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 الجكتؾراه رسالة 
الخسائل الجامعية السرخية فـي مجـال الدرا ـة : دراسـة لمزـبب الببميـؾوخافي والشذـخ واإلفـادة مـؽ 

كميـة اآلداب ، قدـؼ  ،. القاىخة : وامعة القاىخة السحتؾى / إشخاف األستاذ الجكتؾر حذست قاسؼ 
) أويـــدت الخســـالة  سخشبـــة الذـــخف األولـــ  والتؾ ـــية  م9111 السكتبـــات والؾقـــائع والسعمؾمـــات ،

 . ظبا تيا وشبادليا مع الجامعات العخبية واألوشبية(
 

 رسالة الساودتيخ 
؛ دراسة ببميؾمتخية /  9121ـ 9111الكتب الستخوسة إل   المغة العخبية في مرخ في الفتخة مؽ  

كمية اآلداب ، قدؼ  ،. القاىخة : وامعة القاىخة  إشخاف األستاذ الجكتؾر دمحم فتحي  بج اليادي
 )أويدت الخسالة بتقجيخ مستاز( م9122 السكتبات والؾقائع والسعمؾمات ،

 
 ب  ) التأليف والتخوسة ( قانيًا : الكت

/ شــأليف ارلــيؽ شيمــؾر ، و دانيــل وــؾردي؛ شخوســة ىاشــؼ فخحــات.  4ششغــيؼ السعمؾمــات ـ الظبعــة  .9
 ص(. 344مج ) 8م . 8198ىـ/9344الخياض : الشذخ العمسي والسظا ع، 

والسعمؾمات ببعجيو  يتشاول ىحا الكتاب إحجى أىؼ القزايا الفشية في مجال  مؼ السكتبات
مؽ أكثخ السجاالت شأقخًا " ششغيؼ السعمؾمات" ذلػ أنيا   األكاديسي والتظبيقي أو السيجاني ، وىي قزية

والسعمؾمات مشح ستيشيات القخن   انعكاسات التظؾرات التقشية الحجيثة التي شحيب  عمؾم السكتبات
 ة ما يترل  قزايا ششغيؼ مرادر السعمؾمات اإللكتخونية، وششغيؼ العذخيؽ السيالدي السشرخم، وبخا

السعمؾمات في البيئة الخقسية.  و م   فحات يديج  جدىا  م  الخسدسائة  فحة،  دب السؤلفان 
حريمة خبخشيسا البحثية والعسمية في السجال مسا كان لو انعكاساشو  م  اإلحاطة  كل وؾانبو وأ عاده، 

 عاد  بخ أحج  ذخ فراًل استغخقت أكثخ مؽ خسدسائة  فحة، وذيمت بثالقة حيث انتغست ىحه األ
وقائسة السرادر السخوعية. وقج ششاول السؤلفان  بخ ىحه الفرؾل  مالحع، ناىيػ  ؽ الكذافات

يقية، والتشغيسية، والتقشية.  أما "  كافة أ عادىا التاريخية، والشغخية، والتظبقزية "ششغيؼ السعمؾمات
مؽ حيث  سع السعالجة فقج شجمت في التشاول الثخي والتفريمي لكل ما يترل  قزايا ششغيؼ 

 . السعمؾمات
  

 



أساســيات مــا وراب البيانــات الخترا ــيي السكتبــات والسعمؾمــات /شــأليف بخيدــيال كــابمؽ ؛ شخوســة  .8
 ص .314،  8112، ية  : مكتبة السمػ فيج الؾطش خياضىاشؼ فخحات . ال

شعج قزية ما وراب البيانات ) أو السياديتا ( مؽ القزايا   السدتخمص:
الحيؾية التي فخضت نفديا  م  مجال السكتبات السعمؾمات في الدشؾات 
األخيخة ، وقج كان ليحه القزية انعكاساشيا الؾاضحة  م  الخظب والبخامج 

والسعمؾمات في الغخب ، وبخغؼ كثخة الشتاج التعميسية لسجارس  مؾم السكتبات 
الفكخي األوشبي  ؽ ىحه القزية ، إال أنو شذتت بيؽ أشكال الشذخ ومشافحه ، 
ومؽ قؼ بجت الحاوة ماسة لعسل  مسي يحيب  جسيع وؾانب ىحه القزية ، 
ويمسمؼ شتات ما كتب  شيا ، ويعخض أ عادىا في سياق متكامل يعيؽ  م  

تيا ، وقج واب ىحا الكتاب ليكؾن أول  سل  مسي يمبي استيعابيا وفيؼ حقيق
فعبخ قسانية  ذخ فراًل مقدسة  م  قدسيؽ رئيديؽ ششاولت   ىحه الحاوة ؛

مؤلفة ىحا الكتاب ـ وىي مؽ الثقات في ىحا السجال ـ القزية بخمتيا ، ما بيؽ 
 .أ عادىا الشغخية ووؾانبيا التظبيقية

 

مد ؛ شخوسة ىاشؼ فخحات و وبخيل  خيذـي . الخيـاض : مكتبـة السكتبات الخقسية / شأليف وليؼ آر  .4
 .ص 114م . 8114ىـ / 9383السمػ فيج الؾطشية ، 

يعالج ىحا الكتاب مؾضؾع السكتبات الخقسية كحجى الثؾرات الحجيثة في  الؼ 
السكتبات وشقشيات السعمؾمات والذبكات ، وفزاًل  ؽ كثيخ مؽ السعالجات الفشية 

خقسية ، يدتعخض كثيخ مؽ القزايا ذات الرمة السترمة بيحا لبشاب السكتبات ال
الشسب مؽ السكتبات كالقزايا االوتسا ية والقزايا االقترادية وقزايا الشذخ 

   اإللكتخوني .
 

ىاشؼ فخحات ، دمحم وـالل شخوسة / شأليف دمحم مكي الدبا ي ؛ مكتبات السداوج : دراسة شاريخية  .3
 448م.  8114ىــ/9383فيرـل لمبحـؾث والجراسـات اإلسـالمية ، غشجور . الخياض : مخكد السمػ 

 ص.

يعــج ىــحا الكتـــاب فخيــجًا فــي مجـــال اىتسامــو ، بــل يعـــج أول كتــاب يــؤرخ لسكتبـــات 
السدـاوج فـي العـالؼ ، حيــث يتشاوليـا فـي دراسـة شاريخيــة ر ـيشة مؾققـة مـؽ وسيــع 

ة لمـجكتؾراه قـجمت وؾانبيا التاريخية والتشغيسية والفشية ، وقج قجم في األ ل كخسـال
    إلحجى الجامعات األمخيكية ، وألىسية الكتاب فقج شخوؼ إل  المغة الفارسية.

 



 193م .   8118ىــ /9384، الخياض  : مكتبة السمـػ  بـج العديـد العامـة … . الؾا في الكتاب ق .1
 [. االشتخاك ]   41ص . سمدمة األ سال السحكسة ؛ 

شجسيـع وشحخيــخ لكـل مــا كتــب  ـؽ الكتــاب ومكؾناشـو فــي التــخاث العخبـي ،  ســا ذي ذلـػ مــؽ ، وقــج 
اشتسل الكتاب  م  قالقة و ذخيؽ فراًل ، شزسشت السئـات مـؽ األشـعار والحكـؼ واألمثـال العخبيـة 

 واألوشبية . 

كذاف مجمة أحؾال السعخفة : مؽ العجد األول حت  العجد العذخيؽ . الخياض : مكتبـة السمـػ  بـج  .4
 . (  االشتخاكص) 911م ،   8118ىـ / 9384، العديد العامة 

يقؾم ىـحا العسـل بتكذـيف األ ـجاد العذـخيؽ األولـ  مـؽ مجمـة أحـؾال السعخفـة التـي 
ض ، ومؽ خال ليحا الكذاف يدتظيع شرجرىا مكتبة السمػ  بج العديد العامة  الخيا

القــارئ البحــث  ــؽ كــل مــا شزــسشتو السجمــة مــؽ مقــاالت أو دراســات أو مذــاركات 
     مسية .

