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الدورة االفتراضٌة المجانٌة
FOSS-ILMS
 )1فلسفة الدورة:
إتاحة المشاركة فً عملٌة التقٌٌم والتطوٌر ،وبالتالً جعل عملٌة التقٌٌم والتقوٌم أقرب إلى الدقة ،فهذه النظم
تنمو من خالل المشاركة فً عملٌات التصمٌم والتطوٌر واالختبار.
وستكون هذه الدورة مكان للنقاش والتعارف وتبادل المعرفة ،وبما أن المشاركٌن من مستوٌات علمٌة مختلفة
(طالب ،باحثٌن ،أساتذة جامعٌٌن ،مطوري برامج ،أمناء مكتبات )... ،لذلك َسٌُراعى جمٌع المستوٌات ،أما إذا
كنت ال تعرف الكثٌر عن موضوع الدورة فاألمور عادٌة ألننا سنبدأ من الصفر.

 )2أهداف الدورة التدرٌبٌة:
األهداف العامة:
ً
ً
ذهبٌة ٌنبغً استثمارها ،فً ظل
فرصة
االتجاه نحو النظم المحوسبة مفتوحة المصدر والتً ٌعد ظهورها
العزوف العربً عن اقتحام هذا المجال الحٌوي الذي تتعذر من دونه إقامة صناعة وطنٌة للنظم المحوسبة
والتً تعتبر أهم أدوات اقتصاد المعرفة ،بل نكاد نقول أنها األمل الوحٌد إلقامة صناعة وطنٌة فً هذا
المجال.
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األهداف الفرعٌة:
 تعرٌف المشاركٌن بمفاهٌم نظرٌة تتعلق بالنظم الحرة مفتوحة المصدر إلدارة وحوسبة المكتبات.
 تسعى الدورة إلى إكساب المتدرب المهارات األساسٌة للتعامل مع نظم إدارة وحوسبة المكتبات.
 )3كٌفٌة تأكٌد االشتراك:
ستمنح كلمة مرور لكل مشارك فً الدورة التدرٌبٌةٌ ،ستطٌع من خاللها الدخول إلى موقع المناقشة الذي
بدوره سٌكون مكان للنقاش والتواصل وكذلك عرض المادة التعلٌمٌة.
مالحظة هامة جداً :لن ترسل بٌانات ورابط الدخول إلى المشارك ما لم ٌؤكد مشاركته من خالل الرد على
البرٌد اإللكترونً المُرسل إلٌه ،وٌنبغً أن ٌتضمن الرد اسمه الكامل حٌث سٌعتمد هذا االسم فً الشهادة
الممنوحة له فً حالة اجتٌازه ونجاحه فً هذه الدورة التدرٌبٌة.
 )4هل هناك شهادات فً نهاٌة الدورة التدرٌبٌة؟
نعم ،هناك شهادات مشاركة للناجحٌن فقط فً هذه الدورة التدرٌبٌة.
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 )5أدوات الدورة التدرٌبٌة وأسلوب التدرٌس:
أدوات الدورة التدرٌبٌة:
 جهاز حاسوب متصل باألنترنت،
أسلوب التدرٌس:
 المناقشة و الحوار وتبادل المعرفة والعروض التوضٌحٌة.
 التطبٌق العملً من خالل المختبرات االفتراضٌة التً سٌتم إتاحتها للمشاركٌن
 )6متطلبات الدورة وقواعدها (شروطها):
 االلتزام والجدٌة
 الرغبة فً التعلم
مالحظة هامة جداً :بكل أسف سٌتم إلغاء االشتراك فً حالة عدم تنفٌذ المشارك واجباته ضمن الفترة الزمنٌة
المطلوبة ،ولن ٌحصل على شهادة مشاركة،

 )7المشاركون فً الدورة التدرٌبٌة:
ٌزٌد عدد المشاركٌن فً هذه الدورة التدرٌبٌة عن  222مشارك من مختلف الدول العربٌة( ،طالب ،باحثٌن،
أساتذة جامعٌٌن ،مطوري برامج ،أمناء مكتبات ،)...،مع مالحظة وجود مشاركة بنسب عالٌة من مصر
وفلسطٌن واألردن.
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 )8من نحن؟
فرٌق من المتطوعٌن ٌعمل على استحداث وتطوٌر نظم المكتبات اآللٌة وتطوٌعها بما ٌتناسب مع احتٌاجات
المكتبات فً المنطقة العربٌة ،وبما ٌتوافق مع المعاٌٌر العالمٌة فً حقل المكتبات ووفق ترخٌص االستخدام
العام ،ونسعى إلى توحٌد جهود العاملٌن فً حقل المكتبات والمعلومات وتدرٌبهم وتأهٌلهم وتنمٌة مهاراتهم،
والمساهمة فً تطوٌر ال ّدراسات والبحوث فً حقل المكتبات والمعلومات ونشرها.
 )9طبٌعة الدورة( :نظرٌة وعملٌة)
الجانب النظري:







التعرٌف بالنظم الحرة مفتوحة المصدر FOSS
التعرٌف برخصة االستخدام العام(General Public License( GPL :
التعرف على مفهوم النظم المتكاملة الحرة مفتوحة المصدر إلدارة وحوسبة المكتبات  ،ILMSمزاٌاها،
أهمٌتها ،ومعاٌٌر تقٌٌمها واختٌارها،
لماذا تستخدم كثٌر من المكتبات حول العالم تستخدم نظم مكتبات حرة مفتوحة المصدر لحوسبة مقتنٌاتها؟
ما المقصود بتعرٌب النظم المحوسبة مفتوحة المصدر وتقٌٌم عملٌة تعرٌب وصوالً إلى تحدٌد درجة جودة
التعرٌب " "Arability Degreeألي نظام محوسب.
أن ٌتعرف على مواصفات وخصائص كالً من النظامٌن ) SliMS8(AkasiaوPMB

الجانب العملً:
أوالً :تدرٌبات عملٌة أساسٌة على النظامٌن:
) SLiMS8(Akasiaو PMB
من خالل المختبر االفتراضً ،كما ٌلً:
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 .1نافذة الفهرس اآللً أوباك ))OPAC
 التعرف على كٌفٌة البحث واالستعراض وفق خٌارات متعددة مثل البحث البسٌط والبحث المتقدم أو
باستخدام البحث البولٌانً.
 التعرف على كٌفٌة الدخول إلى صفحة معلومات المستفٌد (المشترك) ومعرفة حالته.
.2





نافذة الفهرسة:
تدرٌبات على كٌفٌة استخدام محرك البحث.
استعراض وتحرٌر تسجٌلة ببلٌوغرافٌة
إدخال تسجٌلة ببلٌوغرافٌة جدٌدة.
إضافة ُنسخ على التسجٌلة اللببلٌوغرافٌة.

.3





نافذة اإلعارة:
إدخال تسجٌلة مستعٌر وطباعة بطاقته.
البحث والفرز والتصفٌة للمستعٌرٌن.
كٌفٌة معرفة حركة مصدر معلومات فً المكتبة.
استعراض التسجٌالت الببلٌوغرافٌة وال ُنسخ من خالل شاشة اإلعارة.

 .4الملفات االستنادٌة:
كٌفٌة تحرٌر وإضافة بٌانات على الملفات االستنادٌة للمؤلفٌن والناشرٌن ....

ثانٌاً :تدرٌبات عملٌة إضافٌة على النظامٌن:
من خالل المختبر االفتراضً ،كما ٌلً:
 تنزٌل تسجٌلة ببلٌوغرافٌة من فهارس عالمٌة باستخدام برتوكول Z39.5
 خدمة  P2Pأي تنزٌل تسجٌلة ببلٌوغرافٌة من مكتبة أخرى تستخدم نفس النظام.
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 )12لمحة عن نظام PMB
وهو نظام فرنسً المنشأ معروف عالمٌا ً ومستخدم فً كثٌر من دول العالم والسٌما أوربا وإفرٌقٌا وأمرٌكا
الالتٌنٌة ،وهو نظام متكامل إلدارة المكتبات ٌتضمن كافة الوظائف والعملٌات التً تحتاجها المكتبة ،مطابق
للمعاٌٌر العالمٌة فً حقل المكتبات والمعلومات ،متعدد اللغات فً واجهة االستخدام وفً البٌانات المدخلة،
ٌشتغل على كل نظم تشغٌل أجهزة الحاسوب ( وٌندوز ـ لٌنوكس ـ ماكنتوش) ،وهو برنامج مجانً ومفتوح
المصدر ،تعمل جمعٌة المكتبات والمعلومات األردنٌة بإشراف األستاذ فارس عثمان ،على تولٌفه وتطوٌره
وتعرٌبه لٌناسب احتٌاجات المكتبات العربٌة ،وتشرف على تطوٌره وتحدٌثه حالٌا ً
شركة PMB
وٌخضع النظام التفاقٌة أو ترخٌص البرمجٌات الحرة
CeCILL
حٌث تتوافق هذه االتفاقٌة مع كافة المسائل القانونٌة الدولٌة والفرنسٌة المدونة فً رخصة جنو العمومٌة أو
ما ٌسمى برخصة االستخدام العام:
GPL : General Public License

 )11لمحة عن نظام )SLiMS8 (Akasia
وهو نظام إندونٌسً المنشأ معروف عالمٌا ً ومستخدم فً وقد استخدمته العدٌد من المكتبات فً شرق ووسط
آسٌا ،وهو نظام متكامل إلدارة المكتبات ٌتضمن معظم الوظائف والعملٌات التً تحتاجها المكتبة ،وهو
برنامج مجانً ومفتوح المصدر ،تعمل جمعٌة المكتبات والمعلومات األردنٌة بإشراف األستاذ فارس عثمان
ومهندسة االتصاالت نورس عثمان ،على تولٌفه وتطوٌره وتعرٌبه لٌناسب احتٌاجات المكتبات العربٌة.
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تم بناء النسخة األولى منه عام  2226من قبل فرٌق من مركز المعلومات فً مكتبة وزارة التربٌة والتعلٌم
اإلندونٌسٌة فً جاكارتا ،عن طرٌق فرٌق من المطورٌن ،وقد فاز هذا المشروع عام  2229بجائزة
إندونٌسٌا لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً حقل النظم مفتوحة المصدر.
وٌشرف على تطوٌره وتحدٌثه حالٌا ً
فرٌق من المطورٌن
من مختلف أنحاء العالم ،وٌخضع النظام لرخصة جنو العمومٌة أو ما ٌسمى برخصة االستخدام العام:
GPL : General Public License

 )12من ٌرعى هذه الدورة التدرٌبٌة:
 جمعٌة المكتبات والمعلومات األردنٌة
 علً برٌت هوست
 آرلٌسك
وفً الختام نتمنى التوفٌق لجمٌع المشاركٌن فً هذه الدورة
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