
���ة ترتيبات جارية  علم���ت ن�رشة »ر�س���الة �ملكتبات« �أَنّ ثَمّ
ة يف �ملكتبة �ملركزية،  لإعادة ت�س���غيل نظام �لفهر�سة �لآلَيّ
وك�سف �ملهند�س / عبد �مللك �لر�زقي - مدير �إد�رة �ملكتبة 
�لإلكرتونية، �أن �لعمل جاٍر لإعادة ت�س���غيل �لنظام، ومبا 
ميك���ن �لباحث���ن و�لط���اب م���ن �لو�سول �إل���ىٰ خمتلف 
�مل�س���ادر ب�سهول���ة وي�رش، وذلك عرب وح���دة )�لأوباك(، 
م�س���ر�ً �إل���ىٰ  �أن���ه مت �إجر�ء عملي���ات �ل�سيان���ة �ملطلوبة 
لل�رشف���ر، و��ستب���د�ل �لأجه���زة �ل�سبكي���ة �لتالفة، وتوفر 
ب �لنقطاعات  م�سدر للطاقة �لكهربائية، لفتًا �إلىٰ ت�سُبّ
�ملتكررة للتيار �لكهربائي يف تلف تلك �لأجهزة، ما �أدىٰ 

ف �لنظام عن �لعمل خال �لفرتة �ملا�سية. �إلىٰ توُقّ

الـمكتـبـة 
اجلامـعيـة

اإجنازات رغم 
التحديـات

فـي الـــذكــرى الـــ 35 الفــتــتـــاحـــهـــــا:
املكتبة املركزية: م�سرية حافلة بالعطاء يف خدمة العملية التعليمية والبحثية

يف لـــقـاء خــا�ص اأجــرتــه مــعــه »ر�ســالــة الـمكــتـبــــات« 
رئيـ�س اجلـامــعـــة: روؤيـتـنــا الأ�سا�سية تقدمي اأفـ�سـل اخلدمـات

ـز والعتـمـاد الأكاديـمـي  والـبـحـــث عـن التمُيّ

جمل�س �س�ؤون املكتبات ي�ستاأنف عقد جل�ساته ويتخذ عددًا من القرارات

رئيـ�س الـجـامـعـة يتفـقـد 
�سيـر الأداء يف املكتبـة املركزيـة

مجلس شؤون المكتبات يستأنف عقد جلساته ويتخذ عددًا من القرارات
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ي�أت��ي اســـتئناف مثل هذا النشـــاط اإلعالمـــي للمكتبة 
الجامعيـــة - جامعـــة صنعاء، وإصـــدار هـــذا العدد من 
نشرة “رسالة املكتبات”، في ظل تحديات كبيرة تتعرض 
لها املكتبـــات الجامعية - وماتـــزال - وكحالة من حاالت 
الوضع القائم في البلد، علٰى إثر ما يتعرض له من عدوان 
وحصار، فرضه أشقاء علٰى يمن اإليمان والحكمة، منذ ما 
يناهز العامني، وتحت عنوان “مســـاعدة الشعب اليمني 
الشـــقيق”، في مفارقة ما بعدها مفارقة، وفي ســـلوك أقل 
ما يوصف بأنه عـــدوان علٰى الذات، وحرب علٰى: الهويَّة، 
والضمير، والثقافة، والقيم العربية واإلسالمية األصيلة، 
وعلـــٰى نحـــو لم يكـــن يتوقعـــه اليمنيـــون - حقيقة - من 
قبل أشـــقاء لهم في الـــدم والدين والجـــوار، ومن ثم فقد 
كان عدوانًا صادمـــًا، ومفاجئًا، وغيـــر متوقعًا، بل وغير 
مســـبوقًا في تأريخ الحروب، بالقياس إلـــٰى ما خلفه من 
مآٍس ودماٍء ودمار، واستهدافه  لكل ما هو أصيل وجميل 
في هـــذا البلد، بل والعمـــل علٰى كلِّ ما من شـــأنه إيقاف 
عجلـــة الحياة في مختلـــف أرجائه، ســـواًء أكان ذلك من 
خالل االســـتهداف املباشر، أم من خالل الحصار الشامل، 
واآلثار غير املباشرة، وماترتب على كل ذلك من اختالالت، 
وأزمـــات، أثرت ســـلبًا على كافة األنشـــطة، ومســـتويات 
األداء، فـــي مختلـــف املجـــاالت، وعلى كافة املســـتويات، 
ومن ذلـــك - وبطبيعة الحال - مثل هذا النشـــاط املكتبي 
واملعلوماتـــي، ذو الطبيعة األكاديمية والبحثية، وطبيعة 
العالقـــة الوثيقة واملهمة التي تربطه بوظائف الجامعة - 

عامة - ووظيفة البحث العلمي بوجٍه خاص.
ومن َثمَّ فقد تراجعت الكثير من األنشطة والخدمات التي 
تضطلع بهـــا املكتبة الجامعيـــة، بالتزامن مـــع العدوان 
والحصـــار، وما ترتب علٰى اســـتهداف مصـــادر الطاقة، 
وإيقـــاف إمداداتها، مـــن تعثر للعديد من تلك األنشـــطة 
والخدمات، ال ســـيَّما إذا ما علمنـــا أن املكتبة الجامعية - 
جامعة صنعاء، كانت قد قطعت شـــوطًا مهمًا علٰى صعيد 
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، وحوســـبة الكثير من 

عقــد مجلس شـــؤون املكتبـــات اجتماعه 
برئاســـة  2016م،  لعـــام  األول  الـــدوري 
األســـتاذ الدكتور / فوزي حمود الصغير 
- رئيس الجامعـــة - رئيس املجلس، حيث 
افتتـــح االجتمـــاع بـ )بســـم اهلل الرحمن 

الرحيم(.
وفـــي كلمته االفتتاحيـــة التي رحب في 
مستهلها بأعضاء املجلس، أكد من خاللها 
علٰى أهمية الدور الذي تضطلع به املكتبة 
الجامعية، بوصفها ركيـــزة الدفع بعجلة 
التقدم، والتطور للعملية التعليمية، داخل 
الجامعـــة، مؤكدًا فـــي ختـــام كلمته على 

أهمية رفد املكتبة بكل ما هو جديد.
بعـــد ذلك تـــم االنتقال الى اســـتعراض 
جدول أعمال املجلس، ومناقشة املواضيع 
املدرجـــة، حيـــث اتخذ بشـــأنها القرارات 

الالزمة، وكان من أبـرزهـا:
املوافقـــة على خطـــة تطويـــر وتحديث 
املكتبـــة املركزية، والبـــدء بتنفيذها، وكذا 

املوافقة على استكمال تطوير مكتبة كلية 
اآلداب، بالتنســـيق بـــني إ. ع. للمكتبات، 

وكـلـيــة اآلداب.

خــبـــر • اآخــــر 

د عل����ىٰ �أهمية �لدور �لذي ت�سطلع به �ملكتبة  نوؤِكّ
�جلامعي����ة، يف تق����دم وتطوير �لعملي����ة �لتعليمية 
د�خ����ل �جلامع����ة، و�لت����ي تعتم����د عل����ىٰ: �ملدر�س 
و�لطال����ب و�لكت����اب، وهو �لأمر �ل����ذي ي�ستدعي 
�لهتم����ام به����ا، ورفدها بكل ما ه����و مفيد، ولن 
يت����م ذلك �إل بتكات����ف، وتعاون �جلميع، من �أجل 

�لنهو�س بها لتقدمي �أف�سل �خلدمات �ملكتبية.

• اإ�ســــاءة

 اأ. د / فوزي حمود ال�سغري 
رئي�س الـجـامــعــــة

االفتتاحية

بقلم / رئي�س التحرير 

الـــعــــدد )27(  اأكتوبر/ نوفمرب  2016 تـــــوزع مـجــــــانــــــــًا8 �ســفـــــحـــــات

  ك�ت��ب / ف���وؤاد الوراف��ي

برعاية نائب رئي�ص اجلامعة 
لل�سئوون االأكادميية:

الت�قيع على اأتفاق التعاون بني 
اإ. ع. للمكتبات وكل من اإيالك 
للدرا�سات ومبادرة نه�سة وطن

برعايـــة أ. د / إبراهيـــم املطـــاع - نائب 
رئيس الجامعة للشـــئوون األكاديمية، تم 
يـــوم الثالثـــاء املوافـــق ١ / ١١ / ٢٠١٦م 
توقيـــع اتفاق التعـــاون املشـــترك بني إ. 
ع. للمكتبـــات، وكل من: إيالك للدراســـات 
واالستشـــارات ودعم األعمـــال، ومبادرة 

نهضة وطن.
ويأتي توقيع هذا االتفاق في إطار تنمية 
عالقات التعاون والشـــراكة بني الجامعة، 
ومنظمات املجتمع املدني، وملا من شـــأنه 

خدمة املصالح املشتركة.
هذا وقـــد نص االتفاق علٰى التعاون بني 
إ. ع. للمكتبات، وكل من: إيالك للدراسات 
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ء

قام األستاذ الدكتور/ فوزي 
الصغيـــر - رئيـــس الجامعة 
مؤخرًا بزيـــارة خاصة تفقد 
فـــي  األداء  ســـير  خاللهـــا 
املكتبـــة املركزيـــة بالجامعة 

الجديدة.
حيـــث طـــاف خـــالل هذه 
مـــن وحدات  بعدٍد  الزيـــارة 
تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
الرســـائل  كقســـم  املكتبـــة، 
وكذا  العلمية،  واألطروحات 
واســـتمع  الدوريات،  قســـم 
خاللها إلٰى شرح من رؤساء 
الوحـــدات واألقســـام، حول 
التعريـــف بطبيعة الخدمات 
واألنشطة التي تضطلع بها، 
الصلة  قـــات ذات  املعِوّ وكذا 

بأدائها ألنشطتها.
البقيــة ص 2



العــدد )27(  اأكت�بــر/ ن�فمبـر 22016

اإعادة تنظيم مكتبة كلَيّة الآداب وا�ستحداث �سالت وخدمات جديدة

رات الع�سر مدير عام املكتبات: التاأكيد على اأهمية النه��س باملكتبات الفرعَيّة وم�اكبة تطُ�ّ

الإعداد لإدخال نظام البحث 
والن�سخ الإلكرتوين للر�سائل 

العلمية باملكتبة املركزية
فع من م�ست�ى الأداء وتفعيل كافة  الَرّ

اخلدمات وا�ستكمال جه�د الإ�سالح التط�ير

يف اإطار اجلهود املبذولة  لتطوير املكتبات اجلامعية:

يف اجتماع خا�ص مع اإدارة املكتبات الفرعية:

   المكتبة المركزية
في ظل التوجهات الجديدة

فـــي إطـــار الجهـــود املبذولـــة لتطويـــر املكتبـــات 
رات الحديثـــة، فـــي  الجامعيـــة، ومواكبتهـــا للتطـــُوّ
مجـــال تكنولوجيـــا االتصاالت واملعلومـــات، بما من 
شـــأنه تقديم أفضل الخدمات املكتبيـــة واملعلوماتية 

للمستفيدين.
 حيـــث تم في هذا اإلطار مباشـــرة عملية التطوير، 
والتحديـــث، ملكتبـــة كلية اآلداب بالجامعـــة القديمة، 

وإعـــادة تنظيمها، وذلك في ضوء خطة التطوير التي 
تم إعدادها لهذا الغرض، حيث تم اســـتحداث صاالت 
إضافية جديدة، ومجموعات الكتب، وتمهيدا إلدخال 
خدمـــات جديدة للمكتبة، التي منها مشـــروع املكتبة 
اإللكترونية، وفي هذا الصدد فقد تم رفد املكتبة بعدٍد 
من أجهزة الحاسوب، كما تم خالل هذه العملية فصل 
املصادر العربية عن املصـــادر األجنبية، كمجموعات 

مستقلة، واســـتحداث قسم خاص بالرسائل العلمية، 
كما تم إنشاء شـــبكة الوايرلس في املكتبة، ومباشرة 
عمليات التجليد والصيانـــة الالزمة لعناوين الكتب، 
ة،  وكـــذا إجـــراء عمليات اإلصـــالح، والترميـــم امللَحّ
ملرافـــق املكتبـــة، وال زال العمـــل جاريـــا الســـتكمال 
عمليـــات التطويـــر والتحديث للمكتبة، واســـتكمال 

أعمال الصيانة، واإلصالحات املطلوبة.

