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عناصر اللقاء

 
ً
.السمعبصر�ةللت�جيالتالزم�يالتطور -أوال

 
ً
.املعلوماتمؤسساتمنوغ��هااملكتبات��الفيلم-ثانيا

 
ً
وماكتباتاملماجست�� برنامج–املكتباتب�ليةبإنجل��اليدز بجامعةم1986عامتجر�ة-ثالثا

.�عدها



 
ً
:التطور الزم�ي للت�جيالت السمعبصر�ة-أوال

خاللمنالسمعبصر�ةللم�جالتالزم�يالتطور مراحلتتبعيمكننا

:اآلتيةالثالثاملراحل

Audiovisualالسمعبصر�ةاملواد1. materials

Multimediaالوسائطمتعددةاملواد2. materials

Hypermediaالفائقةالوسائطمواد3. materials



وموقع الوسائط الفائقة Multimediaاألنواع ا�ختلفة للوسائط املتعددة 

Hypermedia م��ا



Hypermediaالوسائط الفائقة 



https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


https://www.jove.com/

https://www.jove.com/


 
ً
:ماتالفيلم �� املكتبات وغ��ها من مؤسسات املعلو -ثانيا

ثالثة��رهاحصيمكن,مختلفةو�طرق أوجھعدةمنالفيلممعاملعلوماتمؤسساتمنوغ��هااملكتباتتتعامل
:�اآل�يأساسيةسياقات

قتنياتاملأنواعمنكغ��ها,األفالممعالتعامل�ع�يماوهو,املعلوماتمؤسساتمقتنياتضمنالفيلم•
لتنظيموااإلقتناءنحواملعلوماتمؤسسة�س��حيث....ا�جامعيةوالرسائلوال�حفوا�جالت�الكتب

.وا�خارجالداخلمنم��ااإلفادةوتيس��وا�حفظالف�ي

البحثأدواتو وخدما��اومجموعا��ااملعلوماتملؤسسةالناجحاالستخداماملستفيدينلتعليمأداةالفيلم•
ال�خصيةجر�تناتتأ�يالسياقهذاو��.املكت�يالتعليمبرامجأوواإلرشادالتوجيھب��امج�س�ىماوهو.��ا

.الدراسةهذه��نو�حهاال�ي

السياقهذا��األفالمأشهرومن.وخدما��اومجموعا��ااملعلوماتملؤسسةوال��و�جللتسو�قأداةالفيلم•
"هولو�ودأفالم��املكتبةأم�ن"فيلم



:املكتباتبرامج التوجيھ واإلرشاد �� 

مثل,بمجموعاتخاصةقاعة–ك�لاملكتبة:اآل�يو�شمل,ا�جالوفقتختلف

–البحثوطرق املكتبةفهرس–إ�خ...النادرةالكتب–املراجع–الدور�ات
.املباشرا�خطع��البحثمثل,�عي��اخدماتأو,عامةبصفةا�خدمات

يباتالكت–ا�حاضرات:اآل�يلتشملاملستخدمةالتقنياتوفقتختلفكما

شرائط(ةاملتعددالوسائط–االف��اضيةا�جوالت–املباشرةا�جوالت–والنشرات

.االن��نتصفحاتع��تديبيةبرامج–)الفيديو



 
ً
رنامج ب–م بجامعة ليدز بإنجل��ا ب�لية املكتبات 1986تجر�ة عام -ثالثا

�عدهاماجست�� املكتبات وما 

Educationalال��بو�ةالسمعبصر�ةاملواد"املقرر  Audiovisual Materials"شمل�

والتخرجمالتقيييتموال,العم��للتدر�بوساعاتالنظر�ةحاضراتا�منمجموعة

الفعلبتمماوهذا.الواقع��وتجر�تھوإخراجھفيديو برنامجإعدادخاللمنإال

:اآلتيةا�خطواتوفق



ا�خطوة األو��

Initialموضوعإختيار story, ideaع�ا�جددالطالبتوجيھ"التعلي�يال��نامج�

تاذةاسع��الفكرةعرضوتم"ا�جامعةبمكتبةوخدما��ااملراجعقاعةاستخدام

.املوافقةو�انتاملقرر 



ا�خطوة الثانية

ملكتبةمستجدطالبدخول تجر�ةيح�يوالذيScriptwritingال��نامجسينار�ووكتابةوضع
راجعاملقاعةعناملسؤولةالسيدةلتستقبلھبالتجول ليبدأ,املراجعقاعةوتحديدا,ا�جامعة
املساعدة؟��ترغبهل:املعتادالسؤاللھلتوجھوخدما��ا

.وخدما��االقاعةمجموعاتشرح��لتبدأ,باملوافقةو�اإلجابة

ساعدتھمل�س��منلھيأ�يأمامھيقفنوع�لوعند,القاعةمجموعاتليتفقدبمفردهو�نتقل
...لھويشرح

الكشافاتو ,السنو�ةوالكتبواألدلةواملعاجموالقواميسواملوسوعاتاملعارفدوائرشرحتموهكذا
أناملهمةجزاءاأل ب�نومن.وهكذا...ميكروفيلموع��بطاقاتع��املكتبةوفهرس,والببليوجرافيات

