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التطورات في تقنيات المعلومات واالتصاالت وانعكاساتها على عمليتي التدريب والتعليم 

 في المكتبات ومراكز المعلومات
 

 المدرس المساعد
 قحطان حميد يوسف

 
 :المستخلص

درثااةيت لوياييات  لي اير  يمر العالم حالياا  للترارق داةمات يرايارار ة ريات عةرماسيات ل يا ايت لاة
ل رحييق رحلالر أ ا ايت  ايي ا الررالر ال الاق لرينياار المع لماار لاالرثااالر ح ب المخرثين نح

لالنماال المراارة لحةاام المع لمااار الاا ال أحااةة ريااةالر سةيااةق يااط أنمااار المعي اات  لراارق العمااق يااط 
مخر اااي ميااااةين الحيااااق اليلميااات  لمعنااام  لااام أن المع لماااار لالمعريااات الع ميااات الراااط رل س اااا رينياااار 

رثاالر اليلم حرمر الحةلة لادرحمار الييالر ةلن ا ارل ان لأثايحر  ارلرق م حات المع لمار لاال
ألن االرثاالر يلثت ا سم يت لرياةق األيكار لالمع لمار لالخيرار  أثيحر  ار أهميت مر ايةق يط 

 حياق الي ريت الرط رر م يالرعية لالر ايم.
 :المقدمـة

ق كااق الن ااارار الي ااريت يمةاارة أن يكاالن عن الريانااار الةةيااةق ل مع لمااار لاالرثاااالر ر اام
األن اااان دااااةرا  سناااة ا ااارخةام ا س ااام ممار ااات ساااةة  اااخم مااان الع داااار لمن اااا  المعريااات لاألخياااار 

 لاالرثاق لاأليةاع التنط لالماق لرحةية الملدع الةارايط سير األدمار األثرناسيت. 
 ااا راا ةاة الحاةاات علاام ر اام لمااع ال ياااةق الم اارمرق يااط  ااكق لنلسياات المع لمااار لرعااةة مةاألر

الل ااالق الرااط ياارم ساان رريي ااا يااة المع لمااار لرياةل ااا لانر ااارها  لاا لم ياا ن عن ااان العثاار الحااةية 
أثاايف يااط ل ااع يثااعب ييااب أن يعاايذ يمعاا ق ساان هاا ش الل ااالق الرااط انر اارر رريييار ااا يااط  اارم 

ثاااايحر ثااااناست المةاااااالر لس اااام ةميااااع الم اااارليار لخثلثااااا  مةاااااق المكريااااار لالمع لمااااار  لأ
المع لمااار لاالرثاااالر ر اار ع يااةلر حياالال يااط كااق مةاااألر الرنمياات األةرماسياات لاألدرثاااةيت ر اام 

 عن ا ال ر اق يط مرح ت ميكرق من رح ت ررلرها. 
لمن أير  نرالج ال ياةق الم رمرق يط ا رخةام رينيار المع لمار لاالرثاالر لالرلة ار الرط 

الم أثيحر ريررب من يع  ا يق رنةمج أحةاها ياألخرى يحية ياار ررايق م يرر ا  أن كق يياع الع
اليعااة مراحااا  ليااط أيااةينا نحااالرش لن ااالرش لناا ور لنرااقور يااب  لهكاا ا لحياار ثااتت   اليعااة   يالعةيااة ماان 
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األن ارت لاألسمااق لأمو ر ااا كويارق  الر االق سان يعااة  الرعاماق مااع الينالم ساان يعاة  األنرااا  سان يعااة  
ياا لم ركاالن رينيااار المع لمااار لاالرثاااالر دااة حااررر األن ااان ماان دياالة المكااان  الاارع م ساان يعااة  ل 

حرم عنب يمكننا اليلق يقن ا ل عر من ةالرق لةلةش  حرم لييةل لكقنب ملةلة يط أكور مان مكاان ياط 
 اللدر نت ب. 

 لدااة رحاالق سالمنااا الياالم علاام درياات الكررلنياات ثااايرق ررمحاالر حاالق رينيار ااا أة اا ق المع لمارياات
لالحلا اايب لرةاالب ةرلي ااا لم ااالك ا  اايكار االرثاااق لةخ اار الحلا اايب لم حيار ااا يااط دراسااار 
المع لمااار لاالرثاااالر يمناااع مرنلساات ماان مناااحط الحياااق  لخ ثاات الياالق عن واالرق المع لمااار لمااا 
يرايي اااا مااان ررااالر كييااار ياااط مةااااألر االرثااااالر  اااركلن منياااع معااااري يت اااق رياناااار المع لماااار 

ر  لأمام الكم ال الق ل مع لمار لالرةيق  ير المرناهط ل ييانار ياار مان ال ارلرال ررالير لاالرثاال
 ه ش المع لمار لل الق االرثاق الخاثت ي ا. 

ليرعاااادم ةلر الراااةريب لالرع ااايم ليةرراااب س ااام أمكانيااات الركياااي ماااع مرر ياااار وااالرق المع لماااار 
لق العمااااق لاألةارق  لهنااااا يياااار  ةلر يلاااات لاالرثاااااالر لر ييرااااب لمعااااةالر الرايياااار يااااط األةلار لل ااااا

المكرييين لأخثاليط المع لمار يط الم اهمت ير اريع ا اريعاب الرينيات الحةيوات ياط المكرياار لمراكا  
 المع لمار. 

 

 مشكلة البحث:
عن حل يت األسماق المكرييت لارض خ ن المع لمار لا ررةاس ا من أةاق خةمات الم ارتيةين 

 لمار  لارض رليير المع لمار مع ا رومار اللدر لالة اة لالرك تات أثايف من المكريار لمراك  المع
ماان األمااالر المر ليااات الرااط ال ةاااةاق يي اااا  للكااان اليااة مااان لةااالة اليااارار الاالاسط الااا ال يحااارم  ااارلرق 
حل اايت األسماااق المكريياات  لس اام كااق مكرياات أن ريااةر مااةى التالااةق الرااط راانعك  س ي ااا لس اام رلاةهااا 

 ا اليااارار ع  عن الحل ااايت  ااارعك  بواااارا   ااا ييت لأخااارى عيةاييااات  لااا لم ياااار مااان نريةااات ارخاااا  مواااق هااا
ساةاة يارامج الراةريب  يةايياراب ل ا ييارب لركاليتاب  لاة ال رلرال رحةية  رلرار ه ا األةخاق لممي ارب لاة
لالرع يم ل لم  لاأل أثيف الحا لب لأةلار العمق المثاحيت لب كما  هال   ي ارن ي مي انيات م   اار 

 لمع لمار لي اق حي ا  ال ي ر ان يب من ينايار ا. ا
 

 أهمية البحث: 
يكر اااااب اليحاااااة أهميراااااب مااااان كلناااااب يعااااارض ل ررااااالرار الحاثااااا ت ياااااط رينياااااار المع لماااااار 
لانعكا ار ا س م سم يرط الرةريب لالرع يم لأور ةميع  لم س م أثحاب اليارار ياط المكرياار لمراكا  

 المع لمار. 
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 أهداف البحث: 
 يحة علم رحييق األهةاي الراليت  ي عم ال

عويااار أن حل ااايت األسمااااق المكرييااات أثااايحر  ااارلرق م حااات لماااا راااليرش مااان ة اااة للدااار  -1
لرك تت لارض الحثلق س م المع لمار من ةانب الم ارتيةين لر ا يق رياةيم الخةمات مان ةاناب 

 أثحاب اليرار يط المكريار لمراك  المع لمار. 

