغل   رر  مكتبات ررا الفلسررطينية ممررا 

 
 
وأيررر سررلبا فرري  رردد ونو يرررة ا  رردمات املقدمررة  جم ررور املسررتفيدي  فرري املكتبرررات  زاد ألامررر تعقيرردا

ات را  إجرراءات متعرددا ومت و رة مر  القرائموف   ر  ارتك املكتبرات مر   بما اسرتلم الفلسطينيةذ 

 أجل الت فيف م  آياراا ومسايرا الوضع بشكل مسؤو .
 

مواجهةةةمل ابات ةةةلس انية ةةة    مل واليرررو ذ أضرررع بررروف أيرررديكو ارررتك الورعرررة وال ررر  جررراءت بع رررواف:  

 لجلئحمل كورونل، متخذا مات مل بةديمل نلبةس أنموذجل".

 

 
 

 

mailto:dirar_touqan@hotmail.com
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سست مكتبة بلدية نابلس العامة في العا  
ُ
مر  املللرس البلردي فري حي ر ذ والرتي    بقررار 0691أ

كاف يرأس  الد تور أحمد سروريذ لتكوف مكتبة  امة تقد  عدماتها لكاطرة الشررائا امللتمعيرة 

يةذ م  دارسوف وباحثوف وعراء واوااذ
ّ
وكانت ألاول  تأسيسا     مسرتوى طلسرطوف وألاردف  والسن

ت ا ا حكو ألاردنيذ وكاف أف عا  ج لة امللال حسوف بر  طر   ص اريا باطتتراك املكتبرةذ وتعت ر  ط

 بلدية نابلس هي ا ج ة املسؤولة واملمولة ل تك املكتبة العامة.
 

وتضرررو ج برررات مكتبرررة بلديرررة نرررابلس حاليرررا مرررا يربرررو  ررر  مائرررة و شرررر   ألفرررا مررر  الكتررر  واملراجرررع 

املكتبررات ا  اىررة ال رر  ت رر ح بهررا أ ررحابها مثررل مكتبررة الع مررة  باإلضرراطة وتشررتمل أيضررا   رر   رردد

 عررردري طوعررراف ومكتبرررة املرررؤرر الرررد تور ابرررراايو الفعررر  والرررد تور محمرررود  طرررا   و وررر او.  مرررا

تشررررتمل املكتبررررة   رررر  مر ررررم للويررررائت وألارشرررريف ممررررث  برررر  ي ال ررررج ت عرررر   ا حقبررررة العثمانيررررة 

 املل ت والصحف التار  ية.وال  يطانية وما ت اماذ إضاطة إل  

معانرراا  بورر اذ بسررال  الاحررت    سرررائي ي للمدي ررة والررتي  0691 انررت مكتبررة نررابلس م ررت العررا  

بمرردااماها  ردا مرررات وتفتريي محتو اتهررا وماررادرا  حيررق عرا  الاحررت   0661اسرتمر ح ررل العرا  

املتكررررا فرري التضررييت  ل هررا  الكثورر  مرر  أرشرريف ا و تتهررا التار  يررة والوط يررةذ إضرراطة الرر  محاو ترر 

 وطت عطة مم هجة ومدروسة.

القطا رات  أسروا ببراقي ا ر   أبوابهرا وفي ظل جائحرة كورونراذ اضرطرت املكتبرات الفلسرطينية إلر 

مر  القيرا  بردوراا وعلرت طررد جديردا  ا  دمية ألاعرىذ لك   لال لو يم ع مكتبة بلدية نابلس

إلررررر  طرررررتا أبوابهرررررا بشررررركل تررررردر  يذ وكانرررررت مررررر  أوائرررررل  و رررررادت إليارررررا  املعرطرررررة وتقرررررديو عررررردماتهاذ

املكتبات العامة     مستوى الضفة الغربية ال ر  اسرتو بت التلربرة بالتواىرل  ر  بعرد ل يفراء 

 بحاجة املستفيدي  منها.

   ررر  التغيوررر  والتطرررو ر فررري ا  ررردمات املكتاليرررةذ
 
 با ثرررا

 
ولعررر  العررراملوف فررري  وأوجررردت ا جائحرررة  رررام 

س العامرررررة دورا م مرررررا وبرررررارزا فررررري تطرررررو ر ا  ررررردمات ا  اىرررررة باملكتبرررررة واملتمثلرررررة مكتبرررررة بلديرررررة نرررررابل

بت سرريو الفعاليرررات والتعامرررل مرررع كاطررة شررررائا امللتمرررع بتيسرررو  ا  رردمات والتعلررريو والتواىرررل مرررع 

 ا جم ور.
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ات ررا   رردد مرر  الترردابو  و جررراءات الصررحية ملواج ررة ا جائحررة وطررت  املكتبررة  رر   مررا وأ ل ررت

 آلاتي:

  أ ل رررت مكتبرررة بلديرررة نرررابلس العامرررة إمكانيرررة تسرررلو الكتررر  املعررراراذ وإلغررراء الغرامرررة املاليرررة

 للكت  املتأعرا    مو داا ضم  برنامج   ارا  لكت ونية.

   تقديو عدمات    بعد مثل عدمة الفيسبوك والت اسل     املس لر في الرد     اسئلة

 اتف.الرواد وإجابة طلباتهوذ و تلال م  ع   ال 

   وطرت نسررا   ملروظفي املكتبرةذ لضرماف اسرتمرار ا  ردماتذ الطروار  ترو ا تمراد برنرامج دوا

 مع استعداد املوظفوف للتواجد     رأس  مل و وطت مقتضيات ا حاجة . ذ  A,B تبادلي

 .توطو   مامات و فوي للرواد واملوظفوف و و اا م  التدابو  الوعائية والصحية 

 وس.تبا د الرواد أي اء ا جل 

  نشرررت مكتبرررة بلديرررة نررابلس نشررررات تو و رررة وإرشرررادية وطررت برتوكرررو ت السررر مة الصرررحية

     ىفحاها  لكت ونية.

  ا جم ور       او    تتها ا جديدا.  ط حتفعيل املوعع  لكت وني 

 .إعامة لقاءات وطت ال  وتوكو ت الصحة ا  اىة الاادرا    وزارا الصحة 

  ور ألاطفا      م اة زو .التواىل املستمر مع جم 

  ا  اىة بتطو ر ا  دمات. الاحتياجاتاملستمر مع  وي  الاتاا 

  ت ويع النشر     ىفحاتها بما اشتمل  ددا م  ألا اني الوط ية والت ايية ضم  مف وم ا

 الواسع للثقاطة.

    حضور كاطة اللقاءات     ىفحات التواىل الاجتماعي وامل تمرة ب ردمات املكتبرة عر

 ا جائحة.
 

مرررع كرررل مرررا سررربتذ أعرررتت مكتبرررة بلديرررة نرررابلس   ررر   اتق رررا ضررررورا تطرررو ر ا  ررردمات و جرررراءات 

 املعمرررررو  بهررررراذ وتطررررررو ر الكرررررادر الالشرررررري ليكرررررروف عرررررادرا   رررررر  التعرررررا ي مرررررع اررررررتك ا جائحرررررة اللئيمررررررةذ

 أجل:م   والدؤوبمستقب  ال  العمل ا جاد  مست لاوف منها الع   ومتطلعوف
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 مات الرعمية.توطو  ا  د -0

شررررررراء أدوات ومعرررررردات جديرررررردا تسررررررا د   رررررر  تسرررررر يل إجررررررراءات السرررررر مة  شررررررراء معقررررررو  ررررررا   -2

 للكت . 

 فر   -3
 
التطلع إل  ماادر رديفة للتمو ل ت فيفا    البلدية ال ر  تمرر بسرروي ماليرة ىرعبة   ت

بردأت إدارا     أحرد مر  عر   التواىرل مرع ج رات  ربيرة يجرل تروطو  الرد و الر ز  لرتلالذ وعرد 

 املكتبة بت فيت بعض ا والعمل جاري يجل تأموف تمو ل لت فيت بعض ا آلاعر.

 تدر   طواعو  مل تكوف عادرا للعمل في ظل ظروي عاىة وتحديات مشابهة. -1

 
 

. ظرررروي عاسرررية ووبررراء لعررروفذ أيرررر و  زا  يرررؤيرذ لكررر   رادا فررري التاررردي لررر  عو رررة وحاضرررراذ نعرررو.

  وسنبت  

ولفتررررررات اتحادنررررررا وسررررررتحتات الرررررر  توج هررررررات  جررررررل التحرررررردي املسررررررتمر ل ررررررتك ا جائحررررررةذمررررررا بوسررررررع ا ي 

 ومؤسسات ا العربية     امتداد وط  ا ا حبي .
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 برامج وأنشطة وخدمات مكتبة مصر العامة

 يف ظل جائحة كورونا 

 
 مكتبة مصر العامة

 
 :حتقيق رؤية مكتبة مصر العامة

 

التي تستهدف نشر الثقافة والقراءة بين  ففيراا املمت ي  تسعى املكتبة لتحقيق الرؤية الخاصة بها 

مييخ ليينف ذ ايييا الوييشام  ولنشييتة والخييدماا واملبيياا اا التييي ذتحقييق  يي   يي ء م  يييراا لااء 

 .0202وقياس فاعليتها      ء فهداف الت  ية املستدامة 

 ذحييرت مكتبيية مايير ال اميية عوييى ذحقيييق او هييا املمت عيي   تيي  ليينف فوقيياا 
ت
لزميياا والتييي اائ ييا

اليياأ فتييرا  شيير  لبنييش عوييى م ييدبا فااء املكتبيية وفقييد عييدا لبنييش  91-مييخ فه  ييا ةائحيية   فيييد

مخ املستايديخ النشتن  عوى مست ى املكتبة وفروع ا، م ا ا تر ال املن  ل    لتة بيرام  

 ولدماا وفنشتة مبتكرة مخ  أنها إعااة ةاب املستايديخ إلى املكتبة.
 

 دفة من تقديم الخدمة بمكتبة مصر العامةالفئات املسته

 عخ الخدماا التي ذقدم 
ت
ة ي  الائاا ال  رية مخ ففراا املمت   )فطااف،  باب، لبا (، فضن

لل يئاا وامل سساا الت لي يية، ل يا ذقيدم املكتبية ليدماشها  شير  ليات ومترامي  ليدو  الرعايية 

   لدماا املكتبة املت قلة. والتم  اا السك ية الب يدة عخ املكتبة مخ لنف ذا ي
 

مساااا مة مكتباااة مصااار العاماااة ةاااث افااام الاركاااة العقافأاااة جاملحاااا كة امل تمعأاااة    اااا   ا  اااة 

إليييييى كليييييق مكتبييييية ماييييير ال امييييية و افييييية فروع يييييا عويييييى  91-فاى ذاشيييييئي ةائحييييية   فييييييد: 91-كوفأاااااد

 مخ نهاية ما س 
ت
ى إلى فقد عدا ، م ا فا0202 ت  نهاية ي ني   0202مست ى الج    ية اعتبا ا

لبنييش ميييخ املسيييتايديخ النشيييتن  نمليميية لاليييق املكتبييية و الييية التيي ذر والقليييق ليييدى املسيييتايديخ إزاء 

 عخ التحايراا املت الية التي ذنشرها وزا ة الصيةة 
ت
الت اةد بأمالخ التم  اا والالتنط فضن

 الا تايييييابا عويييييىاملايييييرية ب  ا يييييدشها املييييي اط ن    يييييدم إقامييييية التم  ييييياا والا اليييييياا الثقافيييييية و
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برامج وخدمات 
 مبتكرة

إجراءات 
 احترازية

 خدمات مستحدثة

إعادة جذب 
 المستفيدين

 مخ ةاني  مي ياا املكتبية ل  ي  لتية  عيااة ةياب 
ت
 لبنشا

ت
التنف فن اع ا، وه  ما  ر  ذحديا

املسيييييييييتايديخ، وه ييييييييياءت عليييييييييي  ذييييييييي  و ييييييييي  

 لتة تشت   عوى ال  اصر آلاذية:

 

 

أواًل: تطبيقققققققق ا جقققققققرا ات 

 : االحرتازية

 رصيييييييييع املكتبييييييييية عويييييييييى ذتبييييييييييق  افييييييييية 

إلاةيييييييييييييييراءاا الا تشازيييييييييييييييية التيييييييييييييييي فقرشهيييييييييييييييا 

م ظ يييييييييييييييييييييية الصييييييييييييييييييييييةة ال املييييييييييييييييييييييية ووزا ة 

الصيييييييةة املايييييييرية والتيييييييي ذ ثليييييييع في يييييييا 

 يو : 

 

 

 

  .ا ذداء ل اماا ال ة  فت اء الت اةد باملكتبة 

  ذيييييي فنش م قيييييي  ليييييييدأ بسييييييتملدام  مييييييخ ةانيييييي  امليييييي يان  واملسييييييتايديخ  شيييييير  او أ لتت نييييييش

 ليدأ. 

 .ذرلي  ب اباا الت قي  بالب ابة الرئيسية لل كتبة وفروع ا عوى مست ى الج    ية 

  ، الةييرت عوييى التباعييد الاةت يياث  مييخ  يييع ذ زايي  املقاعييد بقاعيياا الاطيين  وقاعيياا التييد ي

 ولالك فت اء ذقدي  لنشتة والوشام  اال  املكتبة. 

 آلام يييييييية ب ييييييييا يحقييييييييق التباعييييييييد املمت عيييييييي   و يييييييي  ال نميييييييياا إلا  ييييييييااية التييييييييي ذ  يييييييي  املسييييييييافاا

 املستهدف. 

 . عوى ذقلي  الكثافة قد  إلامرا 
ت
 ذقلي  عدا الةض       افة الوشام  ولنشتة  رصا

  02اسييتقباف نسييبة 
ت
% فقييم مييخ القيي ة الاسييملي ابية لل كتبيية، وذيي  زيييااة هيياً النسييبة ذييد يميا

 م  ال ب ط التد يج  مل دبا22 ت  وصلع إلى 
ت
 إلاصابة باملرض    الدولة. % ذزام ا
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  ميييييي  ذ ة هيييييياا الةر ميييييية  يييييي  ذتبيييييييق  افيييييية إلاةييييييراءاا 
ت
كلييييييق او اا املييييييياً ملييييييدة زم ييييييية ذ ا يييييييا

 الا تشازية التي مخ  أنها ذقلي  انملشا  ال هاء قد  إلامرا .

  .عوى سنمة امل يان  واملستايديخ 
ت
 ذت نش املكتبة بالرام   شر  ي ما  رصا

  الكتيييي  التييييي يييييت  إعااشهييييا مييييخ ليييينف و يييي  ا  يييي  الشيييي   ومسييييا ة مات  يييية بحديقييييية  ذت نييييش

 لإلصابة املحت لة ألأ مخ امل يان .  02املكتبة ملدة 
ت
 ساعة قب  إعااشها إلى ل فف م  ا
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 ثانيًا: األنشطة املتنوعة املستحدثة جلذب املستفيدين: 

 

  (0202ي ني   –فت اء كلق املكتبة )ما س 

قبييي  إعييااة فييتب املكتبيية لتج  يي  ، ذيي  ذرلييي  صيينب   مييياة بميي ا  الب ابيية الرئيسييية لايير   -

الزيتيي   لمليييجي  املسييتايديخ عويييى كسيي  ليييدأ قبيي  ال ييي اة إلييى م ييازل   وقبيي  الييي ل   

 املكتبة   د إعااة افتتا  ا لتج    . 

قي  امل تقة املحيتية ذ لى الاريق الكشاا بار  الزيت   وعدا مخ املتت عن  املباا ة بت  -

بييالار  لتريي   ف ييد ف ييراف املسيياه اا  يي  زيييااة اليي ث  املمت عيي  بأه ييية التت نييش الييدو أ 

 ميييخ ال يييدواا الت ع يييية ونشييير 
ت
 بنتقييياف ال يييدوى، ل يييا قيييدمع الارييييق الكشييياا عيييداا

ت
م  يييا

 الايدي هاا بدو  ليتام واو  املس ن  لزيااة ال ث  لتة اية مخ إلاصابة بالانشوس. 

فت يييياء كلييييق املكتبيييية ذيييي  ذقييييدي  عييييدا مييييخ لنشييييتة إلالكتشونييييية  شيييير  مكثييييف مييييخ ليييينف  -

( وهرام  الاةت اعاا عوى إلانتشنع، Facebook, What’sappم ااا الت اص  الاةت اث  )

( لتقيدي  الي  و ولنشيتة و  ين ال يدواا Zoom meeting, Microsoft teamsمثي : )
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و  مييي  م ظ ييياا املمت ييي  امليييدنا ووزا ة الشيييباب الت ع يييية  شييير  افتشاذيييئي، واليييك بالت يييا

  والريا ة ومد  ا املكتبة، ومخ فمثلة هاً الوشام  ولنشتة: 

o life coaching sessions . للكبا 

o .)ساا ذ  ية امل ا اا اللا ية )إلانملنزية، الارنسية، لملانية    

o  سيياا الوشمميية بييرام  و   سيياا ذ  ييية امل ييا اا الااذييية والا ييية ) سيي  الب  ذرييي    ،

 ، وكنشها( Pythonلألطااف بلاة

o  .فنشم و   ساا ف ية ذ  ذقدي  ا مخ ةان  م ياا ومد  ا املكتبة 

o  .م ل ماا عامة وفنشتة ذرف هية 

 عويى النشيراا الرسي ية  -
ت
ذ  نشر امل ل ماا امل ت قة عيخ مرافحية انملشيا  الجائحية اعت يااا

 لصةة املارية. الااا ة عخ م ظ ة الصةة ال املية ووزا ة ا

 ذ  إنشاء فلثش مخ ها تاج لتح   مباا اا املكتبة فت اء ذاشئي الجائحة، وه :  -
 

 #بامل رفة_ن اة _   ونا #الثقافة_مخ_البيع #لليك_  _البيع 
 

 يييع ذيي  لنل ييا عييرض عييدا ال ييدواا ولنشييتة الت ع ييية عييخ   ييد، مثيي : الاييرا  بيين  فنييشوس 

إاا ة القليييييق والايييييدماا ال اسيييييية، امل اعييييية ال اسيييييية و  ايييييية    ونيييييا وة ييييياز امل اعييييية إلانسيييييانا، 

 الااا.

ل ا ذ  إعداا ها تاج #في  ا_ل ع لتقدي  لدماا وهرام  املكتبة مقس ة إلى التقسي  ال ي ث  

 )ال دوة، ال   ة، النشاط، التد ي ( 

 

 في  ا_ل ع  #ال دوة_ 

 #ال   ة_ في  ا_ل ع

 #النشاط_ في  ا_ل ع

 في  ا_ل ع#التد ي _ 
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  ك ة الي م -

فنشتة الةرا بأسيل ب محبي  لألطاياف والكبيا  ) رايياا برق قية وطي م نيرمن (، و هت يا  -

 بالكت  ولنشتة الا ية.
 

