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 واقع مكتباث مدارس املوهوبني واملتميزين يف مدينت البصرة
 د. محمد عوده عميوي.الباحثة منتيى محمد جواد            أ

قسم المعمومات وتقنيات المعرفة/ كمية اآلداب   جامعة البصرة / 
Montha.gm.info@gmail.com 

 : الممخص
يزين في المدارس الثانوية لمدينة البصرة ييدف البحث الى تعرف عمى واقع مكتبات الموىوبين والمتم

ومدى تطابقيا مع المعايير العربية وقد اعتمد المعيار العربي الموحد لممكتبات المدرسية فيما يتعمق 
بمساحة المكتبات المشمولة بالدراسة ونتائجيا واألجيزة والمعدات واألثاث المستخدم ومجاميع الكتب 

خصص المالي ليذه المدارس أضافة الى دور ىذه المكتبات في تعزيز التي تحوييا والعاممين فييا والت
ودعم العممية التربوية والتعميمية ومدى تغطية ىذه المكتبات لممناىج الدراسية والخدمات المكتبية التي 
تقدميا الى المجتمع المدرسي ومدى مواكبتيا لمتطور الحاصل في المكتبات المدرسية بغية تمبية 

مبة وأعضاء  الييئات التدريسية تم استخدام المنيج الوصفي الميداني وتم اعتماد أدوات احتياجات الط
الدراسة المتعمقة باالستبيان الذي وزع عمى الطمبة وأعضاء الييئة التدريسية وأمناء المكتبات كما تم 

األعمال التي اعتماد أداة المقابمة التي خصصت ألمناء المكتبات والعاممين فييا لكونو اعرف لطبيعة 
يقومون بيا من سجالت ومجموعة مكتبية  ومساحة المكتبة واألثاث الموجود والخدمات المكتبية 
ومدى مطابقتيا لممعيار المذكور أعاله كما قامت الباحثة بمقابمة مع مدراء المدارس وشعبة المكتبة 

 ر .تكرفي مديرية التربية البصرة .اضاف الى المالحظة والزيارة الميدانية الم
 )المكتبات المدرسية ,مكتبات الموىوبين, مكتبات المتميزين(.: الكممات المفتاحية

The reality of the libraries of talented and distinguished schools in the 

city of Basra 

Researcher: Muntaha Muhammad Jawad 
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Abstract 

The research aims to identify the reality of the talented and distinguished 

libraries in the secondary schools of the city of Basra and their conformity 

with the Arab standards. These libraries enhance and support the educational 

process and the extent to which these libraries cover the curricula and library 

services they provide to the school community and the extent to which they 

keep pace with the development taking place in school libraries in order to 
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meet the needs of students and faculty members. Faculty members and 

librarians. The interview tool that was allocated to librarians and their 

employees was also adopted because I know the nature of the work they do in 

terms of records, office collection, library space, existing furniture and office 

services and their compliance with the above-mentioned criterion. The 

researcher also conducted an interview with school principals and people The 

library in the Basra Directorate of Education. In addition to the observation 

and frequent field visit. 

Keywords (school libraries, talented libraries, distinguished libraries). 

 المقدمة :
من العممية التربوية والتعميمية وخاصة في مدارس  د المكتبات المدرسية جزء ال يتجزأتع

عى الى ابراز دورىا في صقل ىذه الفئة النادرة في الموىوبين والمتميزين حيث تس
المجتمع والعمل عمى تنميتيا واستثمارىا من خالل اكتساب الطالب الميارات المتجددة 

.تضمن البحث أربعة مباحث المبحث األول تضمن )المشكمة ,األىمية  مع عصره
ابقة( وفي المبحث الدراسات الس حدود البحث, البيانات,  ,األىداف ,المنيج ,أدوات جمع

,تعريف الطمبة  الثاني تم التركيز عمى تعريف المكتبات المدرسية ,أىميتيا ,وظائفيا
يم ,الفرق بينيم وبين الطمبة الجادين المتميزين ,خصائصيم ,أساليب رعايتالموىوبين و 
تعريف مدارس الموىوبين والمتميزين, ,أنواع خدمات المعمومات المقدمة ’والمجتيدين 

مكتبة ,اما المبحث الثالث فقد خصص لتحميل أسئمة المقابمة الموجية الى مدراء في ال
المدارس وامناء المكتبات وفي المبحث الرابع فقد تم عرض ما توصل اليو البحث من 

                                   نتائج وتوصيات.                                  
ام لمبحثلمبحث األول : االطار العا  

 مشكمة البحث : يمكن تحديد مشكمة البحث من خالل األسئمة التالية:
ىل تتوفر لممكتبة القدرة عمى تمبية احتياجات المستفيدين من األساتذة والطمبة ؟-1  
ىل تتوفر التخصيصات المالية ليذة المكتبات ؟-2  
تمف اشكاليا ىل تتوفر  مكتبات الموىوبين والمتميزين مصادر معمومات غنية بمخ-3

وموضوعاتيا ؟   وانوعو  
ماىي الخدمات التي توفرىا ىذه المكتبات لمطبة الموىوبين والمتميزين ؟-4  
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ىل ىناك متخصصين في مجاالت المعمومات والمكتبات ؟-5  
 أىمية البحث

توضيح أىمية أىداف وظائف المكتبات المدرسية ودورىا الكبير في دعم وأسناد -1 
من خالل توسيع المدارك الثقافية وأثراء المناىج الدراسية لفئة معينة العممية التعميمية 

 ومميزة من فئات المجتمع وىم الطمبة  مدارس مكتبات الموىوبين والمتميزين  
بيان أىمية القيمة العممية والثقافية لواقع مكتبات مدارس  ثانوية الموىوبين -2

 والمتميزين 
ات تمك المدارس باعتبارىا كأداة الحصول عمى بيان أىمية الدور الكبير لمكتب -3

ت والخبرات فميما كانت البرامج التعميمية امعمومات لممجتمع المتعمم واكتساب الميار 
خدام  الخدمات تالمعدة والمؤىمة تأىال جيد فأنيا تضل ينقصيا القصور دون اس

 المكتبية .
ل استخدام تكنموجيا  بيان الدور اإليجابي لممكتبات المعنية بالبحث من خال -4

 المعمومات وزيادة فاعمية خدماتيا إلسناد وتطور العممية التعميمية والمناىج الدراسية .
 أىداف البحث :

معرفة مدى دور مكتبات مدارس الموىوبين والمتميزين في تطوير ودعم العمميات -1 
 التربوية.

معمومات .في تمك النعرف عمى مدى تقديم الخدمات ومدى استخدام تكنموجيا ال-2
 المدارس.

التعرف عمى مفيوم الموىوب والمتميز وصفاتيم وتحديد طرق اكتشافيم وأساليب -3
 رعايتيم.

تيدف الى التعرف الى مدى كفاية التخصصات المالية .-4  
التعرف الى التحديات والصعوبات التي تقف عائقا امام مكتبات مدارس الموىوبين -5

ف مسيرتيا التعميمية في مدينة البصرة والمتميزين في تحقيق اىدا  
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تيدف االى وضع الحمول والمقترحات  التي من خالليا تسيم في تحسين الخدمات  -6
المقدمة وجودة العمل وتطوير األداء في مكتبات مدارس الموىوبين والمتميزين لتأخذ 

. دورىا اليادف والفعال من أجل خمق جيل واعي يساىم في التطور وتقدم العممي  
 تساؤالت البحث

ىل يتوفر الموقع والمكان المناسبين لمكتبات مدارس الموىوبين والمتميزين ؟ من -1
 حيث 

الى أجيزة وأثاث وموظفي   بحيث يتسع اكبر عدد من الطمبة باإلضافة سعة المكان -أ
 المكتبة 

رفيو الجو اليادئ وكذلك سيل  ان يكون الموقع بعيدا" عن الضوضاء حيث يتوف-ب
وصول اليو.ال  
قابل لمتوسع في المستقبل -ج  
ىل يوجد أقبال من قبل الطمبة الموىوبين والمتميزين الى المكتبة وىل يتوفر لدييم -2

 الوقت الكافي لزيارة المكتبة؟ 
ىل يتوفر أمين مكتبة متخصص في عمم المعمومات والمكتبات يكون أكثر خبرة من -3

حتياجات المستفيدين من الخدمات المكتبية؟عمى  تمبية ا غيره من  المتخصصين يعمل  
ىل تتوفر المقاومات المادية في األنفاق عمى المكتبات مدارس الموىوبين --4

ومكتبات مدارس المتميزين  وبالتالي تجييزىا باألجيزة والمعدات الحديثة او باألثاث  
ل تعمل عمى او في تنمية مقتنياتيا بحيث تكون كافية لتقديم خدمات فعالة  بشكل افض

 ارتقاء مستوى الخدمات المكتبية  ؟.
ىل تتوفر بيئة بحثية سميمة من حيث وسائل التكنموجيا  المتميزة تحرك العمل داخل -5

 المكتبة؟
 منيج البحث :-

تيدف الى وصف وتحميل واقع مكتباتاعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي الميداني   



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 1237 

تقدمو ىذه  يات وااليجابيات  المحيطة بو ومامدارس)الموىوبين والمتميزين  ( بالسمب
المكتبات من أنشطة وخدمات  فعمية لمموىبين  والمتميزين  وتحديد  اتجاىات 

الموىوبين والمتميزين  نحو استخدام المكتبات لالستفادة من خدماتيا في تنمية قدراتيم 
ذا الواقع والتي و مواىبيم . عن طريق جمع كمية من البيانات والمعمومات المرتبطة بي

تم تحميميا وتصنيفيا من خالل االستبيان والمقابمة والمالحظة والزيارة الميدانية ومن ثم 
الخروج بمعطيات ذات نتائج عديدة التي من خالليا استفادت  منيا الباحثة في وضع 
 حمول مناسبة لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدميا مكتبات الموىوبين والمتميزين  .

