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 مؤتمربرنامج ال
 نوفمبر 6الثالثاء، 

 المؤتمرالتي تسبق عمل الالتسجيل لورش 

 بطاقات التعريفيةدفع الرسوم، استالم ال

8.30 – 9.00 

 16.00 – 10.00 نوفمبر 8، 7التسجيل لمؤتمر الشارقة للمكتبات 

 

 المؤتمر التي تسبقالعمل ورش 

 Iالمؤتمر  الورش التي تسبق 15.30 – 9.00

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

مع تركيزه على التفكير الذاتي والتعلم مدى  -األمية المعلوماتية للتعليم العالي  لمحو ( ACRLجمعية مكتبات الكليات والبحوث ) إن إطار
قد دفع العديد من أمناء المكتبات إلى التفكير في  -المفاهيم حول المعلومات، واألبحاث، والمنح الدراسية، والتشجيع إدراك الحياة و

هم التعليمية المتطورة داخل وخارج قاعة المكتبة. خالل هذه الورشة، سوف ممارساتهم التدريسية من زوايا جديدة، بينما يكتشفون أدوار
ما تعلموه التربوية الموضحة في إطار العمل وأهميته في عملهم التدريسي. سيقوم الحاضرون بتطبيق  والمناهجيكشف المشاركون المفاهيم 

 إمكانات الشراكات التعليمية المتنامية.  في إطار سياقاتهم المحلية والنظر فيتعليمية وضع خطط وانعكاساتهم في 
 

 منتدى األدب

 

 الميسر

هي مدير اإلرشاد المكتبي في جامعة سانت إدوارد، أوستن، تكساس، حيث تقوم  ي جونسوننبريت
 .بتطوير برامج دراسية في محو أمية المعلومات وتقود فريق تعليم المكتبات في تنفيذ المناهج الدراسية

 

  شكرا لكل الرعاة 

 

 

 

 

 

الماسي الراعى  

OCLC 

 الراعي البالتيني

American Psychological Association  

Ingram 

 الراعى الذهبى
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Taylor & Francis Group  

Rakuten Overdrive  

Baker & Taylor/Follett 

 العارضون

Human Kinetics  

Kinokuniya  

Naseej  

Global Access  

Knowledge E 
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 IIالمؤتمر  التي تسبقورش ال 15.30 – 9.00

I.  التغيير الهادف حول العالم يصنعواأمناء المكتبات المدرسية 

أفضل الممارسات في المكتبات المدرسية تحدث في جميع أنحاء العالم. سيتعاون المتحدثون مع الزمالء في المنطقة الكشاف كيف يمكن  
للتأثير على تعلم  لهذه الممارسات أن تساعد أمناء المكتبات على البدء بالتفكير بمرونة في كيفية استغالل وقتهم والمساحات المخصصة لهم

الطالب. سوف تبحث ورشة العمل في كيفية تمكين شبكات التواصل االجتماعي المعلمين الفرديين من تحمل المسؤولية عن تطويرهم 
في محادثات جماعية صغيرة حول البرامج الناجحة التي تحدث في  سيشارك الحضور المهني وتنمية شبكة التعلم المهني الخاصة بهم.

 رسنا. جميع مدا

  قاعة الفكر

 

 الميسرين

 
مدرسة أفيري االبتدائية، ديدهام، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية. حصلت على  ويندي غارالند،

المكتبى المتميز من جمعية ماساتشوستس   ، وجائزة2016للتميز في التعليم عام  جائزة مؤسسة جولدين
 .2017للمكتبات المدرسية عام 

 
 
 

اخصائي الوسائط، مكتبة هابرد وودز، وينيتكا، إلينوي، الواليات المتحدة األمريكية. تم تود بيرلسون، 
 .مجلة المكتبات المدرسية من قبل 2016اختياره أمين مكتبة المدرسة للعام 

 نوفمبر 7 ،األربعاء

  التسجيل لمؤتمر الشارقة للمكتبات، الدفع، استالم الشارة،  9.00-10.00
 ردهة أمناء المكتبات، قاعة مركز إكسبو الشارقة – القهوة

 ، رئيس هيئة الشارقة للكتابالعامرى بن ركاض أحمدسعادة  – كلمة ترحيبية 10.00-11.00

 المكتبات = مجتمعات قوية – كلمة الرئيسيةال

أنواعها كركائز للتعليم وبالتوازى مع حقوق فيبو مفاهيم المكتبات بجميع -سوف تجمع رئيس جمعية المكتبات األمريكية لوديا جراسيا
اإلنسان، واإلتاحة العالمية إلى المعلومات، وخدمة السكان المتنوعين ومتعددي األعراق، وجعل مكتباتكم مكاًنا ترحيبًيا لجميع أعضاء 

 المجتمع.

