
في إطار الجهود املبذولة لتطوير املكتبة 
الجامعي���ة، ومواكب���ة التط���ورات الت���ي 
يش���هدها مج���ال تكنولوجي���ا االتصاالت 
ونظم املعلومات، تجري الترتيبات العملية 
إلع���ادة تش���غيل النظ���ام اآلل���ي للمكتبة 
)Libsys( ف���ي املكتبة املركزية، وذلك بدءًا 

بعملية التواصل والتنس���يق بني اإلدارة 
العامة للمكتبات وش���ركة شارب لألنظمة، 
وذل���ك لإلطالع عل���ٰى إمكاني���ات املكتبة، 
لغرض تفعيل النظام، وربطه مع مكتبات 
أخرٰى، وإمكانية إتاحة عملية البحث عبر 

وحدة )األوباك( واإلنترنت.

وف���ي ذات الس���ياق أختتم���ت مؤخ���رًا 
فعاليات ال���دورة التدريبية الخاصة التي 
نظمت لعدٍد من منتسبي املكتبة املركزية، 
املوظف���ني،  تدري���ب  اس���تهدفت  والت���ي 
وتزويده���م بامله���ارات املطلوب���ة، كما تم 
تش���كيل فري���ق العم���ل الخ���اص بإدخال 

بيانات املصادر تمهيدًا لتشغيل النظام.
وف���ي تصري���ح ل���� "رس���الة املكتبات" 
ضم���ن   - الح���داء  سوس���ن  أ.  أش���ارت 
فري���ق إدخ���ال البيان���ات، أن الفريق بدأ 
بممارس���ة مهامه بالفعل، وذلك من خالل 
والتعش���يب، وتصحيح  اإلدخال  عمليات 
البيان���ات املدخل���ة س���ابقًا، الفت���ًة إل���ٰى 
األهمي���ة الت���ي يحتله���ا تش���غيل النظام 
اآلل���ي، في الرف���ع من مس���توٰى الخدمات 
املقدمة للباحثني والطالب، وتيسير سبل 
البح���ث أمامهم، من خ���الل تقديم خدمات 

أختتم���ت مؤخ���رًا فعالي���ات ال���دورة 
النظ���ام  بتفعي���ل  الخاص���ة  التدريبي���ة 
اآلل���ي ف���ي املكتب���ة املركزية: الفهرس���ة 
اآللي���ة - اإلع���ارة اإللكتروني���ة - البحث 
اآلل���ي )OPAC(، التي نظم���ت بالتعاون 

م���ع مرك���ز أبح���اث ودراس���ات الن���وع 
االجتماعي والتنمية، التي نظمها املركز 
لعدد م���ن منتس���بي املكتب���ة الجامعية.

علمت ن�س��رة »ر�سالة �ملكتبات« �أن هناك ترتيبات جارية 
لإعادة فتح ق�س��م �ملخطوطات و�لكت��ب �لنادرة باملكتبة 
�ملركزية، بعد �أن توقف ن�ساطه خالل �ل�سنو�ت �لأخرية.

�أ. �سو�س��ن  �أ�س��ارت   ل��� »ر�سال��ة  �ملكتب��ات«  ويف ت�سري��ح 
�حلد�ء - رئي�سة ق�س��م �ملخطوطات �أنه �سيتم  �إ�ستئناف 
ن�صاط الق�صم، وتقدمي خدمات احل�صول على املعلومات 
للباحث��ن  و�مل�ستفيدين خالل �لف��رة �لقليلة �لقادمة. 
لفت��ًة  �إل��ى �أنه مت تقدمي خطة متكامل��ه لتطوير ق�سم 
املخطوطات، وا�صتحداث وحدات جديدة يف اإطار ن�صاط 

�لق�سم.

الـمكتبة 
اجلامعية

 يف ظـــل 
تكنـولوجيـا 
املـعلـومـات

نائب رئي�س اجلامعة لل�س�ؤون الأكادميية يف لقاء اأجرته معه »ر�سالة املكتبات«:
التاأكيد على عالقة االرتباط الوثيقة بني جهود التطوير االأكادميي واالهتمام باملكتبة اجلامعية

مـــبـا�شــرة االإجـــراءات الـخـا�شـة بــاإعــــادة ت�شـغـــيـــل 
الــنـظــــام الآلــي »Libsys« فـي الـمكـتـبـة الـمـركــزيـــة
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خــبـــر • اآخــــر 

اأََعزُّ َمكاٍن يف الُدنى �َسرُج �ساِبٍح  

                 َوَخرُي َجلي�ٍس يف الَزماِن ِكتاُب  

مُّ الَّذي َلُه   َوَبحٌر اأَبو املِ�سِك اخِل�سَ

                 َعلى ُكلِّ َبحـــــــٍر َزخَرٌة َوُعباُب  

• اإ�شــــاءة

  اأبو الطيب املتنبي

االفتتاحية

اأ. د / فوزي حمود ال�سغري
    رئـيـــــ�س الـجـامـعــــة

8 �ســفـــــحـــــات

بالتعاون مع مركز اأبحاث ودرا�سات الن�ع الجتماعي:
اختتام فعاليات الدورة التدريبية اخلا�شة 

بتفعيل النظام الآيل يف املكتبة املركزية

ء

لقد بات من املَُسلَِّم به أهمية الدور الذي تلعبه املكتبة األكاديمية 
ف���ي تحقي���ق الوظائف واأله���داف املنوط���ة بالجامع���ة، وذلك من 
خ���الل تلبي���ة احتياجات الباحث���ني والطالب م���ن مختلف مصادر 
املعلومات، ف���ي مختلف املجاالت والتخصص���ات، التي تنتظم في 
إطار مؤسس���ة التعلي���م العالي، والت���ي تتم عبر عملي���ة منهجية 
منظمة، يتم من خاللها التفاعل واالتصال مع القائمني علٰى مختلف 
التخصصات التي تنضوي في إطار الجامعة، وكذا املراكز العلمية 
والبحثية التابعة، وملا من ش���أنه تحدي���د إحتياجاتها من مختلف 
املصادر املنهجية، بمختلف أش���كالها وأنواعه���ا، وخدمة مختلف 
التخصصات والبرام���ج، والعملية التعليمي���ة والبحثية في إطار 
الجامعة، وصواًل إلٰى مباش���رة عمليات التزويد للمكتبة الجامعية، 
في ضؤ تلك الخطوات واملحددات، مرورًا بإجراء عمليات التسجيل 
والتوثي���ق، وكافة اإلجراءات الفنية علٰى تل���ك املصادر، وإضافتها 
إلٰى صاالت املصادر، وإتاحتها لخدمة املستفيدين، والذين يمكنهم 
الوص���ول إليها عب���ر الفهارس اليدوي���ة التقليدي���ة، وفقًا ملختلف 
مداخ���ل البحث، وهي - بال ش���ك - تمثل خدمات جدًا مهمة، ال غنٰى 

عنها في إطار مؤسسات التعليم العالي.
إال أن التطورات املهمة واملتسارعة التي يشهدها مجال تكنولوجيا 
االتصاالت، ونظم املعلومات، قد فتحت آفاق واس���عة أمام املكتبات 
الجامعي���ة، ب���ل وأحدث���ت تط���ورات مهمة عل���ى مفه���وم املكتبة 
الجامعي���ة ذاته���ا، إذ لم تعد املكتب���ة الجامعية تقتص���ر على ذلك 
الكي���ان ذو الطبيع���ة )الفيزيقية / املادية(، وال���ذي يتطلب حضور 
املس���تخدم لتلقي الخدمة املكتبية واملعلوماتية، واس���تخدام آليات 
البح���ث واإلس���ترجاع التقليدي���ة - فحس���ب - بل وج���دت أنماطًا 
أكثر حداثة وتط���ورًا للمكتبة، بفعل الث���ورة الرقمية، ذات الكفاءة 
العالية، والتي تتس���م بالسرعة الفائقة، والتوفير الكبير في الوقت 
والجهد، والتكالي���ف، بعد أن غدت الخدم���ة املكتبية واملعلوماتية 
في متناول املس���تخدم أينم���ا حل أو ارتحل، ب���ل وإتاحة إمكانات 
التواصل والتفاعل مع مختلف املكتبات ومراكز مصادر املعلومات، 
واختزال املسافات الجغرافية، وتجاوز حواجز الزمان واملكان، من 
خ���الل ظهور أنماط جديدة من املكتبات بفعل التطورات الكائنة في 
مج���ال تكنولوجيا االتص���االت واملعلومات، كاملكتب���ات: الرقمية - 
اإلفتراضية - اإللكترونية - بدون جدران، وما قدمته تقنية اإلنترنت 
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يف اإطـار اجلهـ�د املبذولـة للرفـع من م�ستـ�ى اخلدمـات وم�اكبـة التطــ�رات:
مبـا�شـرة االإجـراءات الـخـا�شـة بـاإعــادة ت�شغيل النظام 
الآلـــــي »Libsys« فـــي الـمــــكـــتــــبـــة املــركــزيـــة

املـكـتـبـة اجلـامـعــيــة: جـــــديـــد الـبــحــــــــث والـمـــعـــــرفـــــــة
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البـدء بعملـيـة اإدخال بيانات 
الر�سائل والأبحـاث العلمـيـة 

متهيـدًا الإعـادة ت�شغـيـل
 نظام الفهر�سـة الآلية

ف���ي إط���ار الجه���ود املبذول���ة إلع���ادة تش���غيل نظ���ام 
الفهرس���ة اآللية للرس���ائل واألبحاث العلمي���ة في املكتبة 
املركزية، حيث يجري العمل علٰى إدخال بيانات الرس���ائل 
واألطروحات املودعة في املكتبة املركزية في النظام اآللي، 
تمهيدًا لتش���غيله، وبما من شأنه تيسير ُسُبل البحث أمام 
الباحثني والطالب، وبما يمكنهم من اإلفادة من اإلمكانات 
املهمة التي تتيحها مثل هذه النظم والتكنولوجيا الحديثة 

على صعيد البحث العلمي.
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اإدارة املكتبات الفرعية: ت�شخي�ص نواحي 
الق�شـور ومتطلبـات التحديـث والتطويـر

مكتبة كلية االإعالم: اإجراء عملية تو�شعة اإ�شافية 
ت�شتهدف الرفع من م�شتوى االأداء واخلدمات

يف تقـــريـرهــــــا الـ�سنــــ�ي لــــــعـــــام  2016:

ع���ن إدارة املكتب���ات الجامعية الفرعية ص���در التقرير 
الس���نوي والذي تضم���ن توثيق ألنش���طة اإلدارة خالل 

العام املنصرم 2016م.

حيث أش���ار التقرير إلٰى خطة العمل التي تم إعدادها 
في مس���تهل الع���ام 2016م، وكذا األه���داف، والتي كان 
من أبرزه���ا: إعداد الدراس���ات حول املبان���ي وإمكانات 
� محتوي���ات  وأدائه���م  العامل���ني  � وض���ع  توس���يعها 
املكتب���ات من مختل���ف املصادر التقليدي���ة وااللكترونية 

)ومدى توفره���ا(، وكذا االحتياج���ات الطارئة والفعلية 
املتناس���بة مع القدرات، كما تضمن التقرير استعراض 
لجه���ود إدارة املكتبات الفرعية في اإلش���راف واملتابعة 
ألنش���طة املكتب���ات الفرعية خ���الل الع���ام املاضي، من 
خالل الوق���وف على واقع املكتبات الفرعية، ومس���توى 
الخدم���ات الت���ي تقدمه���ا ملس���تخدميها م���ن الباحثني 
والطلب���ة، وذلك م���ن خالل عملي���ات الن���زول امليداني، 
وجمع البيانات ع���ن مختلف املكونات والتجهيزات في 
مختلف املكتبات الفرعية على مس���توى: األبنية � املوقع 
� مصادر املعلومات بمختلف انواعها واش���كالها � واقع 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات � الرقابة االلكتروني���ة � خدمة 
اإلنترن���ت � مش���كالت الطاق���ة � الخدم���ات والصيانة ، 
وكذا على املس���توى اإلداري من حي���ث: عدد املوظفني  � 
واق���ع التدري���ب واالحتياج���ات التدريبي���ة، كما تضمن 
التقرير اإلش���ارة الٰى نواحي القص���ور واملعوقات، التي 
تتطل���ب تذليلها والتعاطي معها، وبما من ش���أنه الرفع 
من مس���توى الخدمات التي تقدمه���ا املكتبات الجامعية 
الفرعية ملس���تخدميها من الباحث���ني والطالب، وذلك من 
خالل مناقش���ة وبح���ث تلك املعوق���ات واالجتياحات مع 

قيادة املكتبة الجامعية .

ف���ي إطار الجهود الت���ي تبذله���ا إدارة مكتبة كلية 
االعالم، والتي تس���تهدف الرفع من مستوى الخدمات 
الت���ي تقدمه���ا ملس���تخدميها، ومواكب���ة التطورات، 
حي���ث تم���ت عملية إع���ادة ترتيب وتنظيم وفهرس���ة 
مجموع���ات املكتبة من مختلف املصادر وفق تصنيف 
ديوي العش���ري: الرسائل العلمية وأبحاث التخرج  � 
الدوريات � مختلف عناوين الكتب واملصادر املرجعية 
الت���ي تحويها املكتبة، وتس���جيل مختل���ف البيانات 
اإلرش���ادية املطلوب���ة ملختل���ف مجموع���ات املصادر 

في املكتبة، ومباش���رة تس���جيلها آلي���ًا وحفظها في 
الحاس���وب، عالوًة على مباش���رة تس���جيل أس���ماء 
املش���تركني في املكتبة والبالغ عددهم 955 مس���تفيد 
في س���جل خ���اص، وبما من ش���أنه تس���هيل معرفة 
بياناتهم، كما تمت مباشرة عملية إعادة تنظيم الحيز 
املخصص للمكتبة ومحتوياته���ا وتجهيزاتها، وبما 
من ش���أنه توس���يع املكتبة وإتاحة مس���احة إضافية 
إلستغاللها في أنشطة إدارة املكتبة وخدماتها، والتي 
منها القاع���ة الخارجية للمكتبة، عالوًة على إش���هار 

الئحة املكتبة أمام رواد املكتبة لتعريفهم باإلجراءات 
املتبع���ة لإلفادة م���ن الخدمات الت���ي تقدمها املكتبة، 
وك���ذا التعليمات اإلرش���ادية التي تس���اعد الباحثني 
والطلب���ة في الوصول إل���ٰى احتياجاتهم من مختلف 
املصادر بس���هولة ويس���ر، وفي ذات الوقت املحافظة 
عل���ى نظام اإلس���تخدام الس���ليم ملختل���ف الخدمات 
املقدمة، وكذا الالفتات التي تشجع الباحثني والطلبة 
عل���ى اإلقبال عل���ى املكتبة، واإلفادة مم���ا تحويه من 

مختلف مصادر املعرفة.

