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 ) دراسة حالة( واقع مكتبة املعهد التقني يف الناصرية
 د. رشيد حميد مزيدأ.م. صفاء جميل هادي

 الكمية التقنية / ذي قار –الجامعة التقنية الجنوبية  اآلدابكمية  –جامعة البصرة 
 الممخص:
المكتبة الجامعية تعتبر جززاا مممزا مزن كيزان الجامعزة  تقزس تتعاازم معمزا اقزم القزدال إن لزم  عزل كممزا  إّن 

تتمزززتم بتةذيزززة مجتمززز  الجامعزززة بالمعمتمزززاف تالتخيززززة المعرويزززة بزززايتنل ا تاخمزززا تا زززكالما  تا   جزززاح لممكتبززززة 
راززالة الجامعززة تالبيلززة المإيطززة  إذ اّن  الجامعيززة بتجززتد ال ظززام املززس لممعمتمززاف يزز عكس إيجابززا بال ززرتر  خمزز 

المعمتمة العممية تالتع ية قس المب ة التل  وس التعميم العالس توس البإث العممس  تاّن روتل المكتباف تإتت  ثمر  
الجمزززد اا ازززا س العزززديم تالإزززديث  تإازززن تازززيير الرقزززيد  تالازززتثمار تال تقزززاد وزززس المزززتارد  تتزززتوير اليزززدماف 

تالتقالف  تتتوير المعمتماف الم اابة لتياذ العراراف؛ كمما ختالد  ابعة من الاتيدام المثزل لمز ظم الم اابة  
 املية لممعمتماف وس مجال المكتباف الجامعية.

من ق ا   أف الإاجة ال  تعديم مفمتم إتل المكتباف الجامعية تاثرقزا وزس تإازين جزتد  المعمتمزاف المعدمزة 
خم  ماتتى الدراااف التلية تالعميزا خزنت  خمز  مازتتى التيقزص العممزس تال ازا س خمز  إزد لمماتفيدين م ما 

اتاا   لذا جااف قزذ  الدراازة لتازمط ال زتا خمز  مكتبزة المعمزد التع زس وزس ال اقزرية تاقزداوما ت تخيزة اليزدماف 
تمزاف ال تعزالس تا ززطنع التزس تعزدمما مزن إيززث الخزار  تيزدماتما المرجعيززة تيزدماف الإاطزة تيدمزة بززث المعم

المكتبززة الجامعيززة بززدتر تززدريي الماززتفيدين مززن طمبززة الدرااززاف التليززة تالبززاإثين خمزز  اقززتل البإززث تالتعقززس 
تالتإعيق الياص بالمعمتماف خنت  خم  اليدماف المتعمعة بمتاتخة المعمتماف التع ية تيدماف تعديم المعمتماف 

  اخ .خن طريق ااتيدام تع ياف التقتير تال
ااتيدم الباإث درااة إالة درااية بأاتيدام مكتبة المعمد التع س وس ال اقرية كأ متذج لمبإث كت ما مكتبزة 
جامعية إكتمية ايتارقا الباإث ل ما تمتمك تارييا طتين امتد خم  مدى اكثر مزن ثنثزين خامزا ت زد تجزاتز خزدد 

 ت  خم  كثر  الع اتين التس تإتتيما.الماتفيدين من يدماتما اكثر من مميتن طالي تباإث خن
 الكمماف المفتاإية: )تا    مكتبة  المعمد التع س (.

The reality of the technical institute library in Nasiriyah 

 (case study) 
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Abstract: 

The university library is an important part of the university entity, and it shares 

with it the most important goals, if not all, and is interested in feeding the university 
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community with information and knowledge vessels of different types and forms. 

Scientific and technical information is the first building block in higher education and 

scientific research, and that the shelves of libraries contain the fruit of ancient and 

modern human effort, good credit management, investment and economy in 

resources, provision of appropriate services, communications, and provision of 

appropriate information for decision-making; All returns stemming from the optimal 

use of automated information systems in the field of university libraries. 

Hence the need to present a concept about university libraries and their impact on 

improving the quality of information provided to their beneficiaries at the level of 

preliminary and graduate studies, in addition to the level of scientific and 

humanitarian specialization alike. Therefore, this study came to shed light on the 

library of the Technical Institute in Nasiriyah, its objectives and the quality of services 

it provides. In terms of borrowing, its reference services, briefing services, selective 

information broadcasting service, and the university library playing the role of 

training beneficiaries of primary studies students and researchers on the principles of 

research, investigation and investigation of information, in addition to services related 

to the encyclopedia of technical information and information provision services 

through the use of photocopying and copying techniques. 

The researcher used a case study using the library of the Technical Institute in 

Nasiriyah as a model for research as it is a government university library chosen by 

the researcher because it has a long history that spanned over more than thirty years 

and the number of beneficiaries of its services exceeded more than one million 

students and researchers in addition to the many titles it contains. 

Keywords: (reality, library, technical institute). 

 والدراسات السابقة  اإلطار المنهجي. 1

 : مشكمة الدراسة  1 – 1

المكتباف الجامعية تاإد  من مرتكزاف التعميم العالس تتعد المكتبة الجامعية ال زتا  المممزة وزس 
تأايس ا  قرح خممس معمتماتس تتعد من معتماف ا  اا تتأايس الكمياف تالمعاقد تالجامعزاف 

اا خززنت  خمزز  كت مززا تاجمززة الملااززة العمميززة   تان المعززايير تالعيااززاف تالمل ززراف المرتبطززة بززأد
المكتبة الجامعية تعد من اقم الدتاف تالمتطمباف التس تمتزم بتطبيعما   تمزن اجزل تإعيزق الجزتد  
تتإازززين الداا لميزززدماف المعمتماتيزززة مزززن يزززنل المكتبزززة الجامعيزززة   زززأف م زززكمة الدراازززة التزززس 

 تتعمق بالجابة خم  التااللف التية :

 وس  تا المفاقيم المكتبية ؟ماقت تا   مكتبة المعمد التع س وس ال اقرية  -1
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 مامدى قنإية اب ية تمااإاف مكتبة المعمد التع س / اقرية ؟ -2
 ماقس ال ظمة تااجراااف المتبعة وس مكتبة المعمد لغراض البإث العممس ؟ -3
 ماقس مكامن العت  تال عل وس مكتبة المعمد التع س /  اقرية  -4

 : اهمية الدراسة : 2 – 1
ممزا تعدمزم مزن  تزالق تإعزالق إزتل تا ز  اليزدماف التزس تعزدمما مكتبزة  تاتمد الدراازة اقميتمزا

المعمزززد التع زززس وزززس ال اقزززرية  تابزززراز بعزززض منمزززي العزززت  تال زززعل تالعمميزززاف المتعمعزززة بتعزززديم 
اليززدماف لمماززتفيدين   كمززا ان قززذ  الدرااززة تاززمط ال ززتا خمزز  الززدتر الززذ  ت ززطم  بززم مكتبززة 

اتل الدرااة  يزاس ر زا المازتفيدين مزن جزتد  اليزدماف المعدمزة المعمد التع س وس ال اقرية  تتإ
لتكتن طريعا يمتدى بم وس المكتباف الجامعية التط ية من اجل تإاين ادالما لمتقزتل الز  رليزة 
طمتإززة بأتجززا  رياديززة المكتبززة الجامعيززة مززن اجززل تقززتل المكتبززة الجامعيززة الزز  ماززتتى الر ززا 

البإزززث العممزززس وزززس  اوزززاق مازززتعبمية مازززتدامة خمززز  مازززتتى المعبزززتل مزززن  بزززل المازززتفيدين بأتجزززا 
 .العراق

 : اهداف الدراسة : 3 – 1

 تمدل الدرااة الإالية ال  تإعيق الم امين التالية : 

تاع  الدرااة ال  تاميط ال تا خم  منمي اليدماف التس تعزدمما مكتبزة المعمزد التع زس  -1
مرتبطة بتعييم ادالما وس تمزك اليزدماف وس ال اقرية  تمدى تطبيق المعايير تالمل راف ال

 .؟
ا اوة قتر  تا إة تمتكاممزة خزن ت ز  مكتبزة المعمزد التع زس /  اقزرية الزراقن تاوزاق  -2

 تمل راف تطترقا ماتعبن .
الت ززتل خمزز  درجززة التزززام مكتبززة المعمززد التع ززس /  اقززرية بمعززايير تمل ززراف تت ززييص  -3

تتطترقزززا تايتيزززار الازززمتي المثزززل مزززتاطن اليمزززل وزززس الداا تتإديزززد قزززعتباف  متقزززا 
 لتإاي م.
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 : حدود الدراسة  4 – 1

 تعتقر الدرااة بالإدتد التالية :

الإززدتد الب ززرية : العززاممتن وززس مكتبززة المعمززد التع ززس وززس ال اقززرية تالماززتفيدين بكاوززة ماززتتياتمم 
 الدرااية 

 : مكتبة المعمد التع س وس ال اقرية . الحدود المكانية

 م . 2221/  2222: تم اجراا الدرااة ينل العام الدرااس  الزمانيةالحدود 

: تعيززيم الداا الإززالس لميززدماف المعدمززة مززن  بززل مكتبززة المعمززد التع ززس وززس  الحدددود الموعددو ية
 ال اقرية.

 : منهجية الدراسة  5 – 1

 اختمدف الدرااة الإالية خم  م مجين من م اقق البإث العممس قما :

: ااتيدم قذا الم مق لتت يي تااتعراض الدبياف تالمقادر  ي التحميميالمنهج الوصف -1
 تالكتي المرجعية تمتا    بكة المعمتماف الدتلية ذاف العن ة بمت تع الدرااة .

: اازززتيدم قزززذا المززز مق لغ زززاا وكزززر  الدراازززة تتةطيزززة الجا زززي  مدددنهج البحدددث الميدددداني -2
جتمزز  بإززث معقززتد  تتإززدد بالعززاممين الميززدا س لمدرااززة مززن يززنل ااززتطنع خي ززة مززن م

وس مكتبة المعمد التع س وزس ال اقزرية تالبزاإثين ممزن اازتفادتا مزن يزدماتما   مزن يزنل 
 ااتمار  ااتبا ة اخدف لغراض الدرااة الإالية توق معايير البإث العممس المعتمد  .

 : مجتمع الدراسة : 6 – 1
 يتكتن مجتم  الدرااة من :

 وس مكتبة المعمد التع س وس ال اقرية. ال ياص العاممين  -1
 طني الدراااف التلية الماتفيدين من يدماف المكتبة. -2

 : الدراااف الاابعة 7 – 1
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 (1( )2115: دراسة سممان جودي داوود ) 1.  7.  1

ااززتمدل البإززث التعريززل باليدمززة المرجعيززة الر ميززة تااززاليي تعززديمما تبيززان متطمباتمززا  كمززا 
المكتباف الجامعية وس العراق التزس تعزّدم اليدمزة المرجعيزة الر ميزة  تالتعزّرل خمز  ااتمدل تإديد 

تا زز  قززذ  اليدمززة. تلةززرض جمزز  البيا ززاف تززّم وإززص تتإميززل قززفإاف تعززديم اليدمززة وززس متا زز  
راال ااتبيان إل  قزذ  المكتبزاف. تيزرج البإزث بمجمتخزة مزن ال تزالق  المكتباف خم  ال تر ف  تا 

دمزززة المرجعيزززة الر ميزززة وزززس ثزززنث مكتبزززاف جامعيزززة وزززس العزززراق وعزززط  اث تزززان م مزززا م مزززا: تعزززدم الي
مكتبززاف جامعززاف إكتميززة تالثالثززة مكتبززة جامعيززة اقميززة  تاززتيدم كززل مززن المكتبززة المركزيززة وززس 
جامعززة بةززداد تالمكتبززة المركزيززة وززس جامعززة الكتوززة  مززتذج التيززي كأاززمتي تإيززد لتززتوير اليدمززة 

ن اغمزززززي العزززززاممين وزززززس اليدمزززززة المرجعيزززززة الر ميزززززة بزززززالمكتبتين قزززززم ليازززززتا المرجعيزززززة الر ميزززززة  ا
متيققزززين وزززس مجزززال المكتبزززاف تالمعمتمزززاف. تاتقززز  البإزززث بعزززد  تتقزززياف م مزززا: ان تعمزززل 
المكتبتان خم  تعزديم اليدمزة بزأكثر مزن اازمتي و زن خزن الازمتي المازتيدم  ان تعزتم رلاازاف 

 ي لممكتباف المركزية.الجامعاف بتتوير الدخم الماد  الم اا

 (2( )2115: دراسة جميمة احمد جابر ) 2.  7.  1

م ززززذ تازززعي ياف العززززرن -مززز  ا ت زززار تك تلتجيززززا المعمتمزززاف تالتقزززال وززززس المكتبزززاف المب ا يزززة
  بززاف تعزيززز ااتاإززة تالتقززتل إلزز  المقززادر االكترت يززة امززرتا تا عتززا. ت ززّكمف  ززبكة -الع ززرين
التايمَة المثزل لتزتوير يزدماف مرجعيزة خزن بأعزد  ات مزا -التس تتورقا بتاالل التقال-اا تر ف 