 أدوات جمع البيانات.
وىي من اكثر أساليب جمع البيانات فعالية وانتاجية فيي تساعد الباحث   المقابمة :-1

في الحصول  عمى معمومات الستفادة منيا في بحثو  فيي تتم بين القائم بالمقابمة و 
الشخص المعني بالمقابمة وذلك بيدف جمع البيانات الني يحتاجيا الباحث وتيدف الى 

كثر الوسائل المستخدمة في جمع البيانات لمرونتيا لذا تعد   أضا محدد تحقيق غر 
لذلك من الواجب اعتمادىا في جمع البيانات والمعمومات وتكون األسئمة  محدد من قبل 

الباحثة قامت الباحثة بمقابمة أمناء مكتبات مدراس الموىوبين  ومكتبات مدارس 
كثر  خبرة واطالع من غيرىم في جميع المتميزين  لسيولة االتصال بيم ولكونيم أ

الخدمات واألمور المكتبية وقد أمضينا وقتا" في توضيح األسئمة المدرجة في المقابمة 
وكان نتيجة ذلك الحصول عمى معمومات المتعمقة بالواقع الفعمي  ليذه المكتبات 
واألثاث لمتعرف عمى  الموارد البشرية ومؤىالتيم وتخصصاتيم ،  والمجموعة المكتبية 

الخ  وكذلك معرفة  اىم المعوقات التي تواجية عمل  000الموجود واألجيزة والمعدات 
يجاد الحمول المناسبة  من خالل المقترحات .  تمك المكتبات وا 

عتماد عمى المالحظة والزيارة الميدانية لغرض تم ا المالحظة والزيارة الميدانية:-2
لمتميزين و قامت الباحثة  بزيارتيا اكثر من معرفة واقع مكتبات مدارس الموىوبين وا

 مرة ومعرفة اىم الصعوبات والمعوقات وتشخيصيا .
 حدود البحث :-



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 1238 

دراسة  دور مكتبات مدارس الموىوبين والمتميزين في مدينة الحدود الموضوعية:   -1
البصرة من حيث. المبنى، والموقع  ،والتجييزات ،والمجموعات المكتبية ،والموارد  
شرية ،واالجراءات الفنية ، واستخدام تقنيات التكنموجيا .الب  
مكتبات مدارس الموىوبين والمتميزين في مدينة البصرة : دراسة لحدود المكانية : ا-2

 ميدانية .
:امتدت الفترة الزمنية لجمع البيانات والمعمومات المتعمقة بموضوع  الحدود الزمانية-3

(, 2022- 2021البحث ما بين                  )  
 الدراسات السابقة
 ماجد صاحب طالب/العراق مكتبات مدارس المتميزين العراقية:’أزىار زاير جاسم 

(0202( تشرين الثاني )1( ،ع)3مج) المجمد–مية دراسة تقوي  
يزين في العراق و في بغداد تيدف الدراسة عمى معرفة واقع مكتبات مدارس المتم

لممعايير العربية والعالمية فيما يخص بناية المكتبة ،  وتقويميا ومدى تطبيقيا تحديدا
المجموعة المكتبية ، المالك الوظيفي ، التخصص المالي ، دور مكتبات ىذه المدارس 

ة ، وخدمات المعمومات التي تقدميا ،وقدرتيا عمى ي دعم العممية التعميمية والتربويف 
ستخدمت الباحثة المنيج اسين ،تمبية احتياجات المستفيدين سواء كان وطمبة او مدر 

الوصفي في الجانب العممي لمجمع البيانات والمعمومات حول مكتبات مدارس المتميزين 
من خالل  االستبانةالى جراء المقابمة مع أمناء المكتبات المدرسية واستخدام  باإلضافة

وتوصمت الباحثة الى عدد من توزيعيا عمى مكتبات مدارس المتميزين في بغداد 
 النتائج أىميا 

عبارة متميزين حيث كانت أغمب المكتبات باليتوفر مبنى مستقل لمكتبات مدارس ال-1
 عن قاعات ذات مساحة صغيرة 

0قمة الموارد البشرية المتخصصة في مجال المعمومات والمكتبات -2  
0قمة وقدم أثاث المكتبات -3  
0ضعف التخصصات المالية التي تخصص لممكتبة -4  
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-راسة بمجموعة من التوصيات منيا:وخرجت الد  
0يجب توفير بناية مستقمة  لممكتبة -1  
0توفير موارد بشرية متخصص في مجال المعمومات والمكتبات -2  
0رفد المكتبة بأحدث التجييزات واألثاث المناسب -3  
تخصيص ميزانية مستقمة لمتمبية احتياجات المكتبة .-4  

المبحث الثاني: الجانب النظري : يتضمن المبحث التعريف بالمكتبة المدرسية ,أىدافيا 
,فضال عن تعريف الطمبة  الموىوبين والمتميزين ,خصائصيم  .وظائفيا ,خصائصيا

الى  باإلضافةتيدين م ,الفرق بينيم وبين الجادين والمج,الكشف عنيم ,وأساليب رعايتي
المكتبات.تعريف مدارس الموىوبين والمتميزين وخدمات المعمومات المقدمة في   

تعريف المكتبة المدرسية :تعرف المكتبة المدرسية نوع من أنواع المكتبات ىدفيا دعم 
العممية التربوية وتعزيز المناىج الدراسية النظرية منيا والعممية أضافة"الى تشجيع 
القراءة كما انيا تؤدي أغراض تربوية وثقافية في المدارس االبتدائية والثانوية عمى 

(1. ) المينية اعيا االكاديمية اواختالف أنو   
 أىداف المكتبة المدرسية :

(2)-ان من األىداف الرئيسية التي تسعى المكتبة الى تحقيقيا كاالتي :  
0طالع لدى الطمبة ن خالل غرس عادات حب القراءة واالتنمية القدرات القرائية م—1  
القرائية  واىتماماتيم منح الطمبة فرصة مناقشة الكتب واالسيام في تكوين خبراتيم-2

0ىتمامات ذات الشأن اعدتيم عمى تكوين مجال رحب من االمن خالل مس  
 اآلدابالخبرات الجمالية وتنمية قدراتيم عمى تقدير  اكتسابمساعدة الطمبة عمى -3

 والفنون واالستمتاع بيا 
( 3تعميم الطمبة وتيذيبيم وتعويدىم عمى العادات السميمة في البحث والقراءة )-4  
م مساعدة الطمبة عمى استخدام مصادر المعمومات بصورة ذاتية عن كيفية استخدامي-5

رائط المعرفة وغيرىا من مصادر المعمومات الحديثة لمكتب والدوريات  والحواسيب وخ  
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أوقات الفر اغ باستخدام المكتبة  من حيث التسمية  تعميم الطمبة عمى كيفية استثمار-6
0والمتعة والفائدة   

 الوظائف المكتبية:-.
( 4) -ولممكتبة وظائف ىامو منيا كمايمي :   
تنمية  ميارات المطالعة واإلرشاد القرائي والمرجعي لمطمبة من خالل خدمات -1

المراجع واألنشطة المكتبية كالندوات والمحاضرات  والبحوث والمقاالت والصحافة 
. واإلذاعة  

ل عمى حل مشكالتو  مثل مشكمة المساىمة في خدمة المجتمع المحمي والعم-2
قامة المناسبات المختمفة وميرجانات القراءة    0التصحر األمية والتوعية وا 

االجتماعية كالتعاون والنظام والمحافظة عمى البيئة واحترام الممكية  غرس القيم -3
0العامة   

تي تعزيز المناىج الدراسية وذلك من خالل مساعدة الطمبة باستعارة المصادر ال-4
تبحث فيما يدرسونو ضمن مناىجيم الدراسية مما يسيم في توسيع مداركيم وعمق 

( 5فيميم لمواضيعيم الدراسية )  
دعم األنشطة الالصفية كاالشتراك في المسرح المدرسي والمقاالت في الصحافة -5

عتماد الطمبة عمى مصادر المكتبة باقتباس ما االمدرسية وفي أسبوع الخطابة من خالل 
  0اجونو من معمومات عن المواضيع التي يرغبون في طرحيا امام الطمبة يحت
ي في نفوس الطمبة من خالل تشجيعيم عمى عمى اقتناء س حب العمل المكتبغر -6

 مصادر المعمومات وأنشاء مكتبات خاصة بيم. 
 خصائص المكتبة المدرسية

(6)-لممكتبة خصائص مميزة يمكن تمثيميا في النواحي التالية :  
تتعامل مع األطفال ذات القدرات المحدودة الذين يقرءون بصعوبة بجانب تعامميا -1

  0مع األطفال الذين لدييم حسن القراءة 
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تحتوي عمى الكثير من الصور والممصقات والبطاقات وغيرىا اكثر مما تحتويو -2
  0المكتبات األخرى 

ي الحياة المدرسية وسد تعد جزء من مجتمع كونيا تمثل احد العوامل المتكاممة ف-3
 احتياجات المستفيدين والمحيط الخارجي . 

