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 لتحرير ا رئيس  

 

ها أو اإللكرتونية، إال  العربية املتخصصة ف املجال سواء املطبوعة من  لدوريات العلمية الرغم من تعدد اب

املل العرب واحلاجة  الباحثني  املتزايد ألعداد  النمو  إتساع نطاق عمل أن  للنرش، فضال عن  لقنوات جديدة    حة 

املهنية وتداخلها  الطبيعي للقضايا  املعلومات وتشابكها والنمو  تتأثر    ؛مرافق  املكتبات واملعلومات حيث    مهن 

ضمونا واملتميز برسعة التغيري عىل املستوى  شكال وم ات واالتصاالت  باستخدام تكنولوجيا املعلوم  رشيف ألوا

كرتوين، حيث  لر املجلة ىف شكلها املطبوع وإالاا هلا، فضال عن إصد، فهو ما وضعته هيئة التحرير مقصدً العاملى

 .Open Accessلة اإلتاحة احلرة للمحتوى العلمي للمج

مية لقسم املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات،  جلة العلس من املسادها نحن نطل عىل قراءنا بالعدد ال ف

لتعكس االهتاممات املوضوعية  ووقد ارتسمت مالحمها، وتوطدت أركاهنا، كقناة للنرش العلمي واألكاديمي،  

حث العلمي فيه، بمستوييه النظري وامليداين، والتي تعرب  اجلارية ف املجال، وإسهامات الباحثني عىل جبهة الب

 . من خالل طرح قضايا بحثية متخصصة حمكمة ئهم العلمية املختلفة عن آرا

ويسعد        التحرير ويسعدنى  الدكتاألستاذبانضامم    املجلة   هيئة  منصور رة  وة  عمران  أمحد  ا نائبً   جيهان 

دته  جالل وتقدير ووفاء لسيا إ ، مع توجيه حتية  ازىد بدر الدين أبوغ ألستاذ الدكتور عامل   ا لرئيس حترير املجلة خلفً 

 املضنية طيلة السنوات املاضية من تاريخ املجلة.  هجلهود

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

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

 ملرشقة التي تليق باملؤسسة العريقة التي تصدر عنها. ا

بك نتقدم  العدام  هذا  ف  مسامهة  هلم  كانت  الذين  الباحثني  الشكر جلميع  أو  جزيل  دراسة،  أو  ببحث  د، 

ثراء الفكر واملعارف  ، إل ات بينهم وبني أقراهنما منهم عىل التواصل العلمي، وتبادل اخلربمراجعة علمية، حرًص 

 يام ييل من أعداد بمشيئة اهلل. ، ونأمل ف تلبية رغبات الباحثني فدف هذا املجال احليوي املتجدودعم اخلربات 
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لذي لقيته األعداد السابقة لدى جمتمع  هذا العدد الصدى الطيب نفسه، اندعو املوىل عز وجل، أن يلقى  و

عاتكم العلمية، التي ستثري وال  حوثكم ومراجوثائق واملعلومات، ويسعد هيئة حترير املجلة تلقي باملكتبات وال 

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