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 المؤتمر التي تسبقورش ال

 Iالمؤتمر  الورش التي تسبق 00099 – 0099

I. ( إطار جمعية مكتبات الكليات والبحوثACRL لمحو األمية المعلوماتية )بالتعليم العالي 

 

 الميسر

مع  -األمية المعلوماتية للتعليم العالي  لمحو ( ACRL)جمعية مكتبات الكليات والبحوث  إن إطار
المفاهيم حول المعلومات، واألبحاث، والمنح إدراك تركيزه على التفكير الذاتي والتعلم مدى الحياة و 

قد دفع العديد من أمناء المكتبات إلى التفكير في ممارساتهم التدريسية من زوايا  -الدراسية، والتشجيع 
هم التعليمية المتطورة داخل وخارج قاعة المكتبة. خالل هذه الورشة، سوف شفون أدوار تجديدة، بينما يك

التربوية الموضحة في إطار العمل وأهميته في عملهم التدريسي.  والمناهجيكشف المشاركون المفاهيم 
 في إطار سياقاتهم المحليةتعليمية وضع خطط ما تعلموه وانعكاساتهم في سيقوم الحاضرون بتطبيق 

 :إمكانات الشراكات التعليمية المتنامية. وبشكل أكثر تحديًدا، سوف يقوم المشاركون بما يلي والنظر في
 

  التعرف على األهداف الشاملة والمكونات الرئيسية لإلطار وما هي النظريات التي أثرت في إنشاء
 .الوثيقة

 مع  مھکترمشاعلی ك لر ذکيفية تأثير واطاإلمع  مربھتجاولشخصية ظرھم ان تاھجو نعر لتعبيا
 .وثيقةلا

 المؤسسية والتعليمية الفريدة واإلمكانات والقيود التي تشكلها هذه السياقات للعمل  مدراسة سياقاته
 .التربوي 

 تشجع عملية نقل و راتاطإلا التى تركز على تجيهاولتا ريطولتعليمي لتا ملتصميدئ امبا قبيطت
 .فةرلمعوراء اما و ملتعلا

 المعرفة والخبرات الفريدة التي يجلبها أمناء المكتبات إلى التعليم والتعلم وآثارها على توسيع  كتشفا
 .األدوار التعليمية والشراكات ألمناء المكتبات

 شف كيف يمكن استخدام اإلطار لتعزيز الحوار والتعاون بين المعلمينتاك. 
 

 من ينبغى له حضور الورشة
مكتبة يدعم التعليم والتعلم، سواء من خالل التعليم المباشر أو من خالل هذه الورشة مالئمة ألي أمين 

البرامج التعليمية أو المبادرات. على الرغم من أن ورشة العمل أكثر صلة بأمناء المكتبات األكاديمية، 
ة فإن أمناء المكتبات الذين يعملون في أنواع أخرى من المكتبات والمعلمين الذين يعملون خارج المكتب

سوف يستفيدون أيًضا من التفاعل مع المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية التي يتم استكشافها بين 
 .المشاركين

 

 .53تقتصر المشاركة على 
 

أوستن، تكساس، حيث تقوم  ،في جامعة سانت إدوارد يالمكتب اإلرشاد مديرهي  بريتني جونسون 
 .بتطوير برامج دراسية في محو أمية المعلومات وتقود فريق تعليم المكتبات في تنفيذ المناهج الدراسية
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 IIالمؤتمر  التي تسبقورش ال 00099 – 0099

I. التغيير الهادف حول العالم يصنعوامناء المكتبات المدرسية أ 

 

 
 الميسرين

 

 

 

مع الزمالء في المتحدثون أفضل الممارسات في المكتبات المدرسية تحدث في جميع أنحاء العالم. سيتعاون  
المنطقة الكشاف كيف يمكن لهذه الممارسات أن تساعد أمناء المكتبات على البدء بالتفكير بمرونة في كيفية 

ورشة العمل في كيفية ف تبحث و للتأثير على تعلم الطالب. سالمساحات المخصصة لهم وقتهم و  استغالل
المهني وتنمية شبكة تطويرهم لمعلمين الفرديين من تحمل المسؤولية عن ا شبكات التواصل االجتماعي تمكين

في محادثات جماعية صغيرة حول البرامج الناجحة التي  الحضورسيشارك  التعلم المهني الخاصة بهم.
 :تحدث في جميع مدارسنا. سيغادر المشاركون مع

 
  المساحاتتقدير وفهم لكيفية استخدام المكتبات المدرسية للعديد من الطرق إلعادة التفكير في 

