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المكتبة المركزية لجامعة جه رموو : دراسة ميدانية 
 لمشاكها وسبل حلها

  شادية سعداهلل عبداهلل الشوانيم.م.
21/1/2019 تأريخ القبول:   23/12/2018 تأريخ التقديم:  

 المستخلص : 
والخدمات التي  يهدف البحث بيان الواقع الفعلي للمكتبة المركزية لجامعة جه رموو    

قنيات المعلومات التي تعتمدها وتشخيص نقاط القوة والضعف التي تعاني منها تقدمها وت
والعمل على معالجتها، فضاًل عن دراسة العوامل المادية والبشرية وتأثيرها في  هذِه المكتبة

الخدمات المقدمة، والتطرق إلى مفهوم تقنيات المعلومات وانعكاساتها ، أتبعت الدراسة 
المركزية من حيث  آراء المستفيدين حولها ، ووصف المكتبة المنهج الوصفى لمعرفة

 ستخدمت الباحثةواألقسام والمالك الوظيفي والتقنيات المستخدمة في معظمها، ا البناية
احتوت الدراسة على وجدولين  التى تضمنت مجموعة من األسئلة،المقابلة الشخصية 

 وملحق واحد .
 -أبرزها:خرج البحث بمجموعة من النتائج كان من 

قلة المالك الوظيفي العامل في المكتبة لشكل عام وفى مجال المعلومات والمكتبات  -1
 بشكل خاص. 

ضعف استخدام تقنيات المعلومات المتمثلة بقواعد البيانات االلكترونية واألقراص  -2
 المكتنزة واالنترنت.

سم االحاطة قلة تواجد الفنية في المكتبة كقسم الفهرسة والتصنيف، قسم التزويد ، ق -3
 الجارية....الخ

 ومن أهم التوصيات التي اقترحتها الدراسة هي:

                                                 

  المعهد الفني اإلداري/ أربيل . 
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توفير المالك الوظيفي المؤهل تأهياًل أكاديميًا عاليًا، والعمل على تطوير مؤهالتهم  -1
ومهاراتهم من خالل السعي للحصول على درجات أعلى في االختصاص أو الدخول في 

 دورات تدريبية.
ت والحواسيب وقواعد البيانات االلكترونية وأنظمة مكننة إدخال تقنيات المعلوما -2

 المكتبات فى جميع مراحل اإلجراءات المكتبية.
، قسم التزويد دة للمكتبة كقسم الفهرسة والصنيفتغيير بناية المكتبة وفتح اقسام جدي -3

 الجارية والبث االنتقائي للمعلومات. كاإلحاطة، خدمات المعلومات 
 ةاالطار العام للدراس

 مشكلة الدراسة -1
لغرض صياغة مشكلة الدراسة بأسلوب علمي سعت الباحثة إلى صياغة  مشكلة     

 الدراسة وتم التساؤالت البحثية األتية:
.ماهو واقع جال المكتبة المركزية جامعة جه رموو في) قضاء جمجمال( حيث الخدمات 1

جال المعلومات المقدمة ، التقنيات المستخدمة ، المالك من حيث التخصص فى م
 والمكتبات. من ناحية االقسام 

. هل تعانى المكتبة المركزية من مشكالت تحول دون تقديم الخدمات بشكل يرضى 2
 المستفيد؟ وماهى هذه المشكالت.

 اهمية الدراسة  -2
يسعى البحث الى تسليط الضوء على اهم المشكالت التى تعانى منها المكتبة  وماله    
لى الخدمات المقدمة، فضال عن ذلك يسلط الضوء على اهم الحلول كبير ع تأثيرمن 

 الواجب اتباعها لحلها.

 أدوات جمع البيانات-3
 تم االعتماد على األدوات اآلتية لجمع البيانات المتعلقة بالبحث كما يأتي:

 ادبيات الموضوع: 1-3-1
 اعتمدت الباحثة على  الكتب والمواقع االلكترونية لجمع المعلومات.
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 المقابلة الشخصية:  1-3-2
أجرت الباحثة المقابالت الشخصية مع موظفى المكتبة للوقوف على آرائهم حول          

واقع الخدمات المقدمة بالمكتبة والمشكالت التي تعاني منها مكتبتهم،أنظر الملحق رقم 
 (أسئلة المقابلة.1)

 المقدمة .4
جامعية، إال أنها تتفق في مجموعها على على الرغم من تعدد تعريفات المكتبة ال        