ب لماااا يرايياااب مااان أةلار العماااق الراااط ر ااا ة ررااالرار الرنلياااب ي ااارلرق ا ااارخةام الحا ااال  -2
م ااارمرق لاليرمةياااار المخر تااات لالمرعاااةةق لأة ااا ق االرثااااق المرنلسااات لأهمير اااا ياااط رياااةيم الخةمااات 

 المكرييت المع لماريت س م أح ن اللةلش.

انعكاااا  كاااق  لااام س ااام سم يراااط الراااةريب لالرع ااايم الراااط ر ااار ةي أثاااحاب اليااارار ياااط  -3
 لمع لمار لالم رتيةين من ا.المكريار لمراك  ا

 
 فرضيات البحث: 

لةلة س دت  ار ةاللت عيةاييات ياين رينياار المع لماار لالخاةمار الراط رياةم ا المكرياار  -
 لمراك  المع لمار. 

لةااالة س دااات  ار ةاللااات عيةاييااات ياااين رينياااار المع لماااار لالراااةريب لالرع ااايم ياااط مةااااق  -
 المكريار لالمع لمار. 

اللت عحثاليت يين رينيار المع لمار لخ ن لا ررةاع المع لمار ياط لةلة س دت  ار ة -
 المكريار لمراك  المع لمار. 

 
 حدود البحث: 

ا رعرض اليحة يع ا  من الررلرار لالرلة ار الحةيوت يط رينيار المع لماار لاالرثااالر 
 الم اااااااااااارخةمت يااااااااااااط المكريااااااااااااار لمراكاااااااااااا  المع لمااااااااااااار لانعكا ااااااااااااار ا س اااااااااااام سم يرااااااااااااط الرااااااااااااةريب

 لرع يم. لا 
 

 منهج البحث:
رااام عنةاااا  اليحاااة ياألسرمااااة س ااام المعرياااار الااالارةق ياااط يعاااض اليحااالة لالةرا اااار ال ااااييت 
المنة ق لالمن لرق يط يعض من الاةلريار الخاثات يع الم المكرياار لالمع لماار ليعاض مان الم لتاار 
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س ام سم يراط الرااةريب الراط ناد ار حياالق الرراالرار ياط رينياار المع لماار لاالرثاااالر لانعكا اار ا 
 لالرع يم يط المكريار لمراك  المع لمار. 

 
 سمات ومالمح عصر المعلومات: 

 ير م العثر ال ال نعي ب   سثر المع لمار   ي مار لم مف من ا  
عنب يرض  ياق الريةم الا ال حارم  ارلرق الم ااركت يياب مان الةمياع   ايادا  أخا  يعاة المناي ات  .1

 العمااااااااااااق  لدياااااااااااالق رييعاااااااااااات ال ااااااااااااياق ي وارهااااااااااااا ال اااااااااااا ييت  العالمياااااااااااات لال اااااااااااارست يااااااااااااط عنةااااااااااااا 
لاإليةايياات  لحكماار هاا ا ال ااياق ارتاديااار سالمياات ير اار س اام أرااراي ال ااياق  اارلرق الااةخلق 

 يي ا. 

لدااة رايااق  لاام راالير المع لمااار لرااةيي ا ي ااكق أ اا م كوياارا  يااط رايياار  ااكق المندمااار حيااة  .2
ياااارق العمااااق لد اااالر الم   ااااار  أةى علاااام د اااالر هياكااااق رنديمياااات ةةيااااةق رياااالم س اااام أ ااااا 

ر ميارا   لالرط ريلم يقةاء األسمااق ةلن أن يكالن ل اا (Virtual Organizationsاأليررا يت  
  المكريار األيررا يت...... الخ . 

سثر المع لمار ي ير ليط ركاياب أيارع لرثاانيي ةةياةق ل معريات لام ركان معرليات مان دياق.  .3
اليم ه ش األيرع لالرثنيتار لأن ررحلق الي اا أخا ا  يالياار لثار مترل ا  س م الي ريت األخ  يرع

  العثر لا رعماأل ألةلارب. 
سثاار المع لمااار ي ااير يااط ركايااب ةيااق ةةيااة ا اامب   المريااط الوالااة   الاا ال ياارحكم يرريياات  .4

الن ااال الةةياااة ليلةاااب رثاااريار م يل اااالق أي ااارها الر تاااا   لال ااااري النيااااق لأكورهاااا رياااةما  لرعيياااةا  
رنير لما أنينم س يب من رلة ار من يين ا يناء ال ايكار الةاخ يات   األنررانيار   لالمكرياار األنر

الردميت  لال ال يياي يرحاة حييياط لةياق األيااء لالمع ماين  يالةياق الةةياة اليالم ي مكاناب الحثالق 
  س م المع لمار من مثاةر مرنلست لي كق يةع ب يعري أكور من بيالب. 

يعااة حكاارا  س اام المحرااريين ياق ةخااق ال ااياق ييااب ال االاق أي ااا  يرحااة يااط لسثار المع لمااار لاام  .5
م مار الريةم الرينط ل  ة يرثت رحيياق الم االاق ياين التياراء لاأل نيااء سان ررياق راليير األر 

 رخيثت رحيق رترار رنمليت ر اسة التيراء ال حاق يركب الميرةرين.

