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Abstract 

The importance of employees training in any institution is an essential element in the success and 

development in the IT field that became not ignorable in the information society, and in the light of 

the modern trends for the governments and institutions that attempts to modernize the 

administration by training its employees in the technological aspect, for that, the archive field is not 

an exception from this rule. 

This research has been conducted in this context to highlight the role of training in the technological 

aspect for the archivists in improving, and upgrading these archivists to practice their tasks with 

more effectively, as well as to provide Quality services for the different users, by using the modern 

tools. 
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السدتخمص 

إن االىتسام بتكؾيؽ السؾعفيؽ في أؼ مؤسدة ىؾ عشرخ أساسي في نجاحيا وتظؾرىا خاصة في مجال 
التي أصبح مؽ غيخ السسكؽ تجاىميا في عرخ ومجتسع السعمؾمات، وفي عل التؾجيات  التكشؾلؾجيات الحجيثة

الحجيثة لمحكؾمات والسؤسدات التي تدعى لعرخنة إدارتيا مؽ خالل الخفع مؽ مدتؾػ التكؾيؽ لسؾعفييا خاصة 
. في الجانب التكشؾلؾجي، وقظاع األرشيف ىؾ واحج مؽ ىحه القظاعات الحؼ ال يذح عؽ ىحه القاعجة

 في تأىيل ألرشيفييؽجاء بحثشا ىحا في ىحا الدياق ليدمط الزؾء عمى دور التكؾيؽ في السجال التكشؾلؾجي ل
وتخقية ىؤالء السؾعفيؽ لسسارسة مختمف السيام األرشيفية بأكثخ كفاءة، فزال عؽ تقجيؼ خجمات نؾعية لجسيؾر 

 . السدتفيجيؽ عمى اختالف أنؾاعيؼ باستخجام التقشيات الحجيثة
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 :مقدمة

تعج السؾارد البذخية في أؼ مؤسدة ىي أىؼ مؾرد، باإلضافة إلى السؾارد السادية، السالية وغيخىا، عمى اعتبار أن 
العشرخ البذخؼ ىؾ مؽ يدخخ ىحه السؾارد األخخػ لتحقيق أىجاف السؤسدة التي مؽ أجميا وججت، سؾاء كانت 
ىحه األىجاف خجماتية، ربحية إلى غيخ ذلػ، وعمى قجر اىتسام السؤسدة بتأىيل مؾعفييا لمقيام بالسيام السشؾطة 
بيؼ، تكؾن مخدوديتيؼ مؽ خالل جؾدة األداء الؾعيفي والخجمات السقجمة لمسدتفيجيؽ، وىحا لؽ يتأتى دون مؾاكبة 

التظؾرات التكشؾلؾجية الحجيثة خاصة في مجال تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال، وىحا السعشى يشظبق عمى كل 
. السؤسدات عمى اختالف أنؾاعيا ومشيا مؤسدات ومخاكد ومرالح األرشيف

 مؽ خالل إنذاء معاىج وأقدام عمؾم ييؽعمى ىحا األساس تيتؼ العجيج مؽ الجول والحكؾمات بتكؾيؽ األرشيف
السكتبات والسعمؾمات في جامعاتيا التي تجرس عمؼ األرشيف، فزال عؽ مخاكد التكؾيؽ السيشي والتسييؽ التي 

تداىؼ في تكؾيؽ الستخرريؽ في األرشيف، ومؽ أىؼ ما تخكد عميو ىحه السؤسدات التعميسية والسخاكد التكؾيشية 
بالشغخ لسا تقجمو التكشؾلؾجيا الحجيثة لألرشيف، مؽ خالل تحديؽ وتظؾيخ األداء ىؾ الجانب التكشؾلؾجي، 

 .الؾعيفي لألرشيفييؽ فزال عؽ الخجمات السقجمة لمسدتفيجيؽ

: تحديد مرطمحات البحث-أ

ىؾ عبارة عؽ وثائق تتزسؽ أخبارا ميسا يكؽ تاريخيا أو شكمياأوسشجىا السادؼ، أنتجيا أو سمسيا أؼ :األرشيف
  (01).شخص طبيعيا كان أو معشؾيا أو أية مرمحة أو ىيئة عسؾمية كانت أو خاصة أثشاء مسارسة نذاطيا

 مؽ أنذظة األرشيف، مثل الفخز، –أو أكثخ - الذخص السدؤول الحؼ يعسل في أحج األنذظة ىؾ:األرشيفي
 السعارض – تقجيؼ الخجمات السخجعية لمباحثيؽ – التختيب والؾصف –والتشغيؼ، اإلضافة والقيج، الحفع والريانة 

 (02). نذخ الؾثائق–

ىي مجسؾعة مؽ السعارف والخبخات الستخاكسة والؾسائل الستظؾرة في السجال التقشي التي تدتخجم : التكشولوجيا
 (03).في القيام باألعسال و الؾعائف وتمبية الحاجيات عمى اختالف أنؾاعيا، إستشادا إلى السبادغ العمسية

بأنو يجل عمى إحجاث تغييخ إدارؼ في سمؾك الخاشجيؽ في أعسال ذات طبيعة De Montomollin يعخفو :التكوين
 بأنو عبارة عؽ عسمية تعجيل إيجابي وىجفو اكتداب السعارف والخبخات التي يحتاج Botef.Gميشية، كسا يعخفو 

 (04).إلييا الفخد مؽ أجل رفع كفاءتو في األداء، بحيث تتحقق فيو الذخوط السظمؾبة ألداء العسل

: مذكمة البحث وتداؤالته- ب

إن التظؾر اليائل لتكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال قج غيخ الكثيخ مؽ السفاىيؼ واألساليب التقميجية خاصة في 
بيئة العسل، حيث تؼ إدخال ىحه التكشؾلؾجيا في مختمف السجاالت والقظاعات والسيؽ، والسيشة األرشيفية ىي 

 التقشيات الحجيثةفادة مؽ ستلتعامل مع التقشيات الحجيثة مؽ أىؼ العؾامل في االويشاألرشيفيل تػويعتبخواحجة مشيا، 
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ىؼ  في تظؾيخ مياراتا الحجيثةالتكشؾلؾجي األرشيفييؽ عمى استخجامفي مجال األرشيف، فإلى أؼ مجػ يداىستكؾيؽ
مرالح أرشيف جامعات قدشظيشة، باتشة وجيجل ؟  وتحديؽ كفاءاتيسب