التعميمية والتربوية في تقديم خدماتيا   باألىدافوثيقة الصمة  بأىدافتربط المكتبة -4
حيث ان اليدف األساسي من وجودىا مساعدة المدرسة في تحقيق رسالتيا في مختمف 

  0النواحي التعممية والتربوية 
ي التغمب عمى عديد من المشكالت والصعوبات الثقافية والتعميمية.ف اإلسيام– 5  

تعريف الطالب الموىوب :الطالب الذي يمتمك أداء عالي واستعداد متميز لألبداع في 
الطالبية سواء كانت العممية ،األدبية ،الرياضية  األنشطةأكثر من مجال من مجاالت 

حصيل الدراسي وبقدرات عقمية في التفكير ،المينية ،الثقافية أضافة الى تميزىم في الت
ة خاصة ال تقدم ضمن البرامج التربوي حيث يحتاج الى برامج وخبرات تربوية اإلبداعي

(. 7تجاه ذاتو  والمجتمع  ) إسياماتوالتقميدية لكي يشعر بأىمية   
تعريف الطالب المتميز: الطمب الذي يتم قبولو بعد أجتيازه  اختبارين األول لقياس 

تحصيمو في بعض المواد الدراسية  و حصولو عمى  الختبار ي قدرة العقمية ، والثانال
ويشترط في قبولو في مدارس  االبتدائيةالعامة لمدراسة  االمتحاناتاعمى المجاميع  في 

(   8يكون من المكممين والراسبين خالل سنين دراستو السابقة   ) المتميزين  أن ال  
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 خصائص الطمبة الموىوبين والمتميزين  )9()12(

 الكشف عن الموىوبين والمتميزين
أوال - أختبارات الذكاء الفردية : وىي االختبارات التي تمكن الباحث من خالليا 

فيعبر المفحوص عن قدرتو  االستجابةاكتشاف خفض مستوى القمق ونوعية 
بشكل طبيعي وىي االختبارات تطبق في وقت واحد وفي شخص واحد وفي وامكانيتو 

(11جمسة واحدة .)  
( 10الفردي) االختباراتومن أشير   
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مكون من ثالثين فقرة مرتبة  اختبارصمم العالم بنية  أختبارات ستانفورد بينة :-1
ير حسب صعوبتيا بقياس وظائف عقمية متنوعة من أىميا الحكم واألستعاب والتفك

من  االختباريقارب الساعة والنصف ويعد ىذا  ما أألستداللي ويستغرق مدة تطبيقو
التربوية تم تطويره لكثر من لمغة وفي أكثر من دولة وكانت أخر  االختباراتئل ااو 

2 1992عممية تطوير عام   
أختبار وكسمر :-0  

 االختبارطبيق نتيجة لالنتقادات التي وجيت ألختبارستانفورد ويتم ت االختبارصمم ىذا 
0(دقيقة  40-30بين ) (دقيقة ومدة تصحيح تتراوح ما 50-75)  

الذكاء الجمعية : اختباراتثانيا :   
ألختبا رات ر ىذا النوع من اوظي األفراد عمى مجموعة من  االختباراتتطبق ىذه 

 العالية بتكمفتيايتعمق  الذكاء الفردية فيما الختباراتالتي وجيت  لالنتقادات نتيجة 
( 13وتكمفة تدريب الفحصين أضافة الى تحيزىا المغوي  )  

األبداع : اختباراتثالثا :   
نتيجة لتنافس الدول المتقدمة في مجال التطور التقني  االختبارظير ىذا النوع من 

 كأساس لتقدم الشعوب وتصنف ىذه االختباراتوالعممي والحاجة الى المزيد من األبداع 
 الى نوعين 

: اإلبداعيرنس لمتفكير ختبارتو ا -1  
ا  ختباراختبارات األبداع ويتكون من صورتين ىما االفي  وشيرتا  استخداماويعد أكثر 

نسختو أألخيرة وجرى عميو عدة   االختبار فيالشكمي وقد طور ىذا واالختبار لفظي 
  1992تعديالت عام 

جيمفورد : اختبار -2  
من تفاعل ثالث أبعاد ىي العمميات  يتكون اإلنسانيان العقل  االختباريشير ىذا 

(قدرة وظيفة فيما بعد الى  120يقارب ) والمحتوى والنواتج وحاول العالم  تحديد ما
(14أعمالة لكثير من التطور )  
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 أساليب رعاية الموىوبين والمتميزين :
 0(1ىنالك  أساليب تجمع  الطمبة الموىوبين والمتميزين كما مبين  في الجدول رقم )

(15 )  
(1جدول)  

 أساليب رعاية الموىوبين والمتميزين 
 

 انخسشٌع االثشاء االسشاد

يفهىو –انُفسً  اإلسشاد*

-انزاث انكًانٍت وانشض

وانعزنت – االَطىائٍت  

*يشاكز انخعهى ولاعاث 

 انًصادس انخعهًٍٍت 
*انمثىل انًثكز فً انصف 

 األول االتتذائً

أداسة –األكادًًٌ  اإلسشاد

يخابعت – وااليخحاٌانىلج 

 انخمذو انذساسً 

اول  االطتثُائً*انتزفٍع   إضافٍتيمشساث دساسٍت 

 انُمم نصف أعهى 

يششوعاث ودساساث فشدٌت  عاداث انذساست وًَط انخعهى 

 وجًاعٍت 

 

انتظزٌع فً يىضىع 

 دراطً او أكثز 

انًهًُ وانجايعً  اإلسشاد  

لاعذة يعهىياث نهجايعاث 

 وانًُح انذساسٍت 

نذساست أخخٍاسيجال ا

 انجايعٍت 

عهى ٌذي  انخهًزةبشايج 

  0يخخصصٍٍ 

بشايج خاصت نخذيت 

 انًجخًع 

بشايج انشحالث انعهًٍت 

 انًٍذاٍَت 

 انُىادي وانًسابماث 

 ثانبشايج حم انًشكال

 وانًسخمبهٍاث 

 ويهاساث انخفكٍش 

 

انمثىل انًثكز فً 

 انجايعاخ  
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 الفرق بين الطمبة الموىوبين  وبين الطمبة الجادين والمجتيدين : 
( 16) 2(0يمكن معرفة الفرق من خالل الجدول رقم )  

( 2جدول رقم )  
 الفرق بين الطمبة الموىوبين  وبين الطمبة الجادين والمجتيدين

 
الجادين المجتيدون او  

 
 الطمبة الموىوبين والمتميزين

 

 ت

 1  ليم اىتمام باألسئمة التي يطرحونيا ليم اىتمام باإلجابة عن األسئمة 
 0 رغبة كبيرة ليدىم في حب االستطالع  أفكار جديدة لدييم 

اجابوا  عند النشاط يتوقفون اذا ما
 عن األسئمة 

 لدييم القدرة عمى النشاط والتنقل رغم انجاز
 الواجبات

3 

كميامواظبون في الميمة والعمل  لدييم اىتمام باألصغاء الى األخرين  4  
ييم الرغبة في معرفة ادق التفاصيل لد بسيولة يتعممون دون مشاكل   5 

 6 ليم في اقتراح الواجبات والمشاريع  لدييم القدرة في أ كمال المشاريع 
 7 يشعرون بالمتعة عند طرح االقتراحات الجديدة  يشعرون بالمتعة بالعمل الدقيق

 8 ليم القدرة عمى توظيف المعمومات  ليم القدرة عمى استيعاب المعمومات
دائما لمعمل برىن األشارة يتصفون  9 يتصفون بدقة المالحظة  

 10 يخخشعىٌ فٍُىٌ

يٍ خالل حفكٍشهى ٌظهشوٌ راث يسخىٌاث  ٌخصفىٌ بخحهٍم أفكاسهى 

 عانٍت 

11 

نذٌهى ايال كبٍشة فً حخطٍط وسسى 

 انًسخمبم

 12 اكثش اسخجابت ٌظهشوٌ نهصعىباث 

ي مجموعة لدييم الرغبة العمل ف لدييم عاطفةواضحة وحساسة  13 
 14 لدييم رغبة في القراءة المتنوعة الميل بصور عامة لمقراءة 
 15 التعامل مع المشكالت يشجعون عمييا لدييم أستبصار  في تفكير
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 تعريف مدارس الموىوبين والمتميزين :

1-مدارس الموىوبين :يقصد بيا  مدارس التي تقبل الطمبة الموىوبين دون غيرىم 
وتكون ىذه المدارس  االختباريم في  مجال واحد او أكثر من محكمات عمى أساس أدائ

انيا قد تكون مدارس نيارية او داخمية  حكومية او أىمية تتوالىا المؤسسات الخيرية كما
مكانياتيم اويحق لمطمبة الموىوبين التنافس عمى الفوز بمقعد فييا  بغض النظر عنا 

 اإليجابيات من ابرزىا توفير مناخا داعمامن أضافة الى تميزىا  بالكثير  0المادية 
لمتميز واألبداع و تطوير مناىج خاصة تستجيب الحتياجات الطمبة الموىوبين حيث ان 

(17)تشكل تحدي لمطالب الموىوب ال المناىج العامة في المدارس العادية  
0-مدارس المتميزين : تعد أحد أنواع المدارس التي تعمل عمى تجييز المجتمع 

لطاقات المبدعة التي تحسن وتطور األداء العممي واالجتماعي ألي مجتمع تضم ىذه با
المدارس ثروة وطنية تتمثل في الطمبة المتميزين حيث تعود ىذه الثروة عمى المجتمع 

بالنفع والفائدة من خالل استثمار ىذه الطاقات وأعداد وتوفير البرامج واإلمكانيات 
(  18تيم الفكرية )المادية التي تتناسب مع قدرا  

 خدمات المعمومات التي تقدميا المكتبات 
تعريف خدمات المعمومات:-يقصد بيا جميع األنشطة والعمميات التي ثقدميا المكتبات 
ومراكز المعمومات ىدفيا تسييل وصول المعمومات الى المستفيد الشباع حاجاتو من 

لعديد من خدمات المعمومات (.ىنالك ا19المعمومات المطموبة بأسيل واسرع الطرق )
(1التي تقدميا المكتبة لممستفيدين وكما موضحة في المخطط رقم)  
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(1مخطط )  

 أنواع خدمات المعمومات
__________________________ 

 المخطط من عمل الباحثة
 

 1-خدمة األعارة :
عمى دور المكتبة بمجتمع  ميما مؤشراأىم الخدمات المقدمة في المكتبات تعد 

(20) 0وتحقيق رغباتيم    احتياجاتيممستفيدين في تمبية ال . 
 أنواع اإلعارة :-

  0الكتب داخل المكتبة  استخدام:ويقصد بيا  األعارة الداخمية-1
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واستخداميا خارج مصادر المعمومات  بإخراج: السماح لممستفيدين  األعارة الخارجية-2
  المكتبة

أكثر حيث يتم من  ل التعاون بين مكتبتين أو:وتمثل أحد أشكا أألعارة بين المكتبات-3
 0الفرصة لمحصول عمى مجموعات مكتبية متوفرة في المكتبات األخرى أتاحةخالليا 