 
 ميادين العالم الجديد وأدواته: 



  

 137 

م2007هـ 1428(47/5آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الرابع العدد)  

م مرماو   ياط حا اب  يلنيتاام  1946لب حّيا  األ ارخةام التع اط ياط ساام كان ةخلق الحا 
لالاا ال كااان يةاياات مرلا ااعت ل ااياات  حيااة  اا ة رراالرا  خاا ق الخم ااين سامااا  الما اايت لرتةاارر واالرق 

 المع لمار لل عر أمام الي ريت أةلار لل الق ةةيةق يمكن عيةا  أهم ا يما ي ط  
 

 :Artificial Intelligence(:AIرف اختصارا )نظم الذكاء األصطناعي وهو ما يع
لهل س ام معرياط ةةياة ياةأ منا  خم اينار اليارن الما اط  لخ اع دياق  لام ل ةرا ات لاليحاة 
سااان ررياااق س ااام اللراوااات لالتي يااااء  لأ ا اااب ررييياااار الحا ااالب  الااا ال ييااالم يحاااق الم اااالق الريا ااايت 

رناسط معناااط يةرا ااات الياااةرار التكريااات المعياااةق  لأسرماااة س ياااب األن اااان ي اااكق كييااار  لالااا كاء األثااا
(Mental faculties)    .من خ ق ا رعماق النما   الحا لييت لي رم يررييت محاكاق رتكير األن ان 

عن الااا كاء األثااارناسط س ااام مويااار  للكنناااا ال نم ااام ل ااا ش األواااارق عال رت اااير لهكااا ا ال نم ااام 
رااب  لماان يااين هاا ش الرعريتااار رعريااي يياالق عن رعريتااا  ةدييااا  ل اا كاء األثاارناسط  للاا ا رعااةةر رعريتا

  الاا كاء األثاارناسط س اام رتاارع ساان س االم الحا االب لالاا ال ي اارم يمحاكاااق الاا كاء األن ااانط لالم ااارق 
  .  1الي ريت من خ ق عسةاة يرامج لأة  ق يمكن ل ا أن ريلم يعم يار  يي ت ي  ا ال كاء لر م الم ارق

الحلا اايب رنةاا  أسماااأل ينة هااا الي اار  يااط اللداار لي ااةي الاا كاء األثاارناسط الم  ةعااق 
   .2الحا ر لي كق أي ق

لدة اررير ال كاء األثرناسط من  د لرش يحيلق معرييت سةيةق من ا األن ان االلط  الرليلر 
Roboties لندااااام الر يااااات  Vision لمعالةااااات ال ااااااار الرييعيااااات  لالااااارع م الماااااةسلم الياااااا   لالكااااا م  

speechرمااام يرريييااار الاا كاء األثاارناسط يلمااا  يعااة بخاار لأثاايحر لااب س االم يرسياات   لير ايااة األه
نينار س ام ها ش الررييياار ندام  انيوير سنب   اهمر ياط حاق الم ااكق المعياةق الراط رلاةاب الي ار  لاة

 مرعةةق لمن يين ا  
 

 :(Expert systems)النظم الخبيرة 

                                                           
. مةخق رةرييط ل ندم الخييرق ياط مةااق المراةاع  ال كاء االثرناسط لالندم الخييرق يط المكريار . ين سية ال اةال 1

  .21ص-ص.254-م.2000ت األكاةيميت  المكري  الياهرق

 - .الرينيار لاإلةارق يط خةمار المكريار لالمع لمار   ررةمت ح مر دا م .النك رر   يريةرم للترة لية  انةلر 2
.339ص  -.2001مكريت الم م سية الع ي  العامت   الرياض   



  

 138 

م2007هـ 1428(47/5آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الرابع العدد)  

ر ك اا خييار عن اانط ياط حياق مان لهط يرامج رحرلال س م كميت هال ت مان المع لماار الراط يم
حياالق المعرياات. لر اارنة الااندم الخيياارق علاام رينياات رمويااق المعرياات لالخياارق األن ااانيت المرراكماات يااط حيااق 
س ماااط أل ررييياااط محاااةة  ع  ييااالم م ناااة  المعريااات يينااااء نماااا   ل معريااات المكر ااايت مااان الخياااراء ياااط 

لب رنتي ها لر ييت مرر يار الم رتية  ير الخيير المةاق لكراير ا ييرنامج أل خلار ميت ي رريع الحا 
1من ا الحيا  

( . 
لدة دةم سةة من الم لتين لالع ماء أكور من رعريي ل ندم الخييارق لمن اا الرعرياي الا ال ييالق 
عن   الندااام الخيياار هاال ندااام مينااط س اام الحا االب مثاامم خثيثااا  لرح ااين الياارارار األن ااانيت يااط 

   2المعريط  لرنرمط الندم الخييرق علم س م أكير هل ال كاء األثرناسطمةاق محةة  ليعري يالحيق 
ليمكاان رحةيااة  اامار الندااام الخيياار يقنااب ناالع ماان يرنااامج الحا االب  لأحااة ياارلع س اام أكياار هاال س اام 
الاا كاء األثاارناسط يعمااق س اام حااق الم ااك ر يااط مةاااق معريااط محااةة أل  اايق  يالرريياات نت اا ا 

  ر  ليمكن ا رخةامب كم اسة أل  ميق سمق أل س م م رلى الخيراء. الرط يعمق ي ا الخيراء الي
لدااة اني اار يعااض الياااحوين يااالندم الخيياارق لمخرةار ااا يياااللا سن ااا عن ااا داااةرق س اام أن رر ااة  
لرح اااق  لراااةلق  لررثاااق  لر اااير  لرثااامم  لرتحاااص  لر ااارع  لررنياااق  لررثااالر  لرعاااري  لرت ااار  

  يحياااة أ ااايا س ي اااا كاااق 3تاااد  لرياااةم  لرةاااةة  لرخيااار  لرع اااملرحاااةة  لرااارع م  لراااةير  لرم اااف  لرح
 ثتار األن انيت  لمن الم رحيق أن ررلاير كق ر م الثتار يط ندام لاحة.