هي مستشارة المكتبات الدولية، مؤيدة للمكتبات، باحثة، وقد خدمت المجتمعات كأمين  فيبو-لوديا جراسيا
مكتبة أكاديمية، وعامة، ومدرسية، ومتخصصة في بورتوريكو وفي كوينز، نيويورك، الواليات المتحدة 

 األمريكية.

  قاعة الفكر

 استراحة ومعارض المكتبات  11:30 – 11.00
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 )برامج متزامنة(أ  الجلسة  12.30 – 11:30
I.  في المستقبل لفنيةالخدمات اقيادة 

 

  قاعة الفكر

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

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

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

 ، عميد المكتبات ، جامعة كارنيجي ميلون، بيتسبيرج ، الواليات المتحدة األمريكيةكيث ويبستر

II. إشراك وإثارة القراء 

 

بنشاط في التجارب التي تشعل سوف تتضمن المشاركين  ةسيوالمدرالجلسة ألمناء المكتبات العامة 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 ودواتهم األصندوق إلى  هايضيفولأمناء مكتبات كون لدي تتكرارها س

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

 منتدى الكتاب

 
 
 

المتحدة األمريكية. تم اخصائي الوسائط، مكتبة هابرد وودز، وينيتكا، إلينوي، الواليات تود بيرلسون، 
 .مجلة المكتبات المدرسية من قبل 2016اختياره أمين مكتبة المدرسة للعام 

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 
 والطالب وغيرهم.

 لعلوم االجتماعية، جامعة الكويت، الكويت.، كليات االمعلوماتقسم دراسات  سهى العوضي،

 منتدى األدب

 المسؤول اإلعالمى، مكتبة مصر العامة، مصر. محمود شافعى،
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 ب )البرامج المتزامنة( الجلسة  13:45 – 12:45

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

  قاعة الفكر

البيئات والمهام المتغيرة.  يقومون بتطوير العاملينإلى التأكد من أن جميع  العالميحتاج قادة المكتبات عبر 

تشكل أهداف تطوير فريق عمل جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية جزءاً من خطتها االستراتيجية 

التطوير شراكات فرص و"لضمان تزويد موظفي المكتبة بالمعرفة والمهارات المتطورة من خالل 

". باإلضافة إلى دورات التطوير الداخلية في تنمية المهارات الشخصية، وفرص التطوير المهني والتعلم

والدورات والوحدات الدراسية التي تقدمها  ،(العمل اإلنترنت وفي موقع عبردعم البرامج )تالدولي. كما يتم 

عن الطرق التي تحقق بها للمشاركين العرض التقديمي رؤى وأمثلة  يوفرالمهنية. س لجمعياتالجامعات وا

المتاحة عبر فرص التطوير الموظفين من خالل الدورات الداخلية، و للعلوم والتقنية هللا جامعة الملك عبد

 وغيرها. االهتمام، والتعلم المشترك، ومجموعات عامليناإلنترنت، وتبادل ال

( ، المملكة KAUSTمدير المكتبة، جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية )، الدكتور ج. ك. فيجاياكومار

 العربية السعودية

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

 

رات لآلداب، حول كيفية إلمامؤسسة ا تنظمهاإنضم للتعلم من صاحب جائزة أمين المكتبة المدرسية لهذا العام التي 

 ةمدرسية ناجح إنشاء برامج مكتبة

 
 

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

 منتدى الكتاب

 جبل علي ، اإلمارات العربية المتحدة. -أمينة المكتبة األساسية، مدرسة وينشستر  فيرونيكا المبوفا،

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

 ألدبمنتدى ا

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

 إيجابية لمستخدميها.

كبير مسؤولي خبرة العمالء، مكتبة كولومبوس ميتروبوليتان، كولومبوس، أوهايو،  أليسون سيركل،
 الواليات المتحدة األمريكية.

 

 ةاستراحة الغداء ومعارض المكتب  14:45 - 13:45
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 )برامج متزامنة( الجلسة ج  16.00 – 15:00
 

I. واالستراتيجيةرسالة المؤسسة: التقييم ومقتنيات المكتبة ما بين  التوافق 

  قاعة الفكر

أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع تلك المؤسسات التي تحاول ترشيد اإلنفاق، من األهمية بمكان 
أن تلبي اختياراتك من المقتنيات احتياجات ما تحاول مؤسستك القيام به. كيف يمكنني معرفة ما إذا 

مع تلك األهداف؟ كيف يمكنني التأكد من أن استراتيجيات  تتوافقي الحالية تكانت مجموعات مكتب
االقتناء تدفع مؤسستي إلى األمام؟ ماذا يعني "االقتناء" في بيئة معلومات دائمة التغير؟ يقدم ريك 
أندرسون اإلطار والسبل لضمان اقتناء مجموعات للمكتبة ذات قيمة ومعنى من خالل التقييم 

 واالستراتيجيات.
، مكتبة ماريوت، جامعة يوتا، التصاالت البحثيةعميد مشارك للمجموعات وا ريك أندرسون،

 الواليات المتحدة األمريكية.