 

دليل الخسائل الجامعيـة التـي أوازشيـا كميـة اآلداب ـ وامعـة القـاىخة مشـح إنذـائيا حتـ  نيايـة  ـام  .3
 )  االشتخاك ( . مج 8،  9118. القاىخة : مخكد الشذخ لجامعة القاىخة ،   9111

الخسـائل الجامعيـة التـي   ىحا الجليل  بـارة  ـؽ ببيمؾوخافيـة شعـخف  جسيـع
أوازشيا األقدام األكاديسية لكمية اآلداب  جامعة القاىخة مشح نذـأشيا حتـ  

    9111 ام 

 كميــة اآلداب ـ وامعــة القــاىخة . القــاىخة : مخكــد  9111دليــل الخســائل الجاريــة حتــي نيايــة  ــام  .2
 ص )  االشتخاك ( 942،  9118 جامعة القاىخة ،  الشذخ

ىحا الجليل  بـارة  ـؽ ببيمؾوخافيـة شعـخف  الخسـائل الجامعيـة التـي سـجمت 
في األقدام األكاديسيـة لكميـة اآلداب  جامعـة القـاىخة ولـؼ شكـؽ قـج أويـدت 

   . 9111حت   ام 

ـ وامعة القاىخة مشح إنذـائيا حتـ  الجليل الببميؾوخافي لمخسائل الجامعية التي أوازشيا كمية اآلداب  .1
 مج )  االشتخاك ( .  4،  9114. القاىخة : كمية اآلداب ، وامعــــة القاىخة ،  8. ط 9114

ومـؽ   ، 9111ىحا الجليل  بارة  ؽ شحجيث لمعسل الدابع الحي كـان يتؾفـع  شـج  ـام 
يـة لكميـة اآلداب الخسائل الجامعيـة التـي أوازشيـا األقدـام األكاديس  قؼ فيؾ يعخف  جسيع

   9114 جامعة القاىخة مشح نذأشيا حت   ام 



حخكــة التخوســة فــي مرــخ : دراســة ببميؾمتخيــة الشجاىاشيــا العجديــة والشؾ يــة . القــاىخة : العخبــي  .91
 ص . 921، 9119لمشذخ والتؾزيع ، 

يخ ج ىحا الكتاب حخكة التخوسة في مرـخ خـالل الشرـف الثـاني مـؽ القـخن العذـخيؽ ، 
، وذلـػ مـؽ خـالل شحميـل االشجاىـات العجديـة  9121ـ  9111خـالل الفتـخة مـؽ وشحجيـجًا 

 والدمشية والسؾضؾ ية والمغؾية لمكتب التي شخوست إل  المغة خالل ىحه الفتخة .

 
 قالثًا: البحؾث والجراسات السشذؾرة في دوريات  مسية محكسة

11. Authorship patterns in the field of Agricultural Sciences in Egypt.  

Scientometrics: An International journal for all quantitative aspects of 

the science of science, communication in science and science policy . 
vol.55, No.2(2002), p. 157-170 .   

This study examines patterns of authorship in nineteen Egyptian journals of agricultural 

science. Multiple authorship was found to be the predominant trend in the field and co-

authored papers accounted for some 79 percent of the sample. The most common form of 

multiple authorship involved three people. Considerable variation was found among sub-

fields and co-authorship was found to be most common in social-science related 

agricultural disciplines. The author found no significant differences in patterns of 

collaboration in the agricultural sciences in Egypt and two the other developing countries 

for which comparative data was available.  

http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=-cMzjVAAAAAJ 

شرجرت ىحه الجراسة قائسة الجراسات السشذؾرة في ىـحا العـجد ،  وقـج  ـشفت الجوريـة نفدـيا  ) ممحؾعة : 
، ولمفتــخة مــؽ  8111التــي نذــخت فييــا الجراســة ضــسؽ أفزــل  ذــخ دوريــات فــي مجــال السعمؾمــات  لعــام 

ــيؼ ، ووــاب شخشيبيــا فــي السخشبــة الخا عــة فــي التقيــيؼ األول ، وفــي السخشبــة الثامشــة فــي الت 8119-8111 قي
 الثاني ، ذلػ ا تساداً  م  قياس معامل التأقيخ الشدبي ، راوع الخا ب

www.SCI-BITES Journals Ranked by Impact - Information Science & Library 

Science.htm  
ـ ويسكـؽ   مـ  مدـتؾى العـالؼ ـجة  ـاحثيؽ مؽ قبـل   citedوشججر اإلشارة أن ىحه الجراسة شؼ اإلشارة إلييا 
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( : بـــيؽ احتياوـــات ســـؾق العســـل Metadata Librariansؾ مـــا وراب البيانـــات )اخترا ـــيــــ   .98

 [.اإل جادوالسدؤوليات السيشية ومتظمبات التأىيل ]قيج 
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ـ اشجاىات سؾق العسل الخترا يي السكتبات والسعمؾمـات فـي الـجول الستقجمـة والشاميـة : دراسـة  .94
 [.اإل جادمقارنة ] قيج 

راســة قــجمت فــي دور السكتبــات العامــة فــي شبشــي قزــايا السجتســع وششسيــة القــيؼ والسؾاطشــة ". د .93
السمتقــ  الخا ــع الخترا ــيي السكتبــات العامــة فــي السسمكــة العخبيــة الدــعؾدية " السكتبــات العامــة 

ه السؾافــع 9343/ 81-84ودورىـا فـي السجتسـع"  نغستـو وزراة الثقافــة واإل ـالم ، فـي الـجمام ، 
 ج الشذخ(. يم . )ق8-3/8/8194

فــي حــل فــي السجتســع ، وبخا ــة لسكتبــات العامــة الــجور الــحي يسكــؽ أن شمعبــو ادراســة  ــؽ 
رؤاه   مذكالت وقزايا السجتسع ، وفي ششسية  القيؼ وشعديـد السؾاطشـة ، وقـج سـجل الباحـث فييـا 

في ىحا الرـجد ، مـع  ـخض نسـاذج لسكتبـات  امـة فـي مجتسعـات أوشبيـة شقـؾم بيـحا الـجور ، قـؼ 
لعامة في السشظقـة العخبيـة لمشيـؾض بيـحه طخح خظة يسكؽ أن شكؾن استخاشيجية لتظؾيخ مكتباششا ا

التحــجيات التــي األدوار ، وقــج  ــخج فــي ســياق حجيثــو  ــؽ ىــحا السؾضــؾع لؾاقــع مكتباششــا العخبيــة و 
شؾاوييا في الؾقت الحاضخ ، قؼ طخح رؤيتو لعالج كثيخ مؽ وؾانب الزعف التي شعتخييا.  وىحه 

كتبـات فـي السدـتقبل القخيـب، مدـتشجًا فـي الخؤى يعجىا شظمعات لسا يشبغي أن شكؾن  ميـو شمـػ الس
ودورىـا الحيـؾي الـحي شؤديـو فـي السكتبـات العامـة كل ما طخحو فييـا  مـ  قشا تـو التامـة  أىسيـة 

السجتسع مؽ وية ، وادراكًا لظبيعة و عؾبة التحجيات الحالية التي شؾاوييا ، وخا ة في عل ما 
  فخضتو البيئة الخقسية مؽ شغيخات وشحؾالت . 

 

ــ  الثــاني الس .91 ــي السمتق ــجمت ف ــات السدــتقبل" دراســة ق ــيؽ شحــجيات الحاضــخ وشظمع ــات العامــة ب كتب
 عه / السؾافـ9341 ـفخ  83-81الخترا يي السكتبات العامة في السسمكة العخبية الدعؾدية . 

  م . الخياض : وزارة الثقافة )قيج الشذخ( 8194ديدسبخ  82-41

ييا الباحث أىـؼ مالحغاشـو ورؤاه  ـؽ واقعيـا العخبية سجل فالسكتبات العامة دراسة  ؽ 
وحــؾل التحــجيات التــي شؾاوييــا فــي الؾقــت الحاضــخ ، قــؼ طــخح رؤيتــو لعــالج كثيــخ مــؽ 
وؾانـب الزـعف التـي شعتخييــا.  وىـحه الـخؤى يعـجىا شظمعــات لسـا يشبغـي أن شكـؾن  ميــو 

التامـة  شمػ السكتبات في السدتقبل القخيب، مدتشجًا في كـل مـا طخحـو فييـا  مـ  قشا تـو
ودورىــا الحيــؾي الــحي شؤديــو فــي السجتســع مــؽ ويــة ، وادراكــًا السكتبــات العامــة  أىسيــة 

لظبيعـة و ــعؾبة التحــجيات الحاليــة التـي شؾاوييــا ، وخا ــة فــي عـل مــا فخضــتو البيئــة 
عــائف السكتبــات الخقسيــة مــؽ شغيــخات وشحــؾالت . وقــج اســتيل الكاشــب حجيثــو  ــؽ أىــؼ و 

ــج  العامــة ــؼ شبعــو بتحجي ــاله  مشغؾمــة مخافــع السعمؾمــاتىــحه السكتبــات  مؾقــع، ق ــؼ ش ، ق
ــػ لمحــجيث السخكــد  ــؽ التحــجيات التــي  بتعخيــع مخترــخ  خــجماشيا. وقــج انتقــل  عــج ذل

، وـابت  مـ  الشحـؾ رئيدـة شؾاوييا. وقج حرخ الباحث شمػ التحـجيات فـي قسـان فئـات 



ة التحـجيات الساديـ،  يسيةالتشغ، التحجيات لتحجيات الفكخية ، ا التحجيات البذخيةالتالي: 
. وفـي التحجيات التقشيـة،  التحجيات السجتسعية،  اإلدارية، التحجيات التحجيات السالية ، 

ىحا الرجد  خف  ظبيعة كل فئة مؽ ىحه التحجيات الخئيدة ،  ارضًا التحـجيات الفخ يـة 
ذلـػ قـجم السخشبظة بيـا فـي نقـاط محـجدة ، قـؼ أشبعيـا بخؤيتـو لعـالج شمـػ التحـجيات.  عـج 

 عض السقتخحات السذتخكة التي شعالج في مجسميا الكثيخ مؽ السذكالت ونقاط الزـعف 
التــي افخزشيــا شمــػ التحــجيات ، قــؼ اختــتؼ السقالــة بتؾ ــية ىامــة مفادىــا إ ــجاد دراســات 

 مشيجية الحقة حؾل قزايا السكتبات العامة العخبية ومذكالشيا. 