أن المكتبة الجامعية ليست مكانًا، أو مجرد مجموعات من مصادر المعلومات )الكتب 
والدوريات ...الخ( يقوم عليها ويهتم بأمرها مجموعة من أمناء المكتبات ومعاون أمين 

خدمة التعليم  المكتبة، ولكنها أهم واشمل من هذا. فالمكتبة الجامعية تجسد رسالة هي
الجامعي والبحث العلمي وهدفها دعم المناهج والمقررات الدراسية وغرس وتنمية القدرة 
على الحصول على المعلومات وتطوير البحث العلمي ولتفعيل ذلك يجب توفير مجموعة 
من أوعية المعلومات المقروءة والمسموعة والمرئية تختار بأسلوب علمي وتنظم بطريقة 

 (.1فنية سليمة)
 عناصر المكتبات الجامعية .5

 :تتأثر المكتبة الجامعية بمجموعة من العناصر يمكن حصرها بثالثة نقاط رئيسة وهي
. إدارة الجامعة: يتمثل اإلطار القانوني للمكتبة الجامعية في مجموعة من األنظمة 1

بموجبها  واللوائح والقوانين والتعليمات التي تصدرها الجامعة بخصوص المكتبة والتي تحدد
مجاالت عملها ومصادر معلوماتهاوأدواتها لتيسير العمل بها. ففضاًل عن تأثر المكتبة 
بأهداف المؤسسة التي تخدمها فأنها تتأثرأيضًا بالمناخ اإلداري والعلمي للجامعة وتشمل 
هذه العوامل تنظيم الكليات وأماكن وجودها وطرائق التدريس بها ومدىأهميتها بالبحث 

وعدد الطلبة وفئاتهم ومحتويات المناهج، ومكان الجامعة والمخصصات المالية والنشر، 
للمكتبة ومصادر التمويل وسلطات أمين المكتبة ومكانته هو والعاملين معه والخطط 

 (.2الخاصة بتطوير الجامعة)
.مجتمع المستفيدين: إن التعرف على المجتمع الذي تخدمه المكتبة الجامعية ضروري 2

بة الجامعية وخدماتها وكافة إجراءاتها موجهة بشكل رئيس إلى خدمة الطلبة ألن المكت
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والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي الجامعة وغيرهم من الرواد الفعليين للمكتبة 
 فهؤالء يطلق عليهم تسمية مجتمع الجامعة.

يقومون بإنجاز كافة  .موظفو المكتبة: وهم الفئة التي لها تأثير مباشر على المكتبة ألنهم3
 العمليات الفنية وغير الفنية وأيضًا تقديم الخدمات بمختلف أنواعها لمجتمع المستفيدين.

واإلدارة الناجحة للمكتبة الجامعية هي التي توائم بين هذه العناصر الثالثة فتعمل 
 (:3على)

 بناء خطة مدروسة لعالقتها مع إدارة الجامعة واإلدارات األخرى. -
 لتوازن بين متطلبات المستفيدين وما تقدمه لهم المكتبة من خدمات.تحقيق ا -
 أقسام المكتبة: .6

 -أواًل: الخدمات الفنية وتضم األقسام االتية:
 -التزويد: قسم

مسؤولية توفير المواد المكتبية عن طريق الشراء واإلهداء والتبادل،  يتولى هذا القسم   
  ظفون بتسجيل تلك المواد في سجالت المكتبة عن طريق الحاسوب.ويقوم المو 

 -الفهرسة والتصنيف: قسم
تنحصر مهمة هذا القسم بفهرسة الكتب التي تصل من شعبة التزويد وتصنيفها وفق      

عن طريق  نظام ديوي العشرية، كما تقوم بإدخال المعلومات الببليوغرافية لتلك المواد
الحاسوب المعدة لهذه الغاية ، ولصق قسائم الباركود المشفرة على الكتب اذ كانت  برامج

 المكتبة تتبع نظاما اليَا والكتابة على كعب الكتب لوضعها على رفوف المكتبة .
 :قسم قواعد البيانات

ضافتها على الموقع يتولى مهمة توفير االشتراكات بقواعد البيان    ات االلكترونية وا 
االلكتروني ان للمكتبة موقع وفق حاجة الكليات العلمية واإلنسانية للجامعة،كما ويتولى 
هذا القسم اإلشراف على أجهزة الحاسوب المتوافرة في المكتبة، والتنسيق مع مركز 