د األستاذ / منير العولقي - مدير عام املكتبات، علٰى  أَكّ
يـــة إصالح وتحديث املكتبـــات الجامعية الفرعية،  أهِمّ
وبما من شأنه مواكبة تطورات العصر، والتقدم الكائن 
في هذا املجال، والطريق الذي ينبغي أن تسلكه املكتبة 

الجامعية لإلنطالق في معراج الرقي والتقدم.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي ُعِقد مع "إدارة املكتبات 
الفرعية"، وإدارة الشئوون اإلدارية، والذي تم الوقوف 
من خالله علٰى واقع املكتبات الجامعية الفرعية، في ظل 
حالة الجمود التي تعيشـــها، حيث تم بحث الوســـائل 
املمكنة لبـــدء املعالجات، واإلصالحات، بـــدءًا بتحديد 

ة املواءمة  ات، مع التأكيـــد علٰى عملَيّ األهداف واألولوَيّ
بـــني االحتياجـــات، والقـــدرات واإلمكانيـــات، في ظل 

محدودّية املوارد املتاحة.
م من  وفـــي هذا الصـــدد تمت مناقشـــة التقريراملقـــَدّ
مديـــرة إدارة املكتبـــات الفرعية، والـــذي تضمن قاعدة 
البيانات الخاصة، بواقع املكتبات الفرعية، حول كافة: 
يات، ونقاط  قات، والتحِدّ نات، واملعِوّ ات، واملكِوّ املستجَدّ
الضعـــف، وذلك علٰى مســـتوٰى التجهيـــزات، واملباني، 
وتكنولوجيـــا  واملوقـــع،  العمـــل،  وقـــوة  والقاعـــات، 
االتصاالت واملعلومات، واإلدارة، واالحتياجات، عالوة 

رات للحلول، واملعالجات. علٰى وضع تصُوّ
ات  كما تم خالل االجتماع تشــــكيل لجنة خاصة بعملَيّ
النــــزول امليدانــــي للمكتبــــات الفرعية، برئاســــة مدير 
ة كل من أ / أحمــــد علي نعمان  عــــام املكتبــــات، وعضوَيّ
الجبرتــــي - املديــــر العــــام املســــاعد لشــــؤون املكتبات 
الفرعية، و أ / ســــميرة الحجــــري - مدير إدارة املكتبات 
الفرعية، و أ / محمد علي العديني - رئيس قسم شئون 
ة علٰى حدة، عالوة على  فني، وأمني كل مكتبة فرعَيّ املوَظّ
ة النزول امليداني لكل  وضع جدول زمني خــــاص بعملَيّ

مكتبة فرعية علٰى حدة. وب�هلل التوفي��ق،،

يات  غــــم مــــن التحِدّ علــــٰى الَرّ
العــــدوان،  فرضهــــا  التــــي 
والحصــــار، ومــــا خَلّفه من آثار 
ســــلبية علٰى مختلف األنشطة، 
منها  والتي  اإلداء،  ومستويات 

النشاط املكتبي واملعلوماتي.
 إال أنــــه ومــــع ذلــــك، وبعون 
اهلل، من خالل جهود موظفينا، 
وموظفاتنــــا األفــــذاذ، تم إنجاز 
الكثير من املهام، التي تستهدف 
مســــتوٰى  األداء،  مــــن  الرفــــع 
واســــتكمال جهــــود التطويــــر، 
والتحديــــث، والتنظيم للمكتبة 
جامعــــة صنعاء،   - الجامعيــــة 
العامليــــة  باملكتبــــات  أســــوة 

َرة. املتطِوّ
وسنســــتعرض هنا أبرز تلك املهام، واألنشطة التي تم انجازها 
خــــالل مدة ال تتجاوز الســــتني يومًا األخيرة، فــــي املكتبة املركزية، 

وهي كاآلتي:
• اإعــادة تنظيــم ق�ســم امل�ســادر املرجعيــة:  ومــــا يحويــــه مــــن 
موســــوعات، ومعاجــــم، وتراجم ... إلخ،  حيث تمت عملية ســــحب 
النسخ املكررة )الزائدة(، ووضعها في مخزن خاص، بما من شأنه، 
توفيرالحيز املخصص لهذه املصادر، الستيعاب املزيد منها، والحد 

من االختناقات.
املكتبات واالأجنحة اخلا�سة: بما من شأنه جعلها أكثر  • اإعادة تنظيم 
ن  صص لها، وبما يمِكّ تنظيمــــًا، وتوفيرا لإلمكانيات، وللحيــــز املَُخّ
مــــن عملية اإلشــــراف علٰى نحو أكثر كفاءة، وذلــــك من خالل عملية 

الدمج للمكتبات، واألجنحة الخاصة في صالة مخصصة لها.
• اإعــادة تنظيم ق�سم االإعــارة، �سمن اإدارة اخلدمات املكتبية: وفقًا ملبدأ 
ص وتقســــيم العمل، في وحدات: اإلعارة الداخلية - اإلعارة  التخُصّ
الخارجيــــة - إخالء الطرف، بحيث تــــؤدي كل وحدة عملها بمعزل 
عــــن األخرٰى، بما يكفل الجودة، والكفاية، والســــرعة في األداء، في 
طبيعــــة الخدمــــات املقدمة، وإضافــــة املزيد من األرفــــف إلٰى صالة 

الكتب، الستيعاب العناوين الجديدة.
• اإعادة ترتيب، وتنظيم ق�سم الدوريات: ووضع اللواصق )الليبالت( 
علٰى مجلدات الصحف، التي تتضمن كافة البيانات املطلوبة، وبما 
يمكن من تيســــير عملية الحصول علٰى املعلومات املطلوبة، عالوة 

علٰى إضافة املزيد من مجلدات الصحف إلٰى القسم.
التزويــد: تــــم إعداد، وتجهيز كافة الكتــــب املهداة، وكذلك  • اإدارة 
الحــــال في ما يخص األبحاث، والرســــائل العلميــــة، التي كانت ما 
تزال في املخازن، حيث تمت مباشرة عملية تسجيلها، ثم توزيعها 
على قســــم الرسائل العلمية في املكتبة املركزية، ومكتبات الكليات، 

واملراكز التابعة، بحسب التخصص.
• اإدارة ال�ســوؤون الفنيــة: حيــــث تــــم انجاز ما لديهــــا من عناوين، 
ثم مباشــــرة توزيعها، عبــــر قطاع املكتبات الفرعيــــة، علٰى مختلف 

ات واملراكز.  املكتبات التابعة في الكلَيّ
• خماطبــة القائمــن بأعمــــال الــــوزراء، واملؤسســــات الثقافيــــة، 
والتعليميــــة، بموافاة املكتبة بإصداراتهــــم من األبحاث والتقارير، 

والندوات، وغيرها من اإلصدارات. 
الكتــب  جمموعــة  مــن  الفوائ�ــص  توزيــع  علــى  العمــل  • يجــري 
القانونيــة: بالعربية، واألجنبية، واملتعددة النســــخ، علٰى اإلدارات 
القانونيــــة، في مختلف الــــوزارات، والجهــــات، ذات العالقة، وذلك 

حسب التوجيهات.

علمت نشرة "رسالة املكتبات" أَنّ هناك ترتيبات جارية إلدخال نظام البحث 
ة املودعة في املكتبة املركزية. والنسخ اإللكتروني لألبحاث والرسائل العلمَيّ

وفي تصريح لـ رســــالة املكتبات كشــــف املهندس / عبد امللك الرازقي - مدير 
ــــة، أن العمل جــــاٍر إلعداد قاعــــدة البيانات الخاصة  إدارة املكتبــــة اإللكترونَيّ
باألبحــــاث والرســــائل العلمية، املودعة فــــي املكتبة املركزيــــة، تمهيدًا إلدخال 
نظــــام البحث والنســــخ اإللكتروني، وهو األمر الذي من شــــأنه تقديم خدمات 
ــــن توفير الوقت والجهد واإلمكانــــات، وذلك من خالل  مهمــــة للباحثني، تتضَمّ
تيســــير عملية البحث عن الرسائل واألبحاث - من ناحية - كما سيمكنهم هذا 
النظام من الحصول علٰى خدمة النسخ اإللكتروني الحتياجاتهم البحثية، عن 
طريــــق األقراص املمغنطة، أو عن طريق البريد اإللكتروني - من ناحية أخرٰى، 
وبحسب النظام، الفتًا إلٰى أَنّ العمل جاٍر الستكمال تشغيل النظام خالل الفترة 

القليلة القادمة.

 في إطار الرؤية الجديدة لقيادة املكتبة 
ـــة، والتي تســـتهدف العمل علٰى  الجامعَيّ
فع من مستوٰى األداء،  كِلّ ما من شـــأنه الَرّ
وتفعيـــل مختلـــف األنشـــطة والخدمات، 
واســـتكمال جهـــود التطويـــر والتحديث 
واإلصالحات في إدارة وتســـيير أنشـــطة 
وتفاعالت املكتبات الجامعية، ومخرجات 

الخدمات التي تقدمها.
وفي هذا اإلطار تم تدشـــني ومباشـــرة 
العديد من األنشـــطة، واإلجراءات، والتي 
منها استئناف خدمة النسخ "التصوير" 
فـــي املكتبـــة املركزيـــة، وكـــذا مباشـــرة 
عمليـــة إنـــارة املكتبـــة الجامعيـــة، بدءًا 
باملكتبـــة املركزيـــة، ويجـــري العمل علٰى 
استكمال إنارة ســـائر الصاالت واملرافق، 
واســـتئناف الـــدور اإلعالمـــي للمكتبـــة 
الجامعية، من خالل إعادة إصدار نشـــرة 
"رســـالة املكتبـــات"، ومتابعة اســـتئناف 
املكتبـــات،  شـــؤون  مجلـــس  جلســـات 
والعمـــل علـــٰى تنميـــة إيـــرادات املكتبة 
املخصصة  الحصة  واستعادة  الجامعية، 
لهـــا من رســـوم األنشـــطة، ملا من شـــأنه 

اســـتكمال جهـــود التطويـــر والتحديـــث 
واإلصالحات، والرفع من مســـتوٰى األداء، 
ومباشـــرة اإلجراءات الخاصـــة بعمليات 
الترميـــم املُِلّحـــة، وإعادة تنظيـــم املرافق 
والتجهيـــزات، بما يكفـــل الرفع من كفاءة 
اللمســـات  األداء، واإلشـــراف، وإضفـــاء 
الجمالية علـــٰى املكتبـــة الجامعية، حيث 
يجري العمل علٰى قدٍم وســـاق الســـتكمال 
إنجاز تلك املهام تباعًا، وبحسب أهميتها 

ِم األولويات، األهم فاملهم. في ُسَلّ
   مـــن ناحية أخرٰى تجـــري الترتيبات 
الخاصـــة إلنشـــاء شـــبكة "الوايـــر لس" 
ألغـــراض البحث اإللكترونـــي في املكتبة 
املركزية، خدمة للباحثني والطالب، مواكبة 
للتطـــورات التكنولوجيـــة املهمـــة التـــي 
االتصاالت  تكنولوجيـــا  يشـــهدها مجال 
واملعلومـــات، واإلمكانـــات الهائلـــة التي 
تتيحهـــا مثـــل هـــذه التكنولوجيـــا علٰى 
صعيد البحث العلمي، وإعداد الترتيبات 
الســـتئناف افتتاح املعرض الدائم للكتاب 
األعـــوام  فكـــرة  وتكريـــس  الجامعـــي، 

التطويرية للمكتبات الجامعية تباعًا.

   ر�س�لة املكتب�ت / خ��ص: 

هات اجلديدة لقيادة املكتبة اجلامعية: يف اإطار التوُجّ

رئي�ص اجلامعة يتفـقـد
كما بحث مع األستاذ/ منير العولقي - مدير عام املكتبات خالل هذه 
الزيارة عددًا مـــن القضايا ذات الصلة بأنشـــطة املكتبات الجامعية، 
التي تعترض حســـن سير األداء، وما تتطلبه من دعم واهتمام خاص 
مـــن قيادة الجامعة، حيث أبدٰى رئيس الجامعة اســـتعداده للتعاون، 
قات التي تعترض  والعمل بكل ما من شـــأنه تذليل الصعوبات واملعِوّ
سير األداء، بما يكفل الرفع من مستوٰى الخدمات التي تقدمها املكتبة 

الجامعية.  

برعاية نائب رئي�ص اجلامعة
واالستشـــارات ودعم األعمال، ومبادرة نهضة وطن، من خالل إتاحة 
القاعـــات، والتجهيـــزات التابعة للــــ إ. ع. للمكتبـــات لتنفيذ  البرامج 
التدريبية، والدورات، واملحاضرات، واألمســـيات، وورش العمل، التي 

تنظمها كل من إيالك للدراسات، ومبادرة نهضة وطن.
وّقع االتفاق عن إ. ع. للمكتبات أ. منير العولقي - مدير عام املكتبات، 
وكل من: أ. بشـــير الســـماوي - مدير عام إيالك للدراسات، و أ. أسامه 

عبد الرحمن حسن - رئيس مبادرة نهضة وطن.

االفـتتـاحـــيــة 
األنشــــطة، والخدمات، املباشــــرة منهــــا وغير املباشــــرة، والتي تعتمد 

بدورها، وبشكٍل أساس على مصادر الطاقة.

إال أنــــه وعلٰى الرَّغم من كلِّ ذلك فقد اســــتطاعت املكتبات الجامعية أن 
تتجاوز الكثير من تلك العوائق، وأن تحيل الكثير من تلك التحديات إلٰى 
فــــرص، في ظل التوجهات الجديدة التي تعمــــل عليها القيادة الجديدة 
للمكتبــــة الجامعيــــة، وتحت شــــعار: تفعيل كافة األنشــــطة والخدمات، 

واستكمال جهود التطوير والتحديث واإلصالحات.
وبالفعل فقد بــــدأت تلك التوجهات والجهود تأتــــي ثمارها، من خالل 
تفعيل الكثير من الخدمات واألنشــــطة املكتبية، والتي منها اســــتئناف 
مثل هذا النشــــاط اإلعالمي للمكتبة الجامعية، ممثاًل  بنشــــرة “رسالة 
املكتبــــات”، بعد أن توقــــف إصدارها، منذ عدة ســــنوات، وتحديدًا منذ 

صيف العام ٢٠١٠م.
آُمــــل أعزائي القراء أن ينال هذا العدد من نشــــرة “رســــالة املكتبات” 
استحسانكم، وأن يسد حاجة - أراها مهمة - على صعيد اإلعالم املكتبي 
واملعلوماتي، ال ســــيما وأننا نعيش في ظل “عصر املعرفة”، واقتصاده 
الواعــــد، والــــذي يتمحور نشــــاطه حول املعرفــــة: إنتاجًا، وتســــويقًا، 
واســــتهالكًا، وكمدخــــل مهــــم ملعالجــــة مختلــــف األدواء، واالختالالت 

االقتصادية التي يعانيها مجتمعنا.
وفي الختام ال يســــعني إالَّ أن أتقدَّم بخالص الشكر، والتقدير، لكلِّ من 
أســــهم في استئناف هذا النشــــاط، وإصدار هذا العدد، متمنِّيًا علٰى هلل 
ســــبحانه وتعالٰى، العون، والتوفيق، واســــتمرارية التواصل معكم من 
خــــالل هــــذا املنبر، وأن يدرأ عن يمننا، وشــــعبنا اليمنــــي العظيم، كيد 
األعــــداء، وأن يعم األمن، والســـالم، واالســـتقرار، والرخاء ربوع يمننا 

. ا مستقاّلً ا أبّيً الحبيب، إنَّه ولي ذلك، والقادر عليه، وعاش اليمن ُحّرً
وب�هلل التوفي��ق،،

جمل�ص �سـوؤون املكتبات
 كمـــا أقر املجلس اســـتئناف إصدار نشـــرة "رســـالة املكتبات"، 
واملوافقـــة على مخاطبة املؤسســـات الحكوميـــة واألهلية املعنية 
لتوفيـــر الدوريـــات املطلوبة، وكذا املوافقة علٰى مشـــروع التدريب 
والتأهيل ملوظفي املكتبات، بالتنســـيق مع إ. ع. للتدريب والتأهيل 

بالجامعة.
وفي مـــا يخص املوضوع الخـــاص بحصة املكتبات من الرســـوم 
الخاصة بالدراسات العليا، فقد أقر املجلس تنفيذ قراراته السابقة 
بهـــذا الخصوص، التي تتضمـــن توريد حصة املكتبـــات من هذه 

الرسوم.
كمـــا أقر املجلس اتخـــاذ الخطوات، واإلجـــراءات املتعلقة بالكتب 

املتأخرة لدى املشتركني باملكتبة املركزية.
كمـــا قرر املجلس أن يحدد موعد اجتماعه القادم بعد شـــهرين من 

هذا االجتماع.
هذا وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهيرة 

يوم .األربعاء املوافق ٢٠١٦/8/٢4م،.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة ملجلس شئوون املكتبات، تعد األولٰى 
منذ آخر جلسة عقدها املجلس في ٢٠١3/9/١٠م، وذلك بالتزامن مع 
حالة عدم االســـتقرار التي شـــهدها البلد خالل السنوات األخيرة، 

والتي ألقت بظاللها السلبية على مختلف األنشطة.

