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  لتحريرارئيس 

ُكِمل المجلة العلمیة للمكتبات والوثائق  والمعلومات عامھا الثاني، وقد بصدور ھذا العدد الرابع، ت

ارتسمت مالمحھا، وتوطدت أركانھا، كقناة للنشر العلمي واألكادیمي، ولتعكس االھتمامات الموضوعیة 

الجاریة في المجال، وإسھامات الباحثین الناشطین على جبھة البحث العلمي فیھ، بمستوییھ النظري 

  والمیداني.

ول من المجلة على اتباع معاییر النشر العلمي األكادیمي، ولقد حرصت ھیئة التحریر منذ العدد األ

كما حرصت على اتباع المعاییر التي أقرھا المجلس األعلى للجامعات المصریة في دورتھ الثالثة عشر 

)، لتقییم المجالت العلمیة المصریة المحلیة وتصنیفھا، من حیث الحرص على انتظام 2019/2022(

حكیم العلمي، والتحریر والنشر، بالتعاون مع أكادیمیة البحث العلمي الصدور، واتباع معاییر الت

والتكنولوجیا، والشبكة القومیة للمعلومات العلمیة والتكنولوجیة، لتحصل على نقاط التقییم كاملة لتطبیقھا 

وثائق ھذه المعاییر، ولیكون لھا مكان بین قنوات النشر، المطبوعة واإللكترونیة، في مجاالت المكتبات وال

  والمعلومات، ولتضیف إلى رصید ھذه المجاالت ما یستجد من معارف.

وقد سعى قسم المكتبات والوثائق وتقنیة المعلومات، الذي تمثلھ ھذه المجلة العلمیة، إلى إقامة جسور   

التعاون بین مختلف التخصصات العلمیة، دعما للدراسات البینیة، ما أسفر عن توقیع بروتوكول تعاون، 

 ثماره من كان القاھرة، جامعة – كلیة الحاسبات والذكاء االصطناعيالقسم، وقسم نظم المعلومات ب بین

 الدراسات برامج من عدد وطرح القسمین، بین مشترك األولى الجامعیة للمرحلة بیني دراسي برنامج إقامة

وفقا للوائح العمل في كال  والعملیة، النظریة المقررات لتدریس التعاون مجاالت من عدد واقتراح العلیا،

  القسمین، فضال عن المشاركة في تنفیذ عدد من المشروعات البینیة المشتركة بین القسمین.

وفي افتتاحیة ھذا العدد من مجلة القسم، ال یفوتنا نعي األستاذ الدكتور حامد الشافعي دیاب، حیث 

ى روحھ. فقد كان، رحمھ هللا، ممن بادر باقتراح نشر مجلة علمیة یصدر ھذا العدد، وقد غیبت إرادة هللا تعال

للقسم، وقد ساھم في تحكیم بعض بحوث أعدادھا السابقة،  نسأل هللا تعالى أن یغفر لھ، ویغمده برحمتھ، 
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َْوَم  الَ  نفَُع  ویتقبلھ قبوال حسنا، وأن یسكنھ جنتھ، وأن یجعل سبحانھ وتعالى ما قدم في میزانھ یوم الدین، ﴿ ی َ ی

َنُوَن  ٍب َسِلیٍم﴾، َماٌل َوالَ ب َلْ َ ِبق َّ تَى  َ َّ َمْن أ   ]89-88[الشعراء:  ِإال

وفي الختام نتقدم بخالص الشكر والتقدیر، لكل من ساھم في ھذا العدد، من ھیئة التحریر، والمحكمین، 

لومات، وإصداره في ھذه إلسھاماتھم في إخراج ھذا العدد من مجلة قسم المكتبات والوثائق وتقنیة المع

  الصورة المشرقة التي تلیق بالمؤسسة العریقة التي تصدر عنھا.

كما نتقدم بجزیل الشكر لجمیع الباحثین الذین كانت لھم مساھمة في ھذا العدد، ببحث أو دراسة، أو 

في تلبیة مراجعة علمیة، حرصا منھم على التواصل العلمي، وتبادل الخبرات بینھم وبین أقرانھم، ونأمل 

  رغبات الباحثین فیما یلي من أعداد بمشیئة هللا.

وندعو المولى عز وجل، أن یلقى ھذا العدد الصدى الطیب نفسھ، الذي لقیتھ األعداد السابقة لدى 

مجتمع المكتبات والوثائق والمعلومات، ویسعد ھیئة تحریر المجلة تلقي بحوثكم ومراجعاتكم العلمیة، التي 

  اب المجلة، وتحقق التواصل العلمي بین المتخصصین في المجال.ستثري وال شك أبو

  التوفیق،، يوهللا ول
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