 

II. تعزيز التعاطف من خالل محو األمية 

 

سوف نستكشف من خالل هذه الجلسة كيف يمكن للطالب العمل معاً واحترام االختالفات فيما بينهم 
القائمة على محو األمية. ستشمل الجلسة نماذج لمدرستين  وإثراء ثقافة التعاطف من خالل األنشطة

مختلفتين قامتا بمشروعات ومبادرات تبرز صوت الطالب وخياراتهم وتعزز الوعي بالذات من خالل 
التعلم وخدمة بعضهم البعض. سيتاح للمشاركين فرصة تطوير فكرة والعودة بها للمكتبة كإضافة 

 .لبرامجها
وسائط، مكتبة هابرد وودز، وينيتكا، إلينوي، الواليات المتحدة األمريكية. تم اخصائي التود بيرلسون، 

 .مجلة المكتبات المدرسية من قبل 2016اختياره أمين مكتبة المدرسة للعام 

  منتدى الكتاب

 
 

 مدرسة أفيري االبتدائية، ديدهام، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية.  ويندي غارالند،

III.  جمعية مكتبات الكليات والبحوث ستراتيجيات للتقييم: فهم الطالب وإطاراالاستكشاف ACRL 
 لمحو األمية المعلوماتية

 
  منتدى األدب

التي يمكن أن تعمل بها برامج التعليم في إطار حدود مشتركة )مثل  األساليبسوف نتناول بالدراسة 
الجلسة الواحدة؛ اإلتاحة المحدودة لعمل الطالب خالل الدورة التدريبية( إلعداد تقييمات تكوينية 

هادفة، باإلضافة إلى تقنيات للتطوير قصيرة األجل )غير رسمية، خالل الفصل الدراسي(  وختامية
يلة األجل. سنطبق أيضاً هذه األساليب والتقنيات للتفكير في طرق لتقييم فهم وكذلك تقييمات طو

 طار.اإل داخلالموضحة  المفاهيميةالطالب لألطر 

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

 وزيارات معرض المكتباتجلسة الملصقات    17:00 – 16:00
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 نوفمير 8، الخميس
 التسجيل واستراحة القهوة  9:30 – 9:00

 : الجيل التالي لخدمات المكتباتجلسة عامة 10:15 – 9:30

  قاعة الفكر

 ،ستلهام من البحوث العالميةالسيقوم بريان بانون، الحائز على جائزة مدير مكتبة شيكاغو العامة، با
تحديد التغيرات االستراتيجية الالزمة إلتاحة الجيل القادم من لواتجاهات التكنولوجيا،  ،واالبتكار

 ليم،خدمات المكتبات. تلك التحوالت مطلوبة في جميع أنواع المكتبات في إطار جهودنا لدعم التع
 والنجاح في مجتمعك. ،والتقدم االقتصادي

 اغو العامة، الواليات المتحدة األمريكية.، المفوض والرئيس التنفيذي لمكتبة شيكبريان بانون

 )برامج متزامنة( دالجلسة  11:30 – 10:30

I.  بحوث في مكتبتكبيانات الإدارة كيفية إنشاء مبادرة 

  منتدى األدب

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

( الخاصة بك RDMبحوث )بيانات الالبحوث وإدارتها. تعرف على الخطوات الالزمة إلنشاء إدارة 
ألمريكية في بيروت إلنشاء خدمة تعالج من خالل مثال على الجهود الناجحة التي بذلتها مكتبة الجامعة ا

احتياجات إدارة بيانات الباحثين وربط الموارد في الحرم الجامعي مع تشجيع األبحاث والتخصصات 
 المتعددة بالمجتمع البحثي.

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

II.  خالل تجارب محو األمية المشتركةالخروج من المعارف التقليدية من 

 

في هذه الجلسة، ستتاح الفرصة للمشاركين لمشاركة العديد من التجارب األدبية المشتركة. سنقوم 
، وهو نشاط يستخدم العمل الجماعي والتفكير )منصة األلعاب التعليمية( BreakoutEDUاستخدام ب

صندوق مغلق. وسوف تركز األنشطة األخرى النقدي لحل سلسلة من األلغاز الصعبة من أجل فتح 
على المجتمع وحل المشكالت واإلبداع. وسوف يأخذ الحضور معهم الموارد التي يحتاجونها لتكرار 

