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اتقسم المعلومات والمكتب/ الجامعة المستنصرية

االمكتبات الرقمية في ظل جائحة كورون



أصلا المنتجةسواءرقمية،معلوماتمصادرتقتنيالتيالمكتبةتلكهي❑
مصادرتستخدموالالرقمـي،الشكلإلىتحويلهاتمالتيأورقميشكلفي

،الأواإلنترنتعلىمتاحةتكونأنعنالنظربغضمطبوعةتقليدية
الولوجويحتاجآلي،نظامباستخدامببليوغرافياا ضبطهاعملياتوتجري
عبرأوموسعةأومحليةكانتسواءحواسيبشبكةطريقعنإليهـا
.اإلنترنـتشبكة

والها،محتوياتكلالرقميةاإللكترونيةالمـصادرتشكلالتيالمكتبةهي❑
اتبالنهايـتربطهاوشبكةالخوادممنلمجموعةوإنمامبنـى،إلـىتحتـاج
.للستخدامالطرفيـة

ائطالوسعلىمطلقاااعتماداامجموعاتهاتعتمدالّتيالمكتباتمننوع❑
وشبكاتوالليزراتالممغنطاتمثلاألشكال،المتعددةكترونيةأللا

فيدينالمستقطاعتهمالّتيالمعلوماتواسترجاعلتخزينوذلكالمعلومات،
.المكتبةأجلهممنأنشئتوالّتي

(.Definitions)تعريفات 



.نبذة تاريخية

المصادرإلتاحةمشروعإلنشاءبالتفكير(غوتمبرغهوهارتمايكل)قامعندما(1979)عامالىالرقميةالمكتباتتاريخيعود

علىالحصولمنليتمكن،(االنترنتمعوارتباطحاسوبجهاز)طرفيةيمكنمنكلقبلمنعليهاالحصولويتمالجميعالى

الملكيةينبقوانمشمولةتكنلمالتيالمشهورينوالمؤلفينللُكتاباإلنسانيةالمعرفةمجاالتمختلففيالكتبمنالعديد

مشروعظهراتالتسعينيأوائلفيومختلفة،بصيغملفاتشكلعلىمحملةالمصادراالفعلىاليومالمشروعويشتملالفكرية،

نصوصالمنهائلةمجموعةعلـىويحتويالشبكة،عبرالملفاتلتداولغوفرتقنيةاليومإلىيستخدمموقعوهو(وايرتـاب)

شابقام1993عاموفي،ذلكإلىوماوالعسكريةالتقنيةوالوثائقالدوليةوالقـوانينالمعاهـداتكنصوصالمتخصصةالرقمية

ا وكان(أوكربلومماركجون)اسمه ببدء(لونميكارنيغي)بجامعةخـاصإنترنتلموقعمديراا ويعملالكومبيوترعلومفيطالبا

أطلقو،غوتمبرغمشروعذلكفيبماجميعهاالشبكةعلىالموجودةاإللكترونيـةالكتبإلىوصلتيضمفهرسعلىالعمل

.اإللكترونيةالكتبصفحةاسمهذافهرسهعلـىأوكربلوم

.ةاإلنسانيالمعرفةبمختلللباحثينااللكترونيةالمصادراتاحةالىتهدفالتيالمختلفةوالمشارعاالعمالتوالتثم



.(النشرحقوقوالموقعقوانينحسب)البلدانكلفياألشخاصلكلتوفرهاالفقدانمنالكتبحفظ1.

والصفحاتحفظو،تضاربأيحدوثدونواحدوقتفيمستفيدمنألكثرمعلومةأيعلياالطلعإمكانية2.
.الكتابفيالهامةالملحظات

الكتبغلبأتعتبروالمكتباتبمواعيدالتقيدمنبدالمكانكلووقتكلفيتحميلهاأوالكتبعلىاالطلعتوفر3.
.الورقيةالكتببشراءمقارنةبسيطبسعرأومجانية

.المعلوماتخدماتتقديممجالفيتطبيقهاوالحديثةالتقنيةوظيفت.4

فأمامهكتبهاةحدوديموالتقليديةالمصادرذاتمكتبةالبوقتالتقيدالوالثقيلةالكتبحملإليالمتعلميحتاجال.5
.يشاءمامنهايأخذالرقميةالمكتباتعالم

