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ستخدام تقنيات املعلومات يف املكتبات اجلامعية احلكومية يف ا

 مدينة أربيل :

 املكتبة املركزية جلامعة صالح الدين أمنوذجًا

 شادية  سعداهلل عبداهلل م.م. و عمار عبداللطيف زين العابدين أ.د.

25/12/2013 تأريخ القبول:   26/11/2013 تأريخ التقديم:  
 . المقدمة : 1

يددا اعلومالددتع اتودداا ااويتلددت ااعم ددتع اعتددت تع ددب تلددت اتعددا   متددتع اعل ددت ياين إن تزا    
وميلددت  ددا الددت اعلاتتددتع اعتمميايددِ الددتف تبدداه اتيددب ات ددتبع فعددت   ددواتتع تتع ددِ اددت 
اال تجتتِ البتيتجتتلف اافتلتلتتلف اعلالاويِ ا تيوِ ع دت تتلف ابتدباتلف اعومليدِ ااد ع  

ع لت  ع  اعاف اعلتئل لن اعلومالدتع اعد ي يع دب تت دتلباب ات للتفتة ال ف ه االبتيتجت
لّلدددت اال إعدددا تتدددتين ابتيتجدددتع  ،إعدددا جتعددد  قلددداب بمدددال لوبايدددِ ومليدددِ اتمعيدددِ جايددداة

اعل ت ياين ات اليتلت ولت اتعع وميه ات اع تتق، الن فعت اتعدع فعدت  بتجدِ لمبدِ إعدا 
ا د تلت اع دي بة ومدا اعلومالدتع ت ايب اعلاتتتع ابالتتلت ااتتاتب  بائق جايداة يلادن تا 

 اتعقيللت اتي يب  تل اال ت تاة لعلت. 
عمددا اتعددع اعلاتتددتع لددن ااسددب اعلر  ددتع تددتسيبات تددتعت اباع اعتمعيددِ اعلتئمددِ اعتددت ابمددع    

إعيلددت لددن اا ددت اتااتلددت لباسددِ اعمًتددتت جدد بيتت اددت  تيوددِ إجباتاتلددت اع عيددِ ابددالتتلت ال يددبة 
ايدددِ. إ  تباعدددع اعاسيدددب لدددن اعلاتتدددتع إعدددا لباادددز لومالدددتع اع دددع عل لددداف اعلاتتدددتع اعتممي

بدددااا اعلدددان عت دددال لدددت لسيًتلدددت ادددت لبتمدددم تمدددت  ارب   دددتاِ لتاتلمدددِ لدددن ل دددتاب 
اعلومالددتع ومددا اعااولددت اعتجوددل لددن ا ددتتت اعل ددت ياين ل ددتتيإ عمددابال اع ددبيت إعددا  عدد  

ابتيددتب لالددا  اعابا ددِ اعبتعيددِ اعاددف اعلتئددل لددن اعلوباددِ اعت ددبيِ، الددن فدد ا اعلع مددق تددف 
عبيايتددهه االبتاعدددِ عمتوددبم ومدددا اا دددت اعلاتتددتع اعجتلويدددِ اعبااليدددِ اددت إ مددديف اابا دددتتن 

                                                 

  داب/ جامعة الموصل / كلية اآلوالمكتبات المعلوماتقسم . 
  ي/ أربيلالمعهد الفني اإلدار  . 



 املكتبة املركزية جلامعة صالح الدين أمنوذجًا استخدام تقنيات املعلومات يف املكتبات اجلامعية احلكومية يف مدينة أربيل : 

 اهلل عبداهللو م.م.شادية  سعد .د.عمار عبداللطيف زين العابدين أ                                                                           

 550 

اتبايدددا عمدددت  اعمددداة ااعلدددوم ايلدددت الوتعجتلدددت اتبايدددا اعتمعيدددتع اعل دددتبالِ ادددت لوقللدددت 
 الال تتسيبفت وما اعبالتع اعلاتتيِ ااعوتلمين ايلت.

 . ل امِ اعابا ِ : 2
ي لا وتعلعت اعلوت ب سدابة ومليدِ اتمعيدِ تتلسدل تتزايدا بجدف اعلومالدتع اعلعتجدِ  دعايتت     

اتلبتمددددم ار دددداتل ااعم ددددتع اعتددددت ي دددداب ايلددددت اععتددددت  اع اددددبي، ااددددتن عقلدددداب تمعيدددددتع 
اعلومالدتع تلبتمددم اعااولدت ااددت لمدالتلت اعباا ددي  اسدبا اتيددبا ااالدإ اددت ودتعف اعلوباددِ، 

لاتعيددددِ تبددددزين الوتعجددددِ اليددددتع لددددن اعتيتعددددتع اا ددددتبجت  اتدددد  إ  اتتبددددع فدددد ه اعتمعيددددِ إ
ًت ودددن تمميدددل لدددن بددداة ارولدددتل اعباتيعيدددِ  اعلومالدددتع ت دددبوِ فتئمدددِ اتتام دددِ لوماعدددِ الددد
اعلتزايدداة، ا ددا افتلددع اعلاتتددتع البااددز اعلومالددتع تت ددتبااف اعبت ددا  اددت اددل اعلجددتالع 

تولت، ات دتبااله عدف يودا لمت دبات علت يبممه لدن ا دِ ا دبوِ ادت تبدزين اعلومالدتع اا دتبج
وما لجدتل اا اقي دِ تويعلدت تدل ا دتإ ي دتباف ادت ت دليل جليدت اعولميدتع اعلاتتيدِ الدن 
لدددلعلت ااجددددباتاع اع عيددددِ توددداتات تتعتزايددددا ااع لب ددددِ ااعدددداابيتع .... اعددد  الددددت يبااملددددت لددددن 

ًت ون اعلباجت اااوتبة اغيبفت لن ارولتل اعلا  تتيِ. ولميتع لت  التتتوِ ال
إن ا ددتبااف تمعيددتع اعلومالددتع اددت اعلاتتددتع اعجتلويددِ اعبااليددِ اددت لايعددِ ابتيددل لددن    

ارلداب ار ت دديِ اعد ي تددتع الددبات لدبابيتت اددت فد ا اعا ددع ااعدد ي يودبم تو ددب اعلومالددتع 
اوما اعبغف لن  ع  العت  تتبب اتيب ات لوقف ف ه اعلاتتتع ات لجدتل ا دتبااللت علد هه 

 يلت اعلاتتِ اعلبازيِ جتلوِ  ًح اعاين.اعتمعيتع اال 
ايلان ب ب ل امِ اعابا ِ ات لوباِ اعاا ت )اع ومت( عملاتتدتع تت  دتللت اتادِ ااا دت     

اعبددالتع اعتددت تمدداللت فدد ه ار  ددتف اتمعيددتع اعلومالددتع اعتددت توتلددافت ااعا ددام وعددا عمددت  
ًت ودددن  ابا دددِ اعواالدددل اعلتايدددِ اعمددداة ااعلدددوم اعتدددت تودددتعت لعلدددت ااع دددوت علوتعجتلدددت الددد

 ااعت بيِ اتتسيبفت ات اعبالتع اعلمالِ.
اع ددب   دديتغِ ل ددامِ اعابا ددِ تت ددما  وملددت  ددوا اعتتبسددتن إعددا  دديتغِ اعل ددامِ    

 تتعت ترالع اعتبسيِ اآلتيِ:
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)اعلاتتدددِ اعلبازيدددِ  لدددت فدددا اا دددت بدددتل اعلاتتدددتع اعجتلويدددِ اعبااليدددِ ادددت لايعدددِ ابتيدددل .1
 بي  ار  تف ااعابااع اااابيِ ااعلً  ... اغيبفت ؟لن  عجتلوِ  ًح اعاين(

لت فت بالتع اعلومالتع اعتدت تمداللت لاتتدتع اعجتلودتع اعبااليدِ ادت لايعدِ ابتيدل؟  .2
الددددت لددددال ا تتتلددددت اددددت تمتيددددِ ابتيتجددددتع اعل ددددت ياين؟ الددددت فددددت تمعيددددتع اعلومالددددتع 

 اعل تبالِ ات تمايللت؟
ع اعلمالددددِ اددددت لاتتددددتع اعجتلوددددتع فددددل ياجددددا وً ددددِ تددددين ت ددددايب بددددالتع اعلومالددددت .3

 اعبااليِ ات لايعِ ابتيل ااعلً  اعاقي ت اعوتلل ايلت ؟
فدددل تودددتعت ا  دددتف اعلاتتدددتع ادددت اعاميدددتع اعتدددت تدددف ت  يتلدددت لدددن ل ددداًع تبدددال اان  .4

 تمايللت عبالتع ت ال تبلت اعل ت يا ؟ الت فت ف ه اعل اًع ؟
علاتتددتع  يددا اعابا ددِ اددت اعا ددع لددت لددال بلددت اعل ددت ياين وددن اعبددالتع اعلمالددِ اددت ا .5

 اعبتعت؟
فعدددت  بتجدددِ اوميدددِ عتمدددايف بدددالتع لومالدددتع جايددداة ابالدددِ ااودددتبة اآلعيدددِ ااعبالدددِ  .6

 اعلبجويِ اعب ليِ اتااتتع االعتبعع؟
 .أهداف الدراسة : 3

 ت وا اعابا ِ إعا تبميق ارفاام اآلتيِ:    
عدددداين اددددت لايعددددِ ابتيددددل اعتوددددبم ومددددا اا ددددت بددددتل اعلاتتددددِ اعلبازيددددِ عجتلوددددِ  ددددًح ا .1

 اا  تللت اابااتلت اعتت تتاان لعلت ااعا م ون عمت  اعماة ااعلوم ايلت. 
اعتوددبم ومددا اعبددالتع اااجددباتاع ااعاقددتئم اعتددت تددتف اددت ار  ددتف اعتتتودِد عملاتتددتع  يددا  .2

 اعابا ِ.
تبايددددا اعل ددددتايتع اعومليددددِ ااراتايليددددِ ات ت دددديل اعلددددً  اعوتلددددل ومددددا ااابة اتمددددايف  .3

 التع اعتت تماللت ا  تف اعلاتتتع اابااتلت ات اعلاتتتع اعل لاعِ تتعابا ِ.اعب
اعولل وما ت بيص اعل اًع اعتت توتعت لعلت ا  دتف اعلاتتدتع اعباليدِ لعلدت ااع عيدِ  .4

 ات اعلاتتتع  يا اعابا ِ. 
)اعتابي ديين ت تبايا لال بلدت اعل دت ياين ودن اعلاتتدتع اعبااليدِ ادت ابتيدل اعلتلسدل  .5

 ِ اعابا تع اعوميت( إزات اعبالتع اعلمالِ.ا مت
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اعتودددبم ومددددا اعتمعيددددتع اعل ددددتبالِ اددددت لوقدددف اعلاتتددددتع اعجتلويددددِ اعبااليددددِ الددددال  .6
 تتسيبفت ات ل تال اعبالتع اعلمالِ ات تم  اعلاتتتع ات بتعِ ا تبااللت.

تبايددا لددال بغتددِ اعل ددت ياين اددت ا ددتباا  بددالتع جايدداة اا ددتبااف اعددعقف اعلبا ددتِ  .7
 لن اععقف اعتمميايِ ات تمايف اعبالتع اعلاتتيِ ااعلومالتتيِ. تاالت 

 .أهمية الدراسة:4
تمدددت ومدددا ودددتتق اعلاتتدددتع الباادددز اعلومالدددتع ل دددراعيِ تعقددديف اعلومالدددتع اتسلدددت إعدددا     

اعل دددت يا ات دددليل  دددتل اعا دددال إعيلدددت تا دددم اعلومالدددتع اعوع دددب ار دددت  ادددت اعتبددد  
 .ااعتعليِ ات لبتمم عاابت اعبيتة

يددبل اعتتبسددتن ان علدد ه اعابا ددِ افليددِ اتيدددبة، اتالددن افليتلددت اددت جددتعتيين، ارال ت دددمي     
اعلات وما اعتمعيتع اعل دتبالِ ادت اعلاتتدتع اعجتلويدِ اعبااليدِ الدال تتسيبفدت ادت ل دتال 
اعبدددالتع اعلمالدددِ، ااعجتعددد  اعسدددتعت يالدددن ادددت افليدددِ اعلاتتدددتع اعجتلويدددِ اعبااليدددِ ااعدددااب 

تددت تمدداف تدده اددت ت ددايب اعبباددِ اعومليددِ ااعتبسيددِ اددت إ مدديف اابا ددتتن. اال دديلت إن اعلبددابي اع
اا مديف ي ددلا ت دايبات اددت جليدت جااعدد  اعبيدتة اعومليددِ. اتتج دا افليددِ فد هه اعابا ددِ ايلدتت اددت 
اعلددت تمدداف  ددابة االددبِ إعددا اعل ددراعين اددت فدد هه اعلاتتددتع وددن اعل دداًع ااعلوا ددتع اعتددت 

اي يددددِ إيجددددتا اعبمددددال اعلعت ددددتِ علددددت ات ايبفددددت اتمددددايف االددددل اعبددددالتع تااجلددددت اعلاتتددددتع ا 
 عمل ت ياين لعلت.

 ا تبالع اعابا ِ اعلعلجين اآلتيين: .منهج الدراسة :5
اعلددعلا اعل ددبت : اعدد ي  ددتف ومددا اعتبميددل اععدداوت ااعالددت علوباددِ  بات اعل ددت ياين لددن  .1

 لن بًل ا تتتعِ اعابا ِ .اعبالتع اعتت تماللت اعلاتتتع اعجتلويِ  يا اعابا ِ 
: اعدد ي تلسددل اددت ا ددم اعلاتتددِ لددن بيدد  اعتعتيددِ اار  ددتف ااعبددالتع  اعلددعلا اعا دد ت .2

ااعتودددبم ومدددا اعلدددً  اعددداقي ت اعوتلدددل ااعتمعيدددتع اعل دددتبالِ ايلدددت اتبايدددا اعل ددداًع 
 اعتت توتعت لعلت.

 .عينة الدراسة :6
ت ياي اعلاتتددِ اتددف ابتيددتب ويعددِ ولايددِ اوتلددا اعتتبسددتن اعويعددِ اعولايددِ اعو دداائيِ لددن ل دد  

ًت لن:  لعلف اب تت  بائلف ون اعبالتع اعلمالِ علف، إ   لمع اعويعِ ا
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اعتابي دديين : يتاددان لجتلددت تابي ددت اعجتلوددتع اعبااليددِ اددت لايعددِ ابتيددل لددن ودداة  .ا 
( 170ائدددتع افدددت )ا دددتت  اا دددتت  ل دددتوا الددداب  الددداب  ل دددتوا( ابددد  اعتتبسدددتن )

( تابي دديتت عتتمدد  ع ددتِ اعويعددِ لددن 1757لددا   اعلجتلددت اعامددا ااعتددتع  )تابي دديتت لددن لج
 %( .10اعلجتلت اعامت )

 متِ اعابا تع اعوميت: يتاان لجتلت  متِ اعابا دتع اعوميدت لدن )اعدااتاباه ااعلتج دتيب  .  
(  تعتددتت لددن لجلددا  اعلجتلددت اعامددا ااعتددتع  77اعتبلدديبيِ ااعتبسيددِ(، ابدد  اعتددتبسين )

 %(.26عتتم  ع تِ اعويعِ لن اعلجتلت اعامت )(  تعتت ت 299)
غ دددع اعابا دددِ اعلاتتدددِ اعبااليدددِ ادددت لايعدددِ ابتيدددل اعلتلسمدددِ تدددد )اعلاتتدددِ  :اعلاتتدددتع .  

 جتلوِ  ًح اعاين ( . -اعلبازيِ 
 . أدوات جمع البيانات :7

 تف االوتلتا وما اراااع اآلتيِ عجلت اعتيتعتع اعلتوممِ تتعابا ِ الت يتتت:    
 : يتع اعلالا . اات1
ا دددتباف اعتتبسددددتن وددددااات لددددن اعل ددددتاب ااعابا دددتع اعلع ددددابة  ددددلمع اعاتدددد  ااعدددداابيتع    

ًت ون االعتبعع.  اب تئل اعلتج تيب اعاب يِ لعلت ااالعاتباعيِ ال
 : . اال تتيتن2
 ددلل اال ددتتيتن ابتوددِ لبددتاب ااددل لبدداب تلددلن لجلاوددِ لددن ار ددئمِ اعبئي ددِ اار ددئمِ    

جتتتتلدددت، اتادددان اعلبددداب اراعدددا لدددن سًسدددِ ا دددئمِ لتوممدددِ تلومالدددتع وتلدددِ ودددن اع بويدددِ  اا 
اعل دددت ياين ات دددف اعاميدددِ ااعم دددف ااعممددد  اعوملدددت ااعلببمدددِ اعابا ددديِ، ااعلبددداب اعسدددتعت )لبددداب 
اعبددالتع( افددا سًسددِ ا ددئمِ لددت لجلاوددِ لددن اعبيددتباع اع بويددِ اعوتئدداة ع  ددئمِ اعبئي ددِ الددت 

بدداب اعتمعيددتع اعبايسددِ لددف سًسددِ ا ددئمِ لددت سًسددِ بيددتباع ابويددِ لددت اعلبدداب اعستعدد  الددا ل
لجلاوددِ لددن اعبيددتباع اع بويددِ ااتعددع فدد هه اعبيددتباع لددن عددا  اعل ممددِ ااعل تابددِ، ااعلبدداب 
اعباتددت اربيددب ااب بددال لمتببددتع اعتمعيددتع اعبايسددِ ات تيملددت اددت اعلاتتددتع  يددا اعابا ددِ، إ  

                                                 

 . ع ب  اا ً  وما اعجتع  اععقبي اع ي وتعجته اعابا ِ يبجا اعبجا  إعا اععص اعاتلل علت  
 ت  ملت اعستعت . 
 لن اععص اعاتلل عمابا ِ  1ع ب  اا ً  وما ت ت يل اال تتيتن يبجا اعبجا  إعا اعلمبق ب ف  
 ار ميِ .
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 دددت ياين لدددن تابي ددديين )ااتددداباه التج دددتيب( ا متدددِ تلدددلن سلتعيدددِ ا دددئمِ ازودددع ومدددا اعل
 اعابا تع اعوميت )ااتاباه التج تيب( ت بيمِ ولايِ .