عن المكلنار األ ا يت ل اندم الخييارق هاط داساةق المعريات لنداام األ ارةالق الا ال يعاة المكالن 
 .4ن الندام لالم رتيةال كط يط الندام وم لاة ت الم رتية لهط مكلن الرتاسق يي

ليعلة رقريخ الندم الخييرق علم الخم ينار من اليرن الع رين  ليعرير منرثي ال رينار من 
م. لرالالم د الر ساةة 1965اليرن نت ب هال المللاة الحييياط ل اندم الخييارق يد الر نداام ةناةراق ساام 

                                                           
ةارق المعريااااات ر ياااااا -. اااااعة  الاااااب يا اااااين 3  ر ااااارين 7-26الم ااااارييق العرياااااط ع   .ع ااااارراريةيت سريياااااتالمع لماريااااات لاة

.128ص -.م2000األلق   
2  Edmunds, Robert A. Expert System In: The Prentice Hall Encyclopedia of Information 

Technology. NJ: Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs1990.p.201 
3  Mockler, Robert J., Dologite, D. G. Knowledge Based System An: Introduction to 

Expert System. N.Y.: Macmillan Pub.Co. 1992, p13.     
4
 John Durkin. Expert System: Design and Development. N.Y.: Maxwell Macmillan 

International,1994, p.7 
3
 Roston, Avid. Principles of Artificial Intelligence and Expert Systems Development" 

N.Y.: Mc-Graw Hill Book Co.1988.p4. 
.79ص -.مثةر  ايق -.سية ال اةال  ين. 4  
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نت اااب لعاااق أ ااا رها نداااام مااان األندمااات المينيااات س ااام المعريااات لمعالةااات ال ااااار الرييعيااات ياااط اللدااار 
 .1  لهل ندام خيير مرخثص يط يحص أمراض الةمMycin ن ماي ي

ليااة ةخ اار الااندم الخيياارق مةاااألر مرعااةةق ماان حياالق المعرياات األن ااانيت لماان أمو ر ااا ال راساات 
ةارق المع لمار لالمحا ايت لالياانلن لالراب لأمالر  لالكيمياء لندم الحا لب لااللكررلنيار لال نة ت لاة

ى كويرق لمن ا مةاق المكريار لالمع لمار حية ةخق الندام الخيير مةاق الخةمت المرةعيت لالرة أخر 
م  1972م ليااط مةاااق األدرناااء لالر ليااة يااط المكريااار يااط العااام 1967س اام األ رت ااارار يااط العااام 

 .2م1983م ليط مةاق الرك يي يط العام 1977ليط مةاق األ رخ ص يط العام 
ط أل ااار المعنيااين يااط مةاااق المكريااار لالمع لمااار يااقن الااندم الخيياارق يااط لي االة اسرياااة ياا

  3رريييار ا يمكن ا معالةت أريع د ايا يط مةاق خةمار المكريار لالمع لمار هط
 .ا رخةام ا يط المراةع لالعمق المرةعط 
  ا رخةام ا يط رح ين اللثلق علم ي ار  الةم لرpacs. 
 يانار ل ير المثر حار.ا رخةام ا يط اليحة ييلاسة الي 
 .ا رخةام ا يط رح ين اليحة يط النثلص يالن يت ل م رتية الن الط 

ييااة أن ا اارخةام الااندم الخيياارق لخثلثااا  يااط مةاااق المكريااار لالمع لمااار ال ياا اق محااةلةا  
ندرا  الررتاع ركاليي ررليرها لثعليت ا رخةام ا لثيانر ا  لاة ا ما ا رلةب ا ارخةام احاة األندمات 

لخييارق يماان ال ارلرال رحةيااة الخثااالص الم مات الرااط ينيااط رليرهااا ييااب أل اراض األ ااررةاع االلااط ا
 حا را  أل يط الم رييق.

 
 نظم المحاكاة والمقلدات:

لهااط نداام مرراالرق لمعيااةق يمكاان ماان خ ل ااا محاكاااق لري يااة نداام لادعياات ال اارخةام ا يااط سم يرااط    
مي اةار الرياران لراةريب الرياارين  لمي اةار المعاارم الحرييات  الرةريب لالرع يم  لمن أمو ت ها ش الاندم

النلليااات  لمحاكااااق اليااارارار األةاريااات لالرنديميااات  لداااة  رل راااةريب س ااام المعاااارم  لمحاكااااق األنتةاااارا
ا ارخةام األن اان االلاط لرياةيم ياط يك ي لنا الم رييق سن ررلر ياط مةااق ندام المحاكااق لالمي اةار 

 كريار لالمع لمار. مةملست من خةمار الم
 

                                                           

5. Iren. L. Travis. Knowledge-Based Systems in Information Work: A. Review of the 

Future". J of Library Automation , NO.1 , 1989, p.42. 
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 (:Multi Mediaالوسائط المتعددة  )
 –ثااالرق  –لهاااط سياااارق سااان ندااام لررييياااار مررااالرق ر ااارخةم كايااات ل اااالق الراااقوير  ثااالر 

  لكاناار Interactiveحركاات  لرركياا  المع لمااار  مااع عمكانياات ع ااايت ا اارخةام األ اااليب المرتاس اات 
داراص المةمةات الثالريت لأ اررت التياةيل لاألداراص يةايت ه ش الرلة ار الحةيوت هاط ياط ا ارخةام األ

 يط أ راض اليحلة الع ميت.  CD-ROMالمةمةت من نلع 
م ياط ا ارخةام الل االر المرعاةةق حاين ا ارخةمر رينيات 1997لكانر الني ت النلسيت يط العام 

ل ااالق   كقحااةة رينيات ل خاا ن ال االلط  لكااان ال اةي من ااا عنرااا  DVDالتيةيلياات الردمياات   صاألدارا
الر اا يت المن لياات  لخاا ن كميااار هال اات ماان الييانااار الحا االييت مااع اليااةرق التالياات س اام رل يااع الل ااالر 

ياااط دااارص لاحاااة مااان نااالع  CD-ROMالمرعاااةةق  لالياااةرق س ااام رةمياااع ساااةة مااان األداااراص المةمةااات 
DVD  يحياااة يمكااان مااان يرثااات عةاااراء اليحاااة االلاااط الميا ااار ياااط مندلمااات دلاساااة اليياناااار س ااام

 .1دراص المةمةت لمرق لاحةق ةلن الحاةت لرايير األدراصاأل
لرايق  لم ررالر ياط مةااق رينيات الرخا ين الماناري اط حياة  ا ة منرثاي ر اعينار اليارن 

ةيااااا يايااار  10الما اااط   اااعت ياااط رخااا ين اليااارص الثااا ب لاااندم المع لماااار المخر تااات لرثاااق علااام 
 .2م  ط/وانيت 330لي رست لثلق 

ن ل ا رقوير ميا ر س م ندم األ ررةاع االلط ل مع لمار لرقوير  ير عن ه ش الررلرار  يكل 
ميا اار ماان خاا ق ا اارومارها يااط رريييااار لسم يااار رخااةم الياات سمااق هاا ش الااندم أل ر يااة ماان كتاااءق 

 سم  ا. 
عن رة ياا  الحلا ااايب يالل ااالر المرعاااةةق لمعااةار ا المخر تااات يمكن ااا مااان ساارض الر اااةي ر 

ي اسة س م يرف المةاق لا اعا  لررييياار ةةياةق يمكان مان خ ل اا الما   ياين التيةيليت لالثلريت مما 
الثاالر لالثاالرق لالر االم المرحركاات لالاانص يااط عرااار مل االسط مركامااق لسر اا ا يرريياات رتاس ياات 