 

جاىات حرخ اإلنتاج الفكخي وشرشيفو في كتابي : " كذف دراسة الش:  مؽ حاوي خميفة إل  بيخسؾن  .94
لبيخسؾن " ، وويؾد الباحثيؽ  index Islamicusالغشؾن لحاوي خميفة " ، و " الكذاف اإلسالمي  

حاوي خميفة: الببميؾغخافيا وشرشيف العمؾم في "دراسة مقجمة إل  مؤشسخ : .  السعا خيؽ حؾليسا 
. يشغسو معيج السخظؾطات العخبية ، ومخكد  ”يخية وأسئمة العرخالحزارة اإلسالمية: الخؤية التار 

 2-4البحؾث اإلسالمية ، ومؤسدة إسظشبؾل لمتعميؼ واأل حاث. اسظشبؾل ، شخكيا ، خالل الفتخة مؽ 
 ) قيج الشذخ في كتاب السؤشسخ (  م. 8191مارس 

اشفاقيسا في اليجف ، إال شقف ىحه الجراسة  شج  سميؽ وميميؽ ، وميسة أول . فيحان العسالن رغؼ 
أنيسا شفخقا في سبل الؾ ؾل إل  شمػ السيسة. ومع ذلػ أراىسا قج شحسال شبعات ىحه السيسة بتجخد 
وإخالص، فكتب ليسا البقاب في  يؾن مؽ قجر ىحه السيسة قجرىا ، وفي ووجان مؽ  خف ليا قيستيا 

، وحاضخة ، بل وفي مدتقبمو. أما  ودورىا  في خجمة التأريخ لتخاقشا الفكخي اإلسالمي في ماضيو
العسالن فيسا " كذف الغشؾن" لحاوي خميفة ، و" الكذاف اإلسالمي " لبيخسؾن" . والسيسة فيي " 
الببميؾوخافيا " ، والتي شعخف ـ في أ دب معانييا وشعاريفيا ـ  أنيا ميسة حرخ الشتاج الفكخي والتعخيع 

أو في دولة أو مشظقة وغخافية محجدة ، أو في   و . سؾاب أكان ذلػ في مجال مؾضؾ ي معيؽ ،
وىحه الجراسة ال شدع  ـ في  أحجىسا أو كمييسا ، أو في حجود قج شتدع ألكثخ مؽ ذلػ أو أقل مشو.

السقام األول ـ لمكذف  ؽ دورىسا والتشقيب  ؽ أىسية ىحيؽ العسميؽ ، فقج  اشت مؤكجة وراسخة لكل 
الؾقؾف  م  وؾانب ال شدال خافية  ؽ  حاولتمؽ يعخف القميل ـ وليذ الكثيخ ـ  شيسا ، وإنسا 

ع ،مؽ وية ،  ومعخفة ما لؼ يتؾافقا الكثيخيؽ ، ومؽ قؼ استكذاف ما بيشيسا مؽ قؾاسؼ ونقاط شؾاف
 ذأنو مؽ وية أخخى، واستجالب ما أسيست  و التقشية الحجيثة في شعديد مكانتييسا ، أو  م  األقل 

 محاولة البحث  ؽ سبل شأخح بتمػ التقشيات إل  طؾر شفعيل خجماشيسا ووعائفيسا. 
  



دراسة حاوي خميفة نسؾذوًا.  الغشؾن للكتب التخاث العخبي : كتاب كذف إنذاب قؾا ج بيانات  نحؾ  .93
حاوي خميفة: الببميؾغخافيا وشرشيف العمؾم في الحزارة اإلسالمية: الخؤية "مقجمة إل  مؤشسخ : 

. يشغسو معيج السخظؾطات العخبية ، ومخكد البحؾث اإلسالمية ، ومؤسدة  ”التاريخية وأسئمة العرخ
) قيج الشذخ  م. 8191مارس  2-4خالل الفتخة مؽ إسظشبؾل لمتعميؼ واأل حاث. اسظشبؾل ، شخكيا ، 

   في كتاب السؤشسخ (

يزع الباحث في ىحه الجراسة شرؾرًا الستثسار امكانات شقشيات السعمؾمات في خجمة كتب التخاث 
العخبي واإلسالمي ، وشحجيجًا شقشيات إنذاب قؾا ج البيانات ، حيث يزع شرؾرا في ىحا االشجاه ، مع 

وقج اشتسمت الجراسة  م  شفا يل ىحا الترؾر الغشؾن لحاوي خميفة نسؾذوًا ،  اشخاذ كتاب كذف
   ومكؾناشو ومقؾماشو .

في الكتاب التحكاري : " رحمة  خبية في السكتبات و مؼ   889-912حذست قاسؼ  العالؼ الستخوؼ ص  .92
السعمؾمات ، دراسات ميجاة إل  األستاذ الجكتؾر حذست قاسؼ  سشاسبة بمؾغو الدبعيؽ "/ شحخيخ  بج 

 ص 431م 8194الخحسؽ فخاج ، القاىخة : دار غخيب لمظبا ة والشذخ ، 

حج مؽ وؾانب اإلبجاع العمسي لألستاذ الجكتؾر حذست قاسؼ ، ىحا الجانب ىؾ مقالة  ؽ وانب وا
ويؾده في التخوسة ، التي شجدجت في نقل كثيخ مؽ أميات السؤلفات اإلنجميدية إل  العخبية ، و وقج 
حاول الباحث فييا إبخاز أىؼ معالؼ ويؾد و ظاب شيخشا في ىحا الجانب ، وبذكل مخترخ  مع 

ارة إل  ما أراه مشاسبًا ليكؾن مجخال ومشظمقًا لجراسات الحقة مشذؾدة، دا يًا  الحخص  م  اإلش
السؾل  الكخيؼ أن يقيض لمكذف  ؽ ىحه الجؾانب  كامل معالسيا مؽ محبيو وشالميحه مؽ يؾلييا مؽ 
الجراسة السشيجية ما شدتحع. وفي الجراسة شؼ شقجيؼ  وقفة أول  ضخورية  شج  عض السالمح العامة 

ج اإلنتاج الفكخي لذيخشا ، قؼ يأشي  عجىا الحجيث السخكد  ؽ التخوسة، وقج وعمت ىحه الؾقفة لخ ي
األول  في  شؾانيؽ ، واب أوليسا  ؽ حجؼ العظاب الكمي شأليفًا وشخوسة، قؼ واب قانييسا ليرف دوام 

 العظاب  بخ سشي حياة الذيخ الجميل.

 
شحميمية مقارنة لكتاب " ششغيؼ السعمؾمات" الرلـيؽ  ششغيؼ السعمؾمات بيؽ  قجيؽ مؽ الدمان : قخابة .91

) السحــخم ـ وســادى  9، ع  92شيمــؾر ودانيــال وــؾدري. مجمــة مكتبــة السمــػ فيــج الؾطشيــة ، مــج 
 .313-813( ، ص 8198أبخيل  -8199/ نؾفسبخ 9344اآلخخة 

مغة العخبية ،  وشؼ مقالة ببميؾوخافية نقجية لكتاب ششغيؼ السعمؾمات التي قام الباحث بتخوستو إل  ال
 ،  بخ طبعاشو الثالقة ، مع التخكيد  م  أبخز مالمح اإلشارة إل  أبخز مالمح ىحا العسل القيؼ فييا 

وقج ششاول السؤلفان  أحج  ذخ فراًل ، وقالقة مالحع .. وقج شكؾن الكتاب مؽ الظبعة األخيخة مشو



 بخ ىحه الفرؾل قزية "ششغيؼ السعمؾمات"  كافة أ عادىا التاريخية ، والشغخية ، والتظبيقية ، 
 والتشغيسية ، والتقشية . 