 .واألدوار داخل المدارس المادية
  شبكة محّسنة للتعّلم المهني تضّم العديد من األدوات التي تسمح للمعّلمين بتولي مسؤولية تطويرهم

 .لمالمهني مع إقامة روابط هادفة في جميع أنحاء العا
  مجموعة من الدروس الفعالة والمثبتة التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات في المكتبات

 .برامج المكتباتالحضور لالمدرسية في جميع أنحاء العالم والتي يمكن تطبيقها مباشرة على 
 

 حضور الورشةله من ينبغى 
 .مدرسية هذه الورشة التي تستمر ليوم واحد هي ألي أمين مكتبة

 
 أمين مكتبة. 099تقتصر المشاركة على 

 
مدرسة أفيري االبتدائية، ديدهام، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية. حصلت على  ويندي غارالند،
ماساتشوستس من جمعية المكتبى المتميز   وجائزة ،6900للتميز في التعليم عام  جولدين جائزة مؤسسة

 .6902عام للمكتبات المدرسية 
وينيتكا، إلينوي، الواليات المتحدة األمريكية. تم اختياره  ،برد وودزاه، مكتبة الوسائطي ئاخصالسون، ير تود ب

 .مجلة المكتبات المدرسية من قبل 6900أمين مكتبة المدرسة للعام 
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 نوفمبر 0األربعاء/ 

  التسجيل لمؤتمر الشارقة للمكتبات، الدفع، استالم الشارة،  0099-09099

 ردهة أمناء المكتبات، قاعة مركز إكسبو الشارقة – القهوة

 ، رئيس هيئة الشارقة للكتابالعامرى  بن ركاض أحمدسعادة  – كلمة ترحيبية 09099-00099
 

 ةيالمكتبات = مجتمعات قو  – كلمة الرئيسيةال

للتعليم  كركائزمفاهيم المكتبات بجميع أنواعها فيبو -سوف تجمع رئيس جمعية المكتبات األمريكية لوديا جراسيا
إلى المعلومات، وخدمة السكان المتنوعين ومتعددي األعراق،  ةيالعالم إلتاحةحقوق اإلنسان، وا وبالتوازى مع
 .المجتمعتكم مكاًنا ترحيبًيا لجميع أعضاء اوجعل مكتب

أمين وقد خدمت المجتمعات كة، باحثمؤيدة للمكتبات، المكتبات الدولية، هي مستشارة  فيبو-لوديا جراسيا
في بورتوريكو وفي كوينز، نيويورك، الواليات المتحدة  ، ومتخصصةومدرسية ،وعامة ،أكاديمية مكتبة

 األمريكية.

 

 

 استراحة الغداء ومعارض المكتبات  00:59 – 00:99

 )برامج لمتزامنة( أ الجلسة  06059 – 00:59
 

I.  في المستقبل لفنيةالخدمات اقيادة 

 

الذى يمتكله اخصائي ما دور الخدمات الفنية في المكتبة؟ من المهم أن يفهم القادة التأثير اإليجابي 
بيئة يحدد العرض التقديمي االتجاهات الحالية في وف تحقيق األهداف اإلستراتيجية. سل الفنيةخدمات ال

عمل الباحثين في المعلومات واالتصاالت  تدفقالنشر العلمي، وتأثير التكنولوجيا الرقمية على و المكتبة 
في قيادة  فنيةالعلمية، وتأثير العلوم المفتوحة على األبحاث والمكتبات. إن الدور المحتمل للخدمات ال

لمكتبة الموزعة على استجابات المكتبات، بما في ذلك تنظيم السجل العلمي، واالنتقال نحو مجموعات ا
 نطاق واسع ، وأنظمة المعلومات البحثية في الحرم الجامعي  سيتم مراجعتها بالتفصيل.

 ، عميد المكتبات ، جامعة كارنيجي ميلون، بيتسبيرج ، الواليات المتحدة األمريكيةكيث ويبستر
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II. إشراك وإثارة القراء 

 

بنشاط في التجارب التي تشعل سوف تتضمن المشاركين  ةسيالجلسة ألمناء المكتبات العامة والمدر هذه 
على تحديد  المتحمسينمع األدب. تشجع هذه األساليب كال من القراء المترددين و  التساؤلالفضول و 

. هذه األنشطة التي أثبتت جدواها والتي يسهل األدبية األنواعمتنوعة من األهداف واستكشاف مجموعة 
 الذي يتوسع باستمرار.الخاص بهم و دواتهم األصندوق إلى  هايضيفو لات كون لدي أمناء مكتبتتكرارها س

 ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية. ،، مدرسة أفيري االبتدائية، ديدهامارالندغويندي 

III. تواصل المكتبات مع المستفيدين من خالل وسائل التواصل االجتماعي 
 

 

والشبكات  مواقع التواصل االجتماعىعلى هواتفهم ويستخدمون مع المستفيدين الذين يقضون معظم أوقاتهم 
أينما كانوا. يتناول هذا البرنامج الوضع الحالي  المستفيدينللتفاعل، تحتاج المكتبات إلى التواصل مع 

ويقدم أمثلة على الجهود الناجحة للوصول إلى الجمهور  لمواقع التواصل االجتماعىالستخدام المكتبات 
 هم.والطالب وغير 

 ، كليات العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، الكويت.المعلوماتقسم دراسات  سهى العوضي،

 ب )البرامج المتزامنة( الجلسة  05:53 – 06:53

I. استراتيجيات تنمية الموارد البشرية لجيل جديد من المكتبات األكاديمية والبحثية 

 

البيئات والمهام المتغيرة.  يقومون بتطوير العاملينإلى التأكد من أن جميع  العالميحتاج قادة المكتبات عبر 
تشكل أهداف تطوير فريق عمل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية جزءًا من خطتها االستراتيجية "لضمان 

باإلضافة ". التطوير والتعلمشراكات فرص و تزويد موظفي المكتبة بالمعرفة والمهارات المتطورة من خالل 
دعم تإلى دورات التطوير الداخلية في تنمية المهارات الشخصية، وفرص التطوير المهني الدولي. كما يتم 

 لجمعياتوالدورات والوحدات الدراسية التي تقدمها الجامعات وا ،(العمل اإلنترنت وفي موقع عبرالبرامج )
 الله لطرق التي تحقق بها جامعة الملك عبدعن اللمشاركين العرض التقديمي رؤى وأمثلة  يوفرالمهنية. س

اإلنترنت، وتبادل المتاحة عبر فرص التطوير الموظفين من خالل الدورات الداخلية، و  للعلوم والتقنية
 وغيرها. االهتمام، والتعلم المشترك، ومجموعات عاملينال

( ، المملكة KAUSTوالتقنية )، مدير المكتبة، جامعة الملك عبد الله للعلوم الدكتور ج. ك. فيجاياكومار
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 العربية السعودية

  

II. ومفاتيح النجاح ،أخصائيو المكتبات المدرسية لهذا العام: مشاركة القصص، الدروس 

 

 

 

 

 اإلمارات مؤسسة ترعاها التي العام لهذا المدرسية المكتبة أمين صاحب جائزة للتعلم من إنضم
 .ناجحة مدرسية مكتبة برامج إنشاء كيفيةحول  لآلداب،

  العربية اإلمارات ظبي، أبو المطوع، بدا مدرسة المدرسة، مكتبة أمين فرج، فاروق  سامح

 

III.  تصميم  يتجربة مستخدمتحسين( تجربة المستخدم المكتبات العامةUX:) 

 يتم تحديدها الحقا  

 

 المستخدم منظور من والعمليات ،والخدمات ،المساحات في التفكير فلسفة هو المستخدم تجربة تصميم
 تجربة لخلقتجربة المستخدم تصميم  العامة المكتبات تبني كيفية البرنامج يتناول هذا. النهائي للمكتبة

 .لمستخدميها إيجابية أكثر
 

 ةاستراحة الغداء ومعارض المكتب  05:53 - 05:53

 )برامج متزامنة( الجلسة ج  00099 – 03:99
 

I. واالستراتيجية التقييم: المؤسسة رسالةو  المكتبة مقتنياتما بين  التوافق 

 من ،اإلنفاق ترشيد تحاول التي المؤسساتتلك  معخاصة  مضى، وقت أي من أكثر 
 القيام مؤسستك تحاول ما احتياجات من المقتنيات اختياراتك تلبي أن بمكان األهمية

 تلك مع تتوافق الحالية يتمكتب مجموعات كانت إذا ما معرفة يمكنني كيف. به
 األمام؟ إلى مؤسستي تدفع االقتناء استراتيجيات أن من التأكد يمكنني كيف األهداف؟

 والسبل اإلطار أندرسون  ريك يقدم التغير؟ دائمة معلومات بيئة في" االقتناء" يعني ماذا
 .واالستراتيجيات التقييم خالل من قيمة ومعنى ذات اقتناء مجموعات للمكتبة لضمان