 . اعلمتتمِ اع ب يِ :3
اجددبل اعتتبسددتن اعلمددتتًع اع ب دديِ لددت العددتت ال ددراعت ا  ددتف اعلاتتددِ عما ددام ومددا    

 ت لعلت لاتتتلف . بائلف بال اا ت اعبالتع اعلمالِ تتعلاتتِ الت اعل اًع إعا توتع
 . اعلًبقِ اعلتت بة :4
ا تباف اعتتبسين اعلًبقِ اعلتت دبة ااعلبا تدِ ادتاااع عجلدت اعتيتعدتع، إ   تلدت لدن بدًل   

تااجددافلت اعلددتاي اددت اعلاتتددِ  يددا اعابا ددِ اا  ددتللت اعبايسددِ ااع عيددِ علتتتوددِ ارولددتل اع عيددِ 
بيددتن اتاجيدده ار ددئمِ ااال ت  ددتب وددن ااعبددالتع اعتددت يددتف تمددايللت عمل ددت يا اددت تودد  ار

 اعاسيب لن ارولتل ااعبالتع اعتت يتف تمايللت ات ار  تف اعلتباسِ ات ابيتن اببل .

 .حدود الدراسة: 8
الددت اعتتبسدددتن اعبددااا اآلتيدددِ عتبايددا لجبيدددتع اعولددل اعتبسدددت اددت اعابا دددِ، افددت الدددت    

 يتتت:
   أواًل : الحدود الموضوعية 

ِ اا ددت بددتل ا ددتبااف تمعيددتع اعلومالددتع ابددالتتلت اعتددت تمدداللت عل ددت يايلت تعتاعددع اعابا دد  
 الت تت بق اعا اا ت بتل ار  تف اع عيِ ااعباليِ عملاتتِ  يا اعابا ِ  .

 ثانيًا : الحدود المكانية والزمنية : 
 دددلمع اعبدددااا اعلاتعيددددِ عمابا دددِ ت  يدددِ اعلاتتددددِ اعلبازيدددِ عجتلودددِ  ددددًح اعددداين عموددددتف  

 .2013-2012ا ت اعاب 
 : .مفهوم المكتبات األكاديمية9

ومدا اعدبغف لددن توداا توبي دتع اعلاتتددِ اعجتلويدِ، إال اعلدت تت ددق ادت لجلاولدت ومددا ان     
اعلاتتددددِ اعجتلويددددِ عي ددددع لاتعددددتت، اا لجددددبا لجلاوددددتع لددددن ل ددددتاب اعلومالددددتع )اعاتدددد  

علاتتدددتع ااعلودددتاعين، ااعددداابيتع ...اعددد ( يمددداف وميلدددت ايلدددتف تتلبفدددت لجلاودددِ لدددن العدددتت ا
اعاعلددت افددف اا ددلل لددن فدد ا. اتعلاتتددِ اعجتلويددِ تج ددا ب ددتعِ فددت بالددِ اعتومدديف اعجددتلوت 
ااعتبدددد  اعوملددددت افدددداالت اوددددف اعلعددددتفا ااعلمددددبباع اعابا دددديِ اغددددب  اتعليددددِ اعمددددابة ومددددا 
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اعب ددال ومددا اعلومالددتع ات ددايب اعتبدد  اعوملددت عت ويددل  عدد  يجدد  تدداايب لجلاوددِ لددن 
الددتع اعلمددباتة ااعل ددلاوِ ااعلبئيددِ تبتددتب تت ددما  وملددت اتددعقف ت بيمددِ اعيددِ ااويددِ اعلوم

ااعلاتتدِ اعجتلويدِ تودا إبدال اعداا  اعلاتتدتع اراتايليدِ اعتدت  دام يدتف لعت  دِ  .(1) دميلِ
 ف ه ارعاا  البمتت.

عدد ا تودددبم اعلاتتدددِ اعجتلويدددِ تتعلددت تمددد  اعلر  دددتع ااعلباادددق اعومليددِ ااعسمتايدددِ اعتدددت لدددن   
علت ان تراي اابات تتبزات ات ت ايب اعلجتلودتع. ا عد  تت دايب اعتبد  اعوملدت لدن بدًل  ت

   .(2)تمايف بالتع عممتئلين وميه ااق اعت اباع اعب ليِ اعتت ي لافت اعلجتلت اعلوبات اعياف
اوباع ايلتت وما اعلت تم  اعلاتتتع اعتت تاجدا تتعجتلودتع ااعاميدتع اار  دتف اعومليدِ،    

اابيددين، اتددااب ل ددتاب اتمدداف بددا لتتلت عجليددت اعوددتلمين تتعجتلوددِ لددن  متددِ اتابي دديين اا 
لومالدتع ت دتعا اعلعدتفا اعابا ديِ، الدت تدااب اعب دتئل اعجتلويدِ اعتدت عا  دع ادت اعاميدِ اا 

 .(3)اعجتلوِ عات ي ت يا لعلت  متِ اعابا تع اعوميت
توددبم اعلاتتددِ اعجتلويددِ  الددت اعلا دداوِ اعوبتيددِ عل دد مبتع ومددف اعلومالددتع ااعلاتتددتع  

تتعلت: اعلاتتدِ اا عقدتف تع دئه اتاولده اتدايبه جتلودِ عتمتيدِ االبتيتجدتع اعلومالتتيدِ عم متدِ 
 .(4)ااعتابي يين الت ت تعا تبالا اعتابي  اارتبت 

 الت اعتتبستن ايوبات اعلاتتِ اعجتلويِ تتعلت:   
فددت لددن اعل ددتاب اعلومالتتيددِ وتددتبة وددن لجلاوددِ لددن اعاتدد  ااعلباجددت ااعدداابيتع اغيب    

لعقلدِ تعقيلددت لعت دتت عبالددِ لجتلدت ار ددتت ة ااع متدِ اددت اعجتلودِ اا اعاميددِ اتولدل ومددا 
تمايف بالتع لومالتع تاوف لدن بًعلدت اعلعدتفا اعابا ديِ ات داب اعتبد  اعوملدت ادت تمد  

 اعجتلوِ.
                                                 

لبلددا وددا  اعتبتددابي، البلددا زائددا ب يدد . إاابة اعجددااة اع ددتلمِ اددت اعلاتتددتع. ولددتن: ااب اعبتلددا، ( 1)
.140ص -.2009  

عتايِ توتت اغا ِ  بي ِ. ااب اعلاتتِ اعجتلويِ ات قل اعت اباع اعتاعاعاجيدِ. لجمدِ  دال اعلاتتدِ، ( 2)
. لتدددددددتح ومدددددددا اعلا دددددددت: 13،2012،  2  http://lib2.kfu.edu.sa/lib/web/3/8.2asb تتدددددددتبي   

15/2/2013.  
.71ص -.2008ولتن: ااب اجمِ،  -اعاتت . اعلبجت ات ومف اعلاتتتع ااعلومالتع.( بيت ابلا 3)  

 دديا ب ددي  اح، ابلددا لبلددا ااع ددتلت. اعلا دداوِ اعوبتيددِ عل دد مبتع ومدداف اعلاتتددتع ااعلومالددتع ( 4)
.2231ص -.2001تايليِ، وبتت. اعمتفبة: اعلاتتِ ارا –ااعباا ي ، اعاميزي   
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 :  . مفهوم تقنيات المعلومات10
اعلومالددتع اان ابتم ددع لددن بيدد  اع ددال تت ددق لددن  توددااع اعتوبي ددتع اعلتوممددِ تتمعيددتع  

بي  اعلللان افت اعتب  ون االل اعا تئل عمب ال ومدا اعلومالدتع اجوملدت لتتبدِ 
 ع تعتيلت ت بوِ ااتوميِ.

  .(1)اتمعيتع اعلومالتع : فت ومف جايا ت تباف عتجليت اتبزين الوتعجِ اعلومالتع
ت ت دددتباف اددت إعتدددت  اعلومالددتع ابزعلدددت اتوددبم ايلدددتت تتعلددت: لجلاودددِ لددن اعولميدددتع اعتدد

  .(2)اتجليزفت اتازيولت لن بًل ا تئل االت تل
ايدعص توبيددم  بدب ان تمعيددتع اعلومالدتع : وتددتبة ودن ل دد مإ اا دت جدداات ي دتلل ومددا  

جااعدددد  إاابة اعلومالددددتع الوتعجتلددددت تاا دددد ِ اعبت ددددا  تلددددت اددددت  عدددد  ارجلددددزة ااعتددددبالا 
  .(3)اعل ماتِ عما ال إعيلت

يودددبم اعتتبسدددتن تمعيدددتع اعلومالدددتع : تتعلدددت لجلاودددِ لدددن ارجلدددزة اعتدددت ت دددتباف عبدددزن ا 
اعلومالدددتع الوتعجتلدددت ال دددتبجتولت لدددن عدددان اعل دددت ياين تت دددب  اع بائدددق اا دددل اعتادددتعيم 

 اعللاعِ.
ع  ددً  ومددا ت ت دديل اعجتعدد  اععقددبي اعدد ي وتعجتدده اعابا ددِ يبجددا اعبجددا  اعددا اعددعص 

 اعاتلل عمب تعِ .
  ب الميداني :الجان

اا ت اعلاتتتع يتاان ف ا اعجتع  لن اعابا ِ لن لبابيين ، تعتال اعلباب ارال      
اعجتلويِ اعبااليِ ات لايعِ ابتيل إال ان اعل تل اعبتعت غ ا ام  اعلاتتِ اعلبازيِ 

                                                 

(1) Mad, Jamal Vidin, Mad namely Has an. Use of information technology in 
Library services. Available at http://www.academ. Journals.org Accessed 
in10/3/2013. 

اعمتفبة: اعااب  -.لبلا اتبت وتا اعلتاي. اعلومالتع اتاعاعاجيت اعلومالتع وما اوتت   بن جايا( 2)
.15ص -.2000اعوبتيِ عماتت ،   

(3) Jon M. Retz .ODLIS: online Dictionary for Library and information science 
Available at http://www. odc- Clio-com Accessed in 24/2/2013. 
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عجتلوِ اابا تعتن اعلا جت ون اعلاتتتع اعل لاعِ تتعابا ِ ار ميِ لن بي  تعتيتلت 
ًت ون ابا ِ اا  تل لت ااعبالتع اعتت يماللت ال   ف ااعل اًع اعتت توتعت لعلت ال

واا اعلً  اعاقي ت اعوتلل ات ال   ف لن ا  تف اعلاتتِ،الت اعلباب اعستعت اما غ ا 
 ا تتيتن اعابا ِ اتبميمه ااق ابات اعل ت ياين اع ين تف  لاعلف تل ا ار تتتن.

  المحور األول :

 عت ة تتبيبيِ ون اعجتلوِ الدين :.جامعة صالح 11

( ات لايعِ اع ميلتعيِ اعممع إعا لايعِ 1968تت  ع جتلوِ  ًح اعاين وتف )   
( اميِ، تلعإ 11(، اتوا ا اف اااتب جتلوِ ات اا ميف. تلف اعجتلوِ )1981ابتيل وتف )

ااعااتاباه ات  ابجتع ومليِ لبتم ِ تتتتين لت تين اعتاتعابيا  ااعاتماف اعوتعت ااعلتج تيب
 لبتمم االبت ت تع اعومليِ ااعتبتايِ ااعلعا يِ ااعزباويِ .. اغيبفت.

 (): عت ه تتبيبيِ.المكتبة المركزية لجامعة صالح الدين 12

(، 1968تت  ع اعلاتتِ اعلبازيِ عجتلوِ  ًح اعاين لت تت ي  اعجتلوِ وتف )   
عببف اعجتلوت  للع ااق اتعع ات تاايِ إع تئلت ت  ل تعتيِ ل تممِ بتب  ا

اعلاا  تع ااعلمتيي  اعوتعليِ عملاتتتع اباوتو ات إع تئلت اوااا اع متِ ااعتابي يين 
اار  تف اعومليِ لتعاوِ االبت ت تع ااعلتزاياة اروااا اعلجلاوِ اعلاتتيِ اعتت 
يبتتجلت اع متِ ات لبتمم لبابملف اعابا يِ. ا وع اعلاتتِ لع  تات تت ي لت إعا 

اايب اعلجلاوِ اعبايسِ ااعلتاتلمِ لن ل تاب اعلومالتع ااعب ال وميلت بالِ ت
 عمبباِ اعومليِ ااعتب  اعوملت اتمايف اعبالتع عمل ت ياين.

 . أقسام المكتبة : 13

                                                 

( ع ااعلوتفا اعوبا يِ: ( ع ب  اال ً  وما ت ت يل تتبي  اعلاتتِ ي لل اعبجا  إعا اعيل اعجتلوت
Guide of Iraqi Universities and Institutes  -.2000/2011ت ااا: لر  ِ اعزفبة اعباااين،  -.

.49ص  
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 تتاان اعلاتتِ اعلبازيِ عجتلوِ  ًح اعاين لن ار  تف اعلتين ت ت يملت ااعته:   

يوا لن ا اف ار  تف اعتت اع ئع ات اعلاتتِ إ   تتال :  ف اعتزايا ااافاات ااعت 1ـ13
تت   لت تاايِ تت ي  اعلاتتِ، اما اتن اال زال لن اعاوتلتع ار ت يِ اعتت ا يلع 
اعلاتتِ وميلت، وبم عه ع ت  اا ت ااتيب ات لجتل ت ايب ل تاب لومالتع اعلاتتِ 

ف تت جيل ال اعات  اعتت ون  بيق اعتوتان ااعتتتال لت لاتتتع اعاميتع، يماف اعم 
ت ل إعا اعلاتتِ  اات ون  بيق اع بات اا اافاات ااعتتتال ات  جًع بت ِ تتعم ف 
اياجا بت اتتن عت جيل اعتيتعتع اعتتمياغباايِ عملااا اعلاتتيِ ات  تواة تيتعتع ل للِ 

ًت ون ت جيملت ات اع جًع اعاب يِ  .()تت تبااف تبعتلا ااا ل ال

 يا اعلتتوِ ات اعلاتتِ :  بائق اعتزا 

. اع بات: تماف اعلاتتِ تولميِ اع بات اعلتت ب عمل تاوتع لن بًل لوتب  اعات  اعتت أ
تمتف اابل اا ميف ابتبجه لن اابل اعوباق ابتبجه، تتف ولميِ ابتيتب اا تعتت اعات  ااق 

يتب اعات  ابتيتجتع اعتابي يين ا متِ اعابا تع اعوميت ااراعيِ لن بًل عجعِ ابت
 اعل امِ اابل اعلاتتِ.

اافاات: يوا اافاات لن اع بائق اعتت ت تباللت اعلاتتِ اغعتت لجلاوتلت اعلاتتيِ  .  
إ  ي ل إعا اعلاتتِ اعاسيب لن ل تاب اعلومالتع اعلتعاوِ لن بًل ل ت يايلت وما 

ًت ون اع جًع اعاب يِ.   ابتًم ائتتلف ايتف إابتعلت ات اعبت ا  ال

تال: يتف اعتتتال لت اعلر  تع ااعجتلوتع ارببل اابل اا ميف ااق اعتت . ع
ب ِ  عايِ توافت اعلاتتِ تعقف ولميِ اعتتتال لت ف ه اعلر  تع ااعجتلوتع اتوتلا 
اعلاتتِ ات  يتغتلت اعب ِ اعبت ِ تلت وما لمتببتع اعل ت ياين ابتجتتلف اعتت 

 تتيتن تاز  وما ل ت ياي تولل وما إب تئلت ت ال اابي لن بًل ا تلتبة ا
 اعلاتتِ.

                                                 

( .17/1/2013( لمتتمِ اجبيع لت ل رال   ف اعتزايا تتتبي    
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  اعلً  اعاقي ت عم ف اعتزايا :

 ( يالإ ت ت يل اعلً .1يولل ات اعم ف سًسِ لاق ين، ااعجاال )

الخدمة في المكتبة/  العنوان الوظيفي التحصيل الدراسي ت
 سنة

المنصب 
 الوظيفي

 ل رال اعم ف 8 تتب  تاتعابيا   اا / اباي 1

 لاق ِ 8 تتب  / ابايتاتعابيا   اا  2

تاتعابيا   اا / ع ِ  3
 وبتيِ

 لاقم 6 تتب 

 ( المالك الوظيفي لقسم التزويد1الجدول )

عًبق لن اعجاال ات اوًه ان اعلً  اعاقي ت عم ف اعتزايا يتاان لن سًسِ     
لاق ين بت مين وما  لتاة اعتاتعابيا  ات ابت ت تع لتعاوِ، اسعتن لعلف ع ِ 

ستع  ع ِ وبتيِ، اعًبق ان اعلً  اعاقي ت عمم ف ي تمب إعا لتب  ين ات ابايِ ااع
لجتل اعلومالتع ااعلاتتتع، اان  عااع بالِ اعلً  تعب ب لت تين  ع  عااع إعا 
سلتن  عااع، يبل اعتتبستن اعه لن اعلبابي زيتاة اوااا اعوتلمين ات اعم ف  اات اتن 

ب  ين اان ارولتل اعتت يماف تلت اعم ف ف ا اعلً  لن اعلتب  ين اا غيب اعلت
اولتل اتيبة اتبتت  إعا لً  ااسب اي لل تاايب اعلتب  ين ات لجتل اعلومالتع 

 ااعلاتتتع ااعلف ار اب وما اعميتف تتعللتف اعلاتتيِ.