 
، دراســـة قـــجمت ضـــسؽ ورشـــة العســـل لسذـــخوع " إدراج  ISIإدارج الـــجوريات العخبيـــة فـــي قا ـــجة  .81

. بـج ؼ مـؽ  سـادة  ISIة الجوريات العخبيـة فـي مجـالي العمـؾم االوتسا يـة واإلندـانيات فـي قا ـج
 م.8199مارس  4ىـ / السؾافع 9348ربيع اآلخخ  9البحث العمسي  جامعة السمػ سعؾد . األحج 

ضسؽ ورشـة العسـل وقج قجمت ،  ISIإدارج الجوريات العخبية في قا جة محاضخة  ؽ سبل وآليات 
.  ISIات فــي قا ــجة لسذــخوع " إدراج الــجوريات العخبيــة فــي مجــالي العمــؾم االوتسا يــة واإلندــاني

 . بج ؼ مؽ  سادة البحث العمسي  جامعة السمػ سعؾد
 

الؾعائف الحجيثة الخترا يي السكتبات والسعمؾمات : دراسة شحميميـة فـي ضـؾب احتياوـات سـؾق  .89
العسل  الؾاليات الستحجة األمخيكية ومجى اإلفادة مشيا في شجريذ  مـؾم السكتبـات والسعمؾمـات فـي 

/ يؾليـؾ 9381روب ـ ذي الحجـة  8، ع  93مجمة مكتبة السمػ فيج الؾطشية ،مج العالؼ العخبي . 
 . 991ـ  43( ، ص 8112ـ ديدسبخ 

بيجف استكذاف اشجاىات  8113دراسة شحميمية لسحتؾى إ النات التؾعيف السشذؾرة خالل  ام 
مؾمات ، مؽ سؾق العسل في الؾاليات الستحجة األمخيكية واحتياواشيا الخترا يي السكتبات والسع

خالل حرخ وسيع الؾعائف السعمشة خالل ىحه الفتخة ، قؼ شحميميا مؽ وؾانب متعجدة شكذف في 
وسمتيا اشجاىات ىحه الدؾق واحتياواشيا الفعمية ، وقج ركدت الجراسة  م  الؾعائف الحجيثة مؽ 

، كسا سعت حيث  السدسيات الؾعيفية الستجاولة والسجاالت واالىتسامات واألنذظة التي غظتيا 
الجراسة كحلػ إل  التعخف  م  أىؼ الستظمبات الؾعيفية التي يشبغي أن شتؾافخ الخترا يي السكتبات 
والسعمؾمات ليتسكؽ مؽ شغل أي مؽ ىحه الؾعائف الحجيثة السعمؽ  شيا ، وأخيخًا  الخخوج بترؾر 

حجيث التي يشبغي أن واقعي لمسجاالت السؾضؾ ية التي يسكؽ أن ششظمع مشيا شؾويات التظؾيخ والت
شدمكيا أقدام  مؾم السكتبات والسعمؾمات في مجتسعاششا العخبية في الؾقت الحاضخ وبسا يسكشيا مؽ 
شأىيل خخيجييا لمعسل  كفايات شتؾافع واحتياوات البيئة اإللكتخونية الحجيثة. وقج أعيخت الجراسة أن 

الؾقت الحاضخ شجدجه أ جاد إ النات قسة طمبًا كبيخًا  م  اخترا يي السكتبات والسعمؾمات في 
التؾعيف التي يديج متؾسب ما يشذخ مشيا  م  السائة إ الن في الذيخ الؾاحج . وقج بجت 
االنعكاسات واضحة لتقشيات السعمؾمات الحجيثة وما يخشبب بيا مؽ شظبيقات وبخا ة في مجالي نغؼ 

لسعمؾمات؛  حيث د ت إل  استحجاث السعمؾمات واالنتخنت  م  بيئة العسل في السكتبات ومخافع ا
وعائف معمؾماشية لؼ شكؽ مألؾفة في  الؼ السكتبات التقميجية ، شقجر بشحؾ ربع ما أ مؽ  شو مؽ 
وعائف. ومؽ مجسل السدسيات الحجيثة التي شعكذ التغيخات في بيئة العسل يتجاول في السجال في 



، كان مؽ أبخزىا: " اخترا ي السرادر  ( مدس  وعيفيًا حجيثاً  814ىحه اآلونة أكثخ مؽ مائتيؽ )
اإللكتخونية"، و" اخترا ي السرادر الخقسية ، و" اخترا ي الشغؼ" ، و" اخترا ي الؾب أو 
خجمات الؾب" و"اخترا ي ما وراب البيانات"، و" مجيخ السحتؾى. وبخغؼ شؾزيع الؾعائف الحجيثة  م  

عيفية ، إال أن قالقة مجاالت وعيفية كانت ىي مجسؾ ة كبيخة مؽ السجاالت السؾضؾ ية واألنذظة الؾ 
األكثخ اىتسامًا مؽ غيخىا ، وىي مجاالت : الخقسشة وما يخشبب  و مؽ شقشيات ، والسرادر والخجمات 
اإللكتخونية أو الخقسية ، وإنذاب مؾاقع الؾب وما يخشبب بيا مؽ شظبيقات وخجمات شترل ببيئة العسل 

ترؾر لمباحث حؾل إمكانية اإلفادة مؽ ىحه االشجاىات الحجيثة في في السكتبات. واختتست الجراسة ب
 شجريذ  مؾم السكتبات والسعمؾمات في العالؼ العخبي.

 

السكتبـات والسعمؾمـات ، الحجيثـة فـي السكتبة الجولية الخقسية لألطفال : دراسة حالة .  االشجاىـات  .88
 .923-949( ، ص 8112) يشايخ  91، مج  81ع 

شكــؾيؽ  ــؾرة واضــحة  ــؽ ىــحه   دراســة حالــة لمسكتبــة الجوليــة الخقسيــة لألطفــال بيــجف
الخقسيــة ذات الظــا ع الــجولي السؾويــة لخجمــة فئــة السكتبــة  ا تبارىــا نسؾذوــا لمسكتبــات 

محــجدة السدــتفيجيؽ. قــؼ التعــخف  مــ  حجــؼ مجسؾ ــات ىــحه السكتبــة وســساشيا العجديــة 
ؾ ات العخبية التي شتؾافخ فـي السكتبـة ، والتعـخف والشؾ ية ، والتعخف  م  سسات السجس

 مــ  سياســات وإوــخابات شكــؾيؽ مجسؾ ــات السكتبــة وإدارشيــا ، والتعــخف  مــ  أســاليب 
ـــات  حثيـــا وشرـــفحيا واإلفـــادة مشيـــا ، واستكذـــاف مـــجى  إشاحـــة السجسؾ ـــات ، وإمكان

، و شقيــيؼ اســتخجام مجسؾ ــات السكتبــة واإلفــادة مشيــا ، وشعــخف أىــؼ أنســاط ىــحه اإلفــادة 
وجوى شؾافخ مجسؾ ات  خبية مشاسـبة ضـسؽ مجسؾ ـات السكتبـة ، قـؼ محاولـة اسـتشباط 
أىؼ األسذ أو السبادئ العامة التي يسكؽ اال تساد  مييا  شج التخظيب إلنذاب مذـخوع 

 مكتبة مذابية في البيئة العخبية 
 

ة الدـعؾدية : دراسـة شحميميـة شعميؼ الفيخسة في أقدام  مؾم السكتبات والسعمؾمات  السسمكة العخبيـ .84
 .994-31( . ص 8114)أكتؾبخ  3، ع  84. مجمة السكتبات والسعمؾمات العخبية . س 

دراســــة و ــــفية شحميميــــة لؾاقــــع شعمــــيؼ الفيخســــة فــــي أقدــــام السكتبــــات 
والسعمؾمــــات فــــي السسمكــــة العخبيــــة الدــــعؾدية بيــــجف استكذــــاف مــــجى 

شحجقو مؽ شغيخات كبيخة شحـيب استجا ة ىحه األقدام لمتظؾرات التقشية وما 
 سجــال ششغــيؼ مرــادر السعمؾمــات  ذــكل  ــام ، ومــا يــشعكذ بــحلػ  مــ  
طبيعـــة األدوار الحاليـــة لمسفيخســـيؽ وغيـــخىؼ مســـؽ يتؾلـــؾن القيـــام  سيـــام 