: انظالقا مؽ الدؤال الخئيدي يسكششا طخح التداؤالت الفخعية التالية

 في السجال التكشؾلؾجي ؟ خرائييؽىل تداىؼ بخامج تكؾيؽ األرشيفييؽ في الجامعة في تأىيل ىؤالء األ- 

ىل يدتفيج مؾعفؾ مرالح أرشيف جامعات قدشظيشة، باتشة وجيجل مؽ دورات تجريبية تشغسيا الجامعات - 
 لتظؾيخ مياراتيؼ التكشؾلؾجية ؟

  عمى التكؾيؽ الحاتي لتحديؽ مدتؾاىؼ التكشؾلؾجي ؟األرشيفيؾن ىل يعتسج ىؤالء - 

  صعؾبات في التعامل مع التكشؾلؾجيات الحجيثة ؟األرشيفيؾن في الجامعات الثالثىل يؾاجو - 

ما ىي اإلجخاءات الستخحة لتجاوز ىحه الرعؾبات السظخوحة ؟  - 

: فرضيات البحث- ج

 بالجامعات الثالث، واقترار التكؾيؽ الجامعي في ألرشيفييؽ يؤدؼ نقص الجورات التجريبية ل:الفرضية األولى
 .الجانب التكشؾلؾجي عمى الجراسات الشغخية إلى نقص في السدتؾػ التكشؾلؾجي ليؤالء السؾعفيؽ

يؤدؼ عجم اىتسام الييئات الؾصية عمى مرالح األرشيف الجامعية بتؾفيخ الستظمبات : الفرضية الثانية
. التكشؾلؾجية الزخورية إلى مؾاجية عجد مؽ الرعؾبات السيشية بيحه السرالح

 بزخورة العسل عمى تحديؽ مدتؾاىؼ التكشؾلؾجي استعسال كل رشيفييؽ يفخض وعي ىؤالء األ:الفرضية الثالثة
. الظخق لتظؾيخ مياراتيؼ وكفاءاتيؼ في الجانب التكشؾلؾجي

: أهداف البحث- د

: ييجف بحثشا ىحا إلى ما يمي

. ألرشيفييؽالتعخف عمى مدتؾػ التكؾيؽ في الجانب التكشؾلؾجي ل- 

. تقييؼ نؾعية ىحا التكؾيؽ ومجػ مالءمتو لشؾع السيام والخجمات األرشيفية- 

.  في التعامل مع التكشؾلؾجيا الحجيثةاألرشيفيؾن تحجيج الرعؾبات التي يؾاجييا - 

. ألرشيفييؽاقتخاح بعض الحمؾل السؾضؾعية لتجاوز السذكالت السظخوحة وتحديؽ السيارات التكشؾلؾجية ل- 

: السشهج السدتخدم- ه
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ىؾ الظخيقة السؾضؾعية التي يدمكيا الباحث في دراستو مؽ أجل تحجيج أبعادىا بذكل شامل ودقيق، السشيج 
 (05)،وحتى يتسكؽ مؽ التعخف عمى أسبابيا والعؾامل السؤثخة فييا بغية الؾصؾل إلى نتائج محجدة ودقيقة

 . ؼ ألنو يتشاسب وطبيعة السؾضؾع السجروسوبالشغخ لظبيعة مؾضؾعشا ىحا فقج تؼ استخجام السشيج الؾصف

: أداة جسع البيانات- و

وتعج  تؼ االعتساد في بحثشا ىحا عمى السقابمة كأداة رئيدية لجسع البيانات بالشغخ لرغخ حجؼ مجتسع الجراسة،
 (06).ستبانة شفؾية يقؾم مؽ خالليا الباحث بجسع معمؾمات بظخيقة شفؾية مباشخة مؽ السفحؾصاالسقابمة

: الدراسات الدابقة- ز

مؽ  " اقتخاح بخنامج تكؾيـؽ األرشيفييؽ إلدارة األرشيف الجارؼ والؾسيط" وىي مقال بعشؾان : الدراسة األولى
، يؾنيؾ 5العجد cybrarians journalتأليف خبيخ األرشيف بسخكد الؾثائق والبحؾث باإلمارات، والسشذؾر بسجمة 

، حيث اقتخحت ىحه الجراسة بخنامج لتكؾيؽ الستخرريؽ في األرشيف يذسل التقشيات الحجيثة بسا فييا 2005
التخميؼ، التجميج، الترؾيخ السرغخ واإلعالم اآللي، فزال عؽ التعامل مع األرشيف اإللكتخوني فيسا يتعمق 

 (07).بؾصفو وفيخستو وكيفية حفغو

تكؾيؽ "  عبج الحسيج ميخؼ بعشؾان 2ىي أطخوحة مقجمة لشيل شيادة دكتؾراه بجامعة قدشظيشة: الدراسة الثانية
تجخبة تخرص تقشيات أرشيفية في نغام ل م د بجامعة : األرشيفييؽ بالجامعة الجدائخية بيؽ الشغخؼ والؾاقع

، حيث تظخقت ىحه الجراسة إلى تقييؼ م2014مؽ تأليف األستاذعبج الباسظذؾاو  والسشاقذة سشة  " 2قدشظيشة 
 مؽ حيث قجرتيا عمى تأىيل 2البخامج التكؾيشية السقخرة بسعيج عمؼ السكتبات والتؾثيق بجامعة قدشظيشة 

األرشيفييؽ مؽ الشاحية الشغخية أوال والعسمية ثانيا وفق ما يتؾفخ لجييا مؽ إمكانيات، باإلضافة إلى معخفة مجػ 
تظبيق ىحه السعارف األكاديسية السكتدبة مؽ طخف ىؤالء الخخيجيؽ في ميجان العسل بسا في ذلػ السعارف 

 (08).التكشؾلؾجية

 مؽ تأليف األستاذ م2014ىي مقال مشذؾر في السجمة األردنية لمسكتبات والسعمؾمات سشة :الدراسة الثالثة
دراسة ميجانية بسرالح : الكفاءات السيشية لمسؾعفيؽ في مجال األرشيف والبيئة الخقسية" زكخياء قخجع بعشؾان 

، تظخقت ىحه الجراسة إلى مؾضؾع السيارات التكشؾلؾجية لمسؾعفيؽ في "األرشيف الؾالئية في الذخق الجدائخؼ 
مرالح األرشيف عمى اعتبار أن تأىيل الكادر البذخؼ ىؾ أىؼ متظمب لشجاح استخجام التكشؾلؾجيا في مجال 