تـــتــمــــــات.. تـــتــمــــــات.. تـــتــمــــــات.. تـــتــمــــــات.. تـــتــمــــــات.. تـــتــمــــــات.. تـــتــمــــــات.. تـــتــمــــــات.. تـــتــمــــــات.. تـــتــمــــــات.. تـــتــمــــــات

متابعات

  اأ. عبــد الـوهـــاب
 اأحمد الــو�شـلـــــي

 مدير عام املكتبات امل�شاعد 
ل�شوؤون املكتبة املركزية
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الــرقــيــحـــــي اإيــمــــان  اأ.  • اإعـــــداد 

ة، من الباحثــني والطالب واملهتمني ... ي�صعدنــا اأن نخ�ص�ص هذه  اد املكتبة اجلامعَيّ �صة خلدمــة ُرَوّ    التزامــًا مــن ن�صــرة "ر�صالة املكتبــات" بر�صالتها العلمية والتنويريــة، املكَرّ
ة، املودعة يف املكتبة اجلامعية، يف خمتلف  ات - الأبحاث، والأطروحات، والر�صائل العلمَيّ امل�صاحة لعر�ص جديد املكتبة اجلامعية، من خمتلف م�صادر املعرفة: الكتب - الدورَيّ

املجالت.. اآملني اأن ت�صد هذه الإحاطة حاجة مهمة لدى الباحثني، واملثقفني، واملهتمني.
اء الكرام لـــتـ�صفـــــح حمتويــــات هــــذه ال�صفحـــة، من خـــالل هــــــذه الإطــــاللة الـموجــــزة: وهــذه دعـــوة خا�صــة للقَرّ

• اأوًل: جمـــال الآداب: 
١- صـــورة اآلخر في الكتب املدرســـية اليمنية: كتب مادة التاريخ ملرحلتي 
التعليم األساسي والثانوي نموذجًا، مبارك ساملني مبارك، رسالة دكتوراه: 

التاريخ، جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.
٢- الحيـــاة االجتماعية واالقتصادية في اليمن فـــي عصر الدولة األيوبية 
)٥٦9 - ٦٢٦ هـ / ١١٧3 - ١٢٢8م(، عبد الفتاح قاسم ناصر الشعيبي، رسالة 

دكتوراه: التاريخ، جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.
3- الوقـــف وأثره في الحياة االقتصاديـــة واالجتماعية والثقافية باملغرب 
األقصٰى، عبد املجيد عامر محمد أحمد، رسالة دكتوراه: د. إسالمية، جامعة 

موالي إسماعيل، ٢٠٠9م.  
4- العالقـــات بـــني اإلدارة العثمانيـــة واإلمام يحيـــي )١3٢٢ - ١33٧ هـ / 
١9٠4 - ١9١8م(، فؤاد عبد الوهاب علي الشـــامي، رسالة دكتوراه: التاريخ، 

جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.
٥- دور العلماء في الحياة العلمية واالجتماعية في عصر الدولة الرسولية 
)٦٢٦ - 8٥8 هـ / ١٢٢8 - ١4٥4م(، محمد عبد اهلل املعلمي، رســـالة دكتوراه: 

التاريخ، جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.
٦- تقييم األراضي ألغراض التوســـع الحضري فـــي مدينة صنعاء، نبيلة 
علي أحمد السنيني، رسالة دكتوراه: الجغرافيا، الجامعة األردنية، ٢٠٠8م.
٧- األرض والســـلطة فـــي اليمن املعاصـــر، فيصل محمد علـــي الدودحي، 

رسالة ماجستير: التاريخ، جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.
8- إدراك ضغـــوط الحيـــاة وارتباطهـــا باإلصابـــة بارتفـــاع ضغـــط الدم 
الجوهري، إشراق أحمد يحي راصع، رسالة ماجستير: علم النفس، جامعة 

صنعاء، ٢٠٠9م.
9- الديباج في شـــرح املنهاج تأليف الشيخ علي بن محمد ابن أبي بكر بن 
إبراهيم بن أبي القاســـم بن مطير الحكمي املتوفي ســـنة ١٠4١هـ - دراسة 
وتحقيق، خالد علي الجبري، رســـالة ماجســـتير: الدراســـات اإلســـالمية، 

جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.
١٠- دور مدينـــة قادش في الصراع بني بلدان الشـــرق األدنٰى القديم خالل 
األلف الثاني قبل امليالد، محمد إســـماعيل محمد صالح، رسالة ماجستير: 

التاريخ، جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.
١١- األدوات متعددة االســـتعمال دراسة لغوية نحوية في املعلقات السبع، 
محمـــد علي محمـــد الهنادوه، رســـالة ماجســـتير: اللغة العربيـــة، جامعة 

صنعاء، ٢٠٠9م.
١٢- تزيـــني املمالك بمناقـــب اإلمام مالك تأليف الحافـــظ أبو الفضل هالل 
الدين عبد الرحمن بن كمال الدين الســـيوطي، عبد الرحمن ســـلمان خريزه، 

رسالة ماجستير: التاريخ، جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.

• ثانيًا: جمـــال الإعـــالم: 
١- أدوار ونمـــاذج العالقـــات العامة فـــي الجمهورية اليمنية، فؤاد علي حســـني 

سعدان، رسالة دكتوراه: عالقات عامة، جامعة القاهرة، ٢٠٠9م.
٢- اســـتراتيجيات اإلعالنـــات التلفزيونية الفضائية وأثرها علٰى املســـتهلك في 
الجمهوريـــة اليمنية، عمر مقبول أحمد عبرين، رســـالة دكتـــوراه: عالقات عامة، 

جامعة القاهرة، ٢٠٠9م.
3- دور اإلذاعـــات اليمنية املحلية في ترســـيخ مفهوم الوحدة الوطنية: دراســـة 
مســـحية وتحليلية على قادة الرأي العام اليمنـــي ٢٠٠٧ / ٢٠٠9م، صالح محمد 

ُحميد، رسالة دكتوراه: علوم اتصال، جامعة الجزائر، ٢٠١٠م.
4- عالقـــة ُأُطر تقويم املـــادة اإلخبارية في الصحف اليمنية باتجاهات الشـــباب 
الجامعي نحو األحداث السياسية، صباح عبده هادي الخيشني، رسالة دكتوراه: 

صحافة، جامعة القاهرة، ٢٠١٠م.
٥- دور برامـــج الـــرأي فـــي الفضائيات اإلخباريـــة العربية في تدعيم املشـــاركة 
السياســـية لدٰى طالب الجامعات في اليمن، مجيب أحمد حازم الشميري، رسالة 

دكتوراه: إذاعة وتلفزيون، جامعة القاهرة، ٢٠١٠م.
٦- تأثير املعالجة التلفزيونية للقضايا السكانية علٰى معارف واتجاهات الجمهور 
اليمني، بلقيس محمد علوان، رسالة دكتوراه: تلفزيون، جامعة القاهرة، ٢٠١٠م.

٧- العوامـــل املؤثرة في بناء صورة املجالس التشـــريعية لدٰى الجمهور اليمني، 
هزاع مرشـــد أحمد شـــرف،  رســـالة ماجســـتير: عالقات عامة، جامعة القاهرة، 

٢٠٠8م.
8- اســـتخدامات املراهقـــني لإلعالنـــات التـــي تعرضهـــا الفضائيـــات العربيـــة 
واإلشـــباعات املتحققة: دراســـة ميدانية، باســـل أحمد ناصر الحماطي، رســـالة 

ماجستير: قسم اإلعالم، جامعة أسيوط، ٢٠٠9م.
9- دور العالقات اإلنسانية في تحقيق الرضا الوظيفي لدٰى العاملني باملؤسسات 
اإلعالميـــة اليمنيـــة، عمر احمد محمد داعر البخيتي، رســـالة ماجســـتير: قســـم 

اإلعالم، جامعة أسيوط، ٢٠١٠م.
١٠- التعُرّض للدراما العربية فـــي القنوات الفضائية وعالقتها بإدراك الجمهور 
اليمني ألدوار املرأة في املجتمع، نوال عبد اهلل علي الحزورة، رســـالة ماجستير: 

إذاعة وتلفزيون، جامعة القاهرة، ٢٠١٠م.
١١- العوامـــل املؤثرة في بناء أجندة الصحافة اليمنية: دراســـة مقارنة، عواطف 

حسن عمر اليافعي، رسالة ماجستير، .......، ٢٠١١م.
١٢- صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات في القنوات التلفزيونية اليمنية: دراسة 
مســـحية، يحي محمد علي العزب، رســـالة ماجســـتير: إذاعة وتلفزيون، جامعة 

صنعاء، ٢٠١٢م.

• ثالثًا: جمـــال الزراعــــة: 
١- دراســـة الخصائص الهيدروليكية لنظام الري بالتنقيط وتأثيره علٰى 
كفـــاءة الري مقارنة بالري الســـطحي إلنتاج الطماطم تحت ظروف صنعاء، 

عبد الكريم محمد املجاهد، رسالة دكتوراه، ........، ٢٠٠٦م.
٢- دور السياســـة الزراعية في النمو االقتصادي في الجمهورية اليمنية، 
علي عبد الجبار كشيح، رسالة دكتوراه: اقتصاد زراعي، الجامعة األردنية، 

٢٠٠9م.
3- مشـــاركة املجتمع ودورها في التنمية الريفية في الجمهورية اليمنية، 
مرشـــد جابر أحمد علي، رسالة دكتوراه: إرشـــاد زراعي، جامعة السودان، 

٢٠١١م.
4- مســـح أصناف مـــن القمح املحلـــي اليمني وتأثير بعـــض املعامالت 
الزراعيـــة في ثالثة أصناف منها تحت ظروف الجفاف، توفيق أحمد صغير 
عبوش عثمان، رســـالة دكتوراه: علوم محاصيل، جامعة السودان،  ناجي الَدّ

٢٠١١م.
ُرز الوراثية املحلية واملستنبطة من الطماطم للتسميد  ٥- تقييم بعض الُطّ
م، رسالة ماجستير: البساتني والغابات،  الكيماوي، بشير نعمان محمد ساَلّ

جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.
ي التقانات الزراعية املستحدثة  رة علٰى تبِنّ ٦- دراسة بعض العوامل املؤِثّ
ملحصـــول القمح ومصـــادر املعلومات الزراعية في قاعـــي الحقل وجهران، 
عبـــده عبد اهلل الضريس، رســـالة ماجســـتير: االقتصـــاد الزراعي، جامعة 

صنعاء، ٢٠٠9م.
٧- تأثير التســـميد الفوســـفوري والبوتاســـي علٰى الحاصـــل ومكوناته 
ونســـبة الزيت في بعض أصناف الحبة الســـوداء، عبد الباري عبدالجليل 

محمد، رسالة ماجستير: البساتني، جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.
8- تأثيـــر إضافة مســـتويات مختلفـــة من بذور حبة البركة، شـــايف عبد 
اهلل حســـن الحذيفي، رسالة ماجستير: اإلنتاج الحيواني، جامعة صنعاء، 

٢٠١٠م.
9- كفاءة استخدام املاء لبعض أصناف القمح تحت ظروف نقص املاء في 
ة بمأرب، قائد عســـكر محسن أبو أصبع، رسالة ماجستير:  املنطقة الشـــرقَيّ

املحاصيل واملراعي، جامعة صنعاء، ٢٠١٢م.
ة  ١٠- تأثيـــر إضافـــة فيتامني )E , A( علٰى بعض االســـتجابات اإلنتاجَيّ
ة تحت ظروف اإلجهاد الحراري في دجاج اللحم التجاري، وائلة  والفسلجَيّ
اع الشـــيباني، رسالة ماجســـتير: اإلنتاج الحيواني، جامعة  علي عقالن هَزّ

صنعاء، ٢٠١٢م.
 

• رابعًا: جمـــال ال�صريــــعـــــة: 
١- ضمانـــات تنفيـــذ القـــرارات والتوصيـــات الصادرة عن آلية تســـوية 
املنازعـــات في إطـــار منظمة التجـــارة العاملية، محمد علي الحاج، رســـالة 

دكتوراه: القانون الدولي، جامعة القاهرة، ٢٠٠9م.
٢- دور املفاوضـــات في حـــل منازعات الحدود الدولية: دراســـة تطبيقية 

لتســـوية النزاع الحدودي بني اليمن والسعودية، سنان عبداهلل الدعيس، 
رسالة دكتوراه: القانون الدولي العام، جامعة عني شمس، ٢٠٠9م.