(21 )  
: مجموعة من الخطوات والوظائف والعمميات المرتبطة بتمقي الخدمة المرجعية  -2

عية كالمعاجم عمييا وتعد المصادر المرج واإلجابةاستفسارات المستفيدين وأسالتيم 
والموسوعات والقواميس من المصادر الرئيسية التي يعتمد عمييا في توفير ىذه الخدمة 

0 (00 )  
 مستويات الخدمة المرجعية :

( 03:) ىنالك ثالثة مستويات لمخدمة المرجعية  
الخدمة المرجعية المنخفضة :ويقصد بيا تقديم الحد األدنى من المعمومات حيث -1

الى مكان وجود المصدر  شارةباإليكتفي فقط   
المصدر  استخدامالخدمة المرجعية المتوسطة : وفييا يتم تقديم شروح عن كيفية  -2

  0المعمومة المطموبة  إليجاد
  0عمى سؤال المستفيد  بناءجاىزة لممستفيد  أجابةالخدمة المرجعية القصوى : تقديم -3
األحاطة الجارية :-3  

الباحثين  واحتياجاتعمومات ذات الصمة باىتمامات مصادر الم اختيارويقصد بيا 
وتسجيميا من أجل اعالم المستفيدين بالطرق المناسبة عن توفيرىا في المكتبة ، وتعد 

( 24) 0الجارية  إلحاطةلممعمومات ىي أحدى خدمات  االنتقائيخدمة البث   
ي تدخل ضمن : تزويد المستفيدين بالبيانات والمعمومات التخدمة البث االنتقائي– 4

(  05تقدم ألعضاء الييئة التدريسية  ) وحاجاتيم وغالبا ما اىتماماتيم  
:ويقصد بيا توجيو المستفيدين وترشيدىم الستخدام مصادر  خدمة التوجيو والرشاد–5 

حيث يعمل  استفساراتيملجميع  سيولة لمحصول عمى األجوبةالمعمومات بكل يسر و 
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ين سواء كانت وثيقة ام مجموعة من الوثائق ام الموثق عمى معرفة حاجات المستفيد
(06يعرف مصدرة.) حول موضوع معين ال االستفسار  

6 – خدمة الترجمة : احد أشكال مساعدة المستفيدين عمى تخطي الحواجز المغوية 
 االطالعيستطيع المستفيد االطالع عمييا حيث تتيح ىذه الخدمة لممستفيدين  التي ال

لمكتوبة بأي المغة كانت عمى ان يكون ىنالك قسم خاص عمى الكتب والمصادر ا
(.27الخدمة ) كون ىناك موارد بشرية لمقيام بيذهلمترجمة وان ي  

يقصد بيا تنمية ميارات المستفيدين واكسابيم الخبرة -خدة تدريب المستفيدين: -7
الكافية لمقيام بمتطمبات البحث العممي من خالل االستفادة من مصادر المعمومات 

(28المتوفرة في المكتبة.)  
: يقصد بيا تصوير صفحات الكتب ومصادر  واالستنساخخدمة التصوير -7

 يسمح بخروجيا من المكتبة خوفا من تعرضيا لمتمف أو المعمومات النادرة التي ال
المستفيد ليس بحاجة الى المصدر بكممة  وانما صفحات منو  ألنولضخامة حجميا او ا

(.09)  
المعمومات من خالل النظام االلي او  استرجاع: يقصد بو عممية  البحث االلي--8
النترنت لموصول الى قواعد المعمومات المتاحة بمكتبات المعاىد والجامعات ولتمكين ا

( 32المستفيد من الحصول عمى مصادر المعمومات باقل جيد وأسرع وقت.)  
أجيزة من الحواسيب : يقصد بيا شبكة معموماتية تتكون من عدة خدمة االنترنت -9

بأنواع وأشكال مختمفة يتم ربطيا من خالل بروتوكوالت التحكيم في األرسال 
خدمات لممكتبات ومراكز المعمومات بطريقة ألية  األنترنتوبروتوكوالت األنترنت قدم 

(31لتقميل الحاجة الى الخدمات التقميدية ومن ىذه الخدمات .)  
0والمحوسبة في المكتبات ومراكز المعمومات  تقديم مصادر المعمومات التقميدية-1  
0 اإللكترونيالبريد  استخدامتوثيق الصمة بين المستفيدين والمكتبة من خالل -2  
حصول الباحثين والمستفيدين عمى نص الكامل لموثيقة مما سيل عمييم عممية -3

0البحث   
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0 واالطالعيعد من الوسائل الميمة لمبحث  -4  
 المبحث الثالث :الجانب العممي:

  ىوبين والمتميزينيتضمن المبحث تحميل أسئمة المقابمة الموجية الى مدراء مدارس المو 
(3(كما مبينة في الجدول رقم)18( وبمغ عدد األسئمة )8بمغ عدد المحاور في األسئمة )  

(3جدول )  
 المحاور الخاصة بالمقابمة وعدد األسئمة فييا

 ت عنوان المحور  عدد االسئمة
:معمومات عامة ور األولالمح 6  1 
:الموارد البشرية  المحور الثاني 2  2 
:أنظمة التصنيف المحور الثالث 2  3 
:الموقع والبناية المحور الرابع 4  4 
:األثاث والتجييزات المحور الخامس 1  5 
المجموعة المكتبية المحور السادس: 1  6 
:خدمات المعمومات المحور السابع 1  7 
النشاطات والفعاليات: ثامنالمحور ال 1  8 
 مج 18

 
 المحور األول :معمومات عامة:

 أوال"النشأة التاريخية لمكتبة مدرسة الموىوبين :-
(وىي تقع قرب مديرية االمتحانات شارع  2009تأسست مكتبة مدرسة الموىوبين عام )

اتيا) (تبمغ مجموع2م 63التربية البصرة في منطقة حي الخميج  وىي تبمغ مساحتيا )
( وىي في الطابق الثاني من المدرسة في مكان مخصص منفصل عن  1643

القاعات كانت خزانات المكتبة  عبارة عن دواليب صغيرة تحتوي عمى كتب قميمة ال 
تزودىا بالكتب االىداء  ثم تم  2014ستمرت حتى عام وا  كتاب 600تتجاوز عن 
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ممكتبة المركزية وىي  غير عن طريق شركة نفط البصرة ومن قسم شؤون الفنية ل
شخص غير متخصص في عمم المعمومات  بإدارتيامصنفة تصنيف ديوي العشري يقوم 

تفتح بشكل مستمر    وليس ليا ميزانية مخصصة . اخذ  المكتبات متفرغ جزي فيي ال
المكتبة  فأجيزتوبمساعدات مالية  2022عام  ىتمام بيا من قبل بعض التدريسييناال

 موظفا واحدا" شريةالموارد البمل مقاعد ورفوف وغير ذلك ويبمغ عدد جديد يش بأثاث
وخدمة االنترنت وليس ليا صفحة عمى الفيسبوك.  اإلعارةوىي تقدم خدمة   

 ثانيا" النشاة التاريخية لمكتبة ثانوية ايالف لممتميزات:-**
ضمن  كانت في البداية  مع مختبرات في غر فة صغير 2006تأسست   عام 

في بناية قديمة لممدرسة في منطقة بريية فكانت في ذلك الوقت الكتب  رات ةالمختب
قميمة وضعت في دوالب واحد بعد ذلك قدمت المديرة السابقة ست ايألف  عام 

طمب الى2010  
____________________________________ 

00/10/0201*مقابمة مع الست تبارك نافع محمد تاريخ المقابمة   
07/10/0201لست سوسن عبد اليادي تاريخ المقابمة*مقابمة مع ا  

وتم تزويدىا  لفرنسي وضمت المكتبة مع بناية المختبرالمديرية عمموا بناية لممختبر ا 
عن  بالكتب من الرفوف ومقاعد وطاوالت مطالعة وتم تزويدىا في بادئ االمر بأثاث

المكتبة المركزية  ثم بعد الفنية لممكتبات  الشؤونطريق  اىداء من قبل الطمبة ومن قسم 
نتقمت المدرسة الى منطقة الجنينة  حي األندلس قرب مدارس شط العرب وفي ا ذلك

الوقت الحاضر المكتبة عبارة عن قاعة في الطابق الثاني من المدرسة تبمغ مساحتيا ) 
حسب تصنيف (  قريبة من القاعات الدراسية وىي مصنفة مجموعاتيا المكتبية  2م48 

شخص غير متخصص في عمم المعمومات والمكتبات فيو  بإدارتياديوي العشري يقوم 
ليس ليا ميزانية  مخصصيا وعدد تفتح بشكل مستمر   و  متفرغ جزئي لذا فيي ال

الداخمية فقط وليس ليا صفحة عمى  ت خدمات اإلعارةواحد ة  وتقدم المكتبا موظفييا
 الفيسبوك .  
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 المحور الثاني : الموارد البشرية:-
(4جدول  )  

 نسبة تطابق اعداد العاممين الى اعداد الطمبة مع المعيار العربي الموحد

 نسبة التطابق

عدد العاممين 
حسب المعيار 

-052الموحد 
1522 

 ت المكتبة اعداد الطمبة اعداد العاممين

100%  1 1 87 
مكتبة ثانوية  

 1 الموىوبين

100%  1 1 587 
ايألف مكتبة  ثانوية 
 2 لممتميزات

  

من خالل الجدول أعاله وحسب معيار العربي الموحد والذي يوصي بتخصيص امين 
( طالب وتخصيص امين مكتبة اخر في حالة زيادة العدد 1500-250مكتبة لكل )

عن العدد المقرر حسب المعيار نالحظ من خالل الجدول ان ىذه المعيار في كال 
معيار الموحد العربي حيث يتوفر امين مكتبة حيث المدرستين مطابق لما جاء في 

% 100يتوفر امين مكتبة لكال المدرستين وبيذا فان نسبة المطابقة كانت   
(5جدول )  