ترجم���ًة ألهمي���ة وظيفة التنظيم ف���ي العمل 
اإلداري، وملا من شأنه الرَّفع من مستوٰى كفاءة 
اإلدارة واإلش���راف، وبما يكفل تقديم الخدمات 
املتمي���زة ملس���تخدمي املكتب���ة الجامعي���ة تم 
مؤخرًا اإلنتهاء من عملية تنظيم قسم املصادر 

املرجعية باملكتبة املركزية..

وفي تصريح ل� "رس���الة املكتبات" أشارت أ. 
سمية القهالي - رئيسة قسم املصادر املرجعية 
باملكتبة املركزية، إلٰى أنه تم اإلنتهاء من عملية 
إع���ادة ترتي���ب وتنظيم القس���م، بم���ا يحويه 
موس���وعات ومعاجم وتراج���م وقواميس  من: 
وأطال���س ... إل���خ، حيث تم ف���رز وترتيب كافة 
املصادر في القس���م بحس���ب أرقام التصنيف، 
كما ت���م تنفيذ عملية تعش���يب خاص���ة تم من 
خاللها سحب النس���خ املكررة ضمن مجموعة 
املصادر في القسم، وإيداعها في املخازن، وذلك 
تفاديًا لحالة االزدحام واالختناقات التي كانت 
س���ائدة في القس���م، مل���ا من ش���أنه توفير حيز 
إضافًي الس���تيعاب إدارة القسم، ومرتاديه من 
الطلبة والباحثني، وكذا الستيعاب الجديد من 
املصادر املرجعية التي يتم إضافتها إلٰى القسم 

خالل عمليات التزويد الدورية.

الفت���ة إلٰى أنَّ هناك خطة مس���تقبلية لتنظيم 
وتطوي���ر قس���م املص���ادر املرجعي���ة، والت���ي 
منها إع���داد دليل خ���اص بمحتويات القس���م 
البيان���ات  كاف���ة  وإدخ���ال  وآلي���ًا"،  "يدوي���ًا 
البيبليوغرافي���ة لكافة املصادر املرجعية ضمن 
النظ���ام اإللكتروني للمكتب���ة، وإعداد الليبالت 
اإلرش���ادية وفق���ًا لتقس���يماتها املختلفة، وبما 
من شأنه تس���هيل عملية البحث أمام الباحثني 

والطالب.

• �ســدر قرار رئي�ــس اجلامعة رقم )190( 
لع���ام 2017م والذي قض���ٰى بتعيني األخ / عصام 
عبد الرحيم األديمي مديرًا إلدارة الشؤون اإلدارية 

والخدمات باإلدارة العامة للمكتبات.

• �سدر الأمر الإداري رقم بتأريخ 8 / 12 / 
ن: تكليف األخت / سوسن علي  2016م، الذي تضمَّ
الحداء، لش���غل وظيفة رئيس قس���م املخطوطات 

والكتب النادرة، باإلدارة العامة للمكتبات.
كل التبري���كات للزميل���ني العزيزي���ن، م���ع كل 
األمني���ات لهما بالتوفيق والس���داد في مهامهما 

الجديدة.

ف���ي تقريرها املرف���وع لل���� إ. ع. للمكتب���ات حول 
طبيع���ة األنش���طة والخدم���ات التي قدمته���ا مكتبة 
كلية الحاس���وب ملرتاديها خالل شهر أبريل 2017م، 
وكذا عن الصعوبات واملعوقات التي تعترض حسن 
س���ير األداء في املكتب���ة حيث تضم���ن التقرير عدد 
من اإلحصاءات عن مف���ردات الخدمات التي قدمتها 
املكتب���ة والت���ي تتمثل بخدمات :� االع���ارة الداخلية 
والخارجية ، وإخالءات الطرف، وكذا إحصاءات عن 
عدد الزائرين وعدد الكتب املعارة، وإرجاعات الكتب، 
وأرش���فة وتختي���م مش���اريع التخرج، كم���ا تضمن 
التقري���ر رصدًا ألب���رز الصعوب���ات واملعوقات التي 
تعترض حس���ن س���ير األداء في املكتبة، والتي منها 
:� تقادم املص���ادر الخاصة بمجال الحاس���وب، وكذا 
نقص في الكتب الخاصة بهندسة الشبكات وغيرها، 
وعدم وجود فهارس للمصادر التي تحويها املكتبة، 
األمر الذي يحول دون وصول الباحثني إلٰى املصادر 
املطلوبة بالس���هولة املمكنة، عالوة على النقص في 

الفواصل الحديدية التي تفصل بني املصادر .

ت�سغيــل   باإعــادة  اخلا�ســة  الإجــراءات  مبا�ســرة 
معلوماتية تتميز بالجودة والس���رعة، وك���ذا ما يتيحه النظام اآللي من 
إمكانات ض���م كافة محتوي���ات املكتبة من مختلف املص���ادر في قاعدة 
بيانات ببليوغرافية من ش���أنها أن تسهل من عمليات الجرد والفحص 
ملجموع���ات املكتب���ة واملحافظ���ة عليها، مش���يرًة إلٰى أن���ه وبرغم حجم 
التحديات والصعوبات إال أن فريق العمل يطمح إلٰى إدخال نسبة  50 ٪ 
مما تحويه املكتبة من مختلف املصادر مع نهاية العام الجاري 2017م.

الفــتــتـــاحـيــة
والش���بكة العنكبوتية، ومح���ركات البحث العمالقة من خدم���ات مهمة، يجد فيها 
الباح���ث احتياجات���ه من مختلف مص���ادر املعلومات، وما تمخ���ض عن مثل هذه 
التط���ورات - بطبيعة الحال - من آثار إيجابي���ة على أهداف ووظائف الجامعات، 
بل وانعكاس مثل هذه التطورات إيجابًا على طبيعة أنشطة املؤسسات التعليمية 
ذاتها، فظهرت إل���ى حيز الواقع الجامعات: اإلفتراضية - اإللكترونية - املفتوحة، 
والت���ي جعلت من نظ���م التعليم عن بعد أكثر كفاءة وفاعلي���ة عما كانت عليه هذه 

النظم قبل ظهور مثل هذه التكنولوجيا.
وهو األمر الذي يتطل���ب تنمية مثل هذه التكنولوجيا والنظم في إطار جامعاتنا، 
ومكتباتن���ا الجامعي���ة، من خالل التعاط���ي الواعي والكفؤ، ومن خالل دراس���ات 
الج���دوٰى التي تأخذ في االعتبار كافة االعتب���ارات واملتغيرات، وبما يكفل تحقيق 
كاف���ة الغايات واألهداف املتوخاه من تطبيق مث���ل هذه التكنولوجيا والنظم علٰى 

أكمل وجه.   

بالتعاون مع مركز اأبحاث ودرا�سات الن�ع الجتماعي
حي����ث تلقٰى املتدربون عل����ٰى مدٰى  14 يوم����ًا العديد من املعارف وامله����ارات ذات الصلة 
بالنظام اآللي، وبما من شأنه مواكبة التطورات الكائنة في مجال تكنولوجيا املعلومات، 
واإلف����ادة من اإلمكانات الهائلة التي تتيحها مثل ه����ذه التكنولوجيا علٰى صعيد البحث 
العلمي، وبما من ش����أنه تاهيل منتس����بي املكتبة الجامعية - جامعة صنعاء للولوج إلٰى 
عال����م املراجع الرقمية، وتكوين القدرة لديهم عل����ى قيادة املراجع الذكية، بصورة مهنية، 
م����ع براعة االتصال على الخط، والتواصل املرجعي الرقمي، والبحث الفاعل في إنترنت، 
وقواع����د البيانات، إلى غيرذلك من املهارات التي تخدم الحاضر واملس����تقبل، وتأتي في 
إطار التوجهات الحثيثة التي توليها قيادة الجامعة لتطوير وتحديث املكتبة الجامعية، 
وتنمي����ة املهارات املكتبية ملنتس����بيها، وفق برنامج تدريبي وتأهيلي إلجادة اس����تخدام 
النظام اآللي، وتطبيق����ه  بوعي وإدراك، وذلك بهدف إعداد املتدربني للتعامل مع األدوات 

الذكية، في ظل التطورات التي يشهدها العالم الرقمي.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة نظمت برعاية الدكتور / فوزي الصغير - رئيس الجامعة، 

وأفتتح فعالياتها الدكتور/ إبراهيم املطاع - نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية.

البدء بعملية اإدخال بيانات الر�سائل والأبحاث 
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تم اإلنتهاء من إجراء عمليات الصيانة 
املطلوبة للس���رفر، وتوفير مصدر الطاقة الكهربائية، واستبدال األجهزة الشبكية 
التي س���بق وأن تعرضت للتلف بسبب اإلنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي، ما 

أدى إلٰى توقف النظام عن العمل خالل الفترة املاضية.

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

تقــاريـــر

اإنتهاء العمل يف  تنظيم
  ق�شم امل�شادر املرجعية 

باملكتبة املركزية

مكتـبـة كـليـة الـحـا�شــوب: 
ا�شتعرا�ص مفردات اخلدمات 
املقدمة  ـ ال�شعوبات واملعوقات

يف تقريرها ل�سهر اأبريل 2017

ال�شوؤون الفنيَّة: اجنازات ملمو�شة يف عمليات التوثيق والفهر�شة والت�شنيف
����ة نش����اطًا، وإنجازات  تش����هد إدارة الش����ئوون الفنيَّ
ملموس����ة في عمليات التوثيق والفهرس����ة والتصنيف 
لألوعية املعرفية الجديدة، الت����ي ترد إلٰى اإلدارة تباعًا 
م����ن إدارة التزوي����د، تمهي����دًا إلضافته����ا إل����ٰى وحدات 
الخدمات املباشرة، في املكتبة املركزية، وسائر املكتبات 
الفرعي����ة التابع����ة، خدمة للط����الب والباحث����ني، والتي 
عكس����تها تقاري����ر األداء، املرفوع����ة من إدارة الش����ئون 

الفنية.
وفي تصريح لل� أ. رجاء رشيد - مديرة إدارة الشئون 
الفني����ة إلٰى أنه وفي ضؤ خطة العمل الخاصة بنش����اط 
اإلدارة، تم مؤخرًا اإلنتهاء من عملية فهرسة وتصنيف 

����ة، وإضافتها إلٰى  املئ����ات من عناوين األوعي����ة املعرفيَّ
وحدات الخدمات املباش����رة، في ص����االت املصادر، وال 
يزال العمل جاٍر الس����تكمال إنجاز كافة العمليات الفنية 
لكاف����ة األوعية الت����ي ترد إل����ٰى اإلدارة تباعًا، مش����يدة 
بجهود فريق العمل ضمن منتسبات اإلدارة، وما يبذلنه 
من جهد، في سبيل إنجاز املهام املنوطة بهن علٰى أكمل 

وجه.
الجدي����ر بالذكر أن إدارة الش����ؤون الفنية، تمثل أحد 
أهم اإلدارات، في املكتبة الجامعية، والتي تقوم بإجراء 

عمليات الفهرسة والتصنيف ملختلف املصادر، 
لكي يتس����نٰى للباحثني والطالب الوصول إليها تحت 

مختلف مداخل البحث.

قـرارا ت
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اد املكتبة اجلامعيَّة, من الباحثني والطالب واملهتمني, ي�سعدنا اأن نخ�س�س هذه امل�ساحة  �ســة خلدمة ُروَّ  التزامًا من ن�ســرة »ر�ســالة املكتبات« بر�سالتها العلمية والتنويرية, املكرَّ
لعر�س جديد املكتبة اجلامعية, من خمتلف الأبحاث, والأطروحات, والر�سائل العلميَّة, املودعة يف ق�سم الر�سائل العلمية, يف املكتبة اجلامعية, يف خمتلف املجالت.

اآمليــــن اأن ت�ســــــد هـــذه الإحـــاطــة حاجـــــــة مــهـــمــــــة لــدى الـــبـــــاحـــثــــيـــن, واملــثـــقــــفـــــيـــن, واملـــــهــتـميــن.
اء الـــكـــرام لت�سـفـــح حمـتـويــــــات هــــــــذه الـــ�ســفـحـــــة, مــن خــــالل هــــذه الإطــــاللـــة الـمــوجـــــــــزة: وهـــذه دعــوة خـا�سـة لـلـقــــرَّ

Current Awarenessاإحــاطــة جــاريــة

جديد املكتبات

الــرقـيــحــــي ح�سيــن  اأحــمـــد  اإيـمـــان  اأ.  • اإعــداد 
اأوًل: مــــجــــــال الآداب

1�� الضباب وإمكانية حصاد 
مياهه في املرتفعات الشمالية 
الغربية من اليمن �� دراس���ة 
في املناخ التطبيقي / إعداد 
أم���ل حس���ن عبدالرحم���ن 
)اليم���ن(  الدي���ن.  حمي���د 

جامعة صنع���اء، كلية اآلداب، 
)رس���الة  الجغرافي���ا،  قس���م 

ماجستير(، 2014، 158ص.
2� اإلنت���اج الفكري الصادر ع���ن جامعة عدن في املدة 
من 1975م ���  2010م )الكتب - األطروحات ، الدوريات( 
دراس���ة ببليومتري���ة تحليلي���ة / إعداد محم���د ناصر 
عب���دهلل. )اليمن( جامع���ة صنعاء، كلية اآلداب، قس���م 
املكتبات وعلم املعلومات، )رس���الة ماجستير(، 2014م، 

116 ص.
3 �� مس���اجد مدينة الش���حر حتى القرن الثاني عشر 
الهجري / الثامن عشر امليالدي دراسة أثرية معمارية / 
إعداد محمد حس���ني محمد بن الشيخ أبوبكر. صنعاء: 
جامع���ة صنع���اء، كلي���ةاآلداب، قس���م اآلثار، )رس���الة 

ماجستير(، 2014م، 437 ص.
4 - التطرف الديني بني الشباب: العوامل واألسباب 
وطرق الوقاية / إعداد خالد يحيى علي العماد. )اليمن( 
جامع���ة صنعاء، كلي���ة اآلداب، قس���م عل���م اإلجتماع، 

)رسالة ماجستير(، 2014م، 266 ص.
5 �� مدينة ظفار ))دراسة تاريخية أثرية( / إعداد أمة 
الرزاق حس���ني أحمد الحكيم. )اليمن( جامعة صنعاء، 
كلية اآلداب، قس���م التاريخ )رسالة ماجستير(، 2014م، 

214 ص.
6 - الذات اإلسالمية واآلخر من  الحوار إلى التعايش 
/ إع���داد فاطم���ة املعص���ار. )اململكة املغربي���ة( جامعة 
سيدي محمد بن عبد اهلل فاس، كلية اآلداب، قسم اللغة 

