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إدارة 1اﻷﻓﺮاد

Nbr.
Exp.

Cote

6

023/00005/1

2

023/00006/1

4
2

023/00003/1
023/00001/1

4

023/00004/1

8

023/00002/1

Titre

Auteur

Le management du personnel en bibliothèques

Muller, Joëlle

مصطفى ,فهٌم
اإلعداد المهنً و التربوي و األخالقً ألخصائً المكتبات المدرسٌة و العامة
صوفً ،عبد اللطٌف التكوٌن العالً فً علوم المكتبات و المعلومات  :أهدافه أنواعه و إتجاهاته
البنهاوي ،محمد أمٌن إدارة العاملٌن فً المكتبات
تنمٌة قادة المكتبات  :دلٌل كٌفٌة األداء للتدرٌب و بناء فرق العمل و التوجٌه و
ستٌوارت ,روبرت
اإلرشاد لموظفً و أمناء المكتبات
دراسات فً المعلومات و البحث العلمً و التأهٌل و التكوٌن
محٌرٌق ,مبروكة
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إدارة ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺒﻨﻰ

Titre
Bibliothèques d'aujourd'hui : à la conquête de
nouveaux espaces
Consevoir, réaliser et organiser une bibliothèque :
mémento pratique à l'usage des élus, des
responsables administratifs et des bibliothécaires
Construire une bibliothèque universitaire : de la
conception à la réalisation

Auteur

Cote

Nbr.
Exp.

Bisbrouck, Marie-Françoise

022/00007/1

4

Wahlen, Danielle Taesch

022/00002/1

1

Bisbrouck, Marie-Françoise

022/00005/1

4

022/00006/1

4

022/00001/1

5

022/00004/1

4

022/00003/1

4

Bertrand, Anne-Marie
Ouvrages et volumes : architecture et bibliothèques
Un espace pour le livre : guide à l'intention de tous
ceux qui construisent, aménagent ou rénouvent une Gascuel, Jacqeline
bibliothèque
Votre bâtiment de A à Z : mémento à l'usage des
Chaintreau, Anne-Marie
bibliothécaires
التخطيط لمباني المكتبات
عبد الرحمن,العكرش

2
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اﻟﺒﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ

Nbr.
Exp.

Cote

Auteur

4

011/00018/1

Béthery, Annie

2

011/00003/1

Mouillet, Evebfne

1

011/00009/1

Beaudiquez, Marcelle

1

011/00002/1

Béthery, Annie

8
3
2

 011/00017/1ضبش ,محمد عبد الواحد
 011/00007/1النشار ،السٌد
 011/00011/1النشار ،السٌد

2

 011/00013/1محمود ،النجار

5

 011/00012/1عبدالطٌف ،صوفً

3

 011/00014/1النواٌسة ،غالب
مهران ،مٌساء
شرٌف ،محمد
عبد الهادي ,محمد فتحً
عبد الهادي ,محمد فتحً
عبد الهادي ،محمد فتحً
ربٌع ،سٌدة

3
7
5
2
2
3

011/00010/1
011/00004/1
011/00006/1
011/00008/1
011/00016/1
011/00005/1

3

 011/00001/1إبراهٌم ،هائم

7

 011/00015/1المتولً ،صبري

Titre
Développer un fonds de référence en bibliothèque :
imprimés, cédéroms, sites Internet
La recherche bibliographique en médecine et santé publique :
guide, d'acces
Ouvrage de référence pour les bibliothéques : Répertoire
bibliographique
Reves et magazines : Guide des périodiques à l'intention des
bibliotheques publiques
استخدام و اعداد البٌبلٌوجرافٌات أو القوائم اإلعالمٌة باإلنتاج الفكري
األوعٌة المرجعٌة  :ماهٌتها ،فئاتها ،خدماتها
الخدمة المرجعٌة فً المكتبات و مراكز المعلومات
المراجع اإللكترونٌة المتاحة على األنترنٌت  :الخصائص و الفئات معاٌٌر التقٌٌم
اإلدارة و الخدمة
المراجع الرقمٌة و الخدمات المرجعٌة فً المكتبات الجامعٌة
المراجع و الخدمة المرجعٌة فً المكتبات و مراكز المعلومات و اتجاهاتها الحدٌثة
المصادر المرجعٌة المتخصصة فً المكتبات و مراكز المعلومات
المصادر المرجعٌة بالمكتبات و مصادر التعلم  :أنواعها و خصائصها
المصادر المرجعٌة فً اإلنسانٌات و العلوم اإلجتماعٌة
المصادر المرجعٌة للمعلومات فً العلوم اإلجتماعٌة
دراسات فً الضبط الببلٌوغرافً
دروس فً المراجع العامة
فهرست مؤلفات السٌوطً  :دراسة و تحقٌق لنسخة مجموعة مخطوطات البلدٌة
بمكتبة اإلسكندرٌة و المدونة عام  1218هـ.
مصادر التراث العربً

3
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اﻟﺒﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ

Nbr.
Exp.

Cote

Auteur

18

 010/00003/1شريف ،محمد عبد الجواد

11

 010/00002/1محمد ،هاني

3

 010/00001/1خليفة ،شعبان

Titre
الببليوجرافيا بين األعمال الفنية و الخدمات المكتبية
الببليوجرافية و الببليوجرافيات أم الوراقة و الورقيات  :ضرورة عصرية مع ثورة
المعلومات "مرشد عملي"
البيليوغرافيا أو علم الكتاب  :دراسة في أصول النظرية البليوغرافية و تطبيقاتها

4
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اﻟﺒﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺎت و اﻟﻔﮫﺎرس اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ

Nbr.
Exp.
10
7
6
4
2

Cote
016/00001/1
016/00004/1
016/00005/1
016/00002/1
016/00003/1

Auteur
اسماعٌل ،عز الدٌن
خفاجً ،محمد
عٌسى ،سحر
الصوفً ،عبد اللطٌف
عبد الهادي ،محمد فتحً

5

Titre
المصادر األدبٌة و اللغوٌة فً التراث العربً
دراسات فً الفكر العربً و مصادره من شتى العصور
قراءات من المكتبة العربٌة
مصادر اللغة فً المكتبة العربٌة
مصادر المعلومات المرجعٌة فً اإلنسانٌات
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اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  .اﻟﺪور اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ و اﻹﻋﻼﻣﻲ

Nbr.
Exp.
4
2
4

3

Cote

Auteur

021/00012/1
021/00017/1
021/00016/1

Sanz, Pascal
Tabet, Claudie
Huchet, Bernard

Guide de la coopération entre bibliothèques
La bibliothèque hors les murs
L'action culturelle en bibliothèque

la filière de formation aux
métiers des bibliothèquesLe rôle social des bibliothèques dans la ville :
médiathèques-patrimoine Cong.020/00004/1
communications et recherches réalisées pour le
17ème colloque Profession bibliothécaire du jeudi 1er du pôle des métiers du livre
de l'IUT
avril 2010

2

 021/00018/1مصطفى ,فهٌم

7

 021/00015/1علٌوي ،محمد

11

 021/00020/1البزاوى ،عالء

3

 021/00001/1الغول ،محمد

8

 021/00024/1خطاب ،السعٌد

5

 021/00027/1عبود ،رامً

2

 021/00006/1حمودة ،محمود

1

 021/00010/1عمر ,أحمد

2
9
14
10
3
2
9
2
5
5

 021/00026/1عبد الحافظ ،أحمد
021/00011/1
021/00008/1
021/00028/1
021/00013/1
021/00002/1
021/00005/1
021/00004/1

التربٌة المكتبٌة فً مراحل التعلٌم العام  :المحاور األساسٌة الستخدام
المكتبات و التدرٌب على اعداد البحث
التعاون والتبادل الدولً للمعلومات
الدور التربوى للمكتبة المدرسٌة فً ضوء التغٌرات الثقافٌة المعاصرة
 :دراسة مٌدانٌة
الدور التربوي للمكتبات المدرسٌة
الدور الثقافً للمكتبات الجامعٌة بٌن تكنولوجٌا اإلتصاالت و ثورة
المعلومات
المحتوى الرقمً العربً على األنترنت  :نظرة على التخطٌط
االستراتٌجً العربً و العالمً
المدخل إلى دراسة الوثائق العربٌة
المعنى اإلجتماعً للمكتبة  :دراسة ألسس الخدمة المكتبٌة العامة
والمدرسٌة
المكتبات  :وأثرها الثقافً ،اإلجتماعً ،التعلٌمً
المكتبة و المجتمع  :أنواع المكتبات و أثرها على قٌام الحضارات
المكتبة و خدمة المنهج
المكتبة و دورها فً عصر المعلومات
الوثائق التارٌخٌة  :دراسة تحلٌلٌة
الوثائق و المعلومات
أخصائً المكتبات بٌن المهنة و الرسالة
تثقٌف الطفل بٌن المكتبة والمتحف
تدرٌس حصة المكتبة فً ظل التقوٌم الشامل
حصة المكتبة و فترة النشاط  :مفهوم حدٌث لتدرٌس مادة التربٌة
المكتبٌة طبقا للقرارات الوزارٌة  230لسنة  313 ،2010لسنة
 ،2011،274لسنة  2012فً ظل التقوٌم الشامل
دراسات فً نظم وشبكات المعلومات
دور مكتبة الطفل فً تنمٌة ابداع الطفل
سٌكولوجٌا القراءة  :مساهمة فً تنمٌة موهبة القراء
مجتمع المعلومات بٌن النظرٌة والتطبٌق
مجتمع المعلومات و الواقع العربً
مداخالت فً علم الدبلوماتٌك العربً
مدخل لدراسة الوثائق العامة فً مصر فً القرن التاسع عشر