لس م كق ي ن سم يرط خا ن  Hyper Mediaرةخق رحر مت لم أكور حةاوت لهل الل الر المررايرت 
ت ساان رريااق رريييااار الل ااالر المرعااةةق متيااة ةااةا  خاثاات يااط األسماااق لا ااررةاع المع لمااار الم ماا

                                                           
م اارييق رينياات األدااراص التيةيلياات الردمياات يااط خاا ن لا ااررةاع المع لمااار ا لياات. المة اات .الثاايا  سماااة سيااة اللهاااب 1

. 64ص - .1999  2 ع25العرييت ل مع لمار  مج  

  .67ص  -.1994الةار العرييت    _ ييرلر.ررةمت مرك  الرعريب لالررةمت .كيي رعمق الحلا يب .رلن لاير 2
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  لالكراااب المرةعيااات الرييااات لاليانلنيااات لالرتا اااير الةينيااات لاألةييااات  لي اااار  1المل ااالسيت  لالمعةميااات
 المكريار لأةلت األد ام لأةلت الرح ر لالةلريار لالم رخ ثار لالك ايار.

 :(VRS )Virtual Reality Systemsل نظم الواقع التخيلي أو تجسيد الخيا

كااان ماان نرااالج  ياااةق ا اارخةام الل ااالر المرعااةةق الرااط ينياار رينير ااا س اام ماا   ل ااالق الرااقوير 
رينيت ندم اللادع الرخي اط  د لر الحركت  لارض رركي  المع لمار كان –الثلرق  –الو ة  الثلر 
 أل رة ية الخياق. 

أ ااكاق دناالار الرتاسااق يااين األن ااان لالحا االب يكااق  اال لييثااة ياااللادع الرخي ااط   عنااب أحااة 
يمكن أن يةركب ال خص يرم خ يب لرثنيتب يلا رت الحا لب  حية يرم عك ايب الياةرق س ام ال ايررق 
لالرقوير س م لاحةق أل أكوار مان حالا  ال اخص يماا يمنحاب عح اا  يقناب ياط ساالم بخار  يار العاالم 

   2اللادعط ال ال يعيذ ييب
معنم اللادع الرخي ط يقنب "أحة العرلض المرليت الرط رر امن ثالرا  مان ثانع  ليمكن رحةية

الحا االب ياارم سر اا ا س اام  ا اارين ثااايررين ملةاالةرين يااط ة ااا  يوياار س اام رأ  ال ااخص... 
م اايا  اليااب رينيات رعمااق س ام محاكاااق الثالر لال ماا  ياط عرااار مركاماق ممااا يةعاق ال ااخص يعاايذ 

ر يط يعض أة الب كما يمكنب أن يرى حركار يةش أمام لة ب نيت الراييةاخق سالم رخي ط يريف لب عمكا
س ااام  ا ااارط الحا ااالب المويرراااين س ااام سينياااب لرةاااةر األ اااارق علااام أن ةلران الااارأ  يايااار الثااالر 
لاأل ااكاق المعرل اات أمامااب كمااا أن لم ااب ل  ااياء ةاخااق  لاام العااالم الرخي ااط يعرااط لااب عح ا ااا  يقنااب 

 ".3يم م ي  ش األ ياء كما هط ياللادع
 Ivanم سناااةما داااام عيتاااان  ااالورالنة 1969ليعااالة راااقريخ ندااام اللاداااع الرخي اااط علااام العاااام 

Sutherland يرثااميم ألق ساارض مرلااط يراايف ل م اااهةين ر ياات ثاالر و وياات األيعاااة  واام ررايعاار  

                                                           
 23المة اات العريياات ل مع لمااار  مااج .ر الم ااريي يت لااندم ا ااررةاع المع لمااار ا ليااتاالرةاهااا .راا ق نااادم ال هياارال 3

.42ص -.2002.  1 ع  
 اللادع الرخي ط مراةي ل لادع االيررا ط لهل سالم مثارنع أل ثانعط أل مخر اق يركالن سان ررياق سارض يياناار  

س ام الحيييات   للكناب يمكان الم ارخةم يط ي اء مركب و وط أيعاة  رلق لسرض لسمق  ي م  اللادع لال لةلة لاب 
من الرةلق ييب من خ ق عثةار األلامار ل حا الب ليتارض ها ا اللاداع مرايارار منرييات ليعارض ياط اللاداع كماا هال 
. ال قن يط يرامج المحاكاق  

2 Krueger Myron.W. Artifical Reality11. New York: Addison -Wesly Publishing Co., 

1991. 
3 Cassettari, Seppe. Introduction to Intergrated Geo –Information Management.-London: 

Chapman & Hall, 1993. 
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المحااالالر لركاوتاار الة االة يااط مةاااق رراالير نداام اللادااع األيررا ااط ي ااةي رحييااق أدثاام ا اارتاةق 
 مخر ي المةاالر لمن ا مةاق المكريار لالمع لمار. ممكنت يط 

لألهميرب أثيف لب خاةمار الكررلنيات مراحات سيار  ايكار األنررنار اسرمااةا س ام األمكانياار 
لالراط ريالم أ ا اا  س ام ا ارخةام   Information Superhighwaysالراط رليرهاا الرارق ال اريعت  
 .1يةال  من الكاي ر النحا يت العاةيت   Fiber-Optic Cablesكاي ر االلياي ال لليت  

ليرر ع المن ا لن لالياحولن يط حيق خةمار المع لمار لالمكريار المخر تت علم اليلم الا ال 
ياااانام  ييااااب الم اااارتية يااااط ييلاااات مرلياااات و وياااات األيعاااااة رحاااااكط اللادااااع يالثاااالر لالثاااالرق لال ماااا   

 Head Mountedالموير س م الرأ    يا رخةامب المعةار الخاثت الرط رركلن من ة ا  العرض

Display لدتااا  الييانااار  Data Glove المرريراات يالحا االب مرةاالال  يااط أرلداات عحااةى المكريااار  
العالمياات لالةااا  مخا ن اااا ميرريااا  مااان مثاااةرها مرعرياااا  س اام المع لمااار س ااام كعااب الكرااااب  لماان وااام 

لق س م ن خت لرديت سنة ر يب لةةير يال كر أن مرثتحا  لدارلا  ل مع لمار المرليرق ييب لأخيرا  الحث
ةلةار اا مان مثااةر المع لماار المخر تات يترارض أن ل ييلت سمق ه ش المكريار لمراك  المع لماار لم

 ركلن مخ نب الكررلنيا  يحية ررمكن ندم اللادع الرخي ط من الرعامق مع ا.
 