العربية )رسالة ماجستير(، 2014م، 122 ص.
7 - الفئة املسنة في محافظة صامدة باململكة العربية 
الس���عودية خصائصهم ومش���كالتهم واحتياجاتهم / 
إع���داد عبداهلل بن محمد بن حمد قحم عريبي. )اليمن( 
جامعة صنعاء، كلية اآلداب، قسم علم االجتماع )رسالة 

ماجستير(، 2014م، 194 ص.
8 - قبيل���ة كن���دة ودوره���ا ف���ي الحي���اه العلمية في 
القرن���ني األول والثاني للهجرة / إع���داد يحيى محمد 
أحم���د محم���د أبك���ر. )الجمهوري���ة اليمني���ة( جامعة 
صنعاء، كلية اآلداب، قسم التاريخ )رسالة ماجستير(، 

2014م، 305 ص.
9 - ترجيحات االمام النس���في في التفسير لسورتي 
الفاتحة والبقرة جمعًا ودراس���ة / إعداد عبدالحق علي 
يعقوب. )السودان( جامعة أم درمان، كلية اآلداب، قسم 
أصول الدين، تخصص تفس���ير، )رس���الة ماجستير(، 

2014م.
10- املظاه���ر الحضاري���ة في العصر العباس���ي األول 
من منظور اإلستش���راق/ إعداد محم���د عبده علي محمد 
صال���ح. )اليم���ن( جامعة الحدي���دة، كلية اآلداب، قس���م 

التاريخ )رسالة ماجستير(، 2014م، 367 ص.
11- عوامل القوة والضعف في الدولة القاسمية خالل 
عهدي املهدي أحمدبن الحسن واملؤيد محمد بن املتوكل 
1686م(   / )1097ه����  1676م(   / )1087ه����  إس���ماعيل 
/ إعداد س���امي يحي���ى أحم���د الوزير. )اليم���ن( جامعة 
صنعاء، كلية اآلداب، قس���م التاريخ )رسالة ماجستير(، 

2014م، 160 ص.
12 - الس���ياحة في مدينة صنع���اء وإقليمها �� واقعها 
وآفاق تطورها / إعداد خالد يحيى أحمد بارق. )سوريا( 
جامعة دمش���ق، كلية اآلداب، قس���م الجغرافيا )رس���الة 

ماجستير(، 2014م، 212 ص.
13����� مصائد الوعول في مدينة ص���رواح القديمة وما 
حولها )دراس���ة أثرية معماري���ة( / إعداد علي بن مبارك 
صال���ح طعيم���ان. )الس���عودية( جامع���ة امللك س���عود، 
السياحة، قسم اآلثار )رس���الة ماجستير(، 2014م، 450 

ص.
14��  املساندة االجتماعية وعالقتها باالغتراب النفسي 
لدى املعاقني بصريًا / إعداد صباح علي محمد الحرازي. 
)اليمن( جامع���ة صنعاء، كلية اآلداب، قس���م علم النفس 

)رسالة ماجستير(، 2014م، 168 ص.
15�� اليمانيتني دراسة أثرية / إعداد صادق محمد علي 
روضان. )اليمن( جامعة صنعاء، كلية اآلداب، قسم اآلثار 

)رسالة ماجستير(، 2014م، 207 ص.
16����� عاصمة س���بأ ب���ني مآرب وص���رواح ))دراس���ة 

تحليلية مقارنة(( / إعداد مبخوت محسن سعود مهتم.
)اليم���ن( جامعة صنع���اء، كلي���ة اآلداب، قس���م اآلثار 

)رسالة ماجستير(، 2014م، 108 ص.
17�� العالقات التجارية بني اليمن والحبش���ة في القرن 
السادس امليالدي )525 - 575م( / إعداد نشوان زيد علي 
عنتر. )اليمن( جامعة صنعاء، كلية اآلداب، قسم التاريخ 

)رسالة ماجستير(، 2014م، 165 ص.
18����� مصادر الضغوط النفس���ية وعالقته���ا باالنتماء 
الوطن���ي لدٰى املوظف���ني املتعاقدين ف���ي أمانة العاصمة 
/ إعداد نجاة مرش���د محم���د الدروبي. )اليم���ن( جامعة 
صنعاء، كلية اآلداب، قسم علم النفس )رسالة ماجستير(، 

2014م، 177 ص.
19�� الطغ���راء في اليمن القديم دراس���ة في أش���كالها 
الكتابي���ة ودالالت مضامينه���ا / إع���داد محم���د مس���عد 
الش���رعي. )اليمن( جامع���ة صنعاء، كلية اآلداب، قس���م 

اآلثار )رسالة ماجستير(، 2014م، 350 ص.
20 ����� بناء نظام معلومات للتعلي���م الفني واملهني في 
إط���ار النظام الوطني للمعلومات في الجمهورية اليمنية 
/ إعداد وليد أحمد مس���عد محمد الحداء. )اليمن( جامعة 
صنعاء، كلي���ة اآلداب، قس���م املكتبات وعل���م املعلومات 

)رسالة ماجستير(، 2014م، 211 ص.
21 �� أثار وادي ظهر التاريخية )فترة ما قبل االسالم( 
دراس���ة توثيقي���ة وصفية / إعداد محمد ظف���ران البكير. 
)اليمن( جامعة صنعاء، كلية اآلداب، قس���م اآلثار )رسالة 

ماجستير(، 2014م، 279 ص.

ثانيًا: جمـال التجـارة والقت�ســـاد
1�� أنماط القيادة اإلدارية وأثرها 
الوظيف���ي دراس���ة  الرض���ا  ف���ي 

تطبيقي���ة على ديوان عام وزارة 
الجمهوري���ة  ف���ي  الخارجي���ة 
إعداد ف���ارس أحمد  اليمني���ة / 

محم���د االرياني. )اليمن( جامعة 
صنعاء، كلية التجارة واإلقتصاد، 

قس���م العلوم السياس���ية )رس���الة 
ماجستير(، 2014م، 147 ص.

2 - تطوير السياس���ة الدوائية ف���ي الجمهورية اليمنية 
دراس���ة حالة القطاع الدوائ���ي بوزارة الصح���ة العامة 
والس���كان/ إع���داد أمني محم���د علي حبيش���ي. )اليمن( 
جامع���ة صنع���اء، مركز تطوي���ر اإلدارة العامة )رس���الة 

ماجستير(، 2014م، 301 ص.
3 - تطوي���ر الفعالي���ة التنظيمي���ة لديوان عام رئاس���ة 
مصلحة الجمارك / إعداد بس���ام محمد رسخان. )اليمن( 

جامعة صنعاء، كلية التجارة، مركز تطوير اإلدارة العامة 
)رسالة ماجستير(، 2014م، 241 ص.

4 �� تطوير سياسة اختيار وتعيني القيادات اإلدارية في 
الجمهورية اليمنية في ظل مبادئ الحكم الرشيد / إعداد 
عب���داهلل صالح عبداهلل حنظل. )اليمن( جامعة صنعاء، 
كلي���ة التج���ارة، مرك���ز تطوي���ر اإلدارة العامة )رس���الة 

ماجستير(، 2014م، 203 ص.
5 - تطبي���ق إدارة الج���ودة الش���املة ف���ي مجمع باجل 
للصناع���ات الغذائية )املؤسس���ة االقتصادية اليمنية( / 
إع���داد محمد عبدالجبارأحمد املعلم���ي. )اليمن( جامعة 
صنع���اء، كلية التج���ارة، مرك���ز تطوي���ر اإلدارة العامة 

)رسالة ماجستير(، 2014م، 321 ص.
6 - تطوير الفعالي���ة التنظيمية لإلدارة العامة لكهرباء 

األمانة ))دراس���ة تحليلية وفقا لنم���وذج كوتر(( / إعداد 
جامعة صنع���اء، كلية  عدنان قاس���م القح���وي. )اليمن( 
التجارة، مركز تطوير اإلدارة العامة )رسالة ماجستير(، 

2014م، 208 ص.
7 - أثر مكونات نموذج كوت���ر على الفعالية التنظيمية 
ف���ي جامعة تعز / إع���داد يحيى محمد حس���ام. )اليمن( 
جامعة صنعاء، كلية التجارة، مركز تطوير اإلدارة العامة 

)رسالة ماجستير(، 2014م، 206 ص.
8 - أث���ر تخفي���ض قيم���ة العمل���ة الوطنية ف���ي ميزان 
املدفوعات / إع���داد علي محمد جبران قايد الش���ماحي. 
)اليمن( جامعة صنعاء، كلي���ة التجارة واإلقتصاد، مركز 
تطوير اإلدارة العامة )رس���الة ماجستير(، 2014م، 171 

ص.
9 - أساليب تمويل عجز املوازنة العامة للدولة وآثارها 
على املؤش���رات االقتصادية الكلية في االقتصاد اليمني 
 / 2011م((  ))دراس���ة تحليلي���ة للفت���رة م���ن 1990م / 
إعداد مطيع يحيى علي س���عيد الجابري.)اليمن( جامعة 
صنعاء، كلية التجارة واالقتصاد، قسم اإلقتصاد )رسالة 

ماجستير(، 2014م، 204 ص.
10����� تقييم مدٰى تطبيق البنك املرك���زي اليمني ملعايير 
مبادئ بازل األساس���ية للرقابة املصرفية الفعالة دراسة 

تطبيقية / إعداد ميثاق عبدالباقي محمد عبده أنعم.
 )اليمن(، التج���ارة، األكاديمية العربي���ة للعلوم املالية 
واملصرفية، قس���م العل���وم املالي���ة واملصرفية )رس���الة 

ماجستير(، 2014م، 162 ص.
11 - املص���ارف اإلس���المية وإمكانية تمويل املش���اريع 
الصغي���رة واملتوس���طة في اليم���ن / إعداد حس���ام علي 
عبدالول���ي الحاللي. )اليم���ن( جامع���ة صنع���اء، كلي���ة 
التجارة واإلقتصاد، قس���م اإلقتصاد )رسالة ماجستير(، 

2014م، 229 ص.
12- تطبي���ق الج���ودة الش���املة وأثره���ا ف���ي الرضا 
الوظيفي مصنع شركة سبأ فارما أنموذجًا / إعداد حسن 
حس���ني الرباحي. )اليمن( جامعة صنعاء، كلية التجارة، 
مركز تطوير اإلدارة العامة )رس���الة ماجستير(، 2014م، 

225 ص.
13�� تطوير الفعالية التنظيمية للمعهد العام لالتصاالت 
وف���ق نموذج كوتر / إعداد محيي الدين عبدهلل الحليلي. 
)اليمن( جامعة صنعاء، كلي���ة التجارة واإلقتصاد، مركز 
تطوير اإلدارة العامة )رس���الة ماجستير(، 2014م، 235 

ص.
14�� فاعلي���ة اس���تراتيجية إدارة األزمات في تحس���ني 
األداء املؤسسي دراسة تطبيقية على مؤسسة االتصاالت 
اليمني���ة / إعداد ف���ؤاد محمد محمد الصب���ري. )اليمن( 

جامع���ة صنعاء، كلية التج���ارة واإلقتصاد، مركز تطوير 
اإلدارة العامة )رسالة ماجستير(، 2014م، 134 ص.

15����� تطوير الفعالي���ة التنظيمي���ة في الهيئ���ة العامة 
لألراضي واملس���احة والتخطيط العمراني دراس���ة حالة 
لقطاع األراضي / إعداد أحم���د علي الحاضري. )اليمن( 
جامع���ة صنع���اء، كلية التج���ارة ، مركز تطوي���ر اإلدارة 

العامة )رسالة ماجستير(، 2014م، 219 ص.
16�� تعزيز دور املرك���ز الوطني للمعلومات باتجاه دعم 
القرار دراس���ة في املتطلبات املؤسس���ية / إع���داد لبيب 
ش���ائف محمد إس���ماعيل. )اليمن( جامعة صنعاء، كلية 
التجارة، مركز تطوير اإلدارة العامة )رسالة ماجستير(، 

2014م، 231 ص.
17�� تعدد وجهات الرقابة الخارجية وتأثيرها على أداء 

املوظفني في األجهزة الحكومية )بحث ميداني في بعض 
األجه���زة الحكومية بالجمهورية اليمنية( / إعداد محمد 
علوي محمد الحبيش���ي. )اليمن( جامع���ة صنعاء، كلية 
التجارة، مركز تطوير اإلدارة العامة )رسالة ماجستير(، 

2014م، 176 ص.
18�� تطوير الفعالية التنظيمية للمؤسسة العامة ملطابع 
الكتاب املدرس���ي دراسة حالة وفقًا لنموذج كوتر / إعداد 
عبداهلل علي أبو حوري���ة. )اليمن( جامعة صنعاء، كلية 
التجارة، مركز تطوير اإلدارة العامة )رسالة ماجستير(، 

2014م، 167 ص.
19�� الرضا الوظيفي وعالقته بجودة الخدمات الصحية 
ف���ي الجمهوري���ة اليمنية مستش���فى 26 س���بتمبر متنة 
محافظ���ة صنعاء نموذجًا / إعداد خال���د عبده املنتصر. 
)اليم���ن( جامع���ة صنعاء، كلي���ة التجارة، مرك���ز تطوير 

اإلدارة العامة )رسالة ماجستير(، 2014م، 183 ص.
20 - تط���ور أس���واق األوراق املالي���ة ف���ي دول مجلس 
التعاون الخليجي دراسة تحليلية ملؤشرات تنمية سوقي 
أبوظب���ي ودبي لألوراق املالي���ة / إعداد قيس عبدالعزيز 
مه���دي الدوري. )اليمن( جامعة صنع���اء، كلية التجارة، 
مركز تطوير اإلدارة العامة )رس���الة ماجستير(، 2014م، 

173 ص.
21 - تطوي���ر اإلدارة الجامعي���ة وفق معايي���ر الجودة 
الش���املة واالعتم���اد بحث ميداني عل���ى جامعة صنعاء 
/ إعداد هش���ام علي محم���د الس���نباني. )اليمن( جامعة 
صنع���اء، كلية التج���ارة، مرك���ز تطوي���ر اإلدارة العامة 

)رسالة ماجستير(، 2014م، 276 ص.
 