ذمييد  إلا ييا ة إلييى ف  عييدا متييا ع  صيياحاا الاييي  بيي   الخاصيية باملكتبيية ا ذايي   شيير  متةيي   

 عيخ متا  ياا الج  ي   لاييدي هاا  325000لينف فتيشة كليق املكتبية ليتمياوز عيدا 
ت
متيا  ، فضين

صييييياحاا املكتبييييية وفروع يييييا عويييييى الي ذيييييي ب، م يييييا ييييييدف عويييييى مرانييييية املكتبييييية ال امييييية ليييييدى ة  ييييي   

املسيييتايديخ وان رييياس ذأتنشهيييا عويييى ذ  يييية امل يييا اا اململتلاييية ألفيييراا لسيييرة ل يييا ت تويييش ف يييد مييي ا ا 

 .الت  ية الااذية لشريحة لبنشة مخ ففراا املمت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ميي  إعييااة فييتب املكتبيية لتج  يي    ( والت ييا م ميي  ال هيياء0202عييااة فييتب املكتبيية لتج  يي   )ي لييي  إ

( اهت ع املكتبة بتقدي   افة الخدماا والوشام  م  الةيرت الشيديد عويى 0202)م تاف ي لي  

 عوييييييييى سيييييييينمة ميييييييي ياا املكتبيييييييية 
ت
اذمليييييييياا  افيييييييية إلاةييييييييراءاا الا تشازييييييييية والتباعييييييييد الاةت يييييييياث   رصييييييييا

لقرائيييييية، والتشف هيييييية، واملسييييتايديخ. وقيييييد ذ  عيييييع لنشيييييتة املقدمييييية ميييييا بييييين  لنشيييييتة الا يييييية، وا

والت لي يييييية، والثقافييييييية، مييييي  اهت ييييييام ليييييات بالمليييييييجي  عوييييييى القيييييراءاا ال ل ييييييية  ييييييع ذيييييي   هييييييم 

 عييخ 
ت
لنشييتة املت  عيية ب قتنييياا املكتبيية لت زيييز ال يياااا القرائييية لييدى املسييتايديخ، هيياا فضيين

  و عويييييى كيييييرا  م رةيييييا  ال لييييي م املايييييرأ الييييياأ يقيييييام0209ذقيييييدي  الةيييييدع و  لييييي  ال لييييي م 
ت
سييييي  يا

مشيييييا    0222ب كتبييييية ماييييير ال امييييية يع  سيييييتهدف ذقيييييدي  عيييييدا ميييييخ لنشيييييتة ال ل يييييية ل يييييدا 

بأسل ب محب  لألطااف والنمء م  ذ فنش لاواا والخاماا النزمة للنشاط للس اح لر  طا  
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عوى  دة إةراء التما ب ال ل ية التي يت  ذ اياها بالوشنام  م  الا تاا  بهيا مي  نهايية امل رةيا  

 ل مي. ا

 املييييييرفة والتايييييي  في ييييييا يييييييرذبم 
ت
ل ييييييا  رصييييييع املكتبيييييية عوييييييى اسييييييت را  اعيييييي  ففييييييراا املمت يييييي  ولاصيييييية

بالمليجي  عوى الةرف واملشا با اليدوية م ا   زز ما  م  يااة لع اف واملشيروعاا الايانشة 

 ييييي  ةانييييي  لنشيييييتة املرذبتييييية بمل  يييييية م يييييا اا مشيييييا با الجلييييي ا، والز اعيييييية امل زليييييية، وذاايييييي  

والةياليييية، والخياطيييية، إلييييى ةانيييي  ذ  يييية امل ييييا اا التك  ل ةييييية وذاييييني  الروهيييي ا لييييدى املن ييي ، 

اليينمء والشييباب وت ليي  م ييا اا الوشمميية وت زيييز املايياهي  ال ل ييية وذ  ييية امل ييا اا اللا ييية للايياا 

لة بييية ميييخ لييينف اسيييتقتاب ميييد هن  فةانييي  فو مايييرين  متق ييين  لتليييك اللاييياا وليييد ه  م يييا اا 

 .دمة لتيسنش نق  الخوشاا الت لي ية بأسل ب محب  لل شا لن ذد اسية متق

 وفيضا ذحرت املكتبة عوى ذقدي  لنشتة املرذبتة باأل داع الزم ية امل  ة، مث : إذا ة   ن 
 

 مييي   لييي ف  ييي ر  مضيييا  املبيييا   لييينف ال يييامن  
ت
لنشيييتة وامل ل مييياا واملسيييابقاا الدينيييية ذزام يييا

 هي..9220، 9229

 ييا ة إلييى ف  إة ييال  عييدا لنشيييتة التييي قييدمع باملكتبيية )املكتبيية الرئيسييية وفرع هيييا ل ييا ذمييد  إلا 

 2104وصييييي  إليييييى  0209 تييييي  ميييييا س  0202بيييييالزيت   والزاويييييية الة يييييراء( لييييينف الاتيييييشة ميييييخ فبريييييي  
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 225944مشيا  ، وقيد اسيتقبلع املكتبية عيدا  951129نشاط بإة ال  عدا مشا لن  وصي  إليى 

زائيييير لريييي  سيييياعة فييييتب لل كتبيييية إ ييييافة إلييييى عييييدا  12.5ا ب ت سييييم عييييدا زائيييير ليييينف الاتييييشة ناسيييي 

إعيا ة  005021زائر افتشاذئي لنف ف  ر كلق املكتبة، ووص  عدا إلاعا اا باملكتبة إليى  50521

 ع لية اطن  االو . 02090مخ بينها 

 م يا إعيااة افتتياح املكتبية 
ت
 اسيتئ ائيا

ت
ل ا نشنش إلى ف  قس  التد ي  باملكتبة الرئيسية قيدم ع ين

لل  ييييي  والت يييييا م مييييي  ال هييييياء بحيييييا  في يييييا يت ليييييق بمانييييي  املشيييييا  اا املمت  يييييية،  ييييييع ذييييي  عقيييييد 

اذااقيييييياا مييييي   ييييي  ميييييخ وزا ة الشيييييباب والريا ييييية ووزا ة الاذايييييابا وف ااي يييييية سيسييييير  للتيييييد ي  

ذأهييييي  وذييييد ي  ال يييياملن  باييييرو  مكتبيييية مايييير ال  يييية عوييييى مسييييت ى الج    ييييية ليصييييةب ا  بهييييدف

مييد هن  م ت ييديخ لل سييتايديخ باملكتبيية. و ييا  مييخ نتييائ  هيياً الوييشام  التد يبييية ف  قييام ميي ياا 

برنيام  ذيد ي ي ميخ في يا ييرذبم باملحياو  التد يبيية:  022املكتبة بتد ي  املسيتايديخ   يدا يقيا ب 

%(، إاا ة امليييييييييي ا ا 94%(،    سييييييييياا ةييييييييييرافيك  والشيييييييييبراا والوشممييييييييية )20الةياذيييييييييية )امل يييييييييا اا 

%(، 5%(، بيييرام  ذيييد ي  وذأهيييي  طييينب ةام ييية لزهييير )0%(، بيييرام  إعيييداا القيييااة )02البشيييرية )

 ف  مت سييييم عييييدا الةضيييي    يييي  الوييييشام  التييييد ي ي ال ا ييييد هيييي  
ت
متييييد ب فقييييم وهييييالك بليييي   02عل ييييا

متد ب، وقد ذ  ذقدي   افة هاً الوشام  التد يبيية  5222املستايديخ إة ال  عدا املتد هن  مخ 

 بدو  املكتبة    الدع  واملشا لة املمت  ية.
ت
  شر  ممانا لل شا لن  إي انا

 

 ثالثًا: اخلدمات املستحدثة جلذب املستفيدين: 
 

مديرياا  ذا ي  لدماا املكتبة املت قلة برام  طاقتها عوى مدا  فيام لسب   بالتنسيق م  -

التشبيييييية والت ليييييي  واملراليييييز الشيييييبابية وال ييييي ااأ الاةت اعيييييية والتم  ييييياا السيييييك ية، لضييييي ا  

ال صيي ف إلييى فلوييش عييدا م كييخ مييخ املسييتايديخ  يي  مملتلييف م يياطق القيياهرة الكوييشى، ولييالك 

 
ت
مخ فة  ذقدي  لدماا املكتبة لل ستايديخ بامل اطق الب يدة عخ املكتبة وفروع ا  رصا

ا يييييييي م القييييييييراءة وذقييييييييدي  بييييييييرام  املكتبيييييييية الثقافييييييييية والا ييييييييية أللوييييييييش عييييييييدا مييييييييخ عوييييييييى ت زيييييييييز م

املستايديخ وةاب املزيد مخ املستايديخ النشتن  مخ لنف استملراج بتاقاا ال ض ية 

الا  يييية  ييي خ ف اليييياا املكتبييية املت قلييية، وذميييد  إلا يييا ة إليييى فنييي  لييينف الاتيييشة ميييخ فلتييي هر 

نشيياط  ي خ الا الييياا والزييا اا الخا ةييية  010ذي  ذقييدي  عيدا  0209 تي  مييا س  0202

 .مشا   2925لوشام  املكتبة املت قلة و ا   ف ها عدا 
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 ميييخ  022مضييياعاة عيييدا لتييي  إلاعيييا ة الج اعيييية إليييى  -
ت
لتييياب  ييي  ع ليييية إلاعيييا ة ال ا يييدة بيييدب

 .لتاب قب  ذاشئي الجائحة 922إعا ة 

 .أ وف د او  النشرذا ي  امل ااا البحثية بالت او  م  ب ك امل رفة املار  -

بالت ييياو  مييي  إ يييدى الشييير اا الخاصييية، ملسييياعدة Book Deliveryلدمييية ذ صيييي  الكتييي   -

املستايديخ    إعااة الكت  امل ا ة، لاصة م  ا ذاا  م يدبا القليق ميخ ةاني  عيدا لبنيش 

مييييييخ املسييييييتايديخ مييييييخ الخييييييروج مييييييخ امل ييييييزف واليييييياهاب لألمييييييالخ ال اميييييية إب للضييييييرو ة لتميييييي  

 .إلاصابة بالانشوس

ا  الاستدي  الخات باملكتبة    بع امل ل ماا  ااي  املكتبة. ه  لدمة ذ  استحداثها بسملث  -

التشا  والتشا ، شخاياا ل ا ذا يخ، لبس لة تقافية،   لة م لاي  1000الثقافية )مث : 

 هّ  هنل (، و را القاص، وكنشها. 
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وذحييرت املكتبيية عوييى ذقييدي  املزيييد مييخ لفرييا  املبتكييرة التييي مييخ  ييأنها ذ  ييية اليي ث  القرا ييا، ل ييا 

 بتي فنش مسيا اا إ يافية لت اييا الويشام  والااعليياا ذض  املك
ت
 لاصا

ت
تبة   خ فول ياشها اهت اما

 لإلقبييياف املتزاييييد ميييخ ةانييي  املسيييتايديخ، ميييخ لييينف ذملاييييص مسيييا اا ميييخ  يييدائق مقيييا  
ت
نظيييرا

املكتبيييييياا بسييييييملث ا ها  يييييي  ذقييييييدي  املزيييييييد مييييييخ لنشييييييتة والوييييييشام  ومييييييخ تيييييي  اسييييييتقتاب املزيييييييد مييييييخ 

م يييييدبا   يييييا مسيييييتايديخ فعويييييى مييييي  الةيييييرت الشيييييديد عويييييى ذتبييييييق  افييييية  املسيييييتايديخ وذحقييييييق

 إلاةراءاا الا تشازية فأ فن ا ن    وهحا .
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 احللول اليت انتهجتها املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية      

 اجلزائر -باتنة–حممد محودة بن ساعي لوالية 

 كبديل للتصدي جلائحة كورونا 

 
 

 سارةسعيدي 

                                    رئيس قسم معالجة الرصيد الوثائقي وتثمينه

 )الجزائر(-باتنة–باملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية 

Sarrasaidi7@gmail.com  

 مرابطي رافع

 )الجزائر(-باتنة–للمطالعة العمومية لوالية باملكتبة الرئيسية  منشط ثقافي

 
 

 مقدمة:

 

املكتبة العامة مؤسسة اجتماعيةة هدةدا اساسةا اخةم  دمةة املاتمةا املتواجةدن بةه  مة   ة   

تةةةو مص مرةةةارر املعر ةةةة وايرةةةا  املعلومةةةا  اخةةةم املسةةةتديدي  م دةةةات ولعةةة  ا ةةةم رور ل ةةةا  ةةةو   تمةةةا  

شةةرائ ه و تاتةةه فةةي شةة و  وقةةا  و اصةةة فةةي   مةةا  ع ةةم بالقضةةايا اللاليةةة للماتمةةا و م تلةة  

وال ةةةةةو يمةةةةةر  دةةةةةا العةةةةةالم ة ةةةةة ت وال ةةةةةو اثب ةةةةة   اجةةةةةة  91غةةةةةرار الجائ ةةةةةة ال ةةةةةو سةةةةةب دا  مةةةةةصو   و يةةةةةد 

 نسةةةةاى اخةةةةم الكتةةةةاو ةةةةةلحيس فةةةةي يوميةةةةا  الاجةةةةر الرةةةةديت  مةةةةا  ةةةةي ال طةةةةط البديلةةةةة ال ةةةةو بةةةةارر  

اخةةةةم ات ال ةةةةا لتةةةةتمك  مةةةة  ايرةةةةا  مرةةةةارر  -اتنةةةةةب–املكتبةةةةة الرئيسةةةةية للمطالعةةةةة العموميةةةةة لواليةةةةة 

 املعر ة اخم املستديد ما    القيور الصلية؟

–في ظ  أ مة  وروحا الداائية وغمص املسبوقة مر  املكتبةة الرئيسةية للمطالعةة العموميةة لواليةة 

 بث ث  تصا  ل    تصن سياسة م تلدة حقسم ا ةما يلتي: -باتنة

 

 

 

mailto:Sarrasaidi7@gmail.com
mailto:Sarrasaidi7@gmail.com
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 الكلي:أوال: فرتة االغالق 

 

بما اى املكتبا  ةغمص ا م  املؤسسا  ال دماتية ال و قد ت وى بؤرن الح شار العدوى و قرار مة  

الل ومة اغلق  ابوا دا  رصا ع م س مة العاملمى واملستديدي  واملقتنيةا ت وتدةاع  مةا الو ةا 

مةةةص اسةةةةتصاتياي دا تغي-باتنةةةة–الةةةرا    ةةةاى لزامةةةةا ع ةةةم املكتبةةةة الرئيسةةةةية للمطالعةةةة العموميةةةة لواليةةةةة 

للتمك  م  تقديم  دماهدا امل تلدة للمستديدي  مت دية في للك    الظةروا ال ةو تمنع ةا مة  

 دمة رورا ا  و ياءت  يث لم تتوق  املكتبة ع  أراء  دماهدا سةواء املعلوماتيةة او التثقيديةة 

 و يما ي ي عرض ل   م دا:
 

 :فيما خيص خدمات املعلومات: 1
 

لقد أظ ر  جائ ة  وروحا اى املكتبا  في الجزائر لم تك  م يتة رقميا بش   ال افي الذي يسمح 

ل ا اى تواص  تقديم  دماهدا ا تصا يا بدوى قيور   املكتبة الرئيسة للمطالعة العمومية لوالية 

سةةة ةغمص ةةا مةة  املكتبةةا  الجزائر ةةة لةةيس ل ةةا رصةةيد رقلةةو و ةةذا راجةةا اخةةم عةةد  و ةةا سيا -باتنةةة–

القتناء الكتةاو الرقلةو مثة  حظمةصو الةور ي فةي املكتبةا   ةذا مة  ج ةة ومة  ج ةة ا ةرى معظةم رور 

النشةةر ال تةةوخي ا ميةةة لرةةناعة الكتةةاو  لكتصونةةيت و ةةالرغم مةة  عةةد  تةةو ر الكتةةاو  لكتصونةةي   

 احه تم تقديم  دما  معلوماتية أ رى متمثلة  يما يلتي: 

 موقةةةا الدةةةيس بةةةو  معلومةةةا  يوميةةةة  ةةةو   مةةةصو    احةةة  تعةةةث عةةةةص صةةةد ة املكتبةةةة فةةةي

 وطرق الوقاية منه واللث ع م التباعد  جتماعي والتزا  الاجر الرديت 91 و يد

  ال شةةةةجيا ع ةةةةةم القةةةةةراءن فةةةةةي املظةةةةةز   روصةةةةةا فةةةةةي  ةةةةةذو الظةةةةةروا الرةةةةةعبة لت ةةةةةوى مةةةةة لا

 لتص يه ع  الندس م      ملرقا  تشجا ع م للكت

   ي  والرر عليدا م      صد ة املكتبةاستقبا  استدسارا  املستديد 

 إتا ة قرص  طدا  املرورن عةص الرد ة 
 

 

 :فيما خيص األنشطة والفعاليات الثقافية-2

 

بعةد قةرار الغلةم ومنةا التامعةا  وتوقية   ة   نشةطة والدعاليةا  الثقا يةة  عمةد  املكتبةة اخةم 

اخةم بةراما ا تصا ةية  2222ت و   معظم  نشطة والدعاليا  الثقا ية ال و  اح  مةصماة لسنة 

 تعث عةص مواقا التواص   جتماعي للمكتبة  سب املناسبا  الدينية والوطنية وم  بمى الةصاما
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-شةة ر رمضةةةاى-شةة ر التةةصاث–الثقا يةةة ال ةةو سةةطر  حةةذةر اليةةو  العةةاللو للكتةةةاو و قةةوق املؤلةة  

مثل  الةصاما   تصا ةية ل ةذو املناسبا  الوطنية التار  ية مث  يو  الش يد وعيد  ستق   وت

 نشطة في: 

 

  )إلقاءا  أربية وشعر ة للكتاو والشعراء في مؤلداهدم ) سب املناسبة 

  تار  ية ) سب املناسبة(-رينية-تثقيدية–علمية   يديو ا 

 )معارض الكتب والرور ) سب املناسبة 

 أربية ) سب املناسبة(-تار  ية-مقاال  علمية 

   صلية ) سب املناسبة(-تار  ية–مدا    رينية  –م ا را   -حدوا 

 تار  ية  -عر ض ا    وثائقية 

    الواليةتقراءا  في ةتب  حتاج امل  ي وبعض سمص وأع 

 رة الل واتي وقراءن القرة  

  مسةةةةابقا   كر ةةةةة  اصةةةةة بااطدةةةةا  مثةةةة  مسةةةةابقة القةةةةار  الرةةةةغمص وت ةةةةدي القةةةةراءن بلعبةةةةة

"ال و ز تةةةةو"  لكتصوحيةةةةة ومسةةةةابقا  فةةةةي الرسةةةةم و شةةةةغا  اليدو ةةةةة وأ سةةةة  حةةةةص أ سةةةة  

و جةةةةةراءا    تصا  ةةةةةة   يةةةةةث  91انشةةةةةورن وأ سةةةةة   يةةةةةديو توعةةةةةوي  ةةةةةد  مةةةةةصو   و يةةةةةد 

 موا يا  ذو املسابقا   سب املناسبةت اح  
 

 يمك  القو  اى  ذو املر لة  اح  قد قدم  املعلوما  في وعاء سمعي برري ا تصاض وت 
 

 :ثانيا: فرتة تقديم احلد االدنى من اخلدمات

 

 :الاجراءات الاحترازية-1

  ةةةةةةةةرض اجةةةةةةةةراءا  ا تصا  ةةةةةةةةة ع ةةةةةةةةم املسةةةةةةةةتديدي  للةةةةةةةةد و  اخةةةةةةةةم املكتبةةةةةةةةة مثةةةةةةةة  ت ديةةةةةةةةد عةةةةةةةةدر 

 املتواجدي  في بنك  عارن   يتااو  ش رمى في آى وا دت

  التقلي  م  عدر العاملمى 

 تو مص ج ا  قيا  اللرارن 
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  تو مص املعقما  عند مدا   القاعا 

 وا ةةةةرى لوجةةةةوو ارتةةةةداء -وال تةةةةا  لعةةةةد  املرةةةةا  ة-الرةةةةاق ال تةةةةا  تعةةةةز  املسةةةةا ة  منيةةةةة

 الوا ي لتانب احتقا  العدوىت

 ة وأماة  الردواع ما  في  ر ي 
 

 :: فيما خيص خدمات املعلومات2

 

  ةةةتح قاعةةةا  املطالعةةةة ل سةةةتدارن مةةة   عةةةارن ال ارجيةةةة  قةةةط مةةةا ا تةةةصا  قواعةةةد التباعةةةد 