لمواكبةلعلم،انشرلسهولةوالفائدةلتعمالرقميةالمكتباتىعلالكتبجميعسردبالعامةالمكتباتمؤسساتبدأت.6
.الحديثةالتقنيات

(.Importance)أهمية المكتبات الرقمية 



انتكمهماالبشري،العنصروجودمنالبدأنهذلكمشروع،أيقيامفيالهامةالعناصرمنالبشريالعنصريعد
عدمأوتضاربهناكأنالحظناوكماالرقمية،المكتباتمشاريعكانتوإنحتىالمشروعوحداثةتقنيةدرجة
ا هناكأننجدمعها،خرجتالتيوالمصطلحاتالرقميةالمكتباتمسمياتفيوضوح وحالوضعدممندرجةأيضا

خاص،بشكلميةالرقالمكتباتوفيعامبشكلالرقميةالبيئةفيبالعملستقومالتيالبشريةللعناصرالمسمىفي
-الوظائففاختلمع-التقليديةالمكتباتفيمكتباتأخصائيأومكتبةأمينبمثابةهوالرقميةالمكتبةفمسئول
الرقمي،بةالمكتأمينبعملالقياممنهيُطلبممنالمطلوبةوالمؤهلتالقدراتفياختلفمعهيستتبعبالطبعوهذا
-الشخصبهذاالمنوطالوظائفهيومابها؟المطالبوالمؤهلتالمواصفاتهيوماالمسميات؟هذههيفما
أداؤها؟-مسماهكانمهما

ائيأخص،مكتباتأخصائيمثلالرقمية،المكتبةفييعمللمنتسميةمنأكثرهناكأنفنجدالمسميات،عنأما
بهاوماوغيرهاالمسمياتهذهكلمعولكن،األخرىالمسمياتمنالعديدهناكنجدكما،المعلوماتأمين،معلومات

مؤسسةفيمهمتناغيرناسيتولىوهلالمهام؟هذهلمثلنصلحالكمكتبيينأننانقولأنلناهلإعلمي،بريقمن
ا مكتبةعليهايطلق فيكانإذاافيمالقادمة،األيامعليهستجيبماهذافيها؟العملوطبيعةالمكتبةهذهنوعكانأيا
الحتى،الذاتوتطويرالسريعالتكنولوجيالتقدمبركبواللحاقالنهوضعلىالمكتباتقطاعفيالعاملينمقدور
ذلكوعلىية،والرقماإللكترونيةالبيئةفيالعملبمهامللقياميصلحواالالمكتبيينأن:بمقولةعلينايطلمننجد
هونيكوحيثوالمعلومات،المكتباتأخصائيهواإللكترونيةالمكتبةبمهاميقوممنعلىيطلقماأفضلفإن

إليهوصلتمالبكوُمزوداا المكتبات،مجالفيالفنيةبالعملياتالخاصةوالعمليةالعلميةالقواعدبكلالُملمالشخص
.ومعارفخبراتمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا

.العاملون بالمكتبات الرقمية



..مطروحالالسؤالوهيالرقميةللمكتباتالبشريةالمتطلباتموضوعفياألخرىالنقطةإلىيقودنابالطبعوهذا
عام؟بوجهالرقميةالبيئةفيأوخاصةبصفةالرقميةالمكتباتفيبالعمليقوممنمؤهلتهيما

مجاليفالعاليةالخبراتمنولهالمكتبات،مجالفيالعاملينصصينخالمتمنيكونأناألفضلمنأنهذكرناكما
المعلومتكنولوجيا

.العاملون بالمكتبات الرقمية



نقاطعدةفيالرقميةالمكتبةفيسيعملالذيوالمعلوماتالمكتباتأخصائيبهيتحلىأنيجبمانلخصأنويمكن
ا نبرز :يليفيمامنهابعضا

المجفييعملشخصأليأساسيةركيزةقلناكماوهووالمعلومات،المكتباتعلمفيالتخصصيةالمعرفة.1
ا المكتبات ا عموما ا أمكانتقليديا .رقميا

ا تأهيلا مؤهلا الشخصيكونأن.2 ا،علميا منعملهئةبيفييواجههأنيمكنمامواجهةلهيتسنىحتىوذلكعاليا
.بهيعملالذيالمكانأهميةلمدىوإدراكهعقلي،جهد