ثالثًا: جمـــال الــرتبـيــــة
1�� تقوي���م أداء معلمي اللغة 
العربي���ة في ض���وء الكفايات 
التعليمي���ة الالزمة لتدريس 
ف���ي  املوهوب���ني  الطلب���ة 
الحلقة األخي���رة من التعليم 

األساس���ي ف���ي الجمهوري���ة 
اليمنية / إعداد محمد عبداهلل 

)اليمن(  ناجي سيف الشرعبي. 
جامعة صنعاء، كلية التربية، قس���م مناهج اللغة العربية 

وطرق تدريسها )رسالة ماجستير(، 2014م، 259 ص.
2 - واق���ع برام���ج التدخ���ل املبك���ر لألطف���ال املعاقني 
س���معيًا من وجهة نظر اآلباء واملربيني بأمانة العاصمة 
صنعاء / إعداد س���مية عب���ده محمد املطل���س. )اليمن( 
جامعة صنعاء، كلية التربية، قس���م علم النفس )رس���الة 

ماجستير(، 2014م، 202 ص.
3 - تقوي���م االداء التدريس���ي ملعلم���ي اللغ���ة العربية 
للصف���وف العلي���ا باملرحل���ة اإلبتدائي���ة ف���ي ضوء 
معايير الجودة الش���املة في التدريس بمنطقة تبوك 
في اململكة العربية الس���عودية / إعداد عبد املرضي 
مقب���ول الفليحان���ي. )اليمن( جامع���ة صنعاء، كلية 
التربية، قس���م مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها 

)رسالة ماجستير(، 2014م، 217 ص.
 )Portfolio( أث���ر اس���تخدام البورتفولي���و  - 4
ف���ي تنمية الدافعية والتحصي���ل لدٰى تالميذ الصف 
الراب���ع األساس���ي في م���ادة العلوم / إع���داد عبير 
حمود علي الش���امي. )اليم���ن( جامعة صنعاء، كلية 
التربية، قسم مناهج العلوم وطرق تدريسها )رسالة 

ماجستير(، 2014م، 176 ص.
5 - م���دى توافر معايير التنظيم التكاملي في كتب 
التربي���ة االجتماعية للصف���ني الثال���ث والرابع من 
التعليم األساس���ي ف���ي اليمن / إع���داد مروة صالح 
س���عيد علوي. )اليمن( جامعة صنعاء، كلية التربية، 
قس���م مناهج االجتماعيات وطرق تدريسها )رسالة 

ماجستير(، 2014م، 176 ص.
6 - تقوي���م أداء معلم���ي اللغ���ة العربي���ة بالحلقة 
األخيرة من مرحلة التعليم األساسي في الجمهورية 
اليمنية في ضوء مه���ارات التدريس الفعال / إعداد 
عدنان ناجي الجوفي. )اليمن( جامعة صنعاء، كلية 
التربية، قسم اللغة العربية وطرق تدريسها )رسالة 

ماجستير(، 2014م، 210 ص.
7 - تصور مقترح لتطوير األداء التدريسي ملعلمي 
الرياضيات في ضوء معايير الجودة ومدى توافرها 
لديه���م في مرحل���ة التعليم األساس���ي بالجمهورية 
اليمني���ة / إعداد أحمد محمد عل���ي عطيفه. )اليمن( 
جامع���ة صنع���اء، كلي���ة التربي���ة، قس���م مناه���ج 
الرياضيات وطرق تدريس���ها )رس���الة ماجس���تير(، 

2014م، 197 ص.



اإبراهيــم  الدكتــور/  بال�ســتاذ  ارحــب  بدايــًة   ••
املطــاع – نائــب رئي�ــس اجلامعــة لل�ســوؤون الكادميية 
يف هــذا اللقــاء اخلا�ــس مــع ن�ســرة »ر�ســالة املكتبات«, 
والذي ا�ســتهله بالت�ســاوؤل حول: طبيعــة الروؤية التي 
حتملونهــا وت�ســعون اإلــى تكري�ســها يف اإطــار العمليــة 

الأكادميية بجامعة �سنعاء؟.

• بس���م هلل الرحمن الرحيم، الحم���د هلل رب العاملني، 
والص���الة والس���الم عل���ى رس���ول هلل وآل���ه الطيبني 
الطاهرين، ورضي هلل عن أصحابه الراشدين، وبعد ... 
حقيقة أننا أتينا عل���ى تركه ثقيلة في جامعة صنعاء، 
في ظل الظروف الحالية، وال ندعي أننا يمكن أن نحدث 
تغيي���ر أو نقله نوعيه في الجامعة بني ليلة وضحاها، 
نحن نبذل جهدنا مس���تمدين العون من هلل س���بحانه 
وتعال���ى، من خالل رؤية تتضمن مس���ارات التصحيح 
والتطوي���ر االكاديمي، وفي إطار من ترتيب األولويات، 
حيث باش���رنا مرحلة التصحيح، بدءًا بمتابعة ملفات 
األس���اتذة املنقطع���ني، ووقفن���ا عل���ى ع���دد كبير من 
األس���اتذة ممن هم في الخارج، وليس لديهم تفرغات، 
حي���ث تم عرض موضوعهم على مجلس الجامعة، وتم 

اتخاذ القرارات املناسبه بحقهم.

 بعض االس���اتذة يعتب على الجامعة بأنها لم تمنحه، 
ولكن في ظ���ل الظروف الحالي���ة ال تتوافر اإلمكانيات 
ل���دى الجامعة، لكن ينبغي عل���ى عضو هيئة التدريس 
أن يق���وم بالواج���ب ال���ذي علي���ه، أن يعد بح���ث، ثمة 
معايي���ر ولكن ال ينظ���ر إليها، م���ع أن الترقية القادمة 
أو التفرغ القادم لألس���تاذ لن ينظر إليها إطالقًا ما لم 
يق���دم برنامج، أو بحث عن الس���نوات الس���ابقة، نحن 
حريصني عل���ى التقيد بالالئحة في كاف���ة اإلجراءات، 
ونح���ث عم���داء الكليات ورؤس���اء األقس���ام على ذلك، 
نس���عى إلعادة الرونق والبهاء الذي كانت عليه جامعة 
صنع���اء في الس���نوات املاضية، وإن ش���اء هلل تعالى 

تخدمنا الظروف، ويعيننا هلل على ذلك.

•• ل �ســك اأن العــدوان القــى بظالله ال�ســلبية على 
كل متغــريات احلياة يف البلد: اإلــى اأي مدى كان تاأثري 

مثل هذه التحديات على �شري الن�شاط الأكادميي؟.

• جامع���ة صنع���اء تضررت كثي���رًا بس���بب العدوان، 
وهناك من حاول تعطيل الدراس���ة من���ذ بدء العدوان، 
إما م���ن خالل اإلض���راب، أو الغي���اب، أو بافتعال أي 
إشكاالت داخل الجامعة، وقيام أعضاء هيئة التدريس 
باإلضراب خالل فترة االمتحانات، وفي ظل ما يتعرض 
له البلد من تحديات يجعل من مثل هذا الس���لوك أمرًا 

غير واردًا في هذه املرحلة. 

الجمي���ع يعي أنه وعل���ى مدٰى الع���ام ونصف العام 
من���ذ بداية الع���دوان كانت املرتبات تص���رف للجميع، 
دونما تمييز، ولم تظهر تلك االختالالت إال بعد أن أقدم 
عبدرب���ه منصور ه���ادي علٰى نقل البن���ك الى عدن، مع 

تحويل كافة االيرادات واملنح.

ليس من املقبول إطالقًا افتعال مثل هذه االش���كاالت 

ف���ي ه���ذه املرحل���ة، والت���ي ال تخ���دم إال األجن���دات 
الخارجي���ة، والعدوان على البلد، نحن مقدرين املوقف 

جيدًا، وهناك أطروحات ال تخلو من الصحة.

•• هنــاك العديــد من: الجهــزة - املراكز البحثية 
- الربامــج - ال�ســرتاتيجيات, ذات ال�ســلة بالتطوير 
الأكادميــي, كمجل�ــس العتمــاد الأكادميــي و�ســمان 
اجلــودة, وا�ســرتاتيجية تطوير التعليــم العايل: هل 
ثمة )تفاعل وعالقات توا�سل( مع مثل هذه الجهزة 
؟وكــذا توجهــات لو�ســع مثــل هــذه ال�ســرتاتيجيات 
والربامج مو�ســع التنفيذ ملا من �ساأنه الرفع من م�ستوى 

الأداء الكادميي؟.

• تم ف���ي هذا اإلط���ار عقد بحدود ثالث جلس���ات في 
مرك���ز الج���ودة، وش���اركت في ه���ذا االجتم���اع عدد 
م���ن الكلي���ات التي حازت  قصب الس���بق ف���ي عملية 
التطوي���ر االكاديم���ي، وكنا بص���دد عق���د اجتماعات 
أخرٰى ل���وال املعوقات التي اعترضت س���بيلنا في هذا 
االتجاه، وبعون هلل سنستكمل العمل بعد االنتهاء من 

االمتحانات ومايرافقها من معوقات.

املدخل  اأن  يرى  اإجتاه  الإداري ثمة  امل�ستوى  •• على 
املهــم لتحقيق الغايات والأهــداف ينطلق من الهتمام 
عنا�ســر  اأهــم  ميثــل  باعتبــاره  الب�ســري,  بالعن�ســر 
النتــاج والجنــاز, وو�ســيلة التنميــة وغايتهــا يف اآن, 
وذلك من خالل اإعــداده: تدريبه - تاهيله - حتفيزه 

- مكافاأة جهوده: ما هي قراءتكم لهذا الجتاه؟.

• نح���ن نولي اهتماماتنا في كٍلّ من الجانبني: اإلداري 
واألكاديم���ي فيما يخ���ص املكافآت، وف���ي ماله عالقة 
باإلمكانات املالية، وغيره���ا، إال أنه وفي ظل الظروف 
الحالي���ة، وأزمة الس���يولة النقدية، هن���اك صعوبات 
حقيقية علٰى هذا الصعيد، ونحن نسعٰى إلٰى تحقيق ما 
نصبو إليه فيما يتعل���ق بالجانب االداري واألكاديمي 

بإذن هلل تعالٰى.

التي  الــدور  واأهمية  •• مــا هــي قراءتكم لطبيعيــة 
ت�ســطلع بــه املكتبــة اجلامعيــة يف حتقيــق الأهــداف 
والوظائــف املنوطــه باجلامعــة  – عامــة - وال�ســوؤون 

الأكادميية بوجه خا�س؟.

• بداية أؤكد عل���ى أن أية جامعة التتوافر على مكتبة 
نموذجية نامية ومواكبة للتطورات ليست جامعة.

صحي���ح املكتب���ة ُأهمل���ت لس���نوات، وربم���ا كان 
املس���ئولني عليها لديهم أس���باب وظروف خاصة بهم، 
لن نحاس���ب أحد، لكننا نسعى وبعون هلل تعالى على 
تالفي ما لم يتداركه الس���ابقون بقدر ما نستطيع، ولن 
نأل���و جه���دًا في العمل عل���ٰى كل ما من ش���أنه تطوير 
وتحدي���ث مكتباتنا الجامعية عبر مختلف الوس���ائل، 
والت���ي منها التواصل مع مختلف الجهات واملنظمات 
ذات العالق���ة في تموي���ل جهود التطوي���ر والتحديث 

واالصالح للمكتبة الجامعية.

•• يف ظــل الجتاهــات اجلديدة نحو تطبيق معايري 
�ســمان اجلــودة والعتمــاد الكادميــي يف اجلامعــات 
: األ ي�ســتلزم الأمــر بال�ســرورة تكري�ــس مثــل هــذا 
التوجــه يف املكتبــة اجلامعيــة, باعتبارهــا جــزء ل 

يتجزاأ من عملية التطوير الكادميي؟.

• بالتأكيد، وكما أس���لفت ال يمكن الحديث عن جامعة 
حديث���ه وفاعلة ب���دون الحدي���ث عن مكتب���ة جامعية 
متط���ورة ومواكب���ة للجدي���د واملفيد، ذل���ك أن عملية 
التطوي���ر األكاديم���ي مرتبطة ارتباطًا وثيق���ًا بالعمل 
املكتب���ي واملعلوماتي، وبالتالي ف���إن جهود التطوير 
األكاديم���ي البد أن تك���ون مترافقة م���ع جهود تطوير 
وتحديث املكتب���ة الجامعية، والتعاون مع املش���رفني 
عليها، ولن يكتب النج���اح لجهود التطوير االكاديمي 

بمعزل عن االهتمام باملكتبات الجامعية.

اأهمية الــدور الذي تلعبه  اأنكــم تقدرون  •• ل �ســك 
تكنولوجيا الت�ســالت واملعلومات يف الدفع بالعملية 
التعليميــة والبحثيــة الــى الأمــام: األ تــرون اأهمية 
تنمية مثل هذه التكنولوجيا والنظم يف اإطار اأن�ســطة 

وخدمات املكتبة اجلامعية - جامعة �سنعاء؟.

• ال ش���ك أن مث���ل هذه التقنيات والنظم : الحاس���وب 
واملكتب���ات اإللكتروني���ة جزء ال يتجزأ ضمن أنش���طة 
وخدم���ات املكتبات الجامعية الحديث���ة واملواكبة ملثل 
ه���ذه التطورات عب���ر العالم، واإلفادة مم���ا تقدمه من 
خدم���ات على هذا الصعيد، وم���ن ثم ينبغي أن تحظٰى 
مث���ل هذه التقنيات باهتمام خاص في مكتبات جامعة 
صنعاء، وما تتطلبه من إمكانات وبما من شأنه اإلفادة 

من هذه التقنيات والنظم، وحسن استغاللها.

 - للمكتبــات اجلامعيــة  ال�ســخم  الهيــكل  •• يف ظــل 
جامعــة �ســنعاء - والــذي يعك�ــس حجــم امل�ســئوليات 
الكثــرية واملتعــددة امللقاة علــى عاتــق الإدارة العامة 
الكليــات  مكتبــات  فيهــا  مبــا  ومنت�ســبيها,  للمكتبــات 

فيمــا  النظــر  اإعــادة  ذلــك  ي�ســتدعي  األ  الفرعيــة: 
يخ�س�س للــ اإ.ع. للمكتبات من اإمكانات واإهتمام؟.

• عندما تكون مس���ألة البحث العلمي ضمن أولويات 
واهتمام���ات الدول���ة ولي���س الجامعة فحس���ب، هنا 
س���تحقق التطلعات، وتترجم االهتمامات فيما يخص 
املكتبة والكتاب الجامع���ي، وتطوير املكتبات، وتنمية 
العالق���ات بني مكتباتن���ا الجامعية وس���ائر املكتبات، 
وس���نهتم بالباح���ث والطال���ب الذي يفيد م���ن املكتبة 
الجامعي���ة، أعتقد أن املبلغ ال���ذي يدفعه الطالب يمثل 
مبلغا زهيدًا، ولكننا نعتبر ذلك أفضل من ال شيء، ال بد 
أن يكون هناك اهتمام من قبل املسئولني على املكتبات، 
ولي���س فقط قيادة الجامعة فحس���ب، لديهم أفكار مثاًل 
ال يس���تطيعون أن ينفذوه���ا، عليه���م أن يطرحوا هذه 
األفكار على املس���ئولني املعنيني في الجامعة، الذين قد 
يك���ون لديهم إمكانات تواصل م���ع جهات أخرى يمكن 
من خاللها اإلس���هام في توفي���ر إحتياجات ومتطلبات 
هذه املكتبات، وإن  شاء هلل سنسعى جهدنا في سبيل 

ذلك.

