
 هام إعالن
 

 عن يعلنا أن بالعربية الناطقة للمكتبات اإلفال ومركز -حلول تقنية  –شركة كوارم  من كل يسر
عربية تخدم مجتمع المكتبات والمعلومات في الوطن  (معرفية) ألفضل بوابة مكتبية سنوية مسابقة

 العربي.
هد لخدمة وتطوير مجتمع تسعى شركة كوارم من خالل هذه المسابقة الى تشجيع كل مؤسسة تعمل بج
كما تسعى لرفع روح  المكتبات والمعلومات بما يعود بالنفع على المجتمع والمنطقة العربية كلها.

المنافسة اإليجابية في سعي دائم لتطوير مهنة المكتبات والمعلومات بالوطن العربي ومحاولة جادة 
 لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

 
 تعريف : 

المكتبة"  هي الموقع االلكتروني الذي يعتبر الواجهه الرسمية للمكتبة بكل صفحاته وخدماته "بوابة 
المرتبطه به برمجياً .  جميع البرمجيات المستقلة والتي ال تمتلكها المكتبة و انما تقدم من قبل طرف 

 الرسمي. ثالث بعقود تنتهي صالحيتها تعامل معاملة خدمة الكترونية وال تعتبر موقع المكتبة
 

 التقييم:
أو من ترشحهم من يتم تقييم المتسابقين من جهة لجنة محايدة تضم أعضاء من شركة كوارم 

ومركز اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربية، ويتم التقييم على أساس المعايير المتخصصين في المجال 
 اآلتية:

 
 التصميم -1
 و االثراء المعرفي المحتوى -2
 الوصول -3
 االستخدام -4
 ين عليهالعامل -5
 االنتشار –العالمية  -6
 المراجعات الدورية ألراء المستخدمين -7

 
 الجائزة:

لمدة عام بمنظمة اإلفال الدولية، كما يكون لها الحق في ترشيح عضوية مجانية تُمنح المؤسسة الفائزة 
شخص من العاملين بها للحصول على منحة أخرى من شركة كوارم لحضور مؤتمر اإلفال السنوي 

مصاريف تأشيرة  -االقتصادية درجة التغطية مصاريف مشاركته وهي : تذكرة السفر في حيث يتم 
 .اإلقامة –التسجيل بالمؤتمر  –السفر 

 
يتكفل الفائز بترتيب كافة اجراءات مشاركته بالمؤتمر من حيث التسجيل عبر الموقع االلكتروني 

وحجز الفندق الذي يتم تحديده من قبل الشركة المانحة وكذلك حجز تذاكر الطيران وعمل التأشيرة 
زام المتقدمين على أن يتم تسديد كافة المبالغ المدفوعة بعد المشاركة بالمؤتمر وذلك لضمان جدية والت

للمنحة. في حالة تخلف الفائز ألي سبب عن حضور المؤتمر، يتحمل هو كافة المصاريف دون أدنى 
 مسئولية على الشركة.

 
 



 

 يوم الفائز عن اإلعالن وسيتم  2016 مارس 15 قبل وإرسالها المرفقة التقديم استمارة مأل برجاء
 .2016 ابريل 15

 
 :التالي اللكترونيا البريد إلى االستمارات ترسل

Dina.youssef@bibalex.org  
 

 .بالتوفيق للجميع تمنياتنا مع
 بالعربية الناطقة للمكتبات اإلفال مركز
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 الكترونية(معرفية)  يةكوارم ألفضل بوابة مكتب مسابقة
 2016عام 

 
  اسم المؤسسة

  الموقع االلكتروني

عدد الزيارات للموقع في 
 الثالث أعوام الماضية

 

  ريخ انشاء الموقعتا

  الدولة

للشخص  البريد االلكتروني
 المنوط به التواصل معنا

 

  رقم الهاتف

  رقم المحمول

هل للمؤسسة عضوية 
 بمنظمة اإلفال الدولية

 

 
 برجاء إرفاق األوراق التالية باالستمارة:

 
 سابقة الخبرة للمؤسسة. -
 فال والسيرة الذاتية له.اسم الشخص المرشح من قبل المؤسسة لحضور مؤتمر اإل -
خطاب تعهد من المؤسسة، موقع من الشخص الذي يتمتع بحق التوقيع عن المؤسسة،  -

بااللتزام في حالة فوزها في المسابقة، بسداد كافة تكاليف مشاركة الشخص المرشح من 
جهتها لحضور مؤتمر اإلفال السنوي، على أن يتم تسديد المبلغ من شركة كوارم بعد انتهاء 

 ؤتمر اإلفال بمدة ال تتعدى الشهر.م
 

 تواريخ هامة:
 2016مارس  15:  تآخر موعد لقبول االستمارا

 2016ابريل  15اإلعالن عن الفائز : 
 بوالية أوهايو بالواليات المتحدة األمريكية  2016أغسطس  19إلى  13المؤتمر : من 

 
 تُرسل االستمارات إلى البريد االلكتروني التالي:

Dina.youssef@bibalex.org  
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