 سنوات الخدمة  والتحصيل الدراسي والدورات التدريبية
عذد  يىضىعاتها

انذورا

 خ

تحصٍم انذراطًان طُىا 

خ 

 انخذيح

عذد 

 انعايهٍٍ

أطًاء 

 انًذارص

 خ

ىجذٌ ال ٌىجذ ال  تكانىرٌىص/انهغح -2 

 عزتٍح

2 1 

 

 

 1 انًىهىبٍٍ 

تذرٌة أيُاء  تكانىرٌىص /تزتٍح  1 ثاَىٌت  1 23 2 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 1253 

انًكتثاخ انًذرطٍح 

يٍ 

انى18/1/2015

22/1/2015 

وكاٌ عذد 

 20انحضىر 

يىظفٍ لشى 

شؤوٌ انفٍُح 

 نهًكتثاخ

 اٌالف إطاليٍح

 

سة العمل المكتبي سنتين في من خالل الجدول أعاله يتبين ان مدة خدمة في ممار 
.مكتبات الموىوبين  (خدمة ممارسة العمل المكتبي في ثانوية ايالف لممتميزات 23و ) 
ان العاممين في تمك المكتبات ليس من أمناء مكتبات مختصون في مجال عمم 
المعمومات والمكتبات وىم متفرغون جزيئا لممارسة العمل المكتبي لقد اثرت ىذه النسبة 

مبي عل مستوى جودة العمل  وعمى تقديم خدماتيا لممستفيدين فضال عن ان بشكل س
يخص الدورات  تفتح بشكل مستمر اثناء الدوام الرسمي .اما ما ىذه المكتبات ال

المشمولة بالبحث رغم قمة اعدادىا  المكتباتالتدريبية التطورية المينية لمعاممين في 
فة واحدة في مكتبات مدارس ثانوية ايالف وتنفيذىا فتبين من ذلك لم تشارك سوى موظ

لممتميزات في دورة واحدة والتي توضح في جدول بعنوان  تدريب أمناء المكتبات 
بمختمف  موظفين( 20ايام وكان عدد الحاضرين )5المدرسية   التي كانت مدتيا   

عة النشاط قسم  الشؤون الفنية لممكتبة المركزية في جام ااالختصاصات  والقائم بيذ
 البصرة 
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 المحور الثالث : اإلجراءات الفنية:-
(6جدول )  

الفنية المتبعة اإلجراءاتتنظيم    
لوحات التعريفية  المالحظات 

لممكتبة داخل 
 المكتبة 

نظام 
الفيرس 
 بطاقي 

نظام 
التصنيف 
المستخدم 

البسط 
 والمقام 

نظام 
الرفوف 

مفتوحة/ 
مغمقة    

اسم المكتبة 
/التنظيم 
 واالجرءات

ابق تط
50%  

 مكتبة الموىوبين  مفتوحة  ال يوجد ال يوجد يوجد

تطابق 
100%  

فيرس  يوجد
 بطاقي 

نظام 
تصنيف 

ديوي البسط 
 والمقام

مكتبة ثانوية  مفتوحة 
 ايالف لممتميزات 

الفنية التي تتبعيا مكتبات   باإلجراءات( ييتم بالتعريف 6تبين من خالل جدول رقم  )
دارس ثانوية ايالف لممتميزات ونوعية نظام الرفوف  مدارس الموىوبين ومكتبات م

 وأنظمة لتصنيف والفيارس المستخدمة فييا لتنظيم مجموعاتيا من مصادر المعمومات .
نظام الرفوف : فقد استخدمت كل من مكتبات مدارس الموىوبين ومكتبات مدارس 

 ثانوية ايالف لممتميزات نظام الرفوف المفتوحة في مكتباتيم  
م التصنيف المستخدم : بالنسبة لمكتبات ثانوية الموىوبين لم تستخدم نظام نظا-أ

التصنيف  ديوي العشري بطريقة البسط والمقام   حيث يمثل المقام رقم ديوي العشري  
اما البسط فيمثل تسمسل  الكتاب  وبذلك فأن توصية المعيار العربي الموحد باستخدام  

قتنيات المكتبة لذا جاءت غير متطابقة لكون نظام تصنيف ديوي العشري لتصنيف م
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نظام التصنيف يعتبر األنسب لممكتبة المدرسية . فيي لم تحقق تطابق سوى نظام 
  0/0 50التطابق  الرفوف المفتوحة والموحات التعريفية  وبذلك يكون معيار

 بالنسبة لمكتبات ثانوية ايألف  لممتميزات  فقد استخدمت نظام تصنيف ديوي . اما
العشري  بطريقة البسط والمقام يمثل المقام رقم ديوي العشري اما البسط فيمثل رقم  

العربي الموحد باستخدام نظام تصنيف ديوي  تسمسل  الكتاب بذلك فأن توصية المعيار
العشري لتصنيف مقتنيات المكتبة المدرسية قد جاءت متطابقة لكون نظام التصنيف  

توفر نظام الرفوف المفتوحة  فضال "عنكتبة المدرسية ىذا يعتبر النظام األنسب لمم
%100طابق وحات التعريفية لذا كانت نسبة التوالفيرس البطاقي والم  

تنظيم األوعية )الفيرسة (-ب  
بالنسبة لمكتبات مدرسة الموىوبين لم تستخدم  نظام بطاقات  لفيرسة محتوياتيا  وفقا 

الكتاب ) رقم التصنيف ، رقم التخصص ألسماء المؤلفين  ،اذ يتم تدوين معمومات 
،بيانات المتابعة ،   تاب  ،بيانات النشر ، وصف الكتاب،اسم المؤلف  ، عنوان الك

وبطاقة موضوع الكتاب ( عمى بطمقة الفيرسة فاستخدمت طرق أخرى غير الفيرسة  
 باستخدام سجال ت دفترية تدرج الكتب عمى شكل قوائم. 

م نظام البطاقات لفيرسة  تستخدمف لممتميزات ة ايالاما بالنسبة لمكتبات ثانوي
 محتوياتيا بأسماء المؤلفين وعنوان الكتاب فقط
(7جدول )  

 توزيع مجموعات   الكتب العربية عمى األقسام الرئيسية لتصنيف ديوي العشري

َظثح 

 انتطاتك

انُظثح 

حظة 

 انًعٍار

انُظث

 ج 

ثاَىٌح 

اٌالف 

نهًتًٍش

 اخ

َظثح 

 انتطاتك

انُظثح 

ة حظ

 انًعٍار

 َظثح
يكتثح 

 انًىهىتٍٍ

تمظٍى دٌىي 

 انعشزي

 

%5 يطابك %5 يطابك 61 13%   8%  81 
انعًىيٍاخ 

واالعًال 

 انًزحعٍح

000 

%2 يطابك %2 يطابك 22 6%   6%  60 
انفهظفح وانعهىو 

 انًتصهح تها

100 
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%2 يطابك %2 يطابك 20 19%   3%  200 انذٌاَاخ 33 

 غٍش

 يطابك
10%  2% 8 

 غٍش

 يطابك
10%  2%  22 

انعهىو 

 االجتًاعٍح

300 

 غٍش

 يطابك
6%  4% 18 

 غٍش

 يطابك
6%  0%  انهغاخ 5 

400 

%10 يطابك  14% 65 
 غٍش

 يطابك
10%  3%  انعهىو انثحته 30 

500 

 غٍش

 يطابك
10%  6% 30 

 غٍش

 يطابك
10%  3%  انعهىو انتطثٍمٍح 22 

600 

 غٍش

 يطابك
5% %5 يطابك 6 1%   6%  انفُىٌ انجًٍهح  52 

700 

%5 يطابك %5 يطابك 128 28%   66%  800 األداب 200 

 غٍش

 يطابك
20%  6% 30 

غٍش 

 يطابك
20%  4%  جغزافٍح وتارٌخ 32 

900 

   

465 

   

  انًجًىع 1056

تم في ىذا الجدول حساب نسب كل فقرة من خالل المعادلة التالية ومقارنة ىذه النسب 
ات المعارف و لكال مع نسب المعيار العربي الموحد  المعتمدة لكل فقرة من فقر 

 المدرستين 

  نسبة تطابق المعيار
فقرة المعارف
مجموع الكتب

     

ان التقسيم الديوي  لجميع الفقرات كانت متطابقة مع معيار العربي ويتضح من الجدول 
التطبيقية , الفنون , جغرافية  االجتماعية, المغات , العموم البحتةالعموم الموحد ماعدا )

النسبة لثانوية ايالف لممتميزات كانت جميع الفقرات متطابقة ما عدا باما ، وتاريخ(
 والتاريخ( جغرافية عموم تطبيقية ,فنون جميمة , ,المغات, )العموم االجتماعية
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(8جدول )   
 مجموعات الكتب اإلنكميزية عمى األقسام الرئيسية لتصنيف ديوي العشري

 ويتضح من الجدول بالنسبة لمدرسة الموىوبين  التالي
حد لكال ان التقسيم ديوي   لجميع الفقرات كانت متطابقة مع معيار العربي المو 

, جغرافية وتاريخ( ونالحظ  البحتة, العموم االجتماعيةالعموم المدرستين  ماعدا )
في بعض الفقرات . اإلنكميزيةعن  العربيةاختالف في تطابق المعيار مع الكتب   

َظثح 

 انتطاتك

انُظثح 

حظة 

 انًعٍار

 انُظثح 

ثاَىٌح 

اٌالف 

 نهًتًٍشاخ

َظثح 

 انتطاتك

انُظثح 

حظة 

 انًعٍار

 َظثح
يكتثح 

 انًىهىتٍٍ

ظٍى تم

دٌىي 

 انعشزي

 

