
 ماذا بعد مجتمع المعرفة

 

 خالد عبد الفتاح محمد / د.أ
وحدة المكتبات الرقمية والتدريب مدير 

 على تكنولوجيا المعلومات



 االجندة
 تطور المجتمعات والمكتبات•
 ماذا بعد مجتمع المعرفة•
 المبادرات•
 المقومات•
 نماذج -•
 أسئلة هامة لرياح التغيير•
 لعبة التغيير•
 قبول التغيير فى المكتبات•

 
 
 
 
 
 
 





االجهزة 
 الذكية

الشفاهة 
 والنسخ

 الطباعة
الميكروفيلم 
والوسائط 
 المتعددة

االجهزة  
 الرقمية

المكتبات 

 التقليدية

المكتبات 

االلكترونية 

 والرقمية

 المكتبات الذكية



 تطور الفهارس

manual 

electronic 

Automated 

Networked 

Web Based 

Cloud and 
Smart 
Based 

 Printing 

Microfilms 
and 

Audiovisual 

Stand Alone 
OPAC 

Union 
Catalogs 

WebPAC 

Virtual 
Catalogs 

Cloud and 
Smart 

Catalogs 



 ماذا بعد مجتمع المعرفة

 هو مجتمع يصطبغ بصبغة البيئة؟•
 
 ما هى البيئة التى تحيط بنا اليوم؟•
 
 ما مالمح هذه البيئة؟•

 
 المبادرات المقومات؟•
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Software 



Smart Society  Smart Libraries 



  Smart Society: مفهوم المجتمع الذكي 

هو المجتمع الذى يوظف كافة طاقته الذكية من أفراد وتشريعات ونماذج أقتصادية وأجهزة  بغرض •
 .توفير نمط حياة أكثر ذكاءاً وراحة ورفاهية ألفراده

 

 لماذا المجتمع الذكى
 .لالنسان والبيئةبناء مستقبل أفضل •

 أكبر في المجتمعبقوة االصطناعي توظيف الذكاء •

 . تحسين التفاعل مع األجهزة المحيطة لزيادة القدرات البشرية -•

 مجرد تقديم أي معلوماتاالتاحة الذكية للمعلومات وليس •

 



Dump 
People 

Smart 
Technology 

Dump 
Society 

Smart  
Society 

Smart 
Technology 

Creative 
and Smart 

Society 





 مبادرات المجتمع الذكى



 



 





:6الحالة   

عالقات 

 إجتماعية ذكية
 

:4الحالة   

 وظائف ذكية
:5الحالة   

 تنسيق ذكى

:1الحالة   
رعاية صحية 

 ذكية

 
:2الحالة   

 مدن ذكية
 

3: الحالة  

 بيوت ذكية

 الحياة
 
 
 
 
 

 بيئة العمل
 
 
 
 
 

 المجتمع
 
 
 
 

ثقافة البيانات 

 الصديقة
تمكين أكبر للمواطن 

 الرقمى
 تنمية البنية التحتية

المنصات 

واالسواق 

 المفتوحة

داعائم لتنمية المجتمع الذكى 5  
 
 
 
 
 

 
 يوجد ثالث مسارات لتحسين أنماط الحياة

 رفع مستويات الفعالية والكفاءة
 طرق جديدة لربط المسارات المختلفة ببعضها البعض

 خلق نماذج أعمال جديدة
 
 

 الوصول تم حقائق

 خالل من إليها

والوثائق المقابالت  

 وتشريح تحليل
  .الحقائق

والنتائج الرسائل أهم   
تمكين التكنولوجيا 

الذكية بالمؤسسات 

 العامة
  



 مقومات المجتمع الذكى

 البيانات

 الكبيرة

 المترابطة

التكنولوجيا 
 الذكية

االجهزة الذكية 
 وأنترنت االشياء

المحاكاة والذكاء 
 االصطناعى

 االنسان الذكى

 االبتكار

 ريادة االعمال



 ؟ماذا يمكن أن تفعل البيئة بالنسبة لك -إلى  -ماذا يمكنك أن تفعل في البيئة "التغيير من 

 التغيير من البحث عن الوظيفة إلى الوظيفة تبحث عن االنسان المناسب لها؟

إنترنت األشياء 
(. تقنيات عمليات)

