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امللتقىإشكالية 
الجامعــات يف كــل أنحــال العــالم، إىل تــ ط  قــدرات تســعى 

ــتحكم يف املجتمــع وتكــوين الكفــالات املتخصصــة والقــادرة علــى ال
وإىل فـةّ،املختلمتغ ات الواقع االجتماعي اليومي امُلثخن بالتفاعالت 

ادة إبراز متخصصون يف كافة مجـاالت املعرفـة يمارسـون فعـل القيـ
ىل والبنــال والتــ ث  يف الواقــع االجتمــاعي، بمــا سيفضــي ال محالــة إ

ينـه وبـ  تجنيب املجتمع الكث  من اآلفات واملشكالت التي تحول ب
ممارسـة الشــهود الحضـاري، ورد الغــزو العلمـي والثقــايف األجنبــي 
بالفعــل العلمــي املنهجــي املــن م، الــيفي ســيمّكن يف مرحلــة مــا مــن 
ــة واإلنســان ــة املعرفــة العاملي ية ممارســة الفعــل واملشــاركة يف تنمي

.الكاملة والشاملة

 ديـة وحتى تتمكن الُنخب الجامعية والعلمية من القيام بواجبهـا وت
قنية املعلومة العلمية والت"دورها الحقيقي والريادي، يجب أن تتوفر 

التــي يتوقــف وجودهــا وعــدمها، مــن وجــود مرافــق " الصــحيحة
ومؤسسات علميـة وأكاديميـة تتـوىل مهمـة ضـبط، معالجـة، حفـ  
وإتاحة هيفه املعلومات، من خالل العديـد مـن العمليـات واإلجـرالات 
ــو ــة والقانونيــة التــي تت ىل العلميــة واملنهجيــة، واإلداريــة والتن يمي

الجامعـــات واألقســـام املتخصصـــة تقـــديمها للطلبـــة واملرتشـــح  
.املسجل  يف هيفه األقسام

ــ ــن ب ــق واألرشــيف م ــات والتوثي ــم املكتب ــرب تخصــص عل   ُيعت
عرفة التخّصصات املحورية، القاعدية واألساسية يف بنال من ومة امل

يف يتـهمحوراإلنسانية املتخصصة واملتكاملة، فهو تخصـص تتجلـى 
لتي أنه يحاول توظيف كل األفكار والن ريات والنماذج واألساليب ا
لومـة تؤول يف نهاية املطاف إىل تمك  اإلنسان من الوصول إىل املع

الصحيحة الكاملة يف ظـل وجـود كـم هائـل مـن املعلومـات الخاط ـة 
.وامليتة واملميتة

يف إىل أي مدى وفق تخصص علم املكتبات والتوثيق واألرشيف
؟إعداد الكفالات األكاديمية املتخصصة

وماهي ت ث اته على مرافق التوثيق واملعلومات واألرشيف؟ 
؟هي آفاق تطويره يف ظل التحوالت العامليةوما 

وقد جال هيفا امللتقى الـوطني األول حـول تخصـص علـم املكتبـات
وين، والتوثيق واألرشيف يف الجزائـر، مـن أجـل تقيـيم تجربـة التكـ
لـى واستشراف اآلفاق املستقبلية التي يمكـن أن يؤديهـا، والعمـل ع

ة علـى يف تكوين الكفالات الوطنية الكفلة، القـادرمحوريتهتعزيز 
قيــادة مؤسســات التوثيــق واملعلومــات واألرشــيف، بمــا يســتجيب
انية لطموحات املجتمع وبنال الدولة وفق قواعد العلم واملعرفة اإلنس

.الشاملة

الجزائـر بالنسبة لتخصص علوم املكتبات واملعلومات فقد كانـ 
مي من ب  الدول التي أقّرت فتح معاهـد للتكـوين الرسـمي األكـادي
مة املتخصص، من خالل إنشال معهد علـم املكتبـات بـالجزائر العاصـ

ثـم معهـد وهـران عـام 1983، ومعهد قسنطينة عـام 1975يف عام 
، ثم تلتها حركـة واسـعة لفـتح أقسـام وشـعب عـرب مختلـف1986