•• يف ظــل التوجهــات اجلديــدة التــي حتملها قيادة 
املكتبــة اجلامعيــة ممثلة بـــ اأ.منــري العولقــي - مدير 
عام املكتبات, والتي تت�ســمن : تفعيل كافة اخلدمات, 
وا�ســتكمال جهــود التطويــر وال�ســالح والتحديــث: 
األ يعــد مثل هــذا التوجه جديــرًا بالدعم واملــوؤازرة, 

ل�ستمراره, وحتقيق مثل هذه الروؤى والتوجهات؟

• لألمان���ة ولحس���ن حظ���ي أن���ي تعرفت ب���األخ منير 
عندما كان يش���غل منصب أم���ني كلية اآلداب، ووجدت 
لديه اهتمام كبير، وأف���كار رائعة جدًا، ليس في مجال 
املكتبات فقط، وأعتبر أن من حس���ن الحظ أن الظروف 
خدمت املكتبة الجامعية، وتهيأت األسباب النتقاله من 
كلية اآلداب الى أ.ع للمكتبات ونس���ال هلل له التوفيق 

والسداد.

ذات  والت�ســنيفات(  املوؤ�ســرات  مــن)  عــدد  •• ثمــة 
مت  والتــي  املعرفــة  وكــذا  التعليــم,  بجــودة  ال�ســلة 
جــودة  حــول  �ســنغهاي  كت�ســنيف  موؤخــرًا  اإطالقهــا 
التعليــم علــى �ســبيل املثــال - وتقــدم بع�ــس البلــدان 
العربيــة يف الت�ســنيف: مــا هــي قراءتكــم ملثــل هــذه 

الت�سنيفات واملوؤ�سرات فيما يخ�س احلالة العربية؟.

• هناك أس���باب ال ش���ك وراء تقدم قطر وس���نغافوره 
في التصنيف، ولكن تلك األس���باب تتفاوت، فلو عقدنا 
مقارنة س���ريعة، س���نجد أن س���نغافورة تل���ك الدولة 
املح���دودة املس���احة، قد أصبحت فع���ال ضمن مصاف 
ال���دول الصناعية، ولكن في حال���ة قطر، كدولة نفطية، 
والتي قد تس���خر جزء من إمكاناتها في سبيل تطوير 
التعلي���م والبحث العلمي، ومع ذلك لم نس���مع أو نقف 
عل���ى أي إنجاز قطري في ما يتعل���ق بالبحث العلمي، 
وم���ن ثم فال مجال للمقارنة ب���ني حالة قطر - من جهة 
- وس���نغافورة، أو )اليابان( أو )ماليزيا( أو )إيران( - 

م��ن ج��ه��ة أخ����رٰى.
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نـعمـل علـى حتـقـيـق الـروؤيـة التـي تت�شمن
 مـ�شارات الت�شحيح والتطويــر االأكاديـمـي

الدكتور/ اإبراهيم املطاع – نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الكادميية لـ »ر�سالة املكتبات«:

الــتـحـــريـــر رئـــيـ�س   / • حــــــاوره 

نسعٰى  إلٰى تحقيق
 الغايات واألهداف ذات 
الصلة بالجانب االكاديمي
 واإلداري بعون هلل تعالى

لن نألو جهدًا في 
العمل علٰى كل ما من 
شأنه تطوير وتحديث 

مكتباتنا الجامعية

،،

،،
متثـــل املكتبـــات اجلامعيـــة - كمكتبات اأكادميية - اأحد القطاعات املهمة التي تقع �شـــمن نطاق اإ�شـــراف نيابة 
رئا�ش���ة اجلامعة لل�ش���ئون االأكادميية، وهو االأمر الذي يعك�س طبيعة واأهمية عالقة االرتباط الوثيقة التي 
تربط املكتبة اجلامعية بالعملية االأكادميية، باعتبار اأن الن�شاط املكتبي واملعلوماتي ميثل اأحد اأهم مكونات 
املنه���ج، واملوق���ف التعليمي، ال�ش���يما م���ع تنامي اأهمي���ة الدور الذي ت�ش���طلع به املكتب���ة اجلامعية، من خالل 
اإ�ش���هاماتها الفاعلة يف حتقيق االأهداف والوظائف املنوطة باجلامعة، يف ظل التطورات املهمة التي ي�ش���هدها 
جم���ال تكنولوجي���ا االت�ش���االت واملعلومات، والتي فتح���ت اآفاقاً رحبة اأمام املكتب���ة اجلامعية، من خالل اإبراز 
اأهمي���ة ال���دور الذي ت�شطلع ب���ه، واإ�شهامها الفاعل يف الدفع بالعملية االأكادميي���ة والبحثية اإلى االأمام، وهو 
االأم���ر ال���ذي يتطلب اإيالء املكتب���ة اجلامعية - جامعة �شنعاء، جل االإهتمام والدعم الذي ت�شتحقه، من قبل 

قيادة اجلامعة، ومبا يكفل اأداوؤها للوظائف املنوطة بها على الوجه املطلوب.
وحتى ميكن لنا اإعطاء �شورة وا�شحة ما اأمكن عن واقع املكتبة اجلامعية - جامعة �شنعاء، وطبيعة العالقة 
الت���ي تربطه���ا بنيابة ال�ش���وؤون االأكادميية، حيث ن�شت�شيف يف هذا اللق���اء اأ. د / اإبراهيم املطاع - نائب رئي�س 
اجلامعة لل�شئون االأكادميية، والذي �شيتم من خالله ت�شليط ال�شوؤ على اأبرز الهموم والق�شايا والتطلعات 

ذات ال�شلة بالن�شاط االأكادميي واملكتبي واملعلوماتي، يف اإطار جامعة �شنعاء، فاإلى ن�س اللقاء:
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وق����د كان����ت البداية م����ع اأ. حميد 
اأحمــد القطيلــي - رئي�ــس ق�ســم 
إليه  تقدمن����ا  وال����ذي  الدوريــات, 
بعدٍد من التس����اؤالت حول: مفهوم 
تقس����يماتها   – الدورية  املطبوع����ة 
 - القس����م  )أجنح����ة(  وح����دات   -
ونواحي  واملعوق����ات  الصعوب����ات 
الحل����ول   : تص����ورات   - القص����ور 
والتحدي����ث وتصحيح  والتطوي����ر 

االختالالت؟... حيث أدلٰى باالتي:
الدوري����ات ه����ي كل مطبوع  يصدر 
غي����ر  أو  منتظم����ة  فت����رات  عل����ٰى 
منتظمة، له����ا عنوان مميز، وتتميز 

بأرقام متسلسلة، وتسمٰى األعداد.
وثمة تقس����يمات للدوري����ات، إذ قد 
تصن����ف بحس����ب املوض����وع إلٰى: 
ودوري����ات  متخصص����ة،  دوري����ات 
عامة، كم����ا تصنف بحس����ب فئات 
يومية أو أس����بوعية  الصدور إلٰى: 
أو شهرية أو كل شهرين أو فصلية 

أو نصف سنوية أو سنوية.
وتعد الدوريات أحد أنواع مصادر 
املعلوم����ات الت����ي الغن����ٰى عنها في 
تتبع كل ما هو جديد، وأكثر حداثه، 
املوضوع����ي،  بالتن����وع  وتتمي����ز 
وسرعة نشر املعلومات، ومواكبتها 
باالضاف����ة  العص����ر،  لتط����ورات 
الحتواءه����ا عل����ى أب����واب خاص����ة 
باملراس����الت، والت����ي تس����اعد على 

تبادل اآلراء واالفكار.
ويتفرع قس����م الدوري����ات الى ثالثة 

اجنحة رئيسية هي:
• جناح الدوريات العربية:  ويحوي 

)1025( عنوان.
األجنبي����ة:  الدوري����ات  جن����اح   •

ويحوي )701( عنوان.
• جناح مجل����دات الصحف: والذي 
يحوي العديد من الصحف اليمنية 
باإلضاف����ة  والن����ادرة،  القديم����ة 
إل����ٰى الصح����ف الرس����مية، وبعض 

الصحف الخارجية.
ويتم الحصول عل����ٰى الدوريات عن 
طريق اإلش����تراك واإله����داء، ويدير 
القس����م موظف����ني إثن����ني، يحملون 
تخص����ص  جامعي����ة،  مؤه����الت 

مكتبات وعلم املعلومات.
أما ع����ن ش����رائح املس����تفيدين من 
فيتمثلون  الدوريات  خدمات قس����م 
بش����رائح: أعضاء هيئ����ة التدريس 
– الباحثون م����ن مختلف الدرجات 
العلمي����ة من داخل وخارج الجامعة 
ومن ش����تى املحافظات – الباحثني 
الكلي����ات  مختل����ف  م����ن  الط����الب 
والتخصصات – منتس����بي املعاهد 

واألكاديميات العسكرية.
ونظرًا لنمو حج����م املجموعات في 
القس����م، وكث����رة األعم����ال اإلدارية 
والفني����ة، ف����إن ع����دد املوظفني غير 
طبيع����ة  إل����ٰى  بالقي����اس  كاف����ي، 

الخدمات واملهام املنوطة بالقسم.
• أما ع����ن الصعوب����ات واملعوقات 

التي تواجه القسم فتتمثل في:
إنقط����اع اإلش����تراك بالدوري����ات   -
بمختلف أش����كالها وأنواعها، ومن 
ضيق  ضمنها الصحف الرسمية - 
امل����كان – قل����ة ع����دد املوظف����ني في 
القسم - وقيام بعض رواد القسم ب� 
)اجتزاء( بعض املواد واملقاالت من 

بعض الدوريات في القسم.
• أم����ا ع����ن تص����ورات املقترح����ات 

والتحدي����ث  التطوي����ر  ونواح����ي 
والتطلعات املستقبلية:

• االش����تراك االلكتروني بالدوريات 
العلمية.

القس����م  تزوي����د  عل����ى  العم����ل   •
والخاص����ة  الرس����مية  بالصح����ف 

بالشكل اإللكتروني.
• تقترح تطبي����ق اإليداع القانوني، 
املؤسس����ات  كاف����ة  يل����زم  وال����ذي 
والبحثي����ة  والتعليمي����ة  العلمي����ة 

بتزوي����د  والحكومي����ة  والثقافي����ة 
املكتبة الجامعية بشكل عام وقسم 
الدوري����ات بش����كل خ����اص بجميع 

املطبوعات واالصدارات الدورية.
وبن����اء  انش����اء  عل����ى  العم����ل   •
ف����ي مختلف  مجموع����ات متوازنة 

املجاالت.

اجلرايف  ح�سن  ن�سيبة  • اأ. 
ق�شم الدوريات - بكالوريو�س 

مكتبات ومعلومات:
حيث تحدثت عن: اإلجراءات الفنية 
- الخدم����ات الت����ي يقدمها القس����م 
للمس����تفيدين - أبرز املهام التي تم 
انجازها في القس����م، حي����ث أدلت 

باآلتي:-
• هن����اك عدد من اإلج����راءات الفنية 
التي يت����م القيام بها، والتي تتمثل 

والتنظيم  الترتي����ب  عملي����ات  في: 
الوصفي����ة  بش����قيها  الفهرس����ة   -
واملوضوعية - التكش����يف - توثيق 

الصحف.
• أما الخدمات التي يقدمها القس����م 

فتتمثل في خدمات:
• اإلع����ارة الداخلي����ة فق����ط، ونظام 
االطالع والبح����ث املفتوح )األرفف 
كاف����ة  أم����ام  متاح����ة  املفتوح����ة( 

املستفيدين.

•  تدريب املستفيدين.
•  اإلحاط����ة الجاري����ة : ع����ن طريق 
ع����رض الدوري����ات الحديث����ة ف����ي 

األماكن املخصصة لها.
املباش����ر  باالتص����ال  البح����ث   •

.)OPAC(
االس���ئ���ل���ة  ع�����ن  اإلج������اب������ة   •

واالستفسارات.
•  خدمة التكشي�����ف.

• أم����ا ع����ن أب����رز امله����ام الت����ي تم 
إنجازها في إطار نشاط القسم فهي 

كاآلتي:
•  ت����م مؤخرًا إنش����اء جناح خاص 
بمجل����دات الصحف بع����د أن كانت 
مشتتة في السنوات السابقة، وذلك 
من خالل تجميعها، وإعادة ترتيبها 
زمني����ًا - تس����جيل البيانات عليها، 
وكاف����ة اإلج����راءات الفنية وبما من 
شانه الوصول الى أعداد الصحف 
بالش����كل السهل والس����ريع، عالوة 
على إظهار الجناح والقسم بمظهر 

جمالي يليق بالقسم واملكتبة.
•  مخاطب����ة العدي����د م����ن الجهات 
ذات العالق����ة لتزويد القس����م بكافة 

اإلصدارات الدورية الخاصة بها.
إع������داد وت��ج��ه��ي��ز ال��ك��ش��اف    •
حتى  يضم  وال���ذي  امل��وض��وع��ي، 
موضوع في   )570( اآلن ما يقارب 

مجاالت موضوعية مختلفة.

•  وحتى تكتمل الصورة حول قسم 
الدوري����ات تم اس����تطالع أراء عدد 
من رواد ومستخدمي القسم، وذلك 
من خالل طرح عدد من التس����اؤالت 
انطباعاتهم ع����ن الخدمات  ح����ول: 
الت����ي يقدمها القس����م وموظفيه – 
نواح����ي القصور ونق����اط الضعف 
– التص����ورات واملقترحات التي من 
شأنها رفع مستوى الخدمات التي 

يقدمها القسم حيث أدلوا باآلتي:

د. �ســعــود حممــد الـ�ســــاو�س 
مركز الدرا�شات ال�شيا�شية 

واالإ�شرتاتيجية:
قد يكون ثمة مأخذ حول ش����هادتي 
عن قس����م الدوريات، فقد عملت فيه 
سابقًا، وربطتني به ذكريات جميلة، 
وقد كان هذا القسم مكان نهلت منه 
واملعارف،  املعلوم����ات  م����ن  الكثير 
واآلن وبع����د مرور س����نوات طوال 
على تركي هذا القسم نظرًا لسفري 
للدراس����ة أعود إليه مجددًا، باحثًا 
فيه ع����ن املعلوم����ات الت����ي أحتاج 
إليها إلعداد دراس����اتي، وأستطيع 
القول أن قسم الدوريات يمثل رافدًا 
مهمًا للعملية التعليمية في جامعة 

صنعاء ويحتاج إلى اآلتي:
خاص����ة  ميزاني����ة  تخصي����ص   •
الحديثة،  الدوريات  في  لالش����تراك 
ك����ون الدوري����ات املوج����ودة حاليًا 
قديمة وال تتماشى مع حركة التطور 

السريع للمعلومات.
ال����دوري����ات  إن����ش����اء ج���ن���اح   •
إنترنت  شبكة  وتفعيل  اإللكترونية 

مستقلة بالقسم. 
• إع����ادة وضع الدوري����ات القديمة 
باللغ����ة  الت����ي  تل����ك  وخاص����ة 

اإلنجليزية.
• توفير إضاءة مستقلة بالقسم.