اأزززمبس باليزززدماف المرجعيزززة الر ميزززة. قزززدوف الدراازززة إلززز  التعزززّرل إلززز  تا ززز  اليزززدماف المرجعيزززة 
المبزاد  التتجيميزة « الر مية وس المكتباف الكاديمية وزس لب زان  تتعزتيم قزذ  اليزدماف اازت ادتا إلز 

. IFLAالقززادر  خززن التإززاد الززدتلس لجمعيززاف تملااززاف المكتبززاف »الر ميززة  لميدمززة المرجعيززة

                                                           
سدممان جدودي داود ا الخدمدة المرجعيدة الرقميدة بالمكتبدات الجامعيدة ادي العدراا: دراسدة اسدتط  ية ا بحدث  1

 51مقدم الى المجمة األردنية لممكتبات والمعمومات ا منشورات جمعية المكتبات والمعمومات األردنيدة ا المجمدد 
 . 2115ا  3العدد 

جميمددة احمددد جددابر ا الخدمددة المرجعيددة الرقميددة اددي المكتبددات األكاديميددة اددي لبنددان: دراسددة تجريبيددة ا بحددث  2
قطدداع  -مقددم الددى مجمددة المكتبددات والمعمومدات والتوليددا اددي العددالم العربددي ا منشدورات جامعددة الدددول العربيددة 

 . 2115ا  2ة ا  العدد ادارة المعمومات والتوليا والترجمة ا القاهر  -األ مال واالتصال 
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اختمزززدف الباإثزززة وزززس الدراازززة المززز مق التجريبزززس؛ َخب زززر اازززتيدام التجربزززة المازززتتر   بمزززدل تعزززتيم 
ممارازاف اليزدماف المرجعيززة الر ميزة. ت زد تكززّتن مجتمز  الدرااززة مزن ثزنث تاربعززين مكتبزة تابعززة 

لعزالس وزس لب زان  تاازتتو  ثمزا س مكتبزاف م مزا  زرتط البإزث  التزس اقّممزا ان لملاااف التعميم ا
تززتوبر المكتبززة ا   ززكل مززن ا ززكال اليدمززة المرجعيززة الر ميززة  تان تعم ززن خززن قززذ  اليدمززة خمزز  

إّن  اززززبة المكتبززززاف •مت عمزززا االكترت ززززس. تتتقززززمف الباإثززززة إلزززز  مجمتخزززة مززززن ال تززززالق اقّممززززا: 
زا بمعزايير التإزاد %. •19ر يدمة مرجعية ر ميزة قزس الكاديمية التس تتوّ  لزم تإعبزق اليدمزة التزامت

لززم تإعبززق اليدمززة الفعاليززة وززس التجربززة الماززتتر . • IFLAالززدتلس لجمعيززاف تملااززاف المكتبززاف .
تيمأقف الدرااة إل  اّن اليدمة المرجعية الر مية وس لب ان ل تزال وس مراإمما التلز . تاظمزرف 

لعمميززززة اّ مززززا ل تزززززال وززززس َمَقززززالب البمززززدان ال اميززززة. تا ترإززززف الباإثززززة مجمززززتختين مززززن التجربززززة ا
التتقززياف؛ التلزز  تطززال كيفيززة تطززتير المماراززاف الإاليززة لميدمززة  تالثا يززة تطززال راززم اموززاق 

 الماتعبمية لما.

 (3( )2115: دراسة ايمان رمعان محمد حسين ) 3.  7.  1

تا خم  مفمتم التقتل الإزر  تتزأثير  خمز  الدتار التزس تلديمزا تمدل الدرااة إل  العاا ال 
المكتبززاف المركزيززة بالجامعززاف المقززرية بقززفة خامززة تالمكتبززة المركزيززة الجديززد  بجامعززة العززاقر  
خم  تجم التإديد  تالك ل خن مدى ا يراط المكتبة المركزية الجديد  وزس إركزة التقزتل الإزر  

مكتبة المركزية وس الدخت  لإركة التقزتل الإزر لممعمتمزاف تدترقزا ترقد لأل  طة التس تلديما ال
وززس تإعيززق التتخيززة المعمتماتيززة بأقميززة التقززتل الإززر تسلياتززم لززدى الماززتفيدين  تالمعت ززاف التززس 
تتاجم تإعيق التقزتل الإزر بالمكتبزة المركزيزة  تاييزرا مجمتخزة مزن التتقزياف تالمعترإزاف التزس 

تقززتل الإززر بززالمجتم  الكززاديمس. تاختمززدف الدرااززة لتإعيززق اقززداوما تاززاخد خمزز  إراززاا ثعاوززة ال
خمزززز  مزززز مق درااززززة الإالززززة بااززززتيدام مجمتخززززة مززززن ادتاف جمزززز  البيا ززززاف المتمثمززززة وززززس:  المززززة 

 المراجعة  المنإظة  المعابمة ال يقية.

                                                           
ايمان رمعان محمد حسين ا دور المكتبات الجامعية اي د دم الوصدول الحدر لممعمومدات: المكتبدة المركزيدة  3

الجديدددة بجامعددة القدداهرة نموذجددا ا بحددث مقدددم الددى المجمددة الدوليددة لعمددوم المكتبددات والمعمومددات ا منشددورات 
 . 2115ا القاهرة ا  1العدد  2واألرشيف ا المجمد الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات 
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 ( 4()2116: دراسة  روبة حيدر خعر ) 4.  7.  1

( يدماف المعمتمزاف االكترت يزة المعدمزة مزن المكتبزاف تمدل الدرااة إل  بيان  تخية )ماقية
الجامعية العرا ية الرب   تالتس تع   من مإاوظة بةداد  تقس المكتبة المركزية وس جامعة بةداد 
بفرخيما الجادرية تالتزيرية؛ تالمكتبة المركزية وس الجامعزة التك تلتجيزة؛ تالمكتبزة المركزيزة لجامعزة 

ر  تالمكتبزززة المركزيزززة لجامعزززة الكتوزززة وزززس مإاوظزززة ال جزززل؛ تمعروزززة البقزززر  وزززس مإاوظزززة البقززز
لتعزززديم يزززدماف معمتمزززاف إلكترت يزززة وزززس قزززذ  المكتبزززاف تااإاطزززة  Web 2.2تتظيزززل تطبيعزززاف 

باامكا ززاف التززس يمكززن مززن ينلمززا تتظيززل قززذ  اليززدماف بالمكتبززة. تتمززدل الدرااززة اي ززا إلزز  
خزززن اليزززدماف التزززس تعزززدمما قزززذ  المكتبزززاف تالمعروزززة الت زززتل خمززز  المل زززراف المممتازززة ال اتجزززة 

الد يعززززة لمززززلقنف العززززاممين العمميززززة تالعمميززززة  تالت اززززيق بززززين المتيققززززين وززززس مجززززال يززززدماف 
المعمتمزززاف تالمكتبزززاف مزززن جمزززة تالمتيققزززين وزززس مجزززال الإتاازززيي مزززن جمزززة ايزززرى  تتعزززديم 

يززززة وزززس المكتبززززاف  يززززد ااخززززداد. البزززدالل تالإمززززتل الممك ززززة لتإازززين يززززدماف المعمتمززززاف االكترت 
ماززززتفيدات  تايتيززززرف العي ززززة  9532ااززززتيدمف الدرااززززة المزززز مق الماززززإس  تبمزززز  مجتمزززز  الدرااززززة 

اازززتمار  اازززتبا ة خمززز  الماززززتفيدين  477الطبعيزززة الت اازززبية لتمثيزززل مجتمززز  الدراازززة  تتزززم تتزيززز  
جامعزززة بةزززداد تالجامعزززة الفعميزززين مزززن المكتبزززاف المركزيزززة  تالزززذين يمتمكزززتن قتيزززاف المكتبزززة وزززس 

التك تلتجيزززة تجامعزززة البقزززر  تجامعزززة الكتوزززة. مززز  ادتاف جمززز  البيا زززاف المتمثمزززة بزززأدا  الازززتبا ة 
تالمعابمززززة تالمنإظززززة  تاختأمززززدف وززززس تإميززززل ااجابززززاف الطرالززززق ااإقززززالية )التاززززط الإاززززابس 

ال ازبة الملتيزة لمعزدار  المرجي  تالتاط الفر س  تالتزن الملت   ت ياس معدار الفجت   تاازتيراج
 المطابعة(. تيمقف الدرااة ال  خدد من ال تالق  اقمما:

تجتد قفإة خم  متا   التتاقل الجتماخس مثل الفيس بتك تتتيتر تغتغزل كمزا ظمزر  .1
من ااتجاباف الماتفيدين  تاّمل خمميزة تقزتل المعمتمزاف إلز  المازتفيدين بازبي رتاج 

تزززأثير ايجزززابس خمززز   Webر زززية التلززز : لتطبيعزززاف تكثزززر  المتا ززز   تقزززذا مزززا تإععزززم الف
 يدماف المعمتماف االكترت ية.

                                                           
 روبة حيدر خعر ا خدمات المعمومات اإللكترونية اي المكتبات الجامعية العراقية: دراسة تطويرية ا رسالة  4

 . 2116ماجستير مقدمة الى كمية االداب جامعة بغداد ا 
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% مززن الماززتفيدين يف ززمتن زيززار  المت زز  لمإقززتل خمزز  اليززدماف  بززل الززذقاي إلزز  52 .2
المكتبززززةذ تقززززذا مززززا يثبززززف قززززإة الفر ززززية الثا يززززة: تتجززززد خن ززززة إيجابيززززة بززززين يززززدماف 

 مت تع الدرااة تبين الماتفيدين م ما. -ف المعمتماف االكترت ية المعدمة من المكتبا
المتيققزززتن وزززس مجزززال المعمتمزززاف تالمكتبزززاف لمزززم تزززأثير إيجزززابس وزززس تإازززين  تخيزززة  .3

يدماف المعمتماف المعدمة  إذ اظمزرف الدراازة ا زم كّممزا زاد خزدد العزاممين وزس تيقزص 
الفر زية المعمتماف تالمكتباف وزس المكتبزة كا زف جزتد  اليزدماف او زل  تقزذا مزا تإععزم 

الثالثززة:  مززة خززدد المتيققززين وززس المعمتمززاف تالمكتبززاف تمتيققززس الإتااززيي يززلثر 
اززمبات خمزز  تعززديم يززدماف المعمتمززاف االكترت يززة. تتتقززمف الدرااززة إلزز  معترإززاف خززد   

 اقمما:
( Viberااززتثمار اليززدماف تالتطبيعززاف المتاإززة وززس بيلززة ال تر ززف مثززل الفززايبر )  .ا 

(( تيدمزززززة التةذيزززززة الراجعزززززة لتعزززززديم Web( تالتيزززززي WhatsAppتالزززززتاتس سي )
 او ل اليدماف خن طريق المتا  .

تيقزززص معمتمزززاف تمكتبزززاف تإاازززباف ات تإزززف  - زززرتر  جعزززل إدار  المت ززز   .ي 
(  تقيا ة المت   ازالة ا  يمل ات خطل يإدث يمزل maintenanceإ راومم )

مفززززززاجد وززززززس يدمززززززة المت زززززز  ويإتززززززاج  ززززززمن الكززززززادر إلزززززز   ززززززيص متيقززززززص 
 بالكتمبيتتر.

تتظيل المكتباف ليدماف المعمتماف االكترت ية التس تتورقا تطبيعاف التيي مزن  .ج 
 المدت ة.

 (5( )2116: دراسة منتهى محمد  بد الرعا الشمري ) 5.  7.  1

ااتمدوف الدرااة تا   المكتباف وس ال اام العممية وزس كميزة الداي  زمن ت زكينف جامعزة 
مق الماإس لمجتم  الدرااة مزن التدريازيين وزس الكميزة مزن يزنل اازتمار  البقر    م  اتباع الم 

ااتبيان تزخف خم  خي ة البإث   تبعزد تإميزل  تزالق الدراازة اإقزاليا وعزد تتقزمف الباإثزة الز  
جممزززة مزززن الازززت تاجاف كزززان اقممزززا ان  ازززبة المازززتفيدين مزززن يزززدماف المكتبزززاف كزززان كبيزززرا مزززن 

                                                           
جامعدة البصدرة  -سام العممية اي كميدة االداب منتهى محمد  بد الرعا الشمري ا واقع المكتبات الفر ية ل ق 5

 . 2116: دراسة مسحية ا رسالة ماجستير مقدمة الى كمية االداب جامعة البصرة ا 
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متلين بالازززتبيان   تازززجمف الدرااززززة ان طبيعزززة الازززتيدام كززززان اجمزززالس خزززدد التدريازززيين الم زززز
معتقززرا خمزز  يزززدماف ااخززار  وعززط دتن القتمزززام باليززدماف اليززرى مثزززل اليززدماف اللكترت يزززة 
تالتقزتير تالات ازاخ   خمز  الززرغم مزن ان المكتبزاف الم زمتلة بالدرااززة كا زف متاكبزة لمتطززتراف 

ة كمززا ان المكتبززاف اديمزف  ظززام المكتبززة اللكترت يززة مززن يززنل تالتةييزراف الإديثززة وززس المعمتماتيزز
 ومرس الكترت س يامل لمماتفيد خممية البإث خن خ تان ات مللل .