 هذه التجارب في مكتباتهم الخاصة.
 ، مدرسة أفيري االبتدائية، ديدهام، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية.ارالندغويندي 

  منتدى الكتاب

 
 

 ، أخصائي الوسائط، مكتبة هوبارد وودز، وينيتكا، إلينوي، الواليات المتحدة األمريكية.تود بورليسون
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  Sharjah2018#تابع  !انضم إلى المحادثة

III. !وصف المصادر وإتاحتها: تحسينات جديدة واللغة العربية قادمة 

  قاعة الفكر

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

الترجمة تقدم مكتبة اإلسكندرية في مدى  تعرف علىواألنماط.  ،والعناصر ،عرض الخصائص الجديدة
 العربية، وكيف يمكن إضافة اللهجات إلى السجالت.

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

 استراحة   12:00 – 11:30

 )برامج متزامنة(هـ الجلسة  13:00 – 12:00

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

  قاعة الفكر

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

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

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

 .، ليدن ، هولندا مركز مكتبات الحاسب على الخط المباشر، المنتجات، مدير أول دانيال فان سبانج

II.  ،للنجاحوصفة  -، التصنيع والتكنولوجيا اإلنتاجالمكتبات العامة 

  دبمنتدى األ

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

فتح معمل أماكن الصناع مصادر للتصميم والتنفيذ والبناء. ويشمل ذلك اللتبادل المعرفة و شخاصاأل
والوسائط الرقمية ومختبرات التعلم للمراهقين التي يطلق عليها اسم  ،الحائز على الجائزة

"YOUmedia"،  ومراكز الطفولة المبكرة التي تركز على اللعب وتنفيذ وتحويل برنامج القراءة
تعلم. دروس أساسية لل STEAMالصيفية التقليدي إلى تعلم صيفي مكثف وترفيهي يعتمد على تحدي 

 هذه البرامج الجديدة.تعلمتها مكتبة شيكاغو العامة لتنفيذ وأفكار 

 ، المفوض والرئيس التنفيذي لمكتبة شيكاغو العامة، الواليات المتحدة األمريكية.بريان بانون
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III. اجتماع امناء المكتبات 
هذه الجلسة المفتوحة ألمناء مكتبات المدارس االجتماع مًعا لمناقشة المزيد من األفكار والمواضيع المثيرة  تتيح منتدى الكتاب

 لالهتمام.

 ةالغداء ومعارض المكتب  14:15 – 13:15 

 الجلسة و )برامج متزامنة( 15:30 – 14:30

I.  بوستاكا(:خلق بيئة ترحيبية للجميع: مكتبة بروناي العامة )ديوان باهاسا دان 

  منتدى األدب

إن مهمة ديوان باهاسا دان بوستاكا )مكتبة بروناي العامة( هي خدمة الجميع. وقد أدى ذلك إلى إنشاء 

عدد من البرامج لسكان المناطق المحرومة. تعلم كيف أطلقوا برنامجاً لألشخاص الذين يعانون من 

 القراءة العائلية، والمزيد من البرامج.التوحد ، باإلضافة إلى ما بذلوه من جهد شامل لدعم 

أخصائية مكتبة، مكتبة بروناي العامة، نيجارا، بروناي، دار  سيتي ماهايونا بنت حاج داميت،

 السالم.

 أخصائية مكتبة، بروناي العامة، نيجارا، بروناي، دار السالم. إيمي سيرياني حاج هببني،

 

II.  ة المستدامةللتنمي 2030المكتبات وأهداف األمم المتحدة 

 

 قاعة الفكر

يمكن للمكتبات في إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن تلعب دوراً هاماً في مساعدة الدول على 

( مع تعزيز أهمية SDGs) 2030تحقيق تطلعاتها المحددة ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

: ومؤسسات المكتبات )اإلفال( لتأييد المكتباتاالتحاد الدولي لجمعيات هذه األهداف. تعرف على مشروع 

: نحو الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة "برنامج تدريبى عبر 2030المكتبات العرب خصائيو "أ

 اإلنترنت" وكيف يمكن لمكتبتك أن تحدث أثراً.

اهرة، رئيس قسم المعالجة الفنية، جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، الق منى أيوب محمد علي،

 مصر.

 قاعة الفكرختام المؤتمر،  15:45 – 15:30

 توزيع الشهادات   15:45

 ردهة المكتبيين، قاعة مركز إكسبو الشارقة   

التي ستكون مفتوحة ألمناء خالل فترات الراحة ووقت الفراغ ، يرجى االستمتاع باالسترخاء في ردهة المكتبيين 

شارقة الدولي للكتاب، وذلك بفضل الرعاية السخية من قبل بمعرض الالشارقة إكسبو المكتبات والمعلمين في مركز

 .الرعاه