حسن ,سعٌد
محمد ،هانً
شرٌف ،محمد
رمان ،عرفة
الجمل ،شوقً
أبو شعٌشع ،مصطفى
ابراهٌم ،السعٌد
حالوة ،محمد
شرٌف ،محمد

021/00009/1
021/00019/1
021/00022/1
021/00023/1
021/00003/1
021/00007/1
021/00021/1
021/00014/1
021/00025/1

2
4
2
5
8
5
3

Titre

الهوش ،أبوبكر
حمدي ،حسام
بلكفٌف ،سمٌر
عبد الهادي ،محمد فتحً
علٌان ,ربحً
الخولً ،جمال
عٌسوي ،عصام

6

o test PDF Combine only
ﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت7 اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻘ، اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ

Titre

Auteur

Cote

Nbr.
Exp.

Administration et bibliothèque
Administration et bibliothèques
Aide-mémoire d'informatique documentaire
Analyse des contenus audiovisuels : métalangage et
modèles de description
Analyse et langages documentaires : Le traitement
linguistique de l'information documentaire
Analyse et représentation documentaires : introduction
à l'indexation, à la classification et à la condensation des
documents
Bibliothèques et écritures, d'ASCII à Unicode
Bibliothèques et politiques documentaires à l'heure
d'Internet
Censure et bibliothèques au XXe siècle
Classification de Melvil Dewey : modèle pour une
bibliothéconomie des années 1980 en République
démocratique du Congo
Classification des documents numériques dans les
organismes : Impact des pratiques classificatoires
personnelles sur le repérage
Composez avec les modules de Drupal
Construire des indicateurs et tableaux de bord
Court traité de signalétique à l'usage des bibliothèques
publiques
Créer des services innovants : stratégies et répertoire
d'actions pour les bibliothèques
De la gestion de signets au social bookmarking :
Delicious, Diigo, Zotero et quelques autres
Déménager une bibliothèque
Désherber en bibliothèque : manuel pratique de révision
des collections
Dialogue ou labyrinthe? : La consultation des
catalougues informatisés par les usagers
Droit d'auteur et bibliothèques
Evaluer la bibliothèque
Favoriser l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi :
les atouts des bibliothèques
Gestion et diffusion d'un fond d'image
Guide pratique du livre numérique en bibliothèque
Images et bibliothèques

Jarrige, Maries-Térèse
Desrichard, Yves
Rivier, Alexis

025/00069/1
025/00168/1
025/00166/1

1
4
4

Stockinger, Peter

025/00150/1

4

Chaumier, Jaques

025/00081/1

1

Hudon, Michèle

025/00215/1

3

Desrichard, Yves

025/00109/1

4

Calenge, Bertrand

025/00161/1

4

Kuhlmann, Marie

025/00170/1

4

Cimbalanga Mulamba,
Joseph

025/00214/1

4

Mas, Sabine

025/00149/1

2

Byron, Angela
Carbone, Pierre

025/00221/1
025/00071/1

2
2

Piquet, Michel

025/00231/1

2

Jacquinet, Marie-Christine

025/00254/1

1

Faragasso, Tony

025/00252/1

2

Esnault, Nathalie

025/00209/1

4

Gaudet, Francoise

025/00169/1

2

Le marec, Joelle

025/00246/1

3

Alix, Yves
Alonzo, Valérie

025/00230/1
025/00255/1

4
2

Perrin, Georges

025/00265/1

3

Katting, Cécile
Patez, Alain
Collard, Claude

025/00070/1
025/00211/1
025/00173/1

4
3
4

Initiation pratique à la recherche documentaire
La conservation : Principes et réalités
La gestion documentaire : Evolutions fonctionnelles et
description de dix logiciels
La recherche documentaire dans le contexte
télématique : Modalités d'automatisation et utilisation
des bases de données

Loubet Del Bayle, Jean-Louis 025/00222/1

3

Paul Oddos, Jean

025/00072/1

5

Tosca consultants

025/00089/1

2

Barès, Michel

025/00235/1

1

7

o test PDF Combine only
8

L'archiviste constructeur,gardien et communicareur :
Mélanges en hommage à Jaques Grimard 1947-2007
L'art d'informatiser une bibliothèque : guide pratique
L'art d'informatiser une bibliothèque : Guide pratique
Le catalogage : méthode et pratiques : Les
enregistrements sonores, la musique imprimée, les
ressources électroniques, les documents
cartographiques, les vidéogrammes
Le catalogage : méthodes et pratiques : Les
monographies imprimées, les ressources continues
Le document audiovisuel : Procédures de description et
exploitation
Le métier de bibliothècaire
Le web sémantique en bibliothèque
Les catalogues en ligne : enquête à la Médiathèque de la
Cité des sciences et de l'industrie
Les chercheurs et la documentation numérique :
nouveaux services et usages
Les collections électroniques, une nouvelle politique
documentaire
Les collections en devenir : typologie des documents,
politique et traitement documentaires
Les dossiers documentaires : Dossier outil, dossier
produit, dossier électronique
Les dossiers documentaires : Dossier outil, dossier
produit, dossier électronique
Les dossiers documentaires à l'heure du numérique
Les fondements de la discipline archivistique
Les nouvelles technologies dans les bibliothèques
Les publications en série : es périodiques : gestion et
traitement
Les salons littéraires sont dans l'internet
Les services de référence : Du présentiel au virtuel
Les techniques documentaires au fil de l'histoire, 19502000
Les villes et leurs bibliothèques : légitimer et décider :
1945-1985
L'informatisation des bibliothèques : Histoire, stratégie
et perspectives
Management des bibliothèques : programmer,
organiser, conduire et évaluer la politique documentaire
et les services des bibliothèques de service public
Manuel de bibliographie générale
Manuel du patrimoine en bibliothèque
Manuel théorique et pratique d'évaluation des
bibliothèques et centres documentaires
Mener un projet Open Source en bibliothèque,
documentation et archives