 (6( )2118: دراسة جيانا قاسم سالم ) 6.  7.  1

قدوف الدرااة ال  تعديم مفمتما جديدا وس التقتل الإر لممعمتماف وزس المكتبزاف الجامعيزة: 
خم  درااة الإالة وس جامعة العمتم تالتك تلتجيا كأ متذج لمدرااة   تك فف الدراازة م  الختماد 

خزززن مزززدى تتاقزززل المكتبزززة المركزيزززة الجديزززد  مززز  إركزززة التقزززتل الإزززر  ازززمطف ال زززتا خمززز  
ال  ززطة التززس تززديرقا المكتبززة المركزيززة وززس اززبيل رقززد مجمززل التفاقززيل لإركززة التقززتل الإززر 

 إعيق التتخية المعمتماتية بأقمية التقتل الإر تسلياتم لدى الماتفيدين .لممعمتماف تتأثيرقا وس ت

 . االطار النظري 2

تعد المكتباف الجامعية مزن اقزم المزاكن التزس يعزدم مزن ينلمزا العديزد مزن اليزدماف المعرويزة 
تالباإثين  تقس من اقزم المزاكن التزس يتزتور ويمزا العديزد مزن الكتزي التعميميزة التزس  الطمبةلجمي  

تتور مقادر ياقزة بالمعروزة تتزدخم جميز  المعزرراف الدراازية تتازاقم وزس تزتوير خزدد كبيزر مزن 
ال  طة البإثيزة تالمعمتمزاف تت مزس العزراا  تالطزنع تالممزاراف تالعزدراف التزس تازاخد وزس ازرخة 

 تتتاي  المدارك خ د جمي  الطمبة تالطالباف.التعميم 

 

 

                                                           
جيانا قاسم سدالم ا الوصدول الحدر لممعمومدات ادي المكتبدات الجامعيدة: جامعدة العمدوم والتكنولوجيدا نموذجدا  ا  6

ات والمعمومددات والتوليددا: الوصددول الحددر لممعمومددات ا منشددورات بحدث مقدددم الددى المدددتمر الدددولي األول لممكتبدد
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجمعية المكتبات والمعمومات األردنية والجمعيدة الجزارريدة لممكتبدات 

 . 2118والمعمومات ا  مان ا 
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 : المكتبات الجامعية ودورها اي البحث العممي 1.  2

المكتبززة الجامعيززة قززس إإززدى الملااززاف الثعاويززة التززس تززلد  دترات خمميززات قامززات وززس مجززال 
التعمزززيم العزززالس  تل يعزززل اقميزززة قزززذا الزززدتر ت زززرتريتم خزززن ا  دتر ايزززر يمكزززن ان تعزززتم بزززم ايزززة 
ملااززة خمميززة ايززرى  إن اقززدال المكتبززة الجامعيززة قززس اقززدال الجامعززة ذاتمززا تراززالتما المكتبيززة 
جزا ل يتجزا من راالة الجامعة  والجامعة ت م خددات كبيرات من الجمز  التس تيزدم مجزال البإزث 

 العممس.

م مزا  تق اك ااباي خديد  جعمف المكتباف الجامعية إل  اازتيدام تك تلتجيزا المعمتمزاف ت 
الزيزززاد  وزززس إجزززم اا تزززاج الفكزززر   تةييزززر طبيعزززة الإاجزززة إلززز  المعمتمزززاف  تيجزززة التعزززدم العممزززس  
التيفيل مزن اخبزاا الخمزال اليدتيزة  متاكبزة تطزتر مجتمعزاف العمزم تالثزتر  المعمتماتيزة لنازتفاد  

 من تك تلتجيا المعمتماف وس تطتير البإث العممس.

ل خم  تطبيق التك تلتجيا وس ت اتل المعمتماف من إيث مفمتم تك تلتجيا المعمتماف ي م
إ تاجمززززا تمعالجتمززززا تتيزي مززززا تخر ززززما تتتزيعمزززززا بززززالطرق امليززززةذ والتك تلتجيززززا مجززززرد اازززززاليي 
تمعمتماف يمكن  رالقا تمبادلتما يامل خم  ان تقزل يازتتخبما الععزل بازرخة  اثزرف تك تلتجيزا 

تالجززززم  اقززززبي مزززززن الممكززززن الإقززززتل خمززززز  المعمتمززززاف ب ززززكل كبيزززززر خمزززز  البإززززث العممزززززس ت 
 المعمتماف المطمتبة.

كمزززا تيازززمل خمززز  مزززن تقزززل إليزززم ان يازززتتخبما بازززرخة  ل بزززد ل زززا مزززن العمزززل الإثيزززث  
تالزززدلتي خمززز  كاوزززة القزززعد  توزززس جميززز  المازززتتياف  مزززن اجزززل مإزززت الميزززة المعمتماتيزززة خمززز  

لتإتيزة دايزل كزل  طزر خربزس قزعيد القعيد الزتط س تالعزتمس  تت ز  تتطزتير الب يزة الااازية ا
ديال معرر  المعمتماف تالتقالف  تت جي  البإث العممس وس مجال المعمتماف تالمعمتماتية  تا 
الثعاوززززة المعمتماتيززززة إلزززز  الم ززززاقق الدرااززززية  الجامعيززززة م مززززا تالجامعيززززة  تتطززززتير م ززززاقق ا اززززام 

 المكتباف.
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 : تعريف المكتبة الجامعية: 2.  2

ميززة ثعاويززة تربتيززة اجتماخيززة. تمززدل إلزز  جمزز  مقززادر المعمتمززاف تت ميتمززا قززس ملااززة خم
بالطرق الميتمفة ) ال راا تااقداا تالتبادل تاايداع ( تت ظيمما "ومراتما تتق يفما تترتيبما خم  
الروززتل" تااززترجاخما بأ قززر ت ززف ممكززن تتعززديمما إلزز  مجتمزز  الماززتفيدين خمزز  ايززتنومم مززن 

ليزدماف التعميديزة كيزدماف ااخزار  تالمراجز  تالزدترياف تالتقزتير تاليزدماف ينل مجمتخة من ا
الإديثززة كيززدماف ااإاطززة الجاريززة   تالبززث ال تعززالس لممعمتمززاف   تاليززدماف اليززرى المإاززتبة 

 (7تذلك خن طريق كفاااف ب رية ملقمم خمميات تو يات تتع يات وس مجال خمم المكتباف تالمعمتماف.)

 ال المكتبة الجامعية:: اقد 3.  2

إن اقززدال المكتبززة الجامعيززة مززن اقززدال الجامعززة تالايااززة التعميميززة بقززتر  خامززة ت تمززدل 
المكتبزززة إلززز  إطزززنع العزززاممين تالبزززاإثين تالدارازززين وزززس كميزززاف الجامعزززة تا ازززامما الميتمفزززة خمززز  

خمز  ايزتنل اإدث التجاقاف العممية وس مجال تيققزاتمم تذلزك بتزتوير مقزادر المعمتمزاف 
لكترت يات إت  يامل ااترجاخما تااخنم خ ما بيار  ا تاخما تا كالما  تت ظيمما تمعالجتما و يات تا 
تازززمتلة  تلت فيزززذ تظزززالل المكتبزززة تمماممزززا بد زززة تكفزززاا  خاليزززة تل زززمان إازززن ازززير العمزززل وزززس 

تإديززد التظززالل المكتبززة ت ززبط ال ظززام ويمززا  وعززد تمززف المتاوعززة خمزز  الميكززل الت ظيمززس لممكتبززة ت 
 تتق يفما .

 (8تيمكن تمييص اقم قذ  القدال من ينل ال عاط التالية: )

 ال متض بالإركة العممية تالبإث العممس إل  ارو  ماتتى. .1
 ربط   اطما التكتي س تالتعميمس بالايااة الت متية لممجتم  . .2
 تماف.تزتيد المتيققين من الباإثين تالكتادر بما يإتاجت م من مقادر لممعم .3
 تإعيق التتازن بين العمتم ال ظرية تجتا بما التطبيعية. .4

                                                           

 .aت . متداح  مدى الدرابط زكي حسين الوردي. خددمات المعمومدات  مدى اإلنترندت ومردوداتهدا  مدى المكتبدا 7
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=5306 2121-7-11تاريخ االط ع 

 مدان : دار صدفاء  -.1ط -غالب  وض النوايسدة. خددمات المسدتفيدين مدن المكتبدات ومراكدز المعمومدات. 8
 136ص 2111ا
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 إتاإة ورص متكاولة لمتعمم تالتكتين تزياد  اليبراف لكل الوراد. .5
 إ عاش التعاتن تالتبادل العممس لميبراف المكتبية م  المراكز تالمكتباف ميتمفة. .6
 الميتمفة بالجامعة.تتوير مقادر المعروة اا اا ية ليدمة التيققاف العممية  .7
تطزززتير الززز ظم المكتبيزززة بمزززا يتفزززق مززز  التطزززتراف الإديثزززة وزززس مجزززال يزززدماف المكتبزززاف  .8

 تالمعمتماف.
تعديم اليدماف المعمتماتية تالمكتبية لتياير ابل البإث تالازترجاع تذلزك مزن يزنل مزا  .9

 تقدر  من مطبتخاف  ومارس ببمتجراوياف   ادلة   ك اواف   تغيرقا...
بتخاف الجامعة تمطبتخاف العماد  مز  الجامعزاف تالملاازاف العمميزة بالزدايل تبادل مط .12

 تاليارج.
إخززداد بززرامق تعريفيززة لمطززني تالطالبززاف تاخ ززاا قيلززة التززدريس باليززدماف التززس تعززدمما  .11

 تكيفية ااتيدام مقادر المعمتماف المتتور .
يقززال الط .12 مززي وززس ااززرع ت ززف تعززديم يززدماف لمماززتفيدين خززن طريززق الززرد تالاتفاززاراف تا 

 ممكن.
 تميلة الم اخ الم ااي دايل المكتبة لمدرااة تالبإث . .13

 : تظالل المكتبة الجامعية: 4.  2

ق زززاك خزززد  تظزززالل مممزززة لممكتبزززة الجامعيزززة تقزززس الإقزززتل خمززز  المعمتمزززاف ازززتاا اكا زززف 
المرليززززة تعميديزززة كالكتززززي ات ال  ززززراف  ات غيززززر تعميديززززة كززززالونم تال ززززرالي تال ززززراص تالقززززتتية ت 

تاللكترت ية  تبعدقا تأتس تظيفزة اليدمزة تالازترجاع لتمزك المعمتمزاف طبعزا لإاجزاف المازتفيدين 
من المكتبزة  باا زاوة إلز  اليدمزة التزس تعتبزر مزن اقزم اليزدماف تقزس الجا زي اادار  تالتازيير 

التجميزززاف  ت لممكتبززة مززن إمكا ززاف ب ززرية ملقمززة تماديززة كاويززة  ويمززا ييززص الميزا يززة تالمبززا س ت 
 (9يمكن تعايم التظالل ال  ثنثة ا اام قس  : )

 تتوير المعت ياف تالمقادر ال رترية لرتادقا من الباإثين تالطمبة . .1
 العيام بااجراااف الف ية المكتبية من تاجيل تتق يل تتإميل تتك يل تومراة. .2

                                                           

 136ص نفس المصدر السابا ا غالب  وض النوايسة.  9
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لتازززميل خمميزززة  إخزززداد  زززتالم م ظمزززة بمإتتيزززاف المكتبزززة تبأ زززكال ميتمفزززة تلكزززل التخيزززة .3
 ااخار .

العيزام بمعزارض ت زدتاف  قززد التعريزل بمإتتيزاف المكتبزة تكيفيززة التعامزل تالتقزتل إلزز   .4
 معت ياتما.

 ززززرح طززززرق التعامززززل مزززز  التع يززززاف التك تلتجيززززة الماززززتيدمة وززززس المكتبززززة  بززززل ااززززتةنلما  .5
 الفعمس.