  جتماعي بمى املوظ  واملستديد

  تطبيةةم سياسةةة العةةز  الرةةدي ع ةةم املةةوار ال ةةو  احةة  فةةي اعةةارن  ارجيةةة بت رةةيص ر ةةوا

  اصة بذلكت

   تاملقدمة في  تصن الغلم عةص مواقا التواص   جتماعيتواص  ال دما 
 

 :فيما يخص ألانشطة والفعاليات الثقافية-: 3

  عةةةةةورن  نشةةةةةطة فةةةةةي مبتةةةةةو املكتبةةةةةة لكةةةةة  بت ديةةةةةد عةةةةةدر الضةةةةةيوا واللةةةةةر  ع ةةةةةم التباعةةةةةد

  جتماعي وتر  مسا ة اماى بمى اللضورت

 تواص   نشطة   تصا ية عةص مواقا التواص   جتماعي 

 في  ذو الدتصن نشمص إخم أحه  اى مز ا بمى الواقا و  تصاض و في تقديم م تل  ال دما ت 

 

 :ثالثا: فرتة إعادة الفتح مع إلزام قواعد الوقاية الصحية
 

  تواص   جراءا    تصا  ة 

  تح قاعا  املطالعة للمستديدي  والسماح باإلعارن الدا لية واملطالعة را   املكتبة  

  نشطة  عتيارية في مبتو املكتبةمواصلة  
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بعةةةةةد أى تةةةةةم عةةةةةرض تار ةةةةةة املكتبةةةةةة الرئيسةةةةةية أثنةةةةةاء جائ ةةةةةة  وروحةةةةةا سةةةةةوا حتطةةةةةرق إخةةةةةم الةةةةةةدرو  

  ما تلتتماش و املكتبا  ما مث   ذو    املستدارن وحقاط الضع  ثم حقتصح بعض الللو  

 :الدروس املستفادة ونقاط الضعف 
 

   ما تم يؤوى إلرارن مث   ذو   لم يك  املكتعيوى في املكتبا  

 ع  البنية الرقمية للمكتبا  أو عد  تواجد ا ندائيات  

 ال يوجد ت طيط استصاتيجي ع م مستوى  رارن العليات 

  وقا  الرعبةت املتعاظم للكتاو واملكتبة في     ذو   مة اثب   الدور 

 ة  دمةة املسةةتديدي  فةةي املكتبةة مؤسسةةة تعتةو بقضةةايا املاتمةا وتقةةا ع ةةم عاتق ةا مسةةؤولي

    الظروا م ما  اح  صعبةت
 

 

 :االقرتاحات واحللول

 

ع ةةم املكتعيةةمى الت  ةةي بالضةةممص امليةةو والةةوعي ال ةةافي بةةدور املكتبةةة فةةي   تمةةا  بقضةةايا املاتمةةا  -

  رارتياار الللو  وت دي  العبء ع م   واملشارةة في إ

  ما تع م إرارن    رورن ت و   املدير   و   العاملمى باملكتبا   -

 تطو ر م ارا  املكتعيمى إلرارن العم  ع  بعد ومعر ة است دا  التقنيا  الرقمية  -

تةةةو مص التكنولوجيةةةا  اللديثةةةة لت ةةةوى بةةةدي  ل سةةةت دا  مةةة  طةةةرا املسةةةتديدي  روى اللاجةةةة  -

 اخم تد   املكتبو للم ا ظة ع م التباعد مث  اج زن إلاعارن الذاتيةت

ة متطةةورن مةة   واسةةيب وطابعةةا  ومايةةلا   ةةوئية و ةةماى تةةد م تشةةكي  بنيةةة تكنولوجيةة -

  حتصح  في    وق  لتانب أي توق  ع  العم  ع  بعدت

مشارةة تاارو املكتبا  أثناء جائ ة  وروحا  يما بي دا لتبار  ال ةصا  و   ةار للوصةو  اخةم  -

 تو ا  طط مستقبلية للتردي ملث   ذو   ما 
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…احللول اليت انتهجتها املكتبة الرئيسيية للطاالعية العطوميية  طيد  يو        

  

التغيمةةةصا  ال ةةةو طةةرأ  ع ةةةم  ةةةدما  املعلومةةا  ت ةةة  جائ ةةةة  و يةةةد  ع ةةم  ةةةوء مةةةا سةةبم  أررةنةةةا

وال و أثب   أى الجاحب الرقلو والعم  ع  بعد  و الل   مث  ليس  قط للتردي لأل ما  91

بةةةة   ةةةةرورن تمليدةةةةا الليةةةةان املعاصةةةةرن لت قيةةةةم الت امةةةة  فةةةةي تقةةةةديم  ةةةةدما  املعلومةةةةا  )التقليديةةةةة 

 مكتبا  أقوى ومتطور ل دمة القار   الكتاو  الثقا ةتوالرقمية( ل ي حتمك  م  بناء قطاع 
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 :أثر جائحة كورونا على املكتبات العامة مبصر

 التحديات والفرص، جتربة مكتبات مجعية مصر للثقافة 

 وتنمية اجملتمع منوذجا
 

 

 إعداد: د. هبة محمد إسماعيل

 مدير فني املكتبات

 جمعية مصر للثقافة وتنمية املجتمع

heba_13@hotmail.com                        

 

 :مقدمة
 

ألقتتتتئ جاكوتتتتة ظاللوثتتتتا لىتتتتال  قيلتتتتة  عتتتتو العتتتتالت أجمتتتتع لصتتتت ة  امتتتتة و عتتتتو املكتبتتتتات لصتتتت ة 

 د تتتتا التتت   ألامتتتر  التتتدولي مستتتتال    عتتتو العتتتا  إلاغتتتتا خاصتتتةي  يتتت  فراتتتئ الةاكوتتتة  التتتة متتت  

 الختدمات إتا تة ختال مت  املجتمتع وخدمتة للمستت يدي ي للالصتالل  التورك ارولة إلو املكتبات

 املكتبات خدمات في للتغيير  مو زا  اما  الةاكوة ئظاث لقد كبير. لاهتما   ىيئ والتي الرقمية

 ألانشطة إلو لالجه وجها للمست يد تقديمها يتت لتيا التقليدية ألانشطة م  والتوالل  العالت  بر 

 مكتبتتات تجربتتة الاللقتتة هتت   ختتال ونستتتعر  بعتتدي  تت  لقميتتا تقتتد  التتتي وإلالدا يتتة الالتكاليتتة

فتي التعامتم متع الىتترو   ستتالقا  املتكاملتة الر ايتة )جمعيتة املجتمتتع وتنميتة للثقافتة مصتر  جمعيتة

 غير املسبالقة له   الةاكوة العاملية.
 

نبذة عن اجلمعية
1

: 

  متتتت  ختتتتال تطتتتتالير املتتتتدال  7711لتتتتدأت جمعيتتتتة مصتتتتر للثقافتتتتة وتنميتتتتة املجتمتتتتع أنشتتتتط  ا  تتتتا  

متتع الكركيتتى  عتتو إنشتتا  املكتبتتات املدلستتية ت تتاي و عتتدها تتتت انشتتا  قتتاهرة الحكالميتتة بعتتدة أ يتتا  لال

 نشا  بعض املكتبات املدلسية خالج العاصمة. وما أن ثجحئ التجربة شر ئ الةمعية لإ

 
 

                                                 

1http://escd-egypt.org/ar/DynamicPages.aspx?page_id=2021 

mailto:heba_13@hotmail.com
http://escd-egypt.org/ar/DynamicPages.aspx?page_id=2021
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…أثررر جائحررة كورونررا عتررت املكتبررات العامررة  وررر:التحربات والاررر   جتربررة مكتبررات       

  

 فتتتتي 71مكتبتتتتات الط تتتتم واملكتبتتتتات العامتتتتة ومراكتتتتز التنميتتتتة وامتتتتتد نشتتتتا ها ل شتتتتمم 
 
أل تتتتع  مالقعتتتتا

 موافىات لجمهاللية مصر العربية. 

وتتعتتتدد أنشتتتطة الةمعيتتتة والختتتدمات التتتتي تقتتتدمها وآلاستتتت يد مي تتتا  شتتترات     متتت  املصتتترييني 

تشتتتتتتمم ألا  تتتتتتالي والطا تتتتتتعي وغيتتتتتترهت متتتتتت  املقيمتتتتتتين لمصتتتتتتري متتتتتت  م تلتتتتتت  ف تتتتتتات املجتمتتتتتتع التتتتتتتي 

والشتتتباوي والكبتتتالي وقو  القتتتدلات الخاصتتتةي ويوقتتتف وجالدهتتتا فتتتي موافىتتتات القتتتاهرةي والةيتتتىةي 

 .والقليالبيةي وال يال  التنالع والاثتشال والتكامم في ألانشطة والخدمات

 
 
تنطلتتتتتتتتف الةمعيتتتتتتتتة متتتتتتتت  ختتتتتتتتال لليتتتتتتتتة جديتتتتتتتتدة متطتتتتتتتتاللة ولستتتتتتتتالة وخطتتتتتتتت  فعالتتتتتتتتة تتناستتتتتتتت  دومتتتتتتتتا

صتتتر ومتتتا يالاجتتته املجتمتتتع املصتتتر  متتت  متغيتتترات وتوتتتدياتي  يتتت  تعمتتتم الةمعيتتتة وا تياجتتتات الع

 عتتو الالتقتتتا  لاملستتتتال  الثقتتتافي والاجتمتتتاري للمتتتالا   املصتتر  متتت  ختتتال تقتتتديت ختتتدمات متنال تتتة 

لجتتتالدة  اليتتتة فتتتي متنتتتاول الةميتتتع ملالاجهتتتة توتتتديات العصتتتر وتوقيتتتف التنميتتتة املستتتتدامةي وتتنتتتالع 

 ميادي   مم الةمعية لتشمم:
 

ي تتد  إلتتو إلاستتها  فتتي د تتت املجتتا ت التعليميتتة التثقي يتتتة  :تنميةةالالافيةيةةالعالتيةيميةةاال .7

متت  ختتال إتا تتتة ال رصتتتة لكافتتتة أفتتراد املجتمتتتع لم تلتت  ف تتاد ت العمريتتة لاستتت ادة متت  

خدمات املكتبات ومالاقع الةمعية للمستتاهمة فتتي لفتع املتتستال  التعلي تي والثقتافي لةميتع 

 املست يدي .

اقتصتتتاديا  تتتد  هتتت ا املجتتتال إلتتتو توستتتين ألا تتتالال املع شتتتية يتنميةةةالامعتميةةةييلام ةيةةةا ل .2

 للمتتتتتتتالا نين فتتتتتتتي املنتتتتتتتا ف ال قيتتتتتتترة
 
 ونتتتتتتتحيا

 
 وبيحيتتتتتتتا

 
والعشتتتتتتتالاكية لمالاقتتتتتتتع  متتتتتتتم  واجتما يتتتتتتتا

 الةمعيتة     ريف تالفير مجمال ة متنال ة م  الخدمات وألانشطة.

وقلتتتل للمستتتاهمة فتتتي تطبيتتتف م هتتتال   :ل ايتتة ألا  تتتال قو  القتتتدلات الخاصتتتة )قو  الهمتتتت  .3

دمتتتتتتل ألا  تتتتتتال قو  الهمتتتتتتت لتتتتتتاملجتمعي وقتتتتتتد لتتتتتتدأت الةمعيتتتتتتة لا هتمتتتتتتا  لتلتتتتتتل ال  تتتتتتة متتتتتت  

ألا  ال م  خال تالفتير مجمتال ة متنتال ة م  الخدمتات الاجتما ية والصحية والثقافيتة 

وألا  تتال  Down Syndromeامل صصتتة لهتتت وبتتاذخن للتت ي  نعتتاثالن متت  متا متتة داون 

.ال
 
 دماغيا

 
  ي  لدي ت شلا
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 أنشطة اجلمعية خالل جائحة كورونا:

 

  اسكراتيجية  مم اشتملئ  عو أل ع مواول 77-لقد تبنئ الةمعية خال جاكوة ظاللوثا )ظالفيد

لك سةي وهي: التنمية املهنية للعاملين؛ املبادلاتي آليات إ ادة فتح املكتباتي الدولات التدليبيتة. 

 وفيما يعي ليان ت صيعي لتلل املواول: 
 

 :أوال: التنمية املهنية للعاملني باملكتبات
 

إ ال تطالير القدلات املهنية ذخصا ي املكتبات م  العاملين لالةمعية وب اصة قطاع خدمات  يف

املعلالمتتات وشتتاون القتترا ؛ ولغبتتة فتتي تقتتديت أنشتتطة إلدا يتتة والتكاليتتة ترارتتي ا تياجتتات جمهتتالل 

لاستتت دا  لرثتتامل e-trainingلرثتتامل تتتدليني  تت  بعتتداملستتت يدي  متت  مكتبتتات الةمعيتتة تتتت  قتتد 

 وهد  البرثامل إلو: ؛2323سبتمبر  33أغسطس إلو  7ي وقلل في ال كرة م  Zoom وو  
 

 تنمية مهالات إخصا ي املكتبات واملعلالمات. .أ 

 تأهيم العاملين فو املكتبات للتطاللات ال نية الةديدة فو مجال املهنة. .و 

  يادة الحصيلة املعرفية لألفكال إلالدا ية للعاملين. .ج 

 ك ا ة العاملين فو التالاصم الةيد وال عال مع جمهالل املكتبات.لفع  .د 
 

وقتتتد تتتتت تقتتتديت التتتتدلي  لالاستتتطة العتتتاملين لتتتايدالات املت صصتتتة لالةمعيتتتةي كمتتتا تتتتت الاستتتتعاثة 

أ ضتتا  هي تتة التتتدلآلاس لقستتت املكتبتتات لجامعتتة  لتتالان؛ واملت صصتتين متت  قو  لتتبعض الستتادة 

 لي  املالاال ات  تية: الخبرة لاملكتبات العامةي وتناول التد
 

وثىتتتتا  املكتبتتتتة إ تتتتداد قتتتتالاكت الكىويتتتتد وامليىاثيتتتتة؛ لنتتتتا  وتنميتتتة املقتنيتتتتات؛ الةةةةتعاايلامت:  ةةةةا ل

؛ للمكتبتتتتتتتات Advocacy)التأييتتتتتتتد  وختتتتتتتدمات املعلالمتتتتتتتات فتتتتتتتي ل  تتتتتتتة الاليتتتتتتت ؛ و شتتتتتتتد التتتتتتتد ت  لتتتتتتتي؛ 

  .تدليبيةلرامل  –التقد  للمنح والةالاكز )ماتمرات والت طي  الاسكراتيجي؛ و 

إ داد  ر  مر ي ملاتمر كتالة السيرة ال اتية؛ ومهالات التالاصم ال عال: و التعاايلالوظيفيا ل

 كتالة تقالير فعالة؛ وإدالة الالقئ.



 

146 
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كمتتتا تتتتتت أيضتتتتا تيتتتةيع العتتتتاملين  عتتتتو الالتوتتتا  لالتتتتدولات التدليبيتتتتة املجاثيتتتة  عتتتتو إلاثكرثتتتتئي متتتت  

ة املهنيتتتتة الخاصتتتتة لمجتتتتال املكتبتتتتات لتعزيتتتتز املهتتتتالات ختتتتال تعتتتتري هت لتتتتاملالاقع إلالككروثيتتتتة للتنميتتتت

 املهنية ذخصا ي املكتبات في الةمعيةي واملتا ة  عو:

مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان  والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعلت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي للتنميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املهنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة إلافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدولي: قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .أ 

 5Turning the؛ دولة  شتد التد ت  4Enable؛ مشتروع WebJunction3؛CPDWL2العمتم

page  6 ؛ دولةStepping into leadership.  

؛ لرثتتامل استتتعادة القتتال  العاملتتة متت  الاتوتتاد إلافريقتتي 7املستتتال  إلاقلي تتي: منصتتة إدلاك .و 

  .COL-Coursera Workforce Recovery Program8 واملعلالمات املكتبات لةمعيات

 .9املستال  املوعي: ص وة التنمية املهنية ملكتبة إلاسكندلية  بر ال  سبالك .ج 
 

 ثانيا: املبادرات:

 

 ي وبنتا   77-في إ ال الدول ال   تلعبه مكتبات الةمعية في ظتم أ متة جاكوتة ظاللوثتا )ظالفيتد       

 عتتتتو تعليمتتتتتات و الة الصتتتتحة والستتتتتكان املصتتتتتريةي ااتتتتطرت املكتبتتتتتات لغلتتتتتف ألالات تتتتا أمتتتتتا  جمهتتتتتالل 

املكتترددي  واملستتت يدي  متت  املكتبتتات لىح تتاح  عتتو ألوا هتتت فتتي ال كتترة متت  منتصتت  متتال  و تتت  

ي وظتتتتتان   لتتتتتد متتتتت  التوتتتتترك الستتتتترآلاع وات تتتتتاق إلاجتتتتترا ات  ستتتتتتمرال تقتتتتتديت 2323  ستتتتتبتمبر منتصتتتتت

مات فتتتي شتتتكم إلككرونتتتي تبعتتتا لامكاثيتتتات املتا تتتة داختتتم املكتبتتتاتي والاستتتت ادة متتت  تقنيتتتات الختتتد

 .املعلالمات والاتصا ت لتقديت الخدمات والبرامل للمست يدي  وقلل خال فكرة إلاغا 

 

                                                 

2https://www.ifla.org/cpdwl 

3https://www.webjunction.org/home.html 

4https://projectenable.syr.edu/ 

5https://www.publiclibraryadvocacy.org/ 

6https://www.cilip.org.uk/page/CarnegieLeadership 

7https://www.edraak.org/en/ 

8https://web.aflia.net/fully-sponsored-skills-development-opportunity-for-library-users-and-

students/ 

9https://www.facebook.com/BAProfessionalDevelopment 

https://www.ifla.org/cpdwl
https://www.webjunction.org/home.html
https://projectenable.syr.edu/
https://www.publiclibraryadvocacy.org/
https://www.cilip.org.uk/page/CarnegieLeadership
https://www.edraak.org/en/
https://web.aflia.net/fully-sponsored-skills-development-opportunity-for-library-users-and-students/
https://web.aflia.net/fully-sponsored-skills-development-opportunity-for-library-users-and-students/
https://www.facebook.com/BAProfessionalDevelopment
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وقتتتتتتد أ لقتتتتتتئ جمعيتتتتتتة مصتتتتتتر للثقافتتتتتتة وتنميتتتتتتة املجتمتتتتتتع  ملتتتتتتة  مكتبتنتتتتتتا فتتتتتتي ل تتتتتتتل  والتتتتتتتي ستتتتتتعئ 

 س  دا  جمهالل   مودودي وتقديت مصادل املعرفةي وقد استتطا ئ مكتبتات الةمعيتة فتي إ تال 

التالاصتتتتتم متتتتع املستتتتتت يدي  الحملتتتتة أن تقتتتتد  ثمالقجتتتتتا فريتتتتدا يوتتتتتت   لتتتته ختتتتتال فكتتتترة إلاغتتتتتا  فتتتتي 

وإشتتتراكه ممتتت  ختتتال تقتتتديت العديتتتد متتت  ألانشتتتطة  بتتتر صتتت وات املكتبتتتات  عتتتو مالاقتتتع التالاصتتتم 

 الاجتماريي ومي ا: 
 

 روابط ملواقع إلكرتونية: .1
 

نشتتتتتتر معلالمتتتتتتات مال القتتتتتتة ومالاقتتتتتتع إلككروثيتتتتتتة ومقتتتتتتا ع فيتتتتتتديال تعتتتتتتر  لياثتتتتتتات  تتتتتت  متتتتتتر   .أ 

املكتبتتتتات؛ وإجتتتترا ات التبا تتتتد الاجتمتتتتاري ظاللوثتتتتا؛ وأ رااتتتته؛ و عتتتتض إلالشتتتتادات لةمهتتتتالل 

لاستتتها  فتتتي مكافوتتتة اثتشتتتال ي وقتتتد شتتتملئ تلتتتل املالاقتتتع منىمتتتة الصتتتحة العامليتتتة؛ وو الة 

إلالككرونتتي التت   أ لقتتته الحكالمتتة املصتترية والختتا  ل يتترو   القتتعالصتتحة والستتكاني وامل

 ي للتال ية م  ال يرو  ملعرفة ظافة املعلالمات  نه.10الكاللوثا املستجد

                                                 

10https://www.care.gov.eg/EgyptCare/index.aspx 

 ثمالقج لصالل م   مله  مكتبتنا في ل تل 

https://www.care.gov.eg/EgyptCare/index.aspx
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تتالفير لوالت  ملصتادل ودولات تدليبيتة مجاثيتة فتتي مجتا ت م تل تة مثتم العلتال ي والةتتال ت  .و 

الافكرااتتية للمتتتا   واملعتتتالت الستتيا ية  تتتالل العتتالت؛ ومالاقتتع لتنميتتتة وتطتتالير املهتتتالات؛ 

 امل تل ة املتا ة له م  قالا د لياثات.واملصادل  11) بنل املعرفة املصر  و 

متتت  دول النشتتتري والةامعتتتات امل تل تتتة متتتع ألاختتت  فتتتي الا تبتتتال الكتتتت  املتا تتتة  بتتتر إلاثكرثتتتئ  .ج 

  قال  التألي  والنشر.
 