 يماف   ف اعتزايا تتعاقتئم اآلتيِ:  اقتئم اعم ف اللتله :

 ت  التتتوِ  متتتلت.اعميتف تتولتل  بات اعات  لن لوتب  اعا -1

 إغعتت لجلاوِ اعلاتتِ تل تاب لبتم ِ ون  بيق اع بات اا اافاات ااعتتتال. -2
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ابتيتب اعجتلوتع ااعلر  تع اعتت تبغ  اعلاتتِ إ تلِ وً تع توتان اتتتال  -3
 لولت.

إوااا  اائف اعل تاوتع اعلب  ِ عمتتتال ااافاات اا تًف اعماائف اعتت ت ل  -4
لوتع رغبا  اعتتتال ااافاات ا ع  للن  يت ِ تزايا  عايِ لن اعلاتتتع ااعجت

 يلولت اعم ف عتعقيف ولميِ اعتتتال اف ه اع يت ِ لبعِ ا تتمِ عمت يب  عايتت.

ا تًف اتا يق اعل تاوتع اعتت ت ل إعا اعلاتتِ ااعتتاا لن اعلت ل تتمِ عماائف  -5
 اع م .

 ولل إب تئيتع  عايِ تتعل تاوتع اعااباة بايستت. -6

ا تالتل ولميتع اعتزايا اعلبتم ِ اعتت ت لل ا تًف اعات  ات ت تع اع م   -7
بتعتلت إعا   ف اع لب ِ توا ت جيملت ات  جًع اعتزايا اعبت ِ تتعلاتتِ.  اا 

اعميتف تجاالع اابيِ عجلت ابتيتجتع اعل ت ياين لن ل تاب اعلومالتع  -8
  اا تزايافت تتع بائق اعلتعاوِ اتليئتلت ع ب  اعميتف ت بائلت لن لوتب  اعات

 ارببل اعتت توافت اعلاتتِ.

يبل اعتتبستن اتوا اال ً  وما اعم ف ااولتعه ااعلمتتًع اعتت اجبيع ل اًع اعم ف : 
 لت اعلاق ين ان لن اتبز اعل اًع اعتت يوتعت لعلت اعم ف فت:

 واف اجاا لً  لتب ص تومف اعلومالتع ااعلاتتتع. -1

 ص عمم ف اواف إلاتعيِ ا تيوتته عمات  اعتت تبا بايستت.ليق اعلاتن اعلب  -2

 اععمص ات اعتب  تع اعلتعيِ اعتت ت ل إعا اعلاتتِ رغبا  اع بات. -3

اعتتبيب ات إجتتِ اعلاتتِ ايلت يتومق تتبايا اجلت ابتيتجتع ار  تف اعومليِ لن  -4
 ل تاب اعلومالتع ع ب  تزايافت.
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 سِ ات تيمتتلت ات إجباتاع اعم ف.لوم ا تبااف اعتمعيتع اعباي -5

 : .   ف اع لب ِ ااعت عيم2د13

يوا ف ا اعم ف لن ار  تف اعمايلِ ااعلللِ ات اعلاتتِ، تت   لت تت ي  اعلاتتِ اتمت   
ًت  وميه ل راعيِ اعولميتع اع عيِ لن الب ِ ات عيم ل تاب اعلومالتع اعلبتم ِ ال

اال ِ اع لتب ، ايولل وما إوااا الب  ت ت ت ون  تتوِ ت ت تع اع لب  اتبتيتلت اا 
لتواا اعلاابل عملرع ين ااعوعتاين ااعلالاوتع ال وما باة، افعت  الب  ت ت ت  بب 

 .()يمت ب ا تبااله وما اعلاتتيين اعوتلمين ات اعم ف فا الب   تئلِ اعبم

تت يولل ات   ف اع لب ِ ااعت عيم اب   اعلً  اعاقي ت عم ف اع لب ِ ااعت عيم :
( 2لاق تع تمت وميلن للتف الب ِ ات عيم ل تاب اعلومالتع اعلتعاوِ ااعجاال )

 يالإ ت ت يل اعلً .

الخدمة في المكتبة /  العنوان الوظيفي التحصيل الدراسي ت
 سنة

المنصب 
 الوظيفي

تاتعابيا   اا /  1
 لاتتتع

 ل راعِ اعم ف 6 اليعِ لاتتِ

اتماف اعت /  2
 لاتتتع

 لاق ِ 8 اليعِ لاتتِ

 لاق ِ 25 لًبق ا اف إوااايِ تجتبة 3

 لاق ِ 30 لًبق ا اف لتا  ِ 4

 ( يوضح المالك الوظيفي لقسم الفهرسة والتصنيف2الجدول )

                                                 

( .18/1/2013لمتتمِ اجبيع لت ل راعِ   ف اع لب ِ ااعت عيم تتتبي   (  
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عًبق لن اعجاال ات اوًه ان لً    ف اع لب ِ يلف ابتت لاق تع اسعتتن     
مِ وما  لتاة لتب  تتن ات لجتل اعلومالتع ااعلاتتتع، اعلاق ِ اراعا بت 

اعتاتعابيا  افت ل راعِ اعم ف ااعستعيِ بت مِ وما  لتاة اعاتماف اع عت ات االبت تص 
االت لت تتما لن اعلً  الاق ِ ااباة بت مِ وما  لتاة إوااايِ تجتبة ااربيبة 
بت مِ وما  لتاة اعلتا  ِ، لاة بالِ اعلً  لتتتيعِ لت تين  ع  عااع اسًسين 

% لن لجلا  اعلً  50لن إن اعلً  اعلتب ص ات اعم ف ااعتتع    عِ اوما اعبغف
اتن اعتتبسين يباا تتن ف ه اعع تِ  ميمِ ال تتعت   لت جليت ارولتل اعلعت ِ تل ا اعم ف، 
وملتت تتن اعم ف تبتجِ إعا اجاا واا ااتب لن اعلتب  ين علاااتِ اعت اباع اعبايسِ 

 اعتت ت لافت اعلاتتتع.

يوا   ف اع لب ِ ااعت عيم لن ار  تف اعبئي ِ اعتت تتوتلل لت  :بالتع اعم ف 
ااجباتاع اع عيِ اعتت يتف لن بًعلت تمايف بالتع غيب لتت بة ال يبت  اعل ت يا لولت 

 ت ال لتت ب اعان ي وب تلت. اايلت يتتت لجلل اعبالتع اعتت يماللت اعم ف :

جليت اعاا  اا اتل ل تاب اعميتف تتولتل اع لب ِ )اعا  يِ ااعلالاويِ( ع -1
 اعلومالتع اعتت ت ل إعا اعلاتتِ  اات وبتيِ اا اجعتيِ.

اعميتف تتا بام وما اعتابي  اع ي ت ع متِ   ف اعلومالتع ااعلاتتتع ات  -2
 اعلولا اع عت ات ابتيل.

االِ اتبتي  ت ت تع اع لب  اعوتف ت ال ل تلب ااابي. -3  اعولل وما لتتتوِ اا 

 إب تا اعل ت ياين ات اي يِ ا تبااف اع لتب  ااعلاتتِ.اعل تباِ ات تبعتلا  -4

 إوااا اعتمتبيب اع عايِ اااب تئيتع اعبت ِ تولميتع اع لب ِ. -5

اعميتف تإوااا اعااباع اعللعيِ اعلبت ِ تتولتل اعلاتتِ عموتلمين ات لاتتتع  -6
 اميتع اعجتلوِ.
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ت اجبيتفت لت اعلاق تع يبل اعتتبستن لن بًل اعلمتتمِ ااعلًبقِ اعت ل اًع اعم ف :
 اعوتلًع ات اعم ف، ان اعم ف يوتعت لن اعل اًع اآلتيِ:

 اعبتجِ إعا اعلزيا لن اعلتب  ين عمميتف تتاجباتاع اع عيِ اعلعت ِ تتعم ف.  .1

لوم إتمتن اعم ِ اعوبتيِ اااعاميزيِ وعا اغم  اعلً  اعوتلل ات اعم ف ااعوات   .2
  ع  وما ا ِ لومالتع اع لب ِ. 

االِ ل تلبة. ل .3   اًع اع لتب  اعتمميايِ اعت ت يِ الت تبتتجه لن اولتل  يتعِ اا 

اعبتجِ إعا ت ايب اعلً  اعوتلل ا ع  لن بًل االعببا  ات ااباع تابيتيِ  .4
ات ايبيِ ات اعلجتالع اعبايسِ ات ومف اعلومالتع ااعلاتتتع الت تبتتجه لن لاااتِ 

 اتتفيل. 

 تعلمتبعِ لت بجف ارولتل ااعلجلاوِ اعلاتتيِ. ليق اعلاتن اعلب ص عمم ف ت .5

 لوم ا تبااف تمعيتع اعلومالتع ات تيمتتلت ات إجباتاع اعم ف. .6

 . قسم اإلعارة :3ـ13

، 1968يوا ف ا اعم ف لن ار  تف اعمايلِ تت   لت تت ي  اعلاتتِ ات اعجتلوِ وتف    
وتاتلت التتتوِ  يتف ات ف ا اعم ف ال ااجباتاع اعبت ِ تولميِ ااوتبة لن إوتبة اعات  اا 

اعلتتببين اا  ااب اا وتباع اتجايا إوتبة اعات ، اتعقيف ااب تئيتع اع عايِ 
 .()اغيبفت

 اعلً  اعاقي ت عم ف ااوتبة :

  ( يالإ ت ت يمه.3يلف اعم ف لًاتت اقي يتت يتم  وااه بل ِ لاق ين ااعجاال)   

                                                 

( .18/2/2013 راعِ   ف ااوتبة تتتبي  ( لمتتمِ اجبيع لت ل  
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خدمة في المكتبة ال العنوان الوظيفي التحصيل الدراسي ت
 / سنة

المنصب 
 الوظيفي

تاتعابيا   1
 لبت تِ

 لاقم 8 لبت  

 ل راعِ اعم ف 25 لًبق ا اف إوااايِ 2

 لاق ِ 30 لًبق ا اف اتتاائيِ 3

 لاقم 13 اتت  اتتاائيِ 4

 لاقم 13 اتت  اتتاائيِ 5

 ( المالك الوظيفي لقسم اإلعارة3الجدول )

تتن اعلً  اعاقي ت يتاان لن بل ِ لاق ين ارال  يتلإ لن اعجاال ات اوًه   
بت ل وما  لتاة تاتعابيا  لبت تِ، الت تت ت اعلً  الف لن بلمِ  لتاة ااوااايِ 
ااالتتاائيِ اعايلف بتبة تتولتل اعلاتتِ اات تافت لن بًل اتبة ولملف ات اعلاتتِ، الّلت 

اوتبة باتيعيِ، إال إن اعلً  ات يجاب اا تبة إعيه ات ف ا اعلجتل تتن اولتل   ف ا
اعم ف غيب لرفل ااتايليتت عمميتف تل ه ارولتل الن اعل با  تليئِ لً  لتب ص اا 

ًت ااتايليتت.   غيب لتب ص لرفل تتفي

يماف   ف ااوتبة تتمايف بالتع ااوتبة الت يتومق تلت لن إجباتاع افت  بالتع اعم ف :
 الت يتتت: 

 ِ بايستت ات   ف اع لب ِ اتبتيتلت وما باام اعلاتتِ. ا تًف اعات  اعل ع  -1
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تمدددايف بالدددِ ااودددتبة اعاابميدددِ ااعبتبجيدددِ علبتمدددم ل دددتاب اعلومالدددتع اعلتددداابة لدددن  -2
 لجلاوِ اعلاتتِ.

 ابز اعت ت تع ع ب  اعتوبم وما اعات  اعلتتببة اتتبي  إوتبتلت. -3

وااا اا وتباع اعبت ِ تلت. -4  تبايا اع بالتع عملتتببين اا 

 عقيف لبتمم ااب تئيتع رولتل اعم ف.ت -5

 إوتاة اعات  إعا التاعلت وما اعباام التتتوِ تعقيللت ااق ب ِ اعت عيم. -6

ا ت ت  اعتتبستن اعببا  تتعل اًع اعتت يوتعت لعلت   ف ااوتبة ل اًع   ف ااوتبة:
 افت الت يتتت:

 ل اًع اعات  اعلتتببة ااعل مااة لن عان اعل ت ياين. -1

 بااف اعتمعيتع اعبايسِ ات تيمتتلت ات إجباتاع اعم ف.لوم ا ت -2

 ليق اعلاتن اعلب ص عإلوتبة. -3

  مِ اعلً  اعاقي ت اعوتلل تتعم ف. -4

لبااايددددِ اعاتدددد  اعل ددددلاح تإوتبتلددددت بددددتب  اعلاتتددددِ إ  ي ددددلإ عم متددددِ اعابا ددددتع  -5
ميدت اراعيِ تت توتبة سًسِ ات  اعلاة بل ِ ايتف ام  ابل ِ ات  عم متِ اعابا تع اعو

 علاة ا تاوين الت اعتابي يان اي لإ علف تت توتبة  تِ ات  علاة  لب.

 .اع تبة اعزلعيِ اعلبااة عإلوتبة ال تتعت   لت ا ع اعل ت يا  -6

 :()قسم إعارة الكتب االنكليزية 4ـ13
يمت اعم ف ات اع تتق ارال تجااب   ف اعلب ا تع. يولل اعم ف وما إوتبة اعات     

 ق توميلتع إوتبة اعات  اعوبتيِ ع  لت وما اع متِ ااعتابي يين.االعاميزيِ ات ت
                                                 

( .5/2/2013( لمتتمِ اجبيع لت ل راعِ اعم ف تتتبي    



 املكتبة املركزية جلامعة صالح الدين أمنوذجًا استخدام تقنيات املعلومات يف املكتبات اجلامعية احلكومية يف مدينة أربيل : 

 اهلل عبداهللو م.م.شادية  سعد .د.عمار عبداللطيف زين العابدين أ                                                                           

 566 

يولل ات ف ا اعم ف سً  لاق تع تمت  اعلً  اعاقي ت عم ف اوتبة اعات  االعاميزيِ :
وتبة اتبتي  اغيبفت،  وميلن وتتق اولتل تمايف بالِ ااوتبة عمل ت ياين لن ت جيل اا 

  ف.( يالإ ت ت يل لً  اعاقي ت عم4ااعجاال )

العنوان  التحصيل الدراسي ت
 الوظيفي

الخدمة في المكتبة 
 / سنة

المنصب 
 الوظيفي

ف. لبا تين  إوااايِ 1
 ا اف

 لاق ِ 25

 ل راعِ اعم ف 30 لايبة ا اف إوااايِ تجتبة 2

 لاق ِ 20 لايبة اتتاائيِ 3

 ( المالك الوظيفي القسم اعارة الكتب االنكليزية4الجدول )

ت اوًه تتن لً  اعم ف يلف سً  لاق تع اسعتن لعلن يبلمن يتلإ لن اعجاال ا
 لتاة ااوااايِ اارببل تبلل  لتاة االتتاائيِ. الت يتلإ تتن اعبتبة اعلتباالِ عال 
اعلً  اتيبة لن بًل  عااع اعبالِ ات اعلاتتِ. يبل اعتتبستعلن اعلبابي تااب لً  

 العاميزيِ اعجتز اولتل اعم ف وما اتف اجه. ي تتفيل ااتايلت يتمعان اعم ِ اعوبتيِ اا

 يماف اعم ف تتمايف اعبالتع اآلتيِ:  بالتع اعم ف :

 تمايف بالِ ااوتبة عمل ت ياين ااق توميلتع ااوتبة اعلتتوِ ات اعلاتتِ. .1

 إوتاة تبتي  اعات  اعلوتاة إعا التاعلت اع بيبِ وما اعباام ااق ب ِ اعت عيم. .2

ااعلاجدددداا ومددددا اعباددددام ااعتتاددددا لددددن اجاافددددت اددددت التاعلددددت  لتتتوددددِ اعاتدددد  اعلتددددتببة .3
 اع بيبِ ااق اب تف ب ِ اعت عيم.
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 تعقيف ااب تئيتع اعلبتم ِ ون اعات  اعل توتبة. .4

البق اعتتبستن لن بًل اعلمتتمِ ااعلًبقِ اعتت اجبتلت إن اعم ف  ل اًع اعم ف :
 يوتعت لن اعل اًع اعتت يلان إيجتزفت الت يتتت:

 لاق ين اعلتب  ين تومف اعلومالتع ااعلاتتتع. مِ اع .1

 ليق اعلاتن اعلب ص عمم ف. .2

 لوم إتمتن لً  اعم ف اعم ِ االعاميزيِ لّلت يعوا   متتت وما اولتل اعم ف.  .3

 لوم ا تبااف اعتمعيتع اعبايسِ ات اعم ف الن للعلت اعبت ا . .4

 : ()قسم المطبوعات الحكومية 5ـ13

ق اربلدت، ايودا لدن ار  دتف اعلللدِ ادت اعلاتتدِ يلدف جليدت يمت فد ا اعم دف ادت اع دتت   
ب تئيتع ارلف اعلتباة ااالت ت يتع اعااعيِ، اغيبفدت لدن  اعل تاوتع اعبااليِ لن استئق اا 
اعل تاودتع اعلللددِ، اللددت يجداب اا ددتبة إعيدده وداف تددااب اب ددتئيِ ا يمدِ تودداا اعل تاوددتع 

 اعبااليِ اعلتاابة ات اعم ف.