Grimard, Jacques

025/00187/1

2

Duchemin, Pierre-Yves

025/00232/1

2

Duchemin, Yves -Pierre

025/00075/1

3

Cazabon, Marie-Renée

025/00172/1

6

Cazabon, Marie-Renée

025/00171/1

6

Stochinger, Peter

025/00082/1

2

Hecquard, Françoise
Bermès, Emmanuelle

025/00073/1
025/00218/1

3
6

Roger, Danielle

025/00216/1

4

Chartron, Ghislaine

025/00162/1

6

Carbone, Pierre

025/00165/1

6

Cazenobe, Adrienne

025/00164/1

6

Quaire, Françoise

025/00224/1

3

Quaire, Françoise

025/00099/1

2

Genuer, Dominique

025/00210/1

3

Rousseau, jean yves
Rouhet, Michèle

025/00188/1
025/00153/1

2
1

Watrin, Jacques

025/00225/1

3

Rebollar, Patrick
Accart, Jean-Philippe

025/00154/1
025/00233/1

1
4

Chaumier, Jacques

025/00212/1

3

Bertrand, Anne-Marie

025/00159/1

2

Jacquesson, Alain

025/00074/1

1

Giappiconi, Thierry

025/00174/1

6

Prévoteau, Marie-Hélène
Mouren, Raphaële

025/00234/1
025/00155/1

4
4

Giappiconi, Thierry

025/00156/1

6

Scopsi, Claire

025/00157/1

6

8
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1

025/00247/1

Nguyen, Claire

3

025/00213/1

Mesguich, Véronique

6

025/00158/1

Enjalbert, Gaëlle

3

025/00223/1

Batifoulier, Christian

3

025/00217/1

Queyraud, Franck

2

025/00219/1

Huc, Claude

4
4

025/00167/1
025/00260/1

Agostini, Francis
Miribel, Marielle de

4

025/00163/1

Muet, Florence

17
5
3

 025/00080/1علٌان ,ربحً
 025/00100/1العامري ،أسامة
 025/00147/1النداف ،عصام

3

 025/00009/1متولً ،نارٌمان

4

 025/00132/1الغانم ,منى

4
8

 025/00047/1المدادحة ،أحمد نافع
 025/00186/1الصٌرفً ،محمد

2

 025/00007/1مجموعة من الخبراء المتخصصٌن

2

 025/00008/1مجموعة من الخبراء المتخصصٌن

1

 025/00062/1عبد الهادي ،زٌن

4

 025/00022/1موسً ،غادة عبد النعم

2

 025/00259/1عبد الجواد ,سامح

2
4

 025/00251/1إسماعٌل ،نهال
 025/00226/1ابراهٌم ،السعٌد

4

 025/00144/1ماكلوٌر,شارلز

7
12
2
6
5

 025/00032/1موسى ،غادة

6

 025/00112/1موسى ,غادة

5
2
4

 025/00243/1غزال ،عادل
 025/00040/1بدر ،أحمد
 025/00138/1خفاجى ,طلعت

Organiser sa documentation et rechercher l'information
Outils du web participatif en bibliothèque : fils RSS,
wikis, blogs, podcast, VOD, portails, réseaux sociaux,
services mobiles, questions-réponses : manuel pratique
Préserver son patrimoine numérique : classer et archiver
ses e-mails, photos, vidéos, documents administratifs :
guide à l'usage des particuliers et des entrepreneurs
individuels
Science en bibliothèque
Se former à l'accueil : éthique et pratique
Stratégie marketing des services d'information :
bibliothèques et centres de documentation
تسوٌق المعلومات'
اتجاهات إدارة المعلومات
استرجاع نظم المعلومات
االتجاهات الحدٌثة فً إدارة وتنمٌة مقتنٌات المكتبات ومراكز المعلومات
األدلة الموضوعٌة العربٌة على شبكة اإلنترنٌت  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة
األرشفة اإللكترونٌة
األرشٌف االلكترونً
األسالٌب الحدٌثة إلدارة المكتبات ومراكز المعلومات بالجودة الشاملة :
الجودة  -المعرفة
األسالٌب الحدٌثة إلدارة المكتبات ومراكز المعلومات بالجودة الشاملة :
النظم األلٌة  -تجارب عربٌة
األنظمة اآللٌة فً المكتبات
األوعٌة المرجعٌة العامة فً المكتبات ومراكز المعلومات  :دراسة تحلٌلٌة
للقوامٌس ودوائر المعارف وقواعد البٌانات
اإلتاحة الحرة للمعلومات فً البٌئة األكادٌمٌة  :دلٌل المكتبات والجامعات
والباحثٌن والناشرٌن
اإلتجاهات الحدٌثة فً إدارة مؤسسات المعلومات
اإلتصال اإلداري وإدارة المعرفة بالمكتبات ومرافق المعلومات
اإلحصاءات و القٌاسات و معاٌٌر الجودة لتقٌٌم الخدمات المرجعٌة الرقمٌة
بالمكتبات :إرشادات و إجراءات
اإلدارة اإلستراتٌجٌة للمكتبات و مرافق المعلومات
اإلدارة الحدٌثة للمكتبات
اإلدارة العلمٌة للمكتبات ومراكز التوثٌق والمعلومات
اإلدارة المكتبٌة الحدٌثة

إبراهٌم ،السعٌد
غرارمً ,وهٌبة
الهادي ،محمد
زوٌل ،محمود

025/00205/1
025/00111/1
025/00006/1
025/00202/1

Mettre en oeuvre un service de questions-réponses en
ligne
Net recherche 2013 : surveiller le web et trouver
l'information utile
Offrir internet en bibliothèque publique

التحلٌل الموضوعً ألوعٌة المعلومات  :فلسفته ،قوائمه ،تطبٌقاته العلمٌة
التحلٌل الموضوعً لمصادر المعلومات بالمكتبات و مرافق المعلومات :
دراسة فً رؤوس الموضوعات و قوائمها
التسٌٌر اإللكترونً للوثائق
التصنٌف  :فلسفته وتارٌخه ،نظرٌته ونظمه وتطبٌقاته العملٌة
التصنٌف العشري  :الطبعة الحادٌة و العشرٌن

9
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4

 025/00137/1خفاجى ,طلعت

5

 025/00091/1خلٌفة ,شعبان

5

 025/00090/1خلٌفة ,شعبان

6

 025/00129/1الطائً ,جعفر

التصنٌف العشري  :الطبعة الحادٌة و العشرٌن
التصنٌف العشري للمكتبات ومراكز المعلومات  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة
وخطة قٌاسٌة
التصنٌف العشري للمكتبات ومراكز المعلومات  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة
وخطة قٌاسٌة
التصنٌف العملً فً المكتبات  :قواعد تطبٌقٌة على نظام دٌوي العشري
التصنٌف العملً للمكتبات
التصنٌف العملً للمكتبات و مراكز مصادر التعلم
التصنٌف فً التصنٌف
التكشٌف ألغراض إسترجاع المعلومات
التكشٌف و المكانز و المستخلصات بٌن األعمال الفنٌة و األوعٌة المرجعٌة
و الخدمات المعلوماتٌة المعاصرة
التكشٌف واإلستخالص  :دراسات فً التحلٌل الموضوعً
التكشٌف واإلستخالص واألنترنت فً المكتبات ومراكز المعلومات
التكنولوجٌات الحدٌثة فً المكتبات و مراكز المعلومات
التنظٌم والمعالجة الفنٌة فً المكتبات
التنمٌة الحدٌثة للمجموعات المكتبٌة فً مكتبات الجامعات
التوثٌق اإلعالمً فً الصحافة  -اإلداعة  -وكالت األنباء
التوثٌق اإلعالمً ومصادر المعلومات
الحفظ والتصنٌف والفهرسة
الحوسبة السحابٌة للمكتبات  :حلول وتطبٌقات
الحوسبة فً المكتبات و مراكز المعلومات
الخدمات المكتبٌة  :تارٌخ الكتابة والمكتبة
الخدمات المكتبٌة و المعلوماتٌة للمستفٌدٌن

البدوي ،حمدي
شرٌف ،محمد
جرادات ,غازي
عبد الهادي ،محمد فتحً

2
14
12
3

025/00039/1
025/00200/1
025/00128/1
025/00034/1

15

 025/00194/1شرٌف ،محمد
عبد الهادي ،محمد فتحً
العناسوة ،محمد
بن السبتً ،عبد المالك
المدادحة ،أحمد
المدادحة ,أحمد نافع
مصطفى ،عبد التواب
خوجه ،أشرف
الصٌرفً ,محمد
أحمد ٌس ،نجالء
المدادحة ,أحمد
الطباع ،عبد هللا
المدادحة ,أحمد

5
23
2
3
4
4
12
8
5
5
2
5

025/00035/1
025/00036/1
025/00237/1
025/00093/1
025/00176/1
025/00140/1
025/00101/1
025/00051/1
025/00227/1
025/00116/1
025/00012/1
025/00207/1