ديل موقع الحاسوب في الجامعة فيما يخص برامج المكتبة،كما يشرف على تصميم وتع
المكتبةوتقديم الخدمات الالزمة لمساعدة مجتمع المستفيدين في أبحاثهم العلمية وسحبها 

 (.4على الورق لهم)
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 :قسم الدوريات
توفير الدوريات والصحف الورقية العربية واألجنبية وذلك عن طريق الشراء أو         

اءات الفنية الالزمة لها من تسجيل، وفهرسة، وتصنيف، اإلهداء. ومن ثم تقوم باإلجر 
وتجليد لتلك الدوريات، تقديم خدمات االرشاد للباحثين والدارسين وبخاصة ما يتعلق 

 باستخدام الكشافات والمستخلصات الخاصة بالدوريات.
 -ثانيًا: الخدمات العامة وتضم األقسام االتية:

 :قسم اإلعارة
وهو القسم المسؤول عن إعارة الكتب وارجعها وتنظيم معامالت االشتراك الشخصي       

والرسمي في المكتبة ومتابعتها وفق التعليمات الرسمية الصادرة عن الجامعة، وقد تتبع 
هذا القسم  المكتبة نظام األرفف المفتوحة، اذا تمت حوسبة جميع عملياتها، وتتلقى

اقتراحات القراء حول الكتب المطلوبة وغير المتوافرة في المكتبة والعمل على تزويد 
المكتبة بها بالتعاون مع شعبة التزويد، ومنح براءات الذمة للراغبين في الحصول عليها 

 من أسرة الجامعة وخارجها وفق األصول المتبعة في المكتبة.
 :المراجع قسم

يضم هذا القسم قاعة مطالعة وتتوافر فيها المصادر األساسية للباحثين        
كالموسوعات والمعاجم واألدلة وكتب التراجم والمراجع التاريخية والجغرافية المختلفةباللغتين 
رشادهم إلى أوعية  العربية واألجنبية، ويستقبل هذا القسم استفسارات الباحثين والدارسين وا 

 لمعلومات المطلوبة ألبحاثهم ودراساتهم.ا
 :قسم الوثائق والمجموعات الخاصة

يحتوي على مجموعة جيدة ونادرة من مواد المعرفة من مخطوطات وكتب      
نادرةوالوثائق التي تصدرها المؤسسات الرسمية المحلية  والدولية، وأوراق عمل المؤتمرات 

ير المنشورة سواء المنعقد منها داخل الجامعة أو خارجها، واقتناء نسخ من والندوات غ
الرسائل الجامعية التي لم يتم نشرها والتي أعدها أعضاء هيئة التدريس أو التي تناقش 
بالجامعة، وما يمكن الحصول عليها من جهات أخرى، سواء كانت أصلية أو مصورة 

 (.5تحدة لالطالع عليها واإلفادة منها)فضاَل عن  إلى منشورات هيئة األمم الم
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 :قسم المجموعات العامة )القاعات(
اإلشراف والمحافظة على الهدوء والنظام في جميع القاعات التابعة للقسم والمحافظة     

طلب على المواد المكتبية والعمل بصورة دورية على ترتيبها ترتيبًا تصاعديًا وفق رقم ال
ليسهل على الباحثين والدارسين الرجوع إليها، واستقبال استفسارات الباحثين والدارسين 
رشادهم إلى أوعية المعلومات التي تجيب على استفساراتهم، وطرق استخدامها للوصول  وا 
الى المعلومات المطلوبة ألبحاثهم ودراساتهم، ومتابعة إعادة وترميم الكتب التالفة وذلك 

 (.6ع قسم التزويد)بالتنسيق م
 : الجانب الميداني

 نبذة تاريخية عن المكتبة المركزية جامعة جه رموو .7
(، كانت 2014المكتبة المركزية لجامعة جه رموو مع تأسيس الجامعة عام ) أسست    

ناية مستقلة داخل الحرم في بداية إنشائها مجرد قاعة كبيرة التضماية مصادر، تشغل ب
المواصفات والمقاييس العالمية للمكتبات ولم يرعى في تصميمها لم تصمم وفق الجامعي 

انشاء األقسام العلمية الضرورية والمتنوعة االختصاصات والمتزايدة األعداد للمجموعة 
المكتبية التي يحتاجها الطلبة في مختلف مراحلهم الدراسية. فى االصل هذه المكتبة 

ربية االساسة ، كلية التربية وكلية العلوم تعود لدمج مكتبات تالثة كليات وهى كلية الت
السياسية ومصادرها هى مصادر هذه المكتبات، مع تاسييس دمج مكتبات الكليات 
المذكورة بالمقابل الغيت مكتبات الكليات الثالث واالن اليوجد مكتبة للكيات 

الت والتى المذكورةسوى المكتبة المركزية يفيد الدراسة  والتى تعانى من العديد من المشك
 تتناولها الدراسة . 