 العيام بجرد تإفظ معت ياف المكتبة من ال رار البيلية تالب رية. .6
 تتوير الع قر الب ر  الملقل مكتبيات تتك تلتجيا. .7
تاميل تمااخد  الباإثين تالطمبزة لمإقزتل خمز  التخيزة المعمتماتيزة بأ قزر ت زف تا زل  .8

 جمد.
 إقدار م  تراف ياقة بالمكتبة بةرض التعريل بما تت  يط الإركة العممية  .9
 مااير  التطتر التك تلتجس. .12
 المكتباف .تأمين يدمة ااخار  تالتبادل بين  .11
تتوير مجمتخة إديثة تمتتاز ة ت اممة ت تية من مقادر المعمتماف التزس تزرتبط ارتباطزات  .12

 تثيعات بالم اقق الدرااية تالبرامق الكاديمية تالبإتث العممية الجارية وس الجامعة.
ت ظززززيم مقززززادر المعمتمززززاف مززززن يززززنل العيززززام بعمميززززاف الفمراززززة تالتقزززز يل تالتك ززززيل  .13

 لببميتغراويا.تالاتينص تا
تعززديم اليدمززة المكتبيززة تالمعمتماتيززة الميتمفززة لمجتمزز  الماززتفيدين مثززل ااخززار  تالززدترياف  .14

 تالمراج  .. الخ .
 تدريي الماتفيدين خم  إان ااتيدام المكتبة تمقادرقا تيدماتما الميتمفة  .15

 : الوظارف االدارية لممكتبة الجامعية 2.  4.  2

 (11ي يقوم بها أمين المكتبة وردساء األقسام : )أوال الوظارف اإلدارية الت

 إخداد الميزا ية تتتزيعما -1
                                                           

 281. ص 2118 مان : دار الحامدا  -الترتوري. إدارة الجودة الشاممة اي المكتبات .محمد  وض  11
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 تعيين المتظفين تتدريبمم -2

 ت ظيم الاجنف تإفظما. -3

 (11: التظالل الف ية لممكتبة الجامعية : ) 3.  4.  2

 ايتيار المتاد المكتبية مثل الكتي تالدترياف تالميطتطاف تاليرالط تغيرقا -1

 المجمتخاف المكتبية تتق يفما ومراة -2

 العيام بتجميد تقيا ة المجمتخاف تإمايتما من التمل -3

 : دور المكتبة اي الجامعة  5.  2

تمعي المكتبزاف خمز  مازتتى الجامعزة دترات مإتريزات وزس ال مزتض بزالتعميم تالبإزث العممزس  
خقززززبات رلياززززيات وززززس إيززززث ت ززززارك قززززذ  المكتبززززاف بفعاليززززة وززززس قززززمي العمميززززة التعميميززززة  تتمثززززل 

الم ظتمزززة الكاديميزززة ككزززل  تذلزززك ككيزززان تزززاب  لألكاديميزززة ات الجامعزززة  تيزززادم لقزززداوما  تداخزززم 
لاياااتما التعميمية  توس الت ف ذاتم ككيان لم ذاتيتزم تتفزرد   تاازتعنليتم ك زريك وعزال لممكتبزاف 

 .التط ية  وس م ظتمة اكبر تتعدى الدتر الملااس إل  ااطار العتمس

يززتميص الززدتر التربززت  تالتعميمززس لممكتبززاف وززس تززتوير مقززادر المعروززة تتززدخيم الم ززاقق 
الدرااززززية تتززززتوير المعمتمززززاف تتززززدخيم ال  ززززطة البإثيززززة تت ميززززة خززززاد  العززززراا  تااطززززنع تت ميززززة 

 (12المماراف تالعدراف التس تااخد خم  ارخة التعمم . )

 : أنواع المكتبات الجامعية 6.  2

تبزززاف الرقزززد  المعمتماتيزززة التزززس ت زززكل غالبزززا مزززن الكتزززي تت تخزززف المكتبزززاف تجمززز  المك
بإاي الجممتر الذ  تيدمزم تخمز  راازما  جزد المكتبزاف الجامعيزة التزس تيزدم المجتمز  الجزامعس 

                                                           

 . 281ا مصدر سابا ا ص  محمد  وض الترتوري  11
 - بددد صددبار  بددد الددرحيم . خدددمات المعمومددات اددي المكتبددة المركزيددة لجامعددة النهددرين دراسددة تطويريددة. 12

المستنصددرية : كميددة اآلداب. قسددم المكتبددات  الجامعددة ارسددالة ماجسددتير-أشددراف اغنيددة خمدداس صددال .
 25ص  2114والمعموماتا 
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المت تع بطبيعتم المر الذ  جعممزا وزس إزد ذاتمزا تتيزذ خزد  ا ززتاع  ت زعف وزس قيكزل ت ظيمزس   
 (13تم ما : )

 المكتبات المركزية : 1.  7.  2

قس المكتبة الرلياية لمجامعة  إيزث  جزد لكزل جامعزة مكتبتمزا المركزيزة التزس تتزتل  مممزة 
 اا رال خم  جمي  ا تاع المكتباف اليرى المتجتد  بالجامعة.

كما ا ما تتكفل بتتظيل المكتبيين ت تتزيعمم خم  المكتباف المتجتد  بالجامعزة باا زاوة 
اليرى الف ية تالت ظيمية تالعممية تغالبا ما تااقم المكتبزة المركزيزة ب زكل وعزال وزس إل  الجتا ي 

داراف الكميزاف تال زاام تت ظزيم  ا تراح الإزمتل الف ية تت   ال ظم تتإديد العن اف بين المكتبة تا 
 ال  اطاف العممية الميتمفة: ممتعياف ت دتاف تمإا راف تمعارض تغيرقا

مكتبززززة المركزيززززة قززززس التاجمززززة الإعيعيززززة لجميزززز  الملااززززاف التتثيعيززززة ب ززززكل خززززام  وزززز ن ال
 (.14المتجتد  بالجامعة  تقمز  التقل ما بين قذ  الملاااف ت اادار  من جمة. )

 : مكتبات الكميات 2.  7.  2

لعد ازارخف معظزم الكميزاف إلز  إ  زاا مكتبزاف ياقزة بمزا  مإاتلزة وزس ذلزك جمز  الكتزي 
المرجعيززة ت المتاززتخاف ت المعززاجم تالعززتاميس ت المززتاد اليززرى  التززس يمكززن ان تإعززق اااززتفاد  

 الم تركة بين الباإثين تالااتذ  تطمبة الدراااف العميا

االل إديثة ااترجاع المعمتماف  تيطتط تغالبا ما  جد قذ  المكتباف مجمز  بأدتاف تت 
اارتبززاط ب ززبكة اا تر ززف ترغززم إداثززة قززذ  المكتبززاف إل ا مززا خممززف خمزز  تيفيززل ال ززةط خمزز  

                                                           

 مان : دار صفاء لمنشر والتوزيدع ا  -. 1ط -ربحي مصطفى  ميان . مبادئ  مم المكتبات والمعمومات. 13
 86ص  ا2111

مصددر الجديدددة :  -طددارا محمددود  بدداس . خدددمات المكتبددات االلكترونيددة نمددوذج لممكتبددات األمريكيددة .  14
 124ص 2117لمركز األصيل لمطبا ةا ا
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المكتباف المركزية  اتاا من إيث إتجا  الباإثين إل  إاتيدام ارقدتما التثالعية ات التكفل بجزا 
 (15المركزية من جتا ي الت ظيم ت التيزين. ) من الكتي تالتثالق التس كا ف تثعل كاقل المكتباف

 : أهمية المكتبات الجامعية 8.  2

 (16اقمية المكتبة الجامعية تتمثل وس التس : )

 ت جي  البإث العممس تدخمم بين الطمبة تاخ اا قيلة التدريس. .1
 ت جي  ال  ر العممس )بإتث تدراااف تكتي تغيرقا(. .2
 المااقمة وس الب اا الفكر  لممجتم . .3
تاإتم لناتعمال. .4  إماية التراث تالفكر اا اا س تالإفاظ خميم تا 
خداد كتادر ب رية متيققة. .5  تعميم تا 

 : المجتم  الماتفيد من المكتباف الجامعية 9.  2

 مجتم  الماتفيدين من المكتبة الجامعية قم :

 الطمبة بميتمل ماتتياتمم الكاديمية تتيققاتمم العممية. .1
 وس الجامعة.اخ اا قيلة التدريس  .2
 الميلة اادارية وس الجامعة من متظفين تخاممين وس ميتمل الدتالر اادارية. .3
 الباإثتن وس ميتمل المجالف تالمت تخاف .. .4
 اوراد المجتم  المإمس .5

 (17: الخدمات التي تقدمها المكتبات الجامعية لممستفيدين ) 11.  2

 ااخار  بكل ا تاخما -1

                                                           

 . 125السابا ا ص المصدر ا طارا محمود  باس  15
 -حمدي  بد العميم البدوي. المكتبدات ومراكدز مصدادر الدتعمم مدن المكتبدة األولدى إلدى المكتبدة االاتراعدية. 16

 14-13( صتالقاهرة: هبة النيل العربية لمنشر والتوزيعا )د.
 . 15 – 14ا مصدر سابا ا ص  حمدي  بد العميم البدوي 17
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 اار ادية لمعرااتعديم ميتمل اليدماف  -2

 تتوير مكان لمعراا  تالدرااة لكل الباإثين تطني الدراااف العميا -3

 : خدمة اال ارة 1.  11.  2

تعتبززر الخززار  تاإززد  مززن اقززم اليززدماف العامززة التزز  تعززدمما المكتبززاف تمراكززز المعمتمززاف 
مازتفيدين   تمعيزار جيزد الجامعية تاإد المل راف المامة خم  واخمية المكتبة تخن تمزا بمجتمز  ال

 (18لعياس مدى واخمية المكتباف و  تعديم يدماتما تتإعيق اقداوما )

 ام الخار  قت تاإد من اربعة ا ازام  زرترية تاااازية وزس المكتبزة ا  مكتبزة اذ يتإمزل 
قزززذا العازززم مازززلتلية اخزززار  المزززتاد الثعاويزززة الكتزززي تالزززدترياف تاليزززرالط ت المتازززيع  تالمطبتخزززاف 
تالمايكرتومم تالمتاد الثعاوية اليرى التس تامي المكتبة باخارتما ال  رتاد المكتبة الماتفيدين م ما 
تت ظيم كل مايتعمق بما امتر الايطر  تالت ظيم التس تااخد خم  تاميل اجراااف الخار  ت مان 

  التززس يتعابززل ويمززا اخادتمززا الزز  المكتبززة وززس ات اتمززا المإززدد  لمززا ان قززذا العاززم قززت التاززيمة التلزز
العار  بالماد  الثعاوية تيعكس   اط المكتبزة وزس مزد يزدماتما يزارج إزدتر المكتبزة تبزين مزتاط ين 
اختمززادا خمزز  إاجززاتمم الثعاويززة تي ززال الزز  تمززك اليززدماف ماززلتلياف يززدماف اختياديززة رتتي يززة 

خززن طريززق الكتابززاف  كالعمززل خمزز  تميلززة المززتاد المعززد  لنخززار  مززن يززنل التقززال التمفززت س ات
تالراززالل تالاززيطر  خمزز  ماياززتعار مززن قززذ  المززتاد يززنل تاززجيمما ت ززمان اخادتمززا دتن تمززل ات 
وعززدان جزلزززس ات كمزززس وززس متاخيزززد اازززتإعاق ارجاخمزززا كمززا ان مزززن ممزززام قززذا العازززم ت ظزززيم المزززتاد 

دد العراا الذين الثعاوية خم  روتوما وس ميازن المكتبة و ن خن ت ظيم الإقالياف التس تبين خ
ااتعادت المزتاد الثعاويزة تمزن قزم تايزن يازك تن الز  غيرقزا مزن اخمزال از ذكرقا وزس متا زيعما ان 
قززذ  ال  ززاطاف التااززعة التززس يتإمززل قززذا العاززم ماززلتلية اجراااتمززا تتطمززي ت زز  يطززة تا ززإة 

 (19ال ياع . )تد يعة تمدل لمايطر  خم  المتاد الثعاوية الماتعار  لكس لتتعرض ال  التمل ات 

 

                                                           

 محمد  وض الترتوري ا مصدر سبا ذكره 18
 1979بغداد:دار الحريةا- امر إبراهيم قنديمجي /الكتب والمكتبات:المدخل الى  مم المكتبات والمعمومات. 19
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 : الخدمة المرجعية / مفهوم الخدمة المرجعية  2.  11.  2

تعتبززر قززذ  اليززدماف مززن اقززم اليززدماف العامززة ات المبا ززر  التززس تعززدمما المكتبززاف تمراكززز 
المعمتماف تالمعرتل ان كزل مكتبزة ات مركزز لممعمتمزاف مممزا كزان إجمزة ب زم  ازما ات ج اإزا 

تبزة ات امزين المراجز  تمممزا كزان إجممزا المكتبزة اي زا وزان ق زاك لممراج  ي رل خميزة امزين المك
اازلمة تتجززم اليمززا مززن  بززل المازتفيدين تمززن التاجززي خميمززا الجابززة خمز  مثززل قززذ  الاززلمة بةززض 

 (22ال ظر خن طبيعتما . )

تلعززد ااززتعر مفمززتم اليدمززة المرجعيززة وززس ملااززاف المعمتمززاف خمزز  ا مززا الززرد ات الجابززة 
تفيدين ب ززكل  يقززس مززابين الماززتفيد تاليقززالس تب ززكل مبا ززر امززا اليززنل خززن ااززلمة المازز

البايط ومت ب أن امتداداف ت متل مجال اليدمة المرجعية وم زاك مفمزتم  زيق لممجزال يعتبزر ان 
 اليدمة المرجعية قس الجابة بااتيدام المقادر المرجعية المعرتوة خن االمة الماتفيدين 

متاإزززة لممكتبززة اززتاا المطبتخزززة م مززا ات الر ميززة ات تازززتطي  بأاززتيدام جميزز  المقززادر ال
التقزززتل اليمزززا خبزززر تازززالل تك تلتجيزززا التقزززال ات  زززبكة ال تر يزززف ازززتاا كا زززف الجابزززة مزززن 

 (21مقادر مرجعية ام مقادر غير مرجعية )

تق زززاك مفمززززتم اتازززز  لميدمزززة المرجعيززززة يززززذقي الزززز  ا مزززا مجمتخززززة اليطززززتاف تالعمميززززاف  
تعمعة بتمعس االمة الماتفيد تالجابة خميما تتدريامم تار ادقم تت ظيم خممية الخار  تالتظالل الم

التعات ية تان المدل ال مالس لما قت تإعيق ا ق  والد  تاازتفاد  ممك زة مزن المقزادر المتاإزة . 
(22 ) 

 

 
                                                           

-ايصددل  بددد ان حسددن الحداد.خدددمات المكتبددات الجامعيددة السعودية:دراسددة تطبيقيددة لمجددودة الشددداممة. 21
 . 27صا  2113ا ض: مكتبة الممك اهد الوطنيةاالريا

 . 28ا ص  نفس المصدر الساباايصل  بدان حسن الحداد ا  21
ا ع 3111مجمدة العربيدة  - بد المجيد الراا ي. المكتبات الجامعية ودورها اي  صر تطور االتصداالت . 22

 .174ا ص  2111ا 3



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

 
 200 

 خدمة االحاطة الجارية من حيث المفهوم :  3.  11.  2

توة وس يدماف المكتباف تمراكزز المعمتمزاف . تقزس قس مقطمي جديد  ابيا ل  طم مأل
خمميزززة اازززتعراض التثزززالق تالمقزززادر الميتمفزززة المتزززتور  إزززديثا وزززس المكتبزززاف تمراكزززز المعمتمزززاف 
تايتيار المتاد تثيعة القمة باإتياجاف الباإث ات الماتفيد ات مجمتخة من الماتفيدين تتازجيمما 

الم ااززززبة خ زززززد تتورقززززا لزززززدى المكتبززززة ات مركزززززز مززززن اجزززززل اخنممززززم )اإزززززاطتمم خممززززا ( بزززززالطرق 
المعمتماف تيمكزن العزتل بزان يدمزة الإاطزم الجاريزة تزأتس مزن إاجزة البزاإثين الز  منإعزة ايزر 

 التطتراف الجارية وس مجال القتمام ات التيقص تياقة وس مجال العمتم تالتك تلتجيا.