فـي البيئـة اإللكتخونيـة ، ومـجى انعكـاس ىـحه    سميات ششغـيؼ السعمؾمـات
اق بـــخامج ىـــحه االســـتجا ة  مـــ  مقـــخرات الفيخســـة التـــي شظـــخح فـــي ســـي



أقدــام دراســات السكتبــات   وقــج أعيــخت الجراســة أن اســتجا ة  األقدــام .
والسعمؾمــات لقــؾى التغييــخ التــي فخضــتيا التظــؾرات التقشيــة  مــ  السجــال 
كانـت ضــعيفة  ذـكل  ــام ، ىــحا مـؽ ناحيــة ، ووــابت متـأخخة مــؽ ناحيــة 

 أخخى 
 

االشجاىـــات الحجيثـــة فـــي السكتبـــات  مؾاقـــع الشاشـــخيؽ العـــخب  مـــ  اإلنتخنـــت : دراســـة شقييسيـــة . .83
  . ) االشتخاك مع د. محسؾد الجشجي(  942-19(. 8114) يؾليؾ  81، ع 94والسعمؾمات. مج 

دراسة شقييسية شدع  لتقييؼ مؾاقع الشاشخيؽ ومتاوخ الكتـب الستاحـة  مـ  اإلنتخنـت 
شفيـج  ، بيجف التعخف  م  اإلمكانات والخجمات التي شقجميا شمػ السؾاقع ويسكؽ أن

مشيـــا السكتبـــات فـــي  سميـــة بشـــاب وششسيـــة مجسؾ اشيـــا . وبخا ـــة خـــجمات البيـــع 
اإللكتخونــي ومــا يترــل بيــا مــؽ إوــخابات وضــسانات شــأميؽ التعــامالت الساليـــة ، 
وخجمات البحث  ؽ مرادر السعمؾمات ،وشقجيؼ السعمؾمات الكافية التـي شعـخف بيـا 

ىـحا فزـاًل  ـؽ  عـض الخـجمات  وشكفل لمسكتبات اختيارىا  ذيب مؽ السؾضؾ ية ،
األخــخى الثانؾيــة ذات العالقــة  رــشا ة الشذــخ. وقــج ا تســجت الجراســة فــي شقييسيــا 
 مــ  قائســة مخاوعــة مقتخحــة فــي دراســة ســا قة ، وخخوــت  كثيــخ مــؽ الشتــائج التــي 

 شعكذ واقع مؾاقع الشاشخيؽ وفعالية ما شقجمو مؽ خجمات.
 

)إبخيـل  93الشاشـخيؽ العـخب  مـ  اإلنتخنـت . الفيخسـت . ع نحؾ معاييخ مؾضؾ ية لتقيـيؼ مؾاقـع  .81
 ) االشتخاك مع د. محسؾد الجشجي( . 39-99( . ص 8114

 
ــاييخ مؾضــؾ ية ــ  وضــع مع ــؽ لمشاشــخيؽ ومــؾز ي   دراســة شيــجف إل يسك

ــتيؼ فــي إنذــاب وشظــؾيخ  الكتــب اال تســاد  مييــا و اإلفــادة مشيــا  شــج رغب
سا يسكؽ لمسكتبات اال تساد  مييـا مؾاقع ليؼ  م  اإلنتخنت مؽ ناحية ، ك

 شــج اختيــار مؾاقــع الشاشــخيؽ التــي يسكــؽ أن شفيــج مشيــا فــي  سميــة بشــاب 
وششسية السجسؾ ـات  السكتبـات . وقـج شسكـؽ الباحثـان مـؽ شحجيـج خسدـيؽ 
معيارًا  شفت في شدع فئات مؾضؾ ية شغظي في مجسميا اإلمكانات التي 

ي شتظمــع السكتبــات مسثمــة فــي شقــجميا مؾاقــع الشاشــخيؽ ، والحاوــات التــ
 أقدام بشاب وششسية السقتشيات لتؾافخىا في شمػ السؾاقع . 

 



شعمــيؼ الفيخســة فــي أقدــام  مــؾم السكتبــات والسعمؾمــات فــي العــالؼ العخبــي بــيؽ الؾاقــع والســأمؾل ؛  .84
ــة السسمكــة العخبيــة الدــعؾدية نسؾذوــًا " ، نــجوة الفيخســة اآلليــة العخبيــة ، العــيؽ ،اإلمــارات العخ  بي

 .ص 41، 8111فبخايخ  94-91تحجة ، الس

دراســة و ــفية شحميميــة لؾاقــع شعمــيؼ الفيخســة فــي أقدــام السكتبــات والسعمؾمــات فــي 
السسمكة العخبية الدعؾدية بيـجف استكذـاف مـجى اسـتجا ة ىـحه األقدـام لمتظـؾرات 
التقشية وما شحجقو مؽ شغيخات كبيـخة شحـيب  سجـال ششغـيؼ مرـادر السعمؾمـات  ذـكل 

م ، ومــا يــشعكذ بــحلػ  مــ  طبيعــة األدوار الحاليــة لمسفيخســيؽ وغيــخىؼ مســؽ  ــا
فــي البيئــة اإللكتخونيــة ، ومــجى   يتؾلــؾن القيــام  سيــام  سميــات ششغــيؼ السعمؾمــات

انعكـاس ىـحه االســتجا ة  مـ  مقـخرات الفيخســة التـي شظـخح فــي سـياق بـخامج ىــحه 
اسـات السكتبـات والسعمؾمـات أقدـام در   وقج أعيخت الجراسـة أن اسـتجا ة  األقدام .

،  م  السجال كانت ضعيفة  ذكل  ـام لقؾى التغييخ التي فخضتيا التظؾرات التقشية
 ىحا مؽ ناحية ، ووابت متأخخة مؽ ناحية أخخى 

 
نحــؾ إنذــاب مكتبــة  امــة  خبيــة رقسيــة ) دراســة قــجمت لشــجوة السكتبــات  .83

ـــة الدـــعؾدية : شحـــجيات الؾاقـــع وش . ظمعـــات السدـــتقبل العامـــة فـــي السسمكـــة العخبي
 ىـ(.9384شعبان  4-8الخياض : وامعة السمػ سعؾد ، 

 

امة  خبية ، وقج  خض دراسة قجم فييا السؤلف رؤية مبكخة لسقتخح ييجف إل  إنذاب مكتبة رقسية  
،  األ عاد، و الخؤية ، و  السفيؾممؽ خالليا  جة محاور رئيدية ، اىسيا :  مبخرات إنذاب السكتبة ، 

، والسقؾمات ، واآلليات ، و خض كل التفا يل الؾعائف ، والخرائص ، و  الخجمات، و األىجافو 
 والسحاور الفخ ية ليحه السحاور الخئيدية. 

 

مشغؾمـة اإلفــادة مــؽ السعمؾمــات فـي ســياق الشغــام الــؾطشي لمسعمؾمـات . مجمــة مكتبــة السمــػ فيــج  .82
]  48-31( ـ ص  8114  / سـبتسبخ ـ فبخايـخ 9384) روب ـ ذو الحجة 8، ع  99الؾطشية. مج 

قجمت في األ ل لمسؤشسخ الدشؾي الثالث لجسعيـة السكتبـات والسعمؾمـات الدـعؾدية ، ومؾضـؾ و " 
 ىـ [.9383شعبان  98-99السعمؾمات والتشسية  "، الخياض : مكتبة السمػ فيج الؾطشية ، 

خجمـة خظـب التشسيـة الذـاممة  فـي أقخىـا الزؾب  م  طبيعة السعمؾمـات وأىسيتيـا و الجراسة  ىحه  شمقي
إحـــجى   حدـــبانيا السعمؾمـــات  مـــؽفـــي السجتســـع . كســـا شتشـــاول مفيـــؾم مشغؾمـــة اإلفـــادة  يـــاوبخامج

سـياق ىـحا الشغـام  فيالشغام الؾطشي لمسعمؾمات ، وبيان مؾقعيا السشغؾمات الفخ ية التي يتذكل مشيا 
 بيــاالزــعف التــي شحــيب و  القــؾةوبيــان نقــاط  ،، قــؼ محاولــة استكذــاف خرائرــيا وأبــخز مغاىخىــا  



مــؽ شــأنيا  التــيتؼ  ظــخح  عــض الــخؤى واألفكــار خــ ــجم شفعيــل دورىــا ، وشالتــي شــؤدي إلــ   واألســباب
 .  لمسعمؾماتمعالجة ما أ ابيا مؽ  مل ، ود ؼ مقؾمات نجاحيا في عل نغام وطشي فعال 

 
لفيخسـة فـي أقدـام  مـؾم التظؾرات الحجيثة في مجـال ششغـيؼ السعمؾمـات وانعكاسـاشيا  مـ  شعمـيؼ ا .81

) يشـــايخ  9، ع 84السكتبـــات والسعمؾمـــات العخبيـــة . مجمـــة السكتبـــات والسعمؾمـــات العخبيـــة .  س 
 ) االشتخاك مع د. مبارك سميسان(.  13-11( . ص  8114

دراســة شخ ــج أىــؼ االشجاىــات الحجيثــة فــي مجــال ششغــيؼ السعمؾمــات واستكذــاف أقخىــا  مــ  شعمــيؼ 
السعمؾمـات  الجامعـات األمخيكيـة ، ومـؽ قـؼ محاولـة طـخح رؤيـة لمبـخامج التـي الفيخسة في أقدـام 

يشبغـي أن شتبشاىـا أقدـام  مــؾم السكتبـات والسعمؾمـات فـي العــالؼ العخبـي لتظـؾيخ ميـارات خخيجييــا 
  لمتتؾافع خمفياشيؼ مع سؾق العسل.

