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للبيئة املعلوماتية املتجددة مواكبة املكتبات العزبية  
5102يونيو  9- 8مصز -األسكندرية   

 

بمشااااااين الاتبااااااولت لداااااايملتتبااااااسساتتا مإفااااااياتتالعرااااااياتس    ااااااي  يت   اااااا  تس لداااااايملتتبإ  اااااا ت

بلملعرياتستاإلو يات تعلم تس لعرالاتألا لنسنيالاتبجمهونيالات صا تتبإ يفاالاعتع استتاا لم تميلف ا ت

بملعراالاتألا االنسنيالاتلداوتعنااوتلتت5102يونفااوتت9-8فااتتتانة االاتتبإ يفااالاتفاتتتبن اا  ت ا تتتبثايي تبف ا ا

" وت راااااااااالاتتالعراااااااااياتتبإ يفاااااااااالاتبلرد اااااااااالاتتاإلو يلفاااااااااالاتتاعجاااااااااسمل "عتسياااااااااست اااااااااين تفاااااااااتتتاااااااااا لم تبااااااااايخثولت

ستخعصيصااافوت لعراااياتس إلو اااياتيمثلااااولت نقماااياتملسبفاااالاتس يلفمفااااالاتس لعراااياتس  ت ااا ت إلو اااايات

ملسباااالاتع يفاااالاتت01 شاااين تيمثلاااولتت011ي إاااياتتبإ يفاااالاتسصاااحتعاااسمل متنداااوتسأي ااايكتأييمليمفاااالاتبيا 

هاات:تألانمللعتم ااينتاتتبإ يفااالاتتاعداااس عتلااوي عتتا  تةاا عتتب اااإومليالاتعتتب ااوملتلعتتبإاا ت عتعمااايلعت

 ل اااااةولعتيةااااا عتبرنااااايلعتبف،فااااايعت صااااا عتتبااااافم عتبينياااااي الات اااااا تملسباااااالاتأسنيفاااااالاتهاااااتتب يةينفااااايعتسياااااست

اس فلنستتجفت ت منقمياتملسبفالا.ت ين وتيحت  تم  تس    الاتبفح

اسيستلضمنوتسييئعتتا لم تجل الاتت ععيخفالاتأب فوت ي يتيلمياتبكحت  :
ا

  ا لعرالاتألا لنسنيالا:تألا عيذ تافيءتعرستتبنعيحت نةد تيةيعتتالعرياتبيالعرالا

  ا لديملتتبإ   تبلملعرياتستاإلو يا:تتبس عونتخيبستتاحلب ت نةد ت لديمل

 ااا :تتباااس عونتأناااسنست ي سسنيباااست عضاااوتت- لدااايملتتباااسساتتا مإفاااياتتالعراااياتس    اااي  يت  

  جل ت ملتن تن   

 سزتن تتبث ي ااااالاتتاصاااا يالا:تتب اااانو تعرااااستتباااا سسإتتب يااااس ت نةااااد ت جلاااا ت ملتن ت لعرااااالات صااااا ت

اتبإي الا 

ا

  البيان اخلتامي
 

الذي ينظمه االحتاد العزبي  املؤمتز اإلقليمي الثاني لإلفال يف املنطقة العزبية
بالتعاون مع مكتبة اإلسكندرية للمكتبات واملعلومات  



 

176 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

ليويو
2015

 (15)عشر خامسالعدد ال

 

ا
ا

ونتسياااااااستلضااااااام تتاااااااا لم ت دييااااااا لولتت ععااااااايخفعولعتألاساااااااا تفاااااااتتتبفاااااااوكتألاس تب  اااااااعيذتتباااااااس ع

  ااميعفحت اا تدتتبااسي عتخااو ت" جيد ااالاتتبعدااسيياتسصاافياالاتتا ااع رح"عتستبثينفااالاتفااتتتبفااوكتتبثاايي ت

ابلس عونتأنسنست ي سسنيبستخو ت"ل  ي ت لجي يا"تتبصيملنتع تم  .

أ يتتا ل ياتتبإلمفالات  ستبلغتعسمل يتأن عتجل اياتعلمفاالاتلضامنوتعشا تملنت اياتياس هيت

الات اااااا تجل اااااالاتبشااااا ييءت لدااااايملتتبإ  ااااا تبلملعراااااياتستاإلو اااااياتأ ااااايلب تسخفااااا تءتفاااااتتتاجاااااي تبينياااااي 

استايندولتيس هيتيحت  :

  ا    الاتبفحتس فلنستتجفت

 ا   الاتي فج

 املتنتتانقو الا

 ت تللنوبسدتستان ح    
ا

تا لم تبع  ي تع ت يتلمت نجيزهت  ت ش سعتتالعرالاتتب يمفاالاتتبإيافاالاتيس استألا اعيذتتستنعهى

اتبس عونت  ميعفحت  تدتتبسي .