 ورش عمل: .2

  كي لأل  ال  عو ص وات املكتبات  عو ال  سبالك. جلسات .أ 

ولش  مم تدليبية مجاثية ملسا دة  او املدال  في إجرا  ألواث ت الدلاسيةي  ي  تت  .و 

معىتتتت ستتتنالات التعلتتتيت لاذلوتتتا  لنتتتا   عتتتو استتتتبدال امتواثتتتات ا ايتتتة العتتتا  الدلا تتت ي فتتتي 

 .2323قرال و الة الكرلية والتعليت  ا  

 ولش  مم لىحر  وألاشغال اليدوية لأل  ال. .ج 
 

 املسابقات: .3

 قامئ املكتبات أيضا لاي ان     دد م  املسالقاتي مي ا:

 مسالقات  قافية يالمية. .أ 

 : ي املالاال ات  تيةمسالقة  أفضم ملصف   عو ال  سبالك .و 
 

الحيتتتتتتاة  لتتتتتتالة )تصتتتتتتميت نشتتتتتتير إلتتتتتتو أ تتتتتتد مىتتتتتتاهر الةمتتتتتتال فتتتتتتي الحيتتتتتتاةي ويبتتتتتت  ألامتتتتتتم فتتتتتتي  

 الن ال  .

الةتت ألا ألالتتيض )تصتتميت نعبتتر  تت   ميتتف تقتتديرثا للعتتاملين فتتي املجتتال الطنتتي لالقتتالفهت  

  . عو خ  املالاجهة أما  فيرو  ظاللوثا

                                                 
ثوال ” ٤١٠٢مبادلة أ لقها السيد لك س الةمهاللية   بد ال تاح الس س ي  في  يد العلت سنة لنل املعرفة املصر  هال  11

 لةهالد “مجتمع مصر  يتعلت وي كر ويبتكر 
 
لمجتمع املعرفة املصر . تت إنشا  لنل املعرفة املصر  في يناير  الالتقا ود ما

يمنح لنل  .ت والبو  العل ي في تاليخ مصر الحدي كأ د أهت وأكبر املشرو ات القالمية املعرفية في مجال التعلي ٤١٠٢

املعرفة املصر  جميع املصريين م  جميع ألا مال إمكاثية الالصالل إلو أكبر قدل م  املعرفة واملوتال  الثقافي والعل ي سالا  

ظاثالا  لال  أساسية أو تطبيقية أو تقنية أو بشرية أو إدالية.  ت  الكت  الثقافية العامةي لما في قلل الكت  التي تس  د  

ا م  خال جميع أجهزة الكمبيالتري فضا    الهالات  ال كية وألاجهزة اللال ية في جميع أثوا  ألا  الي  ست دامه

  .الباد
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وة املستتتتتتتالقة ال نيتتتتتتتة فتتتتتتتي مجتتتتتتتال الرستتتتتتتت لتتتتتتت و  القتتتتتتتدلات الخاصتتتتتتتة واملنشتتتتتتتاللة  عتتتتتتتو صتتتتتتت  .ج 

  ماسسة  لت  شالك لولمل.

مستتالقات املالاهتت  املالستتيقية فتتي العتتز  والغنتتا ي  يتت  شتتالك متتتاب ي وجمهتتالل املكتبتتات  .د 

 عو ص وات التالاصم الاجتماري مقا ع فيديال وقامئ املكتبات لإتا   تا  عتو صت واد اي 

 وتوكيمها. 
 

 الندوات: .4
 

 ثدوات ثاد  القرا ة. .أ 

استضافة خبرا  للتود     مالاال ات م تل ة مثم ثدوات التنمية البشرية م  خال  .و 

كي يتتتة التغلتتت   عتتتو القلتتتفي وتوقيتتتف الستتتا  التتتداخعي .... التتت ي  يتتت  ستتتعئ املكتبتتتات إلتتتو 

  مأثه املجتمع خال ه   ال كرة.
 

 ثالثا: إعادة فتح املكتبات

ي 2323 نتدما  تان الالقتئ  ستتحنا  وإ تادة افتتتاح املكتبتات للمستت يدي  فتي منتصت  ستتبتمبر 

تتتتتت تالجيتتتته أخصتتتتا ي املكتبتتتتات لالةمعيتتتتة إلتتتتو  تتتتدد متتتت  املالاقتتتتع  عتتتتو إلاثكرثتتتتئ والتتتتتي تقتتتتد  خطتتتت  

إلاجتتتتتترا ات التتتتتتتي ينبيتتتتتتي اتبا هتتتتتتا فتتتتتتي التعامتتتتتتم متتتتتتع الةمهتتتتتتاللي والتتتتتتتدالير  تتتتتتالل وإلشتتتتتتادات تالج  يتتتتتتة 

 عامم مع مجمال ات املكتباتي ومي ا: الا كرا يةي والت

 REALM12مشرعع .أ 

 REopeningArchives, Libraries, andواملكتبتتتات واملتتتتا  مشتتتروع إ تتتادة فتتتتح ألالشتتتي ات 

Museums (REALM)هال مشروع لوثي أجرا  مركز املكتبات املوالسبة  بر الخ  املباشرOCLC ي

للتعر   عو  ر  التعامم  منة مع Battelleي وماسسةIMLSومعهد خدمات املتا   واملكتبات

 الت طي  لثقة أكبر في ألاوقات الصعبةي وات اق مجمال ات املكتبات مما نسا د املكتبات  عو 

 

 

                                                 

12https://www.oclc.org/realm/home.html 

https://www.oclc.org/realm/home.html
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…أثررر جائحررة كورونررا عتررت املكتبررات العامررة  وررر:التحربات والاررر   جتربررة مكتبررات       

  

واملجتمعتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتتي ي تتتتتتتتتتدمالا ا  العتتتتتتتتتتاملين التتتتتتتتتتتدالير والقتتتتتتتتتترالات العمليتتتتتتتتتتة للت  يتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  تعتتتتتتتتتتر 

 .13لل يرو 

  ام يدالالرئيسياللةمكتبييلفيلالاستعيباللوبيءلةيرعسلكواعني .ب 
 

 بتتتتر مالقعتتتته إلالككرونتتتتي مجمال تتتتة متتتت   IFLAأتتتتاح الاتوتتتتاد التتتتدولي لةمعيتتتتات وماسستتتتات املكتبتتتات

املصتتادل الرك ستتية التتتي تعتبتتر لمثالتتة مرجعتتا ذخصتتا ي املكتبتتات  ستتت دامهي وقتتد تضتتم  العديتتد 

وكي يتتتتتة اثتشتتتتتال ؛ تقتتتتتديت الختتتتتدمات  تتتتت  بعتتتتتد؛ إ تتتتتادة فتتتتتتح  77-متتتتت  العناصتتتتتر مثتتتتتم فهتتتتتت ظالفيتتتتتد

 .14هنيةاملكتبات؛ إلاجرا ات التي ات  د ا املكتبات الال نية والةمعيات امل

  لرابعا: الدورات التدريبية
 

بعد ثجتاح ال عاليتات التتي أقام  تا الةمعيتة فتي لدايتة جاكوتة ظاللوثتاي تتت إ تداد لرثامجتا للتدولات 

ي وقتتتتتدمئ الةمعيتتتتتة 2323دنستتتتمبر  –التدليبيتتتتة للمستتتتتت يدي   بتتتتر إلاثكرثتتتتتئ فتتتتتي ال كتتتترة متتتتت  يالثيتتتتتال 

تكناللالجيتتتتتتتا املعلالمتتتتتتتات؛ ودولات ال نتتتتتتتالن؛ العديتتتتتتتد متتتتتتت  البتتتتتتترامل مثتتتتتتتم تعلتتتتتتتت الشتتتتتتتطرثلي ودولات 

 ودولات املالسيقىي والتنمية البشرية.

 إجميليلامستفيتين إجميليلالتعااي ةرععلالتتايب م.

 7273 13 اللغات  .1

 033 14 تكناللالجيا املعلالمات  .2

 317 27 ال نالن التشكيلية  .3

 71 71 املالسيقى  .4

 377 4 البرامل العلمية  .5

 237 71 التنمية البشرية  .6

 031 74 الشطرثل  .7

 210 32   لرامل املهالات ال هنية  .8

 734 1 البرامل الريااية  .9

                                                 

13https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2020/12/REALM.pdf 

14https://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/covid-19-resources_20-08-2020-ar.pdf 

https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2020/12/REALM.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/covid-19-resources_20-08-2020-ar.pdf
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 2771 171  يال  ي ما   .11

 17 7 لرامل الحر  اليدوية وامله   .11

 0 جلسة 21 الت ا   وتعديم السلالك  .12

 6131 733 إلاجميلي 

 

 

 

 

عقةةةةتلاقةةةةة لالةةةةتعاايلالتتايديةةةةةالاقبةةةةيالوةةةةةتيتالييةةةةة لاسةةةةت ي  لالو ةةةةةو لإلةةةة لاليتيةةةةةتلمةةةةةنل

مسةةتفيتلمةةنلوةةوللالةةتع لاليربيةةالل6131أوةة رليةةواليلل6امسةةتفيتينولعبةةةدل ةةتدلامتةةتابي لفةةيل

 ماللالسيودياولعالكوي ولعإلامياايولبيإلضيةالال لام يةظييلام ريالام:تةفا.

 الخال ا 

 الر ايتتة )جمعيتتة املجتمتتع وتنميتتة للثقافتتة مصتتر  جمعيتتة مكتبتتات تجربتتة الاللقتتة هتت   استعراتتئ

فتتي التعامتتم متتع الىتترو  غيتتر املستتبالقة لةاكوتتة ظاللوثتتا العامليتتةي والتتدول ال عتتال  ستتالقا  املتكاملتتة

عامسةتفيتينلمةنلتفةتي لدةتميا يلالرقميةالام:تةفةاللتةبيةالايتييجةييلامعتمة لال   لعبته في 

ولعتسةةتمرلمكتبةةييلالةمييةةالفةةيل2121امكتبةييلمواج ةةالة مةةالفةةيلالفيةةرولمةةنليونيةولإلةة لد سةةم رل

تأديةةةةالاسةةةةةيلة يلامنو ةةةةةالت ةةةةةيلمةةةة لإ ةةةةةيدولةةةةةةت لامكتبةةةةةييلالتةةةةتاي يلل ةم ةةةةةوالمةةةةةنلدةةةةةال لتفةةةةةتي ل

 يةةةاولالخةةةتمييلعةةشةةة الالتفةيتيةةةالالوةةةللتفةةةتملعج ةةةيللوجةةةبلمةةة لات:ةةةي ل يةةةةالالتةةةتابيرلالاييرا

 بيإلضيةالإل لالختمييلالرقميا.

 

 

 الدولات التدليبية واملست يدي   لإجماليإ صاكية 

 2020دنسمبر 31 – اليالثي 1م  خال ال كرة 



 

 
 

 

 

 

 

 

  اعلم
 

 

 

 
 مجلة علمية محكمة يصدرها االتحاد العربي

 المعلومات للمكتبات و 

 (AFLI) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  (61)السادس عشر العدد 

 6101 الموافق يناير 7141هـ  ربيع األول
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تفاعل مركز مصادر التعلم مبدرسة سعيد بن جبري للتعليم األساسي      

 بسلطنة عمان مع جائحة كورونا

 
    

 بريك بن حمود بن ناصر المعمري

 مركز مصادر التعلم ب اخصائي مصادر تعلم

 بمدرسة سعيد بن جبير للتعليم ألاساس ي

 سلطنة عمان

lrc.880@gmail.com 

 
 مقدمة:

قدددم مركدددز مصدددادر الددتعلم بمدرسدددة سدددعيد بددن جبيدددر للتعلددديم ألاساسدد ي   دددلطنة عمدددان ب يددداد  

ألاسددددتاري برنددددد بددددن أمدددد د ادعمددددرم  خصددددائي مصددددادر الددددتعلم  العد ددددد مددددن ال عاليددددا   ألا  ددددطة 

م اكبدددة ئحا كدددة   ر هدددا  مالدددا ي  دددر الددد مي ادعل مددداتي بدددين جميددد    يدددا  اد تمددد  اددرسددد ي  رلدددد 

للت عية بلذا ادرض  سبل ال قا ة  مكافكة ادعل مدا  ادلل  دة ال دي اهت در    دكل إا دل  بدان 

ائحا كددة ك كددذلد قددام ادركددز  عدددد مددن ألا  ددطة ال را يددة  ا يم لددا عددن  عددد  ائ دد  ع دد  ال ددرا   

 ادطالعددددة  مددددن خددددوا  سددددا ل الت ا ددددل ملجتمددددامي ك  لددددم يلمددددل ادركددددز ألاأدددددا   ألا ددددام الد ليددددة 

 العربيددة  الد ةيددة بدددل  أياإددا  ربط دددا مباجددر  بكدددر   ائحا كددة ككدددذلد قدددم ادركدددز العد ددد مدددن 

البددراما التدرنةيددة عددن  عددد لطلبددة التدددرنم العم ددي ب امعددة ال ددلطان قدداب   ئحعل ددم  ت دداعل ن 

ة غيددر مباجدر  مدد   جد ا  العمددل داخدل مركددز مصدادر الددتعلم ر كدذلد سدداإم ادركدز م دداإمة بطرن د

مباجددر   ددي  عدددداد دليددل متكامددل اكدددا عندد اني دليددل اسدددتلدام مراكددز مصددادر الدددتعلم  ددي التعلددديم 

اددددددددما اعددددددمن العد ددددددد مددددددن ألابدددددد ا  مالددددددا يتجددددددرا ا  ال قا يددددددة  داخددددددل مركددددددز مصددددددادر الددددددتعلم   

يدددددة ال اجدددددم ا فرإدددددا تخصدددددائي مصدددددادر الدددددتعلم  م دددددام  خصدددددائي مصدددددادر الدددددتعلم تجدددددرا ا  ال قا 

كعنصددر  ساسددد ي مدددن عنا دددر التعلددديم ادددددما  كدددذلد خددددما  ادعل مدددا       دددطة ادركدددز  دددي  دددل 

 التعليم اددما  كذلد  جرا ا  التعامل م  مصادر ادعل ما  ر
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...                      تفاعللل مركللا م للاعر الللتع س يدربللة بللعيد بللا جللب  ل تع لليس ا بابلل  ب لل   ة ع للا         
  

مبددادر  ملاكدداد العرلددي للم تبددا   ا جددا إددذج ائح دد د ب دد ص مركددز مصددادر الددتعلم بددادركز ألا ا  ددي

  ادعل ما  ادت اعلة م   صمة   ر هار
 

 التوعية االستباقية:. 1

 

ع ددم مركددز مصددادر الددتعلم منددذ بدا ددة ائحا كددة ع دد  م اكبددة ائ ددد  العددال ي أيدد    

-بدددد  بت عيدددة اد تمددد  اددرسددد ي بكافدددة   يافدددة وال ييدددة التدر  دددية  تدارندددة   الطدددو 

 ر ( من خوا ب  الت عية ملستباقية عن ادرض   عارضة   رق هت ارجي   ليا  ألام  

 

 

 
 مسابقة قرائية عن بعد: -2

 

اقدددددام مركدددددز مصدددددادر الدددددتعلم م ددددداب ة قرا يدددددة عدددددن  رنددددد  اسدددددتمار   ل  ر هيدددددة ادددددم   دددددرإا لطدددددو  

 اددرسة بلد  تشحي  ال را    ي  ل ائححر ادنزلي  جا   اكا عن ان بال را     م   هرا ي
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 الوعي املعلوماتي يف ظل اجلائحة:  -3

اهت دددددار ال بدددددا    دددددر  العد دددددد مدددددن تجددددداعا   ادعل مدددددا  ادلل  دددددة  خا دددددة مددددد  اددددددا ا مددددد  

اد تمدددد  للم ددددا   الصدددد اية عبددددر بددددراما الت ا ددددل ملجتمددددامي ف ددددام ادركددددز بة ددددر العد ددددد مددددن 

 ملجتماميرالتةب لا  للتصدم ل ذج الكاإر  عبر أ ابااة  ي  سا ل الت ا ل 
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...                      تفاعللل مركللا م للاعر الللتع س يدربللة بللعيد بللا جللب  ل تع لليس ا بابلل  ب لل   ة ع للا         
  

 االبتكار يف ظل اجلائحة: . 4

 برنددل إدددذا العددام مددد  جا كددة   ر هدددا ال ددي جدددللا العددالم ب سدددرجر  21اليددد م العددال ي لوبتكدددار  افدد  
  بدع ال با  العما ي  ي ابتكار العد د من الت نيا  ال ي اكد من اهت ارج  تعيالم  ي م اج تةر 

ادناسدبة ببدراص ائح د د ال دي   د م بلدا ادبت در ن للت د يل ع د  أي  ام  عداد فيدد   خداب بلدذج 

 الة رنة د اج ة ملتلم التكد ا ر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 القراءة يف احلجر املنزلي:. 5
 

قددام ادركددز بة ددر اصدددميم ا عدد م لتشددحي  اد تمددد  ع دد  اسددتلمار ف ددر  ائححدددر ادنزلددي ع دد  ال دددرا   

  ادطالعة 
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 ترمجة املقاالت ذات الصلة باألزمة: . 6
 

 ال دي جدا    عند اني  رجدادا  لتط يدر  School Library Journalقدام ادركدز ب رجمدة م الدة  دادر  

 COVID-19ال تم اد  رجعة  ي  ل اهت ار فير   

 ال ي انا لا فية ادلا   من اهت اا ال ير   عبر ال تم اد  رجعة  كي ية التعامل مع ار  

covid-journal-library-http://lrcoman.blogspot.com/2020/05/school-ال رجمدددددددددددددددددددةي رابددددددددددددددددددد 

19.html 
 

 تعريف الوباء املعلوماتي :.7
 

مدد  اهت ددار فيددر   كر هددا اهت ددر  مع ددا ال ليددر مددن ادعل مددا   ملعت ددادا  ائ ا يددة بددين النددا  

ك قدددددام مركدددددز مصدددددادر بت دددددلي  العددددد   ع ددددد  إدددددذا infodemic قدددددد ادددددم تعرن دددددة بال بدددددا  ادعل مددددداتي 

 ادصطلح ائحد در

 

 

 

http://lrcoman.blogspot.com/2020/05/school-library-journal-covid-19.html
http://lrcoman.blogspot.com/2020/05/school-library-journal-covid-19.html
http://lrcoman.blogspot.com/2020/05/school-library-journal-covid-19.html
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 التدريب عن بعد : -8
 