سـة، واليات الوطن على غرار والية باتنة، بسكرة، قاملـة، عنابـة، تب
ص وقد اكتسب التخصـ. ، مستغانم وسيدي بلعباسمليانةخميس 

بفضـل مجهـودات-علـى األقـل يف الـدول املتقدمـة–مكانته الحاليـة 
، أوتليــهديـوي، وبــول ملفــلأبنائـه ورواده املتخصصــ ، علـى غــرار 

ــري  ــانوهن ــلي الفونت ــان، وآش ــن ]..[ رانجاناث ــ  مم ــ هم كث وغ
. ساهموا يف بنال قواعد التخصص وتمت  بنيانه

ــن  ــالرغم م ــن، وب ــا اإلتاحــاتولك ــي يحمله ــة الت ــة والعلمي العملي
دًا، التخصص، إاّل أنه ال تزال صورته اليفهنية لـدى الطلبـة سـي ة جـ

ة يف  واليـزال اختيـار التخصـص خـارج إرادتهـم وطموحـاتهم، خاصــّ
شيف يف الواليات التي ال تتوافر على مكتبات ومرافق للتوثيق واألر

ة مستوى ممارسـة التسـويق اإليجـابي لقـدرة التخصـص يف صـناع
وبالتـــالي فـــبن واجـــب . التغيـــ  وبنـــال املجتمـــع القـــار  واملثقـــف

طلبًا املتخصص  والقائم  على هيفا املجال العلمي األصيل، أصبح م
ه حضــاريًا ُملحــًا، وأن العمــل علــى تقيــيم تجربتــه، وتطــوير أســاليب

من بـ  األولويـات الراهنـة، وأن كـل تـ خ  يف هـيفا ]..[ ومنهجيته
ــى  الشــ ن سيضــخم مــن وطــ ة املشــكلة، ويزيــد مــن ت ث اتهــا عل

ة يف ظــل التغــ ات والتحــو الت املســتوى املتوســط والبعيــد، خاصــّ
ا الجزائر، االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية التي تعيشه

.ويعيشها العالم

وم واليوم، وبعد قرابة أربعة عقود ونصف من تدريس تخصص علـ
ي اليـوم املكتبات والتوثيق واألرشيف يف الجامعات الجزائرية، ينبغـ

:طرح السؤال الجوهري واملركزي

.تشخيص واقع مهنة املكتبات والتوثيق واألرشيف•
التعرف على مدى قدرة من ومـة التكـوين األكـاديمي يف علـم•

.املكتبات من االستجابة الحتياجات سوق العمل
توثيــق تقيــيم تجربــة التكــوين يف تخصــص علــم املكتبــات وال•

.واألرشيف يف الجزائر
التعــرف علــى املشــكالت والعراقيــل التــي تحــول دون تحقيــق•

.معاي  الجودة يف التكوين األكاديمي
التعــرف علــى آفــاق تطــوير تخصــص علــم املكتبــات يف ظــل•

ــة، السياســية، االقتصــادية ــوالت االجتماعي ــديات والتح التح
.والحضارية

أهداف امللتقى



مــحــاور امللتقى
:علوم املكتبات والتوثيق واألرشيف يف الجزائرتخصص . 1
.، النش ة، الرؤية، املسميات الوظيفية، التطوراملفهوم•
يــق وأهميــة تخصــص علــم املكتبــات والتوثيــق واألرشــيف يف تحقمكانــة •

.التنمية املستدامة
ــة • ــأهمي ــاج املعرف ــق واألرشــيف يف إنت ــات والتوثي ــم املكتب ة تخصــص عل

.العلمية والتقنية
ــة • ــاالهيكلي ــا وآف ــات، واقعه ــم املكتب ــة لتخصــص عل ــة واإلداري ق التن يمي

.تطويرها
ـــارات • ـــق مه ـــات والتوثي ـــم املكتب ـــدريس يف تخصـــص عل ـــالات الت وكف

.واألرشيف
.رشيفوأساليب التكوين يف تخصص علم املكتبات والتوثيق واألطرق •
يــًا املؤسســون لتخصــص علــم املكتبــات والتوثيــق واألرشــيف عاملالــرّواد •