3- التنظيـــم القانوني للســـلطة املحلية في الجمهورية اليمنية: دراســـة 
مقارنـــة، حمود محمـــد دبوان القديمي، رســـالة دكتـــوراه: القانون العام، 

جامعة أسيوط، ٢٠٠9م.
4- ملكية البناء املتعدد املالك، محمد علي قيس، رسالة دكتوراه: القانون 

املدني، جامعة عني شمس، ٢٠١٠م.
٥- دور الفقـــه الجنائي اإلســـالمي فـــي توحيد املســـؤولية الجنائية في 
التشـــريعات الجنائية العربية، محســـن محمد الشاحذي، رسالة دكتوراه: 

القانون الجنائي، جامعة دمشق، ٢٠١٠م.
٦- الوضع القانوني لألطفال أثناء النزاعات املسلحة، عادل عبده بجاش 

علي، رسالة ماجستير: القانون العام، جامعة عدن، ٢٠٠9م.
٧- النظام العام في النظم الوضعية مقارنة بالشـــريعة اإلسالمية، دحان 

حزام املسوري، رسالة ماجستير: القانون العام، جامعة عدن، ٢٠٠9م.
8- الحمايـــة القانونية للعالمة التجارية فـــي الجمهورية اليمنية، فواز 
عبد الرحمن علي دودة، رسالة ماجستير: البحوث القانونية، جامعة الدول 

العربية، ٢٠٠9م.
9- النظـــام القانونـــي للوديعة النقدية، مأمون علي الشـــرعبي، رســـالة 

ماجستير: القانون الخاص، جامعة أسيوط، ٢٠١٠م.
١٠- الرقابـــة القضائية علٰى التحكيم في التشـــريعني املغربي واليمني، 
معمر نعمان محمد النظاري، رســـالة ماجســـتير: القانون الخاص، جامعة 

محمد األول، ٢٠١٠م.
١١- أثر تغيير الوقائع علٰى مشـــروعية القرار اإلداري، رسالة ماجستير: 

القانون العام، جامعة عدن، ٢٠١٠م.
١٢- حماية املستهلك من االحتكار والغش بني الشريعة والقانون، أحمد 

محمد معيض، رسالة ماجستير: القانون العام، جامعة صنعاء، ٢٠١٠م.
١3- إجراءات اتهام شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا ومحاكمتهم، 
محمد احمد الســـالمي، رسالة ماجســـتير: القانون العام، جامعة صنعاء، 

٢٠١١م.

 
• خـــام�صـــًا: جمـــال الــلغـــــات: 

١- تطـــور الرمـــز في الشـــعر اليمني املعاصر، ناجـــي جبران يحي، 
رسالة دكتوراه: لغة عربية، جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.

٢- اللبس في الدرس النحوي، حسني علوي سالم الحبشي، دكتوراه: 
لغة عربية، جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.

اني، رسالة  3- الخالف في الحدود النحوية، خالد صالح عوض العَزّ
دكتوراه: اللغة العربية، جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.

4- املكان وداللتـــه في الرواية اليمنية، وهيبة أحمد صبرة، رســـالة 
دكتوراه: اللغة العربية، جامعة صنعاء، ٢٠١٠م.

٥- الراوي في روايات نجيب الكيالني، ٰطه حســـني علي الحضرمي، 
رسالة دكتوراه: اللغة العربية، جامعة صنعاء، ٢٠١٠م.

٦- بالغـــة الصمت فـــي الرواية اليمنية، رزاز ســـعيد منصور حاتم، 
رسالة دكتوراه: اللغة العربية، جامعة صنعاء، ٢٠١١م.

د مواقـــع الخطاب اإلٰلهي وأثره في انفتـــاح النص القرآني،  ٧- تعـــُدّ
عبد اهلل أحمد عبد اهلل الخالد، رسالة دكتوراه: اللغة العربية، جامعة 

صنعاء، ٢٠١4م.
ة في الشـــعر اليمني الحديث، ابتسام علي سيف  8- البنية الســـردَيّ
نعمان املقطري، رسالة دكتوراه: اللغة العربية، جامعة صنعاء، ٢٠١4م.
ة في كتاب املحَلَٰى املنســـوب البن شقير )3٧٠  9- املصطلحات اللغوَيّ
هــــ( بني املصطلح البصري واملصطلح الكوفي: دراســـة في ضوء علم 
املصطلحات، جميل أحمد محمد الشـــرجي، رســـالة ماجســـتير: اللغة 

العربية، جامعة تعز، ٢٠٠9م.
١٠- الجملة في شـــعر طرفة بن العبد، أنيســـة محمد الهتار، رســـالة 

ماجستير: اللغة العربية، جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.
ة فـــي اليمن، ناصر محمد أحمـــد البربري،  ـــعرَيّ ١١- املســـرحية الِشّ

ة، جامعة صنعاء، ٢٠٠9م. رسالة ماجستير: اللغة العربَيّ
١٢- بالغة الِحجاج في ســـورة األنعام، إيمان محمد أحمد املحاقري، 

رسالة ماجستير: اللغة العربية، جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.
ـــاف، إيمان عبد اهلل  ١3- تأويـــل القصص القرآني في تفســـير الكَشّ
حسن مساعد، رسالة ماجستير: اللغة العربية، جامعة صنعاء، ٢٠٠9م.
ي في متشابهات القرآن الكريم، إبراهيم عواجي  ١4- التماسك النِصّ
أحمد دغريري، رســـالة ماجســـتير: اللغـــة العربية، جامعـــة صنعاء، 

٢٠٠9م.
اج، محمد أحمد علي  ١٥- تجِلّيات الســـرد في قصص زيد مطيـــع دَمّ

الصالحي، رسالة ماجستير: اللغة العربية، جامعة صنعاء، ٢٠١٠م.
ة فـــي ترجمات قصيـــدة األرض، أحالم إبراهيم  ١٦- الفـــروق الداللَيّ
ين، رسالة ماجستير: اللغة العربية، جامعة صنعاء، ٢٠١٠م. شرف الِدّ

ا فعلت،  ١٧- املفارقـــة عنـــد محمود درويش في ديوانـــه: ال تعتذر عَمّ
نبيلة عبد اهلل أحمد الواســـعي، رســـالة ماجســـتير: اللغـــة العربية، 

جامعة صنعاء، ٢٠١٠م.

Current Awarenessاإحــاطــة جــاريــة

جديد املكتبات



•• بدايًة اأرحب كل الرتحيب بالأ�صتاذ الدكتور / فوزي ال�صغري - رئي�ص 
ذا لو اأمكــن - يف البداية - الوقوف  اجلامعــة يف م�صتهل هــذا اللقاء، ويا حَبّ
علــى طبيعــة )الروؤيــة( و )الر�صالة( التــي تعملون علــى تكري�صها والعمل 

على حتقيقها يف اإطار جامعة �صنعاء؟ 

• بســـم اهلل الرحمـــن الرحيم، رؤيتنا األساســـية، والتـــي يجب أن تكون 
عليها الجامعة، هي تقديم أفضل الخدمات لطالبنا في املقام األول، والبحث 
عـــن التميز، واالعتماد األكاديمي، ألن هنـــاك كثير من الجامعات خرجت من 
االعتمـــاد األكاديمي، لعدم مواكبتها للمعايير املطروحة، ســـواًء بالنســـبة 
للمنظمات، أو الجامعـــات، أو االتحادات اإلقليمية والدولية، وبالتالي نحن 
نســـعى لتكريس هـــذه الرؤية، في جامعـــة صنعاء، بحيث تكـــون مقرراتتا 
الدراســـية، فـــي مختلف الكليـــات التطبيقية منها والنظريـــة مواكبة للعلم 

والتطورات. 

احلال  وبطبيعة   - ذلك  ومن  �صئ،  كل  طال  الأ�صقاء  عدوان  اأن  �صك  •• ل 
- موؤ�ص�صــات التعليــم العــايل: هل ميكن ا�صتعرا�ــص اأبرز تلــك الأ�صرار غري 

املبا�صرة، ناهيك عن تلك الأ�صرار املبا�صرة؟

• بالنسبة لألضرار التي خلفها العدوان على الجامعات، كان هناك عدوان 
مباشر طال الجامعات، سواًء الحكومية منها أم األهلية، والتي كان معظمها 
إلـــٰى الجوار من مناطق القصف األساســـي، كما حدث في حي عطان، أيضًا 

كان هناك استهداف مباشر للجامعات، كما حدث في جامعة الحديدة.
دت من البداية، حيث تم فتح الجامعة،  نحن بحمد اهلل، جامعة صنعاء ُحِيّ
ومرافقهـــا املختلفة، أمام وســـائل اإلعالم، وذلك لقطـــع الطريق أمام أولئك 
غات، أو مبررات الســـتهداف الجامعة، من  الذيـــن كانوا يبحثون عن مســـِوّ

خالل الترويج، واإلشاعات املغرضة، بأن هناك أسلحة داخل  الجامعة.
لقـــد كان العدوان )غير املباشـــر(، واألضرار التي ترتبت عليه كبيرة جّدًا، 
والتي منهـــا: الهدر في املال العـــام، وعدم االلتزام الوظيفـــي، واألكاديمي، 

ونقص امليزانية التشغيلية.

•• اإلــى اأي مــدى  كان تاأثري العدوان على اأن�صطة اجلامعة، واإمكاناتها يف 
اأداءها لوظائفها واأهدافها؟

• طبعـــًا العدوان أثر وبشـــكل كبير علـــٰى مختلف األنشـــطة والعمليات، 
ســـواًء علٰى مســـتوٰى العملية التعليمية، أو العملية البحثية، أو الوظيفية 
ُه وخالل املرحلة الســـابقة، لم يقم معظم الباحثني بأبحاثهم،  )اإلدارية(، إذ أَنّ
التطبيقيـــة منهـــا، أم االجتماعية، إذ تراجع النشـــاط البحثـــي خالل العام 
ر علٰى املخرجات، وكذلك الحال في ما يخص نشـــر األبحاث  املاضي، مما أَثّ
الخاصة بالباحثني اليمنيني، ســـواء في مجـــالت عربية، أو أجنبية، ونؤكد 
هنا علٰى الجانب البحثي، باعتباره يمثل أحد أهم الوظائف األساســـية في 

الجامعة.
بالنســـبة للجانب الوظيفي: نقف علٰى تلك الصعوبات التي يعانيها كثير 
ر الكثيـــر من األعمال،  مـــن املوظفني فـــي الوصول إلٰى مقـــار أعمالهم، وتعُثّ
بســـبب توقف إمدادات الطاقة، وشـــحة الوقود، والتـــي تعتمد عليها معظم 

املهام واألنشطة الجامعية. 
وهنا نعيـــب على هيئة األمم املتحدة، في ما يخـــص الدور الذي يفترض 
أن تقـــوم به، في مثل هـــذه القضايا ذات الطبيعة اإلنســـانية، وعدم تحمل 

مسئووليتها في هذا الجانب، في ظل الحصار الذي فرضه العدوان.
في ما يخص الجانب األكاديمي، هناك الكثير من الزمالء سافروا الخارج، 
غات قانونية حقيقية )كمتفِرّغني(،  بدون أن يكون لديهم إجراءات، أو مســـِوّ

ســـواًء أكان ذلك قبل شـــهر مارس ٢٠١٥م )قبل العدوان(، أوأثناء العدوان، 
ب خلاًل في الجوانب األكاديمية، فاألقسام لم يعد بها العدد الكافي  هذا ســـَبّ
ون املحاضـــرات، والواجبات التدريســـية، وإزاء  مـــن الدكاترة، الذيـــن يغُطّ
مثـــل هذا الوضـــع، كان ال بد من إيجاد معالجات، ومخـــارج، كقيادة جديدة 
غ للعام  لنا مؤخرًا إلٰى منح هـــؤالء األكاديميني تفُرّ فـــي الجامعة، وقد توَصّ
املاضي بشـــكل كامل، وحتٰى شـــهر )ســـبتمبر( من العام الجاري )٢٠١٦م(، 
ه لن يكون هناك أي عذر لألكاديميني، بعد شـــهر سبتمبر من العام  بحيث أَنّ
باتهم، ولن يكون  الجاري، وال بد أن يعودوا في شهر )اكتوبر( ليستلموا ُمرَتّ

ب بعد شهر )اكتوبر( ملن سيظل منهم خارج الوطن،    هناك أي ُمَرَتّ

•• هــل ثمــة: )بدائل - اأ�صاليب - حلــول - ا�صتعدادات( ا�صتثنائية متت 
بلورتهــا ملواجهــة التحديــات واملخاطــر احلاليــة، واملحتملــة التــي فر�صها 

العدوان؟ وما مدى فاعليتها؟ 

• طبعًا هناك ما يســـمى بمدخل )إدارة األزمات(، وهذه مســـألة أساسية، 
ســـواًء أكان ذلـــك علٰى مســـتوى الدولـــة ككل، أم في جانب مـــن الجوانب، 
وبالتالـــي، نحن في جامعة صنعاء، حالة من حـــاالت الوضع القائم، معظم 
مخصصـــات الجامعـــة وقفـــت، أزمة موارد، وهـــذا كان له تأثيرًا مباشـــرًا، 
ل للعملية  بشـــكل كبير، وأصبحنا نعتمد بشكل أساســـي على الطالب كممِوّ

التعليمية، والتشغيلية داخل الجامعة.
اني، ونحن نقول: التعليم العالي،  كثيـــر من الناس يقولون أن التعليم مَجّ
اني، وما يتم تحصيله من الطالب، ال تعدو عن كونها موارد  ال زال شـــبه مَجّ
بســـيطة، لكننا نراها أيضًا، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلد ُتَعُدّ عالية 

- نسبيًا.
    

برمته،  التعليم  نظام  النظر يف  اإعادة  د على �صرورة  يوؤِكّ •• هناك اجتاه 
يف �صــوؤ قاعــدة "عالقــة التعليــم بالتنميــة"، واأن التعليم غــدا على هام�ص 

التنمية، بل وعبئًا عليها: ما هي قراءتكم لهذا الجتاه؟ 

• لدينـــا بالفعـــل أزمة تعليم، وسياســـة تعليم خاطئة، يفتـــرض أن تبدأ 
بالتركيز علٰى التعليم األساســـي، الذي هو نقطة البداية، املرحلة التي يبدأ 
هاته، وقدراته، وإدراكه، فينبغي أن ينصب  يتشكل فيها الطفل، بحسب توُجّ
التغيير بدايًة من املرحلة األساســـية، باعتبـــار أن الطالب في هذه املرحلة، 
ة، ينبغي  لديـــه قـــدرات، وملكات، وابتكارات، فـــي مثل هذه املرحلـــة العمرَيّ

اخضاعه للمالحظة، والتقييم.

ففـــي اليابـــان، وأملانيا - علٰى ســـبيل املثال - ينصب االهتمـــام علٰى هذه 
املرحلة، ويتـــم ما يمكن تســـميته بعمليات: االكتشـــاف، والتقييم، والفرز، 
للقـــدرات، واإلســـتعدادات، ثـــم يتـــم توجيههم مـــن البداية، بما يتناســـب 
صات:  وقدراتهم، واستعداداتهم، بعد التعليم األساسي، في مختلف التخُصّ

طبية، فنية، إلكترونية، وصواًل إلٰى الجامعة، ومرحلة التعليم العالي.
اتنا الجديدة علٰى التعليم  ز في اســـتراتيجَيّ ومـــن ثم ينبغي علينا، أن نرِكّ
الن األساس لعملية النهوض. األساسي، والتعليم الثانوي، باعتبارهما يمِثّ

فإذا لم نهتم بالتعليم األساســـي، والثانوي، ســـتظل أزمة التعليم قائمة، 
وستظل معظم مخرجات التعليم الجامعي ضعيفة.