يولل ات اعم ف لاق ِ ااباة تماف تتعقيف  ت عم ف اعل تاوتع اعبااليِ :اعلً  اعاقي 
 ( يالإ ت ت يل اعلً  اعوتلل ات اعم ف. 5اتاسيق اعل تاوتع اعبااليِ ااعجاال )

العنوان  التحصيل الدراسي ت
 الوظيفي

الخدمة في المكتبة / 
 سنة

المنصب 
 الوظيفي

تاتعابيا  إاابة  1
 اا ت تا

 ِ اعم فل راع 10 لبت تِ

 ( المالك الوظيفي لقسم المطبوعات الحكومية5الجدول )
                                                 

( .5/2/2013( لمتتمِ اجبيع لت ل راعِ اعم ف تتتبي    
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يتلإ لن اعجاال ات اوًه تتن لً  اعم ف يلف لاق ِ ااباة ام  بت مِ وما     
 لتاة اعتاتعابيا  الاة بالتلت ات اعم ف و ب  عااع، ايبل اعتتبستن تتن واا 

ااتب لن اعلً  اعلتااب بتعيتت  اعلاق ين اعوتلمين ات اعم ف  ميل ااعم ف تبتجِ إعا واا
  ع  عتمايف بالتع االل.

 يولل ف ا اعم ف وما تمايف اعبالتع اآلتيِ: بالتع اعم ف : 

 تعقيف اب ق اعل تاوتع اع تابة لن اعجلتع اعبااليِ اعب ليِ. -1

 بلتيِ اعل تاوتع اعلتاابة تتعم ف. -2

 تمايف بالتع إوتبة اابميِ عمل ت ياين. -3

اابفت البت تدددِ اعجلدددتع اعب دددليِ ااعااعيدددِ عمب دددال ومدددا لتتتودددِ اعل تاودددتع ا ددد -1
 ل تاوتتلف.

 يوتعت اعم ف لن اعل اًع اآلتيِ:  ل اًع اعم ف :

 واف إو تت اراعايِ اعاتايِ علسل ف ه اعل تاوتع لن  تل اااابة.  -1

 لوم ا تبااف اعتمعيتع ات تيمتتلت ات إجباتاع اعم ف.  -2

 . مِ اعلً  اعاقي ت اعوتلل ات اعم ف -3

 :()قسم الصيانة والتجليد 6ـ13
يودددا فددد ا اعم دددف لدددن ار  دددتف اعلللدددِ ادددت اعلاتتدددِ افدددا اعل دددرال ودددن تجميدددا ا ددديتعِ    

 اعل تاوتع اعتتع ِ ايتااب ات اعم ف اتاِ اراااع اعًزلِ عمتجميا.

                                                 

( .20/2/2013( لمتتمِ اجبيع لت ل رال اعم ف تتتبي    
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االِ  اعلً  اعاقي ت عم ف اع يتعِ ااعتجميا :  يولل ات اعم ف لاق تن يمالتن تتجميا اا 
 ( يالإ ت ت يل اعلً .6تاوتع اعلاجااة تتعلاتتِ، ااعجاال )اعل 

العنوان  التحصيل الدراسي ت
 الوظيفي

الخدمة في المكتبة 
 / سنة

المنصب 
 الوظيفي

 ل رال اعم ف 13 اتت   تتوِ لتا  ِ 1

 لاقم 10 اتت  لتا  ِ 2

 ( المالك الوظيفي لقسم الصيانة والتجليد6الجدول )

ات اوًه ان لً  اعم دف يتادان لدن لداق ين امد ، اًفلدت بت دل يتلإ لن اعجاال    
ومددا  ددلتاة اعلتا دد ِ الدداة بالددِ ارال سددً  و ددبة  ددعِ الددت اعسددتعت الدداة بالتدده و ددب 

  عااع تبل اعتتبسِ تتن واا اعوتلمين تتعم ف  ميل.

 يولل اعم ف وما تمايف اعبالتع اآلتيِ: : بالتع اعم ف

 اعتتع ِ اعتت تبتت  إعا تجميا. اعميتف تتجميا اعل تاوتع -1

 إوتاة اعل تاوتع اعتت تف تجميافت إعا ا  تللت. -2

 يوتعت اعم ف لن اعل اًع اآلتيِ: ل اًع اعم ف :

 لوم ات تاايب ا تئل اعبابِ لن تاائِ اتتبيا اابا ت لبيبِ عموتلمين. -1

  مِ اوااا اعلً  اعوتلل ات اعم ف. -2

 عبايسِ اعل تبالِ ات اعتجميا.لوم ا تبااف اعتمعيتع ا -3

 قسم األطروحات :  7ـ13
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يوا لن ار  تف ار ت يِ ات اعلاتتِ ايتف اعب ال وما ار بابتع لن اعاميتع ون    
 بيق إياا  ع   لن اعب تئل اعجتلويِ اعتت تلعبلت اعاميتع ااعجتلوتع ارببل ون 

اعا ال إعا ار بابتع لن   بيق اافاات ااعلبا مِ ااق ابتيتجتع اعل ت ياين، ايتف
 .()بًل اع لب  اعت ت ت اعوتف عملاتتِ

يولل ات   ف ار بابتع بل ِ لاق ين يالإ   : اعلً  اعاقي ت عم ف ار بابتع
 ( اآلتت:7ت ت يملف اعجاال )

العنوان  التحصيل الدراسي ت
 الوظيفي

الخدمة في المكتبة / 
 سنة

المنصب 
 الوظيفي

 لاقم 8 ل توا لاب  لتج تيب  ستب  1

 لاقم 8 لًبق تاتعابيا  اعاميزي 2

لايب  اتماف اعت 3
 لًبقين

 لاق ِ 14

 ل رال اعم ف 37 لايب ا اف إوااايِ 4

 لاقم 8  ()ف. لًبق تجتبة 5

 ( المالك الوظيفي لقسم األطروحات7الجدول )

 يتلإ لن اعجاال ات اوًه تتن لً  اعم ف يلف بل ِ لاق ين بت مين وما
وااايِ تجتبة، ايلف لً  اعم ف  لرفًع ومليِ لتعاوِ تتتتين لت تين لتج تيب  ستب اا 

                                                 

( .18/2/2013( لمتتمِ اجبيع لت ل رال   ف ار بابتع تتتبي    
( يوعت لوتان لًبق. ببم )ف( (  
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ًت وما  لتاة اعتاتعابيا . يبل اعتتبستن اعه لن اعلبابي تااب  لاق ُت ااباات بت 
 لاق ين لرفمين ااتايليتت عمولل ات اعم ف.

 يجتزفت ايلت يتتت:يولل اعم ف وما تمايف لجلاوِ لن اعبالتع يلان إ بالتع اعم ف :

اعب ددال ومددا ار بابددتع ااعب ددتئل اعجتلويددِ لددن اعجتلوددتع ااعاميددتع اربددبل  -1
 اابل اا ميف ابتبجه ت ال ل تا  ااعاتباعت.

ت جيل وعتاين اعب تئل اابل اعباا ي  اعلتاابة ادت اعم دف ااعتدتع  وداافت اسعتدين،  -2
ًت ون ت جيملت ات اع جًع اعاب يِ.  ال

 اعب تئل اعجتلويِ اابميتت عمل ت ياين.إوتبة ار بابتع ا  -3

 ولل إب تئيتع تتولتل اعم ف. -4

 يوتعت اعم ف لن اعل اًع اآلتيِ: ل اًع اعم ف: 

 ليق اعلاتن اعلب ص عمم ف ت ت  ل تبِ اعلاتتِ. -1

وددداف تدددااب بالدددِ ا تع دددت  اابدددل اعم دددف ااعلاتتدددِ لّلدددت يلددد ب اع تعددد  إبدددبا   -2
 ت  لعلت.اعب تعِ بتب  اعلاتتِ ال تع ت  لت يبت

  واتِ اعب ال وما اعب تئل اعجتلويِ ت ال اعاتباعت. -3

 لوم ا تبااف اعتمعيتع اعبايسِ ات إجباتاع اعم ف الن للعلت اعبت ا . -4

 :  ()قسم المخطوطات  8ـ13

يمت اعم ف ات اع تتق ارال لن اعلاتتِ افا وتتبة ون غباِ   يبة تمت تجتع   توِ    
جلاوِ عتابة جاات لن اعلب ا تع اعسليعِ ي لإ إوتبة اعات  االعاميزيِ يلف ل

 تت تبااللت اابل اعم ف ام .
                                                 

( .20/2/2013( لمتتمِ اجبيع لت ل رال اعم ف تتتبي    
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يولل ات اعم ف لاقم اابا ام  تمت وميه للتف  اعلً  اعاقي ت عم ف اعلب ا تع :
 ( يالإ لً  اعم ف.8بلتيِ اعلب ا تع لن اع ب ِ ااع ماان، ااعجاال )

العنوان  التحصيل الدراسي ت
 الوظيفي

كتبة / الخدمة في الم
 سنة

المنصب 
 الوظيفي

 ل رال اعم ف 28 لايب إوااايِ 1

 ( المالك الوظيفي لقسم المخطوطات8الجدول )

يتلإ لن اعجاال اوًه ان لً  اعم ف يلف لاقم اابا ام  بت ل وما  لتاة     
 ااوااايِ.

 يولل اعم ف وما تمايف اعبالتع اآلتيِ:  بالتع اعم ف :

مدددم ااع مددداان ا عددد  تت دددايب اعتتع دددِ لعلدددت اغيدددب اعلليئدددِ بلتيدددِ اعلب ا دددتع لدددن اعت .1
 عً تبااف لن  تل اعل ت يا.

 إوتبة اعلب ا تع اابميتت عم متِ اعابا تع اعوميت ام  ات اعبتالع اعلبابيِ. .2

 
لددن بددًل اعلمتتمددِ ااعلًبقددِ اعتددت اجبتلددت اعتتبسددِ تلاعددع لددن ب ددب  ل دداًع اعم ددف :

 افت الت يتتت:اعل اًع اعتت يوتعت لعلت اعم ف 
ي ددلإ عمل ددت ياين تت ددتوتبة لددت يبتددتجان إعيدده لددن اعلب ا ددتع إوددتبة اابميددت امدد  اال  .1

 ي لإ تإوتبة اوتبة بتبجيِ ععابتلت. 

 لوم ا تبااف اعتمعيتع ات تيمتتلت ات إجباتاع اعم ف. .2

ًت ون اعب اتِ اعتت يوتعت لعلت اعم ف. .3  ليق اعلاتن اعلب ص عمم ف ال
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 : قسم الدوريات  9ـ13

يلف ف ا اعم ف اعاابيتع اعوبتيِ ااالعاميزيِ عال االبت ت تع ااعتت يواا توللت    
إعا بل يعيتع اعمبن اعلتلت ايتف اعب ال وما اعاابيتع اعلبميِ ون  بيق اع بات، 
اايلت يتومق تتعاابيتع ارجعتيِ ااعوبتيِ ت ت يت اعلاتتِ اعا ال إعيلت ون  بيق  تاِ 

لاا ت اعلتاابة عال اعلاتتِ، يلف اعم ف اابيتع اعلاتتِ االعاتباعيِ االعتبعع لن بًل اع
 .()ارلبيايِ Hanriااعلاتتِ االاتباليِ علاتتِ 

 ومن الطرائق المتبعة للحصول على الدوريات هي كما يأتي:

 اافاات ااعتتتال لت اعلر  تع ااعجتلوتع ارببل. -1

 يق ار تت ة ااع متِ.اافاات ون  بيق اراباا ايتف  ع  ون  ب  -2

 اعب ال وما اعاابيتع اعوتعليِ ون  بيق االعتبعع. -4

يلف   ف اعاابيتع ابتوِ لاق ين تتب يل ابا ت :  اعلً  اعاقي ت ات   ف اعاابيتع
 ( يالإ ت ت يل اعلً .9لتتتين ااعجاال )

التحصيل  ت
 الدراسي

العنوان 
 الوظيفي

الخدمة في المكتبة / 
 سنة

المنصب 
 الوظيفي

تاتعابيا   1
 ا ت تا

 ل راعِ اعم ف 25 لايب ا اف

تاتعابيا   2
 ا ت تا

 لاق ِ 20 لايبة

 لاقم 10 ف. لًبقينتاتعابيا   3

                                                 

( .18/2/2013( لمتتمِ اجبيع لت ل راعِ اعم ف تتتبي     
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 اجتلت 

 لاق ِ 15 لًبق  إوااايِ 4

 ( المالك الوظيفي لقسم الدوريات9الجدول )

ابتوِ  يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان اعلً  اعاقي ت عم ف اعاابيتع يتاان لن    
لاق ين يبلل ارال ااعستعت  لتاة اعتاتعابيا  ات اال ت تا ااعستع  تاتعابيا  اجتلت ، 
الت اعباتت ابت ل وما ااوااايِ الن اعاالإ ان اعم ف ي تمب إعا لتب  ين ات ومف 
ن واا اعلاق ين  ميل إ ا لت  ابن تتفليِ اعم ف ات اوله  اعلومالتع ااعلاتتتع اا 

 اعتب  اعوملت.رفاام اعجتلوِ ا 

 يماف اعم ف تتمايف لجلاوِ لن اعبالتع يلان ب بفت ايلت يتتت: بالتع اعم ف :

 وب  اعاابيتع اعتت ا مع بايستت وما باام اعوب . -1

 إوااا ااب تئيتع اع عايِ اعتت تتومق تتولتل اعم ف. -2

إب تا اعل ت ياين إعا اي يِ ا تبااف اراعِ ااعا تاتع ااعل تبم تع اعلاجااة  -3
 ت اعلاتتِ.ا

تمتيِ بغتتع ا  تف اعاميتع ات اعب ال وما اعاابيتع اعتت تبتتجلت ار  تف  -4
 اب   االاتعيتع اعلتتبِ.

 اعميتف تإوتبة اعاابيتع اابميتت عمل ت ياين. -5

 تبتي  اتعقيف إوااا اعلجًع وما باام اعلاتتِ. -6

ف وما  تواة تيتعتع إابتل اعتيتعتع اعتتمياغباايِ اعاتلمِ عماابيتع اعلتاابة ات اعم  -7
ًت ون ت جيملت ات اع جًع اعاب يِ.  تت تبااف تبعتلا ااا ل ال
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 يوتعت اعم ف لن اعوايا لن اعل اًع فت الت يتتت: ل اًع   ف اعاابيتع :

 مدددددِ اعلدددددً  اعددددداقي ت اعبت دددددل ومدددددا تتفيدددددل اادددددتايلت ادددددت ومدددددف اعلومالدددددتع  -1
 ااعلاتتتع.

 م ف اتعبت ا  ااالعتبعع.لوم ا تبااف اعتمعيتع اعبايسِ اابل اع -2

 اماان اليت  اوااا اعاابيتع اواف إلاتعيِ جم  ع   لعلت ابيتعتت. -3

 واف تااب بالِ اال تع ت  اابل اعم ف. -4

 :  ()قسم المراجع 10ـ13

يوا   ف اعلباجت ات اعلاتتِ اعلبازيِ عجتلوِ  ًح اعاين لن ار  تف اعلللِ اعتت    
(، يلف ف ا اعم ف لجلاوِ لتعاوِ لن 1968)تت  ع لت تت ي  اعلاتتِ ات وتف 

اعات  اعلبجويِ اعلبتم ِ لن اعلوتجف ااعماالي  اار تع  ااراعِ ااعلا اوتع ااعببائ  
اعتت ال ي لإ تإبباجلت لن اعلاتتِ، يماف اعم ف وما تمايف اعبالِ اعلبجويِ اعاابميِ 

بة لن اعات  اعلبجويِ يلف   ف اعلباجت لجلاوِ اتي،  اعلتلسمِ تتاوتبة اعاابميِ
ااعلا اوتع ااعلوتجف ار تع  ااراعِ اف ه اعلجلاوِ تتعم ِ اعوبتيِ ااالعاميزيِ ااعابايِ 
ااع تب يِ لبتتِ ااق عقتف ت عيم اياي اعو بي اع ي تتتوه اعلاتتِ ايلان ون  بيق 

 اع لب  اعت ت ت اعوتف اعبتص تتعلاتتِ اعا ال إعا ف ه اعلجلاوِ.

( 10يولل ات   ف اعلباجت بتعيتت لاق تتن ااعجاال )  ت عم ف اعلباجت :اعلً  اعاقي
  يالإ ت ت يل اعلً .

العنوان  التحصيل الدراسي ت
 الوظيفي

الخدمة في المكتبة / 
 سنة

المنصب 
 الوظيفي

                                                 

( .23/2/2013( لمتتمِ اجبيع ل راعِ   ف اعلباجت تتتبي    
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 ل راعِ اعم ف 7 ل توا لًبق تاتعابيا  اباي 1

 لاق ِ 6 ل توا لًبق تبتيِ/ اعاميزي 2

 المالك الوظيفي لقسم المراجع( 10الجدول )

يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان لً  اعم ف يتاان لن لاق تين،امتتفلت بت مِ وما    
 لتاة اعتاتعابيا  ااباة تتعم ِ اعوبتيِ ااالببل تتعم ِ االعاميزيِ،الّلت يجاب اا تبة إعيه 

ًت و ن  مِ واا واف اجاا لتب ص ات ومف اعلومالتع ااعلاتتتع ات ف ا اعم ف، ال
اعلً  اعاما لمتبعِ تتولتعه اعاسيبة اتعقيف اتبتي  اعل تاب اعلبجويِ وما اعباام توا 
ب تا اعل ت ياين إعا اي يِ ا تبااف اعلباجت اتمايف اعبالِ  ا تبااللت لن عان اع متِ، اا 
اعلبجويِ ع ا يبل اعتتبستن لبابة زيتاة واا اعلاق ين ات اعم ف اتتلين اعلاق ين 

  ين تومف اعلومالتع ااعلاتتتع اعجتز ارولتل اع عيِ اتمايف لبتمم اعبالتع اعلتب
ب تا اع متِ إعا اعل تاب اعتت يتبسان وعلت وما اتف اجه للان.  اعلبجويِ اا 

 يولل اعم ف وما تمايف لبتمم اعبالتع اعلتين ت ت يملت ات ااعته: بالتع اعم ف :

ِ اعلباجدت تإ دتبة إعدا لادتن اعل داب اعبالِ اعلبجويِ اعلعب لدِ إ  تات دت لاق د -1
 اعلاجاا تتعم ف ايماف اع تع  تتعتب  ون اعلومالتع اعتت يبغ  تتعب ال وميلت.