قام ادركز بتدرنم  لبة ال نة ألاخير  من  و  ق دم دراسدا  ادعل مدا  بكليدة  دا   العلد م 

ملجتماعيددة ب امعدددة ال ددلطان قددداب    رلدددد ع دد  رليدددة العمددل  دددي مركدددز مصددادر الدددتعلم     دددطتة 

  م امة الي مية  عن  إم ما  ك نة من  ج ز   م اد تعليمية ر
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ز األيام الدوليةة والعربيةة والدينيةة وربطمةا مبابةرة بالتوعيةة       االستمرار يف ابرا -9

 بمذه اجلائحة  
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 تعقيم الكتب: -11
 

؟ ام
ً
  ر فيد   تأد اد تبا   إل ستت ة اد تبا   مراكز ادعل ما   ل  تع يم ال تم م ت بو

 الصينية ت تلدم رلة لتع يم ال تم  رلد ع   أ ابا  ادركز  ي  سا ل الت ا ل ملجتمامير

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 احملافظة على الكتب املستعارة: -11
 

جا   ائحا كة  عدد من ال تم  اها بين  دم اد دت يد ن فتعدذر ارجاع دا لكدر   الللد   قدد 

 للمكافكة ع   إذج ال تم  ل  أين التم ن من  رجاع اردعا ادركز اد ت يد ن 
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 مواكبة منع احلركة : -12
 

مصدد  بة ب يددد   ا عدد م عددن  إميددة ال ددرا    اسددتلمار ف ددر  مندد  ائ ركددة  ددي ال ددرا      ددر تلرنددد 

 ادطالعددة اعددمنا  تددي ي ددي امددام ال دداعة التاسددعة م دداً  سددتت قم ائ ركددة بددين ادددار ك  سددتعلن 

درا   دي رفدد ميداد ن ادعرفدة ندا " .  كا  ال تدم عدن اسدتمرار أرك لدا بدين   دادم ال ي
ا
ه در  لنعدر   ه

 #عمان_ا اجة_  ر ها س ير   ر ل  س    ".دهال نا ل أ
 

  مج:إعداد دليل حتت عنواندليل مركز مصادر التعلم يف التعليم املد  -13
 

اعدددددمن تجدددددرا ا  ال قا يدددددة داخدددددل مركدددددز مصدددددادر الدددددتعلم  تجدددددرا ا  ال قا يدددددة ال اجدددددم ا فرإدددددا 
تخصددددائي مصددددادر الددددتعلم  م دددددام  خصددددائي مصددددادر الددددتعلم كعنصدددددر  ساسدددد ي مددددن عنا ددددر التعلددددديم 

ادددددددما  كددددددذلد خدددددددما  ادعل مدددددا      ددددددطة ادركددددددز  دددددي  ددددددل التعلدددددديم ادددددددما  كددددددذلد  جددددددرا ا  

 ددددي مراكددددز مصددددادر  classroomل مددددا ر  اعددددمن كددددذلد اسددددتلمار منصددددة التعامددددل مدددد  مصددددادر ادع
الددتعلم  ا ددد م ملتلددم ائ دددما  مددن خول ددار كددذلد اعددمن كي يددة اسددتلمار منصددا  الت ا ددل 

 ملجتمامي ل ذا اللرضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click


  

163 

 

 تعامل املكتبات العربية مع جائحة كورونا: جتارب عربية

 #اعلددمجد اد  اتدد نا مركدز مصددادر الدتعلم بددادركز ألا ا ع د  مي ددت ب الد  ن العرلددي ضدمن مبددادر  

 لت رنم اد تبا   مراكز ادعل ما  ادت اعلة م   صمة   ر ها

 

 
 

 

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85?src=hashtag_click
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 لقاء تلفزيوني بمناسبة الفوز .
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 واملكتبات: جائحة مل تبق شيًئا على حاله، 91كوفيد      

 مكتبة عبد احلميد شومان منوذجا 

 
 

 

 غالب مسعود عمان األردن                                                                     

 
 :عن مكتبة عبد احلميد شومان

 

تتتت بةتتتت بة سستتتتحبيبتتتتاب6891تأسستتتتتبة عبتتتتحبيبتتتتاب عام تتتتاب تتتت ة  بيتتتت  ب ،بو لتتتتتكب جتتتت مبمتتتتن م بةةمم

ب-وةت با لتت-ك نتتب ك عبتحب عام اب ت ة  ،برا  ب لبكتاب لبي تلبلؤمست ول حب لية و تحبوعمعم ي تح ب

تتتتت ب مي تتتتتنببعوتتتتتاة الب كبؤ ةتتتتت البةتتتتت بألاتتتتتنهبتتتتتت و  ب ك تتتتت  ابو كي متتتتت ب  تتتتت مبة  تتتتت بتؤبتتتتتًب وام ب ةةمم

ت بجاع  مت الب و عاايثبألبك  ب كجعم ،بو أبتبيلىبتط ييبةةعن  ت  بةت بأوي تحب كبؤ ةت البتؤتابووةم

 لتيو  بوتك يتتتبأوي تتحب كبؤ ةتت الببتت  ب ل عتتًب كطب يتتحبوت  يتتاب لب  نتت البمل   ون تتحب لتتتكب جتتممب

 كةتتتت جالبو ليستتتت عمب عل ةب تتتتحب لبي  تتتتحبو مكر تتتتح،ب متتت بتتتتت بتطتتتت ييبةك تتتتحبألا  تتتتحبلؤ عتتتتًب ل عتتتًبو 

 مل   ون حبو كسم يح 
 

تةتتا ب ك عبتتحبةجم يتتحبةتت ب عوتتاة البك ايتت احبومامتت  بو عملتتنبوعستتعبن ،ب متت بت كتت  بي تت يحب

ألا  تتتتحبل  تتتتحب ك عبتتتتحبل جتتتتممب اع  متتتت الب وتتتتي  بو لبتتتت عنالبو لبتتتت اي  بو ك سستتتت البوتتتتت   بيك يتتتتحب

 لطتتتتتنث،با تتتتتثبأوتتتتتي البلةتتتتت بي تتتتت يحبألا  تتتتتحببيستتتتت  بةستتتتت   حبة   تتتتتحبلؤك تتتتت بةي يتتتتت حبل تتتتت  ب

 ةبظمة بل بيحةقب لاألامب لذ  لبلك سه/ه بببا 

تتت ويب ك عبتتحبألاتتاة البةعك يتتحبأألاتتياب جتتممبت يتت الب كط لبتتحبو لاا ستتح،بايوتتحب لةتتاو ب لعتت  ب لتتتكب

وةتتتتتت بكعطؤبتتتتتت الب تتتتتتييححب ب تتتتتت حبةتتتتتت بتعم تتتتتتصبب عو   تتتتتت حب لب ل تتتتتتحبو ل تتتتتتمتب كطؤتتتتتتقب تتتتتت بأم    تتتتتت بو 

 لب اي  بو لا اس  بو كط لب  ،بايوحب معم ي الب لتيو  بلؤاا ستحب علم ي تحبوةك تجتحب كجت ا  ،ب

 ألااةحب لع  ييب لذ  لبوا  ه ،ب  بأم   بآةكحبوةييححبلؤيو   بب

 عبتحب م ب سعةبمباو  ه ب لي اب  ب ت ب لتاألا هبى تىب ك عبتحبأتم بأمت   بأ ًت بنتوبم بةت بأمت   ب ك

ت ببأ  تت بجبتتتنل ببتتأ ب تت مبةتت ب  تت  هببتت   ب  كبعت  حب تت بهةةرتتيباوةتتله،ب ك ستت ببح  يتتحب ب تت ح،بيؤمم

  ليو   
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ويلتتىب تتب اب واهتت ب مي تتنبةجعم تت ،بتةتت  ب ك عبتتحبببةتتابوا تت البتااير تتحبألوتتي  ب كجعمتت ب تت ببكتت  ب

  ون تح،بو تت ب لع   تت ب لةتاا البوتكم تتحب لتتذ البو كةت ا البو تتذلاب تت ب ستع ا  بت  يتتاب لب  نتت البمل 

،ب متتت بتك تتتذب لبايتتتابةتتت ب يجتتتطحبو ل ب ل تتت الب لتتتتكب ستتت ىبى تتتىب لك تتتتابوأس ستتت  الب لبحتتتثب لبؤ تتتك

 بنيتتتتنب لية وتتتتحبو عاتتتت  ابويجتتتتيب كبيوتتتتحبو لية وتتتتحبةيتتتتماببينتتتت ة بك تتتتتًبو عتتتت ثبو ةستتتت  الب لجتتتتبييحب

 وناوحب ك عبحبوة ا ث  ب لةي  ح 

 ب تتتت ب كبيوتتتتح،بتتتتت بت   تتتتحب ك سستتتتحببجتتتت مبيتتتت  بل تتتتم  با تتتت هبمم تتتت بأوتتتتي  ب كجعمتتتت بيلتتتتىباةةتتتت

 .و ك عبحببج مبألا صبجسعةب هب شو صبرو بمي تح

تتتت بليت تتتت هبو ل تتتت وب  بيعميتتتتمب تتتت بة عبتتتتحب اثب كبيوتتتتحب لتتتتتكبتتتتت بىيتتتت  حب ت تتتت ب ك عبتتتتحبا تتتتصم بة   م

 ي ةم  ب61واتيبب2،با ثب سعةبمب ت  هبو ل  وب  بة بيميب3162 وعع اة ب  بي  ب

ل  تتت  ب ل تتتي ب وهبلؤم تتتت ب ليع  تتت كب تتت بب3162وتتتي بمايتتتاب تتت بمبتتتمب  تتتيو حب تتت بيتتت  ببتتتت ب وععتتت  

مبتتتتتمبيمتتتتت  ،ب متتتتت بتكتتتتت  ب ك سستتتتتحبتأستتتتت ضبوتتتتتيو بأألاتتتتتيابألاتتتتت ا ب لب  تتتتتمحبيمتتتتت  بأتتتتتم بألاط  تتتتت ب

 عس   ت ج حب  ب لع س بوعن ج ا 
 

 يف البيت!، أبقى اجلميع كجائحة 68-إعالن كوفيد

 

 كؤ  حبب ك  وةحبيلىبتي ابةجؤضب ل اا  ببإين ب لبممببة ن  ب،ب ااالبما  حب3131آر ابب62  ب

  لاو  ب لذ باظيب لع مهبى ىب لبممبويا بةغ  احب كنصهبىجب  با جالب ل يواحب لة  ا 

ة سسحبيباب عام اب  ة  بك نتبةسعباحبوم هنحبب طحب لبممبي بببابتبمب لةتي اببأستب  ،ب

ا تتثبتتت بتنويتتابمم تت ب كتت     بب  وتتحبةعطؤبتت الب لبمتتمبةتت ب كنتتصهبةتت بأمةتتنحب عا ستت ثبوألااةتتحب

من  نتتتتتبونةتتتتمب ل عتتتتًب  تتتتىب ككتتتت اه،بو تتتتذلابأ و الب لبمتتتتمبك ألألاعتتتت  بو  تتتتيتحب لن تتتتةحبوت  بتتتت ب

  لب اك  بوا  ه بوأ بحتبةك الك بة  ترك بةكذب لبا يح 
 

 :العمل من املنزل

  ب ك سستحبا تثبستب ك بى تىب كح وظتحبيلتىبمت  حب لبمتمبو عوتاة الب لتتكببيمؤك بة ب كنصهبو أنك 

نةاةة بلللمة ا،ب م بأت اتبهذهب عل عححبوي حبل بت  بب عاستب  ،بىرب ستعطبك ب ل  ت هبى تىب

و تتت البو تتتي عفبة عؤ تتتحب تتت ب كجعمتتت ب ا يتتتلبو لبي تتتلبنظتتتيم بأل بك وتتتحب ل ب ل تتت البك نتتتتب بتتتي بيلتتتىب

 ك عبتحب لب ةتحبوةكتذببا يتحب عل عحتحبيمتاالبيلتىبتةتاي بةجم يتحبةت بمن  نت بيم ت ب لةت هببتأ ب

  عواة الب كج ن حب م بيل اب
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 :أوال: املكتبة العامة

 

يلتتىب ك عبتحب لب ةتتحبأ بتعتأتؤ ببستتييحب ب ت ح،بلتتذلابيمتاالبى تتىبىيجت  بوتطتت ييبةك تحب ل عتتًببكت  
مل   ون تتتتتتح،با تتتتتتثبتتتتتتت ب تتتتتتي  بةجم يتتتتتت البةتتتتتت ب ل عتتتتتتًبمل   ون تتتتتتحبو ل عتتتتتتًب ل تتتتتت ت حببتتتتتت لؤغع  ب

 لبي  حبومنجؤ صيح ببح ثبيسعط  ب كج  ك  ب سعب احب ل عًبوحلنهت بوىام يةت بأتم بس  ستحب

 عًبوةاحبعسعب اح ةحا حبلبا ب ل 
ت بيلتىب ك عبتحبأ ب ل بيةع يبوبمب لعأتؤ بهتذ بيلتىبتطت ييبةك تحب ل عتًبمل   ون تح،بىربكت  بلن ةم

ت تتت بيتتتاه بب تتتاب علةتتتت الب كةعمتتتحبب ل بتتتمب ليةتتتت   ،بلتتتذلابتتتت بةتتتكفب  تتتت   ك البةج ن تتتحبيلتتتىبةك تتتتحب

 أبجابلؤ عًب لبي  ح 
ب  ألاتتمب ك عبتتح،بوأ تتبفبتمايتتابباي تت

م
 ك عبتتحبيلتتىبتةتتاي بألاتاة ت  ب متت بلتت بأ ب لتتيو  بكتت ن  بوبتن

تت بلعغط تتحبا متتت الب كستتعب  ي ،بب اأتت وحبى تتتىب لتتي ب كب  تتيبيلتتتىب بةنعمم
م

تت باتتتن ىيتت احب ل عتتًبىل   ون م

  2/32تؤب الب كسع  اي بىل   ون م بويلىبةا اب لس يحب
 لب  نتت البمل   ون تتحبلللم تت با تتثبتتت بةتتكفبىة  ن تتحب لتتاألا هبىأتت وحبى تتىبرلتتا،بتتت بىت اتتحبت  يتتاب

ى تتتىبهتتتتذهب لة  يتتتابلؤمجتتتت     بوا تتت ب كجتتتت     ببمتتت بيح تتتتسباةتتت  ب كؤ  تتتتحب ل  ييتتتحبويتتتتا بىستتتت  حب
تتتتت بكجتتتتت      ،بتتتتتت ب عستتتتتع ا  ،بولنستتتتتع   حبةتتتتت ب عوتتتتتاة البعل   ون تتتتتحب لتتتتتتكبتةتتتتتاةة ب ك عبتتتتتحبةج نم

 يياًبت ب مب     كبةج يلبة تت ب سعحا ثب     كبة تتببح ثبيسعط  بة 

تنويتتتتتتاب كجتتتتت     بوا تتتتت ب كجتتتتتت     بةتتتتت بتتتتتت لعكب بحتتتتتت ثبب لب  نتتتتت البو لاا ستتتتت الب كعبؤةتتتتتتحب متتتتت بتتتتتت ب
 بأبح ث  بس   بك  برلابأم ب كة جالبأوب لاواي الب كح محبأوب ليس عمب عل ةب ح 

يلتتتتتىبت   تتتتتمبب ستتتتتعطبك ب لبةتتتتت  بيلتتتتتىبت   تتتتتمبةتتتتت ب لتتتتتيو  بيتتتتت بتييتتتتتقبةنجتتتتت ا البابةتتتتت  ب علمةتتتتت ا 

 ،با ثبك نتب م بيأ لاو تن 
 

 ه ةنج ام با هبه ع ثب ل   ب21أ ً بة ب 

 يجتتتتيبو تتتتاي ه البلؤتتتتيو  ب تتتت ب ك عبتتتتحبو/أوببتتتتثبةنجتتتتت ا البةتتتت ب لتتتتيو  باابتتتتحب تتتت بىبةتتتت  بهتتتتتذهب
  لبنتحب ل يياحبب  ب ك عبحبواو  ه  

 هم حب ك عب ال أيجيبو اي ه البة ممحبيلىب كح ابميس يلبي ب 

 ةنج ام بو هبأس ؤحبابة  ب علمة ابيلىبت   مبةبك  ب21أ ً بة ب 

  ةنج ا البي بأ ً ب ليو  ب سعب اح 

  امنالبة ي حبل  وي بألااة الب ك عبحبعل   ون حبوألااة تك بي بببا 

     لع   مبة باو  ن ب لا عم  بلنتم ك  بيؤ  

 68ىيج  بةحع ابةعبؤقببعا ب  ب لصاحبو لسنةحب عو  حبب  و اب  
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أةتت بيتت ب ل ب ل تت الب لية و تتح،بوتتع بتح يؤةتت بلع تتبفبيتت بببتتاببح تتثبترتتثبي تت بةك تت الب لع   تتتمبب

 عمعم ع بةيمباوو بوو سب ك 
 

 ت ب سعغنهبو  حب لبممبة ب كنصهبانج ابةجم يحبة ب يم هبم  ايحبةيما
 

   تحايثب لس  س البوممي   الب عو  حببم عب تك 

 لعب  هب عو     ب لع   مبة بة عب البي ك ح 

  سع م هبممي   البم  ايحبلع سبحبة عبحب ي بيم  بوبتحايثب ك عبحب لب ةح  

  أبطب عل  حبلة  يابب  ن تك بويلىبنظ  ب ك عبح 
 

 :ثانيا: مكتبة األطفال واليافعني، مكتبة درب املعرفة
 

ت ةابة عبحب ت  هبت   ؤة بة باو  ه بة ب ت ت هبو ل ت وب  ،بىربيمؤتتبيلتىبيةتابتتي   الببل 

ت   حبي ة حبة بةجم يحبةت ب ل عت ثبو ل  تبت البو لتل مبو تاي ه البلةتي   البت  ت حبلةت  ب
)بة بأم   بمؤسع  بأسب ي م بكي نب عاس  بلؤسيت  (ببيع ببث  بي  بة  ت ب لع   مبعمعم ع ،ب

 ى ىب لع   مبةبة بي بتييقب لبثب كب  يبيلىبو سب ك بب اأ وح
أم ت الب عل عحتتحبة عبتتحب اثب كبيوتتحبيلتتىبىيتت  حب لكظتتيبى تتىببي ةجةتت بوأيجتتط   ،بل تت بوييتتقب ك عبتتحب

 سعغمبهذ ب ل  ت ب ك تيو بويمتمبيلتىبت   تحب ل ت  ة بو ل ب ل ت البو يجتطح،بو تعفبرلتابي ت  ب

  ل ييقبيلىبا وي باؤيحبياياح ب
 ك عبتتتتتحبيلتتتتتىبيةتتتتابمؤستتتتت البلكةتتتتت فب عتتتتًبواو يتتتتت البة   تتتتتحبلؤ تتتت وب  ،بو ستتتتتعميبتك  تتتتتذبيمؤتتتتتب

مؤستتت البنتتت   بتتتتي  حبلؤ تتت وب  ،بب اأتتت وحبى تتتىبتتتتاايب الب هتتت   ب لتتتتكبتك ولتتتتبى  احبستتتؤ كب ت تتت هب

 ألانهبو  حب عمليب كنص   
 متتتتتت بتتتتتتت بتطتتتتتت ييبةك تتتتتتحبألا  تتتتتتحبليت تتتتتت هبو ل تتتتتت وب  بت تتتتتت بةجم يتتتتتت البةتتتتتت ب ل عتتتتتتًبمل   ون تتتتتتحب

  كسم يحبب لؤغع  ب لبي  حبومنجؤ صيحبليت  ه و 
 بنيتتتنبةةتتت ا الب لع   تتت بلتتتااب ت تتت هبو ل تتت وب  بةتتت بأول ل تتت البة عبتتتحب اثب كبيوتتتح،بىربك نتتتتبكتتت  ب

هذهب عل عححب يألاحبي ل حبلب   بأهم حب لبحثب لبؤ كبوأهم حب   س ثبةة ا الب لع    ب لك تا،ب

الب لبؤم تتتتتحب)ةتتتتت بأتتتتتم   بو تتتتتاي ه البكجم يتتتتتحبةتتتتت بلتتتتتذلاب ستتتتتعميالبتتتتتتاايب البتي تتتتتنبيلتتتتتىبعبع تتتتت ا 
  يجطحبو يم هب ل اويحب لرس طحب لتكبيم  بيمؤة بة بة   بةع ويحب  ب كنصه( 

يممبوييقبة عبحب اثب كبيوحبيلىب ع بحب ل مب يجطحب لذ بيحممببت  بت  تتهبألا ت حبتمعتابيلتىب

ت بل بو لبت ةؤ  ب ت بةاابسك  البياياحب ت بىيتا  ب يجتطحبوتك  تذه بل  ت  بةيمبم
م

 ييتقب ك عبتحبأوج
 ة عب الب ت  هب لب ةحبو ك عب الب كااس حبث ن م  
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تتتتن ة ب لكتتت   ب ل تتت  لبوم عحتتتحبك اونتتت ،بلتتتذلاببتتتتاأب ل ييتتتقبيلتتتىبىيتتتا  باؤةتتت البألا  تتتح،بوتتتتعبؤ ب

 م بلع تتتت ييه ببجتتتتت مب ع بتتتتحب لستتتت ك اي بلؤ  تتتتاي ه ال،بوتتتتتت بىيتتتتا  ب عاؤةتتتت الببجتتتت مبك ةتتتتتمب ستتتتعبا 
أتؤقب لك   بل  ك وهبة أ يم به ةم اب ل  ييوست البو ةتي  ب لتتكبت ت ًبميست  ب ا     ،با ثب

(،بويلتتتتتتىبر الب لنستتتتتتق،بتتتتتتت بتجة تتتتتتصباؤةتتتتتت البألا  تتتتتتحب3131تحتتتتتتتبيكتتتتتت   بهكتتتتتت  بيتتتتتت بةتتتتتت بكتتتتتت  ب عا تتتتتت حب
 بمةيم  ب ل  ؤ ب لبؤ ك 

 

 املكتبات ليست أولوية!
 