 (09).األرشيف، باإلضافة إلى تؾفيخ اإلمكانيات السادية والسالية والتقشية

: تكوين الستخررين في األرشيف- 1

تعتبخ عسمية التكؾيؽ في عمؾم السكتبات والسعمؾمات عسؾما واألرشيف خرؾصا ىي أول عسمية يخزع ليا أؼ 
فخد حتى يربح متخرص في ىحا السجال، وسؾاء كان ىحا التكؾيؽ أكاديسي أو ميشي فإنو يعشي تأىيل العشرخ 
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 (10)،"التشسية السيشية " البذخؼ لسسارسة السيشة السكتبية أو األرشيفية، كسا يظمق البعض عمى ىحه العسمية اسؼ 
اكتداب وتعديد لمسيارات، أو محاولة مشيجية لمتؾفيق بيؽ اىتسامات األفخاد وبيؽ متظمبات التشغيؼ " والتي تعشي 

الستؾقع أن يعسل بو ىؤالء األفخاد؛ فيي نذاط مخظط ييجف إلى إحجاث تغييخ في العامميؽ، مؽ ناحية 
السعمؾمات والخبخات والسيارات ومعجالت األداء وأساليب العسل، مسا يجعميؼ مؤىميؽ لمقيام بأعساليؼ 

 (11)."بكفاءة

: ولشجاح عسمية التكؾيؽ يشبغي تؾفخ مجسؾعة مؽ الذخوط نجسميا فيسا يمي

. نؾعية البخنامج الجيج وحدؽ اختياره"- 

. السعخفة الالزمة لكيفية أداء العسل- 

 .اكتداب السيارات العسمية لتظبيق ىحه السعخفة الشغخية- 

. إمكانية قياس فعالية التجريب- 

. تمبية االحتياجات الفخدية لمجارسيؽ- 

. السؾازنة الجقيقة والحكيسة بيؽ الشغخؼ والعسمي- 

مشاسبة الؾقت الخاص بالحزؾر واالنتغام بالبخامج، وسيؾلة السؾاصالت وقخب مؾقع التكؾيؽ مؽ مكان إقامة - 
  (12)."الجارسيؽ

السؾاءمة بيؽ السيارات التي يحرل عمييا الظالب وبيؽ " ويذيخ الباحث دمحم عبج الكخيؼ أبؾ سل إلى ضخورة 
حاجات السجتسع ومتظمبات التشسية االجتساعية واالقترادية، وكحلػ السؾاءمة بيؽ الحاجات القائسة والستؾقعة مؽ 

 (13)."مختمف السدتؾيات والتخررات وبيؽ بخامج اإلعجاد السيشي بذكل عام

وتعج العسمية التجريبية الدبيل األمثل لخفع وتشسية قجرات السؾعفيؽ، ولقج ساىست تكشؾلؾجيا السعمؾمات ىشا 
 Lavernaويؤكج  (14)مداىسة فعالة في تظؾيخ الكفاءات البذخية، وتحديؽ األداء الؾعيفي داخل السؤسدة،

Saunders عمى ضخورة أن يكؾن أخرائي السكتبات والسعمؾمات واألرشيف ممسا بتقشيات السعمؾمات وعمى دراية 
كسا  (15)بالتجييدات السادية وتخظيط الذبكات وتظبيقات الحاسب اآللي وإصالح األعظال الدخيعة والستكخرة،

 إلى أىسية تسكؽ ىحا األخرائي مؽ السيارات  وعدالجيؽ بؾدربان وخجيجة بؾخالفةذة نجية قسؾحتشيخ األساؼ
التقشية التي أفخزتيا الثؾرة التكشؾلؾجية، بسا في ذلػ السداىسة في إنذاء وبشاء البخمجيات الؾثائقية واستخجام 

 (16).الذبكات والؾيب وسائخ التقشيات
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ويذيخ الباحث عبج الخزاق السقجمي إلى أن التكؾيؽ في تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال في مجال السعمؾمات 
أصبح ضخورة ممحة، فكل الجالئل السخجعية في ىحا السجال تذيخ إلى ذلػ، فالجليل السخجعي الفخندي لمسيؽ يقخ 

 ميشة محجدة 19 ميشة مؽ بيؽ 13بأن التحكؼ في تكشؾلؾجيات السعمؾمات واالترال يعتبخ كفاءة مظمؾبة في 
مشيا قظاع السعمؾمات، وكحلػ الجليل السخجعي األوروبي الحؼ يعتبخ ذلػ أساسيا لسسارسة السيشة، كسا أشارت 

أيزا دراسة تحميمية فخندية حجيثة لعخوض الذغل في قظاع السعمؾمات والتؾثيق بأن الكفاءات السظمؾبة في 
  (17).السختبة األولى ىي الكفاءات السعمؾماتية والتقشية

: مؤسدات وهيئات التكوين- 2

: ىشاك عجد مؽ السؤسدات والييئات تقؾم بتكؾيؽ األرشيفييؽ في الجدائخ نؾردىا كسا يمي

: الجامعات- 2-1

لعل الجامعات ىي أىؼ ىحه السؤسدات عمى اعتبار ما تسثمو مؽ وزن عمسي في السجتسع، وباعتبارىا أرقى 
مؤسدات التعميؼ والتكؾيؽ، وبالتالي يفتخض في ىحه السؤسدات أن يكؾن ليا الجور األكبخ في ىحا السجال، 

فالسالحع ىؾ انتذار معاىج وأقدام السكتبات ومخاكد السعمؾمات في العجيج مؽ الجامعات الجدائخية، واىتساميا 
بالتكؾيؽ في مجال السكتبات والسعمؾمات مشح مجة ليدت بالقريخة، خاصة إذا تحجثشا عؽ الجدائخ، وىخان 

يقجم "  عبج الحسيج ميخؼ كشسؾذج فإنو 2وقدشظيشة، فإذا أخحنا معيج عمؼ السكتبات والتؾثيق بجامعة قدشظيشة 
تكؾيشا نغخيا و تظبيقيا في مجاالت السكتبات والتؾثيق واألرشيف، و استعسال التكشؾلؾجيات الحجيثة في تدييخ و 