 اجراءات التزويد واالعارة فى المكتبة المركزية جامعة جه رموو   .8
 ية التزويد هى طريقة واحدة فقط :الطرق المتبعة فى هذه المكتبة الجراء عمل   

يتم تزويد المكتبة المركزية بالمصادر عن طريق االهداء سواء اكان من قبل  االهداء :
تدريسيين او من قبل وزارة التعليم العالي التى تزود المكتبة ببعض المصادر الطلبة او ال

المنهجية لالختصاصات العلمية وكذلك يقوم بعض المؤسسات كاالجامعات االخرى 
باالهداء ايضا واليتم لحد االن تزويد المكتبة بالمصادر  المتواجدة داخل اقليم كردستان

 ة مستقلة للمكتبة.عن طريق الشراء اذ  التتوفر ميزاني
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وبالنسبة لاَلعارة وضعت إدارة المكتبة لتنظيم عملية اإلعارة مجموعة من الضوابط      
 يتم من خاللها تنظيم خدمة اإلعارة في المكتبة وهذه الضوابط هي كما يأتي:

اربعة كتب ولمدة أسبوع، أما  عدد الكتب المسموح بإعارتها لطلبة الدراسات االولية -1
يوما وبالنسبة 15سات العليا يسمح لهم باستعارة اربعة  كتب ولمدة طلبة الدرا

 للتدريسيين يحق لهم استعارة اربعة كتب ولمدة مفتوحة.
 يسمح لطلبة الدراسات االولية والعليا والتدريسيين تجديد مدة اإلعارة ، -2
في حالة فقدان كتاب وفق تعليمات المكتبة على الطالب أو التدريسي جلب نسخة   -3

 األصل من المصدر المفقود . طبق
 مشكالت المكتبة المركزية جامعة جه رموو .9
تواجه معظم المكتبات الجامعية فى اقليم كردستان من  العديد من المشكالت، وعملت     

الدراسة على حصرذكر المشاكل التى تعانى منها المكتبة المركزية ) جامعة جة رموو ( 
 ان وتاتى بالصدارة عن صدارة جامعات االقليم.باعتبارها احدى جامعات اقليم كردست
 وفيما ياتى عرض الهم المشكالت :

.المصادر المتوفرة فى المكتبة غير مصنفة كلهاوفق نظام تصنيف عالمى  معروف اذ 1
التتوفر فى المكتبة نظام تصنيف ديوى العشرى بل مختصر النظام متوفر وان صنفت 

 ود. بعض المصادر صنفت وفق المختصر الموج
.ان النظام ااَللي المستخدم  فى المكتبة ليس نظام كوها المقترح عالميا وانما مجرد 2

قاعدة بيانات عادية مصصمة الدخال بيانات المصادر والمكونة من اسم المؤلف، عنوان 
 الكتاب، مكان النشر، اسم الناشر، الرقم الدولى المعيارى (.

واحى اذ اليتوفر فى المكتبة االقسام التالية ) قسم .عدم مالئمة بناية المكتبة  من كل الن3
الفهرسة والتصنيف ، قسم التزويد ، قسم االعارة ، قسم االحاطة الجارية ، قسم المراجع(. 

 فضال عن قاعة مطالعة للطلبة مزودة بكافة مستلزمات الراحة كالتدفئة والتبريد .
 .عدد الموظفين فى المكتبة  ليس بالعدد الكافى.4
 سناد إدارة المكتبة إلى غير المتخصصين.إ.5
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 ضعف الميزانيات المخصصة للمكتبة..6
. المصادر الموجودة فى المكتبة  دمجت مع بعضها البعض اذ تم جمع مصادر اللغة 7

العربية  والقانون وعلم االجتماع وعلم النفس ...الخ ، وهكذا بالنسبة للمصادر باللغة 
 االنكليزية والكردية .

