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 بيان املدينة املنورة لتخصص املكتبات واملعلومات
  42صادر عن مؤتمر االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 

 (4102نوفمبر  42المدينة المنورة ) 
 الهدف: أوال

 . تحديد هوية التخصص ومساره ويتبناه االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات وما يتبعه من خبراء ومؤسسات
 الهوية: ثانيا
 دارته وتقنياته وتسهيل الوصول إليه  .يشمل التخصص ودراساته المحتوى وضبطه وا 
   يشممممل التخصمممص ويتالممماو  االرتبممماط بمكمممان بعينمممه م،مممل مرالمممي المعلوممممات  ويمتمممد إلممم     مؤسسمممة تتعاممممل مممم

 .المعلومات والمعرلة
  التخصص ذو طبيعة متداخلة (interdisciplinary)  واإلعممم  و ك،ر ارتباطا بتخصصات اإلدارة وعلوم الحاسم 

 .واالتصال

 التبعية العلمية واألكاديمية: ثالثا  
  يندرج التخصص ضمن العلموم التطبيقيمةApplied science  وطبيعتمه المتداخلمة تربطمه بالعديمد ممن التخصصمات

 .والمالاالت المعرلية األخرى
 لممة والبينيممة للمحتمموى حتميممة  ن يكممون التخصممص كليممة مسممتقلة بذاتممه   و  ن يكممون تفممرط طبيعممة الدراسممات المتداخ

اإلدارة  و علممموم الحاسممم   و االعممممم ولقممما لتوالهمممات األ سمممام : شخصممية مسمممتقلة ضممممن الكليمممات األك،مممر صممملة م،مممل
 .العلمية

 لميممم ة التنالسمممية مممم  تبعيمممة التخصمممص لكليمممات الدا  والعلممموم االالتماعيمممة منمممذ نشمممفته لمممي الممموطن العربمممي  لقدتمممه ا
 .التخصصات ذات العم ة و،قة سوي العمل لي مخرالاته  والعلته يقصر لي مواكبة التطورات والتوالهات العالمية

 سوق العمل/الفرص الوظيفية: رابعا  
  تؤهممل بممرامت التخصممص خرياليهمما للعمممل لممي الميمم  المؤسسممات التممي تتعامممل ممم  المحتمموى لممي القطمماعين الحكممومي

 .والخاص
  المتخصصين القدرات والكفاءات التي تتوائم م  المسميات الوظيفية المستحد،ة عالمياإكسا   . 
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 التوجهات المستقبلية: خامسا  
  تحويممل األ سممام العلميمممة لعلمموم المكتبممات والمعلوممممات لممي الالامعممات والمعاهمممد العربيممة إلمم  كليمممات  و معاهممد  ائممممة

اإلدارة  و علموم الحاسم   و االعممم ولقما لتوالهمات كمل : صملة م،مل بذاتها   و   سمام علميمة تمرتبط بالكليمات األك،مر
 . سم

  التوالممه نحممو إنشمماء بممرامت ودبلومممات متخصصممة ولقمما الحتياالممات سمموي العمممل وخطممط التنميممة لكممل دولممة  بممما يكفممل
 .تحقيي طموح مالتمعات المعرلة

 المشممكمت والتحممديات التممي  تبنممي اسممتراتياليات لضمممان اإللممادة مممن مخرالممات البحممت العلمممي لممي التخصممص لحممل
 .توااله المهنة واالختصاصيين

  مواكبة األطروحات واألبحات العلمية لإلشكاليات والقضايا المطروحة عالميا لي مالاالت التخصمص  مم  االهتممام
 .بالدراسات البينية م  التخصصات ذات الصلة

  ة  ن يتبنم  كمل برنمامت توالهما بعينمه لتتكاممل العمل عل  عدم تكرار البرامت األكاديمية داخل الوطن الواحد  وضرور
 .المعيها لسد احتياالات سوي العمل

  تواليممه االهتمممام ببممرامت التعلمميم المسممتمر والتطمموير المهنممي لسممد الفالمموة المعرليممة و يممادة لممرص التكي مم  ممم  البيئممات
 .المتطورة للعمل

 / شريف كامل شاهين. د.أ/ السريحي  حسن عواد. د.أ/ عبدالطيف الصوفي. د.أ: شارك في إعداد البيان
 / عماد عيسى صالح. د/ نجيب الشربجي . د/ محمد جعفر عارف . د.أ/ ناجية قموح . د.أ
   سامي مبريك. أ/ محمود خليفة . د

 دينة المنورة نوفمبر في الم 42وتم اقرار البيان في الجمعية العمومية لالتحاد في يوم األربعاء 

         
 