ويسكؽ عخض مجسل السقاييذ  (18)"معالجة و حفع وإتاحة الؾثائق سؾاء في شكميا الؾرقي أو اإللكتخوني،
: العمسية ذات الظبيعة التكشؾلؾجيةلظمبة تخرص تقشيات أرشيفية كسا يمي

مخحمة الساستخ مخحمة الميدانذ 
السقاييذ ذات السزاميؽ التكشؾلؾجية الدشة السقاييذ ذات السزاميؽ التكشؾلؾجية الدشة 

إعالم آلي أولى ليدانذ 
التكشؾلؾجيا والسجتسع 

األرشيف الخقسي أولى ماستخ 
تكشؾلؾجيا الخقسشة وبخمجيات األرشفة 

ما وراء البيانات واألرشفة 
السؤسدات األرشيفية عبخ الؾيب 
رقسشة السخظؾطات ومؾاقع الؾيب 

لغات ىيكمة الؾثائق الخقسية ثانية ليدانذ 
استخاتيجيات البحث عبخ االنتخنيت 

ثانية ماستخ 
 

األرشيف الدسعي البرخؼ 
تدييخ األرشيف الخقسي 

األرشفة اإللكتخونية ثالثة ليدانذ 
 التدييخ اإللكتخوني لمسعمؾمات والؾثائق
 تظبيقات الخقسشة في أنغسةالسعمؾمات



 
8 

 

: وإذا أخحنا مقياس األرشفة اإللكتخونية كسثال تفريمي ليحه السؾاد السجرسة فيؾ كسا يمي

الخامذ : الدجاسي

أساسية : وحجة التعميؼ

األرشفة اإللكتخونية : السادة

: أىجاف التعميؼ

 .إطالع الظالب عمى تظبيقات التكشؾلؾجيات الحجيثة لمسعمؾمات واالترال في مجال األرشيف-

 .تؾعية الظمبة بأىسية استخجام األرشفة اإللكتخونية لحل بعض السذاكل التقميجية لألرشيف- 

: محتؾػ السادة

 .تعخيف األرشفة اإللكتخونية، حفع الؾثائق اإللكتخونية- 

 .تشغيؼ وإدارة الؾثائق اإللكتخونية، الشغؼ اإللكتخونية إلدارة الؾثائق- 

 .تحؾيل الؾثائق اإللكتخونية لمسخكد، أمؽ السعمؾمات والحفع االحتياطي- 

 .بخامج األرشفة اإللكتخونية، خرائص بخامج األرشفة اإللكتخونية- 

امتحان + متؾاصل : طخيقة التقييؼ

وتججر اإلشارة إلى أن إدارة معيج عمؼ السكتبات والتؾثيق تقؾم برفة دورية بتحييؽ ىحه السقاييذ نغخا لمتظؾرات 
التكشؾلؾجية والعمسية الستغيخة برفة متدارعة، وىحا ما يالحع عمى تغييخ مدسيات السؾاد والسقاييذ السجرسة مؽ 

. حيؽ آلخخ

:  معاهد ومراكز التكوين السهشي والتسهين- 2-2

تكؾيؽ أخرائيي السكتبات والسعمؾمات واألرشيف، سؾاء في دور مكسل ب معاىج ومخاكد التكؾيؽ والتسييؽ تقؾم
تعمق األمخ بالسيشة السكتبية أو األرشيفية، وعادة ما تسشح لمظمبة السدتفيجيؽ مؽ التكؾيؽ بيحه السخاكد شيادة 

تقشي سامي في التؾثيق واألرشيف بالشدبة لمسعاىج الؾطشية، وشيادة كفاءة ميشية بالشدبة لسخاكد التكؾيؽ، ومؽ ثؼ 
.  كسداعجيؽ في السكتبات أو األرشيفخرائيؾن يمتحق ىؤالء األ

 : جسعيات السكتبات والسعمومات- 2-3
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تداىؼ جسعيات السكتبات والسعمؾمات في عسمية تكؾيؽ أخرائيي السكتبات والسعمؾمات واألرشيف مؽ خالل 
تقجيؼ خجماتيا التعميسية أو التجريبية السختبظة ببخامج السكتبات والسعمؾمات، بسا في ذلػ بخامج التشسية السيشية 

والتعميؼ السدتسخ، ىحا األخيخ الحؼ يختبط ارتباطا عزؾيا وحيؾيا باإلعجاد السيشي لمعامميؽ في مؤسدات 
السعمؾمات عمى اختالف فئاتيؼ ومدتؾياتيؼ، ففي ىحا اإلطار تتجاخل وتتذابػ عشاصخ اإلعجاد السيشي لجرجة 

يرعب فييا الفرل بيشيا، فسعيج السكتبات والسعمؾمات عمى سبيل السثال، يعج الجارسيؽ بتمقيشيؼ نغؼ 
واستخجامات الحاسؾب في مؤسدات السعمؾمات، ومؽ ثؼ يربح لداما عميو تقجيؼ بخنامج خاص وشامل عؽ 
التظبيقات اآللية، حيث يجسع الجارس في ىحا البخنامج بيؽ الجراسة الشغخية لمسؾضؾع والتظبيقات العسمية، 
– باإلضافة إلى الديارات السيجانية، وىؾ بيحا يجسع بيؽ العشاصخ الثالث الستجاخمة والسكؾنة لإلعجاد السيشي 

 (19)-.تعميؼ، تجريب، تظؾيخ 

: األرشيفيينأنساط تكوين- 3

:  بعيشو، وإنسا يتعجاه إلى أنساط أخخػ ومشيامط عمى ناألرشيفييؽال يقترخ تكؾيؽ

والحؼ يعخف بأنو تكؾيؽ إضافي يدتفيج مشو السؾعف ليتسكؽ مؽ التأقمؼ  مع التظؾر :التكوين السدتسر- 3-1
كسا يعخف بأنو ذلػ الشؾع مؽ التعميؼ القريخ السجػ ندبيا، الحؼ ييجف إلى أقمسة األطخ الؾعيفية  (20)العمسي،

ويخػ أحسج بجر أن التجريب والتعميؼ السدتسخ بسثابة الثقافة العمسية  (21)مع وضعية مدتججة أو تقشية حجيثة،
العامة وىي تعشي تعميؼ حخ غيخ مختبط بالحجود الشغخية السقدسة عمى مخاحل دراسية معيشة، ولعل الثقافة تعشي 