فهم إدارة الجامعة الكافي ألهمية المكتبة ودورها في خدمة البحث العلمي، ويكمن .ضعف 8
هذا الضعف في فهم طبيعة عملها مّما يؤدي إلى فرض قيود صعبة عليها في مجاالت 

 التوظيف واتخاذ القرار.
.ثورة المعلومات التي تفرز كل يوم وكل ساعة كميات هائلة من المعلومات العلمية، 9

 مكن ألي مكتبة االكتفاء الذاتي مهما بلغت إمكاناتها المادية ومواردها البشرية.بحيث الي
 المالك الوظيفي العامل في المكتبة المركزية لجامعة جه رموو)*( .10
أرادت الباحثة من خالل هذه الفقرة حصر المالك الكلي العامل في المكتبة بجميع     

تحديد نسبة المتخصصين والمؤهلين االختصاصات وذلك للتعرف على مؤهالت المالك و 
( يوضح تفاصيل المالك 1من المجموع الكلي للمالك العامل في المكتبة والجدول )

الوظيفي الكلي العامل في المكتبة المركزية جامعة جه رموو فضاًل عن نسبة 
 المتخصصين بعلم المعلومات والمكتبات ونسبة غير المتخصصين منهم.

 النسبة % المتخصصون دالعد التحصيل الدراسي ت
غير 

 النسبة % المتخصصين

 %12,5 1 %12,5 - 1 هدكتورا 1
 %62,5 5 %62,5 - 5 بكالوريوس 2
 %2,5 1 %2,5 1 1 دبلوم 3
 %12,5 1 %12,5 - 1 متوسطة 4
 %100 1 %100 1 8 المجموع 

 (1الجدول )

 يوضح المالك الوظيفي الكلي في مكتبة جه رموو
                                                 

 20/10/2018مقابلة اجريت مع موظف المكتبة بتاريخ 
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( موظفًا 8في أعاله بأن المالك الكلي العامل في المكتبة بلغ ) يتضح من الجدول    
%(. حاصل على 12،5كان منهم واحد متخصص بعلم المعلومات والمكتبات وبنسبة )

%( موظفًا فهم 87،5( وبنسبة )7شهادة الدبلوم الفني أما باقي المالك العامل والبالغ )
تبة والجهات المسؤولة لم توِل أي من غير المتخصصين، ويتضح من ذلك بأن إدارة المك

اهتمام بتخصص المعلومات والمكتبات، إن النقص الواضح في المالك المتخصص بعلم 
المعلومات والمكتبات بالمكتبة المركزية قد أنعكس على أعمال المكتبة وانعكس أيضًا على 

لومات بشكل مواكبتها للتطورات الحديثة في مجال المكتبات الجامعية وتقديم خدمات المع
 اكثر جداره وبالتالي الحصول على رضا المستفيدين.

 ()مجموعة المكتبة المركزية لجامعة جه رموو .11

( يوضح 2شملت مجموعة المكتبة الكتب واألطروحات والدوريات وغيرها، والجدول )    
 العدد الكلي لعناوين مصادر المعلومات المتوفرة في المكتبة.

 العدد الكلي نوع المصدر
 90250 الكتب العربية

 2050 الكتب االنكليزية
 50542 الكتب الكردية

 66 العربيةالمراجع 
 135 المراجع االنكليزية
 8 المراجع الكردية

 538 االطروحات العربية
 10 االطروحات االنكليزية
 10 االطروحات الكردية

 143071 المجموع الكلي

 (2الجدول )

 لجامعة جه رموومجموعة المكتبة المركزية 
                                                 

()  20/11/2018تأريخللمكتبة ب موظفمع  أجريتمقابلة. 
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كما هو موضح في الجددول أعداله أن محتويدات مجموعدة المكتبدة المركزيدة لجامعدة جده    
رمددوو تتنددوع مددا بددين الكتددب والمراجددع واالطدداريح فقددط، إذ تمثددل الكتددب العربيددة واإلنكليزيددة 

(  ، وبلغددت الكتددب الكرديددة 90250العدددد األكبددر مددن محتوياتهددا إذ بلغددت الكتددب العربيددة )
( عنواندًا، فدي حدين 2050النكليزية أقل عدددًا بلغدت )وانًا، بينما كانت الكتب ا(عن50542)