.ومحليًا
.ألرشيفالعاملية يف تدريس تخصص علم املكتبات والتوثيق واالتجارب •
يـق ومؤشرات إقبال الطلبة علـى تخصـص علـم املكتبـات والتوثاتجاهات •

..واألرشيف
ــيم العــالي، الجامعــات، املعاهــد واألقســام]الوصــاية دور • يف [ وزارة التعل

.تسويق تخصص علم املكتبات والتوثيق واألرشيف
ــات • ــم املقارب ــاديمي لتخصــص عل ــوير األدال األك ــة لتط ــة واملنهجي العلمي

.املكتبات والتوثيق واألرشيف

:واقع مهنة املكتبات، التوثيق واألرشيف. 2
وثيقي واقع وآفاق الت ط  واملرافقة الرسـمية للدولـة ملهنـة املكتبـي، التـ•

.واألرشيفي
.اإلطار التشريعي ملهنة املكتبي، التوثيقي واألرشيفي•
.مهنة املكتبات، التوثيق واألرشيف يف ظل التحوالت الكربى•

:برامج التكوين يف علم املكتبات، التوثيق واألرشيف. 3
.محتوى الربامج التكوينيةتقييم •
.التكوينية وعالقتها بعالم الشغلالربامج •
.بنال الربامج التكوينيةآليات •
.آليات وأساليب تنفييف الربامج التكوينية•
.آليات اعتماد الربامج التكوينية•
.برامج التكوين ملعاي  الجودة العامليةإستجابة•
."د.م.ل"علوم املكتبات، التوثيق واألرشيف يف ظل ن ام الـ •
تبـات استخدامات تكنولوجيات املعلومات يف تطوير تخصص علـم املك•

..والتوثيق واألرشيف
نيـة يف الصعوبات والعراقيل املرتبطة ببعداد وتـدريس الـربامج التكوي•

.تخصص املكتبات، التوثيق واألرشيف بالجامعات الجزائرية

وثيق سبل، حدود وآفاق بنال الشراكة الفاعلة ب  أقسام املكتبات، الت•
.واألرشيف وعناصر املحيط الخارجي

ــات .5 ــوم املكتب ــة واور ــا يف تخــوير تخصــص عل ــات املهني الجمعي
:واألرشيفوالتوثيق 

.الجمعية الجزائرية للمكتبات واملعلومات•
ــ  • ــدريس، تحس ــة املتخصصــة يف ت ــات املهني ــدخل الجمعي ــاالت ت مج

.وتطوير واقع املكتبات والتوثيق واألرشيف
ـــات يف تطـــوير التخصـــص • ـــات واملعلوم ـــة للمكتب ـــة املهني دور الجمعي

.وممارسة التسويق له

.يفوآفاق مهنة وتخصص علم املكتبات والتوثيق واألرشتحديات . 6
.شيفالتكوين عن بعد يف تخصص علم املكتبات والتوثيق واألرآفاق •
كتبـات إنشال املرصد الوطني للطلبة املتخرج  يف تخصص علـم املآفاق •

.والتوثيق واألرشيف، ومتابعة إدماجهم يف عالم الشغل
يـــق الـــوطني للكفـــالات املتخصصـــة يف علـــوم املكتبـــات والتوثالـــدليل •

واألرشيف، ودورها يف تجويد خـدمات مؤسسـات املعلومـات والتوثيـق 
.واألرشيف

تخصـص وآفاق استيعاب خريجي]..[ املكتبات املدرسية والبلدية تفعيل •
.علوم املكتبات والتوثيق واألرشيف

التــي تقــف أمــام ]..[ واستشــراف ألهــم الصــعوبات واملشــكالت رصــد •
.تطّور مهنة وتخصص علم املكتبات والتوثيق واألرشيف

ــاق • تطــوير تخصــص علــم املكتبــات والتوثيــق واألرشــيف يف ظــلأف
ة، األزمــات االقتصــادي)املتغــ ات والتحــوالت املحليــة والدوليــة الكــربى 

، بنــال مجتمــع املعلومــات الهويــاتي، الصــراع 19كوفيــداألزمــة الصــحية 
..(واملعرفة، الوصول الحر للمعلومات، العوملة واملعلومة العاملية

املهـــن واألدوار الجديـــدة للمتخصصـــ  يف علـــم املكتبـــات والتوثيـــق•
.واألرشيف