كل معخفة أو خبخة أو ميارة يحرل عمييا الفخد مؽ إطاره االجتساعي بسختمف الؾسائل كالسحاكاة والتجخبة 
وبالتالي فالتجريب ىؾ عسمية ضخورية لتشسية ميارات  (22)والخظأ والتمقيؽ السباشخ إلى جانب التعميؼ والتجريب،

وخبخات أخرائي السكتبات والسعمؾمات واألرشيف، وإتاحة فخص التعميؼ السدتسخ ليؼ، حتى يسكشيؼ مؽ إدارة 
 (23).العسل بكفاءة وفاعمية

ويكؾن التكؾيؽ السدتسخ عادة بعج تخخج أخرائي األرشيف مؽ الجامعة أو مؤسدة تكؾيؽ أخخػ، مؽ أجل 
مؾاكبة التظؾرات العمسية والسيشيةوالتكشؾلؾجية الستدارعة، خاصة أن الؾاقع يثبت وجؾد فجؾة بيؽ ما يجرسو 

لحا جاء التكؾيؽ السدتسخ الستجراك ما فاتو في التجرج، أو  (24)الظالب أكاديسيا وبيؽ واقع السيشة في السيجان،
ومؽ أىؼ طخق التكؾيؽ السدتسخ حزؾر الشجوات (25)التعخف عمى السسارسات التكشؾلؾجية في مجال األرشيف،

والسمتقيات الستعمقة بالسيشة األرشيفية، باإلضافة إلى السذاركة في الجورات التكؾيشية التي تشغسيا السؤسدة 
لتظؾيخ ميارات مؾعفييا، والتي تكؾن عادة في إطار اتفاقيات تبخميا مع مؤسدات التكؾيؽ عمى اختالف 

أنؾاعيا، ويفتخض أن يكؾن ترسيؼ الجورات التجريبية فيسا يتعمق باختيار مكان وزمؽ الجورة التجريبية وأسمؾب 
   (26).التجريب والسؾاد السقجمة مشاسبا الحتياجات الستجربيؽ ومدتؾاىؼ

وىؾ العسل عمى تظؾيخ السيارات التي تشبع مؽ الفخد والقجرة عمى اإلبجاع والتعمؼ الحاتي :التكوين الذاتي- 3-2
دون الشغخ لسا تؾفخه السؤسدة مؽ إمكانيات، وإنسا ما يسمػ مؽ القجرة عمى تدييخ مياراتو باتباع استخاتيجية ما 
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وقج (27)في السؤسدة التي يشتسي إلييا، وربسا ىحه السيارات تؾعف في السيجان فتحقق إنجازا كبيخا غيخ مشتغخ؛
والتجريب عؽ بعج، وكميا وسائل تيجف إلى E-learningرافق تظؾر التكشؾلؾجيا عيؾر مفاىيؼ التعمؼ اإللكتخوني 

تسكيؽ القؾػ العاممة مؽ السيارات والسعارف التي تحتاجيا لسؾاكبة الدؾق الستغيخة، وتتسيد بخامج التجريب والتعميؼ 
اإللكتخوني بالدخعة والكفاءة، حيث يسكؽ ألؼ مؾعف االستفادة مؽ دورات تجريبية في مكان العسل بفعالية 

وبالتالي فالتجريب  (28)وكفاءة ومؽ أؼ مكان في العالؼ دون الحاجة لتحسل التكاليف أو التشقل لمسخاكد التجريبية،
عؽ بعج ىؾ طخيقة اكتداب السعخفة مؽ خالل اآلخخيؽ، وىؾ ليذ لو حجود معيشة أو وسيمة واحجة، فأؼ حرة 

 (29).تمفديؾنية، أو شخيط فيجيؾ أو بخنامج معمؾماتي يسكؽ أن يعج بخنامج تجريب عؽ بعج

وأخرائي السكتبات والسعمؾمات واألرشيف ىؾ معشي بتظؾيخ مياراتو وزيادة كفاءاتو، مؽ خالل االعتساد عمى 
إرادتو الذخرية ومجيؾداتو الحاتية، وانظالقا مؽ أن التعميؼ عسمية حياتية متؾاصمة، خاصة في عرخ التظؾرات 

 (30).التكشؾلؾجية الستالحقة

: الدراسة السيدانية- 4

: مجاالت الدراسة- 4-1

.  ميالدؼ2017 مؽ سشة وسبتسبختست دراستشا خالل شيخؼ يؾليؾ : السجال الزمشي

: شسمت دراستشا ثالث مرالح أرشيف بثالث جامعات ىي كالتالي: السجال السكاني

 .مرمحة أرشيف جامعة اإلخؾة مشتؾرؼ قدشظيشة- 

 .  الحاج لخزخ1مرمحة أرشيف جامعة باتشة - 

 .مرمحة أرشيف جامعة دمحم الرجيق بؽ يحيجيجل- 

، والتي تشؾعت يؽ مؾعفعذخة بالسرالح الثالث وعجدىؼ األرشيفييؽ السؾعفيؽتست السقابمة مع : السجال البذري 
رتبيؼ بيؽ رئيذ مرمحة، وثائقي أميؽ محفؾعات، وثائقي أميؽ محفؾعات محمل، وممحق بالسكتبات الجامعية 

. وغيخىا

 : التعريف بسكان الدراسة- 4-2

الجراسة جخت في مرالح أرشيف ثالث جامعات بثالث واليات تقع  بالذخق الجدائخؼ، وىحه الؾاليات ىي مؽ 
أكبخ الؾاليات الجدائخية وأكثخىا نذاطا، سؾاء كان في السجال العمسي أو االقترادؼ أو الثقافي، خاصة بالشدبة 

م؛ مرالح 2015لسجيشة قدشظيشة التي تعتبخ عاصسة الذخق الجدائخؼ والتي كانت عاصسة لمثقافة العخبية سشة 
األرشيف بيحه الجامعات تؼ إنذاؤىا ابتجاء مؽ فتخة التدعيشات مؽ القخن الساضي، فبالشدبة لسرمحة أرشيف 
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 فقج 1م، أما مرمحة أرشيف جامعة الحاج لخزخ باتشة 1996جامعة اإلخؾة مشتؾرؼ قدشظيشة فقج أنذئت سشة 
. م1995تؼ إنذاؤىا سشة 

تقؾم مرالح األرشيف بيحه الجامعات بالسيام السكمفة بيا والسشرؾص عمييا في التذخيع األرشيفي الجدائخؼ 
وقؾانيؽ قظاع التعميؼ العالي والبحث العمسي ودون إىسال قؾانيؽ الؾعيف العسؾمي، وتتمخص ىحه السيام فيسا 