 INTERNETشبكة األنترنت:
لارير ال ايكار س ام الم ارلى العاالمط لياق يرلرلكالق  * دلام اا نداام لا اع 2 ايكت ال ايكار

م  1969الرحكم/يرلرلكلق عنررنر مع رينيت خةمت الم رتيةين  ليعلة رقريخ  يكت األنررنر علم العام 
ع  يةأر يكرر ا ةاخق ةلالين ل ارق الةياع األمريكيت لرير الحلا يب الخاثت ي اا يررييات ر امن ل ا ش 

رار يط االرثاق يط حالت رعرض ة ء من ا ل رةمير  ل ارسان ماا ةا ير الحلا يب اليةرق س م األ رم
 10سامات النااا  لخرةار ساان عرارهاا المر االم ل اا  لأثاايحر اليالم أكياار  ايكت راارير ياين أكواار ماان 

م اارتية لم ااارم ةةيااة 150000ةللاات  لريااةم خااةمار ا ألكواار ماان  150م ياالن حا ااب يااط أكواار ماان 
  نليا . 

                                                           
االرةاهاار الحةيوات ياط -رحةياة.علام  ندم اللادع الرخي اط أل رة اية الخيااق لاياة ةةياة يحراا .سية اهلل ح ين  مرللط 3

.129ص  -.1995  2 ع2المكريار لالمع لمار  مج  
2
 Transmission Control Protocol/ INTERNET Protocol. 

* لهاط يرلرلكاالالر رااةسم سم ياات النيااق س ام ال اايكت   لرةعااق الخااةمار المنتاا ش س ي اا لكقن ااا خةماات م اارركت لاحااةق   
  الحثاالق س اام سنلناات IPر اام رعام  ااا مااع يناام ماةياات ليرمةاات مرعااةةق لمخر تاات لراا من سال اات اليرلرلكاالق الة لااط 

.ب ر م المع لمار سير كايت يرلع اإلنررنر  كما ر من رياةق المعريار يةدت ساليت خاليت من الخرقم رركت لرلةي  
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مكانير ا ال ال ت ركمن    1يط لدالت ا األ ا يت الو ة لهط لاة
الرط رر من خةمت عر اق الر الق من حا لب علم بخر  لهط من  -E-Mail)اليرية االلكررلنط   -

أرلع الخةمار لأكورها  اعييت  لر ارتية من اا المكرياار لمراكا  المع لماار ياط خاةمار االرثااالر 
 لالن ر االلكررلنط. ال خثيت لاألسارق المرياةلت لالم رمرار االلكررلنيت 

  لالرط رمكن حا ليا  مح يا  من األرريار يحا لب يعية يلثتب رريياا   TELNETالرير سن يعة   -
لريةم ه ش اللديتت م اما  سةياةق ل مكريياين لأخثااليط المع لماار حياة رمكان م مان األرا ع س ام 

ياةيم خاةمار مع لماريات كويارق ي ار  المكريار لدلاسة اليياناار يحياة ر ا م ها ش الت اار  االليات ير
لمن اااا س ااام  اااييق الموااااق  ينااااء المةملساااار  لاألساااارق سااان يعاااة الراااط رمواااق وااالرق ياااط مةااااق س ااام 

 المع لمار لالمكريار  لرةريت اليرامج الةاه ق ل مكريار.
لرر من نيق الم تار من حا لب علم بخر لمن يلالةش يط خةمار المكريار   FTPنيق الم تار   -

 .2لمع لمار ر  يم اللوالق الكررلنيا   لنيق اللوالق الخاثت يقسةاة الت ار لمراك  ا

للية رم أخيرا  رل ايع ها ش اللداالي المعياريات لرر امن خاةمار أخارى يا ارخةام أةلار ةةياةق 
 لمن ا  

-World  لنداااام  GOPHER  لنداااام عنررنااار  ااالير  WAIS  لنداااام  Archieنداااام برر اااط  

Wide-Webثارا    المعرلي اخرW.W.W. ليعمق ه ا الاراير س ام رندايم  ايكت األنررنار لياق  
-Multiرينياااات الاااانص التاااالدط الملةاااالة يااااط العمااااق لماااان خثالثااااب ا اااارخةام الل ااااالر المرعااااةةق  

Media ليياااةم سرل اااا  مرنلسااات مااان مناااادر مر ااالمت لسم يااات مااا   ياااين الثااالر لالثااالرق  لداااة   
 .3م يلا  يالحركت لالن ار أثيحر ال يكت يت ق ه ا الراير ي اء  كلنيا  

ليحاارم ميااةأ عةخاااق  اايكت األنررنياار يااط خااةمار المكريااار لمراكاا  المع لمااار ركلينااا  س ميااا  
خاثااا   سياار ةلرار ةرا اايت  كمااا يرر ااب عسااةاةا  ةيااةا  يااط مةاااق الرع اايم لالرااةريب لهاال أماار مك ااي  

 ليةلن ه ا الركلين لن يكلن ا رخةام  يكت األنررنر مةةيا .
  

                                                           
 -.1996   46الحا ااالب لالرينيااااار ع  مة ااات المع لمااااارط-.الااارير مااااع العاااالم    اااايكت اإلنررنااار .رااا ق يااااخلرال 2

.45ص  

-.ررةماات خمااي  ياان حميااةق .ي  ا لد اااياهام ااري   ارن ااق الال  االيين ل ااارال ك يت نااة. نداارق  ااام ت س اام اإلنررناار 1
.96ص  -.1995  1  ع16المة ت العرييت ل مع لمار  مج   

53ص-.مة ت المع لمارط  مثةر  ايق .مثاةر المع لمار يط  يكت اإلنررنر .أحمة يا ق الخ ط 2  
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 INTRANETنترنيت:األ 

للااةر هاا ش الخةماات سياار رراالر يااط الرلة ااار الرااط رايياار ةخاالق خةماات األنررناار يااط س االم 
المع لمار لخةمار ا المخر تات  لهاط  سياارق سان ركاماق لراراير لارثااق ندام المع لماار الةاخ يات ياط 

لمرمو ااات ياااط م   ااات / درااااع / ةللااات / مندمااات يا ااارخةام الرينياااار الراااط أير ر اااا  ااايكت األنررنااار  ا
  ليرلرلكاااالق االرثاااااق المتراااالع لالم ااااريق ساااان األة اااا ق Web Servicesالخااااةمار المر ااااايكت  

 TCP/IP لأ  لب العرض المعرمة س م اليت  يين المل لسار مع رةان  ا رخةام كايت الم ورار  
  لرعرياااار  اااايكت األنررانياااار مكم اااات ل نررناااار HTML  0000الح اااايت  ثاااالر / ثاااالرق / ييااااةيل /