تبإاااسملت ااا تتبشااا يياتستا   اااياتبإااا  تألانقماااالاتستانعجااايات
ش
سياااستصااايخمتتاااا لم ت إ ياااي

اتاعخصصالاتفتت جي تتالعرياتستاإلو يا.

اتبعيبفالا:تسخلصتتاشينيولتفتتتا لم ت ا تتبعوصفيا
ا

ملعاااااااو تجمإفااااااااياتتالعرااااااااياتستاإلو ااااااااياتس اااااااابب تتالعرااااااااياتس  ت اااااااا تتاإلو ااااااااياتتبإ يفااااااااالات .0

ب  ااا  ت تفااااتتعضااااويالات لداااايملتتبااااسساتتا مإفاااياتتالعرااااياتس    اااا  يت   اااا  تستاشااااين الات

 بنيعلفالاتفتتأيشةعستس  لم تلستبع ويالاتتاشين الاتتبإ يفالاتعل تتا عوىتتبسسات.

   ياتتاإلو ياتتبإ يفاالاتس ابب تتبرايخثولتستخعصيصا  تملعو تتالعرياتساو  يت  ت  .5

تالعراااياتستاإلو ااااياتبإ ااااستجل اااياتخااااوتنتبلمنييشااااالاتتبنإيباااالاتبع  ياااا ت لجي ااااياتتبااااب ت

أصااااسهت لداااايملتتبااااسساتتا مإفااااياتتالعرااااياتس    اااا  يت   اااا  عتس ن ااااي تتا   خااااياتتبتاااا ت

ياتبرلون  اااااايتس ن اااااايبهيتلمثاااااحتسجهااااااالاتتبنقاااااا تتبإ يفااااااالاتب لداااااايملتتبإ  اااااا تبلملعرااااااياتستاإلو اااااا

 بف  .

ا

ا
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ا

 

بب تتا يست ا تتا هاستستبإماحتفاتتتاحناي تعلا تتب ا تيتتبنلا  تتبإ  ا تسنيمنعاستس ليخعاست .0

تألخسيتتبع نفيا.
ش
 س  ي

تبإماااحتعلااا تتاشاااين الاتتبنإيباااالاتا   اااياتتاإلو اااياتتبإ يفاااالاتفاااتتتبعديبناااياتستبعجمإااايات .1

تفااااااتتتالع،فااااااالاعتسفااااااتتت ااااااعخستكتتبف  جفااااااياتسألاملستاتتاحسيثاااااا
ش
الاتباااااانقمتتاإلو ااااااياعتسأيضااااااي

  وتيعتتبعوتصحت جعميعت.

 ي سن تت عميكتتبهف ياتستانقمياتتبإ يفالاتبيالليخالاتتانعوخالاتاصيملنتتاإلو يا. .2
ا

سفاااااتت  يياااااالاتتاااااا لم تيع اااااسكت لجااااايملتتبإ  ااااا تبلملعراااااياتستاإلو اااااياتبي ااااامتجمفاااااعتتاشاااااين ولت

لملعرياتتبإ يفالاتعل تيحتتا هوملتتبت تباببوتفاتتبيبشل تستبع سي تالعرالاتألا لنسنيالاتس    تم  تب

لنقافمتتاا لم تختااىتخا دتبيبشااكحتتب ةاش.تيااحتتبشال تستبع ااسي تب لدايملتتبااسساتتا مإفاياتتالعراايات

س      يت     تعل تتإيسنست عت لديملتتبإ   تبلملعرياتستاإلو يا.تيحتتبشل تستبع سي تبل نالات

 عااي تتااا لم تس اام:ت اا  الاتي اافجعتملتنتتانقو ااالاعتللنوبااسدتتبإلمفااالاتبلماا لم .تيااحتتبشاال تستبع ااسي تب

عت اااااا  الات ش اااااكوتس ااااا  الاتياااااوتنكتعلاااااا تملعمهااااامتبلمااااا لم .تياااااحتتبشاااااال تIEEEتان اااااحعت ااااا  الاتأ ماااااحعتس

استبع سي تبلمعةوعولتعل تجهومل متفتتنجيحتتا لم .
ا

ات5102سيستتنعهىتتا لم تفتتتبفوكتتبعي عت  تيونفوتعيكت
ش
اتب يعالاتتبثيبثالاتظه ت

اوتنيتألتتاحمستهللتنبتتبإياولسآخ تملع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