: يمي

 .استقبال األرشيف مؽ الييئات والسرالح التابعة لمجامعة- 

 . السعالجة العمسية والفشية لألرشيف السجفؾع- 

حفع األرصجة األرشيفية في أحدؽ الغخوف لزسان حسايتيا مؽ مختمف األخظار وحدب اإلمكانيات - 
 .الستؾفخة

 .إتاحة الؾثائق والسمفات لمسدتفيجيؽ وفق القانؾن وأخالقيات السيشة األرشيفية- 

 :تحميل بيانات السقابمة- 4-3

: تسحؾت البيانات السجسعة مؽ خالل السقابالت حؾل ثالثة محاور وىي

 األرشيفيين في السجال التكشولوجيبرامج تكوين : السحور األول

 بالجامعات الثالث، فإن بخامج التكؾيؽ الجامعية في أقدام ومعاىج عمؼ السكتبات األرشيفييؽمؽ خالل إجابات 
والتؾثيق ىي ذات مدتؾػ جيج في الجانب التكشؾلؾجي، لكؽ ما يشقريا ىؾ الجانب التظبيقي، حيث أن ىحه 

البخامج تزاىي ما يجرسو طمبة السكتبات واألرشيف في الجامعات األوربية، وبالتالي فإن ىشاك مدايخة لمتظؾرات 
والسدتججات العمسية والتكشؾلؾجية في ىحا التخرص، ويبقى تأىيل الظالب تظبيقيا ىؾ الثغخة في ىحه البخامج، 

االقتشاء الخقسي عؽ طخيق :  عسميات وىي5فعمى سبيل السثال مقياس األرشفة اإللكتخونية الحؼ يذسل عسؾما 
الترؾيخ الخقسي بؾاسظة آالت الترؾيخ الخقسية أو الخقسشة بؾاسظة الساسحات الزؾئية، ثؼ السعالجة 

وبخنامج التعخف الزؾئي عمى الحخوف Adobe Photoshopالحاسؾبيةبؾاسظة بخمجيات معالجة الرؾر مثل 
، يمييا عسمية التخديؽ ثؼ السعالجة الفشية بؾاسظة السيتاداتا وأخيخا الحفع الخقسي، فكل ىحه OCRواألشكال 

العسميات التقشية ىي مجخد معارف نغخية ليذ أكثخ، فأخرائي األرشيف يعخف الخقسشة ولكؽ لؼ يدبق لو أن قام 
بخقسشة الؾثائق أو تعامل مع الساسح الزؾئي والبخمجيات السديخة ليحه العسمية وىكحا ىؾ األمخ مع سائخ 

العسميات والتقشيات الحجيثة عسؾما، فالحؼ يشقص ىحه البخامج ىؾ تعديد الجروس الشغخية بؾرشات عسل تظبيقية 
أضف إلى ىحا فإن الجورات التكؾيشية التي . مجيدة تجعؼ ما يتمقاه الظمب نغخيا وتخفع مؽ كفاءاتو التكشؾلؾجية

تشغسيا إدارة الجامعات ىي قميمة ججا ال تكاد تحكخ،وبخامج ىحه الجورات التجريبية ال تخاعي االحتياجات الحقيقية 
 ىحه الجورات أن تخفع مؽ كفاءة ومدتؾػ فيليؤالء السؾعفيؽ، ومدتؾاىؼ في السجال التكشؾلؾجي، ألنو يفتخض 
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، ألرشيفييؽالسؾعفيؽ، وال يتأتى ىحا إال إذا أضافت ىحه الجورات التجريبية ميارات وكفاءات تكشؾلؾجية ججيجة ل
.   وىحا أمخ مفقؾد في أغمب األحيان

باإلضافة إلى أن عجد مؽ مؾعفي األرشيف ليدؾا مؽ تخرص تقشيات أرشيفية وإنسا مكتبات، وبالتالي 
فالسقاييذ التكشؾلؾجية التي درسؾىا ىي في مجال السكتبات وليذ األرشيف وىحه ثغخة أخخػ، عمى اعتبار أن 

الؾعيف العسؾمي في الجدائخ ال يذتخط التخرص الفخعي أؼ في األرشيف لتؾعيف الؾثائقييؽ أمشاء 
السحفؾعات وإنسا يكتفي بالتخرص العام وىؾ عمؼ السكتبات، أضف إلى ىحا تعييؽ مؾعفيؽ بختب بعيجة عؽ 

التخرص ككل لمعسل في مرمحة األرشيف، مسا يخمق عجم مؾاءمة بيؽ بخامج التكؾيؽ التي تمقاىا السؾعف في 
.     الجامعة وبيؽ واقع السيشة، خاصة إذا كان ىحا السؾعف مؽ خارج تخرص عمؼ السكتبات أصال

الرعوبات  السذاكل و: السحور الثاني

 بيحه الجامعات ىؾ مقبؾل، مع بعض التفاوت مؽ مؾعف آلخخ ألرشيفييؽعسؾما فإن السدتؾػ التكشؾلؾجي ل
وىحا يخجع لظبيعة تكؾيؽ كل مؾعف، فسشيؼ مؽ تمقى دورات تكؾيشية في اإلعالم اآللي سؾاء في مخاكد تكؾيؽ 

عسؾمية أو خاصة، باإلضافة إلى روح التكؾيؽ الحاتي التي ىي مختبظة بظبيعة كل فخد، خاصة مؽ حيث اإلرادة 
وروح السبادرة والقجرة عمى الؾصؾل لمسعمؾمة والتعمؼ، ولمخبخة دور كبيخ في ىحا السجال، فالسؾعف الحؼ تعامل 

 سشة ليذ كدميمو الحؼ لؼ يسض عمى اقتحامو ىحا السجال 15مع الحاسؾب والبخمجيات وشبكة اإلنتخنيت مشح 
. سؾػ سشة أو سشتيؽ

وأىؼ الرعؾبات التي يعاني مشيا مؾعفؾ األرشيف ىي عجم التجرب عمى استخجام البخمجيات الؾثائقية، عمى 
اعتبار أن استخجام مثل ىحه البخمجيات يعشي حؾسبة العسميات الفشية واإلدارية في مرمحة األرشيف، أؼ 