3

 025/00122/1معوض ,محمد

4

 025/00126/1معوض ,محمد

11
4

ٌ 025/00190/1س ،نجالء
 025/00146/1أحمد ,فاٌزة

4

 025/00113/1الزول ,أحمد

8

 025/00177/1المدادحة ,أحمد نافع

12

 025/00017/1علٌان ,ربحً

13
3

 025/00120/1علٌان ,ربحً
 025/00030/1عبد الهادي ،محمد فتحً

4

 025/00029/1السٌد ،أحمد

5
5

 025/00031/1عودة ،أبو الفتوح
 025/00119/1المدادحة ,أحمد

11

 025/00197/1محمد ،هانً

4
3
2

 025/00118/1فهمً ,منٌرة
 025/00026/1النشار ،السٌد
 025/00025/1خلٌفة ,شعبان

4

 025/00028/1خلٌفة ,شعبان

5

 025/00027/1النشار ،السٌد

الدلٌل العملً لتركٌبة الفهرسة المقروءة ألٌا  :صٌغة مارك 21اإلستنادٌة
الدلٌل العملً لفهرسة الدورٌات و المصادر المستمرة األخرى فً صٌغة
مارك  21الببلٌوجرافٌة
الرقمنة و تقنٌاتها فً المكتبات العربٌة
السلوك غٌر السوي للمستفٌدٌن فً المكتبات
الشامل فً حوسبة المكتبات و مراكز مصادر المعلومات  :نظام خزن و
إسترجاع المعلومات
العولمة المكتبٌة و برامجها الحدٌثة مع التركٌز على نظام األفق
الفهرسة المتقدمة والمحسوبة  :تسجٌلة مارك (  ) Marc 12المٌثاداثا أو
البٌانات الوصفٌة Metadata
الفهرسة المقروءة ألٌا ( :مارك)21
الفهرسة الموضوعٌة  :دراسة فً رؤوس الموضوعات وقوائمها
الفهرسة الموضوعٌة علما وتطبٌقا  :وقائمة مختصرة لرؤوس الموضوعات
الفهرسة الموضوعٌة فً المكتبات  :دراسة فً التحلٌل الموضوعً
الفهرسة الموضوعٌة و التكشٌف
الفهرسة الموضوعٌة و قوائم رؤوس الموضوعات بٌن التصنٌف و
التكشٌف و المكانز
الفهرسة الوصفٌة فً المكتبات تقلٌدا و ألٌا
الفهرسة الوصفٌة للمطبوعات
الفهرسة الوصفٌة للمكتبات  :المطبوعات والمخطوطات
الفهرسة الوصفٌة للمكتبات  :المواد السمعٌة والبصرٌة والمصغرات
الفٌلمٌة وسائر المواد غٌر تقلٌدٌة
الفهرسة الوصفٌة للمواد غٌر المطبوعة فً المكتبات ومراكز المعلومات

10
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10

 025/00024/1ضبش ،محمد

5

 025/00117/1الدباس ,رٌا

5
3

 025/00021/1علٌان ,ربحً
 025/00257/1شرٌف ،محمد

4

 025/00125/1الضوٌحً ,فهد

2
14

 025/00014/1شعالن ،جمال
 025/00196/1محمد ،هانً

2

 025/00256/1الزهٌري ،طالل

7
3
4

 025/00050/1كلٌب ،فضل
 025/00013/1عبد الهادي ،محمد
 025/00239/1محمد ربٌع ،سٌدة ماجد

2

 025/00088/1حمدي ،أمل

4

 025/00258/1سعٌدي ،سلٌمة

2

 025/00103/1عبد الهادي ،محمد فتحً

8

 025/00094/1مجموعة من المكتبٌن

10

 025/00262/1برناوي ،راضٌة

5
4
4

 025/00179/1علوه ،رأفت
 025/00181/1بدٌر ،جمال
 025/00180/1عبد الهادي ،محمد فتحً

5

 025/00182/1منٌر ,الحمزة

6
2
6

 025/00178/1المالكً ،مجبل
 025/00079/1صادق ،أمنٌة
 025/00193/1سعٌد ،زاهً

5

 025/00059/1خلٌفة ,شعبان
العاٌدي ,محمد
عبد الهادي ،محمد
عبد الجواد ,سامح
البنداري ،إبراهٌم
أحمد ،ناهد

4
3
6
2
1

025/00131/1
025/00248/1
025/00151/1
025/00063/1
025/00060/1

6

 025/00192/1العاٌدي ،محمد

10
4
3

 025/00261/1جزائري ،سمٌر
 025/00105/1كابلن ،برٌسٌال
 025/00084/1عبٌدات ،عبد هللا

3

 025/00085/1علٌان ,ربحً

3

 025/00083/1مهران ،مٌساء

5

 025/00023/1ربٌع ،سحر

3
1
4

 025/00067/1عطٌات ،عبد الرحمن
 025/00189/1عودة ،محمد
 025/00108/1كامل ,أسامة

الفهرسة الوصفٌة لمواد المكتبات  :أساسٌات-تطبٌقات-تدرٌبات
الفهرسة الوصفٌة و الموضوعٌة فً المكتبات و مراكز المعلومات التقلٌدٌة
و المحوسبة
الفهرسة الوصفٌة والموضوعٌة  :التقلٌدٌة والمحوسبة
الفهرسة الوصفٌة والموضوعٌة  :ضرورة عصرٌة
الفهرسة أثناء النشر(فان)  :دراسة حالة لبرنامج مكتبة الملك فهد الوطنٌة
الفهرسة والفهارس  :دلٌل عمل
الكشافات و المستخلصات و عالقتها بالمكانز و الببلٌوجرافٌات
المجموعة المتكاملة لنظم المعلومات  : ISISالمهارات العملٌة للتوثٌق
االلكترونً للمعلومات
المخطوطات العربٌة  :فهرستها علمٌا و عملٌا
المدخل إلى علم الفهرسة
المراجع العامة  :دراسات نظرٌة و تطبٌقٌة
المصادر اإللكترونٌة للمعلومات  :اإلختٌار-والتنظٌم-واإلتاحة فً المكتبات
المعالجة العلمٌة والفنٌة للمخطوطات
المعالجة الفنٌة ألوعٌة المعلومات  :الفهرسة  -التصنٌف -التكشٌف -الضبط
اإلستنادي
المعالجة الفنٌة للمعلومات  :التصنٌف ،التوثٌق ،الفهرسة ،التكشٌف،
األرشٌف
المكتبات األكادٌمٌة فً ظل البٌئة الرقمٌة  :التحدٌات التكنولوجٌة لمكتبات
المدارس العلٌا
المكتبات اإللكترونٌة
المكتبات اإللكترونٌة و الرقمٌة
المكتبات الرقمٌة  :األسس النظرٌة -والتطبٌقات العلمٌة
المكتبات الرقمٌة و النشر اإللكترونً للوثائق  :علم المكتبات و المعلومات
 LMDنظم المعلومات و التكنولوجٌات الحدٌثة
المكتبات الرقمٌة و تقنٌة الوسائط المتعددة
المكتبات فً فرنسا  :وإدارة خدمات المعلومات
المكتبة و الحاسبات اإللكترونٌة
المواد السمعٌة البصرٌة والمصغرات الفٌلمٌة فً المكتبات ومراكز
المعلومات
الموجز فً تصنٌف دٌوي العشري للمكتبات الصغٌرة و المدرسٌة
المٌتاداتا  :أسسسها النظرٌة وتطبٌقاتها العملٌة
المٌتاداتا و الحفظ الرقمً  :التارٌخ و النظرٌة و الممارسة
النظم المحسبة فً المكتبات ومراكز المعلومات
الوثائق ونظم التصوٌر المٌكروفٌلمً
الوجٌز فً تصنٌف مكتبة الكونجرس  :األسس و المبادئ -الخطة للدارسٌن
و المبتدئٌن
الوصف المقنن للكتب  :دوروس و تمارٌن محلولة
أساسٌات ما وراء البٌانات الختصاصً المكتبات و المعلومات
أسس الفهرسة و التصنٌف
أسس الفهرسة و التصنٌف للمكتبات و مراكز التوثٌق و المعلومات العربٌة
أسس تنمٌة المجموعات فً المكتبات و مراكز المعلومات
أشكال الفهرسة المقروءة ألٌا  :دراسة وتخطٌط إلنشاء شكل اتصالً عربً
أمن الوثائق والمعلومات
أنشطة وخدمات المكتبات المدرسٌة
أنظمة األرشفة
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2

 025/00244/1النشار ،إٌمان

2

 025/00240/1محمد النجار ،رضا
علٌان ,ربحً
ٌوسف ،طه
الخولً ،جمال
إسماعٌل ,نهال

3
6
3
4

025/00001/1
025/00002/1
025/00241/1
025/00114/1

11

 025/00206/1سالم ،أحمد

12

 025/00145/1محسن ,صباح

أوعٌة المعلومات الخرائطٌة الرقمٌة على شبكة األنترنت  :دراسة فً
الحفظ و اإلتاحة
إدارة المقابلة المرجعٌة أو العالج المعلوماتً بٌن النظرٌة و التطبٌق
إدارة المكتبات  :األسس والعملٌات
إدارة المكتبات ومصادر المعلومات المتخصصة
إدارة الوثائق و المعلومات فً الهٌئات و المؤسسات
إدارة بناء وتنمٌة مقتنٌات المكتبات فً عصر المعرفة الرقمٌة
إدارة و تخطٌط الخدمات التعاقدٌة فً المكتبات و مؤسسات المعلومات :
الفهرسة نموذجا
إدارة و توثٌق المعلومات األرشٌفٌة جوانبها النظرٌة التطبٌقٌة و العملٌة
إدراة مراكز مصادر التعلم
إستخدام الحاسوب فً المكتبات ومراكز المعلومات
إستٌعاب تسجٌالت مارك اإلستنادٌة  :الفهرسة المقروءة ألٌا
بناء مكنز عربً فً مجال علم اللغة  :المنهج والتطبٌق
بناء و إستخدام قوائم رؤوس الموضوعات العربٌة و اإلجنبٌة
بناء وتنمٌة مجموعات المكتبات المدرسٌة
بنوك المعلومات وأثرها على التنمٌة الشاملة
تحلٌل و تصمٌم نظم المعلومات الرقمٌة

