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قواعد النشر
1 .1تصدر المجلة بشكل دوري مرتين في السنة.
2 .2تنشر المجلة األبحاث والدراسات األكاديمية باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية ،كما
تنشر مراجعات وعروض الكتب وتقارير المؤتمرات واألنشطة اإلقليمية والعالمية للمنظمات
واإلتحادات العاملة في مجال المكتبات والمعلومات والتوثيق والرقمنة في العالم العربي.
ُ 3 .3تقبل البحوث المكتوبة  ،في حدود  35صفحة بما فيها الرسوم والجداول التوضيحية
والمراجع والملخص على أال تتجاوز  8000كلمة ،من القطع المتوسط (.)A4
4 .4تُدرج االستشهادات المرجعية في نهاية العمل ،مع مراعاة القواعد التي وضعتها جمعية
)American Psychological Association(APA
5 .5تخضع األعمال المقدمة للتحكيم ،ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بمالحظات التحكيم أو
بالحاجة إلى المراجعة ،و ال تُر ّد األعمال غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
6 .6ال تُقبل األعمال التي سبق نشرها أو ُقدمت للنشر في أي مكان آخر .وعلى الباحث أن يتعهد
بذلك خطيا عند تقديم البحث للنشر ،وال يجوز للباحث عند قبول بحثه للنشر في المجلة أن
ينشره كامال أو مختصرا أو بأي لغة في أي وعاء آخر إال بعد مرور سنة كاملة على تاريخ
نشره فيها وبإذن كتابي من رئيس التحرير.
7 .7يخضع ترتيب المواد عند النشر العتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو قيمة العمل.
8 .8يُقدم الباحث نسخة إلكترونية من بحثه مع ملخص ال تزيد كلماته عن ( 250كلمة) باللغة
العربية ومثله باإلنجليزية على نظام  Wordوترسل بواسطة البريد اإللكتروني إلى إدارة
المجلة.
ُ 9 .9توجه جميع المراسالت الخاصة بالمجلة إلى رئيس التحرير أ .د  /شريف كامل شاهين على
عنوان البريد اإللكتروني اآلتيmajala.info@las.int :
1010جميع حقوق الطبع محفوظة و ال يُسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل،
وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية أو غيرها إال بموافقة خطية من رئيس هيئة التحرير.
 1111كل ما يُنشر في هذه المجلة إنما يعبر عن رأي كاتبه وال يعتبر تمثيال لوجهة نظر جامعة
الدول العربية أو هيئة تحرير المجلة.
1212تترقب المجلة من األكاديمين والباحثين والمتخصصين إرسال سيرة ذاتية مختصرة تتضمن
الخلفية العلمية ،وأبرز األعمال المنشورة ،ووسائل اإلتصال الشخصية.
1313تحتفظ المجلة بحق إجراء تعديالت في الصياغة التحريرية للمادة المقدمة ،حسب مقتضيات
النشر ،على أال تؤثر هذه التعديالت في محتوى النص.
1414عند قبول البحث للنشر تُنقل جميع حقوق الملكية (الطبع والنشر) المتعلقة بالبحث إلى (الناشر)
إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة بجامعة الدول العربية.

تقــديـــم
بقلم :السفرية د .هيفاء أبو غزالة
األمين العام المساعد
رئيس قطاع اإلعالم واالتصال

لقد شهدت المكتبات فى الدول العربية نمواً ظاه اًر يتماشى مع تطورات العصر الحديث
وضلوع التقنية فى مختلف وظائفها ،وانعكس هذا التطور على مكتبة األمانة العامة
لجامعة الدول العربية وما تحويه من مواد ومجموعات متنوعة مثل المخطوطات
وأمهات الكتب النادرة ذات القيمة التاريخية والجمالية ،والمواد الفوتوغرافية والفيلمية،
والوسائط السمعية والبصرية ،حيث فرض عليها هذا التنوع فى المواد ضرورة الحفاظ
على تلك الثروات العلمية.
ولذا ،شرعت جامعة الدول العربية فى توثيق ذاكرتها ومسيرة العمل العربى المشترك
على مدار ما يقرب من سبعين عاماً التاحتها للباحثين والمهتمين بالشئون العربية،
كما بادرت األمانة العامة لجامعة الدول العربية باحياء مشروع الشبكة العربية
للمعلومات لتوفير قناة معلوماتية عربية معتمدة تضم كافة مؤسسات العمل العربي
المشترك للعمل على تقديم حزمة خدمات إلكترونية للباحثين ودعم متخذي القرار في
الدول العربية.
وتعتبر «مجلة المكتبات والمعلومات والتوثيق فى العالم العربى» بمثابة منتدى
للمتخصصين والباحثين العرب فى علوم المكتبات والمعلومات والتوثيق للتعرف
على المستجدات فى هذه المجاالت من خالل طرح قضايا بحثية متخصصة ُمحكمة
علمية على أيدى أساتذة علوم المكتبات والمعلومات من مختلف الدول العربية.
وختاماً ،أرجو أن تمثل هذه المجلة اضافة متميزة ليس فقط للباحثين والدارسين
والمهتمين فى مجال المكتبات والمعلومات والتوثيق ،وأيضاً للمكتبات ومراكز
المعلومات فى العالم العربى .وأتوجه بالشكر والتقدي الى أصحاب األبحاث التى
ستُنشر فى هذه المجلة والتى ستسهم بال شك فى اثراء مضمونها المتخصص .كما
أعرب لفريق العمل بادارة المعلومات والتوثيق القائم على هذه المجلة العلمية عن
تمنياتى بالتوفيق والسداد.