واملعن����وي  امل����ادي  االهتم����ام   •
بموظفي القسم.

ه����ذه بع����ض املقترح����ات، وهن����اك 
غيره����ا، ولك����ن ونظ����رًا للظ����روف 

املعاشه ال يمكن طرحها اآلن.
وهن����ا أجد نفس����ي ملزم����ًا بتقديم 
ش����كري للعاملني في هذا القس����م، 
حمي����د  وعل����ى رأس����هم األس����تاذ/ 

القطيلي، فهو نعم املوظف املجتهد 
واملخل����ص في عمله ويس����تحق كل 

الشكر والتقدير.

اأحمد �سالح مفرح الكوكباين 
ك���لية ال�شري���ع������ة وال�ق���ان����ون - 

امل�شتوى الثاين - جامعة �شنعاء:
قسم الدوريات مهم جدًا ملا يحتويه 
من مج����الت وصحف هامه قد تفيد 
الباحثني والدارس����ني في بحوثهم 
العلمية، وقد يجدون في هذا القسم 
ما ال يجدونه في األقس����ام األخرى 
من حيث الفائ����دة العلمية، وأيضًا 
ما أملس����ه أنا خصوص����ًا من جانب 
املوظفني بهذا القسم، وما يقدمونه 
م����ن تس����هيالت جبارة قد تس����اعد 
الط����الب والباحثني ف����ي الوصول 
إلى غاياتهم من هذا القسم في ظل 

غياب الكهرباء.
•  نق����اط الق����وة: اله����دؤ - تن����وع 
كادر   - املوضوع����ات(  )املص����ادر/ 

بشري متمكن.
•   نقاط الضعف: ضيق املكان - عدم 

توفر اإلضاءة، وأقترح توفيرها.
أدع����و زمالئ����ي الط����الب لإلقب����ال 
عل����ٰى قس����م الدوريات، مل����ا يحويه 
من املعلومات الت����ي قد تفيدهم في 

إعداد بحوثهم العلمية.

ابت�سام عبد اهلل اجلدري 
ق�شم العلوم ال�شيا�شية 

جامعة �شنعاء:
يعتبر هذا القسم من أفضل األقسام 
املوجودة في املكتبة املركزية، وذلك 
لتميزه في تقديم الخدمات للطالب 

من خالل:
1. العنص����ر البش����ري حي����ث يقوم 

بتوفير كل ما يحتاجونه.
2. الترتي����ب والتنظي����م الواض����ح، 
وعملية الفهرسة للمواضيع، حيث 
يوف����ر لن����ا الكثي����ر م����ن الوقت في 

عمليات البحث.
أح����دث  توفي����ر  القس����م  ينق����ص 

الدوريات.

• اإ�ستطـالع اأجــرتــه د/ زيــنـــب �ســهــــيــــل
متثل الدوريات اأحد اأهم م�سادر املعلومات يف اإطار اأن�سطة وخدمات املكتبة الكادميية, 
وذلــك لرتباطهــا مبختلف الأهــداف والوظائف املنوطة باجلامعــة, ووظيفة البحث 
العملــي بوجــه خا�ــس, باعتبارهــا ُتعنــى  بن�ســر جديد املعرفــة والبحــث يف خمتلف 
املجــالت والتخ�س�ســات, والتــي متثــل م�ســدرًا مهمــًا ل غنى عنــه من قبــل الباحثني 

والطالب واملهتمني.
ولالأهميــة التــي حتظى بها املطبوعــات الدورية على هذا ال�ســعيد, كانت هناك زيارة 
خا�ســة لن�ســرة »ر�ســالة املكتبــات« اإلــى ق�ســم الدوريــات, والذي ميثــل اأحد الأق�ســام 
التابعــة لإدارة اخلدمــات املكتبيــة يف املكتبــة املركزية بالإدارة العامــة للمكتبات يف 

اجلامعة اجلديدة.
حيــث مت مــن خــالل الزيــارة ا�ســتطالع اآراء عــدد مــن رواد الق�ســم, باحثــني - طالب 
وطالبــات, عــالوة علــى اإدارة الق�ســم ومنت�ســبيه, وذلك لغر�ــس الوقوف علــى اآرائهم 
وانطباعاتهم حو ن�شاط الق�شم: طبيعة اخلدمات املقدمة - التنظيم – نواحي الق�سور 

- والت�سورات واملقرتحات, ذات ال�سلة بنواحي التطوير والتحديث وال�سالح.

قــ�ســم الــــدوريـــات:

  جـــديــد الـبــحــــث والـمـــعــرفـــة

أستطـالعات

اأحمد الكوكباين

اأدعـو زمـالئـي 
الطالب لالإقبال على 
ق�شم الدوريات، ملا 

يحويه من املعلومات 
التي قد تفيدهم

 يف اإعداد بحوثهم 

ابت�شام اجلدري

يتـمــيـز الـقـ�شــم 
بالرتتيب والتنظيم، 

والــفهــر�ســـة 
للموا�شيع، وينق�ص 

الق�شـم توفـيــر 
اأحدث الدوريات

اأ. حميد القطيلي

�شمن املـعـوقـات التـي تواجه 
الق�شم: انقطاع اال�شتـراك

 يف الــدوريــات مبخــتـلــف 
اأ�شـكـالـهــا واأنواعـهـا، وقلة 

عدد املوظفني الالزميـن
 لـلعــمـــل يف الـقـ�شــم

اأ. ن�شيبة اجلرايف

مت اإعـداد وتـجـهـيـز 
الكــ�شـاف املو�شــوعـــي، 

والذي ي�شـم حتـى االآن
 ما يقارب »570«مو�شوع 

واأن�شاء جناح خا�ص مبجلدات 
ال�شحــف القـديـمــة

د/ �شعود ال�شاو�ص

مطلــوب اإ�شتئنــاف 
االإ�شرتاك يف الدوريات، 
واإن�شاء جناح الدوريات 
االلكرتونية، واالإهتمام 

الـمــادي والـمعـنــوي
 بـمـوظـفـي الـقـ�شـم

الـــخـــــال�ســـــــة
تع���د املطبوعات الدورية أح���د أهم أنواع مصادر املعلوم���ات في املكتبة 
األكاديمي���ة، والت���ي تتضمن تقس���يمات متعددة باعتبارها ُتعنى بنش���ر 
الجديد في عالم البحث واملعرفة، ويعد قسم الدوريات في املكتبة املركزية 
هو القسم املعني بإدارة مثل هذا النوع من مصادر املعلومات، وتقديم ما 
يرتبط بها من خدمات، باإلضافة إلى وجود إنطباع عالي بش���كل عام عن 
موظفي وإدارة القسم من قبل املشاركني في اإلستطالع من حيث )التعامل 
- التنظي���م - الترتي���ب ملجموعات الدوريات في القس���م - الخدمات( ولكن 

ثمة نواحي ق���ص���ور ومعوق�����ات أب����رزه�����ا:
1. توق����ف االشتراكات في الدوريات وتقادم املتوفر من�ه����ا.

2. ضي����ق )الحيز / الصالة( املخصصة لقسم الدوريات وإدارته.
3. قلة عدد املوظفني العاملني بالقسم بالقياس إلٰى طبيعة الخدمات

    واملهام واملسئوليات املنوطة بالقسم ومنتسبي�ه.

4. ع���دم توف���ر مص����ادر ال��ط���اق���ة الكه����ربائي���ة.
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اأعــالم واأعمـال

•• بدايًة اأرحب بكم يف هذا م�ستهل هذا اللقاء, ولو اأمكن احلديث 
عن ظروف ن�شاأة الدار، وطبيعة الن�شاط الذي ت�شطلعون به؟

• بدايًة أش���كركم  عل���ٰى إتاحة مثل ه���ذه الفرصة للتعري���ف بطبيعة 
األنشطة التي نمارسها، وحول نشأة، وتأسيس دار الحكمة اليمانية 
للتجارة والتوكيالت، فقد أسس���ت في العام 1981م، كأحد مؤسسات 
االس���تثمار في مجال القرطاسية، ومس���تلزمات املدارس في بالدنا، 
والتي اس���تطاعت أن تحقق نجاحًا وتميزًا في هذا املجال، مس���تندًة 
في تحقيق هذه النجاحات إل���ٰى كفاءة قيادتها اإلدارية، التي جمعت 
بني الدراس���ة والخبرات العملية، من خالل رؤيتها الثاقبة في دراسة 

متطلبات واحتياجات السوق.

متـــار�سونـهـــا؟. التي  الأنـــ�سطــــة  مــــفـــردات  عــن  •• مــــاذا 
• هناك عدد من األنشطة والتي تعكسها أنشطة أقسام ووحدات الدار، 

وه���ي ك����اآلت���ي:
- قسم 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.

الــدار؟. بـــه  ت�شطلـــع  الــــــذي  الن�شــــاط  حجــــم  عن  •• مــــاذا 
• نح���ن وكالء لعش���رين وكالة عاملي���ة، وهناك أرب���ع وكاالت في طور 
املعاملة، ونحن مس���تمرون في البحث ع���ن 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 سهلة وميسرة - 

جودة املنتجات - األسعار املنافسة - التسهيالت في السداد.

•• هــل ثمــة )عوائــق / �ســعوبات( تواجهونها خالل ممار�ســاتكم 
ملثل هذا الن�شاط؟.

• الش���ك أن هناك عوائق وصعوبات تواجه مختلف األنش���طة، كعدم 
استقرار أس���عار الصرف، والتأثر بالدوالر، وكذا في املوانئ، اال أنه 
وعل���ٰى الرغم من تل���ك الصعوبات فنح���ن وكالء للعديد من الوكاالت 

العاملية املمتازة، بل نحن في دور البحث عن املزيد منها.

اللقاء؟. هذا  ختام  يف  توجهونها  اأن  ميكن  اأخرية  •• كلمة 
• التأكي���د علٰى القي���م الدار املش���ار إليها، وأدع���و اهلل أن يمن علٰى 
بلدنا وش���عبنا بتج���اوز كافة التحديات، مع التقدم بخالص الش���كر 
لكل القائمني علٰى "رس���الة املكتبات" علٰى هذه اللفتة، وعلٰى مثل هذا 

الجهد الذي يبذلونه.

جت�ســيدًا لأهمية عالقات التعاون وال�ســراكة بني خمتلف الأن�ســطة 
واملوؤ�س�ســات, وقطاعات املال والأعمال, وملا من �ســاأنه خدمة الأهداف 

وامل�سالح امل�سرتكة, يف اإطار ال�سالح العام.
حيث مت تخ�ســي�س هذه امل�ساحة للتعريف بهذه الأن�سطة, من خالل 

ا�ست�سافة ال�سخ�سيات النا�سطة يف هذه املجالت.
املديــر   - الوزيــر  حممــد  ها�ســم  الأ�ســتاذ/  ن�ست�ســيف  حيــث 
التنفيــذي يف دار احلكمــة اليمانيــة, والذي توجهنــا اإليه بعدد من 
الت�شاوؤلت حول طبيعة الن�شاط الذي ت�شطلع دار احلكمة اليمانية، 

اأجاب عنها كالآتي:

للتجارة والتوكيالت العامة

Dar Al-Hikma 
Al-Yamania

Yemen – Sana’a

+967 1 22 77 20

+967 1 22 77 50Fax

هــا�ســم مـحـمــد الوزيــر  
املــديــــر التـنـفـيــذي

info@hikma-ye.com



 يف عصر االنترنت الس����ائدة في العالم هل س����نظل 
نذهب إل����ى املكتبات الس����تخدام واس����تعارة الكتب 
والقيام بالبحوث والدراس����ات؟ يبدو أن الجواب نعم 
وذل����ك ألن املكتبات هي أكثر من مج����رد مكان يحفظ 

املجلدات على األرفف التي أحيانًا تغطيها األتربة.

وق����د كتب الصحفي األمريكي هربرت مو ش����امب في 
صحيف����ة نيويورك تايم����ز عن مبنى املكتب����ة العامة 
الضخم والبديع الجديد في مدينة س����ياتل األمريكية 
وقال ه����ذا هو املبنى األكثر إثارة الذي يش����رفني أن 
أس����تعرضه، ووص����ف تصمي����م املبنى عل����ى يد أحد 
املهندس����ني كالثري����ا املتوهجة الت����ي تتأرجح عليها 
أحالم����ك، ومجل����ة التايم األمريكي����ة بدورها وضعت 
مبن����ى ه����ذه املكتبة ف����وق قائمتها كأفضل هندس����ة 
معمارية وهو ما يذكر باحتش����اد الزوار عند افتتاح 
مكتبة س����ياتل التي تعد إحدى أه����م املكتبات العامة 
في الوالي����ات املتحدة األمريكية والت����ي يبلغ عددها 

نحو ستة عشر ألف مكتبة صغيرة.

إذًا ف����ال زال����ت املكتبات تمث����ل ذاكرة األم����م وتؤدي 
وظيفة أساس����ية في املحافظة والتنظيم ملحتوياتها 
م����ن الكت����ب ويُنظر إليها ع����ادة أنها ركي����زة للقراءة 
الح����رة، فاملكتبة ف����ي حياتنا هي الضل����ع الرابع مع 
املنزل والعمل واملدرس����ة، وعلى الرغ����م أن هناك من 
يش����كك في أهمية املكتبات في ظل اإلنترنت وقد ربما 
ال يس����تطيع أحد التنبؤ بمس����تقبل املكتبات في ظل 
ث����ورة ورقمن����ة املعلومات التي تضع أمامنا س����ؤااًل 
مهم����ًا ح����ول الحاضر وهو )م����ا ه����و دور املكتبات 
واملؤسس����ات الثقافي����ة في زم����ن اإلنترن����ت ومئات 
املحطات الكهربائية والحوس����بة املتنامية؟( ويعتقد 
أح����د الخب����راء األمريكيني أن املكتب����ات مهمة للغاية 

لدرجة أنه كرس جزءًا من مستقبله للدعاية لها.

لكن هناك اتجاهات للتشكيك في أهمية دور املكتبات 
في ظل التطورات الرقمية الحديثة ويرجعون السبب 
في ذل����ك إلٰى الش����ركات الكبرى مثل مايكروس����وفت 
التي ساهمت في تصنيع وتجهيز أجهزة الحاسبات 

االلكترونية املتصلة باألنترنت على مس����توى العالم 
س����واًء عن طري����ق العمل أو املدرس����ة أو الجامعة أو 

املنزل.