ا يكونأنالرقميةالبيئةفييعملالذيالمكتبييكونأنيجبحيثوالتجديد،المتابعة.3 مجالفيديدجلكلمتابعا
.مجالهفيحديثهوماوكلالمعلومات،وعلوماالتصاالتتكنولوجيامجالفيوكذلكتخصصه

وذلكالرقميةاتالمكتبمجالفيالعاملينللمكتبيينالمستمرالتعليممننوعهناكيكونأنفيجب:المستمرالتعليم.4
وهذهلومات،والمعالمكتباتوعلوموالتكنولوجياالتقانةمجاالتفيالمستمرةوالتقنيةالتدريبيةالدوراتطريقعن

.المكتباتهذهلمثلالحاضنةالمؤسساتعاتقعلىملقاةا بالطبعالنقطة

لتدريبامننوعإلىالرقميةالمكتباتفيالعاملونالمكتبيونيجبحيث:للعاملينالمستمرالعمليالتدريب.5
.التخصصمجالفيبالحديثومتجددةدائمةدرايةعلىيكونواحتىوالمنظمالمستمر

.العاملون بالمكتبات الرقمية



:اآلتيهيالرقميةالمكتباتتقدمهاالتيالخدماتبينمن

نواعألحاجةهناكفانالنصوصمعالتعاملعندخاصوبشكلالرقميةالمعلوماتومعالجةتحليلفيالمشاركة-1
تخداماسيكونربماالمجالهذاوفيالمحددةبالمصطلحاتبالتحكمالخاصةالمشكلتبسببالتحليلمنمختلفة
المتعددةالوسائطمحتوياتالسترجاعمفيداا المكانز

نوعهناكانفلذافريدةاحتياجاتالغالبفيلهمتكونالرقميةالمكتباتيستخدمونالذينالمستفيدينانطالما-2
يتمحيثيدالمستفبرغبةخاصةملفاتوبناءبالخصوصيةيتعلقالمكتباتهذهجانبمنيقدمالخدماتمنوقيمهام

المكتبةمعلوماتقاعدةفيوالمتوافرةاالهتماماتالحديثةبالموضوعاتالمستفيدينهؤالءاعلم

ةالخدمهذهتقدمالمكتباتهذهوجميعالرقميةالمكتبةإمناءجانبمنواسترجاعهاالمعلوماتعنالبحثخدمة-3
المعروضةاالشكالخللومنالمباشرةاالسئلةعبر

فيباينةمتوخلفياتمختلفةألنواعوالوسائلالقنواتمختلفعبراالستفساراتعنواالجابةالمرجعيةالخدمة-4
.المستفيدينجمهورمنالمعلوماتيةاحتياجاتها

والموادالمعلوماتتقنياتمختلفباستثمارالتعليميةوالبرامجالجوالتخللمنالمستفيدينتدريبخدمات-5
.وسواهاواالدلةوالكتيباتوالنشراتالبصريةالسمعيةالموادمنوالتوضيحيةاالرشادية

.خدمات المكتبات الرقمية



تباتالمكمنمختلفةانواعالخدماتهذهمثلبتقديموتنهضللمعلوماتاالنتقائيوالبثالجاريةاالحاطةخدمات-6
المعلنةدماتالخفيالمستفيدينكاليفورنياجامعةمكتبةتشركالمثالسبيلفعلىوالمتخصصةوالعامةالجامعية
دماتخوهناكوالموضوعاتالقضايامختلففيوالمستجداتواالخبارالمعلوماتعلىللطلعااللكترونيوالبريد
علىمبنيةالاالفرادبخبراتيتصلوماالشخصيةالمعلوماتافاقحولالتطوراتتتضمنرقميةمكتباتتقدمهااخرى
مناحدةووهذهاحتياجاتهمومعرفةبهماالرتباطوتكنولوجيايفضلونهاالتيوالموادالماضيفيوسلوكهمالمعرفة
ههذمثلستقدمالتيكورنيلجامعةمثلوالجامعاتالمعاهدفيالرقميةالمكتباتلمشروعاتالبحثيةالخدمات
المستقبلفيالخدمات

تارهمخرقميةخدماتتقدمالتيالرقميةالمكتبةمراكزبعضخللمنالطلبوواجباتالتعليميةليةمالعدعم-7
النصيةغيرللموادبالنسبةخاصوبشكلمجانا

