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 المركز التربوي للبحوث واإلنماء
 مكتب التجھیزات والوسائل التربویة

 
 المكتبة الرقمیة

المركز التربويفي    
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الفھرسة / التوثیق اإللكتروني 
 اإللكترونیة

 المكتبة الرقمیة

دور المكتبة الرقمیة في تدریب 
 ات/ المعلمین 

المكتبة الرقمیة في المركز التربوي 
 للبحوث واإلنماء
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 التوثیق اإللكتروني

   .المطبوعة المواد وتدوین واختصار ترتیب بأنھ التوثیق یعرف

 التوثیق فھو  »اآللیة الفھرسة« اإللكتروني التوثیق أما
 وموضوعیة وصفیة بیانات زینلتخ الحدیثة التقنیات باستخدام

 استرجاع ویمكن المكتبة، في الموجودة الموارد مصادر عن
  ،والعنوان ،المؤلف مثل مداخل عدة طریق عن البیانات تلك

 .....المفتاحیة والكلمات ،والموضوع
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التوثیق 
 اإللكتروني

 السرعة

 الدقة

 التطور

 المتابعة الكفاءة

 الثقة

 السھولة

 المكتبة الرقمیة
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 المكتبة الرقمیة

 .التربویة العملیة في التغییر إحداث-
 .والتقنیة العلمیة التطورات مع اإلیجابي التفاعل-
 .المعرفة مصادر إلى المعلمین قیادة-
 .اآللیة الفھرسة-
 .والمتابعة الصیانة كلفة تقلیص-
 ...واألقسام والوحدات المكاتب بین ما في والتشارك التعاون-
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 المكتبة الرقمیة في المركز التربوي للبحوث واإلنماء

 
 إدارة نظام واإلنماء للبحوث التربوي المركز اعتمد

 بإجراء یسمح الذي ، KOHA والمتكامل الموحد المكتبة
 ویعالج واألبحاث والمراجع المصادر لمختلف آلیة فھرسة

  .واسترجاعھا الموارد إعارة نظام
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 المكتبة الرقمیة في المركز التربوي للبحوث واإلنماء

 
 لكتب نسخة   42.948لـ عنواًنا ۱ 7.159 فھرسة تمت

 یتم حیث التربوي، المركز مكتبات في متوفرة وموارد
 الرقمیة للمكتبة اإللكتروني الموقع خالل من إلیھا الولوج

 :التربوي المركز في
 

eduresources.crdp.org 
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 المكتبة الرقمیة في المركز التربوي للبحوث واإلنماء

 
 التربیة ووزارة الدولي البنك بین ما في التعاون إطار وفي

 ۳۰۹۳لـ مبوبة ببلیوغافیة الئحة تحضیر تم العالي، والتعلیم
 فھرستھا ستتم .R4R مشروع إطار في وذلك سابقة لدراسات

 الرقمیة المكتبة موقع خالل من إلیھا الولوج للباحثین لیتسنى
 :واإلنماء للبحوث التربوي للمركز

eduresources.crdp.org 
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