وتاتلدددت ادددت بتعدددِ  -2 إودددتبة اعل دددتاب اعلبجويدددِ عم متدددِ ااعتابي ددديين إودددتبة اابميدددِ اا 
 إبجتولت إعا اعباام ااق ب ِ اعت عيم اعلتتوِ.

 اا بام اعوتف وما اعمتوِ اتبتيتلت. -3

اال تبا  ات ولميِ اعتزايا لن بًل تبايدا اعوعدتاين ااعلالداوتع اراسدب إودتبة  -4
 لن غيبفت.

 إوااا ااب تئيتع اعلتوممِ تتولتل اعم ف. -5
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 يوتعت   ف اعلباجت لن واة ل اًع فت الت يتتت:  اعل اًع اعتت يوتعت لعلت اعم ف :

 واف اجاا لاق ين لتب  ين ات ومف اعلومالتع ااعلاتتتع. -1

 وم  ابة اعلاق ِ وما اولتل اعم ف ااعميتف تلت وما اتف اجه ااع ي بة وميلت.ل -2

ل تال تتومدق تإودتبة اعاتد  اعلبجويدِ عبدتب  اعم دف اوداف تدااب بالدِ اال تع دت   -3
 اابل اعم ف.

لدددددوم ادددددت تددددداايب اعتمعيدددددتع اعبايسدددددِ تتعم دددددف اتعبت دددددا  ااالعتبعدددددع ااعلباجدددددت  -4
 االعاتباعيِ اغيبفت.

بة إعيه ان إاابة اعلاتتِ ت لإ تإوتبة بتبجيِ عمل ت ياين لت يبتتجاعه لن الّلت يجاب اا ت
ل تاب اعلومالتع لن )ار بابتع ااعاابيتع( ع تبة زلعيِ لبااة ا ع  عواف تااب بالِ 

 اال تع ت  اابل لتعا اعلاتتِ.

 . المالك الوظيفي الكلي في المكتبة المركزية لجامعة صالح الدين :14

سدددتن لدددن بدددًل فددد ه اع مدددبة ب دددب اعلدددً  اعامدددت اعوتلدددل ادددت اعلاتتدددِ تجليدددت اباا اعتتب   
االبت ت تع ا ع  عمتودبم ومدا لدرفًع اعلدً  اتبايدا ع دتِ اعلتب  دين ااعلدرفمين 

( يالدددإ ت ت ددديل اعلدددً  11لدددن اعلجلدددا  اعامدددت عملدددً  اعوتلدددل ادددت اعلاتتدددِ ااعجددداال )
ًت وددددن ع ددددتِ اعدددداقي ت اعامددددت اعوتلددددل اددددت اعلاتتددددِ اعلبازيددددِ جتلودددد ِ  ددددًح اعدددداين الدددد

 اعلتب  ين تومف اعلومالتع ااعلاتتتع اع تِ غيب اعلتب  ين لعلف.

 

 

 

 %غير  % المتخصصون العددالتحصيل  ت
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 المتخصصين الدراسي

 %3.2 1 % - 1 لتج تيب 1

 %38.7 12 %3.2 1 13 تاتعابيا  2

 %3.2 1 %3.2 1 2 اتماف 3

 %16.1 5 % - 5 ااوااايِ 4

5 
وااايِ إ

 %9.8 3 % - 3 اعتجتبة

 %9.8 3 % - 3 لتا  ِ 6

 %12.1 4 % - 4 اتتاائيِ 7

 %93.29 29 %6.4 2 31 اعلجلا  

 ( المالك الوظيفي الكلي في المكتبة المركزية لجامعة صالح الدين11الجدول )

 ( لاق تت 31يتلإ لن اعجاال ات اوًه تتن اعلً  اعامت اعوتلل ات اعلاتتِ تم  )    
%(. اراعا بت مِ 6.4اتن لعلف اسعتن لتب  تن تومف اعلومالتع ااعلاتتتع اتع تِ )

وما  لتاة اعتاتعابيا  ااعستعيِ بت مِ وما  لتاة اعاتماف اع عت، الت تت ت اعلً  
%( لاق تت الف لن غيب اعلتب  ين، ايتلإ لن 93.29( اتع تِ )29اعوتلل ااعتتع  )

لتع اعل راعِ عف تاله ايِ افتلتف تتب ص اعلومالتع  ع  تتن إاابة اعلاتتِ ااعج
ن  ااعلاتتتع بغف تااب ببيجت  متِ   ف اعلومالتع ااعلاتتتع اعلولا اع عت ابتيل اا 
اااابة اعوميت عملاتتِ تع   افتلتللت وما بتلمت اع لتااع لن اعتب  تع ارببل، 

تتع تتعلاتتِ اعلبازيِ ان اععمص اعاالإ ات اعلً  اعلتب ص تومف اعلومالتع ااعلات
 ا اعوا  وما اولتل اعلاتتِ ااعوا  ايلتت وما لاااتتلت عمت اباع اعبايسِ ات لجتل 
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اعلاتتتع اعجتلويِ اتمايف اعبالتع اعلومالتتيِ ت ال ااسب جاابه اتتعتتعت اعب ال وما 
 بلت اعل ت ياين.

 المحور الثاني :تحليل استبيان عينة جامعة صالح الدين :
 األول: معلومات عامة المحور 

اعلام لن ف ا اعلباب فا اعتوبم وما ت ت يل ويعِ اعابا ِ اعتت تف ت  يتلت    
( يالإ ت ت يل اعويعِ اعتت اجتتع ون ا تتيتن اعابا ِ لن تابي يت 12ااعجاال )

 : ا متِ اعابا تع اعوميت ات جتلوِ  ًح اعاين االت يتتت 

 

 

 ت

 عليا طلبة الدراسات ال ()التدريسيون

 المجموع
 دكتوراه ماجستير

 دكتوراه ماجستير

 بحث تحضيرية بحث تحضيرية

1- 95 75 50 27 - - 
247 

 170 77  

 (  تفاصيل العينة في جامعة صالح الدين12الجدول )

                                                 

( بي يين ون ع ب  اعببا  تعتتئا ا يمِ تلسل  بات اعويعِ ت ال ولمت اا يق، تف ا ل إجتتتع اعتا (
إجتتتع اع متِ ات ا تببا  اعع   اعلئايِ ا ع  عما ام وما لت يلسل  بات ال ائِ لن ويعِ اعابا ِ اان 
ابتيتجتع اعتابي يين تبتمم ات تو  اربيتن ون ابتيتجتع  متِ اعابا تع اعوميت، اف ا لت  يتف 
 اوتلتاه ات جااال اعابا ِ.
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يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان ويعِ اعابا ِ لن اعتابي يين اعبت مين وما  لتاة 
( تابي يتت، ات بين تم ع ويعِ 75الن بلمِ  لتاة اعااتاباه ) ( تابي يتت 95اعلتج تيب )

(  تعتتت 50اعابا ِ لن  متِ اعابا تع اعوميت ات لببمِ اعلتج تيب ات اع عِ اعتبليبيِ )
(  تعتتت عيتم  اعواا اعامت 27ات بين تم  واا اع متِ لن اع ئِ ع  لت ات لببمِ اعتب  )

( تابي يتت 247لومالتتلف ون بالتع اعلاتتِ )عمويعِ اعتت تف إب تت  بائلت اجلت 
 ا تعتتت.

 المحور الثاني: محور الخدمات 

إن اعلام لن ف ا اعلباب فا اعتوبم وما  بات اعل ت ياين بال اعبالتع اعلمالِ ات 
 اعلاتتِ  يا اعابا ِ لن بًل لجلاوِ لن ار ئمِ بااتلت اعتتبسِ ل تمتت افت الت يتتت:

 خدمات التي تقدمها المكتبة؟هل لك معرفة بال 2-1

ُابيا تل ا اع رال اعتوبم لن بًعه ون لال لوباِ اعل ت ياين وما ابتًم ائتتلف ون 
ت )عوف( اا ت لوباتلف تتعلاتتِ ااعبالتع اعتت تماللت ااتعع ااجتتِ ون ف ا اع رال 

 ( اآلتت يالإ ت ت يل ااجتتِ. 13)اً( ااعجاال )

 اإلجابة ت
 المجموع ة الدراساتطلب التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

 %85 210 %77.9 60 %88.2 150 عوف -1

 %14.9 37 %22.1 17 %11.7 20 اً -2

 %99.9 247 %100 77 %99.9 170 اعلجلا  

الخاص بمعرفة المستفيدين  1-2(  إجابة عينة الدراسة عن السؤال 13الجدول )
 بالمكتبة وخدماتها
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ت ل ات اوًه تتن اوما ع تِ إجتتِ عويعِ اعابا ِ لن اعتابي يين اتعع يتلإ لن اعجاا 
%( ات بين اتعع ا ل 88.2)عوف( اي لوباتلف تتعبالتع اعتت تماللت اعلاتتِ تع تِ )

%(، ااتع 11.7)اً( اي واف لوباتلف تتعبالتع اعتت تماللت اعلاتتِ )م ع تِ إجتتِ 
)عوف( %( م 77.9تع اعوميت تتوما ع تِ اتعع )إجتتِ ويعِ اعابا ِ لن ائِ  متِ اعابا 

%( اجتتِ )اً(، وملتت ان ويعِ اعابا ِ ت ئتيلت 22.1ات بين اتعع ا ل ع تِ فت )
%( لن لجلا  اعويعِ اعاميِ تواف 14.9%( ا)اً( تع تِ )85عوف( اتع تِ )ت)اجتتع 

لوباتلف تتعبالتع، اف ا يالُّ وما ان لوقف ويعِ اعابا ِ عايلف ابايِ تتعبالتع اعتت 
 تماللت اعلاتتِ.

)نعم( فهل يعود ذلك إلى واحد أو أكثر من األسباب ب إذا كانت اإلجابة  -أ -2-2
 اآلتية؟

ًت عم رال اع تتق إ  تف ا     وتلتا إجتتتع ويعِ اعابا ِ للن اجتتاا جتت ف ا اع رال لال
)عوف( ون اع رال اع تتق عيتف اعتوبم لن بًعه وما اع بائق اعلوتلاة ات ابت تلف ت 

 ( يالإ ف ه اع بائق اار تعي . 14وملتت تتعبالتع اعتت تماللت اعلاتتِ، ااعجاال )

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب ()% تاباب

تبعتلا إب تا اعل ت ياين اع ي تماف  -1
 ته اعلاتتِ

22 14.6
% 

7 11.6
% 

29 11.7% 

22.6 34 ون  بيق اعزلًت -2
% 

19 31.6
% 

53 21.4% 

                                                 

( ببا  اعع   اعلئايِ لم الِ وما واا تاباب اعويعِ اعتت ع ب  ا تببا  عتتئا ا يمِ تف اعتم  ( يف اا 
)لوي ِ( ااق  يتق اع رال اع ي اباع ااجتتِ ايه اف ا يع تق وما ال ت )اً( اا ت )عوف( اا ت اجتتع 

 اعجااال اعتت اباع تتعابا ِ.
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28.6 43 ون  بيق ار تت ة ااعتابي يين -3
% 

18 30% 61 24.6% 

31.3 47 اعزيتباع اعلتاببة عملاتتِ -4
% 

21 35% 68 27.5% 

 %14.5 36 %20 12 %16 24 ايا اعلاتتِع بة ج -5

 ( األساليب التي تكمن وراء معرفة المستفيدين بخدمات المكتبة 14الجدول )

يتلإ لن اعجاال ات اوًه تتن اوما إجتتِ عويعِ اعابا ِ لن اعتابي يين ون ااسب    
اتتِ اتن اع بائق اا ار تعي  اعتت يتف لن بًعلت اعتوبم وما اعبالتع اعتت تماللت اعل

%( ات بين اتعع ا ل إجتتِ اال تلت 31.3لن بًل اعزيتباع اعلتاببة عملاتتِ اتع تِ )
اعتابي يين بال اع بيمِ اعتت يتف لن بًعلت اعتوبم وما بالتع اعلاتتِ فت تبعتلا 

%(. ات بين اتعع إجتتتع  متِ 14.6إب تا اعل ت ياين اع ي تماف ته اعلاتتِ تع تِ )
ت ون ا تعي  اعتوبم وما بالتع اعلاتتِ اتن ون  بيق اعزيتباع اعابا تع اعومي

%( ات بين 31.6%( اتع تِ ا ل اتن ون  بيق اعزلًت )35اعلتاببة عملاتتِ تع تِ )
%(، 11.6ب ل ا ما  تبعتلا إب تا اعل ت ياين اع ي تماف ته اعلاتتِ وما ا ل ع تِ )

عتوبيم تتعلاتتِ ااعبالتع اعتت اف ا يالُّ وما لوم ف ا ار ما  ا مِ جاااه ات ا
 تماللت.

)كــال( فهــل يعــود ذلــك إلــى واحــد أو ب  2-2إذا كانــت اإلجابــة عــن الســؤال  -ب -2-2
 أكثر من األسباب اآلتية؟

 يتف ات ف ا اع رال اعتوبم وما ار تت  اعتت تالن ابات إجتتِ ويعِ اعابا ِ     
ا ع  لن بًل بل ِ بيتباع )لوم( لوباتلف تتعبالتع اعتت تماللت اعلاتتِ، ت 

الوع عيبتتب اعل ت يا لعلت  ت  اا ااسب عتلسل ا تت  واف لوباتلف تبالتع اعلاتتِ. 
 ( اآلتت: 15اف ه ااجتتِ يالبلت اعجاال )
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 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % تاباب ()% تاباب
لجلا 
  

% 

ف ته لوم تبعتلا إب تا اعل ت ياين اع ي تما  -1
 اعلاتتِ

3 15% 4 23.5 
% 

7 18.9 
% 

 29.4 5 -- --  مِ اعزيتباع اعلتاببة إعا اعلاتتِ -2
% 

5 13.5 
% 

اجاا لاتتتع اعاتباعيِ يتف ا تبااللت رغبا   -3
 اال توتبة

1 5% -- -- 1 2.7 % 

لوم ا تبااف اعتمعيتع اعبايسِ ات اعتوبيم  -4
 تبالتع اعلاتتِ

13 65% 11 64.7 
% 

24 64.8 
% 

 كال( ب)(  إجابة عينة الدراسة عن األسباب التي دفعتهم إلى اإلجابة 15الجدول )

ت يتلإ لن اعجاال ات اوًه ار تت  اعتت ااوتلف ويعِ اعابا ِ ت ئتيلت عإلجتتِ    
)اً( ااتعع إجتتتع ويعِ اعابا ِ لن اعتابي يين ان لوم ا تبااف اعتمعيتع تع تِ 

تت تمم ابات لوم لوباتلف تبالتع اعلاتتِ، ات بين اتن %( ااسب ار تت  اع65)
 ت   مِ اعزيتباع اعلتاببة إعا اعلاتتِ ار ل تتسيبات وما اعل ت ياين، اف ا يراا لت جتت 
ات اع رال اع تتق رن ف ا ار ما  اراسب ا تباالتت عمتوبم وما اعلاتتِ اي ان 

اتتِ إال تتعبلاب اع ب ت علت، اعل ت يا ال ي ت يت ان يب ل وما لومالتع ون اعل
الت ويعِ اعابا ِ لن  متِ اعابا تع اعوميت اما اجتتع ون ار تت  اعتت تالن ابات 

                                                 

( ِ اعابا ِ اتم يللت ا تببجع اعع تِ اعلئايِ لن بًل تم يف جلت اعتاباب عإلجتتِ اعتت ااعع تلت ائ (
اف ا ارجبات  تق وما جليت  100× وما تاباب ال إجتتِ ااق لوتاعِ اعع تِ اعلئايِ اعجزت/ اعال 

 اعجااال اعلتلتسمِ ات ااجتتِ اعتت اباع ات لتن اعابا ِ.
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لوم لوباتلف تبالتع اعلاتتِ، اما اتن لوم ا تبااف اعتمعيتع اعبايسِ ات اعتوبيم 
ٍِ فت )  %( الن بًل إجتتِ ويعِ اعابا 64.7ِتبالتع اعلاتتِ اع ت  اراتب اتع ت

ت ئتيلت تتين ان لوم ا تبااف اعتمعيتع اعبايسِ فا اع ت  اع ي تف اا تبة إعيه تتاتب 
%( وما اعتااعت سف تًه لوم تبعتلا إب تا اعل ت ياين 64.7%، 65ع تِ لئايِ افت)

 %( وما اعتااعت.23.5%، 15اع ي تماف ته اعلاتتِ تع تِ )

 ما مستوى الخدمات المقدمة في مكتبتك؟ 2-3

يا تل ا اع رال ا ت ً   بات ويعِ اعابا ِ ون ل تال اعبالتع اعتت تمداللت لاتتدتلف ُاب    
 ( اآلتت يالإ ت ت يل ااجتتِ. 16ااعجاال )

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

 %8.9 22 %12.9 10 %7 12 جيا جاات  -1

 %28.7 71 %24.6 19 %30.5 52 جياة  -2

 %45.7 113 %42.8 33 %47 80 لتا  ِ  -3

 %16.5 41 %19.4 15 %15.2 26 لوي ِ -4

 %100 247 %99.7 77 %99.7 170 المجموع 

 (   إجابة عينة الدراسة عن مستوى الخدمات المقدمة في مكتبتهم16الجدول )