فيراءخبفيهاويسهمالمختلفةبأنواعهاوالمكتباتوالمؤسساتالمنظماتتحتاجهاالتياالستشاريةالخدمات-8
والمعلوماتيالمكتبيالعملوحقولميادينمختلف

scamمثلاالنظمةبعضوهناكالتزويراواالنتحالاكتشافعمليةبدعمالمكتباتمنالنمطهذايسهم-9
Stanford copy analysis mechanismذاهوفيالرقميةالوثائقبينالتزويراوالتقليداوالنسخالكتشاف

لحلتحكمالمنبمزيدوتسمحالعمليةهذهفيالمساعدةتقديمفيبإمكاناتهاالمتطورةالحواسيببعضتسهمالمجال
.والنصوصالوثائقهذهمشكلت

.خدمات المكتبات الرقمية



.االنترنِتعلىالعربيةالمجموعات:أوالا 

إلىاإللكترونيجالولوإمكانيّةتوفّروالّتي.العامالمجالفيالعربيةباللغةالمؤلَّفةللكتبعامةرقميَّةمكتبةعنعبارةهي
إلىيهدفالهائلالرقميالمشروعهذاظبي،أبونيويوركجامعةقِبلمنبدعم  وذلك.موضوعاا4361منأكثرفيكتاباا6773
عةالجامكولومبيا،جامعة،كورنيلجامعة،پرنستونجامعةنيويورك،جامعةمنكتابألفوعشرينخمسةا يقاربماعرض

االتالمجمختلففيمنشورةكتبتقديمفيتساهمالمؤسساتهذهإن.بيروتفياألمريكيةالجامعةبالقاهرة،األمريكية
.العربيةالمجموعاتمنمقتنياتهامنوغيرهاوالعلوم،واألعمال،باآلداب،

/http://dlib.nyu.edu/aco/about:الرابطعلىمتاحة

ا  .العالميةالرقميةالمكتبة.ثانيا

ومنهام،العالحولعديدةوثقافاتدولمنمهمةأساسيةموادلغاتوبعدةمجاناااإلنترنتعلىالعالميةالرقميةالمكتبةتتيح
ثقافيةهيئةأومكتبة26والتمويلالدعمفيويشاركوالثقافة،والتعليمللتربيةالمتحدةاألمملمنظمةتابعةوهيالعربية،اللغة
ذ.وقطروالسعوديةومصركالعراقعربية،دولمنهادولة،عشر19من تمتعتالّتيالقوةهذهمنالرغمعلىأنهاعليهاويُخا
.إنزالهايستطيعوالصفحة،صفحةفقطمطالعتهاللقارئيمكنوثيقة،2400قرابةهوعليهتحتويماكلأنإالبها

الثانييحتويحيثبينهما،فارقااالقارئيجدفردية،جهودعلىيقومالذي-مثلا -المخطوطاتمعرفةمشروعمعوبالمقارنة
.شرطأوقيددونبالكامللإلنزالللجميعمتاحكتاب25,000منأكثرعلى

https://www.wdl.org/ar/language/#languages-ara:الرابطعلىمتاحة

.نماذج من المكتبات الرقمية العربية

http://dlib.nyu.edu/aco/about/
https://www.wdl.org/ar/language/#languages-ara


ا  .العربيةالرقميةالمكتبة:ثالثا

مستفيدينللوإتاحتهالرقميالعربيالمحتوىلتعزيزوجوده،أماكنفيالعربيالرقميالمحتوىترصدعربيةرقميةمكتبةهي
تعاوناقيةاتفإطارفيالعامةعبدالعزيزالملكمكتبةأنشأتهاالّتيالمهمةالمشروعاتأحدالرقميةالمكتبةوتعد.واحدمكانفي
وتنفذهاهاعليتشرفالّتيالمعلوماتوتقنيةللتصاالتالوطنيةالخطةمشاريعضمنالمعلوماتوتقنيةاالتصاالتوزارةمع

التراثمنكبيرحجمولوجودوالمستفيدين،للباحثينخدماتمنتوفرهماألهميةالرقمية؛بالفجوةيسمىمالسدوذلكالوزارة،
الّتيعربيةوالالسعوديةالثقافيةالمشروعاتأهمأحدالرقميةالمكتبةوتعد.وإتاحتهلحفظهمعالجةإلىبحاجةورقيةهيئةعلى