و  حب عمليب لط يؤحبو لتكب سعميالبيلىبةا ابثنثحبأ ةيبتةييبم ،بباأالب عا  ةحببإيت  حبوتعفببببا

 ببضب لةط ي البجيعب ا الب تع   يح 

لتتتتت ب جتتتتتتممبهتتتتتتذهبعستتتتتتعاك   الب ك عبتتتتتت الب لب ةتتتتتتحبو كتتتتتتا ا بو كي  تتتتتتنب لعبؤ م تتتتتتحبو لية و تتتتتتح،بىجبأ ب

ألاتتتتتاة ت   بول تتتتتم  بستتتتتنةحببة سستتتتحبيبتتتتتاب عام تتتتتاب تتتتت ة  بك نتتتتتتبايي تتتتتحبيلتتتتتىب لبتتتتت  حبلعةتتتتتاي 

  ليو  بونا   ب يعماالب عوط  البآلات حا

  ل غطبيلىب عا  ةحبلع ة بأهم حب ك عب ال  

  اجاب لعأي اب  بكمبتك  البوس عمبمين باي  حبوعفب ك عب ال 

  لعأث  ب  ب ليأ ب لب  بلؤمط لبحبب عفب ك عب ال  

 ك عبحبوييأهبيلىب عا  ةح بت بىيا  ب ل مباس كباي  حبوعف  
 

 و باب تب  بهذهب عوط  الب كمكهلح،بوعحتب ك عبحبأب  ب  بةيحبأألايا 
 

 :العودة إىل لعمل يف ظل كورونا

 

 عاظتتتيبيمؤكتتت بيلتتتىبتطتتت ييببيوت كتتت هبىيتتت  حب وععتتت  ب ك عبتتتحبب  وتتتحب لستتت ك اي ه الب كع تبتتتحببألاتتتنه

 و ل عفبيلىبةي امبوهذ بة بت ب لبممببهببباب لسم  ببإي  حب وعع  ب ك عبحبا    بيلىباو  ن  

أألاتتتتذالبااؤتتتتحب لبتتتت  حبى تتتتىب لبمتتتتمبثتتتتنثبو تتتت  ال،با تتتتثببتتتتاأالب ك عبتتتتحب لبمتتتتمب تتتت ب ل  تتتت حب و تتتتىب و ب

ب هب ليو  ،بل  بة بعسعمي اببعةاي بك وحب عواة الب لس بةحبأثك  ب عاظي،بو اأالب ك عبحب سعة

 بعبة  بك وحبةي وةة ب سعبا  م بجسعةب هب ليو   

ببابرلا،بأألاذالب ل   حب لي ن تحبا تصب لعك  تذ،بىربتت ب ستعةب هب لتيو  ببجت مبمنعتلباامت  ب ل عتًب

 مبىل   ويل و سعب ات  بة ب سعمي ابتةاي بألااة تك ببج 

وعحتتتب ك عبتتتحبأب  ب تت ببجتتت مبك ةتتمب تتت ب ل  تت حب لي ليتتتح،بوتتع ب ستتتعةب هب لتتيو  بلؤةتتتي  حبوعستتتعب اح،ب

و ستتتعميالببعةتتتاي بك وتتتحب ل ب ل تتت البىةتتت ببجتتت مبدلتتت  ،با تتتثب ستتتعةبمبيتتتا م بةحتتتاو م ب تتت بت يتتت الب
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ة ب بعماب ك عبحبويع بييأة ببج مبةب  يبيلىبة  ت ب لع   مبعمعم ع ،بوىة بب سعحا ثببي 

ب و ب ستتتتعةب هب لتتتتيو  بو ل تتتت   ب تتتت ب ك عبتتتتحبةيتتتتمببينتتتت ة بك تتتتتًب يلتتتتىب لبتتتتثب كب  تتتتيببجتتتت مبك ةتتتتم 

 و ع ث،بو ين ة ب سأهبأة  ب ك عبح 

وألاتتتتتتنهب كي اتتتتتتمبكؤةتتتتتت ،ب ل صةتتتتتتتب ك عبتتتتتتحبب  وتتتتتتحبىمتتتتتتي   الب لصتتتتتتاحبو لستتتتتتنةحبوتتتتتتع بوحتتتتتت بوييتتتتتتقب

تحتيصبيلتىبتطب تقبك وتحبىمتي   الب ك سسحبتبمب لب  حبى ىب ل  تً،بوت ب ج  مبعلكحبلؤطت  ا ب

  لسنةحب لب ةح 

أة بي ب لعجة ص الب ك  يح،بوع بىي  حبتأه مب ك عبحببة  تت بام م تحببت  بةة يتابمؤت  ب لتيو  ،ب

 و بة  ب ل عًبو ك   ا،بوت و  ب كبةم البو ل م ة البو لة  ا ال 

 بيلىبةس و البآةكت
م
ح،بتببتابيت   ب عوطتي،ب سعةبؤتب ك عبحباو  ه ببسبحبأتمبة ب كبع  ،با   

 ببابتك  ذبىمي   الب لاألا هب لتكبتع م بت   ب امحب عاي احبوت ث قب سم   

 متتتت بتتتتت بتك  تتتتذبببتتتتضبممتتتتي   البمأتتتت و حببغ تتتتحب لعأ تتتتاب لعتتتت  بةتتتت بستتتتنةحب لتتتتيو  بو لبتتتت ةؤ  ب تتتت ب

ب23 كستتع اةحبةتت بتبتتمب لتتيو  بستت   ب  ألاتتمب ك عبتتحبأوبألا امةتت بكتتاحب ك سستتحبةيتتمبحلتتيب ل عتتًب

 س يحبتبمبىي  حب سع ا ةة  

 :مؤسسة عبد احلميد شومان: املرونة والتكيف
 

أت اتبهذهب عل عححبوي م بياياح،بيلتىب لتيا بةت ب لبعمتحب لتتكبألا متتبيلتىبي ككت ،بوببتابىت اتحب

 ل ب ل تتت الببجتتت مبةب  تتتيبيلتتتىبمن  نتتتت،ب اتتتتأالب ك سستتتحبأ ببإة    تتت بعبعبتتت  بأ ًتتت بألاتتت ا بةحتتت طب

 و لب ل ب لبي ل  ك عبحبو ا  ب

لتتذلابتتت بت تتم  بيتتاحببتتي ة بمايتتاح،ب ستت  ا بك وتتحب كةعمتت  بب ل بتتمب ليةتت   ببغتتضب لكظتتيبيتت ب

تتتتت بأوبك تبتتتتتتحب ةتتتتت تبة ب علغي  تتتتت ،بوك نتتتتتتب لبا يتتتتتتحبةتتتتت ببينتتتتت ة بك تتتتتتًبو عتتتتتت ث،ب لتتتتتذ بيسع تتتتت  بك تبم

 كك تجحبأاابة ل  تهب لتكبك  بلة بأثيب ب  ب  بي كك ب لبي ل 

ي ةم (،بب61ةحب تيأب  بيجيحبوه بةس بةحب لةي  حب ك   حبلؤ ب اب)و  ببباه بت بت م  بةس ب

و ينتتتت ة ب ستتتتأهبأةتتتت  ب ك عبتتتتحب لتتتتذ بيبمتتتتمبيلتتتتىبتي تتتت فب ل عتتتتًببجتتتت مبةب  تتتتيبومم بتتتتحبيتتتت بك وتتتتحب

  س ؤحب لتكبت  مهب ليو   

بي تلبب  ك ستبه هبه ببين ة بيبممبيلىبىثتي  ب كحعت اب لبي تلبيلتىبمن  نتت،بو بنيتنب كحعت اب ل

 ل تتتتت  لبا تتتتتثبيجتتتتتي بةةتتتتت بنالبةتتتتت بوتتتتت يؤ  ب تتتتت بك وتتتتتحب كجتتتتت جال،بويتتتتتأ لبب   تتتتت ح البل عتتتتتًبةةمتتتتتحب

 ليت  هبو ل ب ا 
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قنوات اليوتيوب وتأثريها على اجملتمع يف التعامل مع جائحة كورونا:      

 أمنوذجا Librarian and Book Loverقناة 

 
 علي عباس حممود                                                                   

 باحث دكتوراة في علم املكتبات واملعلومات                                                     

 الامارات -مدير مكتبة جامعة الفجيرة                                                     
 

 مقدمة:
 

استتتام ان اتتتتيات اب يي تتتيق فتتتص ابالم تتتا ابنتتتبص بهدااد تتت ت  تتت     تتت    تتت ا       

ا بال تتتتتت   اب      تتتتتت  YouTube  ابتتتتتتت  نديتتتتتت  ا  نومم،تتتتتت   تتتتتت ا ا ياتتتتتت    دتتتتتت     ا تتتتتت   ر تتتتتتخب

 نشتت   ا وايتتت ت  وابا ه د تت  اب  ب تت  اة تتيمخ  تت   ماهتتا   .تت ا اب تت ب   و  ستتا    

 .إلال   ت  ابيصيل إلى .د،ي    بم  فص  ي وات و    ي  ك   و لى  ي .، ز

%     سام  ي      ت  ش   و   م ط  ابف  ني 08تشي  إلاحن ئ  ت إلى   ه  وي 

 لتى  يات  نيي تتيق و  ت ا  حنت ئ  ت ابالتتجد   تت د تل ا  ياتت  اب يي تيق  تي  تت  ي 

 088ابش،ري  ه    و  ت   د  ا    م  سام  ي اب يي يق      ورك بوث  لى      

 08ك   .حيل اب  ب  إلا    ت  سام  ي   ث      هث نيي يق  ه ي   سام ن  نا ق

 نيي يق  س       ا م ط    ب   اة يمخ  لى 088      نا        ث     

 اتي  بك   ت ا  ست  ق ابست بم  ابت  ر ناالت  بتت  ا  اب يي تيق  صت ا مو   تت    

  نض       فص  ا ل   تن و شر  ل    واب    ه وابا ه   
 

 قنوات املكتبات على اليوتيوب:

 

   ا   ا  ا  ا يا  ت بشك    ن  ي     ابيعص وابالم ا بهدااد  ت  لى حسل 

ابيصتتتيل ر  تتت    وبتتت و تتتيذ  تتت ا ا يا تتت ت  تتتت  اتتت ن  ابتتتخ    و تتتت ك  وتتت و ت  ليتتت خ  

شتتتترتو   ديتتتتت   تتتت  اة د،تتتتي     متتتت ن بتتتت ل  اذ اب  نتتتت   تتتت  ابيستتتت ئ  ابتتتتت  ت دتتتت   لتتتتى 

اننتتت ل ا  هي تتت ت التتتى ا ااد تتت ت  ل تتت  ال  ا تتته بهديا تتت ت ا اتمهتتت  ومو  تتت  ابرائتتت  فتتتص 

  ت  ابتيعص وابالم تتا بهدااد ت ت ا ورو ت  وانضتت  ا شت ا  ياات  ا يا تت ت  لتى شتت ي  
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  اننت ل ا  هي ت ت وابالم تا ب،ت ا ا ااد ت ت و ت  و.،ت    تر      ت  ،ي   ت  انضت

اب  حث ا  ا ش ا اتيات بهديا  ت  لى اب يي يق  ي  يذ  رت  انض     اباياص     

 ا ااد  ت و    ابيعص وابالم ا ة د،ي    وبك  اب  ب 

"  9880فص  ا ئج م اساه    اتيات ا يا  ت  لى اب يي تيق  ت ن  (9880)ص ة   ذ ر

 0080بهغ ا.د لص  واي  اتيات  ؤسس ت ا يا  ت وا  هي  ت  لتى  يات  اب يي تيق 

% بل د  تتتت ت 0 .% بهديا تتت ت اة     تتت   0 60% بهديا تتت ت اب   تتتت   0 .0اتتتت خ  ل تتت  

 دتتت م  ى تتتت.  صتتتت ة   ه تتتت ت "  بهك 0 0% بهديا تتت ت ابيطت تتتت   و6 .و يوتتت مات ا ،ت تتتت   و

(   ستتتتتام   ت ا ،ت تتتتت   يااتتتتت   شتتتتت     ابف تتتتت ني  لتتتتتى شتتتتت ي       تتتتتت  نيي تتتتتيق  ديذ.تتتتت   9880)

صتتتتتتفو (  ابتتتتتت ا   90ا تتتتتتؤيدر اب شتتتتتترو  بتيوتتتتتت م اب رمتتتتتتي بهديا تتتتتت ت وا  هي تتتتتت ت )ا هتتتتتت ( )صتتتتتتفو  

 بهديا  ت وا  هي  ت )ا ه ( اب  ض ا   ا غرق   يو م اب رمي 
 

 

 Librarian & Book Loverقناة 
 

باكي  ابمت خ ا ،اد  بشئي  ا يا  ت وابيال  لى  9898-6-6ي  ا ش ا ابمت خ با  تخ 

 تتت  ا تتتت  ا تتتت ا   تتت ا ابمتتتتت خ بشتتتك   تتتت ن  تتتتي   تتت  ابتتتتيعص وابالم تتتتا  ستتتاي  اب تتتت ب   

 بهدااد  ت وابم ا ابضيا  لى 

  و دتتتتتت  زتتتتتتت  ات  ا تتتتتت مخ بهديا تتتتتت ت وابا رتتتتتتتا بتتتتتت و    العرباااااا املكتبااااااات فااااااي الااااااو   

ولت   ه   و ت  يم  ته  ت  ا شت   بل د،تي  وانضت  ننت  التى يم ت    يا ،ت   لتى شت ي  

      ت  وا  ك   بهديا   ي   ق  لى اب،يايا اب    

يمتتتتت ن ابمتتتتتت خ  واتتتتتي   ا هتتتتتق ب بياتتتتتل و دتتتتت   را. تتتتت ت بتتتتت    ابياتتتتتل  لتتتتتى  الكتااااا  

 ابس ح  ابمرائ   بل د،ي  اب رمي  

  ابا رتتتتا   تتت  و متتت   ه   و تتت  نمتتت  ي  بل د،تتتي  اب رمتتتي معاااارل الكتااا  وال ا ااار  

 وتسه ط ابضيا  لى ا   ا نشي ات واح ث   وا جح،   

وا تتتت  ا و تتتت ت ابتتتتت   تتتتروا   تتتت  وا تتتت     ابا تتتتر   لتتتتى ياتتتتر      مب تتتت الادبااااال والكتااااا 

ابتتت  ول ابتتتت  استتتاف موا  تتت   حهتتت     مب تتت  و تتت  اتتتص ابتنتتت ئا ابتتتت  نديتتت  ا   ستتتاف   

 ل تتتتت  ابياتتتتت ق ا  اتتتتت ئي  وصتتتتتغ   ابياتتتتت ق  تتتتتت  ب انتتتتت  ح تتتتت ه    مب تتتتت    وانضتتتتت  تستتتتته ط 
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ي ابضيا  لى ابيال ابت  ب  وا     و  اص ابن  ق ابت  وا.،ي    ت   شر او  د  امم

 ب،   و    ي ا    د  اممي ب بنس   ب،  

ابتت ن  ا تتروا فتتص ا ااد تت ت و تت   تت   حتتا   بهمتترااخ و تت  ا ا تت  ابتتت  ناتت    فتتص  القاارال 

ابمتتتتتترااخ واي ابياتتتتتتل ابتتتتتتت  نوا تتتتتت  و تتتتتت ذا  و تتتتتت  نت تتتتتت  بتتتتتته اة د،تتتتتتي   تتتتتت   اتتتتتتل و تتتتتت  اتتتتتتص 

 ابتن ئا ابت  ندتو،  بل د،ي     ا د   ابمرااخ فص ح  ه   

  ابا ر   لى ا م ب  و   ك يا ت  وشترع  ت   ت ا ا م بت  تخصص املكتباتمقاالت في 

و را.   تتت  و  ف تتت   ستتتاف مخ  ل تتت  فتتتص ح  يتتتت  اب ده تتت  و و وبتتت  ي   م،تتت  فتتتص  يا  يتتتت  

 اب ر    

   تتت   تتتي يوتتتيل ا يا تتت ت و  تتتا بتتت   و  تتتا نديتتت  تحاااومل املكتباااات فاااي الاااو   العربااا 

ابتت  نديت  ي   م،ت  فتص ا يا ت ت و ت اص ا يا ت ت  ساف مخ  ته و ت اص  ست  اي ا  ت 

ابتتت  ط متتتت اباوتتتيل و  تتتا  ستتاف مخ  تتت  شتتترع استتت  اي ا  ت اباوتتيل به تتت ا فتتتص  شتتتر 

   ا ا ا هل اب  بم  ب م ا ا يا  ت 

اباوتتتتت ب  تتتتت  ب تتتتت    تتتتتي  ا ا همتتتتت  ب باتد تتتتت  اب شتتتتترت  ا ري  تتتتت   الت مياااااة ال: ااااار ة 

ابمتترااخ  و  تتا تستتا    اما خ وااتت  بهمتترااخ   بتت بمرااخ  لتت    تتا يو تتل اطف بتت  فتتص

و  ا يمر  ب فه     ا يكي  ا ي   يا     ج     ا ت د  فص ا سام    دو    

   ر    وغي    ابيلي     ا يضي  ت ذات ابنه  

كياات تحاااار  املكتباااات وياااروبا دور املكتباااات فاااي   اااادة الاااو ي الصااا ي فاااي املجتمااا  