تع ززس الإاطززة الجاريززة معروززة التطززتراف الإديثززة خززن ا  وززرع  مززن وززرتع المعروززة ياقززة 
مزززايمم م مزززا مازززتفيدين لمزززم اقتمامزززاتمم بمزززذ  التطزززتراف امزززا يدمزززة الإاطزززة الجاريزززة ومزززس  ظزززم 
ااتعراض المتاد الثعاوية تالتثالق المتتور  إديثا تايتيزار المزتاد المنلمزة تذاف القزمة باإتياجزاف 

ات المجمتخزة تتاززجيل قزذ  المزتاد لةززرض ا زعار قززتلا المازتفيدين الزذين تززرتبط قزذ  المززتاد  الفزرد
 .باإتياجاتمم  

 : خدمة البث االنتقالي لممعمومات من حيث المفهوم 4.  11.  2

البزززث ال تعزززالس لممعمتمزززاف : قزززس معمتمزززاف م تعزززا  تيزززدم  زززريإة معي زززة مزززن المازززتفيدين 
لزز  تزتيززد كززل ماززتفيد بقززفة دتريززة ااززبتخيا ات كززل  قززل  ززمر تعكززس اقتمامززاتمم . تتمززدل ا

بالمعمتماف ات الاياازاف التزس تزديل  زمن  طزاق اقتمامزم دتن الازلال مزن جا بزة تيتطمزي مثزل 
 (23قذ  اليدماف اليطتاف التمميدية التالية : )

 اجراا ماي  امل لخ اا الماتفيدين .1
 ياف اقتماماف كل ماتفيدتإديد مجالف اقتمام كل م مم بد ة م  تإديد اتلت  .2
اخداد ااتماراف اقتماماف لكل خ ت تت من تقزل القتمامزاف بتاازطة مجمتخزة مزن  .3

 المقطمإاف المإدد  تالماتيدمة 

                                                           

محمددد اتحددي  بددد الهددادي. المعمومددات وتكنولوجيددا المعمومددات  مددى أ تدداب قددرن جديددد . القدداهرة : الدددار  23
 145ص  2111العربية لمكتاب ا
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م زززززاقا  اازززززتمار  اقتمامزززززاف كزززززل مازززززتفيد بال زززززاواف الدتريزززززة الززززز  رقزززززيد اازززززترجاع  .4
 المعمتماف 

ف اقتمامزززاتمم مزززن  اإيزززة تمزززن التا زززي ا زززم كممزززا ازداد خزززدد المازززتفيدين تت زززبعف مجزززال
تكممزا ازداد اي ززا مزن  اإيززة ايززرى إجزم المعمتمززاف الم زاوة دتريززا الزز   اخزد  البيا ززاف بالمكتبززة 
اقزززبإف الإاجزززة ممإزززم الززز  اديزززال المعالجزززة الليزززة لممعمتمزززاف باازززتيدام الإاازززي اللكترت زززس 

البززث ال تعززالس  ل جززاز اليدمززة بكفززاا  اخمزز  مززن إيززث د ززة الاززترجاع تاززرختم   تتمززدل يدمززة
الزززز  ابعززززاا الباإززززث ات الماززززتفيد متم ززززيا مزززز  ايززززر التطززززتراف تال جززززازاف وززززس إعززززل تيققززززم 

 تاقتماماتم المت تخية التس يإددقا ب فام تيعد لما بين الإين تالير 

امزززا مزززايميز يدمزززة البزززث ال تعزززالس لممعمتمزززاف خزززن يدمزززة الإاطزززة الجاريزززة ومزززت  زززرتر  
ا تذلززك باززبي ا فجززار المعمتمززاف تخززدم امكا يززة الاززيطر  خميمززا يززدتيا ااززتيدام الإااززتي لتعززديمم

 .دتن الاتفاد  من امكا ياف الإااتي وس مجال تيزين تااترجاع تبث المعمتماف 

 : خدمة تدريب المستفيدين5.  11.  2

ان من ابرز اليدماف التزس بزداف تإظز  باقتمزام كبيزر لزدى المكتبزاف تمراكزز المعمتمزاف 
ب كل خام تال يمة م ما  ب كل ياص يدمة تدريي المازتفيدين خمز  كيفيزة اازتيدام المقزادر 
تاليززززدماف الميتمفززززة التززززس تعززززدمما قززززذ  المكتبززززاف تالمراكززززز لمززززم لعززززد تجززززدف المكتبززززاف تمراكززززز 

لاتيدام لنغراض البإثية تالتعميمية الميتمفة تلمذا وان تدريي المازتفيدين المعمتماف من اجل ا
خمززز  كيفيزززة الازززتيدام يعتبزززر تإزززد  مممزززم لمطزززروين )المازززتفيد تالمكتبزززة ( تتعتبزززر بزززرامق تزززدريي 
الماززتفيدين وززس غايززة القميززة لممكتبززاف الجامعيززة تالعامززة باززبي  ززيامتما ت ززيامة جممترقزززا 

 (24المكتباف . )معار ة م  غيرقا من 

 

 
                                                           

القاهرة:المكتبدددددة -سددددديد حسدددددب ان.الموسدددددو ة العربيدددددة لمصدددددطمحات  مدددددوم المكتبدددددات والمعمومدددددات . 24
 231ص2111االكاديمية
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 : خدمة التصوير واالستنساخ اي المكتبة 6.  11.  2

 بزززل اليزززتض وزززس الإزززديث خزززن يزززدماف التقزززتير وزززس المكتبزززة ل بزززدا اتل ببيزززان المعقزززتد 
بالمقطمي )) تقتيرذ تالت تل خم  بعض التعاريل بمذا ال أن ليس المعقتد بمذا التعبير ق ا 

مزززن طزززرق التقزززتير بزززل يعقزززد الطزززرق الميتمفزززة التزززس يمكزززن  التقزززتير الفتتزززتغراوس  ات ما زززاكمم
بتااززطتما اات اززاخ اقززل مززن القززتل كززأن يكززتن تثيعززة ات ميطتطززة ات مجمززة اززتاا كززان ذلززك 
 ازززية تاإزززد  ات اكثزززر  ات كزززان ذلزززك لمإفززززظ وزززس المكتبزززة ات لم  زززر ب زززكل مإزززدتد ات اخطالززززم 

اتالزل الازتي اف  لمتزدليل خمز  مايعقزد  لمماتفيدين من المكتبة تيدماتما تلعد  اع المقزطمي م زذ
بمذا المقطمي الذ  يع س الفزن الزذ  بتاازطتم  ازتطي  ا تزاج  ازية ات اكثزر مزن تثيعزة مزا ازتاا 

 بالتقتير الفتتتغراوس ات بأ  تايمة ايرى . 

 : خدمات البحث باالتصال المباشر7.  11.  2

خن طريق الإااي الل   تقت خبار  خن  ظام لاترجاع المعمتماف ب كل وتر  تمبا ر
تالمإطززاف الطرويززة التززس تزززتد البززاإثين بالمعمتمززاف الميز ززة وززس  ظززم تب ززتك ت تاخززد المعمتمززاف 

 (.25المعرتا  اليات )

تقزززس مزززن اقزززم اليزززدماف وزززس خقزززر ا الإزززالس   ظزززرتا لا فجزززار المعروزززس تالكزززم المالزززل مزززن 
تر تالفيززديتقاف  وكيززل ب مكا  ززا المعمتمززاف  تتجززتد ملززاف المنيززين مززن القززفإاف المميلززة بالقزز

الاززيطر  خمزز  قززذا الكززم المالززل مززن المت ززتخاف تتيزي ززم تااززترجاخم  اا خززن طريززق التك تلتجيززا 
تااتيدام الإااتي. تقس يدمة مكتبية تعتم خم  ااترجاع المعمتماف ب كل مأبا زر  خزن طريزق 

لمأيز ززة وزس ب زتك المعمتمززاف الإتاازيي تالمإطزاف الطرويزة  التززس تأعطزس المازتفيدين المعمتمزاف ا
المعزرتا  سليأزا  تقززس تأعتبزر ثززتر  وزس مجزال يززدماف المعمتمزاف  تلمززا اثزر كبيزر وززس تازميل البإززث 
العممس. خممية البإث تأعتبر خممية تياطأبّية ياترج  ويما الباإث المعمتماف خم  الفزتر  تيأمك زم 

التياطأزي إتز  يقزل خمز  او زل بعد ذلزك اّن يجزر  خمميزة ت عزيي لناتفازار القزمس تيتاقزل 
ال تززالق المأمك ززة  ت ززد تاززتةرق خمميززاف البإززث د ززالق  تخمميززاف بإززث اأيززرى  ززد تاززتةرق  أقززل 

                                                           

اإلسددكندرية:دار الوادداءا -.1ط-السددعيد مبددروك إبددراهيم االمكتبددة الجامعيددة وتحددديات مجتمددع المعمومددات. 25
 .11صا 2119
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اززاخة  ات اكثززر  تمأمكززن اّن تكززتن خمميززة البإززث التززس  ززام بمززا  ززيص ياقززة بمعمتمززة مأعّي ززة  
اتفازززززار بي مزززززا ا زززززياص سيزززززرتن يازززززعتن لمإقزززززتل خمززززز  جميززززز  المعمتمزززززاف ذاف العن زززززة بال

 .(26القمس.)

 . اجراءات البحث 3

 :  نبذة  ن مكتبة المعهد التقني اي الناصرية  2.  3

 : التأسيس : 1.  2.  3

خمزز   ززكل  ززاط  مززن  1982تأااززف ال ززتا  التلزز  لمكتبززة المعمززد التع ززس وززس ال اقززرية خززام 
  تمزز  تطززتر ممزر طتيززل يإتززت  خمز  روززتل تززم تقز يعما لإمززل الكتززي العميمزة وززس ت ززف ا  زالما 

الزمن ازداد خدد الكتي تالمقزادر ويمزا تكا زف تإزف مازم  تإزد  المكتبزة تمجا يزة التعمزيم إيزث 
 كا ف اغمي مقادرقا قس مقادر م مجية درااية تبأخداد كبير  ذاف الع تان التاإد .

 : البناية والمساحة: 2.  2.  3

تتزززم  1989اإة خزززام مززز  تطزززتر اب يزززة المعمزززد التع زززس وزززس ال اقزززرية وعزززد يققزززف لمزززا ماززز
التيطززيط لب ززاا مكتبززة  ظاميزززة توززق التقززاميم التليززة ل  زززاا المكتبززاف   بماززاإة كميززة معزززدارقا 

مترا مربعا تإتت  خم  كابي اف ورديزة خزدد  225مترا مربعا لت م  اخة لممطالعة مااإتما  372
متطمبزززاف الراإزززة لممطالعزززة الفرديزززة مززز  طزززاتلف كبيزززر  لممطالعزززة الجماخيزززة مززز  تزززتوير كاوزززة  22

لمماتفيد من اجمز  تبريد تتجميزز المزاا القزالي لم زري   كمزا ت زم المكتبزة غروزة لمازلتل تإزد  
المكتبززة ويمززا كززل تاززالل التقززال تمجمززز  بيدمززة ال تر ززف مزز  تجززتد ثززنث إااززباف لغززراض 

 المكتبة تيدماتما   

الكتززي تالمراجزز   ززمف المكتبززة  اطعززا يإتززت  خمزز  روززتل مقزز عة لغززراض خززرض خ ززاتين 
تمرتبزززة توزززق ايتقزززاص معزززين خزززنت  خمززز  الزززدترياف تالمجزززنف العمميزززة التيققزززية تالرازززالل 

 ( يت ي اإقالية بأ تاع الكتي تخدد الكتي من كل  تع 1تالطاريي الجامعية   الجدتل )
                                                           

نانسي العتوب ا خدمة البحث باالتصال المباشر ا مقال منشور اي مجمة اليقظة العربية ا جامعة  26
 . 219ا ص  2118كمية المعمومات ا مصر ا  –الزقازيا 



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

 
 206 

 ( احصارية بأنواع الكتب و دد الكتب من كل نوع1جدول )

 خدد ال اخ خدد الع اتين ال تع ف
 12753 5915 الكتي 1
 98 42 الدترياف 2
 32 12 الراالل تالطاريي 3

( يبززين تتزيزز  الكتزززي 2تتزخززف الكتززي تالمقززادر بززين المةتززين العربيزززة تال كميزيززة   الجززدتل )
 تالمقادر إاي المةة .