يراجع�أنھو ,األقساممنقسم�ل���علمھماللفيديواملشاهدينمسمعع���عيدنفسھالطالب
.عل��احصلال�ياملعلوماتذهنھ��و�ثبتنفسھ



ا�خطوة الثالثة

بر�طا�يا�جام��السكن��الزمالءأحد�ان:Castingالفيلمأبطالإختيار

هذابدور القياممنھوطلبت,آخرمجال��املاجست��لدرجةو�حضرا�جنسية

اجست��مبرنامج��والزميالتالزمالءمنمجموعةتناوببينما,املستجدالطالب

وشرحساعدةواملالعون بتقديمالقائم�ناملكتباتأمناءبدور القيام��املكتبات

لطبيعةنظر�ةبالشرحاألجدربذلكوهم,م��ااالستفادةوكيفيةا�خدمةطبيعة

.نفسھا�جال��الدراسيةخلفيا��م





ا�خطوة الرا�عة

,والساعةاليومع��األطراف�افةمعاإلتفاقتم:واإلخراجShootingالتصو�ر

املقررةدةامل�انتبينما,أك��أوالساعةنصفمنأك��التصو�راستغرق و�الفعل

.فقطدقيقة15عنتز�دالبرنامجل�ل

السمعبصر�ةاملوادوحدةمنVHSوالشرائطالفيديو�ام��ااستعارةتمولذلك

يكسراملجهازاستخدامع��التدر�بوكذلك,استخدامهاع��والتدر�ب,با�جامعة

.صورةالع��الصوتضبطمراعاةمعاألخ��ةصورتھ��ال��نامجشر�طوتحر�ر



ا�خطوة ا�خامسة

�عرفال�ياملقدمةتي��اتبوضعScreeningال��ائيةواملشاهدةEditingالتحر�ر

األطرافل�افةكرالشتوجھال�يال��ايةبتي��اتو�نت�ي,الفيلميبدأثم,بال��نامج

مم��ةيقىموسبمصاحبةالفيلم��املشارك�نأسماءتحديدمعواملساعدةاملعاونة

 عل��ااإلعتمادتم
ً
أيةضمنتتالوال�ياملكتبةقاعاتداخلا�جوالتأثناءأيضا

.ووضوحهااللغةسالمةمراعاةتمتكما.حوارات







ا�خطوة السادسة

�يالتعليالفيديواختياروم��راتالتجر�ةهذهعنمفصلReportتقر�ركتابة

ال��نامجحول الطالبمنمجموعةآراءواستطالع,األخرى بالوسائطمقارنة

.منھوالفائدة







 سنواتعشر �عد
ً
سنواتخمسمرور �عد1996عام��وتحديدا

الدكتوراةدرجةع��حصو��ع��

األمرلبتطالعلميةال�جنةمعاألول اللقاءو��,مساعدأستاذلدرجةلل����املنشورةباألعمالتقدمت

:موضوعع��وق��ااإلختيارووقع,العامليةاألتجاهاتوأهمأبرز يتناول بحثإعدادأتو��موضوعإختيار

ومراكز املكتبات��وتطبيقا��ماHypermediaالفائقةوالوسائطHypertextsالفائقةالنصوص
.املعلومات

 ,املصط�ح�نع��عي�يتقعمرةألول أن�ياملفاجئةو�انت
ً
املوضوعستبدالاإق��احتمال�جنةمنوتيس��ا

.ا�جال��ا�جديدملعرفةبھتمسكتأن�يإال,بآخر

ومراكز تاملكتبا��اإللك��ونيةاملعلوماتمصادر �عنوانمهمكتابو�شرتأليفالنتيجةو�انت

.م2001عامالت�جيعيةالدولةجائزةع��ل�حصول الباحثأهلالذيالكتابوهو,املعلومات



:نظرة للمستقبل
Visualاملرئيةاملشابكةكشافعنالصادرةالدقيقةواإلحصائياتاملستقبليةالدراسات�ش�� Networking

Indexسيسكولشركةالتا�عCisco��اآل�يإ:

إجما��من%80�سبةإ��الفيديوحركةتصلأنيتوقعحيث,م2019عام��الفيديوا�حتوى استخدامز�ادة
.العالممستوى ع��اإلن��نتع��املتداولةواملعلوماتالبيانات

معالواحدةةالثاني��دقيقةملليون الفيديوللمحتوى اإلن��نتمستخدميمشاركةحجميصلأنيتوقعكما
.م2019عامحلول 

خاللالفيسبوكصفحاتع��املتداول الفيديوا�حتوى وتفوق بصدارةاملتعلقةالكث��ينتوقعاتتصدقوهكذا
.القادمةالسنوات
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