ريااار ارريااار الم   اات يالعااالم الخااارةط ماان خاا ق  اايكت ر اامف يرياااةق المع لمااار م مااا رياسااةر ياس
الم ااايار للراا ةال لدااالي من ااا  الم اااركت يااط األة اا ق لالمع لمااار  ل اارست اللثاالق علاام الييانااار 
لالمع لمااار المخ ناات يااط لحااةق أل لحااةار الرخاا ين المرك ياات الرايعاات ل م   اات  لاخرثااار الم ااايار 

 .1 ارثق لال رنريق 
 Digital Libraryالمكتبات الرقمية:

رعاااة دااااهرق المكرياااار الردميااات مااان الرلة اااار الراااط أير ر اااا  ااايكت األنررنااار لا ااارخةام ا ياااط 
خاةمار المكرياار لمراكا  المع لماار  لييثاة يالمكريات الردميات يقن اا " ر ام المكريات الراط يكالن الي ام 

ن دراءراااب الياااا   ليمكااان اللثااالق علااام محرليار اااا سااان ررياااق األكيااار مااان مثااااةرها مرااالير ي اااكق يمكااا
." للية للةر نريةت ةمج رينيت االرثاالر مع رينيت الحا لب لما ياررير ياب مان ثاناسار 2الحا لب

مررااالرق ل يرمةياااار  لرمواااق اللةاااب المررااالر ل مكرياااار االلكررلنيااات ع  ررعاماااق ماااع المع لماااار كقرداااام 
رينيااار المع لمااار لاالرثاااالر مااع األخاا  ينداار األسريااار ةااانيط لر اا يق سم ياات خ ن ااا لني  ااا يااط 

لداااة د ااارر المكرياااار الردميااات لاااةلاع من اااا  ررااالير خاااةمار  Service  لالخةمااات Accessاألراحااات 
المع لماااار لرياااةيم ا ي اااكق أ ااارع لأي اااق  للةااالة رينيااات منا ااايت ليركااااليي منا ااايت  للةااالة ألسيااات 

 .3ردمط  لرلير خةمت األنررنر لةى الكوير من الم رتيةين مع لمار سةيةق مراحت رةاريا  لي كق
لليااااة رمياااا ر المكريااااار الردمياااات يخثااااالص ةع اااار الم اااارتيةين يمي اااالن علاااام اال اااارتاةق ماااان 
خةمار ا لمن خثالث ا عن ال يررق س م ألسيت المع لمار االلكررلنيت    ت لأكور ةدت لياس يت مان 

ن عمكانيار ااا مرراالرق يااط ا اارخةام  حيااة رنداايم الييانااار لالمع لمااار لرخ ين ااا لحتد ااا لرحااةيو ا  لاة
                                                           

1
 http://WWW.webopedia.Com/TERM/i/intanet.html.11/01/2001 

2 Reitz, John M. Dictionary for library and Information Science London: Libraries 

Unlimited, 2004, P.217. 
   مرلير س م الملدع -.م2005  10مة ت المع لماريت ع-.المكريار الردميت .م ترق ينر ةخيق اهلل الخوعمط  2

http://infprmation.gov.sal   

http://infprmation.gov.sal/
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يرمةيار معالةت النثلص لالررةمت االليت سنة رليرها ي ا   سان األيااةق مان عمكانياار نداام الانص 
المرااراير لالل ااالر المرعااةةق  لي ااا ياارم رخرااط الحاالاة  المكانياات لال مانياات يالحثاالق س اام الخااةمار 

 المخر تت "سن يعة". 
لى الردمط ل مكرياار الردميات يمكان أن يرالير مح ياا  أل ياط المكريات نت ا ا  أل يمكان عن المحر
"ساان يعااة" يلا اارت ال اايكار الحا االييت  الليااب  ليااط المكريااار الردمياات يااقن سم ياات  بالحثاالق س ياا

الرحااااالق مااااان ال اااااكق الري ياااااةال علااااام ال اااااكق الردماااااط يياااااةأ ب  الت ااااار    وااااام ينرياااااق علااااام الك اااااايار 
لريار لخاااةمار ا وااام علااام الاااةلريار وااام األسمااااق المرةعيااات الكيااارى لأخيااارا  علااام ن ااار لم رخ ثاااار الاااة

 الكرب. 
  ساان رريااق Physical Organizationأماا رنداايم المةملسااار الردمياات ي نااب يكاالن ماةيااا   

  لهااا ا النداااام يّمكااان الم ااارتية مااان Logical Organizationيرمةااات نداااام المكريااات  أل منريياااا   
يريااة ماان مع لمااار  ليااق خراات رثاانيي معيناات ر اا ق س يااب األيحااار خاا ق ر اام  الحثاالق س اام مااا

  الرااط ر اااسة يااط اللثاالق علاام المع لمااار أل Meta Dataالمكرياات م اارتيةا  ماان ييانااار الييانااار  
 .1اكر اي ا أل ا رخةام ا يتاس يت

لل اا لةالة  لالمكريار الردميت يعك  المكريار األيررا يت ل ا ملدع س م األنررنر ي كق الاط
ةميااع يااط اللادااع  لمحرليار ااا أمااا أن ركاالن خ يرااا  ماان ال ااكق الري يااةال لاألخاار الردمااط أل دااة ركاالن 

محرليار ا ردميت لكمواق نمل ةط مكريت الةيق الاريط الردميت "الرايعت علم ةمعيت المكريار األكاةيميت 
 Mountain West Digitalيط يلرا   يط لاليت يلرا ياللاليار المرحةق األمريكيت  أكاةيميت المكريار

Library اااست سياار  ااايكار  24   لخااةمار ا لمةملسر ااا ريااةم يااط كااق أيااام األ اايلع لس اام مااةى 
 .2المع لمار الةلليت

 
  إنعكاس التطورات في تقنيات المعلومات واالتصاالت على عمليتي التدريب والتعليم في مجاألت

 المكتبات والمعلومات:
ب لم حيارب المخر تت يط خةمار المكريار لمراكا  المع لماار س ام العةياة أور ةخلق الحا ل 

مااان مةااااألر الحيااااق لمن اااا مةاااالط الراااةريب لالرع ااايم حياااة حديراااا يالنثااايب األكيااار ندااارا  ألهمير ماااا 
 لخرلرر ما س م دلق انةياع ولرق المع لمار. 