نحـــن فـــي جامعة صنعاء، كان التنســـيق خـــالل هذا العام عبـــر البوابة 
اإللكترونية، ونستطيع - إن شاء اهلل - أن نقف عبرها علٰى كافة اإلجراءات، 

الت، والتقييم. كاملَُعَدّ

رات - التو�صيات - الربامج،  •• هناك العديد من: ال�صرتاتيجيات - الت�صُوّ
ذات ال�صلــة باإ�صالح وتطوير موؤ�ص�صات التعليم العايل، وجتويد خمرجاتها، 
مبــا يخــدم جهــود، وبرامــج التنميــة، اإل اأنــه مل ُيالحــظ لهــا اأثــرًا علىٰ 
ة توجهًا لو�صــع هذه الربامــج، وال�صرتاتيجيات،  �صعيــد التطبيق: هــل ثَمّ

والتو�صيات مو�صع التطبيق؟.

ز دائمًا في ما يخص مخرجات التعليم العالي علٰى سوق العمل،  • نحن نرِكّ
ســـات، وال يستوعبها  اآلن مخرجات الجامعات، ال تســـتوعبها معظم املؤَسّ
ســـوق العمـــل، ألن كثير مـــن برامج التعليـــم الجامعي لدينا غـــدت قديمة، 
ة، وتعتمد علٰى املحاضرات، هناك حالة )تكُدّس(  وروتينية، وأيضًا كالسيكَيّ

صات، واألقسام، لم يعد هناك قبول للمزيد منها. في بعض التخُصّ
وبالتالي تســـتطيع القول أن لدينا مشـــكلة في عالقـــة مخرجات التعليم 
الجامعي بســـوق العمل، نحن نحتاج إلٰى أنمـــاط التعليم الفني، والتدريب 
صات هـــي التي نحتاجها،  املهنـــي، والتقني )الوســـطي(، مثل هذه التخُصّ
اك، نحتـــاج إلٰى الكهربائي، هذه وظائف أساســـية،  نحن نحتاج إلٰى الســـَبّ
وتصبـــح مهنـــة في يد املتخرج، نحـــن مجتمع زراعي باألســـاس، وما يزال 
ان يعيشون في األرياف، ويعتمدون علٰى الزراعة، وبالتالي  ـــَكّ )8٥ %( من الُسّ
راعة، جنبًا إلٰى  اتنا علٰى تطوير قطاع الِزّ ز اهتماماتنا، وأولوَيّ علينـــا أن ُنَرِكّ
ر الزراعة. ر الصناعة، لن تتطَوّ جنب مع تطوير قطاع الصناعة، فإذا لم تتطَوّ

راأ�صيًا واأفقيًا وجغرافيًا  •• ت�صمل املكتبات اجلامعية تنظيمًا �صخمًا ميتد 
لي�صمــل الع�صــرات من املكتبات التابعــة، ويعك�ص حجــم امل�صئووليات املهمة، 
والكبــرية، املنوطة بها: األ يعني هذا - بالنتيجة - حاجتها لدعم واهتمام 
ة هذه امل�صئووليــات، يف ظل ما تعانيه من  اإ�صافيــني، يتنا�صب وحجــم واأهمَيّ

عجز، واختاللت فاقم من حدتها العدوان؟.

ـــد علٰى أهمية الـــدور الذي تضطلع به املكتبـــة الجامعية، في تقدم  • نؤِكّ
وتطويـــر العمليـــة التعليمية داخـــل الجامعة، والتي تعتمـــد علٰى: املدرس 
والطالـــب والكتاب، وهو األمر الذي يســـتدعي االهتمام بها، ورفدها بكل ما 
هو مفيد، ولن يتم ذلك إال بتكاتف، وتعاون الجميع، من أجل تحديث املكتبة 

الجامعية، والنهوض بها لتقديم أفضل الخدمات املكتبية.
مـــع التأكيد - هنا - في مـــا يخص عمليات التزويـــد للمكتبة من مختلف 
املصـــادر: علـــٰى تفادي األخطاء الشـــائعة، كعملية التكـــرار للمصادر خالل 
عمليـــات التزويـــد، وكذا التأكيـــد على الجـــودة، واألهميـــة العلمية للكتب 
املختارة، وأهمية التركيز على الدوريات الحديثة، واســـتئناف التواصل مع 

املؤسسات الثقافية املختلفة لرفد املكتبة بكل ما هو جديد ومفيد.

لـقـاءاتالعــدد )27(  اأكت�بــر/ ن�فمبـر 42016

التاأكيد على ربـط خمرجات م�ؤ�س�سات التعليم 
العايل ب�س�ق العمل واحتياجات التنمية

اأ. د/ فوزي حمود ال�صغري - رئي�ص اجلامعة يف لقاء خا�ص اأجرته معه »ر�صالة املكتبات«:

يف اإطــار اإهتمامات ن�صرة »ر�صالــة املكتبات« بت�صليط ال�صوؤ علــى خمتلف الق�صايا 
والأن�صطــة ذات ال�صلــة بالعمــل املكتبي واملعلوماتــي، واأبرز الأن�صطــة اجلامعية 
ذات ال�صلــة، والتعاطــي معها من خالل خمتلف الأنــواع ال�صحفية، وعلى خمتلف 
ما يف ظل  امل�صتويــات، ومبــا من �صاأنه رفع م�صتــوى الوعي على هذا ال�صعيــد، ل �صَيّ
رات املهمــة، واملت�صارعــة التــي ي�صهدهــا جمــال تكنولوجيــا الت�صــالت،  التطــُوّ
واملعلومات، والتي عك�صت نف�صها اإيجابًا على خمتلف الأن�صطة، يف كافة املجالت، 
علــى خمتلــف امل�صتويات - عامــًة - وعلى اأن�صطة اجلامعــات واأهدافها، ووظائفها 
- خا�صــة - ممثلــة بوظائــف: البحــث، والتدري�ــص، وخدمــة املجتمــع، يف ظــل 
طبيع��ة عالقة االرتب��اط الوثيقة التي تربط هذه الوظائ��ف بالن�شاط املكتبي 

واملعلوماتي - عامة - ووظيفة البحث العلمي ب�صكٍل خا�ص.
ويف هــذا الإطــار مت جراء هــذا اللقاء اخلا�ص مــع اأ. د / فوزي حمــود ال�صغري - 
رئي�ص اجلامعة - رئي�ص جمل�ص �صئوون املكتبات، والذي جرى من  خالله ت�صليط 

ال�صــوؤ  علـــى اأبـــرز تلــــك الق�صايـــا، فــاإلــــى النـــ�ص اللقـــاء:

الــتـحـــريـــر رئـــيـ�ص   / • حــــــاوره 

علينا تركيز االهتمام على وظيفة 
البحث العلمي، باعتبارها ُتَمثِّل 

أحد أهم وظائف الجامعة

نؤكِّد على تبنِّي استراتيجية التعليم 
التي تهتم بالتعليم األساسي، الفنِّي، 

،،والتدريب املهني، والتقني.
،،

،،
،،

Dar Al-Hikma Al-Yamania
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وقـــد كانت البداية مـــع د. زينب ح�صــني �صهيل - 
رئي�ص ق�صم املكتبات اخلا�صة، حيث أدلت باآلتي:
  يشمل قســـم املكتبات الخاصة )املهداة( مجموعة 
الكتـــب التـــي حصلت عليهـــا الجامعة عـــن طريق 
اإلهداء من هيئات ومؤسســـات، وجامعات، وأفراد، 
على ســـبيل الوقف، وقد تم ترتيبها بشـــكل أجنحة 

خاصة.
وهنـــاك من األفـــراد من أهدى مجموعـــة من الكتب 
لم تصل الى مســـمى جناح، وإنمـــا أخذت عددًا من 
األرفـــف فقط، إلى غير ذلـــك من الكتب التي ترد إلٰى 

القسم تباعًا.
  تـــم مؤخـــرًا إجـــراء عملية نقـــل، وتجميـــع لهذه 
املكتبات في هـــذه الصالة، بعد أن كانت موزعة في 
أماكـــن متفرقة مـــن املكتبة، حيث  اســـتهدفت هذه 
العملية ضم جميع األجنحة في صالة واحدة، وذلك 
حفاظًا عليها من التســـرب، خاصـــة أنها كانت في 

أماكن مفتوحة.
  يعتمد القســـم على النظـــام املفتوح، واإلعارة فيه 
داخليـــة فقط، لذلـــك ال يحتـــاج إلٰى فهـــارس ، أما 
بالنســـبة إلى عمليـــات الفهرســـة والتصنيف فقد 

شملت أغلب األجنحة ولم يتبق إال جناحني فقط.
  تحتـــوي املكتبات الخاصة على عناوين من الكتب 
وحيـــدة النســـخة ال توجد إال بها، علـــى الرغم من 
أنها كانت موجـــوده في املكتبـــة، لكنها تمزقت أو 
تمـــت إعارتها، لذلك يلجأ الطالب إلى هذه النســـخ 

املوجودة في القسم.
  أما عن مســـتوٰى اإلقبال على هـــذه األجنحة فهو 
جيد جدًا، خاصة من طالب كلية الشريعة والقانون.
  وفـــي ما يخص التســـاؤل الخاص حـــول: ما هي 
إمكانية عملية الدمـــج ملحتويات املكتبات الخاصة 
مـــع محتويات الصـــاالت األساســـية، كٌل منها في 
ما يخصه، ال ســـيما في ظل ما تعانيـــه املكتبة من 

اختناقات، ومشارفتها علٰى االمتالء؟
  طبعـــًا ثمة أســـبابا معينة قد تحـــول دون عملية 
دمج محتويات هذه املكتبات الخاصة مع محتويات 
الصاالت األساســـية، وذلك ألنها: قد تكون موقوفة، 
وقد يكـــون من ضمن شـــروط الواقف أن يخصص 
للكتب التي وقفها للمكتبة جناح خاص بها، كما أن 
عمـــل هذه األجنحة يأتي إلعطاء مســـاحة للصاالت 
الرئيسة حتٰى ال تتكدس بالكتب، كما تمّثل - أيضًا - 
تسهياًل، وتوسيعًا لخيارات البحث أمام الباحثني.

أما عن محتويات هذه )املكتبات / األجنحة( فيمكن 
استعراضها كاآلتي:

١- جنـــاح أ/ عبـــد العزيـــز عبد الغنـــي - ٢٠٠3م - 
)٢٢٧٢( عنوانًا.

٢- جنـــاح أ.د/ عبـــداهلل قادري األهـــدل - ٢٠٠٥م - 
)333٢(عنوانًا.

3- جنـــاح الجامعات الســـعودية - ٢٠٠٥م - )43١( 
عنوانــًا.

4 - جنـــاح أ.د احمـــد علـــي  البشـــاري - ٢٠٠٦م - 
)١8٧( عنوانًا.

٥ - جنـــاح أ.د/ الهـــام العاقـــل - ٢٠٠٦م -  )3٠٧(
عناوين.

٦ - جناح سلطنة عمان - ٢٠٠٦م - )٥3٦(عنوانا.
٧ - جناح الشيخ/ ســـالم السبع - ٢٠٠٧م - )٦١٥( 

عنوانا.

8 - جنـــاح القاضي/ اســـماعيل األكوع -  ٢٠٠8م -  
)9٠٠( عــنــوان.

9 - جناح/ دولـة الكويـــت.
١٠- جناح القاضي / قاسم السياغي - ٢٠١٠م.

وهنـــاك عدد ممـــن أهـــدٰى مجموعات من 
عناوين الكتب، لم تصل إلٰى مسمٰى جناح، 
وإنما أخـــذت عددًا من األرفـــف فقط، الى 
غير ذلك من عناويـــن الكتب التي ترد إلى 

القسم تباعًا.
  االجنحة تؤدي مهامها على أحسن وجه، 
لكنها قد تحتاج إلٰى توســـعة إذا اســـتمر 

التدفق على املنوال نفسه.
  مـــن ضمـــن التحديات: مشـــكلة الطاقة، 
واإلضاءة، وهناك ســـعي حثيـــث لتوفير 
االضاءة للمكتبة بأقســـامها املختلفة، في 

ظل اإلدارة الجديدة للمكتبة املركزية.
  حتـــٰى تكتمل الصـــورة حـــول املكتبات 
الخاصة تم - أيضًا - اســـتطالع آراء عدد 
مـــن الباحثـــني، والطلبة ضمـــن مرتادي 
هذه املكتبات واألجنحـــة، وذلك من خالل 
التقـــدم إليهـــم بعدد من التســـاؤالت ذات 
الصلـــة بنشـــاط هـــذه املكتبـــات كاآلتي: 

ما هو  تقييمـــك للخدمات التـــي تقدمها )املكتبات 
/ األجنحـــة( الخاصـــة؟ األهميـــة التـــي تحتلها في 
عملية البحث؟ ما تصوراتك حول نواحي: التطوير 

والتحديث واإلصالح؟
حــيـــث أدلــــوا بــاآلتـــي:

• �صفيق خمي�ص ي�صلم - ماج�صتري جيوفيزياء:
  يمثل قسم املكتبات واألجنحة الخاصة لفتة جيدة 
فـــي أن يطلع الباحثون علٰى املكتبات الخاصة التي 
تركهـــا أصحابها، ففيها من الكتب التي قد ال تتوفر 
في غيرها من املكتبات، بما من شأنه تكوين صورة 
عن أصحـــاب املكتبات الخاصة من خالل ما خلفوه 

من كتب.
  الخدمـــات في هذه األجنحـــة جيدة، حيث يحصل 
الباحثون علٰى التســـهيالت املطلوبة لالطالع علٰى 

محتويات هذه األجنحة، دونما صعوبة ُتذكر.
  ضمن نقاط الضعـــف: األجنحة الخاصة صغيرة، 
ومتواضعة، كمية الكتب والعناوين محدودة، شحة 

الكتب التاريخية.
  الفـــرص: وجود عناوين كتب ال توجد في مكتبات 

أخرٰى قريبة.
  نوجـــه دعـــوة للباحثـــني لزيـــارة هـــذه األجنحة 
الخاصة، لالطالع واإلفادة مما تحويه من مؤلفات.  