وإذا كان األم����ر كذل����ك فه����ل تفقد املكتب����ات مكانتها 
أو تق����ل أهميتها واأله����م من ذلك هل تت����رك الثقافة 
الورقية؟ ال يمكن ألحد التنبؤ بش����كل دقيق وموثوق 
في املس����تقبل البعيد ولكن بالنسبة للمكتبات فثورة 
املعلوم����ات الرقمي����ة تثير مجموعة من األس����ئلة عن 
الحاض����ر إن املكتبات ال زال����ت مزدهرة في كل أنحاء 
العالم، فأمريكا اليوم لديها ما يقارب ستة عشر ألف 
وخمس����مائة مكتب����ة، ويعود الفضل ف����ي ذلك جزئيًا 
إلى املرافق الجديدة واملوس����عة الت����ي بنيت لخدمة 
س����كان الضواحي املزدهرة، وهن����اك العديد من املدن 
األمريكي����ة ومجتمع����ات الضواحي يقوم����ون ببناء 
مكتب����ات جديدة وحديثة وقد اعتب����ر الناس بصورة 
دائمة إن املكتبات كاملباني العامة واملهمة التي يجب 

أن يكون مظهرها مجسدًا لتطلعات املجتمع.

ه����ذا وعل����ى الرغم من منافس����ة املكتب����ات من خالل 
اإلنترنت واملكتبات الرقمي����ة ومصادر بديلة وكثيرة 
للمعلوم����ات والترفي����ه ف����ي متن����اول أيدين����ا إال أن 
للمكتب����ات والكتب قيم����ة حضاري����ة وثقافية ينبغي 
الحف����اظ عليه����ا. وعندم����ا س����ئل بعض الن����اس في 
أمري����كا من خالل االس����تقصاء الوطن����ي الذي أجراه 
معه����د كوليج للرأي الع����ام ما قيم����ة الحصول على 
مكتب����ة عامة ف����ي مجتمعك %67 قال����وا قيمة جدًا و 
%27 آخ����رون قالوا قيمة و %63 من الذين ش����ملهم 

االستطالع قالوا أنها مهمة.

وفي اس����تطالع آخر أجري لصال����ح رابطة املكتبات 
األمريكي����ة أفاد بأن %62 م����ن البالغني في هذا البلد 
يرغبون بوجود بطاقات مكتبية وهي تس����اوي نفس 
النس����بة الت����ي تس����تخدم اإلنترنت بانتظ����ام، وعلى 
الرغم مما يش����اع ع����ن املكتبات بأنه����ا مالذ لألطفال 
واملس����نني إال أن أكث����ر املترددين عل����ى املكتبات هم 
م����ن الفئة العمرية ما بني 25 إلى 34 س����نة يذهبون 

مرتني في الش����هر إلى املكتب����ات، فاملكتبات هي أكثر 
من ينش����ر معلومات على املجتم����ع أو أي معلومات 
أخرى وبالتالي لم يأتي أحد حتى اآلن وأثبت نجاحه 
في الحفاظ على املعلومات الرقمية ملدة نصف قرن أو 
أكثر كما هو الحال في املكتبات على الرغم أن الثورة 
الرقمية قد جعلت تنظيم وفهرس����ة املواد املكتبية من 
خالل املهارات املكتبية أكثر قيمة من أي وقت مضى.

وم����ن جهة أخ����رى قالت هيل����ني بلورز مديرة قس����م 
االس����تراتيجية الرقمي����ة ف����ي مكتبة والي����ة أوهايو 
األمريكية أن بناية املكتبات العامة ليس����ت مستودعًا 

للكتب بل أنها مركز لجميع الناس.
أم����ا املتفائل����ون باس����تمرار دور املكتب����ات والكتاب 
الورقي فيرجعون ذلك للعديد من األسباب التي منها:

أن اإلنترن����ت ال يتي����ح كل املعلوم����ات املطلوبة، وأن 
اإلنترن����ت تكم����ل املكتب����ات وال تعني تدمي����ر الكتب 
واملكتب����ات، وأن الرقمنة تعن����ي البقاء للكتب التي ال 
ُتبلٰى بمرور الزمن، ولهذا فإن الكتب الورقية س����وف 
تظل باقية ومستخدمة، والدليل على ذلك أن الراديو 
ما زال حيًا على الرغم من وجود التلفاز، وأن الفيديو 
ما زال����ت تس����تخدم في الس����ينما، كم����ا أن الهاتف 
املنزل����ي م����ا زال مس����تخدمًا وحي����ًا عل����ى الرغم من 
وجود الهاتف املحمول والنقال، وبالتالي فإنه ليس 
بإمكان جميع أف����راد املجتمع الدخول إلى اإلنترنت، 
ولذلك فإن الحصول على الكتاب هو األس����هل، ولذلك 
فإن املجتمع ليس مس����تعدًا بع����د للتخلي عن الكتب 

واملكتبات.

حتتل خدمات املعلومات مكانة 
مهم���ة في دعم البح���ث العلمي، 
ومل���ا كان النه���وض بخدم���ات 
يس���تلزم  وتطويرها  املعلومات 
دقيق���ة  ومعلوم���ات  بيان���ات 
وقياس���ات معلوماتية س���ريعة 
ملتطلب���ات  وملبي���ة  وس���ليمة 
القرار،  وملتخ���ذي  املس���تفيدين 
ل���ذا كان ربط مختل���ف خدمات 
املعلوم���ات - ف���ي مج���ال دع���م 
البح���ث العلمي ودع���م التعليم 
ف���ي  ووضعه���ا  وتوثيقه���ا   -
وبالس���رعة  املناس���بة  الصورة 
القرار  املطلوب���ة أمام متخ���ذي 
املستفيدين،  ش���رائح  وملختلف 
املعلوم���ات  لخدم���ات  أن  كم���ا 
دورًا فع���ااًل ف���ي تحقيق أهداف 
الجامع���ات وهي ج���زء هام من 
رس���الة الجامعات، التي تتمثل 
في دعم البحث العلمي بمختلف 

مجاالته.
ومن هن���ا ننوه بأن���ه إذا كانت 
املكتبات  فإن  س���لعة  املعلومات 
املركزي���ة الجامعية ه���ي منافذ 
تسويق هذه الس���لعة وخدمات 
املعلومات هي وس���يلة الترويج 
أهمي���ة  ف���ي  ج���دال  وال  له���ا؛ 
املعلوم���ات وقيمتها في حياتنا 
املعاصرة وهي على كل األحوال 
كل  يتخ���ذه  ق���رار  أي  أس���اس 
مس���ؤول ف���ي موقع���ه، وبق���در 
توفير املعلومات املناس���بة بقدر 
دق���ة القرار في الوقت املناس���ب 

للشخص املسؤول.
وإذا كان���ت املعلوم���ات ث���روة، 

فإن���ه ال قيمة له���ذه الثروة مالم 
يت���م اس���تثمارها، وإذا أردن���ا 
استثمار ثروة املعلومات هذه و 
تحويله���ا إلى علم نافع ومعرفة 
قابل���ة للتطبي���ق ف���إن الع���بء 
األساس���ي في سلس���لة الجهود 
الرامية إل���ى تحويل املعلومات 
إل���ى معرف���ة يق���ع عل���ى عاتق 

أجهزة املعلومات.
دوره���ا  للمعلوم���ات  أن  كم���ا 
ال���ذي ال يمك���ن إن���كاره في كل 
نواحي النش���اط، فهي أساسية 
للبح���ث العلم���ي وه���ي الت���ي 
تش���كل الخلفية املالئمة التخاذ 
الجي���دة وهي عنصر  القرارات 
الغنى عنه ف���ي الحياة اليومية 
م���ورد  وه���ي  مس���تفيد،  ألي 
والتنمية  للصناع���ة  ض���روري 
واإلدارية  االقتصادية  والشئون 

والعسكرية والسياسية.
وإذا كان���ت املعلومات طاقة فإن 
أجهزة املعلومات هي املسؤولة 
تحويل  مقوم���ات  توفي���ر  ع���ن 
ه���ذه الطاق���ة إلى ق���وة دفع في 
خدمة برامج وأه���داف التنمية 

االجتماعية الشاملة.

الـ�شـيـرة الـذاتـيــَّة
• االسم: تهاني محمد حسن موسى. 

الـمـوؤهــالت الـعلـمـيـــة:
• درجة البكالوريوس �� قس���م علم املكتبات وعلم 
املعلوم���ات ����� كلي���ة اآلداب �� جامع���ة صنعاء - 

2004م.
تخصص  • ماجستير مكتبات وعلم املعلومات - 

إدارة املكتبات بتقدير ممتاز - 2015م.  

ال�شهادات احلـا�شـلــه عليـهــا:
• ش���هادة تقديريه للجهود املبذول���ه في تطوير 

وتحديث املكتبات - جامعه صنعاء. 
• ش���هادة تقديري���ه ملوظف ع���ام 2010 - جامعه 

صنعاء.
• رخصه قيادة الحاسوب.

• ش���هادة نظام ادارةاملكتبات ومراكز املعلومات 
واألرش���يف Libsys.NET Enterprise من ش���ركه 

شارب لألنظمه. 

الوظيفه الـحـــالـيـــه:
• رئي���س قس���م مطبوع���ات املنظم���ات الدوليه- 

املكتبه املركزيه - جامعه صنعاء. 
• مسؤوله العالقات العامه في املكتبه املركزيه.

الدورات التدريبيه احلا�شله عليهـا:
• دوره تدريبيه في فهرسة وترميم املخطوطات - 

مركز جمعه املاجد للثقافه والتراث.
* دورة تدريبي���ه ف���ي مج���ال العالق���ات العامة - 

جامعه صنعاء. 
* دورة تدريبيه في مجال األرشفه اإللكترونية.

* عدة دورات في اللغه اإلنجليزية.

الـ�شـيـرة الـذاتـيــَّة
• االسم : ريحانة حسن علي مشرح.

• الجنسية : يمنية.
• مكان وتاري���خ امليالد : أمانة العاصمة 

1984م.

الـمـوؤهــالت الـعلـمـيـة:
• درج���ة البكالوري���وس ����� قس���م عل���م 
املكتبات وعل���م املعلومات �� كلية اآلداب 

�� جامعة صنعاء - 2006م.

الــدورات التدريـبـيـة :
• رخصة قيادة الحاسوب.

املكتب���ات  وإدارة  تنظي���م  ف���ي  دورة   •
الجامعية.

• دورة في فهرسة املخطوطات وترميمها.
• دورة في األرشفة اإللكترونية.

• دورة في فهرسة مداخل الهيئات.
.libsys دورة تفعيل النظام اآللي •

�شغلتـهــا: التــي  • الوظـائـف 
أخصائ���ي معلوم���ات ف���ي إدارة  • م / 

الخدمات الفنية � املكتبة املركزية.

ال�شهادات التقديرية / تقييم االأداء:
• شهادة التكريم ضمن املبرزين في عيد 

العمال العاملي - 2013م.
• ش���هادة مش���اركة في الندوة العلمية 

للمكتبات - 2004م.
• تاريخ االلتحاق بالعمل : 2007م.

في سبيل اإلرتقاء بالعمل املكتبي واملعلوماتي، 
وأدائه���ا لواجباته���ا املنوطة بها عل���ٰى الوجه 
ف���ة امللتزمة  املطل���وب، ولكونه���ا مث���ااًل للموظَّ

بأخالقيات الوظيفة.
َر إدراج اس���مها، وس���يرتها الذاتية في  فقد تقرَّ
لوحة الش���رف الخاصة باملبرِّزين في املكتبات 
الجامعي���ة، لتكون حافزًا لها علٰى اإلس���تمرار، 
واملزيد من العطاء، وحسن األداء، واإلبداع، مع 

كلَّ األمنيات لها بالتوفيق والنجاح.

في سبيل اإلرتقاء بالعمل املكتبي واملعلوماتي، 
وأدائه���ا لواجباته���ا املنوطة بها عل���ٰى الوجه 
ف���ة امللتزمة  املطل���وب، ولكونه���ا مث���ااًل للموظَّ

بأخالقيات الوظيفة.
َر إدراج اس���مها، وس���يرتها الذاتية في  فقد تقرَّ
لوحة الش���رف الخاصة باملبرِّزين في املكتبات 
الجامعي���ة، لتكون حافزًا لها علٰى اإلس���تمرار، 
واملزيد من العطاء، وحسن األداء، واإلبداع، مع 

كلَّ األمنيات لها بالتوفيق والنجاح.

7 الـعـدد )28( اأبريل/ مـايـو 2017كتابـات

هـل تفـقـد الكتـب واملكتبـات مكانتها 
فـي ظـل الـمكــتـبـات الـرقـمــيــة؟

دور خدمـات املـعـلـومـات
 يف دعـم البـحـث الـعـلمـي

مدير التحرير
د. زينب �سهيل

�سكرتري التحرير
اأ. فوؤاد الورايف

املراجعة اللغوية
ل د. اإبت�سام املتوِكّ

• د / علي مطهر العلماين • اأ.د / عبــد اهلل علـي الف�سلـي -  ق�سم املكتبات وعلـم املعلومات

تقديرًا من االإدارة العامة للمكتبات
وعرفانًا باجلهود املخل�شة، التي تبذلها 

تقديرًا من االإدارة العامة للمكتبات
وعرفانًا باجلهود املخل�شة، التي تبذلها 

االأ�شتـاذة / تهــانـي حممـد مـو�شـى االأ�شتاذة / ريـحــانــة حـ�شـن م�شـرح 

الإخراج ال�سحفي
اأ. حممد الذبحاين

 الـــعــنـــــــوان:
 جامعة �شنعاء - االإدارة العامة للمكتبات
01  �س. ب: 13509 - تليفاك�س: 464602 

succb@yemen.net.ye :الربيد االإلكرتوين
�شنعاء - اجلمهورية اليمنية +967  777718737



»مهما بلغت درجة 
�ن�شغالك، فال بد �أن 

جتد وقتاً للقر�ءة، و�إن 
مل تفعل فقد �شلمت 

نف�شـك للجـهــل
مبح�ض �ر�دتك«.