                                                           
1 Reitz, John M. OP. cit. 
2 http://WWW.lib.utah.edu/digital/collections mwdi/ 
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ا اااريعاب الرينيااات لرمكنااار يلااات المكريياااين لأخثااااليط المع لماااار مااان الم ااااهمت ياااط ر اااريع 
الحةيوت يط المكريار لمراك  المع لمار لرعام لا مع ا ي كق عيةايط  حية  الر حالاة  الخ ايت مان 
ا رخةام رينيار المع لمار سنةهم ي يب األ رعةاةار الرةريييت يحية  اهم الرةريب ياط م ااسةق يلات 

قلداار ديا ايت سان ررياق عراحات المكرييين س م رخرط الحلاة  لرحييق احرياةاار التلاار الم ارتيةق ي
   لري اير دارلي الرةالق االلكررلناط Access Issue الييت ال يق ل لثلق علم ألسيت المع لمار  

 يط األرلدت االلكررلنيت ل مكريار لمراك  المع لمار. 
لماان بوااار  لاام ياارل  رراالر يااط نلسياات الخااةمار الرااط ريااةم ا المكريااار لمراكاا  المع لمااار 

 االب لاليماار الثااناسط لال اايكت أهاام ممياا ار الحةاواات المكريياات  ع  لاام رعااة المكرياات يحيااة أثاايف الحا
 مةرة مخ ن لحتد اللوالق  يق أثيحر أةاق يعالت يط رلثيق التكر لالمعريت. 

ليمكننا م حدت انعكا  الررلرار ياط رينياار المع لماار لاالرثااالر س ام سم يات الراةريب 
  األحرياةااار الرةرييياات لرخرير ااا لرحةيااة أ اا لب لمرر يااار يااط ةلانااب مرعااةةق من ااا عمكانياات ديااا

سااةاة المحراالى الرااةرييط لماان أمو اات  لاام الرااةريب ساان يعااة  حيااة رموااق الم   ااار  رنتياا  الرااةريب لاة
راحاات الياارامج  Virtual Organizationاأليررا اايت  أحااة النةاحااار األ ا اايت يااط رنتياا  الرااةريب لاة

لمع لماااااار الةلليااااات  األنررنااااار  أل مااااان خااااا ق ال ااااايكت الةاخ يااااات الرةريييااااات ل م ااااااركين سيااااار  ااااايكت ا
 عنررانياار   لهكاا ا الرااةريب أوناااء العمااق حيااة يراااع سياار رينيااار المع لمااار لاالرثاااالر لالرراالرار 
المثاحيت ل ا عمكانيات رنتيا  يارامج الراةريب األةارال ياالرلا ال ماع العماق لةلن  اعلر المراةرب ياين ماا 

 لديتت ليين ما ييلم يب ل رةريب حية رراع داسةق ييانار يرم الرتاسق مع ا من ديق ييلم يرنتي ش يع   ل
الم ااارخةم  لاااي  هااا ا يح اااب ياااق عن الراااةريب يعنااام يرحيياااق يااارامج رةريييااات مثاااممت ريياااا  لم ااارلى 
الم ارخةم   ياار عن كاق  لاام ي اارةسط لةالة أراار م   اايت س ام كتاااءق سالياات  لأرار لياارامج رةرييياات  

ةارق مررااالرق لاسيااات م ااارعةق يكاااق امكانار اااا ل م ااارييق لل ررااالرار لأرااار رينيااات دااا اةرق س ااام الرنااااي   لاة
 المر ارست.

عن ال اااير ياااط عةخااااق رينياااار المع لماااار لاالرثااااالر لالرلة اااار المراييااات ل اااا ياااط خاااةمار 
الع اة المكريار لمراك  المع لمار ي رةسط عساةق الندر يط اليرامج الرع يميت لررريي اا يماا يرلاياق ماع 

االلكررلناااط لركااالين م اااارار لخيااارار ةةياااةق  لداااة  اااعر الكويااار مااان الم   اااار الوياييااات علااام ررااالير 
اليرامج الرع يميت يما يرلايق لالررلر الرينط يط حيق المع لمار لاالرثاالر لال لاهة ل لم كويرق لمن 

الحا ااالب   حياااة أساااة مركااا  WWW.needucation.co.ukأمو ر اااا ةامعااات الرع ااايم األيررا اااط  
الااالرنط ل رع ااايم يالمم كااات المرحاااةق  ااا اةق اليكااااللريل  ياااط مةااااق الحا ااالب سيااار األنررنااار لةمياااع 
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  WWW.port.ukالراا ب يااط منرياات ال اارق األل اار ماان خاا ق ةامعاات يلرر اامالة اليريرانياات  
 .1سير ملدع ةامعت الرع يم األيررا ط

  
 الخاتمة: 

لماار لاالرثااالر لالرلة اار المراييات ل اا يحارم عن ال ير يط ركب الررالر ياط رينياار المع 
سااةق رررياب  س م أثحاب اليرار ياط المكرياار لمراكا  المع لماار الارحكم ياط رثاميم أةلار العماق لاة
اليااارامج الرةريييااات لالرع يميااات يماااا يخاااةم الم ااارتيةين مااان المكرياااار لمراكااا  المع لماااار لاااارض رق اااي  

ياااام يالاااةلر الريااااةال الااا ال ينيااااط أن رااان ض ياااب ياااط الررااالر المكريااات الم اااريي يت يحياااة رااارمكن مااان الي
 الع مط لالرينط يحية ررمكن من خ ن لا ررةاع ةميع أ كاق التكر األن انط.

ليااط  االء كاااق مااا  اايق مااان رراالرار يااط النداااام المكريااط لرنا مااب ماااع رينيااار المع لماااار 
  المع لمااااار المعاثاااارق لاالرثاااااالر لالرلة ااااار المثاااااحيت ل ااااا يمكاااان الياااالق عن المكريااااار لمراكاااا

 ااااررحلق علاااام مثااااري مع لمااااارط ركاااالن أللليارااااب عةارق ح ااااايار الم اااارتيةين لر ليااااةهم يالمع لمااااار 
 المرخثثت الرط يحراةلن ا من ةلن ع رل ان ل م. 
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Developments in information and communication technologies and their 

implications for training and education in libraries and information centers 
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Abstract: 

The world is currently undergoing, for a period of time, radical social, 

political, economic and cultural changes, and according to specialists, it is 

moving towards achieving fundamental transformations caused by the 

tremendous development of information and communication technologies 

and the steady growth in the volume of information that has caused many 

changes in lifestyles, methods of work in various fields of daily life, 

meaning that information and knowledge The science distributed by 

information and communication technologies today shattered borders, 

stormed homes without permission, and became an urgent necessity because 

communications, as a process of exchanging ideas, information and 

experiences, became increasingly important in the life of complex and 

intertwined humankind. 
 

 