 جامعة ماريوت، مكتبة ،التصاالت البحثيةوا للمجموعات مشارك عميد ،أندرسون  ريك
 .األمريكية المتحدة الواليات يوتا،
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II. تعزيز التعاطف من خالل محو األمية 

 

 كمسؤولية المعلوماتية األمية محو ينظر لتعليم إطاراً ( ACRL) والبحوث الكليات مكتبات جمعية أنشأت
 المناهج تطوير في المكتبات ألمناء التدريس أمام والتحديات الفرص قترحي إنه. المعلمين لجميع مشتركة

 المعلمين بين والتعاون  الحوار لتعزيز هذا اإلطار استخدام يمكنك كيف تعلم. التربوية والشراكات
 .ولتنمية الشراكات التعليمية على المستوى المحلي إرشادية خطط وإدماجه إلعداد

 .األمريكية المتحدة الواليات إلينوي، وينيتكا، وودز، هوبارد مكتبة ،الوسائط أخصائي ،بورليسون  تود

 

III. والبحوث الكليات مكتبات جمعية وإطار الطالب فهم: للتقييم ستراتيجياتاال استكشاف ACRL لمحو 
 المعلوماتية األمية

 

 
 
 

 مثل) مشتركة حدود في إطار التعليم برامج تعمل بها أن يمكن التي األساليب نتناول بالدراسة سوف
 وختامية تكوينية تقييمات إلعداد( التدريبية الدورة خالل الطالب لعمل اإلتاحة المحدودة الواحدة؛ الجلسة
وكذلك ( غير رسمية، خالل الفصل الدراسي)للتطوير قصيرة األجل  تقنيات إلى باإلضافة هادفة،

 لألطر الطالب فهم لتقييم طرق  في للتفكير والتقنيات األساليب هذه أيضاً  سنطبق. األجل طويلة تقييمات
 .طاراإل داخل الموضحة المفاهيمية

 الواليات تكساس، أوستن، في إدوارد سانت جامعة في المكتبات تدريس قسم رئيس جونسون، بريتني
 .األمريكية المتحدة

 

 جلسة الملصقات وزيارات معرض المكتبات   07:88 – 00:88
 

 نوفمير 8الثالثاء، 

 التسجيل واستراحة القهوة  0:59 – 0:99
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 : الجيل التالي لخدمات المكتباتجلسة عامة 09:03 – 0:59

 

 ،العالمية البحوث من ستلهامالبا العامة، شيكاغو مكتبة مدير جائزة على الحائز بانون، سيقوم بريان
 خدمات من القادم الجيل إلتاحة الالزمة االستراتيجية التغيرات تحديدل التكنولوجيا، واتجاهات ،واالبتكار
 والتقدم ليم،التع لدعم إطار جهودنا في المكتبات أنواع جميع في مطلوبة التحوالت تلك. المكتبات

 .مجتمعك في والنجاح ،االقتصادي

 .األمريكية المتحدة الواليات العامة، شيكاغو لمكتبة التنفيذي والرئيس المفوض ،بانون  بريان

 )برامج متزامنة( دالجلسة  00:59 – 09:59
I.  بحوث في مكتبتكبيانات الإدارة كيفية إنشاء مبادرة 

 

 خدماتها مجموعة إلى( RDM)بحوث بيانات ال إدارة بإضافة العالم أنحاء جميع في المكتبات تقوم
 على الحصول في تحديات الباحثون  يواجه حيث الضخمة، والبيانات المتداخلة التعددية عصر في

 (RDMبحوث )بيانات ال إلنشاء إدارة الالزمة الخطوات على تعرف. وإدارتها البحوث بيانات
 بيروت في األمريكية الجامعة مكتبة بذلتها التي الناجحة الجهود على مثال خالل من بك الخاصة
 تشجيع مع الجامعي الحرم في الموارد وربط الباحثين بيانات إدارة احتياجات تعالج خدمة إلنشاء

 .البحثي بالمجتمع المتعددة والتخصصات األبحاث

 .لبنان بيروت، في األمريكية الجامعة البيانات، خدمات مكتبة أمينة ،رحمي دالل
  

 
 

II. الخروج من المعارف التقليدية من خالل تجارب محو األمية المشتركة 

 

استخدام األدبية المشتركة. سنقوم بفي هذه الجلسة، ستتاح الفرصة للمشاركين لمشاركة العديد من التجارب 
BreakoutEDU )وهو نشاط يستخدم العمل الجماعي والتفكير النقدي لحل )منصة األلعاب التعليمية ،

سلسلة من األلغاز الصعبة من أجل فتح صندوق مغلق. وسوف تركز األنشطة األخرى على المجتمع 
د التي يحتاجونها لتكرار هذه التجارب في وحل المشكالت واإلبداع. وسوف يأخذ الحضور معهم الموار 

 مكتباتهم الخاصة.