 العرب  

اول اتتتت خ ياوتتت ب  تتت  مو  ا يا تتت ت فتتتص ابانتتت ي بفيتتت ول كي و تتت   ح تتتث بتتت  ت اتتتت خ 

Librarian & Book Lover  ان ن    ا ت   68  اي ب   9898-9-69بنشر    ني با  تخ

. ئوتتت      تتت  وتاتتتل التتت  اةحتتت    ل تتت   ح تتتث  60- ت دتتت  اب تتتح  اب    تتت  ا  كي  تتت 

 مخ ابتتتتيعص ا ااداتتتص وابالم تتتتا ابنتتتتبص كتتت   اةحتتتت نث  تتت  مو  ا يا تتتت ت اب   تتتت  فتتتص زتتتتت

رن   اتص .   ت  ابشت ل رن ت  تستام ل .د ت  ابشت ل بكت  اط   ته  ه،ت ا  ست،   لتى 

ا يا  ت فص يوم ق مو    فص ابياي     .د    ؤسس ت ا ااد  ا   ي بهاي    او  

   ابان ي بهفي ول    لتل ب    .رااات نال  لى ا يا  ت اب     ابم  ن به 

  لى  ساي  ابيط  اب رمي واب  ب  فص ظ    ا اة  ئو 
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 :هم االجراءات اليت ذكرت يف الفيديوأ

 

 د  اب  وشي ات وييزي ه  لى .د،ي  ا يا   وا ااد  ا و ط  

   يتف   و ش اب د  واب و ات وابت وات بإشرا  طب 

  اسام  ق  ط  ا ب د  يي      ه   ة د،ي  ا يا  ت 

  ا امنني  بها رتا ب بي  ا وطدأ   ا ااد اسام  ق 

   ابا  و     ا ؤسس ت اب     ا ي.يمخ ب ب وب 

 د  ابفويص ت اب     ا  هي     ر       ا تش   ا رض  

  ا يا  ت ير   ح ب  اب يا ئ 

 ا ي اا  ات   وابمف زات ة د   اب   هي  ب  يا  ت واة د،ي  ابخائر 

 ص اس      خ   اد ن ب بيال لنيص  ف 

 اباوري فص   ن  شر ابي  ا 

    (مخ    اس      خا.رااات ابا م   فص اس      خ )ي ،ي  ابيال ا س 

  ا.رااات ابا م   فص ا   ت  طتذ اب اللص ولنيص         لي خ ابهد 

   ابا  ا     وزا خ اب ح  با م   ا يا  ت بنف  مو ت 

 يتف  نتتتتت   م ط تتتتت  اب تتتتتل ابياتتتتت في وا ؤسستتتتت ت اب   هتتتتت  فتتتتتص ا اتتتتت ل  وضتتتتت  ل تتتتتط

 اب ب 

 ضرو خ .هل ابر  خ بهدش     فص ابف  ب  ت ابت  ستتف    ا يا  ت 

   ضتتترو خ  شتتتر ابتتتيعص ابنتتتبص بهديا تتت ت بلحتتت   تتت  ل تتتر  يتتت ول  رو تتت  واةحتتت   تتت

 ا تش  ا

  اباورك   ح         ابت  بى  ب ي    يا  ت يمين بك     س ق 

   ضتتتترو خ ابيصتتتتيل ب،تتتت ا   تتتت    ةحم،تتتت  فتتتتص اةحنتتتتيل  لتتتتى ابتتتتيعص ابنتتتتبص   ر تتتت

 ل ي خ   ا ا رض 
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 ستش، م ب بمت خ فص  ؤيدر .د    ا يا  ت اب ورتن       اضت.   ول يوتت  تتيا  

ي  فتتتتتص زتتتتتت مخ ابتتتتتيعص ابنتتتتتبص بلحتتتتت   تتتتت  ا تشتتتتت    يتتتتت ول كي و تتتتت  فتتتتتص ا تتتتتؤيدر  مو  ا يا  تتتتت
، م   تتت ا ابف تتت ني و  تتت ا ابمتتتت خ فتتتص ابي اتتت  اب ول تتت      اضتتت.   ول    متتت  يتتت   ستشتتت

ا م  تتتت   تتتت  اب  و ىستتتتي   ودتتتت   ابتتتتص   تتتت  اب،تتتت مي بنتتتت ة  ا تتتتؤيدر  ول     اضتتتت.  
يوتتتتتت  تتتتتتيا  مو   9898ني  تتتتتي  08-90ابتتتتت ي اا  اتتتتته .د  تتتتت  ا يا تتتتت ت اب ورتن تتتتت  فتتتتتص 

ي  فتتتتص تستتتتيتق ا يا تتتت ت و را تتتتخ ا  هي تتتت ت فتتتتص اب  ىئتتتت  ابراد تتتت  فتتتتص ظتتتت  . ئوتتتت  ا يا  تتتت

 كي و  
 

 
 

 احملتوى املنشور املتعلق بفريوس كورونا على القناة

ا  ت ابمت خ ابيلي   ت  ا واتيي ا ا هتق بي ف ت  ا تشت    يت ول كي و ت  وطترة ابيا نت   تته يتتيذ 

ا واتتي   تت  بتتي  احنتت ئ  ت ويوتتري اب اتت  فتتص  متت   ل تت    تت  ا نتت م  ابرستتد   و تت  ابشتت ف  ت 

وانضتتتتت   تتتتت  .،تتتتتيم موبتتتتت    تتتتت  ات و ؤسستتتتت ت ا اادتتتتت  ا تتتتت  ي  لتتتتتى ستتتتت    ا لتتتتت ل اب،تتتتتتل  حدتتتتتر 

  اتي    

 احصائيات باألعداد املصابة يف العامل  -6
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 التعريف باملرض وطرق الوقاية منه  -9
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 الدروس املستفادة     

 
 

 

املكتبات  اعربيةاا اع ار ت ف  هاا ااعا اعرتام اعتلتةضاا عابرب اعتلات   اعربيةاا  من جتارب

هاااا اعترتمااام ماااو وتا اااا دة تغااات املواااتل ح ت طاااة املوااابةتا ماااه  ةااا   بةراااا   مااات  اع ااار   ااا   ت 

تأعفت اااات مت واااات  املراةماااات  رتاااات ص  اااات اعربيةااااا غلااااا  أناااا  وتاااااا مااااه اعاااا  ت  اع اااار مااااه  اااا   ت 

ناات اعربيةااا رتلتاااع أغةا  اات هااا اعترتماام تاعتكةااع مااو اااع    مااا  طااة تلخااة  تاتااو تتكااه مكتبتت

املوااااابةتا  تماااااه و اااااا أااااااب  اعكااااااع  اااااه وةاغاااااي تاااااةح ااااااع  املكتبااااات  ر م تغةت  ااااات ا  تعةاااااا هاااااا 

اعتصااااا ا ع اااااعا املواااااتل  تمااااا   غلت  ااااات هاااااا ح اااااتتبا  هاااااا ت ااااا     اااااا مت  ت تأتت اااااا ملتة ت  ااااات 

ي اعةتاااةع   ماا  منااات ا اعقاارع تاعااان   عاا   ااااع   جت ااة  مواااتفة ع ت مااو دااام اعاا   أنااا  وتغاا

املكتبااات  هاااا اعترتمااام ماااو م ااام ااااع    مااات  تاعرتااام  مااا  مرت جت ااات هاااا املوااات بم اع ب اااي  ت اةااا  

تتت اام أااا  تأرااب  اعاا  ت  املوااتفتفح تاملواات تح مااه تلاات   عرتماام املكتباات  اعربيةااا مااو وتا ااا 

 دة تغت ها:
 

   تاطط مكتةيا عاترتمم مو   مت  تاعت قاطة ع ات تأ  ضبت ح تطة ب املكتبت  ال تةاتةلةت

عاااتم ا خطااط ماات تباام   مااا تح ااتر افا   تألنااتل   مااا تاعترتماام مر اات   تماات  راا    مااا 

 ت بم تلتت ات.

 .ضبت ح أ  تتو  املكتبت  رتملبتغا اع ر عوتح عاتفت م مو    اث اعطت اا 

 ةا ت ه  ر .حاتتتم رتعتطبة ت  عارتم تا خ مت  اعبتت 

  تطة ب اعابادت  تيبامج اعترتت  رط  املكتبت  ها امل  نا اعةا  ح تعا  غطتتات  أر اة منت  ةاا

 تت نةا تفتعةا.

   مباورااااا تت اااا    املكتباااات  عوةت اااات  ت تاطط اااات تأفعااااا رواااابالا  تاعرتاااام تصاااا  اعتطاااااة ا

 املتوت  ا.

 دااااا    اااااو ربطااااة   اااا  اتضاااا  أ  وتا ااااا دة تغاااات عاااا  تباااا  أا  اااالرل  ماااا   تعاااا   أ ااااتر  اعرااااتع  

 أ ب   ا  ةتح عرتش رتت عة أ  اعفت بت  تةاو  منع ر ا ا  ةتتنت  م    ض.
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   اااات  ت اةناااات أ ا  ابوناااات م  اااات راااا    م اااا : أ  اع تراااا  هااااا  ةتتناااات مت طااااة   ه صتااااةا   صاااا،با واااا ه

غ اااتتو تة ةاااع أا ماااا اا تةاو نااات رراااتماط  هاااا املكتبااات  رطب  اااا تة ااام املربصاااا أنااا  اعااابتاف 

 رتملوتة  اععا ا تتفتا  اة .

   دات   اراا عرابض صرتعةتنات  اا م ملتااع  صلبوا  املكتباا ماه م اةط م اا تف   91دةصةا

 تت ا  أن    ف أر ة ها را ا   بيةا ت طة  بيةا     ح.

   ت هاا  91دةصة ا أ ت اةه ت  م  املكتبت  أ  تت تا  مر ت دة  ات تاراي فت ه اا   توت  دت  عزامه

موااااتل ا  ا  ةااااتح  تتااااةصطة أفتا  مربصةااااا تاااامللم اعةضااااو ا  ااااتنا عارااااتع   أ ااااملج امللتتااااو  ماااا 

اععا نر،ا .  اتب   املكتبات  تة اا  اتم ح  تيت اتطت ت ت أ  تتا تا  ماو أا  ابع  رةاع ال 

 تمه   ت ت تةع  املربصا 

 .تة ةو فاابح املوتفة  ه مه ا مت  املكتبا 

 طت ااااا  مااا   بةراااا امللتتاااو م ااام وتا اااا اعواااتم اعرتااام رتورااا اج تاملبتغاااا ملةارباااا اعت طاااةا  اع

 دة تغت.

    اعتطبةاااا   م اااام وفا ح   مااااتCrisis Management تاعتلطااااةط املوااااب  وتت ااااا راااا اام )

 متر فح.

 .اعوتج تت  ح ت     ا مت  املكتبا فاام تات ج مصب 

 .مربصا اع  با  تغ تط اعقرع عت وط  تتطة ب ا خ مت  امل  ما 

  علخ مت  رعكتةتغةا تاعكتي اعبتتةا تاعترا   ه ُ ر .ح تل ام  م م 

   أتتمااااا صرتعةاااات  املكتبااااا اع تعةااااا تامل اةااااا   ااااة امل تضاااابا  اعتفت اةااااا املبت اااابح  ت  ناااات ( تتاااا

البتااااا  اعتلبيااااااا اعرتاةااااااا صرتعةااااااا امل تضاااااابا  اع صااااااطةح تاعفتااااااا ح م  اااااات أر ااااااة مااااااه امل تضاااااابا  

   ها تت  تا  .اعطة اا أت اعفرتعةت  اع ر تق    ح م تضبا

   ا ااااااات  اث تأتت اااااااا اااااااا مت  مبورةاااااااا تأنااااااااطا أعكتةتغةاااااااا تاااااااا مت  املتطاااااااة ط   اااااااه ُ رااااااا

 عاتكفةصط  تضرتع اعبصب تاتا ح تةتوت  ا خت ا.

 . اعت رة   م    تعا املكتبا تفت ات ا  ةةا رتمللتتو ها  م دتصا اعظبتع املت طةح ت  مت 

  اعرااتع  تا اات طت  ا خ ااةا  اع تعةااا ترتاةتةااا أاتةااا اعترااتت  مااو اعاازمملل مااه وتةااو أغ ااتل

 تامل اةا ها دتصا امللتال .
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  مااا  اعاااب   ماااه اعواااابةت  اع ااار اافت ااات وتا اااا دة تغااات أال أ  ااات عفتااا  أغظااات  اعراااتع  أنااا  أاتةاااا 

اعتلطااااةط ر ااااتةاتةةا تضاااابت ح اعااااابتج تيلطااااةا   اااابارا تو  ااااا تتال ااااا عت  ةاااا  اعااااب   

أ  مابتج اعت اةو اعبتيار تاعتصافح رعكتةتناج مةواةف رت  ات  تاعتطارت  املوت باةا. أا 

  ما  أ ض 
ه
ت اةح ها أصا  اعتنفةاع تدات  عرا ف ربطاة ماه اعا تو املتطاة ح اعواب  هاا تطبة ا  داةات

اعةاتو, ت عكه وتا ا دة تغت  اتتنت أ  غبت ب رتعرتم تغ ترب تغت    دتصا اعر بت  عاة ةو 

رم تغةاااااات  املتت ااااااا م تااااات دتغاااااا  م اااااا تفح ت وااااااةطا  أنااااا  اع اااااا ع تأ  نواااااات م تنوااااات تب دتصااااااا

رلطةا  تت ة  ا عت  ة  مات او أر اة   ا ع  خ ماا اعاا   اع  اتها تاعرايار هاا اعابملف, رتات 

 أ  ال 
ه
 اتتنت ا جتا ا أ  غقو   غت  م  املاتدم تنشخص ت عن   مه تفتتت ات تعراتنات أ قات

ت اااااااااام ال تت اناااااااااات اعةتاااااااااا  عاتاااااااااا رطة.  غااااااااااتمه رتعتطاراااااااااات  اعبرةاااااااااا ح املاااااااااا        ماااااااااات   ناااااااااا مت 

صتملوااتتعةا ربطااةح تتك ااة أر ااة هااا  اام   ماات  ت  اا   راا  اغت ته اات صاا   اعتةرطاا  تحاتتااتم  نصااي 

 ماا   ااابم اع قاااتل  مااا  اعواااابةت  تمرت جت ااات ر اااةو ر  ااااا عت ةع ااات و لترةااات  تصااال  هاااا دااام 

  مت  تم ت .

  أ قاااااات رااااااتعب   مااااااه اع قاااااات ت تاعت اااااا  ت  اع اااااار أتواااااا   ت وتا ااااااا دة تغاااااات عاتت واااااات   تةماااااات

تعاتكتبااااا اعبا،وااااةا اصة اااات  ص غناااات هااااا املكتبااااا اعبا،وااااةا تواااا غتات صب ااااا  ااااتغ ا عات ةطااااة  

تأ اااااتفح اعتفكطاااااة هاااااا  ب  تنااااات عت ااااا    ا خ ماااااا  تت ااااا    منظةمتنااااات رتااااات  تةاصااااا  تاعت ةطاااااةا  

 ةا اعبا رااا. غااتمه راا   وتا ااا دة تغاات تاا  أو ةتناات وواابال ت واا،نت  املتةاعةااا  تاع ااة ح اعصاانت

رباملةاااا تتكنةعةوةاااا تتنظةتةاااا هاااا املكتباااا اعبا،واااةا تتطا  ااات اعفتاااةح اع تفماااا رتااات ت تاااا  ماااه 

ت ااا  ت  ت ااارةيت . أ  ح ااات اما تاملبتغاااا هاااا ت ااا    ا خ ماااا هرت اااة أ ااا  املكتوااابت  امل تاااا 

ا،وااااةا   ةاااا  فصراااا  اااااع  ا جتا ااااا مااااة فج املكتبااااا عاتفكطااااة اع اااار تلباااا  ع اااات دااااتف  املكتبااااا اعب 

رت ااتتبا  اااملو اعرااتم املت االر هااا رةفةااا ا اات اما ا خاا مت  امل  مااا عاتوااتفة  ه  تاااعا ماات 

فصرنااات عانظاااب هاااا  ةت اااتتنت تاااا متتنت تصرتعةتتنااات ر ةااا  ت اااة  متةاص اااا ماااو متطابااات  اعتبت ااا  

تا ااا فصرتناات أ قاات عةضااو اطااط  ااةا   امللتتضااا تح ااملل تا  ظااب. ت تكااه اع ااةو راا   ا ج

تا اتةاتةلةت  مللت  اا أا ت ا  ت  موات باةا  اب  ا ر ة تغات  تتضاو أفا ح امللات ب ت  ماات  

 ها اعفتةح اع تفما.ر تعة ا 
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 :م  املكتبت  تضو اطا موت باةا عوتطةو مه املع ت مرت جا  رب املاكمل  املتت اا ها  

 

  ضة  موت ا املبتنج 

  داااااتع ماااااه او ااااازح ا  ةا ااااا،ي تت نةااااات  حتصاااااتال  تت اااااتاط اعتلاااااز ه تاعااااا  تاااااةصطة  ااااا ف

 .عت     ا مت  املراةمت   ه  ر  عاتوتفة  ه

  .ضبت ح ح تتتم رتملةتو اعكتةتنج عاتكتبا اعتفت ما تتتةصب صة  دم املرت طة امل نةا 

  تضااااو ربغااااتمج تاااا   مر هاااااتم اعرااااتماط  تاملوااااتفة  ه  ماااا   اااا ا  ااااةال تاعاااا  عاترتماااام مااااو

ح ماات  مااه اااملو ربغااتمج ا ااتل ام اعتكنةعةوةاات تعشااجةو اعة ااةو اناا  املراةماات  صقاامل 

 ااااااه تفرةاااااام ا مااااااا اعاااااابف  ماااااا  ح تفواااااات ا  تا خ مااااااا حابت  ااااااا علاااااااب حاباااااات  املترا ااااااا 

 .رفطةت  دة تغت مه املو اعتةا م مو اعلجنا اعراةت عاطةا   اعص ةا

 ةاغط .تضو اطط تتقته  تتن  املصتف  وتت ت ت تص  اع  

  عشجةو اعرتماط  ها املكتبا اعة نةا عا ةتم رتعتة ةا اعص ةا  ن  ح مت. 

   تاا   ي املااة فط  تاعرااتماط   ماا  ا ااتل ام ت ااتام اعوااملما تاعتراابض عاف اا  رت ااتتبا

  .تا    مه حتصتو صةتت رة    مو ح تتبا  ها عرز ز ا مت  حغتةغ 

 عبتتةا.تطة ب تت     مصتف  املراةمت  تا خ مت  ا 

  تنظة   ا ت  تت ش تمتتتبا  رصاة ح فت  اا  مناتل املكتبات  عتباتفو ا خ اةا  هاا رةفةاا

اعترتمااااام ماااااو ح مااااات  تت ااااا    اااااا مت  املراةمااااات   اااااه  رااااا  تتلواااااة  و اااااةفا  هاااااا ف ااااا  

 .امللتتو ها  تال  ح ملل اع تمم تعرطةم ا مت  املكتبت 

   اعطااااااةا   م اااااام املبااااااتنج ر مااااااتره ع  ااااااةال تة ةااااااع مااااااةا ف املكتبااااااا ال ااااااتل ام ت هااااااا  ااااااتال

 تا تل ام او زح ا  ةا ،ي تاعطت رت  عطبت ا نابا  اعتة ةا تنابا  ا  تت ا.
 