.واإلسلميةالعربيةالثقافةستخدم

http://www.kadl.sa/default.aspx:الرابطعلىمتاحة

ا  .األلكترونيةالقرية:رابعا

الرقميالمحتوىوتطويراإللكترونيالنشرمجالفيتعمل،1998عامتأسستأبوظبي،مقرهاربحيةغيرإماراتيةشركةهي
العلميثالتراعلىاهتمامهافتركزحضاري،طابعذاتومعرفيةوفنيةثقافيةمشروعاتتطرح.المتعددةالوسائطبينوالمزج
نواتسعشرخللاستطاعت.المكانوحضارةالرحلة،وأدبالعربي،والشعرالعربية،واللغةاإلسلمية،العلوموعلىالعربي،
.رؤياكوتأويلالمتنبي،واحةالرحلت،المسالك،الوراق،:منهااإلنترنت،شبكةعلىالمواقعمنالعديدوتطويرإنشاء

/http://www.electronicvillage.org:الرابطعلىمتاحة

.نماذج من المكتبات الرقمية العربية

http://www.kadl.sa/default.aspx
http://www.electronicvillage.org/


ا  .الرقميةالعباسيةالعتبةمكتبة:خامسا

ةالمقدسالعباسيةالعتبةمخطوطاتودارمكتبةوافتتاحتأهيلاعادةبعدم2006سنةالمكتبةاستحدثت
رسائلوالاالطاريحعلىالمكتبةوتشتملمبتغاه،الباحثمنهينهلوالمعرفةالعلمروافدمنرافدالتكون

.العراقيةالجامعاتمنأطروحةاولرسالةعنوان50000عنيقربماالعراقية،الجامعية

:األجنبيةااللكترونيةالكتب

تعانةاالسوبعدتوفيرها،علىالعملتقررأسعارهاولغلءاألجنبيةالمصادرعلىالحصوللصعوبةونظرا
ألوليةاالدراساتطلبةتخدمالتيالمهمةالكتببأسماءقوائمعملتم(استشاريةكجهات)الجامعاتبأساتذة

أخرىرمصادمنوتوفيرهااإلنترنت،شبكةخللمنالكتبتلكبتحميلالقيامثمومنالعليا،والدراسات
مكتبةهرسةفعلىباالعتمادالدوليةللمعاييروفقاوفهرستهاوتبويبهاتنظيمهاتمحيثالجامعات،بضمنها

.(انيالثالجزءواالولالجزء)االجنبيةبالكتبخاصدليلإصدارتموباالالفعددهاليصبحالكونجرس،

:العربيةااللكترونيةالكتب-

عاتوالجامالمعرفيةوالمؤسساتاالنترنتخللمنالعربيةالكتبمنممكنقدرأكبرجمععلىالعملتم
منثرأكعددهابلغالكتبهذهمنكبيرةلمجموعةأوليةبياناتقاعدةعملتمإذللباحثين،توفيرهالغرض

.منهاللستفادةللباحثينوأتيحتكتاب،(50000)

/https://alkafeel.net/library/elec_lib:الرابطعلىمتاحة

.نماذج من المكتبات الرقمية العراقية

https://alkafeel.net/library/elec_lib/


ا  .بابللجامعةوالمقاالتللبحوثالرقميةالمكتبة:سادسا

نتاجاتهمتوزعانيودونالذينبابلجامعةاساتذةومقاالتبحوثلنشرمخصصالموقعهذا
.اديميةاالكللبحوثالجامعةبياناتمستودع-االلكترونيةبابلجامعةشبكةخللمنمجاناالعلمية

اقتباسمستخدمالييحقوالجهةايالىتنسبالمستودعخللمنالموزعةالمنشوراتكل
بكلاالتوالمقالبحثيةاالوراقيقبلاالكاديميةالبحوثمستودعالناشر،منبتصريحاالمنهااجزاء
طلعااللخبراءليتسنىالجامعةفيالمتوفرةاالختصاصاتاحدضمنتكونانيجبولكناللغات
منكثراقبلمنمنشوركاناذاالبحثنفسايضاالمستودعيقبل.سنوياوتقييمهاجودتهاعلى
سابقارةمنشومقاالتاولبحوثالكترونيةنسخاياالكاديميةالبحوثمستودعيقبل.مشاركباحث
.العلقةذاتالمجلةمعوالتدوينالنشراتفاقياتمراعاةمعالعلقةذاتالعلميةالمجلتفي