الـم�سـرف الـعــام
اأ.د/ فـوزي حمود ال�سغري

رئي�س التحريـر
اأ.حم�سن �سفيان وجيه الدين

الــعــــدد )28(  اأبريـل/ مـايــو 2017 تــاأ�ســ�ســت يف يـــولـيــو 2004م

من  اإلص���دار  ه��ذا  ياأتي 
املكتبات"  "رسالة  نشرة 
ف��ي ظ��ل ظ���روف صعبة 
بقلة  ت��ت��س��م  وق��اس��ي��ة 
امل����������وارد، وص��ع��وب��ة 
الظروف التي يعاني منها 
أبناء الوطن الصامدين .. 
وم��ع ن���درة اإلص����دارات 
في  املتخصصة  الدورية 
املكتبات  ع��ل��وم  م��ج��ال 
وامل����ع����ل����وم����ات ي��أت��ي 
الجامعية  للمكتبة  اإلعالمي  النشاط  هذا  مثل  استئناف 
ذات  موضوعات  دفتيه  ب��ني  ليضم  صنعاء،  جامعة   -
الباحثني  منها  يستفيد  وتوعوية  ومعرفية  علمية  قيمة 
علوم  بمجال  واملهتمني  الجامعات  وط��الب  والدارسني 
أجله  من  الذي وجد  السامي  الهدف  هو  وهذا  املكتبات، 
هذا اإلصدار ... والذي يتزامن مع إجراءات تفعيل النظام 
اآللي في املكتبة الجامعية، الذي سيمثل نقلة نوعية على 
طريق تطوير وتحديث املكتبة املركزية ومكتبات الكليات 
بجامعة صنعاء، ملواكبة التطورات واملستجدات التقنية 

الحديثة.
أتمنٰى أن تكون موضوعات ه���ذا العدد قد نالت رضاكم، 
وأن تك���ون أس���رة تحرير رس���الة املكتبات ق���د وفقت في 
تحقيق ماتصبو إليه، وأجدها فرصة هنا لتوجيه الش���كر 
والتقدير ألس���رة التحرير، بقيادة املش���رف العام للنشرة 
األستاذ الدكتور / فوزي حمود الصغير - رئيس الجامعة، 
والشكر موصول أيضًا لألستاذ الدكتور / إبراهيم املطاع 
- نائ���ب رئي���س الجامع���ة للش���ئون االكاديمية وش���ؤون 
املكتبات،  واألخ / األستاذ / منير عمر العولقي - مديرعام 
املكتبات، الذين ال يألون جهدًا في دعم واستمرارية صدور 

هذه النشرة.
كما ال يفوتني توجيه الشكر والتقدير والعرفان ألصحاب 
الفضل بعد هلل في تأس���يس هذا النش���اط، وإصدار هذه 
النشرة، وعلى رأسهم، وصاحب فكرة تاسيسها، ومشرفها 
العام األول األستاذ الدكتور / صالح علي باصرة - رئيس 
الجامعة األس���بق، وخلفه األستاذ الدكتور / خالد عبداهلل 
طميم - رئيس الجامعة الس���ابق، وكذلك األس���تاذ / طارق 
مصطفى س���الم - رئيس التحرير الس���ابق، وغيرهم ممن 
نكن له���م كل تقدير واحترام ممن أس���هموا في تاس���يس 

وميالد هذه النشرة.
كما أتقدم بالشكر الجزيل  لكل الذين يعملون بصمت من 
أج���ل هذا الوطن، في ظل هذه الظ���روف الصعبة واملعقدة 
التي تمربه���ا بالدنا، رغم األلم واملعاناة، وحس���بنا رضا 
هلل سبحانه وتعالٰى الذي ال يضيع أجر من أحسن عمال.

وال نخف���ي عليكم أعزاءنا الق���راء أن مالحظاتكم وآراءكم 
الس���ديدة، ورس���ائل الثناء التي نتلقاها كانت لها آثارها 
اإليجابي���ة، ووضعتن���ا أمام تح���د كبير، وبما من ش���أنه 
تطوير األداء، وبما يتوافق مع أهداف رس���التنا في خدمة 
الباحث���ني والدارس���ني .. ونجدد الدع���وة ألصحاب الفكر 
والثقاف���ة والصحاف���ة واالق���الم املتخصص���ة والباحثني 
والكتاب واملهتمني إلبداء اآلراء واملالحظات حول مثل هذا 
النش���اط اإلعالمي، وملا من شأنه إثراء األعداد القادمة من 

هذه الدورية.
وف���ي الختام أود اإلش���ارة إلٰى أننا ف���ي مكتبات جامعة 
صنعاء ال نألو جهدًا في الدفع بعجلة التحديث والتطوير 
والتق���دم نحو نظم املعلومات الحديث���ة، نظرًا ملا تواجهه 
مؤسس���تنا من تحديات في ظل األوض���اع الراهنة، والتي 
تعد األخطر ممامرت به في املراحل السابقة على اإلطالق، 
وذل���ك أن االنتقال الى األلفية الثالث���ة فعليًا يتطلب جملة 
من الشروط واملهام والتي تأتي على رأسها مهمة االنتقال 
إلٰى مجتمع املعلومات واس���تيعاب أطره وأدواته وآفاقه، 
ليصبح عالم الغد أس���عد من الحاضر، فاملعرفة واملعلومة 
هي نقطة البداية، فمن تزود بهاس���يكمل مسيرته، ومن لم 
يتزود بها س���يقف مكانه، وعلينا أن نختار أين ينبغي أن 

نكون.

املخلصة  ل��ل��ج��ه��ود  ت��ق��دي��ر�ً 
علي  صالح   / د  أ.  بذلها  التي 
توليه  ف��ت��رة  خ���الل  ب���اص���رة، 
رئ��اس��ة ج��ام��ع��ة ص��ن��ع��اء، من 
وإسهاماته  اهتماماته،  خ��الل 
مستوٰى  من  الرفع  في  الفاعله 
واملعلوماتي،  املكتبي  العمل 
ال��ع��ام  تخصيص  خ���الل  وم���ن 

وتحديث  لتطوير  كعام  2004م 
جامعة   - الجامعية  املكتبات 
ُعد،  الصُّ مختلف  علٰى  صنعاء، 
من  العديد  نشر  منها  وال��ت��ي 
ذات  اإلص������دارات واألب���ح���اث 

الطبيعة املنهجية والثقافية.
حي���ث إتخ���ذت إدارة جامع���ة 
صنعاء قرارًا تضمن إطالق إسم 

الدكت���ور / باص���رة عل���ٰى قاعة 
التدريب ف���ي املكتب���ة املركزية 
للمكتب���ات  العام���ة  ب���اإلدارة 
علٰى  تقديرًا وعرفان���ًا بجهوده 

هذا الصعيد.
أهمية  فيه  شك  ال  مما 
الدور الذي تلعبه املكتبة 
تحقيق  ف��ي  الجامعية 
األه�����داف وال��وظ��ائ��ف 
امل��ن��وط��ة ب��م��ؤس��س��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي، 
وامل��ت��م��ث��ل��ة ب��وظ��ائ��ف 
ال��ب��ح��ث وال���ت���دري���س 

وخدمة املجتمع.
وللداللة علٰى أهمية مثل 
هذا الدور نقف علٰى ذلك 

الحضور املهم للنشاط املكتبي  في مختلف الكليات واملراكز 
العلمية والبحثية ومختلف الهيئات التابعة كاملستشفيات 
من  والهيئات،  واملؤسسات  ال��وزارات  وسائر  التعليمية، 

خالل املكتبة، ومواكبة التطورات املعلوماتية.
بخصوصيات  يتسم  واملعلوماتي  املكتبي  النشاط  أن  إال 

معينة، تتطلب الوقوف أمامها، والتي منها:
بها  تضطلع  التي  وامل��ه��ام  واألنشطة  الخدمات  طبيعة   •
املكتبة ومكتبيوها، والتي تصنف إلٰى خدمات مباشرة وغير 
التنظيم  وطبيعة  والتنوع،  بالتعدد  تتسم  والتي  مباشرة، 
والهيكل الضخم لإلدارة العامة للمكتبات الجامعية، والذي 
الكليات  مكتبات  ليشمل  وجغرافيًا،  وأفقيًا  رأسيًا  يمتد 
الفرعية التابعة في املحافظات املجاورة، والذي يعكس حجم 
باملكتبة ومكتبييها،  املنوطة  الكثيرة واملتعددة  املسئوليات 
الالئحة  تعكسه  وك��م��ا  واإلش����راف،  اإلدارة  ومتطلبات 

التنفيذية للمكتبة الجامعية.
• مجتمع املستفيدين من خدمات املكتبة الجامعية، والذي 
يتمثل في: أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، والباحثني 
واملوظفني والطالب في الجامعة، وسائر الجامعات األخرٰى، 
ويزداد األمر وضوحًا عندما يتم الحديث عن جامعة بحجم 
صنعاء، فإنه يتضح لنا حجم املسئوليات الجسيمة امللقاة 
علٰى عاتق املكتبة الجامعية: إدارة وتابعني، عندما نتحدث 
ألف طالب  عن مجتمع املستفيدين الضخم ملا يناهز )80( 
والباحثني،  التدريس،  هيئة  أعضاء  عن  ناهيك  وطالبة، 
من  وغيرها  الجامعة  داخ���ل  م��ن  وغيرهم  وامل��وظ��ف��ني، 

الجامعات.
• خاصية النمو التي تتسم بها املكتبة الجامعية، وتحديات 
يشهدها  التي  املتسارعة  للتطورات  واملواكبة  التحديث 
يتطلبه  وما  واملعلومات،  اإلتصاالت  تكنولوجيا  مجال 
 / تقنية   - مالية  التطورات:  تلك  إمكانات، ملواكبة  ذلك من 
برمجيات - تجهيزات - تدريب، وكذلك الحال في ما يخص 
من  واملفيد  بالجديد  الجامعية  للمكتبة  التزويد  عمليات 
عمليات  خالل  من  املعرفية،  واألوعية  املصادر،  مختلف 
التي  الدولية  املعارض  خالل  من  سواًء  الدورية،  التزويد 
تنظم في الداخل والخارج، أم من خالل اإلشتراك )في حالة 

الدوريات مثاًل(، وما تتطلبه من إمكانات.
الجامعة وسائر  بني  والثقافية  العلمية  العالقات  تنمية   •
والبحثية،  والثقافية  العلمية  واملؤسسات  الجامعات 
املطبوعات  ملختلف  والتبادل  اإله��داء  عمليات  خالل  من 

واملصادر.
التي  التدريب  وظيفة  التدريبية:  واإلحتياجات  التدريب   •
تضطلع بها املكتبة الجامعية، من خالل الرحالت التي تنظم 
تنظم  والتي  واملعلومات،  املكتبات  قسم  وطالبات  لطالب 
علٰى  عالوة  وغيرهم،  القسم،  في  األساتذة  مع  بالتنسيق 
ذاتها،  الجامعية  املكتبة  ملنتسبي  التدريبية  اإلحتياجات 
وفقًا ملا تمليه طبيعة العمل املكتبي واملعلوماتي، في ظل 

التطورات املتسارعة التي يشهدها هذا املجال.
النظر  إعادة   - بالنتيجة   - يستلزم  إليه  اإلش��ارة  تمت  ما 
اإلمكانات  حجم  ويعكس  الجامعية،  املكتبة  أوض��اع  في 
املكتبات  إلدارة  تخصص  أن  يفترض  التي  وكيفًا"  "كمًا 
كما  والخدمات  واملهام  املسئوليات  بتلك  للقيام  الجامعية 
ينبغي، بل وإعادة النظر في أوضاعها التنظيمية، بما من 
والخدمات،  واملهام  املسئوليات  مختلف  استيعاب  شأنه 
وفقًا ملبدأ نطاق اإلشراف في اإلدارة، وبما من شأنه قيام 
املكتبات الجامعية بالدور املنوط بها علٰى الوجه املطلوب، 

عالوة علٰى مواكبة التطورات التي يشهدها هذا املجال.

املحطة األخيرة

اإجنـازات وجـهــود
 جـديـرة بالتقديــر

تقديراً جله�ده يف تط�ير املكتبة اجلامعية:

اإطـالق اإ�شم الدكتور/ با�شرة على
�شالة التدريب يف املكتبة املركزيـة

ثنـائـيـة اجلـمـال واملـعـرفــة 

واح�ة املكت�ب�اتواح�ة املكت�ب�ات

بقـلـم / رئـي�س التحـريــر

املكتبة اجلامعيَّة ..
خ�سو�سيَّة الدور ومتطلَّباته

ء

اأ / فـوؤاد علـي الـورافـي

وجمال  املعرفة  تتكامل  حينما 
واألذهان،  العقول  تتفح  الطبيعة، 
من  للمزيد  ملهمة  بيئة  وت��غ��دو 

الجمال والتحصيل واإلبداع.
تعك���س الص���ورة جانب���ًا من 

الجهود التي تبذلها قيادة املكتبة 
الجامعي���ة، عل���ٰى صعي���د إضفاء 
في  الجمالية  اللمس���ات  وتنمي���ة 
مراف���ق املكتبة املركزية - الجامعة 
متنفس���ًا  لتش���كل  الجدي���دة، 

جمالي���ًا ومعرفي���ًا يلي���ق بمكتبة 
قدم���ت - ومازالت - تق���دم الكثير 
م���ن الخدم���ات الجليل���ة للطلب���ة 
والباحثني ضمن منتسبي جامعة 
صنعاء وسائر الجامعات اليمنية.

ت�سجيع الطالب علـى القراءة من خــالل
 و�سـع قـطــع ال�سـ�ك�لته يف ثنايا الكتب

يف جامعة كامربيدج:

املكتبة  قيادة  تضم  تذكارية  �سورة 
الجامعية مع أصدقاء املكتبة في عدٍد 
صنعاء  العاصمة  أمانة  م��دارس  من 
مت  وضواحيها، خالل الزيارة التي ُنظِّ

مؤخرا ألٰى املكتبة املركزية. 
اليمنيني  إرتب���اط  تعك���س  الزيارة 
بالكتاب، وتوقهم للمعرفة، في س���لوٍك 
حض���اري طاملا ع���رف ب���ه اليمنيون، 
بشهادة أبرز الناش���رين العرب خالل 
فعاليات معارض الكتاب الدولية التي 

مت في العاصمة صنعاء. ُنظِّ

�سعيًا منها لتنمية عادة القراءة، وتحفيز الطالب علٰى ارتياد 
)كامبريدج(  في جامعة  )نيونهام(  كلية  املكتبة، عمدت مكتبة 
إلٰى وضع قطع من الشوكوالته في ثنايا أحد عناوين الكتب في 
املكتبة، ليكون في إنتظار سعيد الحظ بتلك املفاجأة، والفوز 

بقوالب الشوكوالتة.
ففي أحد املرات كان س���عيد الحظ هو أحد الطالب الذي تفاجأ 
بقطع الشوكوالته، التي وضعت في أحد كتب األدب اإلنجليزي 
ل���� "مارغري���ت درابل"، وهو األم���ر الذي يعكس م���دٰى اهتمام 
القائم���ني علٰى ه���ذه املكتبات بأهمي���ة املكتب���ة، وتنمية عادة 
القراءة في أوس���اط الطالب، من خالل تقديم مثل هذه الحوافز، 

والتي اعتبرها البعض لفتة رائعة من قبل املكتبة.

اأ�شدقاء املكتبة 
يف رحلة خا�شة 
للمكتبة املركزية

املكتبـة املركـزيــة:


