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: *سياسة بناء وتنمية اجملموعات يف املكتبات اجلامعية

 "املكتبة املركزية جلامعة املوصل منوذجًا"

 غفران عبد الكريم فرج الطائيو  عمار عبد اللطيف زين العابدينأ.د.

7/5/2014 تأريخ القبول:   10/4/2014 تأريخ التقديم:  
   

 مشكلة الدراسة -1
مصاادر المًوسمااو سوناسل الو ااو الوا  وناو   هاا  يشهد عصرنا الحاال  وسعاًاف  ا 

سوًددها، سزيادة الوخصصاو الدقيقة لومجاالو الًومية كا اة، مماا جًان ماص الصاً  عوا  
المكو او ونفيذ عموية اخويار المصادر الوا  وحوااإ ىلا  خ ارة عومياة ك يارة لكا  واومكص ماص 

احوياجاااو المعااوفيديص منهااا،  اخويااار المصااادر الواا  ويعااا و يًوهااا سحجمهااا س الوااال  وو اا 
لذلك كاص عو  المكو او سضا  سعاو سقساعاد اخوياار دقيقاة قاعماة عوا  وراعاي عومياة يقاسا 
 هاااا موخصصااااسص ذسس خ اااارة كا يااااة  اااا  مجااااان وزسيااااد المكو ااااة  المصااااادر ساخويارهااااا س ااااي 

 مووو او المكو ة.
ا  سعوااا  هاااذا امعااااو واااا وحدياااد مشاااكوة الدراعاااة الوااا  وركاااز عوااا  اجااارا او  نااا

المجمسعاااو  اا  المكو اااو الجامًيااةة المكو ااة المركزيااة لجامًااة المسصاان سنمسذجاااف، سمًر ااة 
 يمااااا ىذا كانااااو المكو ااااة المركزيااااة لجامًااااة المسصاااان وو اااا  عياعااااة ساضااااحة س ا وااااة ل نااااا  
المجمسعاااو سوحديااد مقسماااو هااذة العياعااة قياعاااف ىلاا  المروكاازاو ال ا وااة  اا  عياعاااو  نااا  

 ما وشموه مص وحديد لألهداف سسصف لومجمسعاو المكو ية.المجمسعاو الًامة س 

                                                 

مًياةة ال حث معون مص رعالة الماجعوير المسعاسمة سعياعاة  ناا  سونمياة المجمسعااو  ا  المكو ااو الجا *
المكو اااة المركزياااة لجامًاااة المسصااان سنمسذجاااات لوال اااة الماجعاااوير افاااراص ع اااد الكاااريا  ااارإ الوااااع   

قعاااا المًوسماااااو  –كويااااة ا دا   – اشااارافة عماااار ع ااااد الووياااف زياااص الًا ااااديص  جامًاااة المسصااان 
 .2014سالمكو او، 

  الموصل/جامعة اآلداب/كلية والمكتبات المعلوماتقسم. 
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 س نا ف عو  ما وقدا عوحاسن الدراعة اإلجا ة عص الوعاؤالو ا ويةة
  ما العياعة المو ًة     ناا  المجمسعااو  صاسرة عاماة ا سماا ها  العياعاة المو ًاة  ا  1

  موماشاية ما  المكو ة المركزية لجامًة المسصن  صسرة خاصة ا سهن هذة العياعة وأو
 امعو سالقساعد ال ا وة     نا  المجمسعاو ا.

  ما ساق  قعا الوزسيد    المكو اة المركزياة لجامًاة المسصان ا سماا ها  سعاالي ه سوراعقاه 2
 المو ًة     نا  المجمسعة المكو ية ا سما ه  المشكيو الو  يًان  منها ا.

صصاااف  اا  مجااان المًوسماااو سالمكو اااو   هاان ومووااك المكو ااة المركزيااة ميكاااف مهنياااف موخ3
 يقسا  ًموية االخويار سالوزسيد ا.

   هن الظرسف المالية لومكو ة المركزية وعمح  ًموية الوزسيد س شكن دسريا.4
  ماااا االوجاهااااو الحدي اااة المو ًاااة  ااا  وزسياااد المكو ااااو الًالمياااة ا سماااا هااا  االوجاهااااو 5

 ا  ىجارا او الوزسياد ا سهان يسجاد نظااا  لا   الحدي ة الو  وًومد عويها المكو ة المركزياة
مكانية الشرا  ع ار اإلنورناو  وًومد عويه المكو ة يويح لها االوصان  الناشريص الًالمييص سا 

 ا.
 أهداف الدراسة -2

 وهدف الدراعة ىل  وحقيي امهداف ا ويةة
 لمصادر.  الوًرف عو  العياعة الو  وو ًها المكو ة المركزية    ونمية مجمسعاوها  ا1
  وسضاايح ساقاا  المكو ااة المركزيااة لجامًااة المسصاان مااص عمويااة الوزسيااد،  مًناا  سيااص وقااف 2

 المكو ة المركزية مص الوزسيد ا.
   يااص سهميااة الوزسيااد سخوسوااه امعاعااية  اا  عموياة  نااا  مجمسعاااو مكو يااة  اا  المكو ااة 3

 المركزية.
 ار سالوزسيد.  الوًرف عو  الميك السظيف  المعؤسن عص عموية االخوي4
  وقاااااديا المقورحاااااااو الضاااااارسرية ساليزمااااااة إلداراو المكو اااااة  يمااااااا يوًوااااااي  ونميااااااة س نااااااا  5

 المجمسعاو المكو ية.
 أهمية الدراسة -3
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وًااسد سهميااة الدراعااة ىلاا  سص هناااك وزايااداف ساضااحاف  اا  النواااإ الفكااري  صااسرة اياار 
ة موحااة ىلاا  سضاا  عياعااة و يًيااة ال يمكااص العاايورة عويااه  السعاااعن الوقويديااة سهناااك حاجاا

جااارا او وًوماااد عوااا  الوقنيااااو ساالوصااااالو الحدي اااة ليخو اااار ماااص  ااايص الكاااا الهاعااان ماااص  سا 
النواااإ الفكااري،  ضاايف عااص الوًاارف عواا  سشااهر مساقاا  الناشااريص سمااا وحوسيااه مااص مصااادر 
سخاادماو سمااا يمكااص اص وقدمااه مااص وعااهييو لااذا وكمااص سهميااة الدراعااة  اا   ياااص امعااالي  

ا او الواا  وو ًهااا المكو ااة المركزيااة  اا  اخويااار سالمصااادر المخووفااة ساخويارهااا  ل نااا  ساإلجاار 
مجمسعاوهاااا، كماااا وكماااص سهمياااة الدراعاااة ماااص خاااين وورقهاااا ىلااا   ًااا  المشاااكيو الوااا  
وًور  عموية الوزسيد سوشخيصها سصسالف ىل  حوها مص خين الوسصياو سالمقورحااو الوا  

  المكو اااة، كاان ذلااك مااص سجااان  نااا  مجمسعاااو مكو ياااة وعااً  ىلاا  ووااسير قعاااا الوزسيااد  اا
 صاااسرة صاااحيحة  ااا  المكو اااة المركزياااة الوااا  وخااادا  عااااو ذاو معاااوسياو عومياااة موقدماااة 

 وخووف احوياجاوها مص الساحدة لألخرى.
 منهج الدراسة -4

اعوماااادو الدراعااااة الماااانه  المعااااح  السصااااف  لوسقااااسف عواااا  ساقاااا  عياعااااة  نااااا  
نميوهااا سالوًريااف  كاان مااا يوًوااي  هااذة العياعااة سوو يقهااا  اا  المجمسعاااو  اا  المكو اااو سو

المكو او الجامًية،  ضيف عص الوًرف عو  العياعة المو ًاة  ا  المكو اة المركزياة لجامًاة 
 المسصن.

 أدوات جمع البيانات -5
اعااوخدا ال اح اااص سك اار مااص سداة لوسقااسف عواا  مًوسماااو الدراعااة سيمكااص اجمالهااا 

  يما يأو ة
 لة الشخصيةأ. المقاب

قاااا ال اح اااص  مقا وااة سمااايص المكو ااة المركزيااة لجامًاااة المسصاان سكااذلك الماااسظفيص 
الًااامويص  اا  قعااا الوزسيااد  اا  المكو ااة لووًاارف عواا  ساقاا  القعااا مااص حيااث  ليااة الًماان  يااه 
سماهية المشاكيو الوا  يًاان  منهاا هاذا القعاا، سكاذلك الوًارف عوا  العياعاة الوا  وو ًهاا 

 ية مجمسعاوها.المكو ة    ونم
 ب. المالحظة 
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اعاااوخدا ال اح ااااص سعاااوس  الميحظاااة الم اشااارة عناااد جمًهاااا لومًوسمااااو عاااص قعاااا 
 الوزسيد    المكو ة المركزية.

 مجتمع الدراسة -6
 وناسلو الدراعة دراعة ساق  قعا الوزسيد    المكو ة المركزية لجامًة المسصن.

 حدود الدراسة -7
 لونفيذ مجرياو الدراعة سكما يأو ةسض  ال اح اص الحدسد ا وية 

 أ. الحدود الموضوعية
وناسلااو الدراعااة مسضااسل عياعااة  نااا  المجمسعاااو سونميوهااا  اا  المكو ااة  المركزيااة 

 لجامًة المسصن.
 ب. الحدود الشكلية

نماااا وشااامن  ال وقوصاار الدراعاااة عواا  شاااكن مًاايص ماااص سشااكان سسعياااة المًوسماااو سا 
ص وحديااااد  مااااا  يهااااا الكواااا  سالاااادسرياو سالرعاااااعن جمياااا  سسعيااااة المًوسماااااو  شااااكن عاااااا دس 

 الجامًية  شكوها المو سل ساإللكورسن  سايرها.
 ج. الحدود المكانية

شااموو الحاادسد المكانيااة لودراعااة و ويااة قعااا الوزسيااد  اا  المكو ااة المركزيااة لجامًااة 
 المسصن.

 د. الحدود الزمانية
يااة لجامًااة المسصاان  اا  شااموو الحاادسد الزمانيااة دراعااة ساقاا  حااان المكو ااة المركز 

 ا.2013-2012 نا  مجمسعاوها لوًاا 
 

 مفهوم بناء المجموعات المكتبية وتنميتها
ىص ونميااة مجمسعاااو مصااادر المًوسماااو عمويااة ديناميكيااة معااومرة ال ووسقااف مااا 
دامااو صااناعة النشاار سصااناعة المًوسماااو  اا  حركااة داعمااة نشااوة، سمااا داا هناااك مجوماا  

لومًوسماااو، سقاااد اروااا و هاااذا المصااووح  ااا  الماضااا   مصاااووح  لومعااوفيديص  حاجاااة داعماااة
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الوزسيااااد، سكاااااص مصااااووح الوزسيااااد هااااس المعااااوخدا لاااادى الًااااامويص  اااا  المكو اااااو سمراكااااز 
المًوسمااااو، كماااا وًامااان مًهماااا امد  المنشاااسر عوااا  نحاااس وراد ااا ، ىال سص مفهاااسا ونمياااة 

ص الوزسياد ماا هاس ىال عموياة سا حادة ماص عوعاوة الًمويااو مصادر المًوسماو سعا سسشامن، سا 
، س ضاايف عااص ذلااك، سظهاار ت1سالواا  ووضاامنها عمويااة ونميااة مجمسعاااو مصااادر المًوسماااو

امد  المنشاااااسر مراد ااااااو سخااااارى لهاااااذا المصاااااووح ع ااااار وواااااسرة م ااااان  ناااااا  المجمسعااااااو 
ت، سس Collection Developmentت، سونميااة المجمسعاااو سCollection Buildingس

دارة ت، سيًااد مصااووح ىدارة Collection Managementالمقونياااو س ونميااة المقونياااو، سا 
المقونياااااو المصااااووح امحاااادث سامك اااار شاااامسالف، سعويااااه  قااااد سضاااايف مفهااااسا اإلدارة عواااا  
المصاااووح مص ونمياااة مصاااادر المًوسمااااو وحوااااإ ىلااا  القيااااا  ًمويااااو الوخوااايو سالونظااايا 

 .ت2سانوها ساوخاذ القراراو  شأنهاساإلشراف عويها  يص المسارد المواحة سالرقا ة عويها سصي
سوًارف عمويااة  نااا  المجمسعاااو سونميوهااا  أنهاا سسعمويااة الوحقااي مااص مااساوص القااسة 
سالضاااااًف  ااااا  رصااااايد المكو اااااة ماااااص مصاااااادر المًوسمااااااو المخووفاااااة  ااااا  ضاااااس  حاجااااااو 
المعاااوفيديص، سالماااسارد المادياااة سال شااارية سالوكنسلسجياااة المواحاااة، سالًمااان عوااا  عااايإ نقااااو 

 .ت3سىص سجدوتتالضًف 
سيًر هاا ال اح اااص  أنهاا سسعوعااوة موصااوة ماص الًموياااو سامنشاوة الديناميكيااة الواا  
ووفاعن  يما  ينها لوشكن داعرة موكاموة، و دس  دراعة مجوما  المعاوفيديص ماص المكو اة سسضا  
عياعة ونمية المجمسعاو المكو ية ساخوياار المجمسعااو سوزسيادها سوقييمهاا سونوها   مجوما  

معااااوفيديص الااااذي يوًاااا  دسراف سعاعاااااف  اااا  وقياااايا المجمسعاااااو سمااااا يورواااا  عواااا  ذلااااك مااااص ال
 ىجرا اوتت.

                                                 

عماااصة دار الشاارسي،  -مشااريو سر حاا  عوياااص. المرجاا   اا  عوااا المكو اااو سالمًوسماااو.عماار سحمااد ه ت1س
 .110ص -.1997

 -ناريماص ىعماعين موسل . االوجاهاو الحدي ة    ىدارة سونمية مقونياو المكو ااو سمراكاز المًوسمااو. ت2س
 .20ص -.2002القاهرةة الدار المصرية الو نانية، 

 -.1988القااااهرةة مكو اااة اريااا ،  -مااااو سونمياااة مقونيااااو المكو ااااو.حشااامو قاعاااا. مصاااادر المًوس  ت3س
 .37ص



  سياسة بناء وتنمية اجملموعات يف املكتبات اجلامعية*: "املكتبة املركزية جلامعة املوصل منوذجًا" 

 وغفران عبد الكريم فرج  أ.د.عمار عبد اللطيف زين العابدين                                                                                        

 

 

 

 

660 

سيرى ال اح اص سنه إلنجاز الًموية العالفة الذكر يوازا سص يكاسص لادى القااعميص عوا  
المكو اااة  كااارة ساعياااة عاااص محوسيااااو المكو اااة م نياااة عوااا  الفحاااص سالوقيااايا المعاااومر لماااسارد 

لمنوظماااة الحوياجااااو المعاااوفيديص سالمو ياااراو الوااا  ووااارس عوااا  المجومااا  المكو اااة سالدراعاااة ا
 الذي وخدمه المكو ة.

 ًمويااة ونميااة المجمسعاااو هاا  عمويااة سعاعااية سضاارسرية لجمياا  سنااسال المكو اااو، 
نظااراف مص مجمسعاااو سيااة مكو ااة يجاا  سص وجماا  سونمااس ماا  امخااذ  اا  االعو ااار احوياجاااو 

مكااااص وقااديا ال خااادماو  حيااث وصاا ح المكو ااااو قري ااة ماااص وو يااة حاجااااو مجوماا  المكو ااة سا 
 مجوم  المكو ة سرا اوه.

سهاااذا ماااا يؤكاااد الًيقاااة الس يقاااة  ااايص سهاااداف المكو اااة سخااادماوها ماااص جهاااة سونمياااة 
المجمسعاااو مااص جهااة سخاارى، سلكاا  وعااووي  المكو اااو الجامًيااة دعااا سساصاار هااذة الًيقااة 

 ةت1سدئ امعاعية ا وية   ونمية المجمسعاو،  ين    االلوزاا  الم ا
  ونمية المجمسعاو لوو   احوياجاو مجوما  المعاوفيديص  صافة سعاعاية  ًياداف عاص الوًواي 1

  مقاييو نسعية مجردة.
  لك  وكسص ونمية المجمسعاو  ًالة، يج  سص وعوجي  الحوياجاو مجوما  المكو اة  كان 2

 قواعاوه، سليو  قو مسلعك المعوفيديص النشويص.
ووا ونمية المجمسعاو    ظن اإلدراك الاساع  سالمشااركة اإليجا ياة  ا   ارام    يج  سص 3

 وًاسنية عو  المعوسياو المحوية ساإلقويمية سالدسلية.
  ونميااة المجمسعاااو يجاا  سص وراعاا  سهميااة ضااا جمياا  سشااكان مصااادر المًوسماااو ىلاا  4

 مجمسعاو المكو ة. 
عمان الوا  وواأور  الًسامان الذاوياة، ىذ   ونمية المجمسعاو كانو سما زالو سعوظن مص ام5

 ال وعووي  وماماف وجن  امحكاا الشخصية لمص يقسا  االخويار.

                                                 

ت 1س  Evans, Edward G. Developing Library and information center 
collection._4th. ed._ Colorado Libraries unlimited, 2000, P. 101. 
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  ىص ونمية المجمسعاو ال يمكص وًومها كوياة ماص الفصان الدراعا  سس عاص ورياي القارا ة، 6
نمااا نجااد سص الممارعااة سالااوًوا مااص امخوااا  ومكااص المكو اا  مااص سص يصاا ح خ يااراف  اا   سا 

 نمية المجمسعاو.عموية و
سمااا  النعاا ة لومكو ااة الجامًيااة  ياارى ال اح اااص سص عمويااة ونميااة مجمسعاااو مصااادر 

 المًوسماو يمكص سص ووأ ر  ًسامن عدة سهمهاة
   الكا الهاعن مص النواإ الفكري الًالم  المنشسر1
   الميزانية المخصصة لومكو ة الجامًية.2
 الكوياو سامقعاا سال رام  امكاديمية.  عدد الوو ة سسعضا  هيعة الودريو سعدد 3
   ا وواح سقعاا سوخصصاو سكاديمية جديدة.4
   و ير وراعي الودريو سووسرها.5
   معوسى الوًويا    الجامًة سدرجة الوركيز عو  ال حث الًوم .6
  ماااادى وااااسا ر وكنسلسجيااااا المًوسماااااو ساالوصاااااالو  اااا  ووااااك الجامًااااة، سمااااا وااااس رة مااااص 7

 ن ىل  المًوسماو سمصادرها لإل ادة منها.ىمكانياو السصس 
ىص عمويااااة  نااااا  المجمسعاااااو سونميوهااااا ووكااااسص مااااص مجمسعااااة مااااص الخواااااساو سس 

 الًموياو س يما يأو  وسضيح لهذة الخوساوة
 

 خطوات بناء المجموعات في المكتبات الجامعية وتنميتها
 الخطوة األولى: دراسة مجتمع المستفيدين من المكتبة

امعاو لوس ير مصادر المًوسماو هس ىواحوها لمجوما  المعاوفيديص  ما سص الهدف 
ساإل ادة منها ماراضاها المخووفاة،  ادص دراعاة مجوما  مكو اة الجامًاة سوحويواه سوحدياد  نيواه 
سوركي ااه سو يًوااه سخصاعصااه ساوجاهاوااه سميسلااه سرا اوااه سحاجاوااه المًوسماويااة، وًااد خوااسة 

ر المًوسماااو  يهااا، سوم اان الحوقااة امسلاا  الواا  سعاعااية  اا  عمويااة ونميااة مجمسعاااو مصاااد
 يروكز عويها نجاح الحوقاو امخرى.

سيًرف مجوم  المعوفيديص  أنه سسجمي  ام راد سس الجهاو سس المؤععااو الاذيص يعاوخدمسص 
 المكو ة سيفيدسص منها ماراضها المخووفةتت.
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مًياة كأعاوس  سوعوخدا سعالي  موًددة لجم  المًوسماو عاص مجوما  المكو اة الجا
المقا وة سالميحظة الم اشرة، ساالعو ياناو، سسعالي  سخرى كاالويل عوا  عاجيو المكو اة 

 .ت1سسخاصة عجيو اإلعارة س ياناوها
سيااااارى ال اح ااااااص سص ونمياااااة المجمسعااااااو عموياااااة سعاعاااااية  النعااااا ة لجميااااا  سناااااسال 

احوياجاااااو  المكو ااااو،  كااان مكو ااااة وحااارص عواااا  وجميااا  مصااااادر المًوسمااااو الواااا  ويعاااا
المجوم  الاذي وخدماه ساهوماماواه، سسص جمهاسر المعاوفيد يوًا  دسراف  اارزاف  ا  عموياة اخوياار 
مصادر المًوسماو، كما سص حجا مجوم  المعوفيديص مص خادماو المكو اة لاه واأ يرة الساضاح 

 عو  ونمية المجمسعاو، سيوضح ذلك مص خين ا و ة
داد درجاااة وناااسل احوياجااااو المعاااوفيديص  شاااكن    قااادر ماااا يااازداد حجاااا مجومااا  المكو اااة واااز 1

 نع  .
   قاادر مااا ووعاا  درجااة ونااسل احوياجاااو المعااوفيديص واازداد الحاجااة ىلاا  قياااا  اارام  وًاسنيااة 2

 لمشاركة المصادر.
  لص وعووي  المكو ة الجامًية  أي حان مص امحسان الوو ية الكاموة لجميا  احوياجااو سياة 3

  عة مص  عاو مجوم  المكو ة.
 لخطوة الثانية: وضع سياسة لبناء المجموعات وتنميتهاا

 اا  ضااس  سهااداف مكو ااة الجامًااة، س ًااد دراعااة مجومًهااا سالوًاارف عويااه، سعواا  
حاجاوه المًوسماوية، وض  المكو ة عياعة ساضحة سمكوس ة لونمياة مجمسعاوهاا، سوًارف هاذة 

سعايإ ماساوص الضاًف، العياعة  أنهاة سسخوة وحريرية لومكو ة لوحفاظ عو  مظااهر القاسة 
كما سنها وًو ر دلين لوًمن  المكو ة سالمًوسماو الو  يعورشد  ها الًااموسص الوخااذ القاراراو، 
سيااااوا الرجااااسل ىليهااااا لمًر ااااة المجاااااالو المسضااااسعية لومكو ااااة، س عاااااو امسعيااااة الواااا  ين  اااا  

 .ت2ساالهوماا  ها    االقونا تت

                                                 

 -مصاااادر عااااا ي. -او.عماااار سحمااااد همشااااريو ر حاااا  عوياااااص. المرجاااا   اااا  عوااااا المكو اااااو سالمًوسماااا ت1س
 .112-111ص

 .40ص -مصدر عا ي. -حشمو قاعا. مصادر المًوسماو سونمية مقونياو المكو او. ت2س
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ةو سذلاااك منهاااا وفااار  عوااا  سيجااا  سص وكاااسص عياعاااة ونمياااة المجمسعااااو مكوس ااا
الًاااامويص  ااا  المكو اااة الوفكيااار  أهااادا ها سااللوااازاا  هاااا، سالااار و  ااايص سهاااداف المكو اااة سسهاااداف 
المؤععة اما الوا  وو ًهاا سضاماص االلوازاا  خدماة جميا  سواراف المعاوفيديص، سواس ير سعاو 

امخارى ذاو  لسض  المًايير لومساد المكو ية سوًشاي ها، سوعاهن عموياة الونعايي ما  الجهااو
الًيقاااة سوعااااعد  ااا  وقويااان الوحياااز الشخصااا  ماااص الًاااامويص  ااا  المكو اااة سواااس ير مًوسمااااو 
وعااعد  ا  وسزيا  ميزانياة المكو اة، كماا وحاادد المعاؤسلية عاص ونمياة المجمسعااو سوقيايا نقاااو 
القاااسة سالضاااًف  ااا  المجمسعااااو سركيااازة العومااااد المقورحااااو ال ناااا ة  ااا  مجاااان االخوياااار 

 .ت1سسالوزسيد
سيضاايف ال اح اااص عاا  يص  خااريص لسجااس  سص وكااسص هااذة العياعااة مكوس ااة لاادى كاان 

 مكو ة سهماة
  معاااااعدة سمنااااا  المكو اااااو عواااا  او ااااال خوااااة مرعااااسمة الخويااااار المجمسعاااااو المكو يااااة 1

 المخووفة.
   اعومرارية ونمية المجمسعاو المكو ية س ي خوة  ا وة ال وو ير  و ير اممنا .2

 اختيار المواد المكتبية الخطوة الثالثة:
هااس عمويااة وقرياار سي المااساد الواا  يجاا  وس يرهااا لومكو ااة، سيوضاامص ذلااك المسازنااة مااا 
 اايص كواااا يص يحوسيااااص مًوسمااااو عاااص المسضااسل نفعاااه، سوقريااار سي منهماااا يجااا  الحصاااسن 

 .ت2سعويه، س شكن عاا  دص عموية االخويار ووضمص وقييا نسعية الكوا  سقيموه
المكو ااة وعااوخدا ل اياااو موًااددة منهااا الحصااسن عواا  المًوسماااو، يمكننااا القااسن ىص 

سال قا اااة، سالوًوااايا سالور ياااه سال حاااث سالموالًاااة، سهاااذة ال ايااااو  ضااايف عاااص سجاااسد العياعاااة 
الساضحة ل نا  المجمسعاو ه  عسامن ضرسرية لمعاعدة القاعميص عو  االخوياار  ا  سدا  

 عموها.
                                                 

 ,Gorman, G.F. Collection Development for libraries. – London: Boker  ت1س
1989, p.3. 

عماااصة  -المكو ياايص. النجااداسي، سماايص. الماادخن ىلاا  عوااا المكو اااو سالمًوسماااو  ىعااداد مجمسعااة مااص ت2س
 .110ص -.1982جمًية المكو او امردنية، 
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اد المكو ياة يجا  سص ووناعا  ما  ساقا  المكو اة سيرى ال اح اص سص عياعة اخويار الماس 
سوووًاوهااا، كمااا يجاا  سص وكااسص قا وااة لوو يياار سالووااسير،  هاادف االخويااار هااس وحديااد سي 
المااساد الواا  يجاا  سص وضاااف ىلاا  مجمسعااة المكو ااة ساعاادادها سهااذا يااوا مااص خااين الوقياايا 

 لوًناسيص المنفردة.
خص  ااا   ااايث سظااااعف رعيعاااة واااؤدي عياعاااة االخوياااار سظااااعف عااادة لومكو اااة واااوو

 ةت1سه 
س  سعااايوة جيااادة لووخوااايو عوااا  اعو اااار سنهاااا وقاااسا  وحدياااد امسلسيااااو لومصاااادر المكو ياااة 
الساج  اقوناؤها  ا   وارة زمنياة مًيناة، سها  سيضااف واؤمص الحاد امدنا  ماص الواسازص  ا  

 المجمسعاو المكو ية.
لمو ًااة  اايص المكو ااة مااص جهااة    سعاايوة ليوصااان سنقاان المًوسماااو سام كااار سالم ااادئ ا

سمجوما  المعاوفيديص ماص جهاة سخارى، ىذ سنهاا وسضاح سعاو االخوياار سم ادعهاا المو ًاة 
    المكو ة.

جا  عياعة االخويار  م ا ة ىعيص سوًهد موفاي عوياه سمؤياد ماص ق ان الجهااو الوا  وشارف 
 عو  ىدارة المكو ة سومسيوها.

 
 أسباب االختيار في المكتبات الجامعية:

يمكاااص حصااار امعااا ا  الوااا  واااد   المكو ااااو الجامًياااة ىلااا  عموياااة اخوياااار الماااساد 
 ةت2سالمكو ية    النقاو ا وية

 س  ضخامة النواإ الفكري عسا  عو  المعوسى السون  سس اإلقويم  سس الًالم .
    ميزانية المكو ة الجامًية داعماف محدسدة  مقدار مًيص مص المان يصً  وجاسزة.

                                                 

عمااصة الجامًاة  -ر ح  مصوف  عوياصو عمر سحماد همشاري. سعاعاياو عواا المكو ااو سالمًوسمااو. ت1س
 .124، ص1988امردنية، 

دة   ادا -نزار محمد عو  قاعاو انية خماو صاالحو عاامر ى اراهيا قناديوج . اخوياار الماساد المكو ياة. ت2س
 .10-9ص -.1981الجامًة المعونصرية، 
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المخصصااة لحفااظ المااساد المكو يااة عااادة محاادسدة سمصااممة سصاايف العااويًا   إ  المعاااحة
 عدد محدسد مص الكو  سالمساد المكو ية امخرى.

د  ال  ااااد مااااص االخويااااار حواااا  وحقااااي المكو ااااة الجامًيااااة م اااادس  ىيصااااان الكوااااا  المناعاااا  
 لومعوفيد المناع  س   السقو المناع  .
امًيااة محاادسد سمااسزل عواا  امقعاااا سالسظاااعف هااا  عاادد المااسظفيص  اا  مًظااا المكو اااو الج

 سالنشاواو المكو ية المخووفة.
س  الظرسف العياعية ساالجوماعياة سالدينياة الوا  يمار  هاا المجوما  سالوا  وجًان المكو ااو 

 الجامًية حذرة سيقظة  يما وخوارة سوقونيه مص كو  سمساد  قا ية سخرى.
 لجامعية: العوامل المؤثرة في االختيار في المكتبات ا

هناك عسامن عديدة وؤ ر  شكن م اشر عو  عموية االخويار    المكو ااو الجامًياة 
 -منهاة

 س  حجا الجامًة سالوسزي  الج را   لكوياوها.
 .ت1س   عدد الوو ة

 إ  مناه  الجامًة سوري الودريو سال حث  يها.
 د  خوو الجامًة لونمس    المعوق ن لها وأ يرها الك ير.

 .ت2سميزانية كا ية لومكو ة الجامًية ها  وس ير
 س  و يًة الخدماو الو  وقدمها المكو ة.

 .ت3سي  الجهة المعؤسلة عص االخويار مص حيث معوساها الًوم  سال قا  
 ز  مسق  المكو ة مص حيث قر ها سس  ًدها عص المكو او امخرى.

                                                 

جوفاناااد، ماااسريو. المكو ااااو الجامًياااة  ااا  الااادسن النامياااة  ورجماااة حشااامو قاعاااا سمحماااد  وحااا  ع اااد  ت1س
 .92ص -.1972القاهرةة جمًية المكو او المدرعية،  -الهادي.

 -.1977، 3، ل12ما  -عمر احمد همشري. اخويار الكو     المكو ااو الجامًياة. رعاالة المكو اة. ت2س
 .32-31ص

عماار سحماااد همشاااري. مااادخن الااا  عواااا المكو اااو سالمًوسمااااو.  عمااااصة دار صااافا  لونشااار سالوسزيااا ،  ت3س
 .171-170ص -.2008
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 .ت1سح  قسة مجمسعة المكو ة سس ضًفها
 تبات الجامعية:مسؤولية االختيار في المك

 ةت2سوق  معؤسلية االخويار    المكو ة الجامًية عو  عاوي اموراف ا وية
 سعضا  الهيعة الودريعية. -س

 سميص المكو ة. - 
 الًاموسص    المكو ة  شكن عاا س   قعا الوزسيد  شكن خاص.  -إ
 الهيعة اإلدارية    الجامًة سس الكوية. -د
 سوخصصاوها ساوجاهاوها.الوو ة  مخووف معوسياوها  -ها

 أدوات االختيار في المكتبات الجامعية:
هناااااك  ًاااا  السعاااااعن سامدساو النا ًااااة سامعاعااااية الواااا  وعاااااعد الشااااخص القاااااعا 
 االخويااار عواا  القياااا  ساجاا  االخويااار عواا  سحعااص سجااه، سهااذة امدساو وقعااا ىلاا   عواايص 

 -سكما يأو ة
 ةت3سأ/ األدوات غير المطبوعة وتشمل

 فحص ساالخويار الفًو  لوكو .ال -1
 مًار  الكو . -2
 مقورحاو المعوفيديص. -3
 

 ةت4سب/ األدوات المطبوعة وتشمل
   قساعا الناشريص.1
   ىعيناو الناشريص.2

                                                 

 .13-12ص -مصدر عا ي. -نزار محمد عو  قاعا سس خرسصت. اخويار المساد المكو ية. ت1س
 .91-90ص -.1979حرية لوو اعة، عامر ى راهيا قنديوج . الكو  سالمكو او.    دادة دار ال ت2س
 .214-213ص -المصدر العا ي نفعه. ت3س
 .32-31ص -.1995دمشية سزارة ال قا ة،  -حعص عويا نًيعة. دراعاو مكو ية. ت4س
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   ال  ويسارا ياو الًامة سقساعا المو سعاو.3
   نقد مصادر المًوسماو سعرضها.4
   الفهارو المو سعة.5
 

 Acquisitionد الخطوة الرابعة: التزوي
يًااارف الوزسياااد س اااي مسعاااسعة عواااا المكو ااااو سالمًوسمااااو  أناااه الًمويااااو الموًوقاااة 
 اخويار سوو  ساعوق ان مصادر المًوسماو سوضا هذة الًمويااو سضا  المسازناة سالوًامان 

 .ت1سم  المسرديص سالناشريص
كن ما وحواجاه كما يًر ه ال اح اص  أنه الًموية سس اإلجرا  الذي يكفن لومكو ة وس ير 

مص مساد مكو ية سمصادر مخووفة عسا  كانو سكو ، دسرياو، مقاالو، مخوسوااو، ماساد 
عاامًية س صاارية، مصااادر ىلكورسنيااة... الاا ت عااص وريااي عاادة سعااالي  مخووفااة سكالشاارا ، 

 اإلهدا ، الو ادن، ساإليدالت.
 إجراءات التزويد:

صاادر المًوسمااو الوا  واا يمكص القسن ىص عموية الوزسياد ال وقوصار عوا  واأميص م
اخويارهاا عااص وريااي الشاارا   قاو  اان وشاامن وااس ير المصاادر لومكو ااة مااص خااين وراعااي 
سخاااااارى كاالهاااااادا ، سس الو ااااااادن ماااااا  المكو اااااااو امخاااااارى سالشاااااارا  الوًاااااااسن  لمصااااااادر 

 المًوسماو، سعسف نوناسن هنا عموية الوزسيد  شقيهاة
 يق الشراءاإلجراءات التنفيذية لعملية التزويد عن طر  -1

 ًااد سص يااوا اخويااار مصااادر المًوسماااو، وقااسا المكو ااة  مجمسعااة مااص اإلجاارا او 
لوس يرها، سهذة اإلجرا او ووا جمًيها    السقو الحاضر ىلكورسنياف  ا  المكو ااو الموقدماة، 

 ةت2سساإلجرا او المقصسدة ه 

                                                 

 -عااايد حعااا  او. المسعاااسعة الًر ياااة لمصاااووحاو عواااسا المكو ااااو سالمًوسمااااو سالحاعااا او انكويااازي ت1س
 .105ص -.2001ية، عر  .  القاهرةة المكو ة االكاديم

 .177ص -مصدر عا ي. -عمر سحمد همشري. مدخن ىل  عوا المكو او سالمًوسماو. ت2س
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 / تجميع اقتراحات المستفيدين1
ارة  وً عاة سنماسذإ خااص لهاذا ال ار  و دس عموية وو  مصادر المًوسمااو المخوا
 عو  شكن  واقة مكسنة مص قعميص رعيعيص هماة

ة يوضااامص مًوسمااااو   ويسارا ياااة عاااص الماااادة المووس اااة كاااالمؤلف سالًناااساص القسمممم األول -أ
سالناشااار سمكااااص النشااار سالوااااري  سالو ًاااة سالمجواااد سالجاااز ، سالعوعاااوة، سالااارقا المًيااااري 

ا ااف سا دسرياة سا سي مصادر  خار،  ضايف عاص مصادر هاذة الادسل  لومصادر عاسا  كااص كو
   المًوسماو سي سداة االخويار المعوخدمة    وحديد هذة المًوسماو.

ة يوضاامص مًوسمااو ايار   ويسارا يااة عاص الماادة م اان الو اة سعادد النعاا  القسمم الثماني -ب
الاذي  سنسل السعا  سهن هس نعخة جديدة سا  ادن  اقاد، سا مسضاسل جدياد، ساعاا الشاخص

وواااا  المااااادة، سوسقيًااااه سواااااري  الوواااا  سعنسانااااه، سعااااادة ووواااا  المكو ااااة مااااص الجهاااااو 
المعؤسلة عص عموية االخويار وً عة سك ار قادر ممكاص ماص هاذة المًوسمااو سذلاك لوعاهين 
الجهااسد الم ذسلااة  اا  عموياااو الواادقيي سالعاارعة  اا  وواا  المااساد المكو يااة مااص مصااادرها 

 وو او م  الجهاو الو  وقدمو  ها عند سصسلها.المخووفة، سمص سجن موا ًة ال
 / إعداد الطلبات:2

 -سيوا هذا االجرا   الخوساو ا ويةة
 التدقيق والبحث الببليوغرافي -أ

عنااادما يعاااووا قعاااا الوزسياااد  واقااااو الوسصاااية سالمقورحااااوت يقاااسا  فحاااص  ياناوهاااا 
المواااس رة  اااا  القعاااا مااااص سوااادقيقها ساعاااوكمالها سذلااااك  اااالرجسل ىلاااا  المصاااادر ال  ويسارا يااااة 

   ويسارا ياو سونية س هارو ناشريص سايرها.
سحواا  ووأكااد المكو ااة مااص كاان ذلااك سووفااادى الوكاارار اياار المراااس   يااه لمصااادر 
المًوسماو،  دنها وراج  قاعمة االخويااراو سوقا وهاا  فهارو المكو اة، سياوا هاذا  ليااف ىص كاناو 
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رة مقارس ة  ليااف س اعاوخداا الحاعاس ، سس سنهاا المكو ة وحوفظ  ووك العاجيو سالفهاارو  صاس 
 ةت1سووا يدسياف  مراجًة الفهارو ا وية

* الفهرو الًاا لومكو ةة سهس الفهرو الرعيو لمصاادر المًوسمااو  ا  المكو اة، لووأكاد ماص 
 عدا سجسد المصادر    قاعمة االخوياراو ضمص مجمسعاو المكو ة حالياف.

و وروااا   ياااه الكوااا  س اااي عنااااسيص  واقااااو مصاااادر *  هااارو سسامااار الوسريااادة سهاااس  هااار 
المًوسماو الو  وا اإلرعان  ا  وو هاا. سذلاك س اي الورويا  الهجااع ، سوضا  الًدياد ماص 
المكو ااو اليااسا  اا  هاذا الفهاارو نعااخة ماص النعاا  المكر نااة ماص  واقاااو سماار الوسريااد سس 

 وو  مصدر المًوسماو.
هاارو ورواا  ال واقاااو  يااه س ااي الًنااساص *  هاارو المو سعاااو وحااو اإلعااداد الفناا ة سهااس  

سيضاااف ل واقاااو مصااادر المًوسماااو الواا  سصااوو ىلاا  المكو ااة حاادي اف سمااا زالااو خاضااًة 
 لًموياو الوعجين سالفهرعة.

 اختيار الوكيل -ب
وو  مرحوة الودقيي سال حث مرحوة اخوياار السكيان سوفضان  ًا  المكو ااو ىرعاان 

يوووااا  االوصاااان الم اشااار  ًااادد ماااص دسر النشااار  وو اوهاااا ىلااا  الناشاااريص م اشااارة سهاااس سمااار
س الوال   هس مكوف سيحواإ ىل  جهد سسقو سال يوجأ ىليه ىال    حالة الوو او المعاوًجوة، 
سلورشاايد عمويااة االوصااان وقااسا المكو اااو عااادة  وجمياا  وو اوهااا مااص امسعيااة الصااادرة عااص 

دة مااص الااسكي ت سالمكو اااو ناشاريص موًاادديص  ااا ىرعااالها ىلا  سكياان ساحااد سسس مجمسعااة محاد
 -ةت2سالجامًية الك يرة لها سكي  وخوارها س ي

 الموخصص    نشر الكو  القانسنية سوسزيًها. Butterworthsالوخصصة م ن  -

                                                 

مصاارتة  -سسكماان –ياعاار يسعااف ع ااد المًواا . ونميااة المجمسعاااو  اا  المكو اااو سمراكااز المًوسماااو. ت1س
 .97-96ص -.1998مركز اإلعكندرية لوسعاعو ال قا ية سالمكو او، 

 او الحدي ة    ونمية المجمسعاو يمكص الرجسل ىل  النص امصو  لورعالة.* لمًر ة ا رز االوجاه
د.صة الااسراي  -حعااص صااالح ااااناو عمااار ع ااد او جيمنااة. الماادخن ىلاا  عوااا المكو اااو سالمًوسماااو. ت2س

 .152-151ص -.2013لونشر سالوسزي ، 
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ال وااد سس المنوقااة الج را يااة الواا  وااوا و ويوهاااة م اان دار امهااراا الواا  وااسزل كاان الكواا   -
الااذي يااسزل كاان الكواا  المنشااسرة  اا   Blackwells Englandالمنشااسرة  اا  مصاار سس 

 سسرس ا.
الذي يسزل كن المساد الصادرة  الو اة الفرنعاية  Hachetteالو ة المنشسرة  ها المساد م ن  -

 مهما كاص  ود نشرها.
 نسعية المسادة م ن مكو ة دار الم ن  الموخصصة    نشر المخوسواو سكو  الوراث. -
 / الشراء3

عواااا  مصااااادر المًوسماااااو مقا اااان  مااااص سيًو اااار  يًاااارف الشاااارا   أنااااه سسالحصااااسن
المصدر امعاو ل نا  سووسير مجمسعاو المكو اة سوزسيادها  الس ااعي  ا  مخوواف مجااالو 

 .ت1سالمًر ةتت
سووًدد نع  سسامر الشرا  س ي مووو او الًمن سيوراسح عددها مص  ي اة ىلا  عاو 

 ةت2سنع  لألمر الساحد، سيوا وسزيًها كما يأو 
 خة امسل  ىل  السكينورعن النع -
 ورو  النعخة ال انية     هرو المساد وحو الوو  -
 وحفظ نعخة    موف الموا ًة -
ورو  نعخة    الفهارو الًامة إلحاوة المعوفيديص عوماف  اأص الماادة قاد وو او  -

 سعوكسص موس رة    المكو ة  يما  ًد.
 حو الونفيذورعن نعخة ىل  صاح  الوسصية سذلك إلشًارة  أص وو ه و -
يحوفظ  نعخة لحيص سصسن الفاوسرة لور ي مًها ىلا  قعاا الشاؤسص المالياة سذلاك  -

  النع ة لومكو او الو  وعدد  ساويرها عص وريي ىدارة سخرى.

                                                 

، 1995يوحة المؤلاااف، صاااس  -حعااااص ع ا ااادة. اعاااوخداا الحاعاااس   ااا  المكو ااااو سمراكاااز المًوسمااااو. ت1س
 .73ص

زين  عو  مووك. حسعا ة الًمويااو الفنياة  ا  مكو اة كوياة الهندعاة  ا  الجامًاة المعونصارية سرعاالة  ت2س
 .19-18ص -.2002ماجعويرت   دادة الجامًة المعونصرية، 
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 / متابعة الطلبات4
ىذا لااا يااوا اعااويا المااساد المووس ااة خااين الماادة الموفااي عويهااا ماا  المااسرد لوسرياادها 

ذا يوا وسجيه رعالة وذكير  سسل  لومسرد  السكين لح ه عو  ىرعان المساد  العرعة الممكناة، سا 
ذا وًاذر عوا   لا وصن المساد  ًد شهر ماص وااري  الواذكير امسن ياوا ىرعاان واذكير  اان ، سا 
عيا الشخص الذي نع   وو هاا ما  ذكار  المسرد وس ير ما وا وو ه منه يوا ىل ا  الوو  سا 

ذا سردو سياة ميح ظااو ماص الماسرد  السكيان خاين  وارة ووا  الماساد م انة ع   اإلل ا ، سا 
ص  نا ااذ الو ًااة، لااا ينشاار  ًااد، وحااو الو اا .. الاا  يجاا  سص وس ااي م اان هااذة الميحظاااو سا 
كاناااو المكو اااة محسعااا ة ياااوا ادخاااان هاااذة الميحظااااو  ااا  قاعااادة ال يانااااو سذلاااك لوموا ًاااة 

عداد اإلحصا او  .ت1سمعوق يف سالمراجًة سا 
 / استالم المواد5

حيص سصسن الورسد ىل  المكو ة يقسا قعا الوزسيد  فوحها  ًاد الوأكاد ماص عاعاديوها 
سوسحيدها س ي المجهزيص سودقي كن مجمسعة س ي قساعهماا الوا  وصان سحيانااف ما  مصاادرها 
سسحياناااف وصااان ق ااان مصااادرها،  واااسرد هاااذة القااساعا سوحفاااظ  ااا  عااجن خااااص لحااايص سصاااسن 

الًاااااا لومكو ااااة س هاااارو سساماااار الوسريااااد س هاااارو  المصااااادر، واااادقي المصااااادر  اااا  الفهاااارو
المو سعااو وحااو اإلعاداد الفناا  سذلاك خس اااف ماص سصااسن المصادر عااص ورياي مجهااز  خاار 
سس عص وريي قعا الو ادن ساإلهدا  سذلك ل ر  نقن رقا المصدر سس الكواا  عوا  صافحة 

د امجاازا  الًنااساص ىص كاااص المصاادر و ًااة جدياادة لو ًااة قديمااة مسجااسدة  اا  المكو ااة سس سحاا
 .ت2سالمسجسدة    المكو ة

جراءاته6  / التسديد وا 

                                                 

ر حااا  مصااااوف  عوياااااص. يعاااارى س اااس عجميااااة. ونميااااة سوقياااايا المجمسعااااو  اااا  المكو اااااو سمؤععاااااو  ت1س
 .128، ص2005عماصة دار صفا  لونشر سالوسزي ،  -و.المًوسما

ت سنيو ازان. السظاعف امعاعية لقعاا الوزسياد  ا  المكو اة المركزياة سجامًاة   ادادت  ا  سقااع  س حاسث 2س
-211ص -.1976المسصانة الجامًاة،  -المؤومر المكو   ال الث لجمًية اوحاد المكو يص الًاراقييص.

213. 
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سمااا  النعاا ة لألمااسر الماليااة،  قااد يااوا الوحسياان المااال  مقاادماف ماا  وواا  المااساد، ىذ 
يوواا   ًاا  الناشااريص القيمااة الماليااة لومااساد ق اان ىرعااالها لومكو ااة سهااذا هااس السضاا  الشاااع  

صاسن الماساد سوادقيقها، س ا  هاذة الحالاة سام ضن، سال ً  ا خر يقسا  وو  القيماة  ًاد س 
 ةت1سيوا ىجرا  ما يأو 

الوأكااد مااص الفاااوسرة  موا قوهااا لقاعمااة المصااادر المعااوومة سالوحقااي مااص امعااًار  -س
سنع ة الحعا الموفي عويها م  المسرد الو  يج  سص وكاسص ساضاحة  ا  الفااوسرة،  اا الوسقيا  

 عويها مص ق ن معؤسن الوزسيد سمدير المكو ة.
ورعااان الفااااوسرة امصاااوية  ًاااد وسقيًهاااا مر قاااة  النعاااخة امصاااوية مااا  سنماااسذإ  - 

الوو  المعوومة ىل  الاداعرة المالياة المعاؤسلة عاسا   ا  داخان المكو اة سس  ا  المؤععاة اما 
 لموا ًة اممسر المالية.

سية نفقاو ىضا ية م ن سجسر الشحص، سسجاسر ال رياد ياوا وقعايا قيماة م ان هاذة  -إ
ضااا ة الناااو  ىلاا  العااًر الحقيقاا  لكاان النفقااا و عواا  جمياا  المااساد المشاامسلة  اا  الفاااوسرة سا 
 مادة.

يااوا االحوفاااظ  نعااخة منهااا  اا  الموااف الًاااا لمشااورياو الكواا ، سنعااخة سخاارى  -د
 اا  الموااف الخاااص  ااالمسرد سس الناشاار سذلااك ل اياااو ىعااداد الوقااارير اإلحصاااعية، سس ميااة 

ذا كانااو ا لمكو ااة محسعاا ة  يااوا ىدخااان ال ياناااو الماليااة الخاصااة  كاان سااارا  معااوق وية، سا 
مااادة  اا  قاعاادة ال ياناااو م اان رقااا الفاااوسرة، واااري  الفاااوسرة، رقااا  سليصااة الشااحص  سس ىشااًار 
ال ريااد، العااًر الحقيقاا   الًموااة المحويااة، العااًر الحقيقاا   الًموااة الواا  وااا الوعااديد  هااا ماا  

 ا الميزانية الو  وا الوعديد منها... ال . ياص نسل ووك الًموة، رعسا الشحص، رق
 اإلجراءات التنفيذية لعملية التزويد بطرائق أخرى -2

ىص اإلهدا  سالو ادن  ايص المكو ااو ال يقان سهمياة عاص عمويااو الوزسياد امخارى، ىذ 
يمكااص لومكو اااو سص وحصاان عواا  سعااداد ك ياارة مااص مجمسعاوهااا مااص خااين اإلهاادا  سالو ااادن 

                                                 

 .131-130ص -المصدر العا ي نفعه. ت1س
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ارو اواف س يقاف  ًموية الو ادن  كيهما ال يووو اص وًاميف مالياف م اشراف كماا سص  سيرو و اإلهدا 
 الهدايا اير المراس   يها قد وص ح مساد لوو ادن م  المكو او امخرى.

 اإلهداء -أ
هس سص يقدا شخص ما سس مؤععة ما لومكو ة سس مركز المًوسماو مادة مكو ياة سس 

سمااا االعااوهدا   هااس سص ووواا  المكو ااة سس مركااز المًوسماااو سك اار مجاناااف سمااص دسص مقا اان، 
 مص شخص ما سس هيعة ما وزسيدها  مادة مكو ية عو  ع ين اإلهدا  سمص دسص مقا ن.

 التبادل -ب
يًااد الو ااادن سحااد سنشااوة الوزسيااد المهمااة الواا  وقااسا  هااا المكو اااو الجامًيااة لونميااة 

ماااص المؤععااااو الدسلياااة وًاااد الو اااادن ماااص مجمسعاوهاااا، سنظاااراف مهمياااة الو اااادن  هنااااك عااادد 
امنشااوة الرعيعااة لهااا سوو ناا   اارام  لوو ااادن م اان اليسنعااكس سا  ااي سايرهااا، سقااد دعااو اإل ااي 

 Universal Availability ofت UAPىلاا  االلوااازاا  اإلواحاااة الدسلياااة لومو سعاااو س
Publications  كماااااااااااااا سصااااااااااااادرو اليسنعاااااااااااااكس الكواااااااااااااا  الااااااااااااادسل  الخااااااااااااااص  و اااااااااااااادن

، ت1سHandbook on International Exchange of Publicationsاوالمو سعا
سالو ااادن ع ااارة عااص اوفاااي سس وًاقااد  اايص مكو واايص سس سك اار يااوا مااص خيلااه وقاااي  سس و ااادن 
الماساد المكو يااة  يمااا  ينهااا  حيااث وقاادا كاان منهماا لألخاارى مااساد مكو يااة هاا   اا  اناا  عنهااا 

ماال   يماا  ينهماا، س اذلك وعاووي  كان مكو اة  سامخرى  حاجة ىليهاا، سذلاك ماص دسص وًامان
 .ت2سالحصسن عو  مساد مكو ية قد ال وعووي  الحصسن عويها  وريقة سخرى

 Weedingالخطوة الخامسة: تنقية المجموعات المكتبية )التعشيب( 
سيمكاااص وًرياااف عموياااة الونقياااة  أنهاااا عموياااة  حاااص ساخو اااار المجمسعاااة المكو ياااة 

ومعااوفيديص   اار  ونقيوهااا مااص المصااادر الواا  وقاان االعااوفادة منهااا سوحديااد قيموهااا الحاليااة ل
 .ت3س درجة ك يرة

                                                 

 .141ص -مصدر عا ي. -ر ح  مصوف  عوياصو يعرى س س عجمية. ت1س
 .219ص -.1980القاهرةة دار المري ،  -شً اص ع د الًزيز خويفة. وزسيد المكو او  المو سعاو. ت2س
 .130ص -نفو المصدر العا ي. ت3س
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 .ت1سسيقصد  االعو ًاد الوخوص مص امسعية سوعجييوها مص  هارو المكو ة
سيًااااارف ال اح ااااااص االعاااااو ًاد  أناااااه عموياااااة  ااااارز مصاااااادر المًوسمااااااو الوااااا  قااااان 

دة معا قاف سمحاسلاة الوصارف اعوخدامها مص ق ن معوفيدي المكو ة س ي سعاو سضاسا و محاد
 هااا عااص وريااي اإلهاادا  سس الو ااادن  مااا يحقااي الفاعاادة المرجااسة لومكو ااة، ساالعااو ًاد نااسعيصة 
االعاااو ًاد سالخااازص  ااا  مخاااازص داخااان المكو اااة سس خارجهاااا، ساالعاااو ًاد ل ااار  الو اااادن سس 

 اإلهدا .
 Evaluation of library الخطممموة السادسمممة: تقمممويم المجموعمممة المكتبيمممة 

collections 
يًرف وقسيا المجمسعاو  أناه سسعموياة وقادير نسعياة مجمسعاة مكو اة ماا  ا  ضاس  
امهااداف المحااددة سس االحوياجاااو الخاصااة  الفعاااو المعااوهد ة مااص هااذة المجمسعااة  الااذاو، 

 .ت2سسوًو ر عموية الوقسيا سحد سسجه ونمية المجمسعاوتت
ح شااااموة لمسجاااسداو المكو اااة سماااا وًرياااف ال اح ااااص لوقاااسيا المجمسعاااة عموياااة معااا

لوحكاا عواا  قيمااة هااذة المسجااسداو سسهميوهااا سمًر ااة ماادى ميعموهااا الحوياجاااو المعااوفيديص 
منهاااا، سمحاسلاااة مًالجاااة الااانقص الحاصااان  ااا  المجمسعاااة لوحقياااي الواااسازص  ااا  المجمسعاااة 
ن سوحدي ها  صسرة موكاموة لوساك  كن ما هس جديد لعد احوياجاو المعوفيديص منهاا. سالشاك

 .ت3سا و  ي يص هذة الخوساو  سضسح
 
 
 

                                                 

 .89ص -مصدر عا ي. -ناريماص ىعماعين موسل . ت1س
عاالي  المخووفاة لوقيايا المقونيااو  ا  المكو ااو سمراكاز المًوسمااو ما  دراعاة شريف كامن شااهيص. ام ت2س

 -.1994، 2، ل5لماااانه  النظاااارة الشاااااموة ساعااااوخداماوه المخووفااااة. المجوااااة الًر يااااة لومًوسماااااو، ماااا 
 .42ص

 -مصاادر عااا ي. –ياعاار يسعااف ع ااد المًواا . ونميااة المجمسعاااو  اا  المكو اااو سمراكااز المًوسماااو. ت3س
 .42ص

اسة مجتمع در
 المستفيدين

وضع سياسة 
لبناء 

 المجموعات

 عملية التقويم

اختيار 
المجموعات 

 المكتبية
تنقية المجموعات 

 )االستبعاد(

عملية التزويد 
بالمجموعات 

 خطوات بناء 

 المجموعات المكتبية وتنميتها
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 ت خوساو  نا  المجمسعاو المكو ية سونميوها1الشكن رقا س

 الجانب العملي للدراسة:
ت مااا  وأعاااايو 1967وأععاااو المكو اااة المركزيااااة لجامًاااة المسصاااان رعااامياف عاااااا س
اف، سنويجاة لزياادة عادد الجامًة. سقد كانو     داية وأعيعها وش ن  ناية كوية الصيدلة عاا ق

الوو ااة سالوسعاا   اا  امقعاااا الًوميااة سالكوياااو سظهااسر سقعاااا جدياادة  كاارو رعاعااة الجامًااة 
سهيا   1979 دنشا  م ن  حديث يضاا مجمسعاة المكو اة المونامياة. سقاد اكومان ال ناا  عااا 

ظاار الم ناا  الجديااد ليكااسص مكو ااة مركزيااة س ااي المساصاافاو الًالميااة لومكو اااو ماا  امخااذ  ن
االعو ااار سعااداد الوو ااة سالهيعااة الودريعااية،  ضااي عااص امقعاااا الًوميااة المخووفااة سالموزاياادة، 

 كذلك المجمسعة الو  يحواجها الوو ة    مخووف مراحوها الدراعية.
س اا  ا سنااة امخياارة وااا اعااوحداث خاادماو جدياادة  يهااا م اان خدمااة ال ااث االنوقاااع  

شخصية سوس ر لهاا مًوسمااو انوقاعياة ذاو معااو  لومًوسماو الو  وؤمص لمعوفيديها خدمة
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م اشر  حقن وخصصاها ساهوماامها سكاذلك خدماة اإلحاواة الجارياة الوا  وحايو المعاوفيديص 
  ما يعوجد    مجان وخصصها.

ت  قد وا ىدخاان ناسل جدياد ماص الخادماو سس مصاادر المًوسمااو 2011سما    عاا س
 Iraqi Virtual Scienceت IVSLًراقيااة سلومكو ااة سهاا  المكو ااة اال وراضااية الًوميااة ال

Library  سالوااا  وقااادا خااادماوها لوو اااة الدراعااااو الًوياااا سسعضاااا  الهيعاااة الودريعاااية  قاااو. سقاااد
كانااو المكو اااة اال وراضاااية م اااادرة ماااص م ااادراو سزارة الوًوااايا الًاااال  سال حاااث الًومااا  الًراقياااة 

 لوعوفيد منها جامًاو القور كا ة.
سا ص وحااااسن المكو اااة اص وساكااا  الوواااسر الحاصااان سالموعاااارل  ااا  عواااا المكو ااااو 
سالمًوسمااو،  وااا وًاد المكو ااة كوا اااف سرف سمعاوفيد  اان سصاا حو ا ص سعايوة اوصااان م اشاار 
 يص ال احث سالمًوسمة سينما كانو    الًالا س   سي سقاو، سمكو وناا عوا  وساصان ما  هاذة 

منجاازاو الًومياة  اا  المعاوق ن القرياا  سذلاك مااص خاين و نيهااا ال اسرة الوكنسلسجيااة سعاوحقي ال
ت سالااذي عااي ير مااص دسر المكو ااة مااص خااين Kohaلنظاااا جديااد لومكو اااو سال سهااس نظاااا س

وو يقاو س لياو حدي ة    سنظماة اإلعاارة سالفهرعاة س ناا  المجمسعااو سالاذي عايكسص سك ار 
 عوفيد.شمسلية سدقة    ىيصان المصادر سالمًوسماو ىل  الم

 أهداف المكتبة المركزية
 -وعً  المكو ة المركزية لجامًة المسصن ىل  وحقيي امهداف ا ويةة

اإلعاااهاا  ااا  ر ااا  المعاااوسى الًومااا  سال قاااا   لمنوعااا   الجامًاااة ماااص خاااين ىواحاااة  .1
 السصسن ىل  معوسدعاو المًوسماو  كا ة سشكالها.

سال ح ياااة ماااص خاااين  ناااا  دعاااا منااااه  الوًوااايا الًاااال  سمجمااان الًموياااة الوًويمياااة  .2
 مجمسعة مكو ية رصينة و و  مخووف االخوصاصاو الًومية    الجامًة.

 وس ير مصادر المًوسماو عو  اخويف سنساعها سسشكالها. .3
 نشر السع  ال قا   عو  معوسى المحا ظة. .4
ووااسير الميكاااو الفنيااة الًاموااة  اا  المكو ااة سعااًيها ىلاا  ووااسيرها س ااي مااا يااويعا  .5

 الًمن المكو  .سمعوجداو 
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 شعب المكتبة المركزية وأقسامها

 -ووكسص المكو ة مص سر   شً  رعيعة س يما يأو  وفصيوهاة
 أواًل: شعبة اإلجراءات الفنية

سوخااوص  اإلعاااداد الفنااا  لمصاااادر المًوسمااااو ماااص اخوياااار ساقوناااا  سمًالجاااة  نياااة 
 -سخزص سوضا امقعاا ا ويةة

 * قسم التزويد
 صنيف* قسم الفهرسة والت

 * قسم إدامة الفهارس
 * قسم التجليد

 ثانيًا: شعبة خدمات المستفيدين
سوخااااوص  وقااااديا خاااادماو المًوسماااااو الواااا  وحقااااي االعااااوخداا امم اااان لمصااااادر 

 -المًوسماو سعد حاجاو المعوفيديص مص المًوسماو سوضا السحداو ا ويةة
 

 * قسم الكتب المعارة
 * قسم الدوريات
 * قسم المراجع

 مطبوعات الحكومية* قسم ال
 * قسم الخزانات الخاصة

 * قسم الكتب النادرة
 * قاعة ابن الهيثم
 * قاعة ابن النفيس

 * قاعة البخاري
 * قاعة ابن األثير
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 ثالثًا: شعبة النظم اآللية
سوخااوص  كاان مااا يوًوااي  اعااوخداا وقنيااة المًوسماااو ساالوصاااالو  اا  اإلجاارا او 

 -سالخدماو المكو ية سوشمنة
 لبحوث* وحدة ا

 * وحدة المكتبة االلكترونية
 * وحدة التصوير الدقيق )المايكروفيلم والمايكروفيش(

 * وحدة الوسائل السمعية والبصرية
 * وحدة البحث والتطوير

 رابعًا: شعبة الشؤون اإلدارية
سوخااااوص هااااذة الشااااً ة  ااااددارة شااااؤسص المااااسظفيص سالحعااااا او سالخاااادماو اإلداريااااة 

 -ا سالوخويو سالمًوسماو سوضا السحداو ا ويةةسالًيقاو الًامة ساالعي
 سحدة المسارد ال شرية. .1
 سحدة الحعا او. .2
 سحدة الًيقاو الًامة ساالعيا. .3
 سحدة الخدماو. .4

 واقع قسم التزويد في المكتبة المركزية
 من حيث المالك الوظيفي -أ

ا  اص قعا الوزسيد  حد ذاوه يًد مصفاة لمرسر الكو  عاسا  كاناو عاص ورياي الشار 
سس اإلهااادا  سس الو اااادن. سمهماااة هاااذا القعاااا هاااس اخوياااار الًنااااسيص المهماااة ماااص الكوااا  عاااسا  

ت ماااسظفيص، 5كاناااو ماااص قاااساعا الناشاااريص سس المكو ااااو امخااارى. سيقاااسا  اااددارة هاااذا القعاااا س
سالجاادسن ا واا  ي اايص عاادد المااسظفيص الًااامويص  اا  القعااا سوخصصاااوها الًوميااة  ضااي عااص 

 ن المكو   لكن مسظف.عنساو الًمن    المجا
 

سنوات العمل في  العدد تخصصاتهم العلميةعدد موظفي 
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 المجال المكتبي قسم التزويد

5 

 دا   رنعاا  سسهاا  معااؤسلة  – كااالسريسو 
 القعات

 عنة 26 1

 عنة 30 1 عوسا قر ص – كالسريسو 
 عنة 1 1  دا  ورجمة – كالسريسو 
 عنساو 8 1 عوا نفو – كالسريسو 

 عنة 15 1 قن  وكنسلسج مًهد و
( أعداد وتخصصات موظفي قسم التزويد في المكتبة المركزية لجامعة 1الجدول رقم )

 الموصل
يو ااايص ماااص الجااادسن اعاااية اناااه ال يسجاااد مسظاااف موخصاااص  ااا  عواااا المًوسمااااو 
سالمكو او    قعا الوزسيد مما ينًكو ذلك عو اف عوا  ىجارا او سواري الوزسياد الوا  وجاري 

هدا  سو ادن.   القعا م  ص شرا  سا 
 من حيث األعمال التي يقوم بها هذا القسم -ب

هناااك الًديااد مااص الًموياااو الواا  يقااسا  هااا قعااا الوزسيااد  اا  المكو ااة المركزيااة سهاا  
 -كما يأو ة

 اعويا الكو . .1
رعالها ىل  قعا الفهرعة عو  شكن قساعا. .2  وعجين الكو  سخومها  خوا المكو ة سا 
عاااسا  كاناااو  2013سل اياااة  2004وااا  الحاعااس  ماااص ادخااان عاااجيو الوزسياااد ع .3

 عر ية سا سجن ية.
وصن لومكو ة رعااعن سسورسحااو ماص كويااو جامًاة المسصان سالجامًااو امخارى  .4

 سيوا خومها سوعجيوها    عجيو الوزسيد.
وصاان ىلاا  جامًااة المسصاان مصااادر عواا  عاا ين اإلهاادا  مااص مؤععاااو عر يااة سس  .5

ح  صاعها سوعجيوها  ا ىرعالها ىل  الكوياو.سجن ية سوقسا المكو ة  فرزها سا 
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يقااسا القعااا سيضاااف  دعااادة النعاا  الموكااررة مااص الكواا  سس الواا  ال يمكااص االعااوفادة  .6
 منها سمص محوسياوها عسا  كاص عص وريي اإلهدا  سس الو ادن.

 من حيث الميزانية المخصصة للقسم -ج
المكو اة لشارا  الماساد  حاسن ال اح اص الحصسن عو  مًوسماو دقيقة ووًوي  ميزانية

المكو ية المقرر ىضا وها ىل  مجمسعاوها س ي وسصياو الوجنة المخوصة  الشارا  ىال سناه لاا 
يوا وزسيدها  اأي مًوسمااو دقيقاة حسلهاا  قاو ى ياهاا  أناه ياوا وحدياد الميزانياة لومكو اة ماص 

ق اان المكو ااة. ق اان رعاعااة الجامًااة  ًااد اص يااوا ر اا  وواا   قيمااة المااساد المزماا  شاارا ها مااص 
ساال اااف مااا يكااسص وحديااد الميزانيااة عاانسياف لومكو ااة ككاان سوقااسا هاا   اادسرها  وحديااد نعاا ة مااص 

 .ت1سالم الغ المصرس ة لقعا الوزسيد لشرا  المساد المكو ية المووس ة
 ت2سسياسة بناء وتنمية المجموعات في المكتبة المركزية لجامعة الموصل

مًاااة المسصااان عياعاااة ساضاااحة سمكوس اااة سلكاااص ال يسجاااد  ااا  المكو اااة المركزياااة لجا
يسجد عياعة موًارف عويها سمًومدةت، ىذ اص معؤسلية االخويار عموية مشوركة  ايص المكو اة 
سامقعاا الًومية، سهذة العياعة وًكو حاجاة امقعااا الًومياة ماص مصاادر المًوسمااو. سماا 

دلاة الناشاريص سسدساو االخوياار ىلا   النع ة  لية الًمن  و دس  قياا المكو ة المركزية  درعان س
امقعااا الًوميااة سووواا  ماانها وحديااد احوياجاااوها ماص هااذة الكواا  سوسحياادها، سعااادة مااا وقااسا 
 ونظيا قاعمة جارية  االحوياجاو سمّما وحواجه المكو ة شخصايا سهاذة القاعماة مخزسناة عوا  

ار عنااااد زيااااارة شااااكن قاعاااادة  ياناااااو  اااا  الحاعااااس  سوحاااادث  اعااااومرار سوًو اااار قاعمااااة اخوياااا
المًار  الو  وقااا داخان الًاراي س ا  ال واداص المجااسرة كااس يرسو سالقااهرةت سس اي الميزانياة 

 المخصصة.
سال يسجد نع ة معسية محددة لوشرا   ايص  ارسل المًر اة سذلاك لضاماص عادا ىمكانياة 
صرف الم وغ المخصص لوخصص مًيص    حالة عدا وس ر مصادر المًوسماو  ا  ذلاك 

                                                 

 .2013 5 19 واري   قا وة سجريو م  معؤسلة قعا الوزسيدت م1س
 .2013 5 6 واري   ت مقا وة سجريو م  سميص المكو ة المركزية2س
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لااااذلك  اااااص عمويااااة االخويااااار وقااااسا عواااا  الوااااسازص  اااا  الشاااارا  س ااااي الميزانيااااة  الوخصااااصو
 المخصصة سس ي ما هس موس ر    المًار .

 
 
 
 االختيار -1

سوحاااسن المكو ااة قاادر اإلمكاااص اقونااا  جمياا  سنااسال مصااادر المًوسماااو مااص كواا  
ص سدسرياااو سمااساد عاامًية س صاارية سنشااراو سخااراعو سرعاااعن سسورسحاااو جامًيااة  ضااي عاا

 -قساعد ال ياناو المحموة عو  امقراص المكونزة سووا عموية االخويار س ي ما يأو ة
 لجنة االختيار -أ

سماااا  النعااا ة لوجناااة االخوياااار ساخوياااار الماااساد المكو ياااة لومكو اااة المركزياااة لجامًاااة 
المسصاااانت  هاااا  ووكااااسص مااااص  ًاااا  مااااص سعاااااوذة امقعاااااا الًوميااااة س الوًاااااسص ماااا  المكو ااااة 

 المركزية.
 أدوات االختيار -ب

اص امدساو الواااا  يًومااااد عويهااااا مااااسظف  المكو ااااة المركزيااااة  اااا  عمويااااة االخويااااار 
 النعااااا ة لوكوااااا  سالمصاااااادر الًر ياااااة سامجن ياااااة هااااا  قاااااساعا الناشاااااريص سالفهاااااارو الوجارياااااة 
عينااو الناشاريص  سال  ويسارا ياو  أنساعها سسونية، وجارية، مسضاسعيةت، سسدلاة المًاار  سا 

س هارو المكو او الك يرة سالًرس  الناقدة سقساعا المؤلفاو الًر ية سامجن ياة،     الدسرياو
ىذ وفضن  الدرجة امسل  قساعا سسدلاة الناشاريص الوا  وزسدناا  ال يانااو ال  ويسارا ياة امعاعاية 
لومصاادر س منااه سالواا  وزسدنااا  مًوسماااو مقوضاا ة عااص المصاادر سمسضااسعه سكااذلك وفضاان 

 اا    داخن القور سخارجه.سدلة المًار  الو  وق
 معايير االختيار -ج

وضاا  المكو ااة عاادة مًااايير الخويااار المااساد المكو يااة سلًاان س رزهااا عاامًة المؤلااف 
سمكانوااااه، سالقيمااااة المسضااااسعية  النعاااا ة لومعااااوفيد سكااااذلك عاااامًة الناشاااار سمكانوااااه سهنالااااك 
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، Microw-Hill ،Bowkerناشرسص مهّماسص سعاالميسص وفضان المكو اة الوًامان مًهاا م ان 
Macmealan. 

سعويااه ياارى ال اح اااص اص عمويااة االخويااار ليعااو مااص مهمااة سماايص المكو ااة سحاادة  اان 
 يشورك  اق  مسظف  المكو ة سالعيما مسظف  قعا الوزسيد.

 أساليب التزويد -2
وو ااا  المكو اااة المركزياااة جميااا  سعاااالي  الوزسياااد ماااص شااارا ، ىهااادا ، سو اااادن، سكماااا 

 -يأو ة
 الشراء -أ

شاارا  عااص وريااي لجنااة مااص الرعاعااة مكسنااة مااص معااؤسن الشااؤسص الفنيااة سهااس يااوا ال
رعيو ووك الوجنة، سسعضا ها كن مص معؤسلة قعا الوزسياد، سمعاؤسلة الحعاا او، سمعاؤسلة 
قعا الدسرياو، وقسا الوجنة  اخوياار الًنااسيص المهماة لومكو اة سشاراعها  اا ىدخالهاا مخزنيااف  اا 

ضا وه ىل  قاساعا الشارا . ىدخالها    العجن الًاا لومكو  ة سامخذ  ًيص االعو ار رقا القيد سا 
سكااذا الحااان  النعاا ة لوكواا  امجن يااة. سمااا  النعاا ة لوميزانيااة المخصصااة لوشاارا   وخصااص 

 عص وريي حعا او الرعاعة.
اال ا ما يوا الشارا  ماص خاين المًاار  ماص داخان الًاراي، سذلاك  عا   صاًس ة 

ألماااسان  ووجاااأ المكو اااة ىلااا  الشااارا  ماااص هاااذة المًاااار ، كماااا ساعااوحالة الوحسيااان الخاااارج  ل
 وعً  ىل  اجوذا   ً  المًار  إلقاموها    كوياو جامًة المسصن سمكو اوها.

سيوا الشرا  سحياناف مص سشخاص يًرضسص كو ها لومكو ة، س   حالة حاجاة المكو اة 
 لهذة الكو   دنها وقسا  شراعها سضمها ىل  مجمسعوها.