 

د و القتيــا البحــؾث العمسيــة السج ؾمــة  ــؽ طخيــع  ســادة البحــث العمســي  جامعــة السمــػ ســعؾ  .41
 حـث قـجم لسـؤشسخ الذـخاكة دراسـة ببميؾمتخيـة .  القظاع الخاص في السسمكـة العخبيـة الدـعؾدية : 

ربيـع  4-9بيؽ الجامعات والقظاع الخاص في البحث والتظؾيخ . الخياض : وامعة السمػ سعؾد ، 
 م ) االشتخاك مع د. سعيج العديخي ( . 8111ابخيل  98-91ىـ / 9384األول 

لمبحــؾث العمسيــة   يــجف إلــ  استكذــاف أىــؼ االشجاىــات والسؤشــخات العامــةدراسـة ش
التي شترل اشرااًل مباشخًا  خجمة القظاع الخاص مؽ مجسؾع البحؾث العمسية التـي 

. ومــؽ أىــؼ االشجاىــات التــي   شؾلــت  ســادة البحــث العمســي  جامعــة السمــػ ســعؾد
خيــع  ســادة البحــث ر ــجشيا الجراســة أن العــجد الكمــي لمبحــؾث التــي د ســت  ــؽ ط

 حًثا ، قجر  جد البحؾث التي شترل  خجمة القظاع الخاص مـؽ  9143العمسي بمغ 
% مـؽ  41.11  مجسؾع ىحه البحؾث بثالث مائة وقالث وقسانيؽ  حثًا ، أي بشدبة

و شبــيؽ مــؽ الجراســة أن االىتسامــات الثالقــة الخئيدــية   إوســالي البحــؾث السج ؾمــة
ا ي ، التجـــاري ، الخـــجمي ( شـــكمت وـــل اىتســـام لمقظـــاع الخـــاص )القظـــاع الرـــش

شغظــــي ىــــحه   ؛ حيــــث يديــــج  ــــجد البحــــؾث التــــي   البحــــؾث العمسيــــة السج ؾمــــة
االىتسامــات  مــ  قالقــة أربــاع السجســؾع الكمــي لبحــؾث ىــحه الفئــة . وأخيــخًا ر ــجت 
الجراســة  عــض السؤشــخات العامــة السترــمة  حجــؼ الــج ؼ الســالي السقــجم مــؽ ويــات 

فة ، وشبيؽ مشيا أن قسة شفاوشـًا واضـحًا بـيؽ شمـػ الجيـات فـي متؾسـب الج ؼ السختم
 .   السيدانية السقجمة لج ؼ كل  حث يتؼ  بخىا

 



ــة لمجامعــات الدــعؾدية : دراســة شقؾيسيــة لجروــة التداميــا  السؾا ــفات القياســية  .49 ــجوريات العمسي ال
ــػ ســعؾد ،  ــة اآلداب ـ وامعــة السم ــاض : مخكــد  حــؾث كمي م.  8113ىـــ / 9381الجوليــة . الخي

 ( .919ص ) ضسؽ سمدمة الجراسات العمسية السحكسة ؛ رقؼ  ً 28

دراســة شقؾيسيــة شيــجف إلـــ  التعــخف  مــ  مـــجى اســتجا ة الــجوريات العمسيـــة 
السترـــــــمة  عـــــــخض الـــــــجوريات   لمجامعــــــات الدـــــــعؾدية لمسؾا ـــــــفات القياســـــــية

السشغسـة الجوليـة   وإخخاويا ، وبالتحجيج السؾا فات القياسية الرادرة  ـؽ  العمسية
( . وقــــج أعيــــخت الجراســــة أن دروـــة اســــتجا ة الــــجوريات لتمــــػ  ISOلمتقيـــيذ ) 

ـــجة  ذـــكل  ـــام ، وشقـــجر  حـــؾالي  ـــت وي ـــج شخاوحـــت دروـــة 43السعـــاييخ كان %. وق
االستجا ة ما بيؽ االستجا ة السظمقة لـبعض السعـاييخ ، و  ـجم االسـتجا ة لمـبعض 

وشـًا طفيفـًا بـيؽ الجامعـات ، وبالتـالي بـيؽ اآلخخ . كسـا شفاوشـت دروـة االسـتجا ة شفا
لمسعــــــاييخ   ارشفــــــع معــــــجل اســــــتجا ة الــــــجوريات   الــــــجوريات . وبذــــــكل  ــــــام

ـــجوريات ارشفا ـــًا طفيفـــًا  ـــؽ   ـــالسالمح الذـــكمية  السترـــمة معـــجل االســـتجا ة   لم
التـــي ششذـــخ  الـــجوريات ، كســـا ارشفـــع معـــجل   لمسعـــاييخ السترـــمة  عـــخض السقـــاالت

 ــؽ   ت الستخررــة فــي العمــؾم البحتــة والتظبيقيــة ارشفا ــًا طفيفــاً اســتجا ة الــجوريا
 معجل استجا ة دوريات العمؾم االوتسا ية واإلندانيات . 

 

 دور شكشؾلؾويا السعمؾمات في ضبب السخظؾطات العخبية وإشاحتيا : مخاوعة  مسية لإلنتاج الفكخي  .48

   . 23-1( ـ ص  9383) روب ـ ذو الحجة 8، ع  1. مجمة مكتبة السمػ فيج الؾطشية ، مج  

مخاوعة  مسية لإلنتاج الفكخي حؾل دور شقشيات السعمؾمات في خجمة التخاث العخبي 
أراد الباحث أن يشظمع مشيا إل  القخابة التحميميـة لؾاقـع اإلنتـاج ، وأن  السخظؾط ، 

يدتشج في كثيخ مؽ شفديخاشو الالحقة إل  ما أقيخ فييا مؽ ممحؾعات أو فخضيات ، 
ــخغؼ مــؽ أن مؾضــع اىتسام ــ  ال ــة ، مشرــب أساســا  مــ  و م ــي ىــحه السخاوع ــا ف ش

الجانب الثاني ـ أي الخؤية التكشؾلؾوية ـ أو  سعش  آخخ  م  حرخ اإلنتـاج الفكـخي 
ــــة قزــــايا الزــــبب واإلشاحــــة  ــــي خجم ــــا السعمؾمــــات ودورىــــا ف السترــــل بتكشؾلؾوي
لمسخظؾطـات العخبيــة ، والتعـخف  مــ  اشجاىاشـو ، ورســؼ  ـؾرة حقيقيــة لخرائرــو 

لسخاوعة العمسية مـا ىـي إال مـخآة شـشعكذ  مـ   ـفحتيا  ـؾرة السجـال وأ عاده ، فا
،  ـــالخغؼ مـــؽ ذلـــػ فقـــج آقـــخ الباحـــث أن يرـــجر   التخررـــي مسثمـــة فـــي إنتاوـــو

السخاوعة بشغخة سـخيعة  مـ  طبيعـة االشجاىـات العامـة لإلنتـاج الفكـخي فـي الجانـب 
ذلـػ حتـ  شتزـح  الجانـب التقميـجي ـ و مـ  أبـخز سـساشو ،   األول ـ الـحي أسـسيشاه

 ؾرشو لمقارئ مؽ ناحية ، ونتبـيؽ حجـؼ الفجـؾة القائسـة بيشـو وبـيؽ الجانـب الثـاني 



مؽ ناحية أخخى .  عج ىحه الشغخة الدخ ة شبجأ مخاوعتشا لإلنتاج الفكخي في الجانـب 
اإلنتاج الفكـخي العخبـي وإبـخاز   البجب  استعخاض  الثاني . وأن يكؾن نيجشا في ذلػ

اىاشـــو ، قـــؼ إشبا ـــو  سالمـــح اإلنتـــاج الفكـــخي األوشبـــي . وأخيـــخًا أىـــؼ مالمحـــو واشج
ممحؾعاششا  ميو ، ورؤششا السدتقبمية لسـا يشبغـي أن يكـؾن  ميـو   االنتياب بتدجيل

ىحا اإلنتاج حت  يسكؽ استثساره ، والؾ ؾل  سا يشتيي إليو مؽ نتـائج إلـ  اليـجف 
 الحي نشذجه وسيعًا ، وىؾ خجمة شخاقشا العخبي .