سالمة ،عبد الحافظ
عبابدة ،حسان
معوض ,محمد
عبود ،محمد فتحً
العاٌدي ,محمد
األشقر ,هناء
بدر ،عادل
إسماعٌل ,نهال

3
7
4
6
4
6
2
4

025/00175/1
025/00061/1
025/00121/1
025/00102/1
025/00107/1
025/00115/1
025/00183/1
025/00110/1

4

 025/00253/1هارٌس ,لٌسلً

1
6

 025/00011/1خلٌفة ,شعبان
 025/00148/1ماى لشر ,ترٌسا

4

 025/00134/1العاٌدي ,محمد

7

 025/00049/1مصطفً ،فهٌم

5
5

 025/00054/1موسى ،غادة
 025/00136/1عبود ,رحٌم

1

 025/00228/1فهمً ،فؤاد

4
2

 025/00201/1الزاوى ،نور
 025/00048/1إمروث  ،جون فٌلٌب

3

 025/00095/1السامرائً ،إٌمان

5

 025/00236/1بن السبتً ،عبد المالك

1

 025/00077/1جروش ،أودري

3
2

 025/00220/1عبد الرحمن ،مؤٌد
 025/00055/1النكستر ف.و

4

 025/00127/1الخرٌجً ,صالح

4
5
3

 025/00037/1المدادحة ،أحمد نافع
 025/00004/1الهادي ،محمد
 025/00245/1الرمادي ،أمانً

4

 025/00124/1جونز ,واٌن

4
5
3

 025/00204/1الحرٌري ،رافدة
 025/00068/1الحرٌري ,رافدة
 025/00086/1علٌان ,ربحً

ترخٌص المحتوٌات الرقمٌة  :دلٌل عملً ألمناء المكتبات و اختصاصٌٌها
تزوٌد المكتبات بالمطبوعات  :أسسه النظرٌة واجراءاته العملٌة
تسوٌق المعلومات و خدماتها فً المكتبات و مراكز المعلومات
تصنٌف الكتب  :تارٌخ و نظم التصنٌف مع دراسة خاصة عن تصنٌف
دٌوي العشري
تصنٌف الكتب فً المكتبات المدرسٌة والمكتبات العامة  :الدلٌل العملً
لتصنٌف دٌوي العشري مع الجداول الكاملة
تصنٌف دٌوي العشري
تصنٌف دٌوي العشري  :الدلٌل العلمً فً إختٌار وبناء األرقام
تصنٌف دٌوي العشري بٌن النظرٌة والتطبٌق  :فً طبعته الحادٌة
والعشرون مع دراسة مقارنة للطبعات السابقة
تصنٌف دٌوي العشري و عالقة التصنٌف بالفهرسة
تصنٌف مكتبة الكونجرس  :موجز إرشادي ونمادج تطبٌقٌة
تطبٌقات الحاسوب فً المكتبات ومراكز المعلومات باستخدام نظام:
 : WINISISحزمة تدرٌبٌة
تطبٌقات تكنولوجٌات المعلومات فً مراكز األرشٌف
تقنٌات المعلومات فً المكتبات والشبكات Library information :
technology and networks
تقنٌة المعلومات
تقٌٌم األداء فً المكتبات ومراكز المعلومات
تكشٌف الدورٌات العربٌة  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة مع التركٌز على أوضاع
التكشٌف فً المملكة العربٌة السعودٌة
تكنولوجٌا المعلومات و الشبكات فً المكتبات و مؤسسات التعلٌم
تكنولوجٌا المعلومات و تطبٌقها
تكنولوجٌا النانو وآفاقها فً المكتبات العربٌة
تنظٌم المعلومات على الشبكة العنكبوتٌة العالمٌة  :المٌتاداتا و قواعد
الفهرسة األنجلو-أمرٌكٌة و الفهرسة المقروءة ألٌا(مارك)21
تنظٌم و إدارة المكتبة المدرسٌة
تنظٌم و إدارة المكتبة المدرسٌة
تنمٌة مجموعات المكتبة  :التزوٌد
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4
8

 025/00229/1علٌان ،ربحً
 025/00010/1علٌان ,ربحً

10

 025/00005/1الهادي ،محمد

4
3
3

 025/00123/1الٌاسري ,أروى
 025/00096/1الزهٌري ،طالل
 025/00053/1قاسم ،حشمت

2

 025/00046/1الهوش ،ابو بكر محمود
الجوهري ،أمجد
الدباس ،رٌا أحمد
محمد ،هانً
سالمة ،عبد الحافظ
عباس ،طارق
با مفلح ،فاتن

2
4
16
3
3
5

025/00238/1
025/00139/1
025/00198/1
025/00092/1
025/00208/1
025/00191/1

5

 025/00263/1الدرهوبى ،محمد الهادي

1

 025/00038/1البنهاوي ،محمد أمٌن

3

 025/00043/1أبو النور ،عبد الوهاب

4

 025/00142/1علٌوي ،محمد عودة

2

 025/00064/1شاكر ،علً
قبٌسً ،محمد
السعٌد ،شاكر
المالكً ,مجبل
خلٌفة ,شعبان
البدوي ،أحمد
الخولً ،جمال
محمد ،هانً
السامرائً ،فاطمة

2
8
5
3
2
2
6
11

025/00184/1
025/00016/1
025/00185/1
025/00033/1
025/00045/1
025/00052/1
025/00195/1
025/00019/1

2

 025/00141/1السٌد ،أحمد البدوي أبو زٌد

2

 025/00066/1حسن ،مصطفى

4

 025/00143/1قندٌلجً ,عامر

5

 025/00264/1البزاوي ،عالء كمال

4

 025/00135/1العاٌدي ,محمد

2

 025/00065/1شاكر ،علً
المدادحة ،أحمد نافع
عبد الهادي ،محمد
علٌان ،ربحً مصطفى
علٌان ,ربحً
علٌان ,ربحً
عبد الهادي ،زٌن

2
1
4
2
18
4

025/00018/1
025/00152/1
025/00160/1
025/00015/1
025/00003/1
025/00249/1

10

 025/00104/1هٌكل ،عبد العزٌز

تنمٌة مصادر المعلومات التقلٌدٌة واإللكترونٌة
تنمٌة وتقٌٌم المجموعات فً المكتبات ومؤسسات المعلومات
توجٌهات اإلدارة العلمٌة للمكتبات ومرافق المعلومات وتحدٌات المستقبل
حوسبة المكتبات الجامعٌة
حوسبة مؤسسات المعلومات  :إجراءات التحول إلى البٌئة الرقمٌة
خدمات المعلومات  :مقوماتها وأشكالها
خدمات المعلومات بالمكتبات البرلمانٌة  :واثرها على إتخاذ القرار
السٌاسً والتشرٌعً
خدمات المعلومات فً البٌئة الرقمٌة
خدمات المعلومات فً المكتبات التقلٌدٌة واإللكترونٌة
خدمات المعلومات فً المكتبات و مرافق المعلومات
خدمات المعلومات و تنمٌة المقتنٌات المكتبٌة
خدمات المكتبات اإللكترونٌة  :نموذج للمكتبات األمرٌكٌة
دراسات فً االتجاهات الحدٌثة السترجاع المعلومات
دراسات فً علم المكتبات و المعلومات  :خدمات المعلومات ،الوعً
المعلوماتً ،الوسائط المتعددة ،الجودة الشاملة ،المكتبات الرقمٌة و
اإللكترونٌةو األنترنت ...........
دلٌلك الى التصنٌف العملً للمكتبات
دور التصنٌف فً المكتبات ومراكز المعلومات  :بٌن الوظائف التقلٌدٌة
ونظم المعلومات المبنٌة على الحاسب
رؤوس الموضوعات بٌن النظرٌة والتطبٌق
شبكات الحاسبات ألخصائً المكتبات والمعلومات  :أسس نظرٌة وتطبٌقات
عملٌة
علم التوثٌق و التقنٌة الحدٌثة
علم الفهرسة والتوثٌق
علم الوثائق و تجارب فً التوثٌق و األرشفة
فذلكات فً أساسٌات التحلٌل الموضوعً ورؤوس الموضوعات
فن تصنٌف الكتاب
فهرسة الوثائق األرشٌفٌة
قوائم روؤس الموضوعات العربٌة نظرٌا و عملٌا و تطبٌق علٌها
قواعد الفهرسة األنجلو -أمرٌكٌة ومارك  : 21دلٌل عملً
قواعد الفهرسة لمصادر المعلومات بٌن العلم والتطبٌق  :أساسٌات ،تطبٌقات
قواعد بٌانات النصوص الكاملة وأثرها على خدمات المعلومات
قواعد و شبكات المعلومات المحوسبة فً المكتبات و مراكز المعلومات
كٌف تكوم أخصائٌا ناجحا؟!  :للمكتبات المدرسٌة فً ضوء مفهوم الجودة
الشاملة
كٌفٌة تصنٌف الكتب طبقا لخطة تصنٌف دٌوي العشري
مبادئ البرمجة ألخصائً المكتبات والمعلومات  :أسس نظرٌة وتطبٌقات
عملٌة
مبادئ التخطٌط والتنظٌم فً اإلدارة والمكتبات
مبادئ التصنٌف
مبادئ التصنٌف وفق نظام تصنٌف دٌوي العشري
مبادئ الفهرسة
مبادئ إدارة وتنظٌم المكتبات ومراكز المعلومات
محركات البحث على اإلنترنت للمكتبات و مراكز المعلومات
مراكز المعلوماتٌة المركزٌة و الالمركزٌة  :تحلٌل النظم -التوثٌق
والمكتبات -شبكات اإلتصال
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3