.األجهزة  
 

نماذج المحاكاة 
 والذكاء االصطناعى

 :مثلالعناصر المادية هي أنواع مختلفة من األجهزة، 

:جنبا إلى جنب مع  



 الحياة الذكية

 :بدأت تظهر دراسات تتناول•
• Smart Economy 

• Smart Schools and Universities 

• Smart Campus 

• Smart Organization 

• Smart Hospital 

• Smart Factory 

• Smart Libraries 

دراسة مكشفة فى قواعد  500أكثر من   
 البيانات الدولية فى هذه الموضوعات

 
 10يوجد  2017 – 2016خالل 

 دراسات عن قطاع المعلومات الذكى



Smart People 

Smart Devices 

Internet of Things, 
Robots 

Data Science 

Open, Big, Linked 

Open Science 



 االنسان الذكى

Smart Society 

 

 

 

 

Smart 

 Community 

Smart 
Individual 

Smart 
Individual 

Smart 
Individual 



 A Personal Avatar: الشخص االفاتار
 

 .جهاز شخصي، جهاز ذكى يقوم بمحاكاة االنسان< -نسخة افتراضية من المستخدم الفردي •

 يتفاعل مع البيئة باستخدام البطاقات الذكية•

جعل األجهزة الخارجية تعمل وفقا لتفضيالت األفراد  -يحتفظ ويحمل البيانات والمعلومات الفردية •
 واالحتياجات

 :يحتوي على حقائق حقيقية حول•
 الفرد -•

 المشاكل المعروفة واالحتياجات الحالية، -•

 الوضع السابق والحالي، -  •

 استخدام المنتجات والخدمات -•

 

 

 





A patron enters the library. 
Their device picks up a beacon 
broadcast. 

Their Device reaches out to 
the library ILS to check account 
information. 

A response is received, instantly 
notifying the patron about 
items due, holds ready, or 
more. 

1 2 3 



   Internet of Things (IoT) انترنت االشياء 

 الهويه تحديد  وتقنيات االنترنت شبكة إمكانيات استخدام خالل من البعض ببعضها االشياء ربط هى•
Identification Technology بيكون عليها يطلق BEACON تستخدم ذكية وحدات عن عبارة وهى 

 .البعض ببعضها وتربطها األجهزة هوية تحديد فى البلوتوث مثل الالسكلية الموجات

 .البيانات وتبادل تجميع يمكنها بحيث واحدة شبكة فى (والوحدات االجهزة) المادية االشياء ربط هى•

 

 

 The Internet of Things will, hopefully, be a 
big deal in libraries. (Ned Potter, Februray, 
2014, Libraries, Beacons, and the Internet of 
Things) 





 



(الربوت)االنسان االلى     



 االنسان االلى



  Colorado المكتبة العامة فى 



 انسان ألى لتشكيف الكتب

 الكتب لتكشيف آلى أنسان بتصميم المتحدة بالواليات ميتشجان جامعة قامت•

 .الجامعة بمكتبة

 

 بمعدل الواحد اليوم الساعة فى صفحة ألف تشكيف يستطيع االلى االنسان•

 .اليوم فى تقريبا كلمة ومليون الساعة فى كلمة أالف عشرة



 Big Dataالبيانات الكبيرة 

Data 
Life 

Cycle 

 المعمارية

 التجميع

 التحليل التنظيم

 االرشفة



 

How Big 
Data 

Different 

 الحجم

How Much 

 السرعة 

How Fast 

 التعقيد والتنوع

How 
Complex 

and Variant 

 Macinzy Global أوضح•
Institute  التى التحديات أهم أن 

 ضعف هو المؤسسات تواجه

 .البيانات ومعالجة تحليل إمكانيات

 

 مؤسسات تضع أن يجب•

 لتجميع تعاونية برامج المعلومات

 يمكن حتى بها الخاصة البيانات

 البيانات إطار فى معالجتها

 .الكبرى

 

 تحديا تمثل الكبيرة البيانات•

 الوقت نفس فى وفرصة



العرض المرئى 
Visualize 

 Reportsالتقارير 

  Analyzeالتحليل 

 Manage االدارة

 Curateالعرض  

 Storeالتخزين 

  Organizeالتنظيم 

 Collectالتجميع 

 Architectمعمارية 

التامين والخصوصية 
Secure and 

Privacy 

 