%5 يطابك %5 يطابك 48 12%   26%  151 
انعًىيٍاخ 

واالعًال 

 انًزحعٍح

000 

%2 يطابك %2 يطابك 40 10%   8%  46 

انفهظفح 

وانعهىو 

انًتصهح 

 تها

100 

%2 يطابك %2 يطابك 20 5%   200 انذٌاَاخ 25 4% 

%10 غٍشيطابك %10 غٍشيطابك 30 7%   7% 40 
انعهىو 

 األجتًاعٍح

300 

بكيطا  6% %6 يطابك 40 10%   400 انهغاخ 60 10% 

%10 غٍشيطابك %10 غٍشيطابك 11 3%   4% 25 
انعهىو 

 انثحته

500 

%10 يطابك %10 يطابك 60 15%   14% 80 
انعهىو 

 انتطثٍمٍح

600 

%5 يطابك %5 يطابك 20 5%   700 انفُىٌ 40 7% 

%5 يطابك %5 يطابك 130 32%   800 األداب 20 15% 

%20 غٍشيطابك %20 غٍشيطابك 13 3%   5% 30 
جغزافٍح 

 وتارٌخ

900 

   

412 

   

  انًجًىع 587
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 المحور الرابع :المجموعة المكتبية
(9جدول )  

 مجموعات الكتب المطموبة  حسب المعيار
نسبة 
 التطابق

نى من الحد األد
 عناوين الكتب

عناوين 
 الكتب

عدد 
 المدرسة الطالب

غير 
 متطابق

 مكتبة الموىوبين 87 1643 5000

غير 
 متطابق

 مكتبة ثانوية ايألف لممتميزات 587 877 7500

في مكتبة  مدارس الموىوبين  (  حول مجموعات الكتب المطموبة9) يشير جدول رقم 
المعايير  العربي الموحد نصيب الطالب  حددومكتبات ثانوية ايألف لممتميزات فقد 

(عنوان وقد اتضح من خالل مسح مجموعات مصادر 15الواحد من الكتب بما اليقل )
المعمومات المتوفرة  في ىذه المكتبات المشمولة بالبحث ليتضح وكما مبين في الجدول 

ولقد  (عنوان تقريبا1643ان مجموعة عناوين الكتب لمكتبات مدارس الموىوبين ىو)
قمنا بتقسيم عدد الطالب عمى الحد األدنى من عنوانين الكتب فان نصيب الطالب 

(تقريبا لكل طالب 2( كتاب أي )1.74الواحد منيا ىو)  
(تبين  877اما مكتبات مدارس ثانوية ايالف لممتميزات التي مجموع عنوانين الكتب )

 وعند مطابقة المعيار(تقريبا  05،2(كتاب ) 7.82ان حصة  الطالب الواحد منيا )
صة (عنوان لكل طالب لذا ح 15خصص   ) المدرسية الذيالعربي  الموحد لممكتبات 

كل طالب جاءت غير متطابقة لكال المدرستين وقد تم مقارنو معيار التطابق وفق 
  : المعادلة التالية

  نسبة تطابق المعيار
عدد الطمبة 

الحد االدنى من عناوين الكتب
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( 10جدول )  
حجم المجموعة المكتبية  في مكتبات مدارس الموىوبين وثانوية ايالف لممتميزات    

نسبة 
 التطابق 

مجموع 
قصص 
 ورويات 

العاب 
 ذكية 

قواميس 
 وموسوعات

أقراص 
 مدمجة

-شرائح 
 ساليدات

مواد  اطالس 
سمعية 

 وبصرية 

 المدارس 

43% مكتبات  اليوجد 71 اليوجد اليوجد 147 اليوجد 595 
س مدار 

 الموىوبين 
29% مكتبا ت  اليوجد 11 اليوجد اليوجد 48 اليوجد اليوجد 

ثاتوية 
ايالف 

 لممتميزات 

 
في ىذا الجدول تم مقارنو الفقرات المتحققة في مكتبات المدرستين ومقارنتيا بما يتطابق 
مع المعيار العربي الموحد اذ نالحظ في مكتبات  مدارس الموىوبين فان ىناك ثالث 

من اصل سبع فقرات كانت متحققة في المكتبة وبذلك يكون معيار التطابق ىو فقرات 
% في حين كانت فقرات اقل متحققة في مكتبات مدرسة ثانوية ايالف اذ بمغ عدد 43

الفقرات المتحققة من اصل سبعة فقرات ىو اثنان فقط وىي االطالس وقواميس 
  : النسبة وفق المعادلة التالية% وتم احتساب 29وموسوعات  الذي جعل نسبة التطابق 

 المعيار

  نسبة تطابق
عدد المتحقق من الفقرات 

عدد الفقرات
     

( 11جدول)  
 تنظيم اإلجراءات الفنية
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نسبة 
 التطابق

الحد األدنى 
عناوين 

الصحف حسب 
 المعاير

عدد عناوين 
الصحف 
 المتوفرة

نسبة 
 التطابق

الحد األدنى 
من عناوين 

 الدورات

عدد 
اوين عن

الدوريات 
 المتوفر

 المدرسة

غير 0
 مطابق

%25 مطابق 0 2  45 
مكتبة 
 موىوبين

غير 
 0 2 مطابق

غير 
%25 متطابق  54 

مكتبة 
ثانوية 
ايالف 
 لممتميزات

 
تبين من الجدول أعاله ان عدد العناوين في كال المدرستين نم احتساب التطابق او 

الى عدد الطمبة في كل مدرسة حيث تبين عدد  عدم التطابق من خالل عدد العناوين
طالبا فكانت النسبة  87عنوان وعدد الطمبة  45العناوين لمدوريات في مكتبة الموىوبين 

الطالبات وعدد  54فكان عدد الدوريات بينما مدرسة ثانوية ايالف لممتميزات  0/0 52 
لذا فقد كانت  0/0 9طالبة فكانت نسب عدد الدوريات الى عدد  الطالبات  587 

العربي الموحد بينما مكتبات ثانوية ايألف  مكتبة مدرسة الموىوبين مطابق لممعيار
متوفرة في كال  لممتميزات غير مطابقة لممعيار .وكانت عدد عناوين الصحف غير

طابقة لممعيار العربي الموحد.رستين لذا جاءت غير متالمد  
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(10جدول )  
 المجموعات الغير تقميدية

لمجموعات 
 غير التقميدية

التطابق    

المصادر مثل الخرائط 
الخ  والمجسمات و 

السمعية البصرية  
 واألفالم والنماذج

قواعد البيانات 
 شبكةعمى 

 األنترنيت

المصادر 
 اإللكتروني

 المكتبة 

33% 1خرائط    مكتبة الموىوبين  0 0   
0% مكتبة ثانوية يالف  0 0 0 

 لممتميزات 
قد  3البالغ عددىا فقرات المجموعات الغير تقميدية  من خالل الجدول أعاله نالحظ ان

ي ان نسبة ما تحقق تحققت فقرة واحده في مدرسة الموىوبين وىي فقرة  الخرائط فقط
ة من % اما مدرسة ايالف فمم تحقق أي فقر 33من الفقرات الغير تقميدية ككل ىو 

 الفقرات الخاصة بالموجوعات غير  التقميدية
 المحور الخامس: األثاث والتجييز

(13جدول )  
ف لممتميزات ومطابقتيافي مكتبات المدارس  الموىوبين وايال األثاث  

حسب 
المعيار 
 المطموب 

 مكتبة ثانوية نسبة التطابق
 ايالف لممتميزات 

نسبة 
 التطابق 

مكتبة  
ثانوية 

 الموىوبين
اث /المكتبةاألث  ت 

 1 عربة كتب 1 مطابق اليوجد غير مطابق 1

1 
 غير مطابق

 اليوجد
 غير مطابق

 اليوجد
حامل فيديو 

 0 وتمفزيون
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3 
 غير مطابق

 اليوجد
 غير مطابق

 اليوجد
واجية كشف 

ارفف 5خشبية   3 

 4 كرسي مطالعة  اليوجد غير مطابق اليوجد غير مطابق 6

6 
 غير مطابق

 اليوجد
 غير مطابق

 اليوجد
طاولة األستخدام 
 5 التعميم األكتروني

5 
 غير مطابق

 اليوجد
 مطابق

15 
كرسي دوار 
 6 لمحاسوب

 7 طاولة مطالعة  5 غير مطابق 3 غير مطابق 12

 8 حامل قواميس  اليوجد غير مطابق اليوجد غير مطابق 1

 9 حامل دوريات اليوجد غير مطابق اليوجد غير مطابق 1

جداليو  غير مطابق 2  12 حامل اطالس اليوجد غير مطابق 

150 
 غير مطابق

يوجد ال  
 غير مطابق

يوجد ال  
مسند كتب معدني 

مسند لكل رف    11 

1 
 غير مطابق

يوجد ال  
 غير مطابق

يوجد ال  
سمم معدني 

درجات3  10 

يوجد ال غير مطابق 1 يوجد ال غير مطابق  خزانة حفظ  
 13 التجييزات المختبرية 

وجدي ال غير مطابق 1 يوجد ال غير مطابق   CD14  خزانة حافظة 

يوجد ال غير مطابق 1 مطابق 1  15  إعالناتلوحة  

1 
 مطابق

1 
 مطابق

1 
مكيف خواء 
 16 ساخن/بارد
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من خالل الجدول أعاله والمتضمن األثاث الموجود في المكتبات الخاصة بالمدارس قيد 
الموحد نالحظ في مدارس  البحث  ومقارنتيا بنسبة التطابق حسب المعيار العربي

عربة كتب , كرسي دوار لمحاسوب ,مكيف ىواء ساخن/بارد ( ان ىذه الموىوبين ان )
الفقرات الوحيدة متوفرة ومطابقة لمعيار الموحد العربي اما بقية األثاث فيو غير 

 متوفر .
حد اما بالنسبة لمدرسة ايالف  فكان المتوفر من األثاث والمطابق لمعيار العربي المو 