وقاادا وو اااو ساقوراحاااو الشاارا  عواا  شااكن كواا  رعاامية سسحياناااف وحفااظ ساال اااف مااا 
عو  سقراص، سيوا الوأكد ق ن الشرا  مص عدا سجسد الماادة المووس اة  ا  المكو اة ماص خاين 
ودقيي  هرو الارف س هارو الماساد وحاو الووا   ا  قعاا الوزسياد، سماا ىذا اخووفاو الًنااسيص 

دياااداف وشاااوريه المكو اااة. سماااا  يماااا يخاااص المًوسمااااو  الو ًاااة سس وااااري  النشااار  يًاااد كوا ااااف ج
ال  ويسارا ية الخاصة  المصادر الوا  يمكاص اص وعاجن  ا  قاعماة ووا  الماادة  ها  ووضامص 
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جمي  المًوسماو ال  ويسارا ية مص اعا مؤلف سعناساص سو ًاة س يانااو نشار سعادد صافحاو 
 اا  قعااا الوزسيااد  ضااي عااص عااًر المصاادر. سوًااد نعااخواص مااص سماار الشاارا ، نعااخة و قاا  

 سالنعخة ال انية لومخزص المركزي سيوا اعدادها مخزنياف.
حاسن ال اح اص االعوفعاار ماص سمايص المكو اة  يماا يوًواي  الكوا  الًر ياة سامجن ياة 
سهن يسجد نع ة شرا  معسية  يص المصادر الًر ية سامجن ية  كاص الجاسا   أناه ال يسجاد سي 

 ما موس ر مص كو     المًار  سقساعا الناشريص.نع ة معسية  ن يوا الشرا  س ي 
 اإلهداء -ب

سما  النع ة لإلهدا ،  يسجد    المكو ة المركزياة عياعاة لق اسن المصاادر الوا  وارد 
عااص وريااي اإلهاادا ، سسك اار االهاادا او الواا  وصاان المكو ااة مااص المااؤلفيص سمااص المؤععاااو 

وصاان المكو ااة اهاادا او مااص  سالمنظماااو الحكسميااة سمااص المكو اااو امخاارى داخاان القواار،
الجامًااة نفعااها سي مااص  ًاا  الكوياااو الواا  ورااا   اا  ىرعااان مجيوهااا سسورسحاوهااا ىلاا  
المكو ة، سسحياناف وقسا شخصية مهمة مًرس ة  دهدا  مكو واه الخاصاة ىلا  المكو اة سال وضا  

ا  المكو ااة سي شاارسو لق ااسن سس ر اا  االهاادا او سىذ وق اان المصااادر المهااداة  ااا يجااري انوقاا
 ما يفيد المكو ة منها  ا ىرعان ال اق  ىل  المكو او الفرعية الو  يمكص اص وعوفيد منهات.

وجاااري عوااا  المصاااادر المهاااداة عوعاااوة ماااص اإلجااارا او الفنياااة ىذ ياااوا ونقيوهاااا سسالف 
لمًر ااة المناعاا  منهااا  ااا يااوا ىدخالهااا  اا  عااجيو الوزسيااد  ًااد ذلااك ونوقاان ىلاا  الفهرعااة 

ر اسف. سسخياراف ياوا ىرعاان كواا  شاكر ىلا  الجهاة الهادياة ي ايص  ياه اناه سالوصنيف  اا ىلا  ال
 قد وا اعويا الكو  سالمصادر المهداة  ًيف.

 التبادل -ج
سمااا  النعاا ة لألعااوس  امخياار سهااس الو ااادن،  واادخن المكو ااة المركزيااة  اا  اوفاقياااو 

   الاااذي يااادعس و اااادن  المصاااادر مااا  المكو ااااو المركزياااة لوجامًااااو الًراقياااة، سلًااان العااا
المكو ة لودخسن    اوفاقياو الو ادن هاس الحاجاة سالرا اة  ا  الوواسير سالص الو اادن هاس سحاد 
قناااساو الوزسياااد الاااذي ير اااد المكو اااة  ماااا وحواجاااه ماااص مصاااادر، سواااوا الًموياااة  دعاااداد قاعماااة 

 اة سي  المساد المًدة لوو ادن سورعن ىل  الجهاو المشاوركة  اوفاقيااو الو اادن سال وضا  المكو
 شرسو سس سعو لوو ادن  ه  وو   سعوس  الو ادن الحر  دسص شرسو.
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 تنقية مجموعة المكتبة -3
وقاسا المكو ااة المركزيااة  اااجرا  عموياااو ونقياة لمجمسعوهااا سيااوا مااص خيلهااا اعااو ًاد 
ماا  قااد قيموااه  النعاا ة لومعااوفيد خصسصااف  يمااا يوًوااي  الوخصصاااو الًوميااة ذاو الووااسراو 

  المصااادر الواا  قوااو قيموهااا نويجااة سجااسد مصااادر سخاارى  المكو ااة و واا  العااريًة سس حواا
محوساهااا سووًااداة  مًوسماااو سحاادث. سوعااوفيد المكو ااة مااص المصااادر الواا  وااا ونقيوهااا  وااري 
 عدة وًسد  الفاعدة عو  المجمسعة المكو ية كاالعوفادة منها    عموياو الو ادن سس اإلهدا .

 عملية الجرد -4
سيضاف  اجرا  عموية الجرد سكان سر ا  عانساوت سالكشاف عاص مصاادر سوقسا المكو ة 

المًوسماو سوحديد المفقسد سالواالف منهاا سماا يحوااإ ىلا  وجوياد سصايانة ساعاو دان. سووسقاف 
عمويااة ىعااارة المااساد المكو يااة س نااا   واارة الجاارد، سهااذا مااا الحظااه ال اح اااص خااين  واارة الجاارد 

 العنسي.
المجمسعاة  قاد وسصان ال اح ااص ماص خاين ال يانااو الواا   سماا  النعا ة لًموياة وقاسيا

 حصوسا عويها مص معؤسل  قعا الوزسيد ىل  سنه ال سجسد لًموية وقسيا لومجمسعة المكو ية.
سقااااد الحااااظ ال اح اااااص ايضاااااف مااااص خااااين زياروهمااااا لقعااااا الوزسيااااد اص عياعااااة  نااااا  

مدسنااااة ل نااااا  سونميااااة  المجمسعاااااو المًوماااادة هاااا  عياعااااة وقويديااااة سال يسجااااد عياعااااة عمويااااة
 المصادر االلكورسنية، سي ال يسجد عياعة وزسيد الكورسن .

 
 النتائج والتوصيات 

   أ. النتائج
. عاااادا سجااااسد ماااايك مهناااا  موخصااااص  اااا  مجااااان المًوسماااااو سالمكو اااااو يقااااسا  كا ااااة 1

 ىجرا او االخويار ساالقونا  سالوزسيد    المكو ة.
دخالهاا  اا   . يقاسا قعاا الوزسياد  ا  المكو ااة  ًادة2 سظااعف منهاا اعااويا الكوا  سوعاجيوها سا 

 عجيو الوزسيد  ا ىرعالها ىل  قعا الفهرعة سالوصنيف.
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. يوا وحديد الميزانية لومكو ة مص رعاعة الجامًاة  ًاد سص ياوا ر ا  ووا   قيماة الماساد الوا  3
ًاة سلايو ونسي المكو ة شرا ها سسي ىص الميزانية الخاصة  المكو اة مرو واة  ميزانياة الجام

 ميزانية معوقوةت.
. عااادا سجاااسد عياعاااة ساضاااحة سمكوس اااة ل ناااا  المجمسعااااو  ااا  المكو اااة ىذ وسجاااد عياعاااة 4

 موًارف عويها سمًومدة مص المكو ة.
. ووكسص لجنة االخويار    المكو اة ماص قعاا ماص ودريعاي  امقعااا الًومياة، ىذ ياوا ىرعاان 5

 وقسا  وحديد المصادر الو  ويعمها.قساعا الناشريص ىل  هذة امقعاا الو   دسرها 
. وًومد المكو ة    عموية االخويار  النعا ة لوكوا  الًر ياة سامجن ياة عوا  قاساعا الناشاريص 6

عيناااااااو الناشااااااريص  سالفهااااااارو الوجاريااااااة سال  ويسارا ياااااااو  أنساعهااااااا سسدلااااااة المًااااااار  سا 
مسلا  قاساعا الناشاريص سالًرس  الناقدة س هارو المكو او الك يرة سلكنها وفضن  الدرجاة ا

 سسدلة المًار .
. وض  المكو ة وًويماو عدة الخويار المساد المكو ية منها عمًة المؤلف سمكانوه الًومياة 7

 سالقيمة المسضسعية  النع ة لومعوفيد سسيضاف عمًة الناشر سمكانوه.
سهااس . واوا عمويااة الشارا  عااص ورياي لجنااة مكسنااة ماص معااؤسن الشاؤسص الفنيااة  ا  الرعاعااة 8

رعايو وواك الوجناة، سماا سعضااا  هاذة الوجناة  هااة كان مااص معاؤسن قعاا الوزسياد سمعااؤسن 
 قعا الدسرياو سمعؤسن حعا او المكو ة.

. وسجد    المكو ة عياعة لق اسن المصاادر المهاداة، ىذ وجاري عوا  هاذة المصاادر عوعاوة 9
ا  ا  عاجيو الوزسياد مص اإلجرا او الفنية  د اف  ونقيوها لمًر ة المناع  منها  اا ىدخالها

 س هرعوها سوصنيفها.
. واادخن المكو ااة  اا  اوفاقياااو الو ااادن  المصااادر ماا  المكو اااو المركزيااة  اا  الجامًاااو 10

الًراقيااااة سعاااا  ها امعاااااو  اااا  الاااادخسن  اااا  هااااذة االوفاقياااااو هااااس الحاجااااة سالرا ااااة  اااا  
 الووسير.

ماص خيلهاا اعاو ًاد ماا  قاد  . وقسا المكو ة  دجرا  عموياو ونقياة لومجمسعاة المكو ياة ياوا11
قيموه  النع ة لومعاوفيد خصسصااف  النعا ة لووخصصااو الًومياة ذاو الوواسراو العاريًة، 
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كما وقسا المكو ة  دجرا  عموياو جرد لومجمسعة، ىذ ووسقاف عموياة ىعاارة الماساد المكو ياة 
     ورة الجرد العنسي.

 ة.. ال وقسا المكو ة  ًموية وقسيا لومجمسعة المكو ي12
 . عدا سجسد عياعة لونمية مجمسعة المصادر اإللكورسنية    المكو ة.13
. عااادا سجاااسد دسراو ووسيرياااة لومااايك الاااسظيف  لقعاااا الوزسياااد وعاااها  ااا  وواااسير سعاااو 14

جرا اوه.  االخويار    القعا سا 
 ب: التوصيات

 سها الوسصياو الو  وسص   ها الدراعة ه ة
 رف عويها    الجامًاو الًالمية ل نا  المجمسعاو.. ضرسرة ىو ال امعو ال ا وة الموًا1
. اعو ين اإلنورنو    ىنشا  مسق  رعم  لومكو ة عو  الش كة وعوفيد مناه  ا  ىجارا او 2

 الوزسيد اإللكورسن ، سس االعوفادة مص المسق  الحال  الموس ر لومكو ة.
سس ضاان الخاادماو  . الوًاارف عواا  الناشااريص ع اار اإلنورنااو سمًر ااة سعااالي ها  اا  الوًاماان3

 الو  يقدمسنها سووًامن المكو ة مًها س ي ما ييعا عياعوها المو ًة.
. وااس ير ماايك مهناا  موخصااص  اا  مجااان المًوسماااو سالمكو اااو يقااسا  كا ااة ىجاارا او 4

 االخويار    المكو ة.
 . ضرسرة سص وكسص ميزانية المكو ة معوقوة عص ميزانية المؤععة اما سالجاممًةت.5
جرا اواااه عاااسا   ااا  المكو اااة . واااس ي6 ر دسراو ووسيرياااة وعاااها  ااا  وواااسير سعاااو االخوياااار سا 

 المركزية سا المكو او الفرعية.
. سضااا   رناااام  دسري  ااايص مكو ااااو الكويااااو سالمكو اااة المركزياااة لًموياااة و اااادن ام حااااث 7

 سالدراعاو سالنشراو  اوجاة وكامن المجمسعاو.
الكو   شاكن دسري لوزسياد المكو اة  كوا  سنشاراو  . الونعيي م  السكي  الوجارييص س اعة8

 جديدة.
. وااس ير صااندسي اقوراحاااو لومعااوفيديص عااسا   اا  المكو ااة المركزيااة سس اقعااامها مااص سجاان 9

 سض  اقوراحاوها  يه.
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. ين  اا  مراجًااة المجمسعااة  اعااومرار لضااماص مي موهااا ماا  حاجااة الجامًااة ساعااو ًاد 11
 المساد اير الميعمة.

عااة  ا وااة ل نااا  المجمسعاااو اإللكورسنيااة سمحاسلااة اعااو ين الوكنسلسجيااا  اا  . سضاا  عيا12
  نا  المجمسعاو.