بيانات 
 االستعارة 

بيانات 
المعامالت 

Transaction  

المرور عبر 
 Gate البوابات

Counts 

حضور فعاليات 
 المكتبة

بيانات من موقع 
 المكتبة

بيانات 
االستبيانات 

 والمسوح

بيانات 
 المجموعات

بيانات 
 المستفيدين

استخدامات 
 االجهزة

معلومات 
 الفروع

البحث فى 
 الفهرس



 Linked and Cloudالبيانات المترابطة وسحب البيانات 
of Data 



 ما هى المكتبة الذكية

 مواد ذكية 

تكنولوجيا 
 ذكية

أليات ودوات 
 عمل ذكية

 مكتبى ذكى

خدمات 
 معلومات ذكية



 المكتبى الذكى

 
 كفايات معرفية

 كفايات شخصية

 كفايات تقنية

كفايات التواصل 
 واالتصال 



 أسئلة هامة

 ما موقفنا فى مصر فى مؤسسات المعلومات الكبرى من المجتمع الذكى؟1.

 

 ما المعوقات التى تحول دون التحول إلى المجتمع الذكى فى مصر؟1.

 

ما الذى يجب أن نقوم به كمؤسسات معلومات للمساهمة فى تطوير المجتمع الذكى فى 1.
 مصر؟



مؤسسات المعلومات الكبرى فى مصر -1  

 بنك المعرفة المصرى•

 الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق

 اتحاد المكتبات الجامعية المصرية•

 مكتبة االسكندرية•

 (.الخ....مكتبات مصر العامة، جمعية الرعاية المتكاملة)سلسلة المكتبات العامة •

 .أخرى•

 

 

 

 



ما المعوقات التى تحول دون التحول  -2  
 إلى المجتمع الذكى فى مصر؟

 

 :سؤال يحتاج إلى دراسة من حيث•

 االفراد•

 االجهزة والنظم•

 (البيانات الكبرى والمترابطة والمفتوحة)البيانات •

 العلم المفتوح•



ما الذى يجب أن نقوم به كمؤسسات  -3  
 معلومات للمساهمة فى تطوير المجتمع الذكى فى مصر؟

 :مبادرات مجتمع المكتبات الذكى• 

 دور أقسام المكتبات –نحو المكتبى الذكى •

 (الكل فى واحد)نحو النظم الذكية •

 Egyptian Libraries Smartنحو الفهارس الذكية •
Catalog 

  Egyptian Libraries Data Cloudنحو البيانات الذكية •

 



 لعبة
 ما نوع المكتبات الذى تتعامل معه كأخصائى أو مستفيد؟•

 أى نوع من أنواع المكتبات تدعم لتطوير مؤسستك؟ •

المكتبات 
 التقليدية

المكتبات •
التى تعتمد 

على 
المصادر 

المطبوعة 
وأليات العمل 

 التقليدى

المكتبات 
 االلكترونية

المكتبات •
التى تعتمد 

على الوسائط 
المتعددة 
والنظم 

 المستقلة

المكتبات الرقمية 
 على الويب

المكتبات •
التى توظف 
أليات العمل 

فى البيئة 
الرقمية من 

مصادر 
 وأنظمة

 

 

 

 المكتبات الذكية

المكتبات •
التى توظف 
أليات العمل 
فى المجتمع 

 الذكى

4 3 2 1 





 المكتبة الذكية





 



 



 
 هليسنكى

3-2_Binau_SMART-Library.pdf
3-2_Binau_SMART-Library.pdf


 رؤية المكتبات الذكية

 نظام واحد الكل فى واحد•

 متاح من خالل االجهزة الذكية•

 يدعم المعامالت من خالل أنترنت االشياء•

 واجهة واحدة وكلمة مرور واحدة•

 صندوق بحث واحد يدعم االكتشاف والبحث النطاقى•

 

All in one, One integrated System for everything, one single search box 



 التغيير المطلوب

 تطوير شامل للبرامج الدراسية قائم على مصفوفة الكفايات •
 
 تطوير شامل لبرامج التدريب تعتمد على مصفوفة المهارات•
 
 .الربط بين التعليم وسوق العمل من خالل التدريب فى مؤسسات االعمال•
 
بناء مقومات الشخصية لدى خريجى أقسام المكتبات التى تشمل القيادة وريادة االعمال •

 .والتواصل الفعال
 



تشتمل مصفوفة الكفايات على ثالث عناصر 

 :أساسية هى

 الكفايات المعرفية

 الكفايات التقنية

 الكافايات الخاصة



 مصفوفة الكفايات الالزمة للعمل فى مجال النشر االلكترونى

 مراحل العمل الكفايات

 التقييم والتقويم تسويق استخدام التجهيز واالتاحة إنتاج اختيار

 الكفايات المعرفية1.

             معلومات أساسية

             تطبيقات وممارسات

             (ضمنية وصريحة)خبرات مكتسبة 

 كفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1.

             تقنيات مرتبطة باألجهزة والمعدات

             تقنيات مرتبطة بالبرمجيات والتطبيقات

             تقنيات مرتبطة باالتصاالت

 كفايات المهارات1.

             مهارات لغوية

             مهارات اتصال وتواصل

             مهارات العرض الفعال

             مهارات االبداع

             مهارات ريادة األعمال

              



يتم تطوير كفايات االفراد من خالل ثالث 

مستويات للتأهيل تشمل التعليم والتدريب 

والتعلم الذاتى،  من فضلك حدد درجة لكل 

عنصر من العناصر الثالثة فى كل بند من 

البنود المحددة بالجدول، على أن يكون 

 .10إجمالى الدرجة من 



  

 الكفايات
  

 التعلم الذاتى التدريب والتطبيق االتعليم الرسمى

 الكفايات المعرفية

       معلومات أساسية

       تطبيقات وممارسات

       (ضمنية وصريحة)خبرات مكتسبة 

 كفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -2

       تقنيات مرتبطة باألجهزة والمعدات

       تقنيات مرتبطة بالبرمجيات والتطبيقات

       تقنيات مرتبطة باالتصاالت

       كفايات المهارات -3

       مهارات لغوية

       مهارات اتصال وتواصل

       مهارات العرض الفعال

       مهارات االبداع

       مهارات ريادة األعمال

        



 العالج من خير الوقاية

 .التغيير مديري قبل من تواجه ما غالبا التي السلبية الفعل ردود و والمخاوف للعداء الحلول عرضت•

 .دقيق تنظيمي تحليل على تستند أن يجب التغيير قاعدة•

 التحسينات بشأن آرائهم على الحصول إلى يسعوا وأن تنفيذها يتم لماذا شرح - التحليل في المعنيين إشراك•
 .المطلوبة

 .ذلك يحدث لماذا وضح المنظمة، على التغيير أجبر إذا•

 فى المكتباتقبول التغيير 
Gaining Acceptance for Change 

  



 

  قبول التغيير فى المكتبات

 العالج من خير الوقاية

 .السلبية اآلثار حول المرحلة هذه في المخاوف تهدئة ممكنا، ذلك كان إذا•

 .كحلهم الحل "امتالك" على وحملهم حاول .الوضع مع للتعامل بديلة طرق حول الناس استشر•

 .مؤهلة غير إدارة قبل من لهم عليه مفروضا شيئا وليس 

   المسؤولية، مستوى رفع تشمل أن ويمكن –- اإليجابية الفوائد إبراز•

 .أوضح بشكل وتحديدها

 .جديدة مهارات لتعلم فرصة أو والفرص الجديدة والتحديات االتصال، أمام الحواجز وإزالة والواجبات،•



 العالج من خير الوقاية

 مقدما تخفيفها حاول الناس، من مجموعات أو األفراد على سلبا تؤثر قد التغييرات كانت إذا•
 .تقديم خالل من

 .األسوأ إلى يأتي األسوأ كان إذا•

 حول لالختيار ومقياسا المركز، أو األجر فقدان عن ممكنا، ذلك كان إذا ،ضمانات تقديم•
 .التحويالت أو التوطين إعادة

 .معقول أي على ردا المثالي الحل لتعديل مستعدا كن•

 
  قبول التغيير فى المكتبات



 العالج من خير الوقاية

 .لذلك وفقا والتصرف لالستماع االستعداد إبداء - المعنيون أولئك عنها أعرب التي المخاوف•

 إعداد في المتأثرين الجميع إشراك .المعنيين من والمسؤوليات الجديدة المنظمة تحديد في خاصة عناية توخى•
 .الوظيفة

 عبر رسالة على للحصول االتصاالت برامج و جديدة مهارات لتطوير تدريبية خطط وضع .أوصاف•
 .التغييرات

 .وآثارها والتغييرات لمناقشة الجدد أو الحاليين العمل أرباب مع جنب إلى جنبا مجموعات على الحصول•

 .تدار أن بها ستذهب التي الكيفية على معا واالتفاق

 يحدث، ما حول مناقشة في واالنخراط التغيير لتسهيل "التغيير وكالء" أو ثالثة أطراف استخدام في النظر•
 .ذلك حيال به القيام الجميع على يجب وما يحدث لماذا

 
 قبول التغيير فى المكتبات
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Thank you 