افتتاحية العدد
التوثيق :األصالة واملعاصرة

بقلم :أ.د .شريف كامل شاهين
رئيس التحرير
s_shaheen@cu.edu.eg

تهنئة من القلب لألمة اإلسالمية بحلول عام هجري جديد (1436هـ) ,وتهنئة أخرى لألمة العربية بقرب
حلول العام الميالدي (2015م) ,وأرق التحيات لمجتمع المكتبات والمعلومات والتوثيق في العالم العربي
بمناسبة إصدار هذه المجلة العلمية الجديدة التي تستهدف إثراء الفكر والمعارف ودعم الخبرات في هذا
المجال الحيوي المتجدد .وهو ما يعكسه تشكيل هيئة التحرير والتحكيم التي تتألف من خبراء وأساتذة
المكتبات والمعلومات والتوثيق من معظم الدول العربية.

وبالرغم من أن المشهد العالمي لالتصال العلمي يؤكد إتجاه معظم المجالت العلمية والتقنية والطبية
للتحول الكامل من الوعاء الورقي المطبوع تجاه الوسيط اإللكتروني ,إال ان إدارة المجلة قد فضلت الوعاء
الورقي في هذه المرحلة على ضوء إتجاهات المجتمع العربي وخصوصية هذا الوعاء إو�نتشاره واأللفة أو
ما يوصف من جانب بعض الباحثين بالعالقة الحميمة بين القارئ والورق كانت الدافع وراء هذا القرار.
وسوف تحرص إدارة المجلة على نشر مستخلصات األبحاث والدراسات على موقع مكتبة األمانة بالبوابة
اإللكترونية للجامعة العربية.

كما إختارت اإلدارة توجه عالمي وهو اإلتاحة الحرة للمجلة  Open Accessالذي يهدف إلى توفير
المحتوى العلمي بالمجان للمستفيدين منه.
وبالرغم من تعدد المجالت العلمية العربية في المجال سواء المطبوعة منها أو اإللكترونية ,إال أن النمو
المتزايد ألعداد الباحثين العرب والحاجة الملحة لقنوات جديدة للنشر ,فضال عن إتساع نطاق عمل
مؤسسات المعلومات وتشابكها والنمو الطبيعي للقضايا المهنية وتداخلها...هو ما وضعته هيئة التحرير
مقصدا لها.

تركز المجلة على الخبرات والتجارب العربية والعالمية في مجاالت المكتبات والمعلومات والتوثيق.
وقد يتسائل القارئ لماذا العودة لمصطلح «التوثيق »Documentation :وهنا يكمن الرد في األهمية
المتزايدة لنشاط التوثيق في القرن الحادي والعشرين في معظم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات
المعلومات .ويستخدم مصطلح «التوثيق» ليشمل كافة أنشطة األرشفة التقليدية واإللكترونية إو�دارة الوثائق
وتسجيل المشروعات واألنظمة وغيرها من الممارسات التقليدية واإللكترونية لتجميع وسائط المعلومات
وتنظيمها وحفظها إو�سترجاعها بصرف النظر عن أنواع تلك الوسائط وأشكالها .ويالحظ إنتشار إستخدام
الوصف «إعتمادا على األدلة ”evidence-based :في المجاالت العلمية والتطبيقات العملية المختلفة
للتأكيد والبرهنة بالمعلومات في تأكيد حقيقة وواقعية الشيئ أو الحدث! أليس هذا ما كان يوصف في القرن
الماضي في بدايات نشأة علم المعلومات بمصطلح «التوثيق».

يتنوع محتوى العدد الواحد للمجلة ما بين أبحاث ودراسات علمية ,وتقارير الندوات والمؤتمرات وعروض
الكتب ,باإلضافة إلى المقابالت المصورة من أجل إثراء التاريخ الشفاهي ,ودعم إدارة المعرفة الكامنة غير
المادية التي تراكمت نتيجة زيادة المعارف والخبرات العملية الحياتية وغيرها .وتهتم المجلة بنشر األنشطة
العلمية والمهنية للمؤسسات المهنية من جمعيات إو�تحادات عالمية وعربية في مجاالت إختصاصها,
خاصة ما يتصل بفائدة ما قد تعود على مؤسسة المعلومات في العالم العربي.