 
. مجمــة  ( 9) خاشيجيات البحـث فـي قؾا ـج البيانـات بــيؽ ىـؾى السبـخمجيؽ و شـاب السدـتفيجيؽ اسـت .44

ىـــ ( ، ص 9388م/ ربيــع الثــاني 8119، ) يؾليــؾ 4، ع  89، س  السكتبــات والسعمؾمــات العخبيــة
914-988   . 

دراسة شحميمية مقارنة شيجف إل  التعخف  م  شقشيات البحث التي شتيحيـا 
االســـتخواع فـــي قؾا ـــج البيانـــات الستاحـــة  مـــ  الخـــب بخمجيـــات البحـــث و 

 مـ  األقـخاص السجمجـة ، وإلـ  محاولـة استكذـاف   السباشخ أو السحسمـة
أووو التفاوت بيؽ شمػ البخمجيات فيسا شتيحو مؽ إمكانـات ومـا شـؾفخه مـؽ 
شقشيات ، وقج شخكد اىتسام الجراسة  م  أربعة شقشيات أساسية ىي شقشيات 

الـــخبب بـــيؽ السرـــظمحات ، وشقشيـــات التقييـــج الحقمـــي ، البتـــخ ، وشقشيـــات 
وشقشيــات التعامــل مــع كمســات التؾفــع . وقــج شبــيؽ مــؽ الجراســة أن ىشــاك 
ــات ، وأن ىــحا التفــاوت يدــتمدم الحيظــة  ــػ البخمجي ــيؽ شم ــًا واضــحًا ب شفاوش
والححر مـؽ كـل البـاحثيؽ والسدـتخجميؽ مـؽ أوـل ضـسان شحقيـع معـجالت 

 ع التي شتشاسب وشداؤالشيؼ وشمبي احتياواشيؼالؾقائ  مخشفعة الستخواع

. مجمــة  ( 8) اسـتخاشيجيات البحـث فـي قؾا ـج البيانـات بــيؽ ىـؾى السبـخمجيؽ و شـاب السدـتفيجيؽ  .43
-41ىـ ( ، ص  9388م /  شؾال 8118، )يشايخ 9، ع  88، س   السكتبات والسعمؾمات العخبية

38  . 

شيات البحث التي شتيحيا بخمجيـات دراسة شحميمية مقارنة شيجف إل  التعخف  م  شق
البحـــــث واالســـــتخواع فـــــي قؾا ـــــج البيانـــــات الستاحـــــة  مـــــ  الخـــــب السباشـــــخ أو 

 م  األقخاص السجمجة ، وإل  محاولة استكذاف أووو التفاوت بـيؽ شمـػ   السحسمة
ــد اىتســام  ــج شخك ــات ، وق ــؾفخه مــؽ شقشي ــا ش ــات وم ــا شتيحــو مــؽ إمكان ــات فيس البخمجي

شيـــات أساســـية ىـــي شقشيـــات البتـــخ ، وشقشيـــات الـــخبب بـــيؽ الجراســـة  مـــ  أربعـــة شق
السرظمحات ، وشقشيات التقييج الحقمي ، وشقشيات التعامل مع كمسات التؾفع . وقـج 
شبيؽ مـؽ الجراسـة أن ىشـاك شفاوشـًا واضـحًا بـيؽ شمـػ البخمجيـات ، وأن ىـحا التفـاوت 



ن شحقيــع يدــتمدم الحيظــة والحــحر مــؽ كــل البــاحثيؽ والسدــتخجميؽ مــؽ أوــل ضــسا
 الؾقائع التي شتشاسب وشداؤالشيؼ وشمبي احتياواشيؼ  معجالت مخشفعة الستخواع

 

السجمة العخبية لمعمؾم دول الذخق األوسب في اإلنتاج الفكخي األوشبي : دراسة ببميؾمتخية .  .41
  .991-31( ، ص8118) شتاب 33، ع 81اإلندانية ) وامعة الكؾيت ( ، س 

ــة  ــؽ دول الذــخق دراســة استكذــافية لخ ــيج اإل  ــخ المغــة العخبي ــي  السشذــؾر  غي ــاج الفكــخي األوشب نت
، بيــجف التعــخف  مــ  أىــؼ خرائرــو واشجاىاشــو ، و مــ  مشافــح 9113ـــ 9114األوســب ، خــالل الفتــخة 

 43134نذخه وبث نتائجو .  وقج انتيت الجراسـة إلـ  أن مجسـؾع مـا كتـب  ـؽ ىـحه الـجول يبمـغ نحـؾ 
% مـؽ 93وكتـب وبحـؾث مـؤشسخات ، وأن ىـحا الخ ـيج يذـكل حـؾالي  مادة  مسيـة مؾز ـة بـيؽ مقـاالت

السجسؾع الكمي لسا نذـخ  غيـخ المغـة العخبيـة    ـؽ  العـالؼ العخبـي و اإلسـالمي  ذـكل  ـام خـالل شمـػ 
الفتــخة السذــار إلييــا  . كســا قبــت مــؽ الجراســة أن ىــحا  اإلنتــاج السشذــؾر  ــؽ شمــػ الــجول قــج أخــح فــي 

عقؾد األول  مؽ القخن العذخيؽ وحت  اآلن ؛  حيـث و ـل متؾسـب مـا نذـخ فـي الديادة السظخدة مشح ال
مــادة  مسيــة . أمــا مــؽ حيــث  9111العــام الؾاحــج خــالل التدــعيشيات مــؽ القــخن العذــخيؽ إلــ  حــؾالي 

اشجاىاشو المغؾية فقج شبيؽ أن  المغة اإلنجميدية قج استأقخت وحجىا بشذخ أكثخ مـؽ نرـف ىـحا اإلنتـاج 
مــت المغتــان  الفخندــية واأللسانيــة بشذــخ  حــؾالي قمــث ىــحا اإلنتــاج ، وشؾز ــت الشدــبة ، فــي حــيؽ شكف

الباقية  م  المغات األخخى . ومؽ حيث اشجاىاشو السؾضؾ ية ،فيشاك اىتسام متعجد يكـاد يغظـي وسيـع 
ــح ا  اىتســام  ــب قــج  اوت ــيؽ فق ــاك مؾضــؾ يؽ اقش ــؾم االوتسا يــة واإلندــانيات ، إال أن ىش مجــاالت العم

غالبية العغس   مؽ الكتاب ، وىسا الجؾانب الدياسية والجؾانب التاريخية السخشبظة بتمػ الجول ، فقـج ال
بمغ مجسؾع ما نذخ  ؽ ىحيؽ السؾضؾ يؽ  مـا يديـج  مـ  نرـف اإلنتـاج الفكـخي السشذـؾر فـي وسيـع 

يــة ،  مــ  %( . أمــا  الشدــبة ألنســاط التــأليف فقــج غمبــت  مــ  الســؤلفيؽ الشغــخة الفخد18السجــاالت ) 
ــأليف  ــؽ  ــؼ شــدد ندــبة األ ســال متعــجدة الت %  11% ، فــي مقابــل  1حدــاب الشغــخة التعجديــة ، إذ ل

لأل سال فخدية التأليف. وبالخغؼ مؽ  إسيام قالث فئات مؽ السـؤلفيؽ فـي إنتـاج ىـحا الخ ـيج الفكـخي ، 
ئيـا ؛  حيـث شـكل مجسـؾع فإن  اىتسام الكتاب األوانب ـ  مؽ غيخ أبشاب السشظقة ـ قـج فـاق اىتسـام أبشا

% ( ، فـي حـيؽ لـؼ يدـيؼ 38ما أسيؼ  و  ىؤالب األوانب  ما يقخب مؽ قالقة أربـاع اإلنتـاج الكمـي ) 
ــاب السشظقــة إال  حــؾالي  ــاج الفكــخي قــج ووــج طخيقــو 83أبش ــخًا أعيــخت الجراســة  أن ىــحا اإلنت % . وأخي

دوريـة مشيـا فقـب  مـ  نذـخ مـا  دوريـة  مسيـة ، اسـتحؾذت قـالث وقالقـؾن  413لمقارئ  بخ أكثخ مؽ 
  % مؽ  مجسؾع ىحا اإلنتاج .43يقخب مؽ 

 

مجمـة  بؽ  مي القخيشـي السحمـي: شحقيـع ودراسـة . سجيج الرؾاب في إدراك شعخيع الكتاب لسحسج .44
؛ أ يـج نذـخه  411-431( ، ص 8111)أكتـؾبخ  3، ع  41كميـة اآلداب ـ وامعـة القـاىخة ، مـج 



ـــ 811 أكتـؾبخىــ / 9389) روبــ ـ ذو الحجــة  8، ع  1، مـج    ـالؼ السخظؾطـات والشــؾادر فـي :
 .  334ـ  411م ( ، ص   8119مارس 

ــة  ــو مــؽ الشاحي ــاب وشعخيفاش ــاول الكت ــي شتش شحقيــع ودراســة إلحــجى السخظؾطــات الت
ت المغؾية ، والتعخيـع بـبعض انسـاط السؤلفـات السترـمة  الكتـاب كالذـخوح والتـحييال

   والسخترخات والحؾاشي وغيخىا.
 