 اليجوؼ، وبالتالي عرخنة العسل األرشيفي والسيشة األرشيفية، فعسؾما  العسل بجل في العسلاستخجام الحاسؾب
-CDS ISIS  , ARCHILISTE, ICA:  يعخفؾن الكثيخ مؽ البخمجيات الؾثائقية واألرشيفية مثلاألرشيفييؽمعغؼ 

ATOM, FLORA ARCHIVES, ADLIB وغيخىا، ولكشيؼ لؼ يدبق ليؼ التعامل مع مثل ىحه البخمجيات وىي
غيخ متؾفخة أصال في مرالح األرشيف التي يعسمؾن بيا، وىحا يسثل أىؼ عائق في السجال التكشؾلؾجي؛ 

باإلضافة ضعف البشية التحتية في السجال التكشؾلؾجي مؽ حيث تؾفيخ الحؾاسيب الحجيثة ولؾاحقيا، الخبط بذبكة 
اإلنتخنت إلى غيخ ذلػ، فزال عؽ األعظاب التقشية ومذاكل الفيخوسات وتأخخ عسميات الريانة التي تعظل 
استخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة في مرالح األرشيف، وبالتالي الخجؾع إلى العسل التقميجؼ الحؼ أثبت عجم ججواه 

.     خاصة في عرخ انفجار السعمؾمات والثؾرة السعمؾماتية

إجراءات تحدين السدتوى التكشولوجي : السحور الثالث

 التكؾيؽ في السجال التكشؾلؾجي، سؾاء قبل  مدتؾػ الجامعات الثالث مؽ حيث نقصاألرشيفييشبفي عل واقع 
 الجورات التجريبية، وأيزا في عل الشقص  مؽ خاللالتؾعيف أؼ في الجامعات ومخاكد التكؾيؽ أو بعجه أؼ
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السمحؾظ لمبشية التحتية لمتجييدات والبخمجيات الخاصة بالعسل األرشيفي، فإن ىؤالء السؾعفيؽ يظالبؾن بتؾفيخ 
 في رشيفييؽالستظمبات الزخورية لالستفادة مؽ التكشؾلؾجيات الحجيثة في مجال األرشيف، وعمى رأسيا تكؾيؽ األ

السجال التكشؾلؾجي بشاء عمى احتياجاتيؼ ومدتؾاىؼ وواقع ميشتيؼ، حتى تحقق ىحه الجورات التكؾيشية اليجف 
. السخجؾ مشيا، وىؾ تظؾيخ وتحديؽ السدتؾػ التكشؾلؾجي لسؾعفي مرالح األرشيف في الجامعات الجدائخية

 عمى تحديؽ مدتؾاىؼ التكشؾلؾجي مؽ خالل التكؾيؽ الحاتي باالعتساد عمى جيؾدىؼ رشيفيؾن كسا يعسل ىؤالء األ
الفخدية، خاصة في عل االنتذار الكبيخ لتكشؾلؾجيا السعمؾمات واالترال، وإمكانية التعمؼ عؽ بعج، باستخجام 

العجيج مؽ الظخق الحجيثة، سؾاء بظخيقة مشغسة مثل التدجيل في مؤسدة أو مخكد تكؾيؽ عؽ بعج، والحرؾل 
عمى شيادة تكؾيؽ في مجال تكشؾلؾجي معيؽ، أو مؽ خالل متابعة السدتججات الحجيثة في مجال السيشة 

األرشيفية، عبخ السؾاقع العمسية واألكاديسية، أو مؾاقع األرشيفات خاصة في الجول الستقجمة، باإلضافة إلى مؾاقع 
التؾاصل االجتساعي وما تقؾم بو مؽ دور الفت في تبادل السعمؾمات، وإمكانية الؾصؾل إلى السعمؾمة بأقل جيج 

.    ووقت مسكشيؽ

: الشتائج عمى ضوء الفرضيات- 4-4

. انظالقا مؽ ىحا التحميل يسكؽ اختبار فخضيات البحث لمؾصؾل إلى إثباتيا أو نفييا

 بالجامعات الثالث، واقترار التكؾيؽ الجامعي في ألرشيفييؽ يؤدؼ نقص الجورات التجريبية ل:الفرضية األولى
. الجانب التكشؾلؾجي عمى الجراسات الشغخية إلى نقص في السدتؾػ التكشؾلؾجي ليؤالء السؾعفيؽ

مؽ خالل إجابات السؾعفيؽ والتي أكجت تخكيد بخامج التكؾيؽ في الجامعة عمى البحؾث الشغخية وعجم االىتسام 
بالجانب التظبيقي خاصة في السجال التكشؾلؾجي، فزال عؽ الشقص الكبيخ لبخمجة الجورات التجريبية لسؾعفي 

األرشيف، وما تؼ بخمجتو فيؾ لؼ يخاعي احتياجات ىؤالء السؾعفيؽ ومدتؾاىؼ التكشؾلؾجي، بشاء عمى ىحا 
. فالفخضية األولى محققة

يؤدؼ عجم اىتسام الييئات الؾصية عمى مرالح األرشيف بتؾفيخ الستظمبات التكشؾلؾجية : الفرضية الثانية
. الزخورية إلى مؾاجية عجد مؽ الرعؾبات السيشية بيحه السرالح

إن عجم تؾفخ التجييدات الحجيثة وعجم كفايتيا في كثيخ مؽ األحيان، وكحا انعجام البخمجيات األرشيفية وتجريب 
جسمة مؽ لالسؾعفيؽ عمى استخجام ىحه التقشيات الحجيثة، ىؾ الدبب السباشخ في مؾاجية مؾعفي األرشيف 

الرعؾبات والسذكالت أثشاء قياميؼ باألعسال ذات الظبيعة الفشية أو اإلدارية وحتى تقجيؼ الخجمات لمسدتفيجيؽ، 
. وعميو فالفخضية الثانية تحققت

 يفخض وعي ىؤالء السؾعفيؽ بزخورة العسل عمى تحديؽ مدتؾاىؼ التكشؾلؾجي استعسال كل :الفرضية الثالثة
. الظخق لتظؾيخ مياراتيؼ وكفاءاتيؼ في الجانب التكشؾلؾجي



 
14 

عمى الخغؼ مؽ وجؾد كل ىحه التحجيات فإن ىؤالء السؾعفيؽ يستمكؾن الؾعي بزخورة تحديؽ مدتؾاىؼ السيشي 
، وىحا ما دفعيؼ لمسظالبة بزخورة تدويج مرالح األرشيف بالتجييدات الزخورية واقتشاء بخمجية ياًا السيسا تكشؾلؾج