.الدليل الوطني ملهن املكتبات والتوثيق واألرشيف يف الجزائر•
.ائرمشكالت وتحديات مهنة املكتبات، التوثيق واألرشيف يف الجز•
ـــة • مجـــاالت تـــدخل املكتبـــات ومراكـــز األرشـــيف يف مشـــاريع الدول

.اإللكرتونية

: لخارجيتخصص املكتبات، التوثيق واألرشيف وعالقته باملحيط ا. 4
.يففرص وتحديات توظيف خريجي أقسام املكتبات، التوثيق واألرش•
املهني مدى استجابة التخصصات األكاديمية املفتوحة بالجامعات، للواقع•

.ملهنة املكتبات والتوثيق واملعلومات واألرشيف
قـــدرة تخصـــص علـــم املكتبـــات والتوثيـــق واألرشـــيف، يف اســـتيعاب •

مشــكالت مؤسســات التوثيــق واملعلومــات، مــن خــالل االنتــاج العلمــي 
(.ميفكرات وأطروحات التخّرج)األكاديمي الرمادي 



قاملة1945ماي 08جامعة .................... شنيقل نزار. أ .
(منسق الّلجنة التن يمية)

.قاملة1945ماي 08جامعة ........... بن زايد عبد الرحمن. أ•
.قاملة1945ماي 08جامعة ...................... لحول وليد. أ•
.صالشعبة علم املكتبات وعلوم اإلعالم واالتطلبة الّدكتوراه •

الّلجنة التن يمية للملتقى

الّلجنة العلمية للملتقى

الجامعةاملشاركةاإلسم

عيواز محند الزين. د
منسق )

اللجنة 
(العلمية

قاملة1945ماي 08جامعة 

قاملة1945ماي 08جامعة عضـوًاشابونية عمر. د

قاملة1945ماي 08جامعة عضـوًاعاشوري حبيبة . د

قاملة1945ماي 08جامعة عضـوًابن ضيف اهلل نعيمة . د

قاملة1945ماي 08جامعة عضـوًالعبـادلة سهـام . د

قاملة1945ماي 08جامعة عضـوًامـاضـي وديعة. د

قاملة1945ماي 08جامعة عضـوًابن زّكـة وسام. د

جامعة باجي مختار عنابةعضـوًالزهر بولودانيبوشارب . د
2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة عضـوًامحمد الصالح نابتي . د

2جامعة محمد مل  دباغ  سطيفعضـوًافارس شاشة.د

2جامعة أبو القاسم سعد اهلل الجزائرعضـوًاعالهم رابح . د.أ

.ةجامعة العربي التبسي تبسعضـوًامن  الحمزة . د.أ

جامعة أحمد بن بّلة وهرانعضـوًاميلود العربي بن حجار . د
.املركز الجامعي أحمد زبانة غليزانعضـوًايحياوي زه  . د

2جامعة أبو القاسم سعد اهلل الجزائرعضـوًاعيسى محاجبي. د

.سكيكدة1955أوت 20جامعة عضـوًابن جامع بالل . د

جامعة الجياللي بونعامة خميس عضـوًاأوقاسي عبد القادر . د
مليانة

..................................................: الّلقب
: ..................................................اإلسم

........................................: الّدرجة العلمّية
: ......................................الجامعة األصلية
....................................: الربيد اإللكرتوني

...........................................: رقم الهاتف
:  العنوان الكامل للمداخلة

..........................................................

..........................................................
(:بالّلغة اإلنجليزية): العنوان الكامل للمداخلة

..........................................................

..........................................................
:  محور املداخلة

..........................................................
: ........................................تاريخ اإلرسال

املشاركةإستمارة لجان امللتقى

:للملتقىالشريفالرئيس•
صالح العقون. د.أ
قاملة1945ماي 08جامعة مدير 

اإلنسانيةالعلومكليةعميد،معلمفوزيالدكتور•
.واالجتماعية

والدراساتالفلسفةمخربمدير،منيةدحدوحالدكتورة•
.واالتصالاإلعالمعلومومشكالتواالجتماعيةاإلنسانية

.امللتقىرئيس،سالمباشيوةالدكتور•