قؾا ــج البيانــات السحسمــة  مــ  األقــخاص السجمجــة : دراســة حالــة لقا ــجة بيانــات اإلنتــاج الفكــخي  .43
. مجمـة مكتبـة السمـػ فيـج الؾطشيـة ،  INDEX ISLAMICUS ON CD-ROMاإلسـالمي 

 .  911ـ912( ، ص م8119ـ مارس 8111خىـ / أكتؾب389) روب ـ ذو الحجة 8، ع  4مج 

بيانـــات اإلنتـــاج الفكــخي اإلســـالمي الستاحــة  مـــ  القـــخص دراســة شقييسيـــة لقا ــجة 
الســجمج بيــجف التعخيــع بيــا ، واستكذــاف خرائرــيا ، وشقيــيؼ إمكاناشيــا البحثيــة 
واالستخوا ية . وقج أعيخت الجراسة شستع القا جة  إمكانـات  حـث واسـتخواع ويـجة 

% ، فــي حــيؽ شغــل قــجرشيا 24.14؛ حيــث بمــغ معــجل  ــالحية مخخواشيــا حــؾالي 
 م  حرخ اإلنتاج الفكخي في إطـار الحـجود التـي شتقيـج بيـا متؾاضـعة ؛ فقـج بمغـت 

 % فقب .44.11دروة اكتسال شغظيتيا حؾالي 
 

ــجوة  .42 ــ  ن ــجم إل ــة . ق ــالؼ اإلســالمي : دراســة شحميمي الكذــاف اإلســالمي مرــجرًا لمسعمؾمــات  ــؽ الع
أكتـؾبخ ـ  49ىــ / 9381روـب  81ـ  88الخيـاض ، مـؽ  مرادر السعمؾمات  ؽ العالؼ اإلسالمي .

)يؾليؾ  4، ع 81م . أ يج نذخه في : مجمة السكتبات  والسعمؾمات العخبية ، س 9111نؾفسبخ  4
 .  938ـ  918ىـ ( ، ص 9389/ ربيع اآلخخ  8111

دراسة شقؾيسية شيجف إل  التعخف  م  أىؼ خرائص الكذاف اإلسالمي الـحي يعـج 
بب الببميؾوخافي لإلنتاج الفكخي اإلسالمي ، وقج انتيـت الجراسـة إلـ  أىؼ أدوات الز

مـؽ   أن ىحا العسل يغظي اإلنتاج الفكخي اإلسالمي السشذؾر خالل فتـخة زمشيـة شبـجأ
حتـــ  اآلن ، غيـــخ أن شغظيتـــو وـــابت متحيـــدة لغؾيـــًا ونؾ يـــًا ؛ حيـــث  9441 ـــام 

غـات الغخبيـة دون غيخىـا يقترخ  م  حرخ مقاالت الجوريات والكتـب السشذـؾرة  الم
 9121ــ 9134مؽ المغات ، وقج بمغت حريمة السؾاد التي حرخىا خالل الفتخة مـؽ 

كتا ـــًا ، وشقـــجر دروـــة اكتســـال حرـــخه  حـــؾالي  91339مقالـــة و 914341  حـــؾالي
./. فقب مسا كان يشبغي لو أن يحرخه ، وقج كانت لو  عض التؾويات فيسا يـتؼ 43

كتب أكثخ مؽ مقاالت الجوريات ، كسا أنـو يسيـل إلـي ال  حرخه كأن يسيل إلي حرخ
حرخ اإلنتاج السترل  الجؾانب التاريخية واالقترادية والدياسية لمعـالؼ اإلسـالمي 

 أكثخ غيخىا مؽ السؾضؾ ات األخخى .



 
الزـــبب الـــؾراقي لمخســـائل الجامعيـــة فـــي مرـــخ : دراســـة شحميميـــة  مـــ  السدـــتؾييؽ السؾضـــؾ ي  .41

ـ  943( ، ص 9111)يشـايخ  9، ع3ة فـي السكتبـات والسعمؾمـات ، مـج والؾطشي  . دراسـات  خبيـ
943 . 

دراسة شقؾيسية شاممة في حمقتيؽ شتشاول خالليسا التعخيـع  ـأدوات الزـبب الببميـؾوخافي لمخسـائل  
الجامعيــة فــي مرــخ ، وقــج كذــفت الجراســة  ــؽ مــجى ششــؾع ىــحه األدوات ، ومــجى شعــجد فئــات 

نية اال تساد  مييا ، فزاًل  سا شقجمو مؽ بيانات ومجى اال تسـاد مدؤولية إ جادىا / ومجى إمكا
  مييا ودقتيا واكتساليا.

أدوات الزبب الؾراقي لمخسائل الجامعية في مرخ : قائسـة وراقيـة . دراسـات  خبيـة فـي السكتبـات  .31
 .  844 ـ 893( ، ص 9114)يشايخ  9، ع9والسعمؾمات ، مج 

الــؾراق  لمخســائل الجامعيــة فــ  مرــخ  مــ   مخاوعــة شحميميــة شــاممة ألدوات الزــبب
السدـــتؾييؽ السؾضـــؾ   والـــؾطش  ، شعـــخف بيـــحه األدوات ، وشكذـــف  ـــؽ حـــجود 
شغظيتيا الدمشية ، ومـجى اكتسـال دروـة شغظيتيـا ، ومـا شقجمـو مـؽ بيانـات وراقيـة ، 
ـــة قمـــة ىـــحه األدوات ،  ـــاد  مييـــا .وأعيـــخت السخاوع ـــال  مـــجى إمكـــان اال تس وبالت

االت السؾضؾ ية الت  حغيت  اىتساميا ، و جم التخظيب إل ـجارىا ومحجودية السج
، وغمبة الجافع الذخر   م  إ جادىا ، وقرخ الفتخات الدمشية التـ  شغظييـا، ىـحا 

 مــ    فزــاًل  ــؽ ضــعف دروــة شغظيتيــا و ــجم اكتســال بياناشيــا ، مســا يــؤقخ ســمباً 
 إمكانية الثقة فييا واال تساد  مييا .

 
لمخسـائل الجامعيـة فـي مرـخ : دراسـة شحميميـة  مـ  مدـتؾى الجامعـات . دراسـات الزبب الؾراقي  .39

 . 41ـ  43( ، ص 9114)يشايخ  9، ع9  خبية في السكتبات والسعمؾمات ، مج

دراسة شقؾيسية شاممة في حمقتـيؽ شتشـاول خالليسـا التعخيـع  ـأدوات الزـبب الببميـؾوخافي لمخسـائل 
 ــؽ مــجى ششــؾع ىــحه األدوات ، ومــجى شعــجد فئــات  الجامعيــة فــي مرــخ ، وقــج كذــفت الجراســة

مدؤولية إ جادىا / ومجى إمكانية اال تساد  مييا ، فزاًل  سا شقجمو مؽ بيانات ومجى اال تسـاد 
   مييا ودقتيا واكتساليا.
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 ( . مع د. حذست قاسؼ ، ود. نا خ دمحم  بج الخحسؽ االشتخاك)



دراسة شحميمة لخ يج رسائل الساودتيخ والجكتؾراه التي أوازشيا كميـة اآلدب  جامعـة 
اشجاىاشيـــا ، وذلـــػ بيـــجف التعـــخف  مـــ   9118القـــاىخة مشـــح إنذـــائيا حتـــ   ـــام 

   السؾضؾ ية والدمشية واستكذاف اشجاىات البحث العمسي في ىحه الكمية .
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