وثائقية لحؾسبة العسل األرشيفي، وضسان خجمات أفزل لمسدتفيجيؽ، دون إىسال عسمية تكؾيؽ وتجريب 
السؾعفيؽ عمى التعامل مع ىحه التقشيات الحجيثة، وىؼ في نفذ الؾقت يعتسجون عمى التكؾيؽ الحاتي لتظؾيخ 

مياراتيؼ التكشؾلؾجية خاصة مؽ خالل استغالل شبكة اإلنتخنت، وما تقجمو مؽ إمكانيات كبيخة في التعمؼ 
. والتجرب، ومؽ ثؼ فالفخضية الثالثة محققة

: الشتائج العامة لمبحث- 4-5

: ما يميندتشتج مؽ خالل ما سبق 

 .بخامج تكؾيؽ األرشيفييؽ في الجامعة تؾاكب التظؾرات التكشؾلؾجية الحاصمة في العالؼ في التخرص- 

ما يشقص ىحه البخامج ىؾ الجانب التظبيقي ألن السعارف الشغخية غيخ كافية لتظؾيخ ميارات الستخرريؽ - 
 .في األرشيف

 لتأىيل مؾعفي األرشيف في ىيئات السدتخجمةىشاك نقص ممحؾظ في الجورات التجريبية التي تشغسيا ال- 
 . التكشؾلؾجينبالجا

 .عجم مخاعاة ىحه الجورات التجريبية االحتياجات الحقيقية لسؾعفي األرشيف في مجال التكشؾلؾجيات الحجيثة- 

تؾفيخ الستظمبات التكشؾلؾجية خاصة مؽ حيث نقص اىتسام الجيات الؾصية عمى مرالح أرشيف الجامعات - 
 .فادة مؽ التقشيات الحجيثة في مجال األرشيفستالزخورية لجعؼ اال

يؾاجو مؾعفؾ مرالح األرشيف العجيج مؽ الرعؾبات في التعامل مع التكشؾلؾجيات الحجيثة كشتيجة لمشقائص - 
السحكؾرة سمفا، عمى رأس ىحه الرعؾبات عجم تؾفخ بخمجية أرشيفية وعجم تجريب السؾعفيؽ عمى التعامل مع مثل 

 .ىحه البخمجيات

ىشاك إجخاءات تؼ اتخاذىا مؽ طخف ىؤالء السؾعفيؽ لتحديؽ مدتؾاىؼ التكشؾلؾجي وتظؾيخ مياراتيؼ وخاصة - 
.  مظالبة إدارة الجامعات بتؾفيخ ما يمدم وأيزا االعتساد عمى التكؾيؽ الحاتي

: توصياتال- 4-5

مؽ أجل تثسيؽ نتائج ىحا البحث واإلفادة مؽ ىحا الجيج العمسي لتحديؽ وتظؾيخ واقع السيشة األرشيفية سؾاء في 
: الجامعات الجدائخية أو غيخىا مؽ السؤسدات نتقجم بيحه التؾصيات

االىتسام بالجانب التظبيقي في بخامج التكؾيؽ الجامعية ذات السزاميؽ التكشؾلؾجية لألرشيفييؽ مؽ أجل تأىيل - 
 . أفزل ليؤالء الستخرريؽ
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ضخورة اىتسام إدارة الجامعات بالسيشة األرشيفية عسؾما واستخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة بسرالح األرشيف بذكل - 
 .خاص

 تؼالتجييدات، البخمجيات، شبكة اإلنتخن : ضخورة تؾفيخ البشية التحتية التكشؾلؾجية بيحه السرالح وخاصة- 
 .وغيخىا

 التكشؾلؾجي لتحديؽ مدتؾاىؼ وبشاء عمى احتياجاتيؼ في جانبتشغيؼ دورات تجريبية لسؾعفي األرشيف في ال- 
 .ىحا السجال

 . الكفاءات التقشية لسؾعفي األرشيفطؾيخالتأكيج عمى أىسية التكؾيؽ الحاتي كأسمؾب فعال لت- 

التأكيج عمى أىسية نذخ الؾعي بأىسية االستخجامات التكشؾلؾجية في األرشيف لجػ مؾعفي األرشيف وإدارة - 
 .الجامعات والسؤسدات العسؾمية وحتى اإلدارات السخكدية

ضخورة وضع استخاتيجية حكؾمية أو قظاعية لتظؾيخ مخاكد ومرالح األرشيف باستخجام التكشؾلؾجيات - 
 . الحجيثة

 ىحه االستخاتيجية السشذؾدة ألن اإلندان ىؾ أساس أؼ تشسية وأؼ ضسؽاالىتسام بتأىيل السؾارد البذخية - 
 .خاصة مجال التكشؾلؾجيات الحجيثة،وبتظؾيخ في جسيع مجاالت الحياة

: خاتسة

، عمى اعتبار أنو ييؽ عمى استخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة في األرشيفندتخمص في األخيخ أىسية تكؾيؽ األرشيف
حجخ الداوية في عسمية تظؾيخ وتخقية ميشة األرشيف باستخجام التكشؾلؾجيات الحجيثة، فعمى الخغؼ مؽ أىسية 

تؾفيخ السؾارد السادية والسالية وغيخىا، إال أن االىتسام بتكؾيؽ مؾعفي األرشيف تكشؾلؾجياًا يأتي في السختبة األولى 
في قائسة االىتسامات، وتبجأ ىحه العسمية قبل التحاق ىؤالء الستخرريؽ بالسيشة األرشيفية، أؼ عمى مدتؾػ 

 بالجامعات فزال عؽ مخاكد التكؾيؽ السيشي والتسييؽ، باإلضافة إلى  والسعمؾماتمعاىج وأقدام عمؼ السكتبات
تشغيؼ دورات تكؾيشية مشتغسة لسؾعفي األرشيف لتظؾيخ مياراتيؼ التكشؾلؾجية، دون إىسال أسمؾب التكؾيؽ الحاتي 

.  في السجال التكشؾلؾجياألرشيفييؽلسا لو مؽ دور كبيخ في تحديؽ مدتؾػ 

 :الهوامش

، 4.ع. الجدائخيةالجخيجة الخسسية.والستعمق باألرشيف الؾطشي 1988يشايخ 26السؤرخ في  09-88قانؾن - 01
 139.ص.1988
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