 
ثالثة  �صنة   - هي�صان  احمد  غالب  • اأركان 

- تخ�ص�ص اإذاعة وتلفزيون - كلية الإعالم:
  املكتبات الخاصة جمعت كتبا للمعلومات العامة، 
يســـتعني بها الطالب في عمليـــة البحث، واالطالع 

علٰى هذه املعلومات.
  تتمثـــل نقـــاط القوة فـــي توفـــر الكتـــب الدينية 
واألدبية بشـــكل كبيـــر، وكذا املعلومـــات واملعارف 

العامة، وتتمثـــل نقاط الضعف في عـــدم الترتيب، 
أو التصنيـــف، أو الفهرســـة لهـــذه الكتـــب لكونها 
تتبع أشـــخاصا معينني، ومن ثـــم التأكيد علٰى تلك 
اإلجـــراءات، مـــع التأكيد علٰى أهميـــة وجود جهاز 
كمبيوتـــر يتم من خالله إدخال كافة بيانات عناوين 
الكتب ضمن مجموعات هذه املكتبات، بما يمكن من 

الوصول إليها بسرعة وسهولة.

�ص  الغنــي - تخ�صُّ  • بــالل حممود علــي عبد 
خمتربات - كلية الطب:

  املكتبـــة قيمة جدًا، بما تحويـــه من مصادر التراث 
العربـــي اإلســـالمي، أتصـــور أن املكتبـــة فيها علم، 

واجب علٰى اإلنسان البحث فيه والتزود منه.
  الخدمات في املكتبة جميلة جدًا، من حيث: الهدوء، 
التعامـــل الحســـن، والجو مهيـــأ للقـــراءة والبحث 

واالطالع.
  نقاط القوة: تنوع: املصادر - املوضوعات.

  نقـــاط الضعـــف: اإلضاءة ليســـت كافيـــة - الكتب 
التاريخيـــة ليســـت موجـــودة بشـــكل كاف - بعض 

الغبار.
  أدعـــو زمالئي الطالب في كل أقســـام الجامعة إلٰى 

اإلقبال علٰى هذه املكتبات واألجنحة الخاصة.
 

تخ�ص�ــص   - بكالوريو�ــص   - املقطــري  • عــالء 
كيمياء - كلية العلوم:

  إن فكرة إنشـــاء هذا القســـم رائعـــة، وينبغي علٰى 
الطلبـــة الذين يرتـــادون املكتبة الوعي بـــأن القراءة 
واالطالع، والوصول إلٰى مســـتوٰى عـــال من املعرفة 

يحتاج إلٰى قراءة وجهد.
  وجود مثل هذه املكتبات من شـــأنه تشـــجيع الزائر 
علـــٰى اقتنـــاء مكتبـــة خاصـــة، عندما يشـــاهد هذه 
األجنحـــة، ومـــا تزخـــر به مـــن كتب، 
وهو األمر الـــذي يؤدي باملجتمع إلٰى 
الخـــروج من حالة الجمـــود، والوعي 

بأهمية القراءة في حياة األمة.
  املالحظـــات علٰى القســـم: محدودية 
عدد األجنحة، ونرٰى أن يتم التواصل 
مع ذوي املكتبـــات الخاصة إلمكانية 
إضافـــة املزيد منها إلٰى القســـم حتٰى 

يفيد الناس منها.
الفهرســـة ليســـت واضحة، والتأكيد 
علـــٰى أهميـــة مراعـــاة ذلـــك، بما من 
شـــأنه الوصول إلٰى املصادر املطلوبة 
بأيســـر الطرق، وكذا قلة عدد مرتادي 
هذه األجنحة، بســـبب قصـــور الدور 
اإلعالمي فـــي ما يخص هذه املكتبات 
بهـــذه  معرفتهـــم  وعـــدم  الخاصـــة، 
األجنحـــة، وهو األمر الـــذي يتطلب 

تفعيل هذا الدور.

الدين وجيه  اأجراه/حم�صن  • ا�صتطالع 

  ُيعــُدّ ق�صــم )املكتبات / الأجنحة( اخلا�صة يف املكتبة املركزية - اجلامعة اجلديدة، 
اأحــد الأق�صام التي تن�صوي يف اإطار اإدارة اخلدمات املكتبية، اإحدى الإدارات التابعة 

لالإدارة العامة للمكتبات اجلامعية - جامعة �صنعاء .
ــل هــذه )املكتبــات / الأجنحة( اأحــد الروافد املهمــة، �صمن م�صــادر التزويد    اإذ متِثّ
للمكتبــة اجلامعية مب�صادر املعلومات مبختلف اأ�صكالها، واأنواعها، مبا من �صاأنه تو�صيع 

خيارات البحث، والطالع اأمام امل�صتفيدين من الباحثني والطلبة.
  حتــى ميكــن التعــرف علــى هــذه )املكتبــات / الأجنحــة( اخلا�صــة، مت ا�صتطــالع 
اآراء عــدد مــن املعنيني، واأطــراف العالقــة: الإدارة - الباحثني - الطــالب، وذلك من 
خــالل طرح عدد مــن الت�صاوؤلت، التي تتمحــور حول: ماذا يق�صد بهــذه )املكتبات / 
الأجنحة( اخلا�صة؟ ماهي ظروف ن�صاأتها؟ اأهميتها �صمن جمموعات املكتبةالأخرى؟ 
حمتوياتهــا؟ هــل ثمــة: عوائــق - �صعوبات - نواحــي ق�صور - حتديــات تعرت�ص هذه 
املكتب��ات يف �شبي��ل اأداءه��ا للخدمات املنوطة به��ا؟ ما هي: نقاط: الق��وة - الفر�ص - 

ت�صورات حول نواحي: التطوير والتحديث لهذه الأجنحة؟ ... اإلخ.

الـمـكتـبــات الــخـا�ســـــة
أستطـالعات

د / زينب �سهيـل:
حت�ي املكتبات 

اخلا�سة جمم�عة 
العناوين التي مت 
احل�س�ل عليها عن 
طريق الإهـــداء

 اأو الـ�قــف

الباحــث ي�سـلم:
اخلدمات جيدة 

يف هذه الأجنحة، 
وتت�سمن عناوين 

قد ل ت�جد يف 
املكتبات الأخرى

الـمقـطـــري:
اإن فكرة اإن�ساء 

هذا الق�سم رائعة، 
وت�سجع الزائر 

على اقتناء
 مكتبة خا�سة

هي�ســان؛
التاأكيد على اأهمية 
رفد الق�سم بجهاز 
كمبي�تر، لدخال 

بيانات عناوين 
الكــتـــب

عبد الـغـنـي:
املكتبة قَيّمة، 
مبا حت�يه من 

م�سادر متن�عه، 
مه ومبا تقِدّ
 من خدمات
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أعالنات

اأعــالم واأعمـال

للتجارة والت�كيالت العامة

Dar Al-Hikma 
Al-Yamania

Yemen – Sana’a

+967 1 22 77 20

+967 1 22 77 50Fax

info@hikma-ye.com

•• بدايــًة اأرحب بكــم يف هذا م�صتهل هذا اللقاء، ولو اأمكن احلديث 
عن ظروف ن�شاأة الدار، وطبيعة الن�شاط الذي ت�شطلعون به؟

• بدايًة أشـــكركم  علـــٰى إتاحة مثل هـــذه الفرصة للتعريف باألنشـــطة 
التي نمارســـها، وحول نشأة، وتأســـيس دار الحكمة اليمانية للتجارة 
والتوكيالت، فقد أسســـت في العام ١98١م، كأحد مؤسسات االستثمار 
فـــي مجـــال القرطاســـية، ومســـتلزمات املدارس فـــي بالدنـــا، والتي 
استطاعت أن تحقق نجاحًا وتميزًا في هذا املجال، مستندًة في تحقيق 
هذه النجاحات إلٰى كفاءة قيادتها اإلدارية، التي جمعت بني الدراســـة 
والخبـــرات العمليـــة، من خالل رؤيتهـــا الثاقبة في دراســـة متطلبات 

واحتياجات السوق.

متار�صونهــا؟ التي  الأن�صطــة  مفردات  عن  •• ماذا 
• هناك عدد من األنشـــطة والتي تعكسها أنشطة أقسام ووحدات الدار، 

كاآلتي:
- قســـم الكتب ودور النشر: والذي يتكون من وحدتني عربي وإنجليزي، 
تشمل وحدة اللغة اإلنجليزية إصدارات الوكاالت اإلنجليزية، كسلسلة 

"لونج مان" العاملية وغيرها.
- قسم الورق ومستلزمات املطابع، كاألحبار وغيرها.

- قسم القرطاسية، والذي يختص بجميع أنواع القرطاسية.

ال��دار؟ ب��ه  ت�شطلع  الذي  الن�شاط  حج��م  عن  •• ماذا 
• نحـــن وكالء لعشـــرين وكالـــة عاملية، وهنـــاك أربـــع وكاالت في طور 
املعاملة، ونحن مستمرون في البحث عن الوكاالت املمتازة، ولدينا فروع 

في األمانة، ووكالء في مختلف محافظات الجمهورية.

عمالئها؟ مع  الدار  تعامالت  حتكم  التي  القيم  هي  •• ما 
• قيمنا هي: تقديم خدماتنا إلٰى كافة العمالء بصورة ســـهلة وميسرة - 

جودة املنتجات - األسعار املنافسة - التسهيالت في السداد.

•• هــل ثمة )عوائــق / �صعوبات( تواجهونها خالل ممار�صاتكم ملثل 
هذا الن�ش���اط؟

• الشـــك أن هناك صعوبات تواجه مختلف األنشطة، في امليناء، والتأثر 
بالـــدوالر، إال أنه وعلٰى الرغم من تلـــك الصعوبات فنحن وكالء للعديد 
من الوكاالت العاملية املمتازة، بل نحن في دور البحث عن املزيد منها.

اللقاء؟ هذا  ختام  يف  توجهونها  اأن  ميكن  اأخرية  •• كلمة 
• التأكيد على القيم الدار املشـــار إليها، وأدعـــو اهلل أن يمن على بلدنا 
وشعبنا بتجاوز كافة التحديات، مع التقدم بخالص الشكر لكل القائمني 
علـــٰى "رســـالة املكتبات" علٰى هذه اللفتة، وعلٰى مثـــل هذا الجهد الذي 

يبذلونه.

خمتلــف  بــني  وال�صراكــة  التعــاون  عالقــات  لأهميــة  جت�صيــدًا 
الأن�صطــة واملوؤ�ص�صــات، وقطاعــات املــال والأعمال، وملا مــن �صاأنه 

خدمة الأهداف وامل�صالح امل�صرتكة، يف اإطار ال�صالح العام.
حيــث مت تخ�صي�ــص هذه امل�صاحــة للتعريف بهــذه الأن�صطة، من 

خالل ا�صت�صافة ال�صخ�صيات النا�صطة يف هذا املجال.
حيــث ن�صت�صيف يف هذا العدد الأ�صتــاذ / ها�صم حممد الوزير - 

املدير التنفيذي يف دار احلكمة اليمانية.
حي��ث مت التوجه اإليه بعدد من الت�شاوؤالت حول طبيعة الن�شاط 

الذي ت�صطلع دار احلكمة اليمانية، اأجاب عنها كالآتي:

عرو�س خا�سة لطبـاعـة الـمـالزم والكتـب



العامـــة  اإلدارة  مـــن  تقديـــرًا 
للمكتبـــات، وعرفانـــًا بالجهود 
تبذلهـــا  التـــي  املخلصـــة، 
الأ�صتاذة / عائــدة عبد القادر 
- فـــي ســـبيل االرتقـــاء بالعمل 
املكتبـــي واملعلوماتي، وأدائها 
لواجباتهـــا املناطـــة بهـــا علٰى 
الوجـــه املطلوب، ولكونها مثااًل 
فـــة امللتـــزم بأخالقيـــات  للموَظّ

الوظيفة.
اســـمها،  إدراج  َر  تقـــَرّ فقـــد 
وســـيرتها الذاتيـــة فـــي لوحة 
زيـــن  باملبِرّ الخاصـــة  الشـــرف 
في املكتبـــات الجامعية، لتكون 
حافـــزًا لها علـــٰى االســـتمرار، 
واملزيـــد مـــن العطاء، وحســـن 
األداء، واإلبداع، مع كَلّ األمنيات 

لها بالتوفيق والنجاح.
 

ال�صرية الذاتـَيــّة:
• االســـم: عائدة عبد القادر عبد 

اهلل غالب.
• الجنسية: يمنيــــة.

• مكان وتأريخ امليالد: ١9٧9م.
• املؤهـــالت: حاصلة علٰى درجة 
البكالوريوس - لغة إنجليزية - 
جامعة صنعاء -  كلية اللغات - 

٢٠٠4 / ٢٠٠٥م.
ـــة: دورات  ورات التدريبَيّ • الـــَدّ
املخطوطات  تدريبية في مجال: 
قيـــادة  رخصـــة   - اإلعـــارة   -
إســـعافات  دورة   - الحاســـوب 

ة. أولَيّ
شـــغلتها:  التـــي  الوظائـــف   •
رئيسة قسم اإلرشـــاد واإلعارة 
مختصـــة فـــي قســـم اللغـــة   -

اإلنجليزية.
بالعمـــل:  االلتحـــاق  تأريـــخ   •

٢٠٠٥م.
تقييم  ة/  الشـــهادات التقديرَيّ  •
زين  التكريـــم ضمن املبِرّ األداء: 

في عيد العمال العاملي.