زيِ لن اجلِ يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان ل تال اعبالتع اعتت تماللت اعلاتتِ اعلبا
%( 42.8%، 47عقب ائِ اعتابي يين اائِ  متِ اعابا تع اعوميت اتعع لتا  ِ تع تِ )
%( 24.6%، 30.5وما اعتااعت، ات بين ب مع إجتتِ )جياة( وما ع تِ ا ل تم ع )
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%( وما اعتااعت، 12.9%، 7وما اعتااعت، تيعلت اتع إجتتِ )جيا جاات( تت ل ع تِ تم ع )
وااات لن ااباا ويعِ اعابا ِ اجتتاا تاجاا لوم ات بالتع اعلاتتِ.  اال ي  ل تتن فعت 

 ( ارتت يالت ار تت  اعتت تالن ابات ف ا اعلوم.38ااعجاال )

في حالة كون اإلجابة )ضعيفة(، فهل يعود ذلك إلى واحد أو أكثر من األسباب  2-4
 اآلتية؟

ااوع ويعِ اعابا ِ ت ئتيلت  ُابيا تل ا اع رال اعتوبم لن بًعه وما ار تت  اعتت  
 اف ه ار تت  فت الت يتتت: )لوم( بالتع اعلاتتِت عإلجتتِ 

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

 %14.8 11 %40 6 %19.2 5 لوم لجلاوِ اعلاتتِ  -1

 %14.8 11 %40 6 %19.2 5 اوتلتا عقتف اعباام اعل تابِ  -2

توميلتع ااوتبة عل تاب  -3
 اعلومالتع اعاب يِ اغيب اعاب يِ 

10 38.4% 3 20% 13 17.5% 

لوم تااب ارجلزة ااعتمعيتع  -4
 اعبايسِ 

10 38.4% 15 100% 25 33.7% 

ا ما  توتلل اعلاق ين لت   -5
 اعل ت ياين

12 46.1% 2 13.3% 14 18.9% 

ضعيفة( عن سؤال ب)اسة إلى اإلجابة (  األسباب التي دفعت عينة الدر 17الجدول )
(2-3 ) 
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يتلإ لن اعجاال ات اوًه ار تت  اعتت تالن ابات إجتتِ ويعِ اعابا ِ ت ئتيلت    
اعتابي يين ا متِ اعابا تع اعوميت ون لوم بالتع اعلاتتِ، اما اجت  ويعِ اعابا ِ 

%( ااسب تتسيبات ات 46.1لن اعتابي يين تتن  ات توتلل اعلاق ين لت اعل ت ياين تع تِ )
إلوتم ل تال بالتع اعلاتتِ، ات بين اتن  ت  لوم تمتيِ توميلتع ااوتبة 

%( 38.4عبتجتع اعل ت ياين الوم تااب ارجلزة ااعتمعيتع اعبايسِ تع تِ ا ل فت )
عال لعللت، ات بين اتن  ت  لوم لجلاوِ اعلاتتِ ااوتلتا عقتف اعباام اعل تابِ 

%( عال لعللت، ات بين اتعع إجتتِ ويعِ اعابا ِ 19.2فت )ا ل ع تِ ب مع وميلت 
لن  متِ اعابا تع اعوميت تتن لوم تااب ارجلزة ااعتمعيتع اعبايسِ يوا اع ت  اراتب 

%( ات بين جتت ا ما  توتلل 100اع ي يالن ابات لوم بالتع اعلاتتِ تع تِ )
وما ان ار تت  اعتت  %(، اف ا يالُّ 13.3اعلاق ين لت اعل ت ياين تت ل ع تِ فت )

 تالن اباتوفت لوم بالتع اعلاتتِ تتعابجِ ار ت  فت الت يتتت:

 ا ما  توتلل اعلاق ين لت اعل ت ياين. -1

 لوم تااب ارجلزة ااعتمعيتع اعبايسِ. -2

 توميلتع ااوتبة عل تاب اعلومالتع اعاب يِ اغيب اعاب يِ. -3

 المكتبة؟هل لديك معلومات عن المصادر الحديثة التي تصل  2-5

ُابيددددا تلدددد ا اع ددددرال اعتوددددبم ومددددا لددددت إ ا اددددتن اعل ددددت ياان لددددن اعلاتتددددِ عددددايلف ابايددددِ      
 )عوددف( اا ت الومالددتع وددن اعل ددتاب اعددااباة بددايستت إعددا اعلاتتددِ اااجتتددِ وددن فدد ا اع ددرال 

 ( يالإ ف ه ااجتتتع.18)اً( ااعجاال )ت 

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب
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 %58.7 145 %45.4 35 %64.7 110 عوف -1

 %41.2 102 %54.5 42 %35.3 60 اً  -2

 %99.9 247 %99.9 77 %100 170 اعلجلا  

  5-2(  إجابة عينة الدراسة عن السؤال 18الجدول )

وف( اي )عت يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان ويعِ اعابا ِ لن اعتابي يين  ا اجتتاا     
%( ات بين اجت  64.7عايلف لومالتع ون اعل تاب اعتت اباع اعلاتتِ بايستت تع تِ )

%( اي واف لوباتلف تتعل تاب اعتت اباع 35.3)اً( اتع تِ )ت اعلتتمت لن اع ئِ 
%( اف ه فت 54.5)اً( تع تِ )ت اعلاتتِ بايستت. ات بين اجت   متِ اعابا تع اعوميت 

جت  تلت  متِ اعابا تع اعوميت ات بين اجت  اعلتتمت لن اع ئِ ع  لت اعع تِ اراتب اعتت ا
%( اي ان عايلف لومالتع ون اعل تاب اعبايسِ اعااباة عملاتتِ. 45.4)عوف( اتع تِ )ت 

اف ا يالُّ وما ان ويعِ اعابا ِ لن اعتابي يين عايلف لوباِ الومالتع ااتب ون 
فعت التا لن اعتوبم وما ار تت  اعتت ااوع  اعل تاب اعااباة بايستت إعا اعلاتتِ. الن

 اعمتاف . 6-2)اً( اف ا لت  يالإ ات اع رال ت ويعِ اعابا ِ ت ئتيلت عإلجتتِ 

 )كال( فهل يعود ذلك إلى واحد أو أكثر من األسباب اآلتية؟ب في حالة اإلجابة  2-6

)اً( ت عِ اعابا ِ ُابيا تل ا اع رال اعتوبم وما ار تت  اعتت تالن ابات إجتتِ وي   
( افت لوم لومالتتلف ون اعل تاب اعااباة بايستت إعا اعلاتتِ 5-2ون اع رال)
 ( يالإ ف ه ار تت . 19ااعجاال )

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

 %15.6 29 %21.4 9 %33.3 20ال ياجا ل تا  يوبم تل تاب اعلومالتع  -1
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 اعجاياة 

لوم افتلتف إاابة اعلاتتِ تتعل تاوتع  -2
 ااوًليِ عملاتتِ

15 25% 12 28.5% 27 14.5% 

ال ياجا لا ت اعاتباعت عملاتتِ يوب   -3
 ل تاب اعلومالتع اعجاياة

18 30% 21 50% 39 21.0% 

ال تاجا عابِ عإلوًن ون اعات  اعااباة  -4
 بايستت 

18 30 % 14 33.3% 32 17.2% 

لوم ا تبااف تمعيتع اعلومالتع اعتت   -5
 ت توا ات اعتوبم وما اعل تاب اعبايسِ

21 35% 15 35.7% 36 19.4% 

 %10.8 20 % 9.5 4 %26.6 16 اعوتلِ ات اعلاتتِ واف اجاا اباة اعوً تع -6

اببل ت اب )واف االوتلتا وما اعلاتتِ  -7
 ت ت  تااب اعل تاب وما االعتبعع(

- - 2 4.7% 2 1.0% 

  5-2)كال( عن السؤال ب ( األسباب التي دفعت عينة الدراسة لإلجابة 19الجدول )

يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان ائِ اعتابي يين  ا اجتتع تتن لوم ا تبااف تمعيتع    
اعلومالتع اعتت ت توا ات اعتوبم وما اعل تاب اعبايسِ فا لن ااسب ار تت  اعتت 

%( يميهه واف اجاا 35ل تاب اعااباة بايستت عملاتتِ تع تِ )تمم ابات لوم لوباتلف تتع
%( ات بين اتا لوم افتلتف 33.3ل تا  ُيوابُم تل تاب اعلومالتع اعجاياة  تع تِ )

%(، ات بين اجتتع ائِ 25إاابة اعلاتتِ تتعل تاوتع ااوًليِ عملاتتِ تت ل ع تِ فت )
اعت عملاتتِ يوب  لن بًعه ل تاب  متِ اعابا تع اعوميت تتن واف اجاا لا ت اعاتب 

اعلومالتع اعجاياة لن ااسب ار تت  اعتت تمم ات واف لوباتلف تتعلومالتع ون 
%(، الن ار تت  ارببل اعتت  ابتلت اع ئِ 50اعل تاب اعااباة بايستت عملاتتِ تع تِ )
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 فا واف االوتلتا وما اعلاتتِ ت ت  تااب اعل تاب وما االعتبعع ااتعع لن ا ل
%(. اعًبق لن اعجاال ات اوًه ان ا تت  واف 4.7ار تت ، إ  تم ع ع تتلت )

اعلوباِ تتعل تاب اعااباة بايستت إعا اعلاتتِ عويعِ اعابا ِ ت ئتيلت لت تاتِ اتتتت ات 
لمالتلت لوم ا تبااف تمعيتع اعلومالتع اعتت ت توا ات اعتوبم وما اعل تاب 

 عملاتتِ توب  لن بًعه ل تاب اعلومالتع اعجاياة. اعبايسِ اواف اجاا لا ت اعاتباعت

في حالة اإلحاطة علماً بالمصادر الواردة حديثاً إلى المكتبة، فهل يحقق ذلك  2-7
 فائدة كبيرة؟

( 6-2، 5-2ُابيا تل ا اع رال ا تالتل اعلومالتع اعتت اباع ات اع راعين اع تتمين )   
بايستت إعا اعلاتتِ. ايتف ااجتتِ ون ف ا اع رال بال لوباِ اعل ت ياين تتعل تاب اعااباة 

 ( يالإ ت ت يل ااجتتِ.20)اً(، ااعجاال )ت )عوف( اات 

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

 %73.6 182 %77.9 60 %71.7 122 عوف -1

 %26.3 65 %22 17 %28.2 48 اً  -2

 %99.9 247 %99.9 77 %99.9 170 اعلجلا  

(   إجابة عينة الدراسة عن مدى إفادتهم من اإلحاطة علمًا بالمصادر 20الجدول )
 الواردة حديثًا 

يتلإ لن اعجاال اع تتق تتن اوما ع تِ ب مع وميلت إجتتِ )عوف( اي ان فعت       
ئِ اعتابي يين تع تِ اتئاة لن اابت ِ وملتت تتعل تاب اعااباة بايستت إعا اعلاتتِ اتعع ع 

%( لن عان  متِ اعابا تع 77.9%( ات بين ب مع ااجتتِ ع  لت وما ع تِ )71.7)
اعوميت اف ا يالُّ وما اعاوت ااعبغتِ لن جتع  اعل ت ياين لن إبت تلف وملتت تتعل تاب 
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)اً( وما ا ل ع تِ فت ت اعااباة بايستت إعا اعلاتتِ بايستت. ات بين ب مع ااجتتِ 
%( لن  متِ اعابا تع اعوميت، ع ا يبل 22%( لن عان ائِ اعتابي يين اع تِ )28.2)

اعتتبستعتن ف ه ااجتتِ ت يب إعا لال إابا  افليِ لسل ف ه اعب اة لن اابت ِ اعجتبيِ 
 عملومالتع. 

 المحور الثالث: محور التقنيات الحديثة

اعلومالتع اعبايسِ ات  إن اعلام لن ف ا اعلباب فا اعتوبم وما ت تيمتع تمعيتع   
اعلاتتِ  يا اعابا ِ  ع  لن بًل ت وِ ا ئمِ لتعاوِ تعتاعع تمعيتع لتعاوِ اف ه 

جتتتتلت فت الت يتتت:  ار ئمِ اا 

 هل يوجد في مكتبتك خدمة قواعد البيانات االلكترونية؟ 3-1

تبِ ات ُابيا تل ا اع رال اعتوبم لن بًل  بات اعل ت ياين وما  ااوا اعتيتعتع اعلت
ت )عوف( اا ت لاتتتلف عيت عا اعتتاا لن إتتبتلت عمل ت يا، ايتف ااجتتِ ون ف ا اع رال 

 ( يالإ ف ه ااجتتِ.21)اً( ااعجاال )

 

 

 

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

 - - - - - - عوف  -1

 %100 247 %100 77 %100 170 اً -2
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 %100 247 %100 77 %100 170 اعلجلا  

 ( إجابة عينة الدراسة  على سؤال توفير خدمة قواعد البيانات 21الجدول )

يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان إجتتِ ااباة ااعا تلت اعل ت ياين افت إجتتِ )اً(     
اعابا تع  اي واف تااب بالِ  ااوا اعتيتعتع عويعِ اعابا ِ ت ئتيلت لن اعتابي يين ا متِ

%(، اتبل اعتتبسِ لن بًل اعجاال ات اوًه ان اعتابي يين 100اعوميت اتعع تع تِ )
ا متِ اعابا تع اعوميت ا تباا إعا واف تااب لسل ف ه اعبالِ ات لاتتتلف وما اعبغف لن 
التل للتللف اعتبسيِ  افليتلت علف ااال ت تاة لعلت ات اعب ال وما ل تاب اعلومالتع اا 

 ِ اان بتجِ  متِ اعابا تع اعوميت علت تاان لت ِ ات ف هه اعلببمِ.ااعابا ي

 (؟CD- ROMهل يوجد في مكتبتك خدمة البحث على األقراص المكتنزة ) -3-2

ُابيا تل ا اع رال اعتوبم إ ا لت اتعع بالِ اعتب  وما ار باص اعلاتعزة لتاابة ات 
 ل ت ياين ا ع  لن بًل ااجتتِ اعلاتتِ اعلبازيِ جتلوِ  ًح اعاين لن اجلِ عقب اع

 ( يالإ ف هه ااجتتِ.22)اً(، ااعجاال )ت )عوف( اا ت 

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

 - - - - - - عوف  -1

 %100 247 %100 77 %100 170 اً -2

 %100 247 %100 77 %100 170 اعلجلا  

إجابة عينة الدراسة  على سؤال توفير خدمة البحث على األقراص   (22الجدول )
 المكتنزة 
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يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان ااجتتِ اعتت ب مع وميلت )اً( اتعع تع تِ     
%( ع ئتت ويعِ اعابا ِ لن اعتابي يين ا متِ اعابا تع اعوميت وما اعتااعت. ات 100)

ت يب إعا تااب لسل ف ه اعبالِ، لّلت يتلإ بين عف تب ل إجتتِ )عوف( وما اي ع تِ 
لن ف ه ااجتتِ تتن اغم  ويعِ اعابا ِ الن اع ئتين ا تباا إعا واف اجاا بالِ 

 ار باص اعلاتعزة ات اعلاتتِ.

 هل تتوفر خدمة االنترنت في مكتبتك؟ 3-3

ا لت اتعع ُابيا تل ا اع رال اعتوبم لن بًل  بات اعل ت ياين لن ويعِ اعابا ِ ت ئتيلت إ 
)اً(، ت )عوف( اا ت بالِ االعتبعع لتاابة ات اعلاتتِ، ايتف ااجتتِ ون ف ا اع رال 

 ( يالإ ت ت يل ف ه ااجتتِ.23ااعجاال )

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

 %64.7  160 %52  40 %70 120 عوف -1

 %35.2 87 %48 37 %29.5 50 اً  -2

 %99.9 247 %100 77 %100 170 اعلجلا 

 ( إجابة عينة الدراسة عن سؤال توفر خدمة االنترنت23الجدول )

 يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان ع تِ اعل ت ياين لن ائِ اعتابي يين اع ين اجتتاا     
ا ل %( ات بين جتتع ااجتتِ ع  لت تع تِ 70)عوف( اي تااب بالِ االعتبعع فت )ت 

%( اب مع إجتتِ )اً( اي واف تااب بالِ 52ع ئِ  متِ اعابا تع اعوميت افت )
جتتِ ائِ  متِ اعابا تع 29.5االعتبعع ات اعلاتتِ تع تِ ) %( لن عان ائِ اعتابي يين اا 

ًت لن ويعِ اعابا ِ الن اع ئتين الت فا 48اعوميت اتعع ) %( لّلت يالُّ وما ان وااات  مي
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اوًه عايلف لوُم ات لوباِ اابايِ تتااب بالِ االعتبعع ات لًبق ات اعجاال 
اعلاتتِ، يبل اعتتبستعتن لوقف ويعِ اعابا ِ ب ا تت اعتابي يين لعلف وما لوباِ جياة 
تتااب بالِ االعتبعع ات اعلاتتِ ايميلف  متِ اعابا تع اعوميت اف ا يواا إعا إتتبِ لسل 

اعوميت اواف ا ت تبفت وما ائِ لويعِ اا ع  ف ه اعبالِ عمتابي يين ا متِ اعابا تع 
 عاجاا االفتلتف تتاوًن ون اعبالِ اابل اعلاتتِ ابتبجلت.

نعم(،هل تظن أن ارتباط المكتبة باالنترنت أفضل في تقديم ب)في حالة اإلجابة 3-4
 الخدمات للمستفيدين 

)عوف( ت ين اجتتاا اعلام لن ف ا اع رال اعتوبم لن بًعه وما  بات اعل ت ياين اع      
ون اع رال اع تتق تتبتتت  اعلاتتِ تتالعتبعع ااعوات   ع  وما اعبالتع اعلمالِ ايلت، 

( يالإ ت ت يل 24)اً( ااعجاال )ت )عوف( اا ت اتاان ااجتتِ ون ف ا اع رال 
 ااجتتِ.

