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 لتحرير ا رئيس  

وتقنية املعلومات،  من املجلة العلمية لقسم املكتبات والوثائق  امس  فها نحن نطل عىل قراءنا بالعدد اخل

وقد ارتسمت مالحمها، وتوطدت أركاهنا، كقناة للنرش العلمي واألكاديمي، ولتعكس االهتاممات املوضوعية  

التي تعرب  و  ، احثني عىل جبهة البحث العلمي فيه، بمستوييه النظري وامليدايناجلارية ف املجال، وإسهامات الب

عىل عدم تأخري دراسات الباحثني فقررت ان تصدر املجله    التحرير   هيئة  ا منحرص، و عن آرائهم العلمية املختلفة

 . 2021فصلية بداية من عدد يناير  

علمي األكاديمي،  عىل اتباع معايري النرش ال  منذ العدد األول من املجلة  أيضا   ولقد حرصت هيئة التحرير

املرصية   للجامعات  األعىل  املجلس  أقرها  التي  املعايري  اتباع  عىل  حرصت  عرش  كام  الثالثة  دورته  ف 

(، لتقييم املجالت العلمية املرصية املحلية وتصنيفها، من حيث احلرص عىل انتظام الصدور،  2019/2022)

والتحرير والنرش، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والشبكة    واتباع معايري التحكيم العلمي،

، وظهر ذلك  ، لتحصل عىل نقاط التقييم كاملة لتطبيقها هذه املعايريالقومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية

يتم    ،2020يونيو  و مارس  شهرى    تقييمىف   لوحتى  العريب  الكشاف  امل الفهرستها ضمن    رجعيةستشهادات 

Arabic Citation Index   (ARCIضمن موقع )  Clarivate Analytics ،  منصة  ، Web of Science  عىل 

وليكون هلا مكان بني قنوات النرش، املطبوعة واإللكرتونية، ف جماالت املكتبات والوثائق واملعلومات، ولتضيف  

 عىل أساس علمي مدروس.  IF  التأثريكام يمكن حساب معامل    ،إىل رصيد هذه املجاالت ما يستجد من معارف

لعدد، من هيئة التحرير، واملحكمني،  وف اخلتام نتقدم بخالص الشكر والتقدير، لكل من ساهم ف هذا ا

إلسهاماهتم ف إخراج هذا العدد من جملة قسم املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات، وإصداره ف هذه الصورة  

 يقة التي تصدر عنها. املرشقة التي تليق باملؤسسة العر

العدد هذا  ف  مسامهة  هلم  كانت  الذين  الباحثني  الشكر جلميع  بجزيل  نتقدم  أو  كام  دراسة،  أو  ببحث   ،

مراجعة علمية، حرصا منهم عىل التواصل العلمي، وتبادل اخلربات بينهم وبني أقراهنم، ونأمل ف تلبية رغبات  

 الباحثني فيام ييل من أعداد بمشيئة اهلل. 
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ىل عز وجل، أن يلقى هذا العدد الصدى الطيب نفسه، الذي لقيته األعداد السابقة لدى جمتمع  املو  وندعو

كتبات والوثائق واملعلومات، ويسعد هيئة حترير املجلة تلقي بحوثكم ومراجعاتكم العلمية، التي ستثري وال  امل

 شك أبواب املجلة، وحتقق التواصل العلمي بني املتخصصني ف املجال. 
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