.  اااوح المكو ااااو لحعاااا  مصااار   خااااص  اااأسامر شااارا  س ساشاااوراك  سعااااوة اإلنورناااو، 13
ساعااااوخراإ  واقااااة اعومانيااااة لو اااار  نفعااااه ماااا  الحاااارص عنااااد القياااااا  ًموياااااو مصاااار ية 

سالحاذر، سعادا ىواحاة المًوسمااو المصار ية لومكو اة   سعاوة اإلنورنو عوا  سخاذ الحيواة
ىال    صفحاو  مناة س ا  مساقا  المكو ااو سدسر النشار سالماسرديص المًارس يص سالمس اسي 

  ها.
. ووسير مناه  المًوسماو سالمكو ااو الوا  وادرو  ا  المًاهاد سالجامًااو الًراقياة  ماا 14

ا سالوزسيااادإل اإللكورسنااا   شاااكن يوناعااا  مااا  اعاااوخداا اإلنورناااو  ااا  المكو ااااو،  شاااكن عاااا
 خاص.

. ضارسرة ىو اال االنماسذإ الوخويوا  الاذي سضاًه ال اح ااص ل ناا  المجمسعااو الوقويدياة 15
 ساإللكورسنية، سهذا االنمسذإ يوضمص مجمسعة مص الخوساو سكما يأو ة

 
 اقتراح أنموذج تخطيطي لبناء وتنمية المجموعات في المكتبة المركزية لجامعة الموصل

ر  وفًياااان الوسصااااياو العااااا قة حاااااسن ال اح اااااص اقوااااراح عياعااااة ل نااااا  سونميااااة ل اااا
مجمسعاااااة المكو اااااة المركزياااااة لجامًاااااة المسصااااان عاااااسا  كاناااااو هاااااذة المجمسعاااااة وقويدياااااة سا 
عوااا   ًاا  النقاااو المهمااة لونميااة المجمسعاااو االلكورسنيااة ىذا مااا  كاارو سس  الكورسنيااة، سا 

ها. سعاااسف وكاااسص هاااذة العياعاااة  م ا اااة دليااان حاسلاااو المكو اااة اقوناااا  هاااذة المصاااادر سشااارا 
يعاااوخدمه القااااعمسص عوااا  ونمياااة المجمسعااااو الوقويدياااة سااللكورسنياااة عوااا  حاااد  عاااسا ، سهاااذة 

 -العياعة ووضمص الخوساو ا ويةة
 . التعرف إلى الوضع الحالي للمكتبة:1
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ال ااااد   وحديااااد جمياااا  اموااااراف المًنيااااة  ونميااااة مجمسعاااااو مصااااادر المًوسماااااو  . س
يااة سااللكورسنياااة سسي جميااا  امواااراف المنوفًااة  ونمياااة المجمسعااااو الوقويدياااة الوقويد

 سااللكورسنية سالموأ رة  هات.
الًمن عو  وحديد منعي لكن مجمسعة مص اموراف المًنياة سسضا  نماسذإ عمان  .  

قا اان لووو يااي يمكااص مااص خيلااه لألوااراف المًنيااة القياااا  مااا هااس مووااس  ماانها سس 
 حالة صًس ة الًمن المركزي.عو  امقن الوًاسص    

 . العمل على معرفة الوضع الحالي للمقتنيات:2
جارا  المقارناة  يماا  .س  القياا  معح جمي  عياعاو سلساعح ونمية المجمسعاو الراهناة سا 

  ينها.
الوًاارف قااادر اإلمكااااص عوااا  مخووااف المنوجااااو المًوسماوياااة الوقويدياااة سااللكورسنياااة  .  

 الموسا رة    عسي النشر.
واااا  حصاااار جمياااا  مصااااادر المًوسماااااو الوقويديااااة سااللكورسنيااااة الواااا  وااااا الًماااان ع .إ 

اقوناؤهااا ساالشااوراك  هااا،  ااا وأعاايو قاعاادة مركزيااة  جمياا  االوفاقياااو سالوااراخيص 
 يمااا يخااص المصااادر االلكورسنيااة،  ضااي عااص ذلااك مااص المهااا داعماااف ىعااداد قاعمااة 

سر المعاوفيديص  ا   ًناسيص المصادر المرااس   اقوناعهاا ماص خاين اقوراحااو جمها
 المؤععة.

 
 . الخطوات األولية في إدارة المجموعات:3

 -سووضمص هذة الخوساو اإلجرا او ا ويةة
سض   ً  المًايير امعاعية الخويار المصادر الوقويدياة سااللكورسنياة سذلاك  ا   .س 

 داية الًمن عوا   ناا  المجمسعااو سوو يقهاا عوا  القاساعا امسلياة لوماساد المرااس  
 قوناعها.   ا

وحديااد ميزانياااة م دعياااة  ااا  المراحااان امسليااة ل ناااا  مجمسعااااو المًوسمااااو الوقويدياااة  .  
 سااللكورسنية م  مراعاة قاعمة المساد المراس     اقوناعها.
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الًماااان ماااا  جمياااا  اموااااراف المًنيااااة لسضاااا  عياعااااة عامااااة لونميااااة المجمسعاااااو  .إ 
انا  الوفاصاين الخاصاة الوقويدية سعياعة سخارى لونمياة المجمسعااو االلكورسنياة  ج

 المكو ااة،  ااا نشاار سوسزياا  هااذة العياعاااو عواا  سسعاا  نواااي ممكااص داخاان المكو ااة 
 ضااي عااص سنااه مااص الضاارسري عنااد هااذة المرحوااة مراجًااة المًااايير امعاعااية الواا  
 سضًو    المراحن امسلية ل نا  المجمسعاو لوقييا ساخويار المصادر المووس ة.

االلكورسنية، الًمان عوا  سضا  نماسذإ لوارخيص  س يما يخص مصادر المًوسماو .د 
هااذة المصااادر  اا  المؤععااة. سقااد يكااسص مااص المفيااد جًاان هااذة المًوسماااو مواحااة 
مص خين مسق  المكو ة عو  االنورنو، سذلك لومكيص الناشاريص ماص مًر اة القساعاد 

 امعاعية لووفاس  م  المؤععة عند ى راا االوفاقياو.
اؤة  لضااا و سمراق اااة جميااا  مراحااان اقوناااا  المصاااادر  ناااا  نظااااا ىداري  لااا  سس شااار  .ه 

 الوقويدية سااللكورسنية.
الًمااااان عوااااا  سضااااا  نظااااااا وسعياااااة لوًرياااااف امواااااراف المًنياااااة  اقوناااااا  مصاااااادر  .س 

 المًوسماو.
 . التنفيذ:4

 -ووم ن مرحوة الونفيذ  الخوساو ا ويةة
لوقياايا ال ااد   مراجًااة قااساعا مصااادر المًوسماااو المراااس   اا  اقوناعهااا سالوحضااير  .س 

 الًناسيص المقورحة  يها.
وقيااايا المصاااادر المقورحاااة سعاااسا  كاناااو وقويدياااة سا الكورسنياااةت  اعاااوخداا المًاااايير  .  

 الخاصة  ذلك.
 وحديد الًناسيص المناع ة الو  ونو ي عويها مًايير االخويار سشرسوه. .إ 
وحديااااد سوواااا  ال رمجياااااو سامجهاااازة الضاااارسرية المووس ااااة لومكاااايص السصااااسن ىلاااا   .د 

 الو  وا اخويارها  يما لس كانو مصادر الكورسنية. المصادر
ىصااادار سسامااار الشااارا   االشاااوراكاو لومجمسعااااو الوقويدياااة، سكاااذلك ىصااادار سسامااار  .ه 

شرا   اشوراكاو لومصادر االلكورسنية سوهيعة مووو ااو سضاًها عوا  الشا كاو  اا 
 مراجًة الميزانية سحجز الم الغ المووس  د ًها.
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 وجدياااد االشاااوراك ق ااان نهايواااه  سقاااو  كااااف  سذلاااك لكااان سضااا  مااادة مًيناااة لوواااذكير  .س 
 مصدر مص المصادر الوقويدية سس االلكورسنية الو  يوا اقوناؤها.

اعويا ورسد المصادر الوقويدية سمحاسلة  رزها لووأكاد ماص عادا نقاص سي مصادر  .ز 
قد وا وو اه  اا  هرعاوه سوصانيفه ليصا ح جااهزاف ليعاوخداا ماص معاوفيدي المكو اة، 

 كاص المصدر الكورسنياف  يوا سرشفوه سحفظه    السقو الذي يعمح  ذلك. سما ىذا
 
تاحتها:5  . توصيل مصادر المعلومات االلكترونية وا 

وقوصاار هااذة الفقاارة عواا  المصااادر االلكورسنيااة الواا  وحواجهااا المكو ااة، سووضاامص 
 -اإلجرا او ا ويةة

لومصادر االلكورسنياة ما  وقسا المكو ة  الًمن    ال داية عو  ىنشا   سا ة م عوة  .س 
واس ير قاعماة  ًناااسيص المصاادر  ا  ال سا ااة سوقعايمها مسضاسعياف مواا  ماا كااص ذلااك 

 ممكناف.
دراعة اعوخداا سشاكان سخارى لفهرعاة المصاادر االلكورسنياة الوا  وقونيهاا المؤععاة  .  

ماااص خاااين الواااري الوقويدياااة لوونظااايا كاااددراإ ال يانااااو ال  ويسارا ياااة لومصاااادر مااا  
ا لااا  الم اشااار ىذا كاناااو المكو اااة وموواااك  هرعااااف  ليااااف مواحااااف عوااا  الخاااو الفهااارو 

الم اشااار سس ىدراإ رسا اااو هااااذة المصاااادر  ااا  محوسياااااو ىدارة الوًوااايا االلكورسناااا  
 سالوًوا اال وراض .

اإلعاااايص عااااص وااااسا ر جمياااا  المصااااادر سالًماااان عواااا  وااااس ير امنظمااااة المووس ااااة  .إ 
 لوفسي  دخسن المعوفيديص سالوحقي منها.

 . إتمام المهمة:6
 -ووم ن  قرة ىوماا المهمة  الخوساو ا ويةة

سض   لية وقنية وويح لومعوفيديص اقواراح عنااسيص جديادة ليقوناا ، سر او هاذة ا لياة  .س 
ماا  النظاااا ا لاا  إلدارة المجمسعاااو  حيااث وصاا ح قااساعا المااساد المراااس  اقوناؤهااا 

desiderata lists .موجددة سمحد ة 
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مًنية سسس مندس يص عنهات     وراو موفاسوة سموكررة خين العانة جم  اموراف ال .  
لونظاار  اا  نمااس قااساعا المااساد المراااس   اا  اقوناعهااا سوقياايا المااساد  يهااا  نااا ف عواا  

 عناصر الوقييا المسضحة  نفاف.
القيااااا  ااا  حالاااة واااسا ر ميزانيااااو كا ياااة،  ًموياااة شااارا  مصاااادر مًوسمااااو جديااادة  .إ 

قاااو ىجااارا  وحويااان الحصاااا او اعاااوخداا المصاااادر س شاااكن معاااومر س ااا  نفاااو الس 
لونظااار  ااا  ىمكانياااة ىل ااااا   ًااا  االشاااوراكاو الحالياااة سذلااااك عناااد حواااسن سسقاااااو 

 الوذكير  وجديد االشوراكاو.
 ًااد العاانة امسلاا  مااص  دايااة االشااوراكاو  اااص المعااؤسليص عااص ونميااة المجمسعاااو  .د 

 -عيكسنسص قادريص عو  القياا  ما يأو ة
  نية عو  قراراو سمًوسماو صحيحة سعويمة.وخصيص ميزانية م 
 .االحوفاظ  قاعمة وفاعوية سمحد ة لومساد المراس   يها سس المقورح اقوناؤها 
 .ر و ونمية المجمسعاو االلكورسنية  المجمسعاو الوقويدية  شكن عوو سمفيد 
  ىيجاااد عيقااة عماان  ناعيااة  اعوااة ماا  جمياا  اموااراف المًنيااة  ونميااة المجمسعاااو

 ية سااللكورسنية.الوقويد
  هرعة جمي  المصاادر الوقويدياة االلكورسنياة الوا  ياوا اقوناؤهاا سوسصايوها سسرشافوها 

  مو  ما كاص ذلك ممكناف.
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Abstract 
The study aims at defining the collection building and 

development policy at University of Mosul Central Library 

through studying this policy and its steps depending on the 

field study achieved in the acquisition department to define its 

system and suggest a policy to develop the electronic collection 

through a systematic planning.  

The theoretical part discussed the concept of collection 

building policy including studying user's community, building 

policy, selection, acquisition, weeding and lastly evaluating 

these collections.  

 
 