 ( توزيع الكتب والمصادر حسب المغة2الجدول )

 خدد الع اتين ال تع ف
 17347 العربية 1
 1521 ال كميزية 2
 18848 المجمتع 

مكتبة المعمد التع س وس ال اقرية اقبإف تإزد  مازتعمة تزرتبط اداريزا بم قزي معزاتن العميزد 
لم لتن العممية بإيث تي   ا تيا لمجرد الا ت  من  بل لجان الجرد   تتد ق تفاقزيل الخزداد 

تالاترجاع تق اك غراماف تفرض خم  التزأيير المتعمزد مزن ا تيا   مثمما تد ق خممياف الخار  
  بل الماتفيد توق تعميماف قادر  بمذا ال أن .

تإتزززت  المكتبزززة خمززز  كابي زززة ذاف مجزززراف تكزززل مجزززر مزززن قزززذ  المجزززراف يت زززمن إزمزززة مزززن 
البطا زززاف مكتزززتي خمززز  كزززل بطا زززة خ زززتان الكتزززاي تر زززم تقززز يفم تمت ززز  يز زززم خزززنت  خمززز  اازززم 

دل م ززم اطززنع العززار ا ات الماززتفيد خمزز  تفاقززيل الكتززاي تاززرخة التقززتل اليززم مززن المللزل المزز
  بل العاممين وس المكتبة .
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 : اشكال مصادر المعمومات : 3.  3

ت تخف الكتي وس مكتبة المعمد التع س وس ال اقرية تقز فف توزق تع يزاف التقز يل المعتمزد  
دار  تادار  الخمزززال   العمزززتم الطبيزززة   العمزززتم اكاديميزززا تاإتزززتف خمززز  خ زززاتين وزززس ال تقزززاد   ال

الم داززية   الزراخززة   الفماززفة تخمززم الزز فس تخمززم الجتمززاع   الدي تال إززت تالبنغززة تالتفاززير   
العقة تالعقزة العقزير  تالرتايزة   تالعمزتم القزروة تالريا زة تالععيزد  تالزدين تالإقزاا .الجزدتل 

 تالمقادر ذاف العن ة بالتيقص لكل  ام خممس.( يت ي اخداد خ اتين الكتي 3)

 ( اخداد خ اتين الكتي تالمقادر ذاف العن ة بالتيقص لكل  ام خممس3جدتل )

 المجمتع العام العممس التيقص

 الطبس
 76 تع ياف الميتبراف الطبية
 111 تع ياف قإة مجتم 
 154 تع ياف تمريض

 التك تلتجس
 35 تع ياف مد س

 216 كمربااتع ياف 
 126 تع ياف ميكا يك

 الدار 

 113 تع ياف ا طمة إااباف
 129 تع ياف مإاابة

 122 تع ياف ادار   ا ت ية
 121 تع ياف ادار  المكاتي ت ظم المعمتماف

 الف تن التطبيعية
 12 تع ياف ق اخة المنبس
 12 التقميم تالتزيين المعمار 

 1143 المجمتع
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 : خدمات المكتبة  4.  3

 اما اليدماف التس تعدمما المكتبة ويمكن اجمالما خم  ال إت التالس :

 الخار  الدايمية  -1
 الخار  اليارجية -2
 التقفي الدايمس  -3
 تقتير تاات ااخ  -4
 المااخد  تابداا الم تر  العممية لمماتفيد -5

 : خدمات المكتبة االلكترونية  5.  3
تعتمززد مكتبززة المعمززد التع ززس وززس ال اقززرية خمزز  بر ززامق المكتبززة اللكترت ززس  ت ززد تززم تقززميم  

البر ززامق بإيززث يمكززن الاززتفاد  م ززم وززس البإززث خززن الع ززتان المطمززتي مززن  بززل الماززتفيد خمزز  
اااس الع زتان ات اازم المللزل   ت زد  زمل قزذا البر زامق كزل الع زاتين بميتمزل ا تاخمزا المتجزتد  

كتبززة تقززت مززن بززرامق اليبززر  وززس المكتبززاف تم قززي خمزز  إااززبة متجززتد  ت ريبززة تمتاإززة وززس الم
لمماززتفيد وززس كززل الت ززاف .تيت ززمن البر ززامق ومززرس متكامززل بع ززاتين الكتززي تالمقززادر المتززتور  
بالمكتبة مرتبزة ب زكل خممزس بإيزث يازتطي  المازتفيد الإقزتل خمز  مبتةزا  يزنل د زالق معزدتد  

بإث اللكترت زس المقزممة وزس البر زامق   تيعتمزد البر زامق وزس تقزميمم خمز  من ينل خممية ال
تقت من اإدث ال اخ المتطتر  الم اابة لممكتباف لما  2218لةة تام  الفيجتال بياك ااقدار 

 تإتتيم قذ  المةة خم   فراف الاتعنم تالبإث الاريعة .

 يقالص التالية :يمتاز البر امق الماتيدم وس مكتبة المعمد التع س بال

تويزم  اخزد   2212البر امق مقمم بمةة برمجية خالية الماتتى تقس لةة الفيجزتال بيازك  -1
 ( ياتطي  الماتفيد ااتيدامم ب كل امل .SQLبيا اف )

 يإتت  البر امق خم  تاجماف تا إة تعد بمثابة الدليل اللكترت س لمماتفيد . -2
 البر امق يإتت  خم  كل الكتي تالدترياف تالمقادر تالمراج  المتجتد  وس المكتبة  -3
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البر زززامق مفمزززرس الكترت يزززا إيزززث ان التقززز يل الزززتارد ويزززم منلزززم تمامزززا لطزززرق التقززز يل  -4
 الإديثة .

 بأمكان البر امق طباخة كل مإتتياف المكتبة خم  ترق لاتيدامما وس التد يق الا ت   -5
لبر امق خن خ تان مإدد وأن البر امق ويم ياقية التعرل خم  الع اتين خ د البإث وس ا -6

 الم ابمة  يد البإث .
البر امق مزرتبط ب زبكة ا ترا يزف دايميزة لن اازتيدام ا  إاازبة مزن إاازباف المكتبزة وزس  -7

 ت ةيل البر امق لن يلثر خم  مإتتياتم وس الإااباف اليرى .
 زززاواف غيزززر المبزززرر  مزززن يزززنل الت زززفير التزززام البر زززامق مإمزززس تمامزززا مزززن التنخزززي تال -8

لمإتتياتززززم تيتعززززذر خمزززز  الماززززتيدم ال ززززرار بززززم بززززأ   ززززكل مززززن ال ززززكال ويمززززا يمتمززززك 
المتظفززتن كممززاف مززرتر لغززراض الززديتل الزز  البر ززامق بإيززث يمكزز مم إ ززاوة كتززاي ات 
مقززدر ات التعززديل خمزز  كتززاي متجززتد مززن يززنل قززنإية مم تإززة مززن المقززمم لمكززادر 

 لتظيفس .ا
وس إالة خطل البر امق ل  ابي ات تت فزم وزأن امزين المكتبزة يإزتفظ بزأير  ازية معدلزة  -9

 م م بإيث يمكن تثبيتما بامتلة تبت ف اارع .

 : م ك  المكتبة  6.  3

المعمد التع س وس ال اقرية من  بل كادر لم يبر  طتيمة وس مجال العمل المكتبزس  مكتبةتدار 
( يت زي المززنك الزتظيفس لمكتبززة 4ازمم ماززلتل تإزد  المكتبزة. الجززدتل )ي زم اربعزة مززتظفين يرا

 .المعمد التع س وس ال اقرية

 (الم ك الوظيفي لمكتبة المعهد التقني اي الناصرية4الجدول )
 المالتلية التيقص التإقيل الدرااس الع تان التظيفس ف
 مالتل تإد  المكتبة طبس دكتترا  مدرس 1
 ار فة الكترت ية ق داة برامجياف بكالتريتس مم دس 2
 يازن كمرباا دبمتم تع س مدري و س 3
 ماك الاجنف ادار  دبمتم تع س مدري و س 4
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 : قياس رعا المستفيدين من مكتبة المعهد التقني اي الناصرية  7.  3

من اجل  ياس ر ا الماتفيدين مزن مكتبزة المعمزد التع زس وزس ال اقزرية وعزد خمزد الباإزث الز  
تقززميم ااززتمار  ااززتبيان ت ززم ف مجمتخززة مززن الاززلمة تتزخززف خمزز  خززد  مإززاتر   ت ززد ااززتيدم 
الباإث طريعة العي ة العقدية لاتعقزاا ارالمزم إزتل مكتبزة المعمزد التع زس وزس ال اقزرية   اذ تزم 

مازززتفيدا مزززن الازززاتذ  تالمزززتظفين تالطمبزززة   لمعروزززة مازززتتى  52تمار  الازززتبا ة خمززز  تتزيززز  ااززز
الر زززا لزززديمم بزززثنث معزززايير ) راض   راض الززز  إزززد مزززا   غيزززر راض (   مززز  اازززتيدام بر زززامق 
الكال لإااي ال اي الملتية لمتكراراف التس من  أ ما ان تعطي ا وكر  تا إة خن  ابة الر ا 

ين خن م زمتن مكتبزة المعمزد التع زس وزس ال اقزرية مزن إيزث ) المت ز  تالمب ز  من  بل الماتفيد
تالتجميزاف تالمنك التظيفس تت ظيم المكتبة تالمجمتخة المكتبية تاليدماف التس تعدمما المكتبة    

 ( يت ي ااتمار  الاتبيان لعياس ر ا الماتفيدين.5الجدتل )

 المستفيدين من مكتبة المعهد التقني اي الناصرية( استمارة االستبانة لقياس رعا 5الجدول )

 االسرمة المحور
 غير راض راض الى حد ما راض

 % ت % ت % ت

 الموقع
 4 2 16 8 80 40 المكتبة تتوسط الحرم الجامعي
 18 9 8 4 74 37 المكتبة بعيدة  ن العوعاء

 المبنى
 6 3 6 3 88 44 مساحة المكتبة كااية الستيعاب المستفيدين

 6 3 8 4 86 43 المكتبة ايها قا ات صالحة لممطالعة

 التجهيزات

 12 6 40 20 48 24 المكتبة تحتوي  مى أجهزة حاسوب كااية
 50 25 42 21 8 4 تحتوي المكتبة  مى أجهزة تصوير واستنساخ
 60 30 36 18 4 2 تحتوي المكتبة  مى أجهزة سمعية وبصرية

 16 8 8 4 76 38 المكتبة مدللة بشكل جيد

الم ك 
 الوظيفي

 4 2 12 6 84 42 يتميز م ك المكتبة الوظيفي بسعة الصدر
 4 2 18 9 78 39 يستجيب موظفو المكتبة لطمبات المستفيدين

 2 1 6 3 92 46 يتعاون الكادر الوظيفي مع المستفيد
 8 4 18 9 74 37 يشعر الم ك الوظيفي بحاجة المستفيد

 0 0 4 2 96 48 الكتب مرتبة  مى راوف يسهل الوصول اليهاتنظيم 
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 0 0 8 4 92 46 بطاقات الفهرسة تعم جميع الكتب والمصادر المكتبة
 0 0 14 7 86 43 وعوح البيانات اي بطاقات الفهرسة

 0 0 22 11 78 39 تمتاز طريقة الفهرسة بالسهولة واليسر

المجمو ة 
 المكتبية

 10 5 14 7 76 38 لممعموماتتوار المكتبة مصادر حديلة 
 12 6 14 7 74 37 توار المكتبة كتب مرجعية جيدة

 14 7 18 9 68 34 توار المكتبة الدوريات المتخصصة
 10 5 26 13 64 32 توار المكتبة أقراص مدمجة .

الخدمات 
التي تقدمها 
 المكتبة

 2 1 12 6 86 43 تقدم المكتبة خدمة اإل ارة بجودة  الية
 52 26 38 19 10 5 المكتبة خدمة االنترنت توار

 26 13 54 27 20 10 تقدم المكتبة خدمة تدريب المستفيدين
 86 43 14 7 0 0 تقدم المكتبة خدمة اإلحاطة الجارية

 82 41 18 9 0 0 تقدم المكتبة خدمة البت االنتقاري لممعمومات
 19.36 9.68 18.96 9.48 61.68 31 المتوسط

 تمن ينل الجدتل يمكن منإظة مايمس :

مكتبة المعمد التع س المكتبة تتتاط الإرم الجامعس تبعيد  خن ال ت زاا ممزا يجعزل  .1
 من مت عما م اابا تمنلما لقداوما .