 025/00098/1قندٌلجً ,عامر

13

 025/00199/1النجار ،رضا

3

 025/00097/1قندٌلجً ,عامر

5

 025/00087/1عباٌدة ،حسان

3
5
4

 025/00056/1الوردي ،زكً
 025/00076/1أ.تٌد ،لوسً
 025/00058/1النقٌب ،متولً

4

 025/00106/1السهلً ،فهاد

16

 025/00044/1ضبش ،محمد

10
8
6
5
2
3
2
2
4
3

025/00020/1
025/00057/1
025/00130/1
025/00041/1
025/00042/1
025/00250/1
025/00242/1
025/00078/1
025/00133/1
025/00203/1

جورمان ،مٌشٌل
التكروري ،سناء
المدادحة ,أحمد
عودة ،أبو الفتوح
أبو النور ،عبد الوهاب
برهان ،محمد
المدادحة ،أحمد
عبد الجواد ،سامح
العاٌدي ,محمد
محمد ،وائل

مصادر المعلومات التقلٌدٌة و اإللكترونٌة
مصادر المعلومات المرجعٌة الورقٌة و الرقمٌة  :المفاهٌم و الفئات و
معاٌٌر التقٌٌم
مصادر المعلومات من عصر المخطوطات إلى عصر األنترنت
مصادر المعلومات و تنمٌة المقتنٌات فً المكتبات و مراكز المعلومات
مصادر المعلومات وخدمات المستفٌدٌن فً المؤسسات المعلوماتٌة
مقدمة الى نظم المكتبة المبنٌة على الحاسوب
مهارات البحث عن المعلومات وإعداد البحوث فً البٌئة الرقمٌة
مواقع الناشرٌن العرب التجارٌٌن على االنترنٌت  :واقعها و دورها فً
عملٌة التزوٌد فً بعض مكتبات مدٌنة الرٌاض
موجز تصنٌف وصٌاغة رؤوس موضوعات مواد المكتبات وحدة
اإلجراءات  :أساسٌات -تطبٌقات -تدرٌبات
موجز قواعد الفهرسة األنجلو -أمرٌكٌة
نظم استرجاع المعلومات  :بٌن النظرٌة والتطبٌق
نظم التصنٌف الحدٌث
نظم التصنٌف الحدٌثة فً المكتبات واألرشٌفٌات المتخصصة
نظم التصنٌف فً الوطن العربً  :المشكالت والحلول المقترحة
نظم المعلومات المحوسبة
نظم المعلومات المحوسبة و دورها فً مجال المكتبات
نظم المكتبات المتكاملة  :اإلتجاهات والتكنولوجٌات الحدٌثة
نظم تصنٌف الكتب مع دراسة خاصة عن تصنٌف دٌوي العشري
نظم تطوٌر خدمات المكتبات الحدٌثة
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اﻟﻘﺮاءة و اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Nbr.
Exp.

Cote

4

028/00006/1

6

028/00005/1

6
7
9
3
8
8
4
2
4

028/00007/1
028/00001/1
028/00011/1
028/00004/1
028/00002/1
028/00003/1
028/00010/1
028/00008/1
028/00009/1

Titre

Auteur

Du jeu, des enfants et des livres à l'heure de la
Perrot, Jean
mondialisation
Lectures et lecteurs à l'heure d'Internet : livre, presse,
Evans, Christophe
bibliothèques
Lectures, livres et bibliothèques pour enfants
Parmegiani, Claude-Anne
المكتبة العربية  :تراث و معاصرة
عناني ،محمد
جهود القدماء و المحديثين في المكتبة العربية
عوين ،أحمد
دراسات في المكتبة الجغرافية
أبو راضى ،فتحى
دراسات في المكتبة العربية و تدوين التراث
المراغي ،محمود
دروس في المكتبة العربية
حمودة ،سعد
قراءات الكبار المعاقين بصريا و مدى وفاء المكتبات بها
خلف ,دعاء
مصادر المعلومات
إسماعيل ،وائل مختار
مصادر المعلومات اإللكترونية في المكتبات ومراكز المعلومات
النوايسة ،غالب عوض
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اﻟﻜﺘﺎب .اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب

Nbr.
Exp.
3
10
5
2
10

Cote

Titre

Auteur

Recherches sur l'écrit (au Congo-Kinshasa) : essai de
bibliologie

Tambwe, Eddie 002/00005/1
002/00003/1
002/00004/1
002/00002/1
002/00001/1

العوبي ،رابح
هاشم ,مود
دياب ،حامد
سلمان علي ،محمد

الكتاب في...
الكتاب نشرا و إنتشارا
الكتب و المكتبات في األندلس
تاريخ الكتاب العربي المطبوع
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اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و دور اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Titre
Bibliothèques 2.0 à l'heure des médias sociaux
Bibliothèques et documents numériques : concepts,
composantes, techniques et enjeux
Bibliothèques populaires et bibliothèques publiques en
Belgique, 1860-1914 : l'action de la Ligue de
l'enseignement et le réseau de la Ville de Bruxelles
Comment est née la bpi : Invention de la médiathèque
Concevoir, réaliser et organiser une bibliothèque :
mémento pratique à l'usage des élus, des responsables
administratifs et des bibliothécaires
Conte en bibliothèque
Drôles de bibliothèques : le thème de la bibliothèque
dans la littérature et le cinéma
Google livres et le futur des bibliothèques numériques :
historique du projet, techniques documentaires,
alternatives et controverses
La bibliothécaire jeunesse, une intervenante culturelle :
60 animations pour les enfants de 18 mois à 11 ans
La Bibliothèque de France à mi-parcours : de la TGB à la
BN bis ?
La Bibliothèque nationale de France : collections,
services, publics
Le futur antérieur de l'archive
Le voyage-lecture : Bibliothèques et écoles associées ou
Comment vivre avec douze livres une histoire commune
de lecture
Les bibliotheques dans l'universite
Les Bibliothèques de collectivités territoriales : guide de
gestion administrative et financière
Les bibliothèques en France, 1991-1997

Auteur

Cote

Nbr.
Exp.

Amar, Muriel

027/00039/1

4

Jacquesson, Alain

027/00038/1

7

Liesen, Bruno

027/00052/1

3

Seguin, jean pierre

027/00056/1

4

Taesch-Forste, Danielle

027/00037/1

4

Cévin, Evelyne

027/00036/1

4

Chaintreau, Anne-Marie

027/00042/1

4

Jacquesson, Alain

027/00040/1

4

Alamichel, Dominique

027/00041/1

4

Gattégno, Jean

027/00053/1

6

Renoult, Daniel

027/00030/1

4

Piegay-Gros, Nathalie

027/00055/1

5

Lombard, Véronique-Marie 027/00035/1

6

Renoult, Daniel

027/00018/1

7

Belayche, Claudine

027/00043/1

6

Arot, Dominique

027/00033/1

2

027/00031/1

6

027/00034/1
027/00032/1

6
2

027/00060/1

3

027/00054/1

3

027/00008/1

10

027/00027/1

20

027/00019/1
027/00020/1

5
2

027/00005/1

3

027/00015/1

2

Les bibliothèques pour enfants entre 1945 et 1975 :
Weis, Hélène
modèles et modélisation d'une culture pour l'enfance
Les Bibliothèques publiques en Europe
Poulain, Martine
Les petites bibliothèques publiques
Calenge, Bertrand
Mener l'enquête : guide des études de publics en
Evans, Christophe
bibliothèque
Typologie des dossiers des organisations : analyse
Mas, Sabine
intégrée dans un contexte analogique et numérique
اتجاهات معاصرة فً متحف ومكتبة طفل ماقبل المدرسة
 عبد الرزاق،السٌد
 فً مكتبات ومراكز لبنان والعالم: األرشٌف والوثائق والمخطوطات
 حسان،حالق
-ًدلٌل الباحث إلى وثائق البحث العلم- العربً والعالم
التكنولوجٌا الحدٌثة ومراكز المعلومات والمكتبة المدرسٌة
 عبد هللا،ًالصوف
 المكتبة المدرسة..القراءة
 عبد المنعم،المٌالدي
 تنظٌمها وإدارتها وخدماتها ودورها فً تطوٌر التعلٌم: المكتبات الجامعٌة
ً محمد فتح،عبد الهادي
ًالجامعً والبحث العلم
 دراسات فً المكتبات األكادٌمٌة والشاملة: المكتبات الجامعٌة
 أحمد،بدر
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6