تلعـــب املكتبة دورًا مهمـــًا، وبارزًا، في 
حياة األفـــراد واملجتمعـــات، علٰى حٍدّ 
ســـواء، إذ تمثـــل أحـــد أهـــم دعامات 

املجتمع الحديث، واملتطور.
ذلـــك أن املكتبـــة، والكتـــاب مالزمـــني 
ملختلف الجهود التنموية، في مختلف 
الحضارات الســـائدة منها أم البائدة، 
يعـــدان انعكاســـًا   - أيضـــًا   - وهمـــا 
الـــذي وصلت  للمســـتوى الحضاري، 

إليه الدول واملجتمعات.
ــة،  ــاملــعــرف ــبــطــة ب فــالــحــضــارة مــرت
واملــعــلــومــة، وهــــي تــمــثــل الــحــجــر 
األساس ملختلف املنجزات الحضارية، 

والتكنولوجية في كل عصٍر ومصٍر.
ومن هنا يأتي ســـر االهتمـــام باملكتبة 

مدخاًل  يمثالن  باعتبارهمـــا  والكتاب، 
مهمـــًا لالنطـــالق في معـــراج التنمية 
التطـــورات  مـــع  ال ســـيما  والتقـــدم، 
الســـريعة واملهمة التي يشهدها مجال 
تكنولوجيـــا االتصـــاالت، واملعلومات، 
في العصر الراهن، التي عكست نفسها 
إيجابـــًا علـــى هذا املجـــال، وأصبحت 
املعرفـــة فـــي متناول الجميـــع، ومنها 
ذلـــك التطـــور غيـــر املســـبوق كتقنية 
الشـــبكة العنكبوتيـــة(،  )اإلنترنـــت / 
ومنهـــا تقنيـــة  الــــ )هيبر تكســـت(، 
أو ما يعـــرف بالنـــص املترابط، الذي 
فتح آفاقًا واســـعة، على صعيد العمل 
والبحثـــي،  واملعلوماتـــي،  املكتبـــي 
ووجدت مفاهيم جديدة للمكتبة، فظهر 
االفتراضية -  ما يعـــرف باملكتبـــاات: 

الرقميـــة - اإللكترونية - بدون جدران، 
ذات اإلمكانـــات الهائلة في البحث عن 
مصادر املعرفة، وفقـــًا ملختلف مداخل 

البحث.
ال  بثمـــن،  يقـــدر  ال  كنـــٌز  املكتبـــة  إن 
ســـيما عندما تكون منظمة، ومواكبة، 

ومتجـــددة املحتـــوى، واملجموعـــات، 
ففيها نقـــرأ، ونحصل على ما نحتاجه 
مـــن معلومـــات، واإلحاطـــة الجاريـــة 
بالجديد، واملفيد، التي تســـهم في حل 
ما قـــد نواجهه مـــن مشـــكالت، وهي 
تشكل رافدًا علميًا، وثقافيًا ال غنى عنه 

ألفراد املجتمع كافة.

ومـــن ثم فإن املكتبة تلعـــب دورًا مهمًا 
في رفع مســـتوى الوعـــي االجتماعي، 
واإلســـهام في محو األميـــة الوظيفية، 
ومـــا نقـــف عليه فـــي عالم اليـــوم من 
اهتمـــام باملكتبـــة والكتـــاب، ومواكبة 
ما طـــرأ عليها مـــن تطـــورات في تلك 
املجتمعـــات املتقدمـــة، هـــو خير مثال 

على مثل هذا الطرح. وب�هلل التوفيق.
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اأهـمـيـة املكتـبــة ودورهــا يف الـمجتـمــع

الـمكـتـبـات الـجـامـعـيــة
تعــــد املكتبات الجامعية نوعًا من أنواع املكتبات األكاديمية، وتعرف 
بأنها مؤسســــة علمية ثقافيــــة تربوية اجتماعية، تهــــدف إلى جمع 
مصــــادر املعلومات، وتنميتهــــا بالطرق املختلفة )الشــــراء واإلهداء 
والتبادل واإليــــداع(، وتنظيمها }فهرســــتها وتصنيفهــــا وترتيبها 
على األرفف واسترجاعها بأقصر وقت ممكن، وتقديمها إلى مجتمع 
املستفيدين{ قراء وباحثني  من خالل مجموعة من الخدمات التقليدية، 
كخدمات اإلعارة واملراجع والدوريات والتصوير، والخدمات الحديثة 
كخدمات: اإلحاطة الجارية، والبث االنتقائي للمعلومات، والخدمات 
األخرى املحوســــبة، وذلك عن طريــــق كفاءات بشــــرية مؤهله علميًا 

وفنيًا وتقنيًا في مجال علم املكتبات واملعلومات.

اأهداف املكتبة اجلامعية ووظائفها:
١. توفيــــر مصادر املعرفة اإلنســــانية لخدمــــة التخصصات العلمية 

املختلفة بالجامعة.
٢. تطوير النظم املكتبية بما يتفق مع التطورات الحديثة، في مجال 

خدمات املكتبات واملعلومات.
3. تقديــــم الخدمــــات املعلوماتيــــة واملكتبية لتيســــير ســــبل البحث 
واالســــترجاع، وذلك من خالل مــــا تصدره من مطبوعــــات ، فهارس 

ببليوجرافيات، أدلة، كشافات، وغيرها.
4. تنظيــــم املعارض والندوات، بقصــــد التعريف بمحتويات املكتبة، 

وكيفية التعامل معها، والوصول إلى مقتنياتها.
٥. شــــرح طرق التعامل مــــع التقنيات التكنولوجية املســــتخدمة في 

املكتبة، قبل اإلستخدام الفعلي.
٦. القيام بجرد وحفظ مقتنيات املكتبة من األضرار البيئية والبشرية.

٧. توفير العنصر البشري املؤهل مكتبيا وتكنولوجيًا.
8. تبادل مطبوعــــات الجامعة، ومطبوعات العمــــادة مع الجامعات، 

واملؤسسات العلمية، بالداخل والخارج .
9.إعــــداد برامج تعريفية للطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس 
بالخدمات التي تقدمها، وكيفية استخدام مصادر املعلومات املتوفرة.
١٠. تقديــــم خدمات للمســــتفيدين عن طريق الرد، واالستفســــارات، 

وإيصال الطلب في أسرع وقت ممكن.
١١. تهيئة املناخ املناسب داخل املكتبة للدراسة والبحث.

١٢. تدريب املســــتفيدين على حســــن اســــتخدام املكتبة ومصادرها 
وخدماتها املختلفة.

اأهمـيـة املكـتـبـة اجلـامـعـيـة:
١. تشجيع البحث العلمي ودعمه بني الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

٢. تشجيع النشر العلمي )بحوث، ودراسات، وكتب، وغيرها(.
3. املساهمة في البناء الفكري للمجتمع.

4. حماية التراث والفكر اإلنساني والحفاظ عليه وإتاحته لالستعمال.
٥. إعداد وتدريب كوادر بشرية متخصصة.

جمتمع امل�صتفيدين من املكتبة اجلامعية:
١.الطلبة بمختلف مستوياتهم األكاديمية، وتخصصاتهم العلمية.

٢.أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
3.الهيئـــة اإلدارية فـــي الجامعة، من موظفـــني، وعاملني، في مختلف 

الدوائر اإلدارية.
4.الباحثون في مختلف املجاالت واملوضوعات.

٥. أفـــراد املـجـتـمــع املـحــلــــي.

تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات اجلامعية:
 إن املكتبات الجامعية كغيرها من املؤسســـات، تســـعى جاهدة من 
أجل االستفادة من تطبيقات الحاســـبات اآللية، والبرمجيات، فتقوم 
بإنشاء شـــبكات اتصال خاصة بها، وتتشارك مع غيرها في شبكات 
وقواعد معلومات متعددة، وهدفها الرئيســـي مـــن كل ذلك هو خدمة 
املستفيدين، وفي مقدمتهم أعضاء هيئة التدريس، وطالب الدراسات 
العليا. ويتوجب على املســـؤولني عن املكتبات الجامعية ، االستفادة 
من معطيـــات التكنولوجيـــا الحديثـــة، لتطوير خدمـــات مكتباتهم، 
وكســـب رضا املســـتفيدين عنها، والبـــد من وجود شـــبكات مكتبات 
متنوعـــة، وقواعـــد معلومات عديدة، تســـهل على املكتبـــات تحقيق 
أهدافهـــا الرامية إلى تلبية احتياجات املســـتفيدين بفاعلية وكفاءة، 
واالشـــتراك مع املكتبات األخرى في املجموعات، ومصادر املعلومات، 
والحصـــول على املعلومات في شـــكل مقروء آليـــا عوضًا، عن بعض 

املصادر املطبوعة ورقيًا.

املكتبات اجلامعية يف ظل البيئة اللكرتونية:
   مازالت املكتبات الجامعية في كثير من الدول النامية مجرد أماكن لحفظ 
اإلنتاج الفكري، ووضعه تحت تصرف املستفيدين، رغم ظهور تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الحديثة، التي فتحت املجال واسعًا أمام املكتبات، 
لتصبـــح موزعًا ومـــوردًا إلكترونيـــًا للمعرفة لكافة املســـتخدمني، بغض 
النظر عن أماكـــن تواجدهم، وربما كانت اإلنترنت أكثر أنواع تكنولوجيا 
املعلومات التي مكنت املكتبات الجامعية، وساعدتها حتى اآلن في توفير 
املعلومات للمســـتفيدين، وتأمني وصولهم إلى مختلف مصادر املعلومات 
اإللكترونية املخزنة محليـــًا، أو في أماكن بعيدة، كما مكنت التكنولوجيا 
الحديثـــة املكتبـــات الجامعية أيضا مـــن تحويل مجموعاتهـــا التقليدية 
املطبوعة وغير املطبوعة إلى أشكال إلكترونية، يمكن إتاحتها ملستفيديها 
عن بعد، ناهيك عن أن ظهور تكنولوجيا املعلومات لتقنيات الحاسوب مع 
االتصـــال، والتصوير الرقمي، واألفالم املرئية املتحركة مع الصوت مكنت 
املكتبات الجامعية كذلك من توفير توليفة قوية، وجيدة من أساليب بث و 
إتاحة املعلومات، وإيصالها للمســـتفيد: في املكان الذي يقرره، وبالشكل 
الذي يناســـبه، كل ذلك ضمن ما يعرف بـ "حرية النفاذ للمعلومات "التي 
أصبحت تشـــغل حيزًا كبيـــرًا ومهمًا مـــن االهتمام العاملـــي، كونها تعد 
حقـــًا إنســـانيًا، وديمقراطيًا، يعبر عن املســـتوى الحضاري الذي وصلت 
إليـــه املجتمعـــات، إضافة إلى أنه يعد واحدًا من بني الحقوق األساســـية 
لإلنســـان، التي أقرتهـــا منظمة األمم املتحدة منـــذ األربعينيات من القرن 
املاضـــي، بل جعلتها حجـــر الزاوية لكل الحريات التـــي تتبناها األمم 

املــــتـحــدة مستـقـــبــاًل.

مدير التحرير
د. زينب �صهيل

املراجعة اللغوية
ل د. اإبت�صام املتوِكّ

�سكرتري التحرير
اأ. فوؤاد الورايف

الإخراج ال�سحفي
اأ. حممد الذبحاين

 الـــعــنـــــــوان:
 جامعة �شنعاء - الإدارة العامة للمكتبات

 �س. ب: 13509 - تليفاك�س: 464602
succb@yemen.net.ye :الربيد الإلكرتوين

�شنعاء - اجلمهورية اليمنية 777718737

• اأ.�صــــو�صــــن عــلــي الــحـــــداء

م�شاعد مدير عام املكتبات الغني مطهر-  امللك عبد  • اأ. عبد 

تقديرًا  من اإلدارة  العامة  للمكتبات.
وعرفانـــًا بالجهود املخلصة، التي 
يبذلهـــا الأ�صتــاذ/ حميــد اأحمــد 
يحي القطيلي - في سبيل االرتقاء 
واملعلوماتـــي،  املكتبـــي  بالعمـــل 
وأدائـــه لواجباتـــه املناطة به علٰى 
الوجـــه املطلـــوب، ولكونـــه مثااًل 
بأخالقيـــات  امللتـــزم  ـــف  للموَظّ

الوظيفة.
َر إدراج اســـمه، وســـيرته  فقد تقَرّ
الشـــرف  لوحـــة  فـــي  الذاتيـــة 
زين فـــي املكتبات  الخاصـــة باملبِرّ
الجامعيـــة، لتكون حافـــزًا له علٰى 
العطاء،  مـــن  االســـتمرار، واملزيد 
وحســـن األداء، واإلبـــداع، مع كَلّ 
األمنيـــات له بالتوفيـــق والنجاح.

ال�صرية الذاتـَيــّة:
يحـــي  أحمـــد  حميـــد  االســـم:   •

القطيلي.
• الجنسية: يمنـــي.

• مـــكان وتأريـــخ امليـــالد: أمانـــة 
العاصمـــة )صنعاء( - الجمهورية 

اليمنية - ١9٧9م.
• املؤهالت: بكالوريوس - مكتبات 
جامعة  كلية اآلداب -  ومعلومات - 

صنعاء - ٢٠٠٢م.
دورات  ـــة:  التدريبَيّ ورات  الـــَدّ  •

تدريبية في مجال الحاسوب.
• الوظائـــف التي شـــغلها: رئيس 
قسم الدوريات - املكتبة املركزية - 

جامعة صنعاء.
• تأريخ االلتحاق بالعمل: ٢٠١3م.

ـــة/ تقييـــم  • الشـــهادات التقديرَيّ
األداء: شـــهادة تقدير مـــن مديرية 
آزال عن الجهد الخاص بفهرســـة 

املكتبة العامة.
• األنشطة/ االهتمامات/ الهوايات: 
القراءة واإلطالع - ممارســـة: لعبة 

 الشطرنج - كرة السَلّة.