  رتاات مااه اناات غااترا  اعاا  ت  عاتواات بم غ ااة مةاو ااا   ماات  تاعترتماام مر اات تاعتلفةااع مااه

 ةمةااااااا آلت اااااات تااااا   رم ااااات  هاااااا وتةاااااو منااااات ا ا  ةاااااتح  تاعرتااااام  مااااا  وتاز اااااا املت وااااات  ا  

تا خت ااااااا عتنفةااااااع م تم اااااات اعة ةفةااااااا تاعتراةتةااااااا  ااااااه  راااااا  رااااااتعت امه مااااااو   تااااااتو اعبتتةلةااااااا 

اعت اة  ااااا هااااا م اااابا  اعتراااااة  تم اااابا  اعرتاااام عقااااتت  وتاز ااااا اعنظااااتم اعتراةياااار تاعااااة ةفج 

 ماا  اعتراااة  اعرااتم  COVID-19عارتاام ركفااتلح  ناا  ا  توااا  ت واا ي تاا لطةا  وتا ااا دة تغاات 
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 اامل  اعتراااة   ااه  راا    تااتوة  أناا  مصااتف  املراةماات  رتغتظااتم  داات  عزاماات  تا جااتمضا  ت  

 ماا  املكتباات   دتف تةااا أ  ت ااة   ماا  أابااا ح ااتر اف ملوااتغ ح اعرتاةااا اعتراةتةااا تاعب اا  

اعرايااار هاااا تتااا  ااااع  ا جتا اااا تفت اااات ال   ااام أاتةاااا  اااه فت  ا جتمرااات  تاملااا ا    ات اااا 

 جتمراات  تاملاا ا   تأمااتره اعرتاام  تاناات تظ ااب  توااا اعناات   ناا مت تاا  عراةاا  اعة ااةو أناا  ا

عاتراةماات    ت اا عج فت  أاصااتلج املراةماات  هااا تااةصطة املراةماات  تاعة ااةو أع  اات ر تصااا اعطاابل 

 املتكنا أعكتةتغةت أت   ة اعتة ةم عاتصتف  املطبة ا ت   رم ت .

 تتطااااة ب راااابامج اع  تصااااا ااتتااااتم املكتباااات  رااااتعةعا اعصاااااا ت ااااملما اعتطبة اااات  هااااا امللتتراااات  

 تاملتت  ت  اعص ةا اعرتما تمت  تبو اع  مه أوبالا  تصبح  تفا   تة ح ملتترةا.

   ااتتااااااتم املكتباااااات  رلصاااااااتا  صباااااات  املواااااااتفة  ه م اااااام رباااااات  اعواااااااه تاتا اع تاااااا  تأ ااااااا ت

  مباض املزمنا ت طةا  مته   تتوة  عرنت ا ات ا تت    مت .

  ةااااااا ملةا اااااااا ا خاااااا مت   ااااااه  راااااا  أت   ااااااة غةاصااااااع ا خاااااا مت  هااااااا ارت اااااات  املكتباااااات    اااااااةو أر ا

  .اعوةت ا  أت ا مت  اعتة ةم أت اعتةا م اعتافز ةنج تأص ت 
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 د.زينب بن الطيب

 

 الجزائر 1جامعة باتنة -أستاذ محاضر أ

Zineb.bentayeb39@gmail.com  

 
 متهيد:   

 

ال يختلفففث اننفففال أل الالااجفففة لى تملفففات  مفففف انوتعفففاز بملختلفففث أ يا  فففا تفففزتات ييمفففا  عففف  يفففي  

خاصة في ظل العصر الالاالي الذي تقي  قائملة تطفي  مختلفث قطا اتفل  مفف انعليمفاز الالا ي فة  

جائحفففة وي ل فففا الالاالتفففة أاتز مفففا تقيتففف  وفففذت الالاقتقفففة بفففل لأل فففالا  ا أي ففف   أيفففا اس  فففعر  للعفففل

لاضفطرا   11انجتملع أوملتفة لتل  انوتعفاز ففي خ متفل أننفاي ب ايفة ا   فا  لتروف ك فيف ل  ويفتف  

العففففففال  وافففففففة يلففففففف الفففففف خيا فففففففي ف فففففف م  جففففففر يمففففففي ل  فففففف  بالقصففففففي م   ففففففزال ل فففففففرات مففففففا التياصفففففففل 

 فف  أل التعا فف  لىح  ففات حرصففا  
 
مففف سففمم     لحملايففة ل فف  قفف   لمدففال مففا العفف ل  لالاففك ات

ىجتملاعي أضملا لتحقتق ا  يلفف جا فت تف ابي   اليقايفة  أيف  أل  وفذا العفزا لالحجفر الصف ي الومفي 

وا فف  لففل تفف ا تاز أيفف  منتاففرم  مففف انوتعففاز الاففك لفف  هعتقفف   لملففا ييمففا أ  ففا ست ففطر لل لفف  لأل 

ي ي يفف ا مففع وففذا لجففراي أيفف  ان ففعي  خاصففة لأل أألففت يفاتت ففا ن ففترت 
 
ي ا سفف تيقث أل سفف تقل

مجملي ات فففففا لميا توفففففا انعليماتتفففففة ل قتفففففة تقفففففي   مفففففف التعامفففففل الالا فففففي ي لانفففففاتي ل ففففففاتم م  فففففا  

فففانمحع  مففف انوتعففاز  امففة ل موتعاتنففا العرلتففة  مففف لجففل التح يفف  أ   ففا لجفف ز  ر فف ا فففي ب ايففة 

عامففل مففع ان ففتج از الاففك فرضفف  ا وففذت  خيفف م   وففذت الجائحففة أيفف   وتففث لالت  م ففتع م يرايففة للت 

 أ  ما ل ا ما سلعتاز في  زا العفال   فا  ع فل  11حتث ن تطتع أل  قيا أل  جائحة ويفت  

وا يلففف تقتففت  ذات ففا لي ففاتم  الففععإ يال أ  ففا فففي اليقفف  ذاتففل م لفف   ففاقي  تحففذير للملوتعففاز اضففطر 

طف  لررققفة  ملل فا ل سفعل يتاح  فا للملعليمفاز للمل فترت يا  عف  العفيتم يلفف النافر لالترويف  ففي خ

فتح ا للوا  يتم باح  اأ لحذ   لالع ي في ا   فا  رفر  أي ف  أمفال للملفيظريل لللمل فترت يا  مفف 

 ح  ال ياي لفي  رس اليق  أي    تلعتة الحتتاجاز وؤالي ما انعليماز.

mailto:Zineb.bentayeb39@gmail.com
mailto:Zineb.bentayeb39@gmail.com
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ان فا  م للملوتعففاز  مفف العففيتم يلفف ن ففار ا لخ مففة  لفتملفا يمففي ن فتعر م أوفف  لأبفرأ ل  ففاتاز

م فففترت ي ا بدفففل أمفففال لسفففممة للقايفففة  لان فففتقام مفففا تجفففا ا موتعفففاز لأي فففا  عفففإ ل  فففاتاز 

الصففففات م  فففففا وففففل مفففففا جملعتفففففة انوتعففففاز  نا تفففففة ليففففذا الصفففففات   فففففا لتحففففات الففففف للي ل جملعتفففففاز 

 ففففففاتاز ان ففففففتقام مففففففا لاقففففففع التعامففففففل مففففففع لانؤس ففففففاز انوتالتففففففة يفففففففم يلففففففف جا ففففففت لجففففففراياز لل  

 انوتعاز  ل تت خي في:
 

 أ/ تدابري النظافة والوقاية للموظفني واملستفيدين:  

 

ففت ي ففاتم فففتب انوتعففاز أل يدففيل تفف  قجتا  مففع يجففراي الت تيفف از المأمففة فففي ستاسففاز انوتعففة 
 
يتطل

قعففل انفيظريل لان ففترت يا  يلفف جا فت التنرتففذ الصفا   اجففراياز ىمت فاا ل فياب  الناافففة مفا

 ما خما:

 يجراي  مللتاز التناتث نختلث مصال  لمراف  معنى انوتعة بصرة تل قة لمنتاملة -

تففيفي  معقفف  للتفف يا مففيأة  مففف  فف م منففار  فففي معنففى انوتعففة لحاففى فففي تل از انتففات تدففيل  -

 س لة اليصيا ما قعل انيظريل ليذا ان ترت يا

 ال تدلتة اندا تة للملعنىالتحق  ما ال  ت عاز  -

 أ ل لهعقت  الت يا   دل  امل لمنتا  لتائ  -

     نس لج ك بالت يا -

 ا ت اي  قنعة الياقتة الاك ه طي   ث لالر   -

 استخ ا  القراأاز الاك ه تخ   نرم لاح م ق   لمدال -

ل ال     مف  أ ا  لمقابإ  بياا لمراتتب  بياا باستخ ا   -  انرف ُير َّ

 الالا  ق   لمدال ما ىتصاا فتملا بيل انيظريل فتملا بت    لفتملا بيل ان ترت يا -

ضملال حصيا انيظريل  مف  تلاز لالت  قت المأميل للعقاي آمنيل  بملفا ففي ذلفك النافر  -

 .في فحص   بقج زم انس  يذا لز   مر

م ففف   2م فف  ل 1.1مففا بففيل  ضففملال م ففافة التياففف  مفففع ان ففافاز أي م ففافة التعا فف   منتفففة -

 .ما خما لص  فياصل تح ت م افة التعا   انح تم

يملوففففا ين ففففاي  اففففا  أحففففاتي ىتجففففات لفففففرم ىل ففففثا  بففففل باسففففتخ ا   ففففرق  الصفففف  بحتففففث  -

ِّ  الالارية تاخل معنى انوتعة بقما لسممة
 .ُي  ي 
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لة ألفف  تقلتفل  نففاع مفع تيضففتب ىسفتخ ا  ان ففمليث بفل ل نففاع ان ف عقص  لتففل أل مياصف -

 .قا از انطالعة

  .ىبتعات  ا التجملعاز -

 .الرصل ق   لمدال بيل ان اخل لانخا   في انعنى -

لضع برلتيويالز لتح ي  يترتة ىستجابة لالتعامل في حالة تعيل لجيت شخي مصاا  -

 .باأل رام في انوتعة سياي وال ميظرا أل م ترت ا

 .م يلف العمللتيضتب انيظريل الذيا ياليل معرتيل ما العيت -
 

 ب/ إجراءات وإرشادات تقديم خدمات املعلومات:

 

هعفففف يل سففففا از العملفففففل يلففففف  افففففا  انناللففففة  مففففف ف  هفففففي الصففففعاث لان فففففاي  لتعففففيقإ لجفففففيت  -

 .ان ترت يا بانوتعة مع الالاراظ  مف  رس الرر  في ول مناللة

سففففياي   فففف  ل ففففمل بيضففففيث  ففففا قيا فففف  لتفففف ابي  اليقايففففة لدففففل مففففا انففففيظريل لان ففففترت يا  -

صفففففرحة انوتعفففففة  مفففففف  ففففففعداز التياصفففففل ىجتملفففففاعي أل  مففففففف ميقع فففففا للو  لنفففففي الرسفففففف ك 

 .لأي ا في معنى انوتعة

م الافففك يدفففيل فص فففا نابتفففا أقيففف ى  ففف ت مفففا ان فففترت يا الفففذيا يملوففف    العقفففاي ففففي  - ضفففع  انففف  

 تقتقة. 03انعنى بح  أقصات 

 لتياج  معا أنناي وذت ان م تح ي  الالا   قي ى لع ت  شخاص الذيا بإمدا    ا -

ي  ات أمفايا م لقفة ل  فلت  لي جفاة انصفات  انعفا م مفع هعقفت  منفتا  لمتياصفل ألسفطب  -

 .بنيك ل ا م لل جاة

اسففففتخ ا  انط فففففراز ال ففففطحتة لليسفففففائ  لالرففففففيا لالالاياسفففف ت لالطا عفففففاز لالطفففففالالز  -

 .لالوراس ك ...الخ

َرة ان ترت يا ان مليث ل    -  .بالتياج  في معنى انوتعةتيضتب   ت ل صِّ

 .لضع هعرقث لا   ل  اية قائملة ى تاا  -

فففي حالففة ىأتحففا  ال فف ي   يجففت  مففف ان ففترت  أال يةتاففر خففا   قائملففة ى تاففا  ان ففمليث  -

 .ب ا  لي ملا  لتل العيتم مرم أخر  في لق  الح  ضملا القائملة انح تم

منخر فة ىتصفاا بفيل انفيظريل  تقتت   مللتاك ل ا م لل جاة ما خما ي  ات ي ا از -

 .لان ترت يا ق   ان تطاة
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 .قعيا   ت مح لت ما ان ترت يا للقتا   عمللتة ل ا م لل جاة -

 .اختتا  م تقل لليسائ   مف الرا أنناي اح  ا  أ املة ان افة -

 .حار/ تقجتل  ن طة الاك تتطلت تجملعا لق اي لقتا أريا في انوتعة  -

لاك يملوا  ق وا   ف  ل    ف  اسفتملرا ا لة فاك انوتعفة ليفاتت فا تحيقل تنات   ن طة ا -

 .لتياصل ا مع انجتملع لخ متل لت قترل م ملا وا   الارلا

 .تيضتب ىستخ اماز انملونة ل الاياس ت لللر ا   للو  ل تة بانوتعة -

 .تيقتث استخ ا  آالز التصيقر لالةسخ -

مل ا نففف  هعقفففت  أألر  فففا بالة فففعة نصفففات  انعليمفففاز انعفففاتم  اسفففتخ ا  الق -
 
رفففاأاز  نففف  ه فففل

ل  مفففف انيظفففث القفففائ  ب فففذت العمللتفففة  مل ا مفففا ان فففترت   لقتعفففي 
ف
بملسفففالا ا بفففانعق  ففففي  ه فففل

الففففتخلي مففففا وففففذت القرففففاأاز لأ ففففل لهعقففففت  ي يففففل معا ففففرم  عفففف  ي  ففففاي العمللتففففة  لقن فففف  

ا آخفففففرقا سففففا ة قعففففل ي ففففاتم ي ا ت ففففا ن ففففترت ي 22ل 84أي ففففا ب  ي ففففا نفففف م ت فففف الث مففففا بفففففيل 

 .ضملا ا لتقلتل ا   ا  الري ل  ق   لمدال

بالة فعة لةسففخ ليف اة القففا يني مففا يتفت بالة ففعة للملوتعففاز اليرنتفة لمففذيراز ل سففائل  -

التخفففففر  بالة فففففعة للملوتعفففففاز الجامعتفففففة  الففففففتخلي مفففففا الصفففففناتي  لالعلفففففت ان فففففلملة فص ففففففا 

ام حفف ي ا يففت  التعامففل مع ففا لهعقففت  أألر  ففا بففانعق   ل مففر ذاتففل بالة ففعة للملصففات  انقتنفف

 . ن  لصيل ا تملاما بنرس الطرققة 

تقلتي   ت انيظريل الذيا يتعامليل مع وذت انيات مع الالارص  مف تزلق و  بملع از  -

 .لأتلاز الالاملاية لاليقاية الدافتة

ضرل م ال ثا  ان ترت يا بإجراياز اليقاية لالتعقت  لى تاا  لاح  ا  م افاز اليقاية  -

 .ل  انح تم 

تي تفففة ان فففترت يا خاصفففة الجفففف ت بقوملتفففة ىل فففثا  بإ  ففففاتاز اليقايفففة للملخفففارر العفففف ل   -

اننجفففرم  فففا لخفففما بفففاح  ا  وفففذت ل  فففاتاز لىبتعفففات  فففا ال ففف تت  فففا انوتعفففة ففففي حالفففة 

 .يصابتل باليلاي
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 ج/ آليات تقديم خدمات املعلومات:

 

خفففما خ مففة اسفففقا انوتبفففك يمففا   ففف  برقففف  التيجففل أي ففف  يلففف الخ مفففة انرجعتفففة الرقملتففة مفففا  -

يلو  لنففففي مخصففففي لففففذلك ضففففملا ميقفففففع انوتعففففة للو  لنففففي  أل  مففففف الصففففرحة الرسفففففملتة 

 .للملوتعة      عداز التياصل ىجتملاعي

هعزقففففز اليصففففيا يلففففف انحتففففي  الرق ففففك للملوتعففففة مففففا خففففما التيجففففل أي فففف  يلففففف يتاحففففة مصففففات   -

 فففتيت از الرقملتففة للملوتعفففة لمختلفففث قيا ففف  انعليمففاز يلو  ل تفففا  فففا  عفف  مفففا خفففما ان

 .انعليماز ان   ك فص ا

التعرقث بملصات  اليصيا الالار ليترتة ىستراتم م  ا   ف  مختلفث اليسفائل للو  ل تفة  -

انتاحفففففة مفففففا ميقفففففع انوتعفففففة للو  لنفففففي ليفففففذا صفففففرح  ا الرسفففففملتة  مفففففف  فففففعداز التياصفففففل 

 .ىجتملاعي 

الت  قالتفففة   ففف  ل    ففف  خاصفففة   ففف   فففعداز التياصفففل تو تفففث أن فففطة القفففرايم لالففف ل از  -

 .ىجتملاعي

 .هعزقز ل ا م  ا  ع  -

هعزقفز  قملنفة مجملي فاز انوتعففة خاصفة انجملي فاز  ي ف  رلعففا ليتاح  فا للمل فترت يا   فف   -

الخف  مملففا ح فملب بزقففاتم لصفيل   ل ففذت الوتفت انرقملنففة لىسفتراتم م  ففا  عتف ا  ففا خطففر 

 .تيت ف  م ل ا م لمح لتي  االع ل  لأي ا  عت ا  ا ق

يجفراي تل از ت  قالتففة اف  اضفتة للمل ففترت يا خاصفة ذلي ال ملفف  مفا انورففيفيل لضففعاا  -

العصفففففففففر فتملفففففففففا يخفففففففففي يترتفففففففففة ىسفففففففففتراتم مفففففففففا مختلفففففففففث أتلاز العحفففففففففث  فففففففففا انعليمفففففففففاز 

لاسفففففف  جا  ا يلو  ل تفففففففا تلل الالااجففففففة يلفففففففف الالا ففففففي  يلفففففففف انوتعففففففة أل لطلفففففففت م ففففففا  م مفففففففا 

 .شخي آخر

هعذ  يتاحة الني الدامل للوتت انرقملنة   الت م فالة حقفي  انؤلفث لالة فر   في حالة -

ه تطتع انوتعاز انعات م يلف يتاحفة م تخلصفاز ي ممتفة لافتفة حفيا الوتفت  ي ف  رلعفا 

مفع تصفيقر قائملفة محتيقفاز وفذت الوتفت ليتاح  ملفا معفا ضفملا قا ف م معليمفاز مخصصففة 

 .لذلك
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الال ففرقة  افت  فا مففا وفذا اليلففاي لالجائحفة  ليلففف أل هعفيت  مففي  يلففف  وإىل أن تستتتعيد    

تز ان فترت يا ىسفتملرا  بالتياجف  لمياصفلة لففاتم  ل  مف انوتعاز يملا  في  ساب     وا  يتعي 

م ملففففففا وا ففففففف  الافففففففرلا  فانوتعففففففاز تلمفففففففا مفففففففا أللففففففف انؤس فففففففاز  قففففففف    مففففففف التوتفففففففث لالتعفففففففاح  

 از  يملا ال  ةس أل  جائحفة وي ل فا فتحف  انجفاا أمفا  انوتعفاز لىستملرا  مع مختلث ان تج

لمختلففففففث مؤس ففففففاز انعليمففففففاز يلففففففف أوملتففففففة ىوتملففففففا  بففففففإتا م  أمففففففاز لأي ففففففا أوملتففففففة ال  اسففففففاز 

ىس  رافتة اللذال ما  ق  ملا ترقتة مدا ة وذت انؤس از أي   في انجتملفع حاضفرا لم فتقعم  

ت بقوملتففففة م ففففا ية م  نيففففك انوتعففففاز لمعففففات ت   يلففففف لضففففع لصففففتاأة أرففففر ه فففففتي ية لال  ففففةس أل  نففففي 

 معاصرم تتمي  لالتطي از لالتحيالز ان تج م  مف ب ئة انوتعاز.  
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