 027/00001/1جمعة ،نبٌلة

4

 027/00025/1أل فرج ,قصً
علٌان ,ربحً
العلً ،أحمد
عبدالعزٌز ،عوض
محمد ،هانً
علٌوي ،محمد

3
4
16
11
5

027/00021/1
027/00009/1
027/00049/1
027/00045/1
027/00003/1

2

 027/00044/1موسى ,غادة

8
4
6

 027/00057/1ابراهٌم ،السعٌد
 027/00016/1ابراهٌم ،السعٌد
 027/00002/1العلً ،أحمد

2

 027/00024/1مصطفى ,فهٌم

3

 027/00022/1سلٌم ،صالح

2

 027/00010/1مصطفى ,فهٌم

6

 027/00013/1الناتوت ،هالل

10

 027/00012/1مصطفً ،فهٌم

2

 027/00028/1مصطفى ,فهٌم

5
4

 027/00048/1مرسً ،أنوار
 027/00050/1مرسً ،أنوار

4

 027/00023/1إبراهٌم ,السعٌد
عبد الهادي ،محمد فتحً
إتٌم ،محمود
فزارى ،بوعالم
قسمً ،عبدالقادر
حالوة ،محمد
النشار ،السٌد
الخولً ،جمال
علٌان ،ربحً

10
2
6
5
2
3
1
7

027/00007/1
027/00017/1
027/00051/1
027/00047/1
027/00058/1
027/00059/1
027/00029/1
027/00006/1

2

 027/00011/1مصطفى ,فهٌم

6
5
6

 027/00026/1موسى ,غادة
 027/00004/1دٌاب ،مفتاح
 027/00046/1مرسً ،أنوار

2

 027/00014/1مصطفى ,فهٌم

المكتبات العامة
المكتبات العامة الموصلٌة منذ القرن الثامن عشر و حتى القرن العشرٌن
المكتبات المدرسٌة
المكتبات المدرسٌة  :أهدافها وبرامجها وكٌفٌة تطوٌرها
المكتبات المدرسٌة الحدٌثة  :مرشد عملً
المكتبات المدرسٌة الشاملة أو مراكز مصادر التعلم  :مرشد عملً
المكتبات النوعٌة  :الوطنٌة ،الجامعٌة ،المتخصصة ،العامة المدرسٌة
المكتبات و مرافق المعلومات النوعٌة  :ماهٌتها ,إدارتها  ,خدمتها  ,تسوٌقها
المكتبات ومنظومة التعلٌم اإللكترونً
المكتبة الجامعٌة وتحدٌات مجتمع المعلومات
المكتبة العامة فً خدمة المجتمع
المكتبة العامة و التنمٌة الثقافٌة اإلستخدام التكنولوجً و أسالٌب التطوٌر
المكتبة المدرسٌة
المكتبة المدرسٌة  :األهداف و الوظائف و أسالٌب التعامل مع تكنولوجٌا
التعلم و الوسائط اإللكترونٌة فً مراحل التعلٌم العام
المكتبة المدرسٌة المطورة
المكتبة المدرسٌة مركز مصادر التعلم  :دلٌل عمل لألمناء ودلٌل ارشادي
للموجهٌن
المكتبة المدرسٌة و الوسائط اإللكترونٌة قضاٌا و مشكالت تربوٌة و
تكنولوجٌة  :فً مراحل التعلٌم العام  ,اإلبتدائً  ,اإلعدادي ( المتوسط) ,
الثانوي
المكتبة المدرسٌة و تنمٌة مهارات التعبٌر
المكتبة المدرسٌة و عالج بعض المشكالت السلوكٌة لألطفال
المكتبة و الموهبة  :رؤٌة لدور المكتبة المدرسٌة فً إكتشاف و رعاٌة
الموهوبٌن
المكتبة والطفل
دلٌل المكتبة العامة ومكتبة األطفال
علم المكتبات المهارات المكتبٌة و آلٌة تطبٌقها
علم المكتبات و توظٌف التكنولوجٌا
كتب و مكتبات األطفال
مؤسسات المعلومات و دورها فً مجتمع المعرفة
مدخل لدراسة األرشٌف
مكتبات األطفال  :الجوانب النظرٌة والتطبٌقٌة
مكتبات األطفال المدرسٌة و العامة و رٌاض األطفال  :أسالٌب اإلستخدام و
التطوٌر
مكتبات المؤسسات التعلٌمٌة (ماهٌتها-ادارتها-خدماتها-تسوٌقها)
مكتبات المستشفٌات والمراكز الصحٌة
مناهل المعرفة للمعلومات العامة و المسابقات
مهارات استخدام المكتبة المدرسٌة فً مراحل التعلٌم العام  :رٌاض األطفال
اإلبتدائً اإلعدادي (المتوسط) الثانوي
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اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و دور اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﺎﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

Titre

Auteur

Archives d'Afrique et communication pour le développement
: plaidoyer pour une gestion responsable des archives en
Afrique subsaharienne
Arts en bibliothèques
Cinéma en bibliothèque

Nbr.
Exp.

Gansonre, Boubakari

026/00005/1

3

Picot, Nicole
Desrichard, Yves

026/00002/1
026/00003/1

4
4

026/00007/1

6

026/00006/1
026/00001/1
026/00008/1
026/00004/1

3
6
2
2

Collectif
Des archives en france : L'activité des services d'archives
Les archives notariales : manuel pratique et juridique
E'tienne, Geneviève
Musique en bibliothèque
Pierret, Gilles
المكتبات المتخصصة و مراكز المعلومات
 ربحي،عليان
مراكز المعلومات والتوثيق ونظم المعلومات
 رحيم،عبود

19
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ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت و ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Nbr.
Exp.

Cote

Titre

Auteur

3

020/00082/1

Maubé, Pierre

4

020/00050/1

Calenge, Bertrand

4

020/00051/1

Hecquard, Françoise

2

020/00048/1

Chaumier, Jacques

2
4

020/00073/1
020/00061/1

Salaun, Jean-Michel
Tesnière, Valérie

3

Cong.020/00003/1

Denecker, Claire

3
6

020/00076/1
020/00052/1

Alix, Yves
Payen, Emmanuèle

3

020/00062/1

6
1

020/00049/1
020/00087/1

6

Cong.020/00002/1

2

020/00081/1

2

Cong.020/00001/1

3
6
2
2
6
2

020/00075/1
020/00055/1
020/00079/1
020/00037/1
020/00036/1
020/00084/1

3

020/00029/1

3
4
2

020/00003/1
020/00047/1
020/00034/1

15
2
2
16
2
11
3
2

020/00065/1
020/00068/1
020/00053/1
020/00010/1
020/00040/1
020/00064/1
020/00023/1
020/00028/1

2

 020/00060/1ضبش ,محمد عبد الواحد

6
1
6

 020/00045/1ضبش ,محمد
 020/00071/1صوفً ،عبد اللطٌف
 020/00063/1محمد ،هانً

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et
des bibliothèques
؟bibliothécaire, quel métier
Devenir bibliothécaire-formateur : organiser, animer,
évaluer
Document et numérisation : enjeux techniques,
économiques, culturels et sociaux
économie et bibliothèques
Histoire en bibliothèque
La formation des doctorants à l'information scientifique
et technique
Le métier de bibliothécaire
Les bibliothèques dans la chaîne du livre