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

 %80 128 %90 36 %77 92 فعو -1

 %20 32 %10 4 %23 28 اً  -2

 %100 160 %100 40 %100 120 اعلجلا  

 (  رأي المستفيدين بفائدة االنترنت في تقديم خدمات أفضل24الجدول )

)عوف( اتعع ع ئِ اعتابي يين ت يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان اوما ع تِ اجتتع     
%(، الت 90ئِ اعابا ِ لن  متِ اعابا تع اعوميت تع تِ )%( ات بين اجتتع ا77تع تِ )

%( ات بين اجتتع ائِ 23)اً( ااتعع ع ئِ اعتابي يين تع تِ )ت اوما ع تِ اجتتع 
%(، يبل اعتتبسين لن بًل إجتتتع ائتع 10اعابا ِ لن  متِ اعابا تع اعوميت تع تِ )
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 ال جيا  يعوا  تاابه وما تمايف اعابا ِ ان ابتتت  اعلاتتِ تتالعتبعع اتاايب اعبالِ ت
 بالتع جاياة عملاتتِ.

 )نعم(، فهل يعود ذلك إلى واحد أو أكثر من األسباب اآلتية:ب في حالة اإلجابة  3-5

ًت عم راعين اع تتمين، ا ا ا ت ب وما اع ئِ اعتت اجتتع ون      جتت ف ا اع رال لال
ار تت  اعتت تالن ابات إجتتتتلف، )عوف( عيتف اعتوبم لن بًعه وما ت اع رال اع تتق 

ا ا بااع اعتتبسِ ع ع  ابتوِ ا تت  تف لن بًعلت  بح اااتب واة بال اا تتل وما 
 ( اآلتت يالإ ااجتتِ. 25ا تبااف االعتبعع ات اعلاتتِ، ااعجاال )

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

13.8 5 %10.8 10 التع اعلتاابة وما ار باص لوم اعلوم -1
% 

15 10.3
% 

44.4 16 %32.6 30 اعبتجِ إعا اعع اص اعاتلمِ عمتبا   -2
% 

46 31.7
% 

 %20 29 %25 9 %21.7 20 اعبتجِ إعا ت  يِ ااتب  -3

اعبتجِ اعلت ِ إعا اعلومالتع اعبايسِ ات تو    -4
 اعتب  تع 

36 39.1% 19 52.7
% 

55 37.9
% 

)نعم( الرتباط المكتبة ب (  األسباب التي دفعت المستفيدين لإلجابة 25دول )الج
 باالنترنت

يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان اوما ع تِ إجتتِ ع  تت  اعتت جومع ويعِ اعابا ِ     
تبغ  تبت  اعلاتتِ تتالعتبعع اتعع اعبتجِ إعا اعلومالتع اعبايسِ ات تو  اعتب  تع 
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%( وما 52.7%، 39.1تابي يين ا متِ اعابا تع اعوميت اتع تِ )ع ئتت اعابا ِ لن اع
اعتااعت، ات بين ب مع اعبتجِ إعا اعع اص اعاتلمِ عمتبا  وما ع تِ ا ل افت 

%( اوما اعتااعت ايلتت، اف ا الب  تيوت اان بتجتلف لت ِ اوااا %44.4، 32.6)
التل تباسلف اب تئملف اعومليِ. ات بين ب مع إجتتِ لوم ا علومالتع اعلتاابة وما اا 

%، 10.8ار باص لن إجتتتع ويعِ اعابا ِ اعم ئتين ايلتت وما ع تِ ا ل اتع تِ )
%( وما اعتااعت  ع  رن االعتبعع يتيإ اعلومالتع اعتت يبتتجاعلت ااسب لن 13.8

)عوف( ت ار باص، يبل اعتتبستن ان ااسب ار تت  اعتت ااوع ويعِ اعابا ِ لن اع ين اجتتاا 
 بتتت  اعلاتتِ تتالعتبعع فت اتآلتت:ال

 اعبتجِ اعلت ِ إعا اعلومالتع اعبايسِ ات تو  اعتب  تع. -1

 اعبتجِ إعا اعع اص اعاتلمِ عمتبا . -2

 اعبتجِ إعا ت  يِ ااتب. -3

 المحور الرابع: محور التقنيات المقترحة للتطبيق في مكتبتك 

ويعِ اعابا ِ ت ئتيلت لن إن اعلام لن ف ا اعلباب فا اعتوبم لن بًعه وما  بات    
اعتابي يين ا متِ اعابا تع اعوميت وما اعتمعيتع اعتت  ام تمتببلت اعتتبسِ عمل ت ياين لن 
اعلاتتِ ا ع  لن بًل ابتوِ ل تايتع بااتلت ل تمتت، اف ه اعتمعيتع تالبلت ار ئمِ 

 اآلتيِ:

 استخدام فهرس آلي؟ 4-1

وما  بات اعل ت ياين لن اعتابي يين ا متِ  ُابيا تل ا اع رال اعتوبم لن بًعه     
اعابا تع اعوميت وما إوااا الب   عت ات لاتتتلف يااب اعاسيب لن اع اائا عمل ت ياين 

 ( يالإ ت ت يل ااجتتِ.26اعمت  ااتتبِ علف، ااعجاال )

 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون اإلجابة ت
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 % لجلا  % تاباب % تاباب

 %45.3 112 %48 37 %44.1 75 ات ااااق جا -1

 %43.3 107 %41.5 32 %44.1 75 ااااق -2

غيب  -3
 لتتاا 

15 8.8% 7 9.0% 22 8.9% 

 %2.4 6 %1.2 1 %2.9 5 ال ااااق  -4

 %99.9 247 %99.7 77 %99.9 170 المجموع 

 (  إجابة عينة الدراسة عن مقترح الفهرس اآللي26الجدول )

اوًه ان اوما ع تِ لن ائِ اعتابي يين اجتتاا وما لمتبح  يتلإ لن اعجاال ات     
%( عال لعللت، ات بين 44.1)ااااق جاات اااااق( تع تِ )ت إع تت الب   عت ات اعلاتتِ 

%( لعلف تواف بغتتلف ات إع تت لسل ف ا اع لب . ات بين اتعع 2.9اجت  لت ع تته )
ااااق جاات( ات بين ا ل ع تِ إجتتِ %( م )48إجتتِ ائِ  متِ اعابا تع اعوميت تع تِ )

%( اف ا يالُّ وما اعبغتِ اعاتيبة عال ائتع ويعِ اعابا ِ 1.2)ال ااااق( تع تِ )ت اتعع 
 تلبابة اافليِ إوااا لسل ف ا اع لب  ات اعلاتتِ.

 استحداث موقع للمكتبة على االنترنت يتم من خالل تقديم خدمة مرجعية؟ 4-2

توبم وما بغتِ اعل ت ياين تتاايب بالِ لبجويِ لن بًل لا ت ُابيا تل ا اع رال اع   
( 27اعاتباعت عملاتتِ يتف لن بًعه ااجتتِ ون ا ئمِ اعل ت ياين اعلبجويِ ااعجاال )

 يالإ ت ت يل ااجتتِ.
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 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

1
- 

46.9 116 %45.4 35 %47.6 81 ااااق جاات 
% 

2
- 

32.3  80 %28.5 22 %34.1 58 ااااق
% 

3
- 

17.0 42 %25.9 20 %12.9 22 غيب لتتاا 
% 

4
- 

 %3.6 9 - - %5.2 9 ال ااااق 

99.8 247 %99.8 77 %99.9 170 المجموع 
% 

 ( إجابة عينة الدراسة عن مقترح استحداث موقع للمكتبة27الجدول )

 وًه ان اوما ع تِ لن اعتابي يين لن ويعِ اعابا ِ اجتتاا يتلإ لن اعجاال ات ا    
%(. 5.2)ال ااااق( )ت %( ات بين اتعع ا ل ع تِ إجتتِ 47.6)ااااق جاات( تع تِ )ت 

)ااااق جاات( لن  تل ائِ  متِ اعابا تع اعوميت تع تِ ت ات بين اتعع اوما ع تِ اجتتع 
%(، ات بين عف تب ل 25.9تع تِ ) )غيب لتتاا(م %( اا ل ع تِ إجتتِ اتعع 45.4)
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إجتتِ )ال ااااق( وما ايِ ع تِ لن  تل اع ئِ ع  لت، ع ا يبل اعتتبستن ان فعت  بغتِ 
 اتيبة عال ويعِ اعابا ِ ت ئتيلت تت تيق لسل ف ه اعبالِ ات اعلاتتِ.

 استحداث خدمة إحاطة جارية يتم تقديمها على موقع المكتبة؟ 4-3

اعتوبم وما  بات اعل ت ياين بال ا تباا  بالِ إبت ِ  ُابيا تل ا اع رال    
اعل ت ياين تتعلومالتع اعبايسِ ااعل تاب اعتت تبا اعلاتتِ ا ع  لن بًل ع بفت وما 

 ( يالإ ت ت يل إجتتِ ويعِ اعابا ِ.28لا ت اعلاتتِ. ااعجاال )

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

 %31.5 78 %32.4 25 %31.1 53 ااااق جاات  -1

 %48.1 119 %44.1 34 %50 85 ااااق -2

 %16.1 40 %19.4 15 %14.7 25 غيب لتتاا  -3

 %4 10 %3.8 3 %4.1 7 ال ااااق  -4

 %99.7 247 %99.7  77 %99.9 170 المجموع 

ارية من خالل موقع (  إجابة عينة الدراسة على تقديم خدمة إحاطة ج28الجدول رقم )
 المكتبة االلكتروني

)ااااق( تع تِ ت يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان اوما ع تِ لن ائِ اعتابي يين اجتتاا  
%( ا ا اجتتع ويعِ 4.1)ال ااااق( تع تِ )م %( ات بين اتعع ا ل ع تِ إجتتِ 50)

م ع تت ل ع تِ %( ااجتت44.1)ااااق( تتوما ع تِ )ت اعابا ِ لن  متِ اعابا تع اعوميت 
%(، ع ا يبل اعتتبستن ان فعت  ع تِ اتيبة لن اعل ت ياين لن 3.8)ال ااااق( تع تِ )
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)ااااق( ا ع  يالُّ وما اجاا إابا  الوباِ ت اعتابي يين ا متِ اعابا تع اعوميت  ا اجتتاا 
 البابة االفتلتف تلسل ف ه اعبالِ الت يلان ان تماله لن اتئاة اتيبة علف.

داث خدمة البث االنتقائي للمعلومات وتقديمها من خالل البريد االلكتروني استح 4-4
 لك؟

ُابيا تل ا اع رال اعتوبم وما لال بغتِ اعل ت ياين تتمايف بالِ اعت  االعتمتئت    
 ( يالإ ت ت يل ااجتتِ.29عملومالتع لن بًل اعتبيا االعاتباعت عمل ت يا، ااعجاال )

 اإلجابة ت
 المجموع بة الدراساتطل التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

 %34 84 %23.3 18 %38.8 66 ااااق جاات  -1

 %38 94 %42.8 33 %35.8 61 ااااق -2

غيب  -3
 لتتاا 

38 22.3% 20 25.9% 58 23.4% 

 %4.4 11 %7.7 6 % 2.9 5 ال ااااق  -4

 %99.8 247 %99.7 77 %99.8 170 المجموع 

ابة عينة الدراسة حول تقديم خدمة البث االنتقائي للمعلومات من (  إج29الجدول )
 خالل البريد االلكتروني للمستفيد 

)ااااق جاات( ت يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان اوما ع تِ لن اعتابي يين اجتتاا     
%(. ا ا اجت  لت 2.9)ال ااااق( تع تِ )م %( ات بين اجتتاا تت ل ع تِ 38.8اتع تِ )
)ال ااااق(، %( ت 7.7)ااااق( اتع تِ )ت %( لن ائِ  متِ اعابا تع اعوميت 42.8ع تته )

)ااااق جاات( ان فعت  ت ع ا يبل اعتتبستن ان ت  يب اعع   اعلتزايا ا مِ اع ين اجتتاا 
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لو تت ات الف  تيوِ لتفيِ بالِ اعت  االعتمتئت عملومالتع الت يلان ان تمالِ علف لن 
تا لن ت ايب اتا يت ااب ااوًن ون اعبالِ ااعتوبيم تلت اتئاة اتيبة الن فعت ال

بت ِ اعل ت يا وملتت تلت.  ت ال االل لّلت فا وميه اا 

 استحداث خدمة إعارة آلية تتم دون تدخل الموظف فيها؟ 4-5

ُابيا تل ا اع رال اعتوبم لن بًعه وما لال بلت اعل ت ياين لن اعتابي يين ا متِ     
ما ت تيق بالِ إوتبة  عيِ اتلمِ يتف لن بًعلت إتتبِ ل تاب اعابا تع اعوميت و

 ( يالإ ت ت يل ااجتتِ.30اعلومالتع اان ان يتابل ايلت لاقم اعلاتتِ، ااعجاال )

 

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

ااااق  -1
 جاات 

100 58.8% 31 40.2% 131 53% 

 %36.4 90 %40.2 31 %34.7 59 ااااق -2

غيب  -3
 لتتاا 

11 6.4% 15 19.4% 26 11.5% 

ال   -4
 ااااق

- - - - - - 

 %99.9 247 %99.8 77 %99.9 170 المجموع 

 (  إجابة عينة الدراسة عن مقترح إنشاء خدمة إعارة آلية30الجدول )
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)ااااق جاات( ت تاا يتلإ لن اعجاال ات اوًه تتن اوما ع تِ لن اعتابي يين اجت    
%(، ات بين عف تب ل إجتتِ )ال 34.7%( سف تمتلت إجتتِ )ااااق( تع تِ )58.8تع تِ )

ااااق( وما اي ع تِ ت اب، لّلت يالُّ وما ان فعت  اويتت تلبابة اعبتجِ اع تت لسل 
، )ااااق جاات م ف ه اعبالِ. الت ائِ  متِ اعابا تع اعوميت اما اتعع اوما ع تِ إجتتِ فت 

%( عال لعللت، ات بين عف تب ل إجتتِ )ال ااااق( وما ايِ ع تِ،  40.2ااااق( تع تِ )
ع ا يبل اعتتبستن لن بًل إجتتتع ويعِ اعابا ِ تتن فعت  بغتِ تلبابة إع تت إوتبة  عيِ 

 ات اعلاتتِ ااع ت  يواا إعا إابا  اعل ت ياين رفليِ ف ه اعبالِ.

 ألجهزة المكتبية واستخدام التقنيات الحديثة؟إعداد محاضرات دورية عن ا 4-6

ُابيددا تلدد ا اع ددرال اعتوددبم ومددا  بات اعل ددت ياين بددال لمتددبح إوددااا اعلبتلددباع اا عدداااع 
اا لددرتلباع اابددل اعلاتتددِ توددبم تتعتمعيددتع اارجلددزة اعلاتتيددِ اعبايسددِ علددت علددت لددن تددتسيب 

بت تدده وملددتت تلدد ه اعتمعيددتع، ايددتف تع يدد   فدد ه اعلبتلددباع ت ددال اابي اددت ومددا اعل ددت يا اا 
 ( يالإ ت ت يل ااجتتِ.31اعلاتتِ، ااعجاال )

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

 %39.6 98 %45.4 35 %37 63 ااااق جاات  -1

 %45.7 113 %44.1 34 %47 80 ااااق -2

غيب  -3
 لتتاا 

27 15.8% 8 10.3% 36 14.5 % 

 - - - - - - ال ااااق  -4

 %99.8 247 %99.8 77 %99.8 170 المجموع 
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( إجابة عينة الدراسة عن مقترح إلقاء محاضرات دورية عن التقنيات 31الجدول )
 الحديثة

يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان اوما ع تِ اجتتع تلت ويعِ اعابا ِ لن اعتابي يين    
ات بين اتعع اجتتع ائِ  متِ اعابا تع اعوميت تتوما %(، 47)ااااق( اتع تِ )م اتعع 
 ع تِ 

%( وما اعتااعت، اا ل ع تِ إجتتِ عاً 44.1%، 45.4)ااااق جاات اااااق( تع تِ )م 
%( ع ئِ اعتابي يين ا متِ اعابا تع 10.3%، 15.8)غيب لتتاا( تع تِ )م اع ئتين اتعع 

وما ايِ ع تِ لن عان اع ئتين،  ع ا يبل  اعوميت وما اعتااعت، اعف تب ل إجتتِ )ال ااااق(
 اعتتبستن ان فعت  إ تتالت وما ف ا اعلمتبح لن عان ويعِ اعابا ِ ت ال اتيب.

إعــداد برنــامج متكامــل خــاص لتــدريب المســتفيدين )تدريســيين وطلبــة الدراســـات  4-7
 العليا( على استخدام المكتبة؟

اين بال لمتبح إوااا تبعتلا إب تا ُابيا تل ا اع رال اعتوبم وما  بات اعل ت ي    
( 32لتاتلل عمل ت ياين يتف ايه اعتوبيم تتعلاتتِ اتتعبالتع اعتت تماللت، ااعجاال )

 يالإ ت ت يل ااجتتِ.

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % تاباب % تاباب
لجلا 
  % 

 %44.5 110 %51.9 40 %41.2 70 ااااق جاات  -1

 %38.4 95 %35 27 %40 68 ااااق -2

 %13.3 33 %12.9 10 %13.5 23 غيب لتتاا  -3
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 %3.6 9 - - %5.2 9 ال ااااق  -4

 %99.8 247 %99.8 77 %99.9 170 المجموع 

 (  إجابة عينة الدراسة حول مقترح برنامج إرشاد المستفيدين32الجدول )

عِ اعابا ِ لن ائِ يتلإ لن اعجاال ات اوًه تتن اوما ع تِ اجتتع تلت وي   
%( ات بين اتعع ا ل ع تِ اجتتع تلت اع ئِ ع  لت فت 41.2اعتابي يين اتعع )

)ال ااااق( اف ا يالُّ وما اعموتال اعاتيب عل ه اع ئِ عمتبعتلا اعلمتبح، ات بين %( م 5.2)
 م)ااااق جاات( اا ل ع تِ إجتتِ %( م 51.9اجتتع ائِ  متِ اعابا تع اعوميت تتوما ع تِ )

%(، ات بين عف تب ل إجتتِ )ال ااااق( وما ايِ ع تِ لن 12.9)غيب لتتاا( تع تِ )
عان ائِ  متِ اعابا تع اعوميت، ع ا يبل اعتتبستن لن بًل ع   إجتتِ ويعِ اعابا ِ ان 

 فعت   تاالت اتيبات وما ف ا اعتبعتلا البابة إواااه ات اعلاتتِ.