 ىو  مكيف اليواء ولوحة اإلعالنات  فقط التوجد بقية الفقرات
 

(14جدول )  
 يبين نوع الرفوف الكتب وفق المعاير التالية

 
توفير شروط السالمة في  نسبة التطابق 

وخالية من  كالمتانةالرفوف 
 الحوارق الحادثة

محافظة عمى الكتب 
من التمف والحرائق 

 والقوارض

خشبية ذات 
 نوع جيد او
 غير خشبية 

اسم 
المكتبة/معايير 

 الرفوف
معدنية  غير   مطابقة غير  مطابقة صفر%

/غير 
 مطابقة

مكتبة ثانوية 
 الموىوببن ا

66% خشبية  مطابقة غير  مطابقة 
 /مطابقة

مكتبة ثانوية 
ايالف 

 لممتميزات 

 
رفوف الكتب : يجب ان تكون رفوف الكتب خشبية ذات نوع جيد لتحمميا الحمولة  

زائدة والمحافظة عمى الكتب من التمف ومقومتيا من لمحرائق والقوارض والحشرات ال
والبد توفير  شروط السالمة من حيث المتانة والقوة  . وكما موضح في جدول أعاله 

ستخدمت األثاث المكتبي ذات نوع المعدني انو ىذا اان مكتبات مدارس الموىوبين قد 
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حد كبير برطوبة الجو وقد تبين  انيا غير  يتأثر الى  لمصدأالنوع يصبح عرضة 
مطابق وفق المعايير الموحدة .اما مكتبات مدارس ثانوية ايالف لممتميزات فقد 

ستخدمت األثاث المكتبي ذات نوع الجيد من الخشب الصمب يتحمل الحرارة والجفاف ا
جاءت مطابقة لممعايير العربي الموحدة. لذا  

(15جدول )  
وفق المعايير التالية نوع طاوالت المطالعة  

نسبة 
 التطابق

مراعاة شروط السالمة 
المذكورة في نوع 

 الرفوف 

عددىا 
يتناسب مع 

اعداد 
 الطمبة 

خشبية من 
النوع الجيد 

 /معدنية 

 اسم المدرسة/نوع الطاوالت

غير مطابقة    صفر% غير   
 مطابقة

معدنية     
 /غير مطابق

مكتبة ثانوية الموىوبين 
تمطةالمخ  

33% غير مطابقة     غير     
 مطابقة

    
 خشبية/مطابق 

 مكتبة ثانوية ايالف لممتميزات

طاوالت المطالعة :يجب ان تكون طاولت المطالعة خشبية من النوع الجيد من حيث 
الحجم واالرتفاع والنوع يتناسب مع الطمبة  ويتميز بالمتانة والجودة وحسن المنظر  مع 

كور في نوع الرفوف وكما موضح في جدول أعاله توفي شروط السالمة العامة المذ
يالحظ ان مكتبات مدارس الموىوبين قد استخدمت اثاث المعدني كما ىو المستخدم في 

الرفوف لذا جاء غير  مطابق وفق المعايير الموحدة  اما مكتبات ثانوية ايالف 
مراعاة لممتميزات فقد استخدمت نوعية جيدة لكنيا ال تناسب مع عدد الطالب وعدم 

 شروط السالمة. لذ جاءت غير مطابقة لممعايير العربي الموحد
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 (16جدول )
ألجيزة األخرى واألثاث والمعدات في المكتبات المعنية في الدارسة المدرسية ا

 ومطابقتيا لممعيار
المطموب 

حسب 
 المعايير 

نسبة التطابق     مكتبة ثانوية 
 ايالف لممتميزات

مكتبة  نسبة التطابق 
ة ثانوي

 الموىوبين 

 ت األجيزة/المكتبة 

     1 يوجد ال غير مطابق   جياز عرض  يوجد مطابق 
Data show 

1 

     1 يوجد ال غير مطابق  يوجد ال غير مطابق  تمفزيون  ساتاليت 
 ولواقط

2 

      1 يوجد ال غير مطابق  يوجد ال غير مطابق   DVD      3 فيديو 
      4 يوجد ال غير مطابق  بقغير مطا  يوجد ال   4 مسجل كاسيت  
      1 يوجد ال غير مطابق  يوجد ال غير مطابق   5 الة تجميد ومتطمباتيا 
     1 يوجد ال غير مطابق  يوجد ال غير مطابق  +الة  ماسح ضوئي 

 تصوير +فاكس 
6 

      1 يوجد ال غير مطابق  يوجد ال غير مطابق   7 مجير الكتروني 
       12  سماعات اذ ن اليوجد غير مطابق اليوجد غير مطابق 

 
8 

 
فقط في مدارس الموىوبين لذا جاء مطابق    data show  يتضح من الجدول أعاله

 يتوفر جياز عرض 
 وفق المعيار اما بقية األجيزة فيي غير متوفرة في كال المدرستين
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(17جدول )  
 أجيزة الحاسبات والطابعات

التطابق 
مع 

 المعيار

لمتوفرةا  مكتبة ثانوية 
 ايالف

لممتميزات 
عدد 

الطالبات 
587 

 

التطابق 
مع 

 المعيار
      

مكتبة ثانوية  المتوفر
الموىوبين 

 /عدد الطمبة 
       87  

 الجياز

غير 
 مطابقة

يوجد ال  5-7 2-1 15 مطابقة  عدد  
الحاسبات 

 االلية
 المطموبة

غير 
 مطابقة

يوجد ال  5-7 غير  
 مطابقة

يوجد ال احدىما  1-3 
 ممونة

عدد 
بعات الطا

 المطموبة 
( 18جدول )  

الطمبة المعايير الموحدة لألجيزة حسب اعداد  
 عداد الطمبة عدد األجيزة المطموبة

1-2  1-250  
3-4  251-500  
5-7  501-750  
8-10  751 –1000  
11-15  1000-1500  
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(19جدول )  
رى المطموب ىل توفر المكتبة المدرس) المشمولة في الدراسة (األجيزة والمعدات األخ

 توفيرىا 
 اشكال 

 يجظًح 

يتكفاخ 

 نهًطانعح  

عزتح 

َمم 

 نهكتة

حايم 

 صحف 

حايم 

 لىايٍض 

جهاس 

ياطح 

 ضىئً

جهاس 

عزض 

فىق 

 انزاص

جهاس 

عزض 

 داتا شى

انظثىرج 

 انذكٍح 

 أجهشج 

 انفٍذٌى

 انًذسست

غٍش 

 يخىفشة

غٍش 

 يخىفشة 

غٍش  يخىفشة 

 يخىفشة 

غٍش 

 يخىفشة 

غٍش 

 يخىفشة 

غٍش 

شة يخىف  

غٍش  يخىفشة

 يخىفشة

غٍش 

 يخىفش 

 

 انًىهىبٍٍ

غٍز 

 يتىفز 

غٍز 

 يتىفزج 

غٍز 

 يتىفزج 

غٍز 

 يتىفزج 

غٍز 

 يتىفزج 

غٍز 

 يتىفزج 

غٍز 

 يتىفزج 

غٍز 

 يتىفزج 

غٍز 

 يتىفزج 

غٍز 

 يتىفزج 

ثاَىٌح 

اٌالف 

 نهًتًٍشاخ

َظثح  غٍز يطاتمح

 انتطاتك

20%  انًىهىبٍٍ 

%0  غٍز يتطاتمح   اٌالف 

وعربة نقل متوفرة فقط في مكتبات  داتاح من الجدول أعاله ان جياز العرض يتض
% حسب المعيار العربي الموحد اما 20مدارس الموىوبين لذا جاءت نسبة التطابق 

 بقية األجيزة فيي غير متوفرة في كال المدرستين
(20جدول)  

 موقع المكتبة وفيما اذا كان موقع خاص بيا وفق الميزات التالية
ثح َظ

 انتطاتك

انتىطع 

 انًظتمثهً

األيٍ 

 وانظاليح

انعشل عٍ 

انزطىتح 

 وانصىخ

انتكٍف 

 وانتثزٌذ

تعٍذ عٍ  اإلضاءج انتهىٌح

 انضىضاء

يىلع 
 يظتمم

 انًذسست

63% غٍش  غٍش يطابك 

 يطابك

يطاب يطابك يطابك يطابك يطابك يطابك

 ق
يكتثح 

 انًىهىتٍٍ

38% غٍش  غٍش يطابك 

 يطابك

غٍش 

 يطابك

كيطاب يطابك غٍش  يطابك 

 يطابك

غٍش 

يطاب

 ق

يكتثح ثاَىٌح 

اٌألف 

 نهًتًٍشاخ 
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الطابق األرضي او الطابق قع مناسب بحيث يسيل الوصول اليو الموقع :توفير مو 

عاب مختمف األنشطة التي تقدم بيا المكتبة مع االخذ ياألول وبمساحات كافية الست
حيث التيوية ،التبريد  بعين االعتبار عوامل تصميم المبنى وخصوصا المكتبة من

 ىو موضح في جدول  الذي اإلضاءة العزل الرطوبة ،أمور االمن والسالمة    كما
وحسب الفقرات  المتحققة في مكتبة يمثل موقع المكتبة وفيما اذا كان موقع خاص بيا 

المدرستين ومقارنتيا بما يتطابق مع المعيار العربي الموحد اذ نالحظ في مدرسة 
فقرات من اصل ثمان فقرات كانت متحققة في المكتبة وبذلك  5ان ىناك الموىوبين ف

% في حين كانت فقرات اقل متحققة في مدرسة 63نسبة  يكون معيار التطابق ىو
ة  فقط وىي ايالف اذ بمغ عدد الفقرات المتحققة من اصل سبعة فقرات ىو ثالث

م احتساب النسبة وفق % وت38والتكيف الذي جعل نسبة التطابق  اإلضاءة والتيوية 
 المعادلة التالية 

  نسبة تطابق المعيار
عدد المتحقق من الفقرات 

عدد الفقرات
   

 المحور السادس: الخدمات التي تقدميا المكتبات
(21جدول )  

 الخدمات المكتبية التي توفرىا المكتبة
 مكتبة ثانوية الموىوبين  مكتبة ثانوية ايالف لممتميزات 