.اكاديميةومقالةبحث5000مناكثريضمحالياالجامعةبحوثمستودع

/http://repository.uobabylon.edu.iq/papers:الرابطعلىمتاح

.نماذج من المكتبات الرقمية العراقية

http://repository.uobabylon.edu.iq/papers/


:بالكونكرسالرقميةالمكتبة:أوال

الوثائقوأختزانحفظهواألمريكيةالكونجرسمكتبةداخلالرقميةالمكتبةوإعدادتصميممنالهدفكانلقد
عرضتمثحيالعالم،انحاءكلفيالمستخدمينلكلاإلنترنتشبكةعلىمتاحةوجعلهاالمميزة،األمريكيةالتاريخية

منعديدالبالكونكرسالرقميةالمكتبةوتقدمتاريخية،مجموعةمائةمنأكثرفيرقميةمادةمليينسبعةمنأكثر
فحتصأومعين،بيومالبحثأوالكامل،بالنصبالنصالبحثإمابحثطرقثلثخللمنللمستفدينالخدمات
.بالشهراألرشيف

/https://www.loc.gov/collections:الرابطعلىمتاحة

ا  :بيركليفيالرقميةالمكتبة:ثانيا

وفرتحيثبيئيةالللمعلوماترقميةمتعددةوسائلمكتبةتقديمإلىببيركليكاليفورنيالجامعةالرقميةالمكتبةهدفت
كمبيوترونماذجالفيديومنومقاطعوالخرائطالتقنيةالتقاريرإليonlineالمباشربالخطوصولطريقةالمكتبة
.كاليفورنياواليةفيالبيئةحولومعلوماتأخريوثائقإليباإلضافة

/https://www.lib.berkeley.edu:الرابطعلىمتاحة

.نماذج من المكتبات الرقمية العالمية

https://www.loc.gov/collections/
https://www.lib.berkeley.edu/


:البريطانيةالرقميةالمكتبة:ثالثا

فوظاتالمحمثلالمجموعاتالرقمنةوهيروافدثلثةعلىمجموعاتهابناءفيالبريطانيةالرقميةالمكتبةاعتمدت
.اإلنترنتعلىالمتاحةالرقميةالمصادراستخدامتراخيصشراءخللومن

/https://www.bl.uk:الرابطعلىمتاحة

ا  :الصينيةالرقميةالمكتبة:رابعا

ا الصينفيتجري ومراكزوالمعاهدللجامعاتالتابعةوالمكتباتالعامة،المكتباتتتضمنللمكتباتمتكاملةشبكةحاليا
عددوصل1999عامنهايةوحتىوالمدارس،الجيش،ووحداتوالجمعياتوالهيئاتوالنقاباتالعلمية،البحوث
مكتبةأكبروهيوالجامعاتللمعاهدتابعةمكتبة(1100)ومكتبة(2769)إلىالصينمستويعلىالعامةالمكتبات

.أسيافي

/http://www.nlc.cn/newen:الرابطعلىمتاحة

.نماذج من المكتبات الرقمية العالمية

https://www.bl.uk/
http://www.nlc.cn/newen/


النتائج

معلومات تعتبر المكتبات الرقمية مصدرا مهما للباحثين في العالم وذلك لما توفره من مصادر-1•
في الموضوعات كافة

العمل المكتبات الرقمية حاليا مع جائحة كرونا رافدا علميا للباحثين خصوصا عندتعتبر -2•
طلبة المنزلي والتعليم االلكتروني عن بعد وهذا مما افاد الباحثين وطلبة الدراسات العليا وال

طلوبة عموما لما قدمته من تيسير وتوفير مصادرها المتاحة بحيث انجز العديد منهم بحوثهم الم

ا تأهيلا مؤهلا يكونأنوالمتخصصينالمكتباتفيالعاملينعلى-3 ا،علميا حتىذلكوعاليا
المكانأهميةلمدىوإدراكهعقلي،جهدمنعملهبيئةفييواجههأنيمكنمامواجهةلهيتسنى
.بهيعملالذي

ا ونيكأنالرقميةالبيئةفييعملالذيالمكتبييكونأنيجبحيثوالتجديد،المتابعة-4 متابعا
هواموكلالمعلومات،وعلوماالتصاالتتكنولوجيامجالفيوكذلكتخصصهمجالفيجديدلكل

.مجالهفيحديث



الصغائكمشكرا 