الكتب هي التي ت�شنع 
الفــرق بيـن الأفـراد 

واملوؤ�ش�شات واملجتمعات، 
بالكتب: ال�شغار يكربون، 
وبدونها: الكبار ي�شغرون

الـم�سـرف الــعــام
اأ.د/ فـوزي حمود ال�صغري

رئي�س التحريـر
اأ.حم�صن �صفيان وجيه الدين

الــعــــدد )27(  اأكتــوبــر/ نوفمبــر 2016 تــاأ�ســ�ســت يف يـــولـيــو 2004م

يحت���ج االنســـان خالل مختلـــف مراحـــل حياته إلى 
عناصر واحتياجـــات مهمه تحفظ له بقـــاءه، ووجوده، 
وتتمثـــل باالحتياجات البيولوجيـــة، أو الحيوية، وهي 
التـــي ال يســـتطيع العيش بدونهـــا، كاملأكل واملشـــرب 

وامللبس، واملسكن.
 وبالرغـــم مـــن أهميتها فانهـــا ال تمثل إال مجـــااًل، أو 
مســـتوى واحد مـــن مســـتويات الحاجات اإلنســـانية، 

الكثيرة واملتعددة واملهمة في  آن.
فثمة  مســـتويات أخرٰى من تلك الحاجات اإلنســـانية، 
وكلما تحقق له إشـــباعًا في مســـتوى معني ســـرعان ما 
يظهر لديه مســـتوًى آخر من الحاجات، في إطار هرمية، 

وتراتيبية معينة.
فهناك ما يســـمى باالحتياجات: االجتماعية - كالحاجة 
إلـــى اإلحتـــرام - والتقديـــر، وصـــواًل إلـــى ما يســـمى 
باحتياج: إثبات الذات، والشعور به، وانتهاًء بالتحليق 

في سماوات اإلبداع واالبتكار، واإلنجاز.
وهـــذه تعـــد من أســـمى وأعلـــى مراحـــل االحتياجات 

اإلنسانية.
إال أن الطريـــق إلى إشـــباع تلك املســـتويات العليا من 
االحتياجات االنسانية ليس معبدًا، لكنه - أيضا - ليس 
مســـتحياًل، إذا مـــا تمت تهيئـــة األوضـــاع، والظروف، 
والبيئـــات، واألطـــر املناســـبة، والتحلـــي بالعزيمـــة، 

واإلصرار، وروح التحدي، واملعنويات العالية.
ونقطـــة البداية هي نشـــر الوعي واملعرفـــة، والتعليم 

البناء.
فحتى يكون اإلنســـان فاعاًل في حياته، ومجتمعه،  فلن 
يتســـنٰى له ذلـــك إال عن طريـــق التعليـــم ، والذي تفوق 
أهميتـــه أهمية الحياة ذاتهـــا، إذ أنه ومن خالل التعليم 
يمكن لإلنســـان أن يصبـــح عضوًا فاعاًل فـــي مجتمعه، 
ومفيـــدًا لنفســـه، وملـــن حولـــه، وعلى العكـــس من ذلك 
اإلنســـان الخامل، الذي يصبح عبئا، ووبااًل على نفســـه 

أواًل، ثم على مجتمعه، ومن حوله ثانيا. 
فالتعليـــم  هـــو عملية اكتســـاب املهـــارات والخبرات 
واملعلومـــات التي يحتاجها االنســـان، ليكون قادرًا على 
اإلبـــداع والتجديـــد واإلضافة إلٰى الثقافـــة، والحضارة 
االنســـانية، وإلـــى التراكـــم املعرفي منذ بدايـــة الخلق، 

وسيظل مستمرًا باستمرار الحياة على هذا الكون.  
إال ثمة مالحظة مهمـــة، وهي أنه وعلى الرغم من تعدد 
وتنـــوع أنواع اإلبداع وأشـــكاله، إال أننا نقف على حالة 
من عدم التوازن في هـــذا املجال، فهناك حالة مما يمكن 
تسميته باإلســـراف اإلبداعي في مجال األدب اإلنساني، 
وبخاصـــة في مجـــال الشـــعر واألدب، وما شـــاكلهما، 
وفـــي نفس الوقت ترك فـــراغ كبير في املجـــال العلمي، 

وتطبيقاته.
وهنـــا تبـــرز عدد مـــن التســـاؤالت: ملـــاذا ال نقف على 
تلـــك االهتمامـــات، واإلبداعـــات ذات الطبيعـــة العلمية 
والتكنولوجية في مجتمعاتنا؟ ملاذا ال يســـتثمر طالبنا 
إمكاناتهـــم، واســـتعداداتهم، وقدراتهـــم، فـــي مختلف 
مجاالت اإلبداع العلمـــي، واإلفادة من ثمار هذه العلوم؟ 
ملـــاذا ال يفيدون مما تحويه مكتباتنا من مختلف مصادر 
املعرفة اإلنســـانية، في إثراء تراكمهم املعرفي، بدءًا من 
التعليـــم الثانوي، وعلى وجـــه الخصوص الطالب ذوو 
التخصصـــات العلميـــة؟ ملـــاذا ال يحاولـــون أن يطوروا 
معارفهـــم، وخبراتهـــم العلميـــة ، فال تكون دراســـتهم 
االنســـانية، والتـــي اضطـــروا لالتجـــاه اليها بســـبب 

املعادالت هي اهتماماتهم الجامعية فقط،؟ 
مع التأكيد هنا على أهمية توجيه طالبنا، وأرشـــادهم 
لالســـتزادة مما تحويـــه مكتباتنا مـــن مختلف صنوف 
املعرفـــة، ســـواء القديمة منهـــا، أم الحديثة، في شـــتى 

املجاالت.
تســـاؤل آمـــل أن يجد صـــداه لدى أســـاتذتنا وطالبنا 

األعزاء.

يوافـــق الـســـابع من أكتوبـــر الذكرى الخامســـة 
والثالثني الفتتاح املكتبة املركزية - جامعة صنعاء.
وتأتـــي هـــذه املناســـبة لتعكس حجـــم التطورات 
املهمة التي شـــهدتها املكتبة املركزيـــة، وما قدمته 
من خدمات جدًا مهمة، من خالل إسهاماتها الفاعلة 
في إنجـــاح العملية التعليميـــة والبحثية، وخدمة 

األجيـــال املتعاقبة من مخرجـــات الجامعة، على 
مدى ما يقارب من أربعة عقود من الزمان، لتشكل 
هذه املناسبة، حافزًا للمكتبة الجامعية - جامعة 
صنعـــاء، ومنتســـبيها، نحو املزيد مـــن العطاء 
واإلنجاز، وصواًل إلى مصـــاف املكتبات العاملية 

الـمتطــورة.

ق الصـــورة لجانٍب من االحتفالية  توِثّ
مت مؤخـــرًا في املكتبة  الخاصـــة التي ُنِظّ
املركزية، بمناســـبة إهداء إ. ع. للمكتبات 
درع كلية التربية الرياضية للوفاء، حيث 
قـــام الدكتور / حســـن عبد ربـــه اليافعي 
- عميـــد كليـــة التربيـــة الرياضيـــة خالل 
االحتفالية، بتســـليم درع الكليـــة للوفاء 
لألســـتاذ / منير عمـــر العولقـــي - مدير 
عـــام املكتبات، وذلك تقديرًا لتضامن إ. ع. 
متـــه للكلية من تعاون،  للمكتبات، وما قَدّ
وتسهيالت، بعد أن تم نقل أنشطتها إلٰى 
الجامعة الجديدة، علٰى إثر ما تعرضت له 
مرافـــق الكلية، ومنشـــآتها، ومبانيها من 
أضرار جراء غارات العدوان علٰى املنشآت 

ة. الرياضَيّ

في إطـــار وظيفة التدريب التي تضطلـــع بها املكتبة 
مت يوم األحد املوافـــق ٢3 أكتوبر رحلة  الجامعيـــة، نِظّ
تدريبيـــة خاصـــة لطالبـــات املســـتوٰى األول في قســـم 

املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب، إلٰى املكتبة املركزية.
حيث تـــم خالل هـــذه الزيـــارة، والتي نظمهـــا أ. د. 
عبـــد اهلل الفضلـــي - أســـتاذ املكتبـــات واملعلومات في 
القســـم، تعريف الطالبـــات بعدد من وحـــدات الخدمات 
واألقســـام  في املكتبة املركزية، كقسم املصادر املرجعية، 

وقسم اإلعارة، تم خاللها إعطائهن فكرة عن طبيعة هذه 
املصـــادر، واملجموعات، وكذا آليـــات البحث في املكتبة 

بحسب مختلف مداخل البحث.
وتأتـــي هـــذه الرحلـــة التدريبيـــة في إطـــار عالقات 
التعـــاون والتنســـيق بـــني املكتبـــة الجامعية، وقســـم 
املكتبات واملعلومات، وملا من شأنه تدعيم وربط املعارف 
النظريـــة التي يتلقاهـــا الطالب والطالبات في القســـم 
بالجانب العملي، واكتساب املهارات املكتبية املطلوبة.  

القراءة عالم رحب 
يجد فيه كل حريص 
منه  االقــتــراب  علٰى 
ـــه ومــتــعــتــه،  ـــأرب م

وربما أيضًامغنمه.
دوافــع  تتعدد  وكما 
ومقاصدها،  القراءة 
تــــتــــنــــوع أيــــضــــًا 
أنماطها، ومسالكها.

يقرأ  ــن  م فــهــنــاك 
لتزجية أوقات الفراغ، أو الترويح عن النفس، أو 
دفعًا للملل، وهناك من يقرأ ليعيش أحالمه التي ال 
يجد سبياًل  لتحقيقها في واقع حياته، ومن  يقرأ 
لكي ينسٰى همومه، كما أن هناك من يقرأ لتتسع 
يقرأ  من  وهناك  ثقافته،  وتنمو  ومداركه،  آفاقه 
موقفًا  بها  يواجه  التي  الحقائق  علٰى  ليحصل 
لالختبار،  استعدادًا  ليستوعب  يقرأ  ومن  بعينه، 
ومن يقرأ ليبدي رأيًا في ما يقرأ، ومن يقرأ ليدعم 
ذلك  آخر  إلٰى   ... البناء  عليه  يقوم  الذي  األساس 

من الدوافع.
ويهمنا في هذا السياق، من يقرأ ليبدي رأيًا، أو 
ما يسمٰى بالقراءة النقدية، ومن يقرأ ليدعم أساس 
البناء، فكل من الدافعــــني مرتبط باآلخر، وكليهما 
يتطلــــب القدر نفســــه مــــن الوعي، واالســــتيعاب، 
ل، فضاًل عن إمكانات التفكير  واالستجابة، والتمُثّ
التحليلي، وتصور العالقات، وطرح التســــاؤالت. 
وكل هذه من ضمانات تجنب االجترار، واكتســــاب 
القدرة علٰى االبتكار، ومن َثَمّ إضافة لبنات جديدة 
إلٰى صرح املعرفة البشرية، ذلك الصرح الذي ينمو 

بالتفاعل، والتراكم في آن واحد.
هــــذه كلها بديهيــــات تدفعنا ألن نذكــــر بها هنا 
ظاهرة بدأت تنتشــــر في أوســــاط من نتوقع منهم 
القــــراءة قبــــل أن يتصــــدوا للكتابة، وهــــؤالء في 
املقــــام األول من الباحثني املبتدئني، أو من وجدوا 
أنفســــهم مطالبني بــــأن يكونوا باحثــــني، ويبدو 
أن معظمهــــم غير مهيئني نفســــيًا واجتماعيًا ألن 
يكونوا كذلك، ولكنهم يتمادون، حيث نســــوا دور 
القراءة في تكوين الباحث، ونســــوا أن اإلســــهام 
العلمــــي الحقيقــــي ينبغــــي أن يكــــون مســــتندًا 
ــــٰى إال بالقراءة،  إلٰى أســــاس علمي متــــني، ال يتأَتّ
هذه القــــراءة التــــي أصبحت ضحيــــة الكثير من 
املمارســــات، والتطُلّعات التي ال تمت للعلم بصلة، 
ولن نســــاير البعض في التماس األعذار، وانتحال 
الذرائع، فقد أدٰى مثل هذا املسلك إلٰى ضرب القيم 
ة في مقتل، لتســــود قيم الشطارة، ويضيع  العلمَيّ

كل جميل، ونبيل.
األدهــــٰى واألمــــر أن هــــؤالء الذين نســــوا: دور 
مات البحــــث، وغاب عنهم  القــــراءة، وأبســــط مقِوّ
أن اإلســــهام العلمي الحقيقي هو ذلك العمل الذي 
يجد له مكانًا في سياق األعمال األخرٰى، أي العمل 
د الســــبيل ملا  الذي يأتــــي امتدادًا ملــــا قبله، ويمِهّ
بعده، األدهــــٰى واألمر أن هؤالء الذين ال يحترمون 
مون إال مــــا يكِرّس الجهل،  عقلية القــــارئ، وال يقِدّ
ويدعــــم التخُلّف، هؤالء يريدون مــــن يقرأ لهم، بل 
ٰى لهم  وينتظــــرون من يقدر أيضًا ما يكتبــــون، فأَنّ

ذلك، وهم عن القراءة معرضون. 

املحطة األخيرة

طالبنا والبداع العلمي

الـمكـتبـة الـمركزيــة:
35 عامـًا مـن العطــاء والإنـجــاز

مته من تعاون وت�سهيالت: تقديراً ملا قَدّ
اإهداء اإ. ع. للمكتبات درع الرتبية الريا�سية لل�فاء

طالبات ق�سم املكتبات يف رحلة تدريبية خا�سة باملكتبة املركزية

واحـة املكتـبـاتواحـة املكتـبـات

اأ. د / عبد اهلل علي الف�صلي

اإقــراأ لـكــي تـُقـــراأ

• اإلســـم: أ. د/ محـمــد  محـمــد الخــربــي.
ة - محافظة إب - الجمهورية اليمنية. • مكان وتاريخ امليالد: ١9٦3م مديرية السَدّ

ـة:  الـخبــــرات العلـمَيّ
• الحصول على: درجة الدكتوراة من جامعة تونس األولى ١998م.

• الحصول علٰى املرتبة األولى في امتحانات الترشح للدكتوراة.

الـخبــــرات العملـيـة:
• عميــد كِلّيـة اللــغــات - جامعــة صنـعــاء.

• رئيس الدائرة اإلعالمية والثقافية - مكتب رئاسة الجمهورية.
• عضو اللجنة اإلعالمية العليا -  تحت إشراف رئيس الوزراء.

• مرافقة الخبراء الفرنسيني خالل سنوات إصالح اإلرشيف الوطني.
ة وعلٰى مدٰى خمس سنوات في منظمة التربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( -  باريس. • تمثيل الجمهورية اليمنَيّ

ة في العديد من املؤتمرات الدولية التي تغطي مختلف مجاالت الحياة املعاصرة. • تمثيل الجمهورية اليمنَيّ
• خـــاض تجـــارب فكرية وثقافيـــة وحضارية تتميز بالثـــراء والتنوع، في إطـــار العالقات األوروبيـــة واألمريكية 
   واألســـيوية واألفريقية والالتينية، في إطار املنظمة التـــي تضم نخبة من العلماء واملفكرين في مختلف حقول

   املعـرفــة اإلنســانــيـة.
• إجـــادة ثــالث لغــات حيــة.
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