 
 المكتبة

ة التطابق الى عدد نسب
 الخدمات

نسبة التطابق الى  حالة توفرىا
 عدد الخدمات

 الخدمات حالة توفرىا

10% %10 متوفرة  اإلعارةخدمات  متوفرة   
0/0صفر    0/0صفر غير متوفرة   خدمات لمراجع غير متوفرة 
0/0صفر    0/0صفر غير متوفرة  اإلرشادخدمة  غير متوفر   
0/0صفر 0/0صفر غير متوفرة  ير متوفرةغ   اإلحاطةخدمة  
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 الجارية
0/0صفر  0/0صفر غير متوفرة  خدمة البث  غير متوفرة 

 االنتقائي
0/0صفر  0/0صفر  غير متوفر   خدمة الترجمة غير متوفرة 
0/0صفر  متوفرةغير   0/0صفر   متوفرةغير   خدمة البحث  

 االلي
0/0صفر  متوفرةغير    10 0/0  خدمة االنترنت متوفرة 
0/0صفر  متوفرة غير  0/0صفر    تدريب المستفيدين غير متوفرة 
0/0صفر  ةغير متوفر   0/0صفر   متوفرةغير   خدمة التصوير  

 واالستنساخ
 

ىي الخدمة المتوفرة في المكتبات المعنية  اإلعارةمن جدول أعاله يتضح ان خدمة 
%10بالبحث بنسبة   

باقي   % اما10ة ىوبين بنسبنترنت التي تقدميا فقط مدارس المو وكذلك خدمة األ
تتوفر في كال المدرستين  الخدمات ال  

 المحور السابع :النشاطات والفعاليات 
اليدف من ىذا المحور التعرف عمى النشاطات التي تقوم بيا المكتبات المعنية بالبحث 
ومن ابرزىا مسابقات تمخيص كتاب بين طمبة التي يقوم بيا امين المكتبة كونو اكثر 

   تشجيعيم عمى التردد الى المكتبة ن غيره من اجلاتصال بالطمبة م
 المبحث الرابع :النتائج والتوصيات:-

 أوال النتائج:-
 بعد تحميل البيانات والمعمومات توصمت الباحثة العدة استنتاجات من أىميا.

عطائياوزارة التربية بالمكتبيات  اىتمام قمة -1 أحد األبواب التي  باعتبارىااألولية  وا 
0لطمبة بالمصادر التعميمية  ترفد ا  
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قمة تجييز المكتبات المدرسية بالحواسيب واألنترنت باعتبارىا مصدر عالمي مفتوح  -2
0عممية من المصادر العالمية يع لحصول الطمبة عمى المعمومات اوسر   
بالمصادر المتنوعة من الكتب الحديثة والمجالت  عدم  توفر المكتبات  المدرسية -3

ذلك بما  يرفد المناىج الدراسية ويعزز الحصول عمى مصادر المعمومات  العممية وغير
0والبحوث العممية   

عدم توفر المكتبات لمدرسية باألثاث المكتبي الذي يساعد الطمبة بالراحة في -4
0الجموس في المكتبة لمحصول عمى المعمومات المطموبة   

2عدم توفر  تخصيصات مالية مستقمة لممكتبة – 5  
 ثانيا" التوصيات

عطائيا بالمكتباتأىتمام وزارة التربية -1 التي ترفد  األبوابأحد  باعتبارىااألولية  وا 
0الطمبة بالمصادر التعميمية    

تزويد المكتبات المدرسية بالحاسوب واألنترنت باعتبارىا مصدر عالمي مفتوح -2
0وسريع لحصول الطمبة عمى المعمومات العممية من المصادر العالمية   

تزويد المكتبات بالمصادر المتنوعة من الكتب الحديثة والمجالت العممية وغير ذلك  -3
بما  يرفد المناىج الدراسية ويعزز الحصول عمى مصادر المعمومات والبحوث العممية 

0 
تزويد المكتبات باألثاث المكتبي الذي يساعد الطمبة بالراحة في الجموس في المكتبة -4

0ت المطموبة لمحصول عمى المعموما  
ضرورة تخصيص ميزانية مستقمة لممكتبة– 5  

 ىوامش البحث:-
.المكتبات في العرا ق منذ اقدم العصور حتي الوقت  فؤاد يوسف قزانجي-1

. 102,ص2001بغداد:دار الشؤون الثقافيةالعامة,-0الحاضر  
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ة القاىرة : دار المصري-0المكتبة المدرسية ورسالتيا  0حسن محمد عبد الشافي -2
  21-20،ص 2007المبنانية ،

دارة المكتبة المدرسية  0رافدة عمر الحريري -3 عمان : دار الثقافة -0تنظيم وا 
0 46-45،ص 2011،  
-0المكتبة والمجتمع :أنواع المكتبات وأثرىا عمى قيام الحضارات  0ىاني محمد-4

0 50-49،ص 2014القاىرة :دا العمم واأليمان ،  
بغداد :مطبعة – 0أدارة وتنظيم المكتبات المدرسية  0جبار عبد الرزاق رجب -5

4،ص 2019الزوراء ،  
  0 16المصدر نفسة ،ص 0رفعت عزوز -6
وعالقتيا بتشكيل ىوية األنا لدى الطمبة  اإليجابيةالمرونة  0قصي صبيح محمد  -7

النفسي  اإلرشادقسم –جامعة البصرة: كمية التربية -0الموىوبين )رسالة ماجستير (
.23،ص 2019و التربوي ،والتوجي  

وراء الذاكرة لدى طمبة  .ما جبار وادي باىض العكيمي ضاري خميس كعيد, --8
 المدارس الثانوية المتميزين. مجمة  العموم النفسية,مج1 ,ع28’2018, ص 334

10/3/2022تاريخ الدخول   https:\\Search.emarefa.net. متاح عمى الموقع
 االلكتروني
م. 10:00الساعة   

صالح حسن احمد .سيكولوجية رعاية الموىوبين والمتميزين وذوي االحتياجات -9
.48,ص2005عمان :دار وائل, -الخاصة.  

.36,ص2000عمان :دار صفاء: -ماجدة السيد .تربية الموىوبين والمتفوقين. -10  
عمان :دار -0المدرسية  األنشطةالكشف عن الموىوبين في  0معيوف السبيعي  -11

0 32،ص 2009اليازوري ،  
عمان :دار  -0مدخل الى تربية المتميزين والموىوبين  0ناديا ىايل السرور --12

127-126،ص 3003الفكر ،  
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34مصدر سابق ص 0معيوف السبيعي  -13  
129ناديا ىايل .مصدر سابق.ص -14  
عمان -0أساليب الكشف عن الموىوبين ورعايتيم  0فتحي عبد الرحمن جروان  -15

226، ص 2012:دار الفكر ،  
عمان :دار  – 0من الموىوبين والمتميزين  المنيج الدراسي 0جودة أحمد سعادة  -16

.72-71،ص 2008الشرق ،  
227مصدر سابق ص 0فتحي عبد الرحمن جروان  -17  
ن يمكتبات مدارس المتميز  0جاسم زاير محمد ،ماجد صاحب طالب  أزىار -18

العراقية :دراسة تقويمية 0- المجمة العراقية لمدراسات المعمومات والتوثيق 0- مج3،ع1 
  25،ص 2020،

عمان :دار  -ربحي مصطفى عميان .خدمات المعمومات . -19
.36,ص2014صفاء,  

،  2000عمان :مؤسسة الوراق ، -0المكتبات العامة  0مجبل الزم المالكي  -20
0 111ص  
/ قصر  اديةاالتحواقع مكتبة راسة محكمة أستناف البصرة  0أحالم عزيز مجيد  -21

– اآلدابكمية  –البصرة :جامعة البصرة -0القضاء : دراسة حالة )بحث دبموم عالي ( 
0قسم المعمومات المكتبات  

مكتبة كمية التربية لمبنات في جامعة البصرة :دراسة  0رفل عبد الستار جبار  -22
ومات قسم المعم– اآلدابكمية –البصرة :جامعة البصرة -0ميدانية )بحث دبموم عالي 

25،ص 2019والمكتبات ،  
150- 149،ص 0ربحي مصطفى عميان  -23  
مكتبة معيد الموانئ في الشركة العامة لمموانئ العراق :دراسة  0ميسم وليد ليمو –-24

قسم المعمومات  اآلدابكمية –البصرة :جامعة البصرة -0بموم عالي ( 5حالة )بحث د
25،ص 2022والمكتبات ،  
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عمان :دار دجمة -0خدمات المعمومات المحوسبة  0مؤيد يحيى خضير  --25
85،ص 2008،  

مراكز المعمومات والتوثيق ونظم معموماتيا  0رحيم عبود ،أحالم فرج الصوصاع  -26
86،ص  2007عمان :دار  زىران ، -0  

  232،ص 2006دمشق :جامعة دمشق ،-0الخدمة المكتبية  0خيال الجواىري  -27
المستفيدين فمسفة جديدة الستقطاب الباحثين  .تدريب  كريمة مكاني ,طيبي غماري-28

ص. 9:00الساعة  23/4/2022تاريخ الدخول   متاح عمى https//ds.univ-
oran2.dzالموقع االلكتروني 

دمشق :دار -0خدمات المعمومات في المكتبات ومرافق المعمومات  0ىاني محمد -29
 العمم

،ص 2014واأليمان ،  
دراسة  الخدمات الجامعية عمى رضى المستفيدين: يرتأثسي الطيب ميمونو .-30

قسم العموم -الجزائر :كمية العموم االجتماعية -ميدانية)رسالة ماجستير(.
.63,ص2018اإلنسانية,  

خدمات المعمومات في مكتبة ودار مخطوطات العتبة  0مالك جواد ىاشم  --31
كمية –جامعة البصرة البصرة :-0العباسية المقدسة : دراسة حالة )رسالة ماجستير 

61،ص 2022قسم المعمومات والمكتبات ، – اآلداب  
 
 
 
 

 