Abdelhamid, arab
Manuscrits et bibliothèques musulmanes en Algerie
Mémento de l'information numérique
Accart, Jean-Philippe
Préparer le CAPES de documentation : externe
Fontan, Claire
Quel avenir pour les archives en europe? : Enjeux
juridiques et institutionnels:collogue national les 11et
Cornu, Marie
12décembre 2008
اتجاهات حدٌثة فً دراسة المعلومات
دٌاب ،مفتاح
المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة استخدام تكنولوجٌا المعلومات فً المنظمات العربٌة
األسس الحدٌثة للمكتبات والمعلومات
ربٌع ،سٌدة
اإلتجاهات الحدٌثة فً علم المكتبات
وهبً ,ملٌكة
التحالفات اإلستراتٌجٌة بٌن مؤسسات المعلومات
هالل ،رؤوف
التربٌة المكتبٌة
كاظم ،مدحت
التربٌة المكتبٌة بمراحل التعلٌم
شرٌف ،محمد
التقنٌات الحدٌثة  :وأثرها فً المكتبات
عشري ،نجالء
التقنٌة الحدٌثة فً المعلومات والمكتبات نحو استٌراتٌجٌة عربٌة لمستقبل
الهرش ،أبو بكر
مجتمع المعلومات
التكامل المعرفً لعلم المعلومات والمكتبات
بدر ،أحمد
العثور على المعلومات  :دلٌل للباحثٌن
رامسً ،سالً
الفلسفة والتنظٌر فً علم المعلومات والمكتبات
بدر ،أحمد
المؤتمر الرابع للمكتبة الجامعٌة  :الفهرسة الوصفٌة
جامعة الدول العربٌة
المدخل إلى علم المعلومات و المكتبات و التوثٌق
محمد ،هانً
المدخل إلى علم المكتبات و المعلومات
مجموعة من المكتبٌٌن
المدخل إلى علم المكتبات والمعلومات
غانم ,حسن صالح
المدخل لدراسة علم المكتبات ومراكز المعلومات
بدٌر ،جمال
المعلومات والتفكٌر النقدي
الشٌمى ,حسنً عبد الرحمن
المكتبات  :أنواعها  -أوعٌتها  -خدماتها
محمد ،هانً
المكتبات الشاملة فً تكنولوجٌا التعلٌم
ٌونس ،ابراهٌم
المكتبات العربٌة وأفاق تكنولوجٌا المعلومات
الرمادي ،أمانً
المكتبات العصرٌة و مراكز المعلومات  :رساالت  ,مقومات  ,تطبٌقات
المكتبات المعاصرة و المراجع العربٌة
المكتبات فً مجتمع المعلومات
المكتبات و دورها فً خدمة المناهج التربوٌة و المواد الدراسٌة
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رشاد ,حسن
عبد الهادي ،محمد فتحً
علٌان ,ربحً
الشامً ,فاطمة
صبٌح ,إبراهٌم

4
7
10
2
4

020/00059/1
020/00005/1
020/00021/1
020/00001/1
020/00011/1

2

 020/00022/1بروغً ،بٌتر

6
5
4
10
3
6

020/00042/1
020/00008/1
020/00058/1
020/00007/1
020/00057//1

المكتبة فً القرن الحادي والعشرٌن  :خدمات جدٌدة فً عصر المعلومات
المكتبة فً جٌلها الثانً ( :الفلسفة-النشأة-المفهوم-البٌئة)
المكتبة ومهارات استخدامها
النشر اإللكترونً وأثره على المكتبات ومراكز المعلومات
أساسٌات المكتبات والمعلومات والبحث األكادٌمً
أسالٌب قٌاس قٌمة المعلومات
أسس علم المكتبات والمعلومات  :النشأة ،المجاالت ،الوظائف،
المصطلحات
أنشطة المكتبات و مراكز المصادر التعلم
أنواع المكتبات
أوراق الربٌع فً المكتبات
أوراق الربٌع فً المكتبات والمعلومات
أوراق الربٌع فً المكتبات والمعلومات
أوراق الربٌع فً المكتبات والمعلومات
أوراق الربٌع فً المكتبات والمعلومات
إدارة الجودة الشاملة بالمكتبات الجامعٌة  :بٌن النظرٌة و التطبٌق

الطٌب ,أالء
همشري ،عمر
الصراٌرة ,خالد
علٌان ,ربحً
الشهربلً ،إنعام علً

 020/00002/1العلً ،أحمد
شرٌف ،محمد
المدادحة ,أحمد
خلٌفة ,شعبان
خلٌفة ,شعبان
خلٌفة ,شعبان
خلٌفة ,شعبان
خلٌفة ,شعبان
بوعافٌة ،السعٌد

6
8
1
1
1
1
1
2

020/00069/1
020/00041/1
020/00019/1
020/00015/1
020/00016/1
020/00017/1
020/00018/1
020/00077/1

5

 020/00046/1الشٌمً ،حسنً

2
2
3
3
15

020/00085/1
020/00027/1
020/00024/1
020/00031/1
020/00032/1

مرسً ،نجالء
النشار ،السٌد
الهوش ،أبو بكر
الجاسم ،جعفر
السالمً ،عالء

4

 020/00056/1غرارمً ,وهٌبة

6
10
2

 020/00033/1علوه ،رأفت
 020/00074/1أعراب ،عبد الحمٌد
 020/00020/1شرف الدٌن ،عبد التواب

3

 020/00038/1أبولبن ،نوزت

2
17

 020/00025/1أبو النور ،عبد الوهاب
 020/00004/1علٌان ,ربحً

4

 020/00086/1الحسناوي ،ظاهر

17
1

 020/00013/1بوشا ،تشارلز
 020/00027/1حمادة ،محمد

2

 020/00054/1عبد الهادي ،محمد فتحً

5
3
9
5
4

المكتبات و رسالتها
المكتبات والمعلومات فً عالم جدٌد
المكتبات والمعلومات والبحث العلمً
المكتبات والمعلوماتٌة والتوثٌق
المكتبة العربٌة والثقافة المكتبٌة

020/00030/1
020/00035/1
020/00043/1
020/00006/1
020/00009/1

إقتصادٌات المعلومات  :المعلومات ومضاعفة الثروة اإلقتصادٌة واإلنسانٌة
إٌدٌولوجٌة إنجاز العمل بالمكتبات
تارٌخ المكتبات فً مصر  :العصر المملوكً
تقنٌة المعلومات ومكتبة المستقبل
تكنولوجٌا المعلومات
تكنولوجٌا المعلومات
تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبات Technologies de :
linformation dans les bibliotheques
تكنولوجٌا فً علم المكتبات
دراسات فً المكتبات والمعلومات
دراسات فً المكتبات والمعلومات
دراسات فً علم المكتبات و المعلومات من التراث العربً اإلسالمً
دراسات فً علوم المكتبات والتوثٌق والبٌلوجرافٌا
دراسات فً علوم المكتبات والتوثٌق والمعلومات
دراسات فً منهجٌة الفكر التارٌخً  :إطاللة على دور الوثٌقة فً كتابة
التارٌخ
طرق البحث فً علم المكتبات  :األسالٌب والتأوٌل
علم المكتبات والمعلومات
علم المكتبات والمعلومات  :دراسات فً المؤسسات واإلعالم واالنتاج
الفكري
قضاٌا معلوماتٌة  :اتجاهات حدٌثة فً دراسات المعلومات
لمحات فً المكتبة والبحث والمصادر
مبادئ علم المكتبات و المعلومات
مختارات فً علم المعلومات والمكتبات
مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات

دٌاب ،مفتاح
الخطٌب ،محمد
علٌان ,ربحً
بدر ،أحمد
محمد الشرٌف ،عبد هللا
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مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات
مدخل إلى علوم المكتبات والمعلومات
مصادر اللغة و األدب
مقدمة فً تارٌخ الكتب والمكتبات
مقدمة فً علم المعلومات
مقدمة فً علم المعلومات ومهاراتها
مقدمة فً علم المكتبات و المعلومات الطبٌة و الصحٌة
مقدمة فً علم المكتبات والمعلومات
مقدمة فً علم المكتبات والمعلومات الدولً والمقارن

العلً ،أحمد
صوفً ،عبد اللطٌف
خفاجً ،طلعت
حمادة ،محمد
عبد الهادي ،محمد فتحً
عبد المعطًٌ ,اسر
دٌاب ،مفتاح
الجندى ،محمود
بدر ،أحمد

5
1
5
2
3
2
2
3
5

020/00012/1
020/00070/1
020/00072/1
020/00026/1
020/00039/1
020/00083/1
020/00080/1
020/00078/1
020/00014/1

10

 020/00044/1لشر ,ترٌسا

5

 020/00066/1خلٌفة ،شعبان

12

 020/00067/1شرٌف ،محمد

مقدمة فً علوم المكتبات و المعلومات باللغة اإلنجلٌزٌة للقارئ العربً
مكتبات وادى قمران و وادى المربعات و وادى مرد  :دراسة تأصٌلٌة فً
ضوء تارٌخ المكتبة الٌهودٌة
وسائل اإلٌضاح بالمكتبات و مراكز مصادر المعلومات
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