 اقات الكترونية أو بالعمالت المعدنية؟استحداث خدمة استنساخ آلي تعمل ببط 4-8

ُابيا تل ا اع رال اعتوبم لن بًعه وما  بات اعل ت ياين لن ويعِ اعابا ِ بال لمتبح   
إع تت بالِ ا تع ت   عيِ تولل تممتئيتت تتعت ت تع اع ايِ اا تتعولًع اعلواعيِ علت علت لن 

علومالتع اعتت ي متلت اعل ت ياان اتئاة ات تاايب اعب ا يِ ااع بوِ ات ا تع ت  ل تاب ا
 ( يالإ ت ت يل ااجتتِ.33اال يلت اعه فا اع ي يماف تولميِ اال تع ت ، ااعجاال )

 اإلجابة ت
 المجموع طلبة الدراسات التدريسيون

 % لجلا  % تاباب % تاباب

ااااق  -1
 جاات 

59 34.7 % 27 35% 86  34.8% 

 %34.4 85 %38.9 30 %32.3 55 ااااق -2
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غيب  -3
 لتتاا 

45 26.4% 16 20.8% 61  24.6% 

ال   -4
 ااااق

11 6.4% 4 5.1 % 15 6% 

المجمو  
 ع

170 99.8% 77 99.7% 247 99.8% 

 (  إجابة عينة الدراسة عن مقترح إنشاء خدمة استنساخ آلية34الجدول )

تابي يين يتلإ لن اعجاال ات اوًه ان اوما ع تِ اجتتع تلت ويعِ اعابا ِ لن ائِ اع
%(، 6.4)ال ااااق( تع تِ )م )ااااق جاات( ات بين اتعع ا ل ع تِ %( م 34.7اتعع )

%( 38.9)ااااق( تع تِ )م ات بين اتعع إجتتِ ائِ  متِ اعابا تع اعوميت تتوما ع تِ 
%(، ع ا يبل اعتتبستن لن اعع   5.1)ال ااااق( تع تِ )م ات بين اتعع ا ل ع تِ إجتتِ 

وًه ان فعت  إ تتالت وما ف ه اعبالِ لن  تل ويعِ اعابا ِ ت ئتيلت بغف اعلبت وِ ات ا
اجاا ع تِ لن اعل ت ياين اتااا واف بغتتلف تإع تت لسل ف ه اعبالِ ات لاتتتلف اف ا 

ابا  لتفيِ ف ه اعبالِ الت يلان ان تماله لن اتئاة اتيبة.  يواا إعا لوم الف اا 
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 . االستنتاجات :15
 ابا ِ إعا اععتتئا اآلتيِ :تا مع اع  
 مددِ اعلددً  اعوتلدددل اددت اعلاتتددِ لدددن اعلتب  ددين اددت اعلومالدددتع ااعلاتتددتع ت دددال  .1

بتص ا مِ واا اعلدً  اعوتلدل ت دال ودتف لمتبعدِ تبجدف ارولدتل اع عيدِ اعلعت دِ تلدت 
 ااعل ت ياين اع ين يبتتااعلت.

 ع عيِ ات اعلاتتِ.فعت    ب ات اعل تبتع اعلب  ِ عمتوتع اعل تعوِ اار  تف ا .2
لددوم ادددت ا دددتبااف تمعيددتع اعلومالدددتع ادددت ا  دددتف اعلاتتددِ اعلتلسمدددِ تمااودددا اعتيتعدددتع  .3

 اار باص اعلاتعزة ااالعتبعع اغيبفت.
اتلددددإ عمتتبسددددِ ان تودددد  اعوددددتلمين اددددت اعلاتتددددِ ال يجيدددداان اعم ددددِ اعوبتيددددِ اال بتددددا  .4

جدددباتاع اعتدددت يدددتف االعاميزيدددِ، افددد ا ادددتن عددده اعوادددت  اتيدددب ومدددا اعل دددتال اع عدددت عإل
 ت تيملت ات ا  تف اعلاتتِ.

اايلت يتومق تت تعتتجتع ا تتيتن اعابا ِ،  ام يتف تم يللت ااق لبتاب اال تتيتن االت 
 :()يتتت

 محور الخدمات :
اتلدددإ ان ل دددت ياي اعلاتتدددِ ومدددا ابايدددِ تبدددالتع اعلاتتدددِ، اادددتن ابات فددد ه اعلوبادددِ  .1

 ار تت  اآلتيِ:
 عملاتتِ اعتت يمالان تلت. اعزيتباع اعلتاببة  -
 اعلومالتع اعتت يتعت ملت ار تت ة ااعتابي يان. -
 لوم ات تبعتلا إب تا اعل ت ياين. -
تتددين لددن بددًل ا ددت ً   بات اعل ددت ياين ان ل ددتال اعبددالتع اعلمالددِ اددت اعلاتتددِ  .2

فت لتا  ِ، وملتت ان فعت  لجلاوِ لن اعل ت ياين ا تباا لدن بدًل إجتتدتتلف تدتن 
عبددالتع جيدداة جدداات، افعددت  لجلاوددِ ابددبل عي ددع تتعمميمددِ ا ددتبع إعددا ان اعبددالتع ا

 لوي ِ اايلت يتومق تتر تت  اعتت تالن ابات لوم ف ه اعبالتع اتن لت يتتت:

                                                 

( اعلبددداب ارال: اتعدددع لومالدددتع بت دددِ تتعتدددتبسين، اابت قدددع اعتتبسدددِ تتمددد  اعلومالدددتع رغدددبا  ( 
 إب تئيِ.
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 ا ما  توتلل اعلاق ين لت اعل ت ياين. -
 لوم ات تااب تمعيتع اعلومالتع اا تبااللت ات اعلاتتِ. -
 اب اعلومالتع اعاب يِ اغيب اعاب يِ.توميلتع ااوتبة عل ت -
اتلدددددإ ان اعلاتتدددددِ تمددددداف تإبت دددددِ ل دددددت يايلت وملدددددتت لدددددن ائدددددِ اعتابي ددددديين تل دددددتاب  .3

اعلومالتع اعااباة بايستت، ا ا قلبع ائِ عي  عدايلف ابايدِ ودن ا دال فد ه اعل دتاب 
 ااتعع ار تت  اعتت تالن ابات  ع  فت الت يتتت:

 اعتت ت توا ات اعتوبم وما اعل تاب اعبايسِ.لوم ا تبااف تمعيتع اعلومالتع  -
 واف اجاا لا ت اعاتباعت عملاتتِ توب  لن بًعه ل تاب اعلومالتع اعجاياة. -
 واف اجاا ل تا  يوبم تل تاب اعلومالتع اعجاياة. -

 محور التقنيات الحديثة: 
 ددباص ال يتددااب اددت اعلاتتددِ بالددِ  ااوددا اعتيتعددتع االعاتباعيددِ ابالددِ اعتبدد  ومددا ار .1

 اعلاتعزة.
تتدددددين ان اعلاتتدددددِ تمددددداف تتددددداايب بالدددددِ االعتبعدددددع عمل دددددت ياين إال إن ااودددددًن وعلدددددت  .2

 لويم.
إن بتددد  اعلاتتدددِ تتالعتبعدددع يولدددل ومدددا تددداايب اعاسيدددب لدددن اعبدددالتع تتعلاتتدددِ اتددداايب  .3

 اعلومالتع اعبايسِ اعتت تبتتجلت االبت ت تع اعلبتم ِ ات اعجتلوِ.
  محور التقنيات المقترحة :

اجداا بغتددِ اتيددبة  عددال ل ددت ياي اعلاتتددِ تإع دتت الددب   عددت يددتف لددن بًعدده اعا ددال  .1
 إعا ل تاب اعلاتتِ.

ا ددتبو اغمدد  ويعددِ اعابا ددِ إعددا لددبابة إع ددتت لا ددت اعاتباعددت عملاتتددِ يددتف لددن بًعدده  .2
تمايف بالِ لبجويِ اااجتتِ وما ا ت  تباع اعل ت يا اتمدايف بالدِ اابت دِ اعجتبيدِ 

 عااباة بايستت إعا اعلاتتِ.عمل تاب ا
فعت  بغتِ بال تاايب بالتع اعت  االعتمتئت عملومالتع لن بًل اعتبيا االعاتباعدت  .3

عمل ددت يا، ومددا ان يددتف تاويددِ اعل ددت يا تلتفيددِ فدد ه اعبالددِ الددت يلاددن ان تمالدده لددن 
 اتئاة اتيبة علف.
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لددن بددًل إع ددتت تتددين ان فعددت  تاجلددتت عبددا ت يددب عقددتف ااوددتبة اعلتتددت اددت اعلاتتددِ  .4
 بالِ إوتبة  عيِ ات اعلاتتِ.

فعددت  إ تددتل بددال إوددااا لبتلددباع اابيددِ بددال تمعيددتع اعلومالددتع اعل ددتبالِ اددت   .5
اعلاتتِ وملتت ان فعت  لجلاوِ عف يابااا لتفيِ ف ه اعلبتلباع الت يلادن ان تمالده 

تع اعبايسدددِ علدددف لدددن اتئددداة اتيدددبة، اتتدددين بغتدددِ اعل دددت ياين تتودددبي لف تدددترجلزة ااعتمعيددد
 اعل تبالِ ات اعلاتتتع.

فعددددت   وتددددال عددددي  تتعمميددددل بددددال إوددددااا تبعددددتلا إب ددددتا لتاتلددددل عمل ددددت ياين يوددددبم  .6
 تتعبالتع اعلاتتيِ.

اتلدددإ تدددتن اعل دددت ياين تبتجدددِ إعدددا بالدددِ ا تع دددت   عيدددِ يمددداف لدددن بًعلدددت اعل دددت يا  .7
ياين لّلدن عدف تت تع ت  ل تاب اعلومالتع تع  ه، اال ي  ل فعت إجتتدتع تود  اعل دت 

يريااا فد ا اعلمتدبح لدت يدال ومدا اجداا لدوم ادت الدف لتفيدِ فد ه اعبالدِ الدت يلادن 
 ان تماه لن لع وِ اتيبة.

 . التوصيات :  16
 توصي الدراسة بما يأتي:

تدددداايب اعلددددً  اعدددداقي ت اعلرفددددل تددددتفيً ااتايليددددتت بايوددددتت، ااعولددددل ومددددا ااددددت اعلددددً   .1
ادددت ومدددف اعلومالدددتع ااعلاتتدددتع إعدددا ت دددايب  اعددداقي ت اعددد ي يبلدددل  دددلتااع اعددداتماف

للدددتباتلف لدددن بدددًل اع دددوت إعدددا اعب دددال ومدددا ابجدددتع ابادددت ادددت االبت دددتص اا 
اعددابال اددت ااباع تابيتيددِ ، لددت اعولددل ومددا تعليددِ للددتباتلف اددت إتمددتن اعم ددِ اعوبتيددِ 

 اارعاميزيِ .
ت ددايبه لددن إوددتاة اععقددب اددت تبعددتلا إب ددتا اعل ددت ياين اددت اعلاتتددتع، ااعولددل ومددا  .2

بًل إودتاة جااعتده اادق ابتيتجدتع اعل دت يا ااعل دتجااع اعتدت ابمدع لدت لدت يدتًتف  
 ااعتمعيتع اعبايسِ اعل تمِ ات اعلاتتتع اعوتعليِ.

ت ويل ااب اباة اعوً دتع اعوتلدِ ادت ااودًن ودن اعلاتتدتع ابدالتتلت ااعتوبيدم تلدت  .3
 اتتِ ااعل ت يا.علت علت لن ااب اتيب ات ت ويل اعوً ِ لت تين اعل
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اعولددل ومددا لوتعجددِ اعل دداًع اعلتعيددِ اعتددت توددتعت لعلددت إااباع اعلاتتددتع، ا عدد  لددن  .4
بدددًل تب ددديص ع دددتِ لدددن ليزاعيدددِ اعاميدددتع اعتتتودددِ علدددت فددد ه اعلاتتدددتع عيدددتف ت دددايب 

 اعلاتتِ ااق لت يتًتف ااعت اباع اعبايسِ ات اعلاتتتع اعوتعليِ.
ااعبت ددا  اددت جليددت ت ت دديل اعولددل اعلاتتددت  اعولددل ومددا إابددتل تمعيددتع اعلومالددتع .5

ااعولدددل ومدددا ابدددًل ارولدددتل االعاتباعيدددِ لبدددل ارولدددتل اعتمميايدددِ اعاب يدددِ اعتدددت يدددتف 
 اعجتزفت ات اعلاتتِ. 

اعولل وما تاايب اال تبااتع ادت  ااودا اعتيتعدتع اعتدت تتعت د  اابت ت دتع اعلاتتدِ  .6
 ددباص اعلاتعددزة علددت علددت لددن افليددِ ااعاميددِ اعتتتوددِ علددت اتدداايب بالددِ اعتبدد  ومددا ار

 اتيبة عمتتبسين لن اعتابي يين ا متِ اعابا تع اعوميت.
 ا تباا  لاا ت اعاتباعيِ عملاتتتع ا ع  عتمايف اعبالتع اآلتيِ: .7
 ااوًن ون بالتع اعلاتتِ. -
تتبتلت لن بًل ف ا اعلا ت. -  إوااا ع بة اابت ِ اعجتبيِ اا 
 ت  دددددتباع اعل دددددت ياين ايلدددددت يتومدددددق تدددددتعلباجت ااعبدددددالتع تمدددددايف بدددددالتع ااجتتدددددِ ودددددن ا -

 اعلبجويِ.
 إتتبِ اع لب  اآلعت عملاتتِ لن بًل ف ا اعلا ت. -
تتبتلدددت لدددن بدددًل اعتبيدددا  .8 اعولدددل ومدددا ا دددتباا  بالدددِ اعتددد  االعتمدددتئت عملومالدددتع اا 

االعاتباعددت توددا إودداااه عاددل ل ددت يا لمددم يدداان ايدده اعلومالددتع اعت  دديميِ لددن بيدد  
لتلتتدده اعلالدداويِ اعددا  ااويددِ اعلومالددتع اعتددت ي متلددت اغيبفددت لددن اعلومالددتع افت

 اعلبابيِ وعه.
اعولل وما ت ايب بالتع ااوتبة اعتت يتف تمايللت لن بدًل اعتدتبااا ادت اعلاتتدتع  .9

ااق لت يتًتف اابتيتجتع اعل ت يا ااعولل وما ا دتباا  فد ه اعبالدِ ادت اعلاتتدتع 
تماله ف ه اعبالِ لن اتئاة اتيبة ا بوِ ات تمايف بالدِ ااودتبة اعتت ت تمب إعيلت علت 

 عمل ت يا.
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ا تباا  بالدِ ا تع دت   عيدِ يمداف اعل دت يا لدن بًعلدت تت دتبااف اجلدزة اال تع دت   .10
تتعت ت ددتع اع ايددِ اا اعولددًع اعلواعيددِ، اتددبل اعتتبسددِ ان علدد ه اعبالددِ اتئدداة اتيددبة 

 يباه لعت تتت عه اتت ب  ا ع للان. ااعلت تلسل اعب ا يِ ات ا تع ت  لت
اعولددل ومددا الددت تبعددتلا عملبتلددباع اععقبيدِد يددتف لددن بًعدده إعمددتت لبتلددباع عقبيدِد  .11

ت دددال ُلجددداال، تولدددل فددد ه اعلبتلدددباع ومدددا اعتوبيدددم تتعلاتتدددتع ااعبدددالتع اعلاتتيددِد 
 ااعتمعيتع اعل تبالِ ات اعلاتتتع.

لودِد ابتيددل اع تيدِد يددتف لددن بًعلددت اعولددل ومددا تت ددي  لاتتدِد لبازيدِد ل ددتباِ عاميددتع جت .12
تمددايف لبتمددم اعبددالتع اعلاتتيدِد اي لددل ان تاددان فدد ه اعلاتتدِد ل ددللِ ااددق اعلوددتييب 

 ااعلاا  تع اعااعيِ اعبت ِ تتعلاتتتع.
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Abstract   

      The study aims at finding out the actual status of the libraries in the 

government university (the central library of Salah Al-Deen University as 

a sample) in all their department , the services these department provide , 

the information techniques they rely on , and also at pinpointing strength 

points and weakness points in these libraries and seeking to treat them . It 

also aims at studying the material and human factors and their effect on 

the provided services .The study followed the descriptive method to 

figure out the user’s opinions about the provided services to them , and to 

describe the library building , the departments , the personnel staff, and 

the techniques used in most of them . The study used aquestionnaire 

which consisted of four axes , each of which contained agroup od 

question. These questions were handed out to users who were university 

lecturers (Ph.D and M.A holders, and Higher postgraduate students) . 

Furthermore , observation and personal interview were used asmeans to 

collect data . The study contained 32 tables , The study ended up with 

many conclusions , the most important of which were the lack of 

personnel staff working in the library , their low level of specialized 

academic qualification in information and librarianship , the weakness in 

using information technology in the library department . Among the 

study’s main suggestions were providing personnel staff that is well-

qualified academically , and introducing information and computers 

techniques , electronic database , and libraries mechanizing systems to all 

the stages of librarianship procedures .  

 

 