المكتبزززة ذاف مازززاإة كاويززززة لازززتيعاي المازززتفيدين تويمززززا  اخزززاف قزززالإة لممطالعززززة  .2
 % . 87المب   ب ابة خالية بمةف المر الذ  كاي ر ا الماتفيدين خن 

مزن إيززث تجميزززاف المكتبززة وعزد تباي ززف اراا خي ززة الدرااززة مزابين الر ززا تخدمززم   وعززد  .3
% من خي ة الدرااة خم  ان المكتبزة تإتزت  خمز  اجمزز  إاازتي كاويزة    48اجم  

% إزززتل إعيعزززة تأثيزززث المكتبزززة  76ويمزززا ارتفعزززف  ازززبة الر زززا لزززدى المازززتفيدين الززز  
 المنلم .الجيد ت 

مكتبة المعمد التع س وس ال اقرية لم يكن ويما اجمزز  تقزتير تاات ازاخ كاويزة ليدمزة  .4
% مززن الماززتفيدين اززجمتا خززدم ر ززاقم ويمززا ارتفعززف  اززبة خززدم  52الماززتفيد اذ ان 

 % ب أن اإتتاا المكتبة خم  اجمز  امعية تبقرية  62الر ا تتقمف ال  
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لقدر إيث كا ف  ابة ر زا المازتفيدين بإزدتد يتميز منك المكتبة التظيفس باعة ا .5
 % تقت امر مإاتي لقالإما من جا ي المنك التظيفس . 84

% من الماتفيدين ا ادتا بأاتجابة متظفس المكتبة لطمباف الماتفيدين تتمبية  78ان  .6
 % . 4اإتياجاتمم اذ  كل خدم الر ا  ابة  ليمة جدا بمةف 

 زس وزس ال اقزرية يتعزاتن مز  المازتفيد ب ازبة كبيزر  المنك التظيفس لمكتبة المعمد التع .7
% من الر ا ال  إد ما تبمذا تكتن المكتبة  زد  6% ي ال لما  92تممتاز  بمةف 

 إععف  ابة ر ا بتعات ما م  رتادقا .
%  92ي زعر المززنك الزتظيفس لممكتبززة بإاجززة المازتفيد المززر الززذ  ت زير اليززم  اززبة  .8

% تر ززاقا المإززدتد ب اززبة   74المطمززق ب اززبة  مززن خي ززة البإززث التززس دت ززف ر ززاقا
18 . % 

%  بإازن  82إقل المنك التظيفس لممكتبة خمز   ازبة ر زا مرتفعزة تقزمف الز   .9
 ااتجابتم تاعة قدر  تتعات م م  الماتفيدين خنت  خم   عتر  بإاجة الماتفيد 

ل اتفعززف خي ززة البإززث خمزز  ان ترتيززي الكتززي خمزز  الروززتل ياززمل التقززتل اليمززا ب ززك .12
% ممزا ادى الز  ارتفزاع  ازبة الت ظزيم  96ممتاز إيث إقل خم   ابة ر ا بمةف 

 الجيد لممكتبة .
امززا بطا ززاف الفمراززة وأ مززا ت ززم جميزز  الكتززي تالمقززادر المتجززتد  وززس المكتبززة كززان  .11

 % . 96الالال التور إظا وس إقتلم خم   ابة ر ا الماتفيدين بمةف 
ة كززان امززر ممززم جززدا بال اززبة لمكتبززة المعمززد ان ت ززتح البيا ززاف وززس بطا ززاف الفمرازز .12

 % خم  مإتتى الالال . 86التع س إيث اتفق الماتفيدتن ب ابة 
% مزز مم  22% مززن الماززتفيدين اززجمف ر ززاقم التززام إ ززاوة الزز   اززبة   78 اززبة  .13

 اجمف ر اقا المإدتد خم  ان طريعة الفمراة امتازف بالامتلة تاليار .
بت ظزيم المكتبزة توعراتزم الربعززة ) ترتيزي المكتبزة خمزز  تمزن منإظزة المإزتر اليززاص  .14

روززتل تبطا زززاف الفمراززة التزززس ت زززم جميزز  الكتزززي تالمقزززادر تت ززتح البيا زززاف وزززس 
بطا زاف الفمراززة تاززمتلة ااززتيدام طريعززة الفمراززة (  جززد ان الماززتفيدين لززم يعتر ززتا 

 خم  ت ظيم المكتبة اذ كا ف  ابة خدم الر ا معدتمة قفر % .
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% من الماتفيدين خبرتا خن ر اقم بأن المكتبزة تزتور مقزادر إديثزة  75ة ان  اب .15
% مز مم خززن ر زاقم المإزدتد خززن  14لممعمتمزاف تكتزي مرجعيزة جيززد    ويمزا خبزر 

 % م مم خن الفعرتين . 11قاتين الفعرتين وس إين لم يرض 
قا اتفعف خي ة البإث خمز  ان المكتبزة تزتور الزدترياف المتيققزة ب ازبة ر زا معزدار  .16

% مزززن العي زززة خمززز  ر زززاقم المإزززدتد تبزززذلك ازززتكتن  ازززبة  18%  ويمزززا اتفزززق  68
 % . 86الر ا خن م متن الالال 

% من الماتفيدين كان رايمم بأن المكتبة تتور ا راص مدمجة لممازتفيد وزس إزين  64 .17
% م مم خن ر اقم المإدتد تخميم وأن المكتبة  د  جإف وس كازي ر زا  26خبر 

 %  92إية تتوير ال راص المدمجة ب ابة تقل ال  الماتفيدين من  ا
% إيزث  72إععف المكتبة  من مإتر المجمتخة المكتبية  ابة ر زا تقزمف الز   .18

)تززتور المكتبززة مقززادر إديثززة لممعمتمززاف تكتززي مرجعيززة جيززد  إ ززاوة الزز  الززدترياف 
 المتيققة خنت  خم  تتوير ال راص المدمجة لمراالل تالطاريي الجامعية .

لمكتبة غير  ادر  خم  تتوير يدمة ال تر ف لمماتفيدين تقذا المر اكدتم  ابة خزدم ا .19
%   تيعززى ازبي خزدم  زدر  المكتبزة خمز  تزتوير قزذ   52ر ا خي زة الدراازة البالةزة 

اليدمة ال  ظرتل يارجزة خزن إراد  المكتبزة م مزا التيقزيص المزالس ال زعيل لمزذ  
 ة اليدمة من  بل خماد  المعمد تالجامع

يدمة تدريي الماتفيدين مزن اليزدماف التزس لزم تازتتلس خمز  ر زا المازتفيدين ب زكل  .22
% ويمزززا كا زززف  ازززبة خزززدم  54% تالر ززا المإزززدتد  22تززام وعزززد بمةزززف  ازززبة الر زززا 

 % . 26الر ا  
يدمززة ااإاطززة الجاريززة التززس تعززدمما المكتبززة جززااف ب اززبة ر ززا معدتمززة تمامززا مزز   .21

% تيعزززى اززبي  86الماززتفيدين إتزز  تقززمف الزز   زيززاد   اززبة خززدم الر ززا مززن  بززل
تززد س ماززتتى الر ززا الزز  قززذا الإززد الزز  ان بع ززا مززن جممززتر الماززتفيدين ليفممززتن 
مع زز  ااإاطززة الجاريززة تإيثيززاف تمززك اليدمززة إتزز  إقززمف يدمززة ااإاطززة الجاريززة 
خم  الر زا المإزدتد مزن  بزل الزذين لزديمم معروزة بازيطة بمزذ  اليدمزة اذ بمةزف  ازبة 

 % . 14لر ا المإدتد ا
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امززا يدمززة البززث ال تعززالس لممعمتمززاف كا ززف قززس اليززرى التززس لززم تإظزز  ب اززبة ر ززا  .22
% وززس إززين كا ززف  اززبة خززدم  18إيززث إقززمف خمزز  الر ززا المإززدتد ب اززبة بمةززف 

% تيمكززن ان  عزززت اززبي قززذ  ال اززبة المتد يززة الزز  الجمززل المعروززس بمززذ   82الر ززا 
 ين يرتادتن المكتبة . اليدمة من  بل الماتفيدين الذ

ان اليدماف التس تعدمما المكتبة ) ااخار    ال تر ف   تدريي الماتفيدين   ااإاطة  .23
%  23الجاريزززة ت البزززث ال تعزززالس لممعمتمزززاف ( كا زززف  زززد إقزززمف خمززز   ازززبة ر زززا 
 تعريبا من جراا خدم تجتد معروة مابعة من  بل الماتفيدين ببعض اليدماف .

%  61الر ا التام خم  جمي  وعراف تاالمة الاتبا ة تقمف ال  تخميم وأن متتاط  .24
% تبالتززالس وززأن  اززبة الر ززا خززن  19تعريبززا وززس إززين كا ززف  اززبة الر ززا المإززدتد 

 82المكتبة تمت عما تب ايتما تاليدماف التس ت طم  بتعديمما باامكان ان تقل ال  
 اززبة معبتلززة تمععتلززة  % مززن خززدم الر ززا تقززذ  ال اززبة بإززد ذاتمززا تعززد 22% معابززل 

تخميزززم وزززأن مكتبزززة المعمزززد التع زززس وزززس ال اقزززرية  زززد إععزززف اقزززدال   زززتلما تتأايازززما 
 تااتمرارية خممما .

 االستنتاجات والتوصيات.  4

 : االستنتاجات : 1.  4

من ينل مجرياف الدرااة تاختمادا خم  الجا بين ال ظر  تالعممس لمدرااة الإالية امكن التتقزل 
 الات تاجاف التالية :ال  

مكتبززززة المعمززززد التع ززززس وززززس ال اقززززرية ويمززززا ت ززززتح تززززام لمتطمبززززاف تار ززززاداف اليدمززززة المعدمززززة  -1
لممازززتفيدين خزززنت  خمززز  ازززرخة ا جزززاز قزززذ  اليدمزززة تتازززمل خمميزززة التقزززتل لممعمتمزززاف التزززس 

 يطمبما الماتفيد .
ممازززتفيدين مزززن يزززنل تزززتور مكتبزززة المعمزززد التفزززس ال اقزززرية يزززدماف مازززا د  وزززس المعمتمزززاف ل -2

تجززاتي العززاممين ويمززا مزز  طمبززاف البززاإثين تالداراززين تالطمبززة كززت مم يتمتعززتن بميا ززة كاويززة مزز  
الماتفيد خنت  خم  تتاجدقم الماتمر م  الماتفيد وس الت ف الذ  ي عر ويم الماتفيد بالراإزة 

 إة تال تظار .تالر ا خن ماتتى اداا العاممين  ظرا لن المكتبة تورف معاخد لناترا
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اختماد مكتبة المعمد التع س وس ال اقرية  ظاما يايرا تمبازطا لنخزار  الدايميزة تاليارجيزة تان  -3
 ات اف العمل وس المكتبة تااخد الماتفيدين من الاتفاد  من يدماتما .

ت م المكتبة خددا كبيرا من الع اتين التس تمبس طمتح المازتفيد وزس الإقزتل خمز  المعمتمزاف  -4
. 

 .إيث تتتور ويم كاوة تاالل الراإةب   المكتبة يبعث الراإة وس  فتس الماتفيدين م ما م -5
تتور مكتبة المعمد التع س وس ال اقرية مجال تع يا ياتطي  الماتفيد مزن ينلزم الطزنع خمز   -6

اكبر خزدد مزن الع زاتين تتتازي  ييزاراف رغبتزم وزس الإقزتل خمز  المعمتمزة مزن يزنل اختمزاد 
   بر امق المكتبة اللكترت س .المكتبة خم

المكتبة ليس لما مت   الكترت س خم   بكة المعمتماف الدتلية كس تكتن الاتفاد  م ما ا قز   -7
 مايمكن خن طريق ال تر ف .

لززم تعتمززد المكتبززة خمزز  م مجيززة خامززة وززس التقزز يل تالفمراززة لمع ززاتين تالكتززي المتجززتد  ويمززا  -8
 متطتر يااخد  ذاكر  العاممين وس المكتبة. تا ما اختمدف خم  تق يل بدالس غير

ان مت زز  مكتبززة المعمززد التع ززس يتتاززط الإززرم الجززامعس تبعيززد  خززن ال ت ززاا ممززا يجعززل مززن  -9
 مت عما م اابا تمنلما لقداوما .