 ، مدرسة أفيري االبتدائية، ديدهام، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية.ارالندغويندي 
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III. !وصف المصادر وإتاحتھا: تحسينات جديدة واللغة العربية قادمة 

 

شاهد عرًضا توضيحًيا لإلصدار الجديد من مجموعة أدوات وصف المصادر وإتاحتها التي تحتوي على بنية 
. سيتم عرض التصفح"قاموس البيانات" المحدثة الخاصة بإرشادات العنصر، مع توجيهات ونصائح 

مة العربية، تقدم مكتبة اإلسكندرية في الترجمدى  تعرف علىواألنماط.  ،والعناصر ،الخصائص الجديدة
 وكيف يمكن إضافة اللهجات إلى السجالت.

 ، رئيس قسم مكتبات المستقبل، مكتبة اإلسكندرية، مصر.رانيا عثمان

 استراحة   06:99 – 00:59

 )برامج متزامنة(هـ الجلسة  05:99 – 06:99

I.  رافيةجتأثير العولمة والرقمنة على تمثيل مصادر المعلومات في التسجيالت الببليو 

 

الضبط سيشرح العرض التقديمي مبادئ الفهرسة والفهرسة اآللية ويتناول االضطراب الحالي في 
الناتج عن العولمة والرقمنة. تحتاج المكتبات حاليًا ما وراء البيانات المتعلقة بتدفق  قضايا، والالببليوجرافي

 تواجد، نظًرا ألن Googleإلى زيادة مستوى معرفتها عبر اإلنترنت من خالل العمل مع شركاء مثل 
وقولبة البيانات الجديدة.  كال جديدة من الضبط الببليوجرافيالمكتبات على الويب يؤدي إلى تطوير أش

ستتعلم في هذه الجلسة االستفادة من قوة شبكة البيانات الوصفية العالمية المتوازنة والبنية التحتية التي 
 تدعم المكتبات في جميع أنحاء العالم.

 .، ليدن ، هولندا مركز مكتبات الحاسب على الخط المباشر، المنتجات، مدير أول فان سبانج دانيال
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II.  ،وصفة للنجاح -، التصنيع والتكنولوجيا اإلنتاجالمكتبات العامة 

 

الوصول إليها عبر المدينة من  بتنشيط وتعميق تأثيرها وتيسير CPLقامت مكتبة شيكاغو العامة 
برامج المكتبة بتخصيص مساحات خاصة لها ببيئات التعلم التعاوني حيث يجتمع إعداد خالل 

والبناء. ويشمل ذلك فتح معمل أماكن الصناع  والتنفيذمصادر للتصميم اللتبادل المعرفة و  شخاصاأل
اسم  ايطلق عليه التيوالوسائط الرقمية ومختبرات التعلم للمراهقين  ،الحائز على الجائزة

"YOUmedia"،  وتحويل برنامج القراءة الصيفية  وتنفيذمراكز الطفولة المبكرة التي تركز على اللعب و
للتعلم. دروس أساسية وأفكار  STEAMالتقليدي إلى تعلم صيفي مكثف وترفيهي يعتمد على تحدي 

 هذه البرامج الجديدة.تعلمتها مكتبة شيكاغو العامة لتنفيذ 

 .لمكتبة شيكاغو العامة، الواليات المتحدة األمريكية، المفوض والرئيس التنفيذي بريان بانون 
 

III.   يتم تحديدها الحقا 

  يتم تحديدها الحقا  
  

 ةالغداء ومعارض المكتب  01:01 – 01:01 
 

 )برامج متزامنة( والجلسة   05:99 – 06:99
 

 يتم تحديدها الحقا   03:59 – 05:59
  يتم تحديدها الحقا  

 قاعة الفكرختام المؤتمر،  03:53 – 03:59

 توزيع الشهادات   03:53

 ردهة المكتبيين، قاعة مركز إكسبو الشارقة   

التي ستكون مفتوحة ألمناء  ردهة المكتبيينخالل فترات الراحة ووقت الفراغ ، يرجى االستمتاع باالسترخاء في 
الرعاية السخية من قبل ، وذلك بفضل شارقة الدولي للكتاببمعرض الالشارقة إكسبو المكتبات والمعلمين في مركز 

 الرعاه

 