مااإة المكتبة كاوية لازتيعاي المازتفيدين تويمزا  اخزاف قزالإة لممطالعزة المزر الزذ  كازي  -12
 % .كما ا ما  87ر ا الماتفيدين خن المب   ب ابة خالية بمةف 

تجميزاف المكتبة  الف ر ا الماتفيدين م ما اذ ان المكتبة تإتت  خم  اجمز  إااتي كاوية    -11
% إتل إعيعة تأثيث المكتبة الجيد تالمنلم  76تفيدين ال  ويما ارتفعف  ابة الر ا لدى الما

.وززس إززين ان مكتبززة المعمززد التع ززس وززس ال اقززرية لززم يكززن ويمززا اجمززز  تقززتير تاات اززاخ كاويززة 
% مزززن المازززتفيدين ازززجمتا خزززدم ر زززاقم ويمزززا ارتفعزززف  ازززبة خزززدم  52ليدمزززة المازززتفيد اذ ان 

 م  اجمز  امعية تبقرية .% ب أن اإتتاا المكتبة خ 62الر ا تتقمف ال  
يمتاز مزنك المكتبزة الزتظيفس بازعة القزدر بتعزامممم مز  رتاد المكتبزة إيزث كا زف  ازبة ر زا  -12

% تقززت امززر مإاززتي لقززالإما مززن جا ززي المززنك الززتظيفس .كمززا ان  84الماززتفيدين بإززدتد 
تياجزاتمم % من الماتفيدين ا ادتا بأاتجابة متظفس المكتبة لطمبزاف المازتفيدين تتمبيزة اإ 78

% .لن الكززادر يتعززاتن مزز  الماززتفيد ب اززبة  4اذ  ززكل خززدم الر ززا  اززبة  ززليمة جززدا بمةززف 
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% مززن الر ززا الزز  إززد مززا تبمززذا تكززتن المكتبززة  ززد  6% ي ززال لمززا  92كبيززر  تممتززاز  بمةززف 
إععف  ابة ر ا بتعات ما م  رتادقا . وس الت ف  فام ي عر المنك الزتظيفس لممكتبزة بإاجزة 

% مزن خي زة الازتبيان التزس دت زف ر زاقا المطمزق  92المزر الزذ  ت زير اليزم  ازبة  الماتفيد
 % . 18% تر اقا المإدتد ب ابة   74ب ابة 

ترتيي الكتي وس روتل يامل التقتل اليما ب كل ممتاز إيث إقل خمز   ازبة ر زا بمةزف  -13
راززة ت ززم جميزز  % ممززا ادى الزز  ارتفززاع  اززبة الت ظززيم الجيززد لممكتبززة . لن بطا ززاف الفم 96

الكتززي تالمقززادر المتجززتد  وززس المكتبززة ممززا ادى الزز  إقززتلما خمزز   اززبة ر ززا الماززتفيدين 
% .لت زززتح البيا زززاف وزززس بطا زززاف الفمرازززة لن طريعزززة الفمرازززة امتزززازف بالازززمتلة  96بمةزززف 

تاليار. اذ ان الماتفيدين لم يعتر زتا خمز  ت ظزيم المكتبزة اذ كا زف  ازبة خزدم الر زا معدتمزة 
 % . قفر

المكتبززة غيززر  ززادر  خمزز  تززتوير يدمززة ال تر ززف لمماززتفيدين تقززذا المززر اكدتززم  اززبة خززدم ر ززا  -14
%   تيعزززى اززبي خززدم  ززدر  المكتبززة خمزز  تززتوير قززذ  اليدمززة الزز   52خي ززة الدرااززة البالةززة 

ظرتل يارجة خن إراد  المكتبة م ما التيقيص المالس ال عيل لمذ  اليدمة من  بل خماد  
الجامعة .توس الت ف ذاتم وأن يدمة تدريي الماتفيدين من اليزدماف التزس لزم ت زطم  المعمد ت 

 بما المكتبة .
يدمة ااإاطة الجارية التس تعدمما المكتبة تيدمة البزف ال تعزالس لممعمتمزاف تيمكزن ان يعززى  -15

اززبي ال اززبة المتد يززة وززس كاززي ر ززا الماززتفيدين الزز  الجمززل المعروززس بمززذ  اليدمززة مززن  بززل 
ماززتفيدين الززذين يرتززادتن المكتبززة . مززن جززراا خززدم تجززتد معروززة ماززبعة مززن  بززل الماززتفيدين ال

 ببعض اليدماف .
تخميم وأن متتاط الر ا التام خزن المكتبزة تمت عمزا تب ايتمزا تاليزدماف التزس ت زطم  بتعزديمما  -16

ازبة % من خدم الر ا تقذ  ال ابة بإد ذاتما تعد   22% معابل  82باامكان ان تقل ال  
معبتلززززة تمععتلززززة تخميززززم وززززأن مكتبززززة المعمززززد التع ززززس وززززس ال اقززززرية  ززززد إععززززف اقززززدال   ززززتلما 

 تتأاياما تااتمرارية خممما .
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 : التوصيات  2.  4

 وس  تا الات تاجاف التارد  امكن التتقل ال  اتجاقاف العمل الماتعبمس التالية :

المكتبزززة ان يكزززتن خزززدد اجمزززز  الإاازززتي اكثزززر مزززن الإزززالس ليةطزززس إاجزززة  ي بةزززس لدار  -1
 الماتفيدين تيعمل من ات اف ا تظارقم .

ربززززط بر ززززامق المكتبززززة ذت الفعاليززززة المنلمززززة لمبإززززث العممززززس ب ززززبكة المعمتمززززاف الدتليززززة  -2
 ال تر ف ليتمكن الماتفيد من ااتةنلم لغراض البإث العممس ت ف ماي اا .

تمززد مكتبززة المعمزد التع ززس وززس ال اقزرية خمزز   ظززام تقز يل خززالمس معززرتل ي بةزس ان تع -3
ت ظام ومراة مدرتس م  ااتةنل ذت  اليبر  وس مجال المكتباف الجامعية لتقميم قذا 

 التق يل تالفمراة العممية . 
يتتجي خم  مكتبزة المعمزد التع زس وزس ال اقزرية القتمزام باليزدماف اليزرى التزس تعزدمما  -4

ن تم مززززززا يدمززززززة التقززززززتير تالات اززززززاخ تيدمززززززة الإاطززززززة تالبززززززث ال تعززززززالس لمماززززززتفيدي
 .مافلممعمت 

ا امزززززة ال زززززدتاف تالمإا زززززراف لممازززززتفيدين لتعزززززريفمم بيدمزززززة الإاطزززززة تالبزززززث ال تعزززززالس  -5
 لممعمتماف ليمق معروة جيد  لدى الماتفيدين ب أن قذ  اليدماف  اليدماف .

ن اجززل تفعيززل يدمززة ال تر ززف التززس تعززدمما زيززاد  الززدخم المززالس تالتيقيقززاف لممكتبززة مزز -6
 المكتبة لمماتفيدين لتجتد ال عل التا ي وس قذ  اليدمة .

ا امززة الززدتراف المكثفززة مززن  بززل كززادر المكتبززة لم تاززبس المعمززد ترتاد المكتبززة مززن الطمبززة  -7
 تالباإثين لمتعريل بالكتي تالمقادر تالمراج  العممية تال اا ية الإديثة التزس تزديل الز 

 المكتبة .
مززن ال ززرتر  بمكززان ان تمززتم المكتبززة بمت ززتع الخززنم خززن كززل مززاقت جديززد مززن الكتززي  -8

تالمقادر تالمراج  خن طريق تاالل الخنم المتيار   من امكا ياف المعمد تااتةنل 
 متا   التتاقل الجتماخس لمذا الةرض .

الدتليززة لممعمتمززاف كززس خمزز  المكتبززة القتمززام بأ  ززاا مت زز  الكترت ززس لمززا خمزز  ال ززبكة  -9
 ياتفيد من يدماتما الطالي تالاتاذ معا .
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ي بةززس ان تمززتم المكتبززة بإقززتلما خمزز   اززخ الكترت يززة لززبعض المقززادر العمميززة المممززة  -12
لتعزديمما الز  الماززتفيدين م مزا المززر الزذ  يعززز اتاقززر التتاقزل بززين المازتفيد تالمكتبززة 

 تالطمبة لناتفاد  من يدماتما .مما يفرض إ تر المكتبة وس ذقن الباإثين 

 المصادر

ايمان رم ان مإمد إاين   دتر المكتباف الجامعيزة وزس دخزم التقزتل الإزر لممعمتمزاف:  .1
المكتبززة المركزيززة الجديززد  بجامعززة العززاقر   متذجزززا   بإززث معززدم الزز  المجمززة الدتليززة لعمزززتم 

معمتمززززاف تالر ززززيل   المكتبززززاف تالمعمتمززززاف   م  ززززتراف الجمعيززززة المقززززرية لممكتبززززاف تال
 . 2215  العاقر     1العدد  2المجمد 

جميمززة اإمززد جززابر   اليدمززة المرجعيززة الر ميززة وززس المكتبززاف الكاديميززة وززس لب ززان: درااززة  .2
تجريبية   بإث معدم ال  مجمة المكتباف تالمعمتماف تالتتثيق وس العالم العربس   م  تراف 

ادار  المعمتمززاف تالتتثيززق تالترجمززة    -التقززال  طززاع الخمززال ت  -جامعززة الززدتل العربيززة 
 . 2215   2العاقر     العدد 

جيا ززززا  ااززززم اززززالم   التقززززتل الإززززر لممعمتمززززاف وززززس المكتبززززاف الجامعيززززة: جامعززززة العمززززتم  .3
تالتك تلتجيا  متذجات   بإث معدم ال  الملتمر الدتلس التل لممكتباف تالمعمتماف تالتتثيق: 

ف   م  زتراف مركزز البإزث تتطزتير المزتارد الب زرية رمزاح تجمعيزة التقتل الإر لممعمتمزا
 . 2218المكتباف تالمعمتماف الرد ية تالجمعية الجزالرية لممكتباف تالمعمتماف   خمان   

إمد  خبد العميم البدت . المكتباف تمراكزز مقزادر الزتعمم مزن المكتبزة التلز  إلز  المكتبزة  .4
 .العاقر : قبة ال يل العربية لم  ر تالتتزي   )د.ف(  -الوترا ية.

خمززان : دار قززفاا  -. 1ط -ربإززس مقززطف  خميززان . مبززاد  خمززم المكتبززاف تالمعمتمززاف. .5
 .2211لم  ر تالتتزي    

د . يزدماف المعمتمزاف خمز  اا تر زف تمردتداتمزا خمز  المكتبزاف . متزاح زكزس إازين الزتر  .6
تزاريخ a. http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=5306خمز  الزرابط 

 2222-7-12الطنع 
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-.1ط-الاززززززززعيد مبززززززززرتك إبززززززززراقيم  المكتبززززززززة الجامعيززززززززة تتإززززززززدياف مجتمزززززززز  المعمتمززززززززاف. .7
 .2229اااك درية:دار التواا  

  داتد   اليدمززززة المرجعيزززة الر ميززززة بالمكتبززززاف الجامعيزززة وززززس العززززراق: درااززززة ازززممان جززززتد .8
اازززتطنخية   بإزززث معزززدم الززز  المجمزززة الرد يزززة لممكتبزززاف تالمعمتمزززاف   م  زززتراف جمعيزززة 

 . 2215   3العدد  52المكتباف تالمعمتماف الرد ية   المجمد 
العاقر :المكتبة -تالمعمتماف . ايد إاي اهلل.المتاتخة العربية لمقطمإاف خمتم المكتباف .9

 .2221الكاديمية
مقزر  -طارق مإمتد خباس . يدماف المكتباف اللكترت ية  متذج لممكتباف المريكيزة .  .12

 124ص 2227الجديد  : المركز القيل لمطباخة  
-خزززززامر إبزززززراقيم   زززززديمجس /الكتزززززي تالمكتباف:المزززززديل الززززز  خمزززززم المكتبزززززاف تالمعمتمزززززاف. .11

 1979ة بةداد:دار الإري
مجمززة  -خبززد المجيززد الروززاخس. المكتبززاف الجامعيززة تدترقززا وززس خقززر تطززتر التقززالف . .12

  2212  3  ع 3222العربية 
خبززد قززبار خبززد الززرإيم . يززدماف المعمتمززاف وززس المكتبززة المركزيززة لجامعززة ال مززرين درااززة  .13

ميززة راززالة ماجاززتير  الجامعززة المات قززرية : ك-ا ززرال  غ يززة يمززاس قززالي. -تطتيريززة.
 . 2224امداي.  ام المكتباف تالمعمتماف  

خرتبزززة إيزززدر ي زززر   يزززدماف المعمتمزززاف االكترت يزززة وزززس المكتبزززاف الجامعيزززة العرا يزززة:  .14
 . 2216درااة تطتيرية   راالة ماجاتير معدمة ال  كمية الداي جامعة بةداد   

 -.1ط -ف.غالزززي خزززتض ال تايازززة. يزززدماف المازززتفيدين مزززن المكتبزززاف تمراكزززز المعمتمزززا .15
 . 2222خمان : دار قفاا  

ويقززل خبززد اهلل إاززن الإداد.يززدماف المكتبززاف الجامعيززة الاعتدية:درااززة تطبيعيززة لمجززتد   .16
 . 27  ص 2223الرياض: مكتبة الممك ومد التط ية   -ال اممة.

خمزززززان : دار الإامزززززد   -مإمزززززد خزززززتض الترتزززززتر . إدار  الجزززززتد  ال زززززاممة وزززززس المكتبزززززاف . .17
2228 . 
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إزززس خبزززد المزززاد . المعمتمزززاف تتك تلتجيزززا المعمتمزززاف خمززز  اختزززاي  زززرن جديزززد . مإمزززد وت .18
 145ص  2222العاقر  : الدار العربية لمكتاي  

م تم  مإمد خبد الر ا ال مر    تا   المكتبزاف الفرخيزة لن ازام العمميزة وزس كميزة الداي  .19
داي جامعزة البقزر  جامعة البقر  : درااة ماإية   راالة ماجاتير معدمة ال  كميزة ال -
  2216 . 

 ا اس العتتي   يدمة البإث بالتقال المبا ر   معال م  تر وس مجمة اليعظة العربيزة    .22
 .2228كمية المعمتماف   مقر    –جامعة الز ازيق 