كاندددت االطروحدددات والمراجدددع الكرديدددة أقدددل عدددددًا مدددن ضدددمن محتويدددات مجموعدددة المكتبدددة 
( اطروحددة باللغددة الكرديدددة وبلددغ عدددد المراجددع الكرديددة ثمانيدددة 10المركزيددة إذ بلددغ عددددها )

خدددالل األعدددداد المتدددوفرة بالجددددول اعددداله اهتمدددام المكتبدددة   مرجدددع فقدددط .تدددرى الباحثدددة ومدددن
بتدددددوفير مصدددددادر المعلومدددددات بالدرجدددددة األسددددداس مدددددن الكتدددددب باللغدددددات العربيدددددة  والكرديدددددة 
واالنكليزيددة فقددط ، ولددم تددولى المكتبددة واالدارة المسددؤولة عنهددا ايددة اهتمددام بتددوفير المصددادر 

يددة ..الددخ  لددذا تددرى الباحثددة ان هندداك االخددرى  مددن الدددوريات والمراجددع والمطبوعددات الحكوم
 افتقار توزان فى انتقاء مصادر المعلومات فى المكتبة المركزية جامعة جه رموو.

 (7):نظام كوها  .12
هو نظام آلي مفتوح المصدر إلدارة أعمال المكتبات يعتمد على متصفح اإلنترنت         

 مين والمكتبيين، وقد صممتم تطوير هذا النظام من قبل مجموعة من المبرمجين والمصم
  .خصيصًا للمكتبات النظام
يعمل نظام كوها على أحدث تقنيات النظم المفتوحة ، إذ تم تصميم النظام        

باستخدام عمارة )المستفيد / الخادم( و له خاصية االنفتاح علي الشبكات و األجهزة و 
تشغيل الطرفية ، أجهزة من محطات ال النظم المختلفة ، فهو نظام مفتوح على مجموعة

الخادم و بيئة الشبكات و بذلك يستطيع العميل النمو من بيئة الشبكة المحلية البسيطة إلي 
نظام كبير و متنوع مرتبط بشبكة اإلنترنت و يخدم آالف المستفيدين ، و يتميز نظام 

دام "كوها" بقدرته علي االرتباط باألنظمة األخرى من خالل شبكة اإلنترنت أو باستخ
 .Z39.05معايير تبادل المعلومات مثل
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 اللغات التي يعمل بها نظام كوها
( لغة من بينها اللغة العربية واللغات األساسية التالية: ااالنكليزية 46يدعم نظام "كوها" )

والفرنسية واأللمانية واإلسبانية ، كما يتيح إمكانية التعامل و تخزين و استرجاع األوعية 
 رية والرقمية.السمعية والبص

 النتائج:
 -خرج البحث بمجموعة من النتائج كان من أبرزها:

مجال  فيالمتخصصين  وباألخصقلة المالك الوظيفي العامل في المكتبة المركزية  .1
 المكتبات والمعلومات.

ضعف استخدام تقنيات المعلومات المتمثلة بقواعد البيانات االلكترونية واألقراص  .2
 المكتنزة واالنترنت.

المكتبة كقسم الفهرسة والتصنيف، قسم التزويد ، قسم خدمات  فيقلة االقسام  .3
 المعلومات....الخ

 اليوجد ميزانية مستفلة بالمكتبة. .4
 التوصيات:

 ومن أهم التوصيات ما يأتي:
تصنيف المصادر)الكتب( الموجودة بالمكتبة بشكل علمي وفقا لنظام عالمى معترف  .1

 به.
للمكتبة وباالخص من  المتخصصين فى علم  توفير عدد كاف من الموظفين .2

 المعلومات والمكتبات .
 فصل المصادر وترتيبها على الرفوف وفقا للموضوع وارقام التصنيف، .3
لمواكبة المكتبات االخري التي تستخدم هذا االنظمة استخدم نظام َالي فى المكتبة  .4

 ااَللية فى مكتباتها.
الشراء او من خالل االشتراك على  توفير نظام التصنيف وبنسخ كافية عن طريق .5

 االنترنيت.
 تطبيق نظام كوها اسوة بالمكتبات الجامعية العراقية، مثل جامعة سليمانية. .6



 م.م.شادية سعداهلل عبداهلل الشواني                      ملركزية جلامعة جه رموو : دراسة ميدانية ملشاكها وسبل حلهااملكتبة ا 

 702 

وكيفية تطبيقها فى المكتبة اذ ان تطبيق النظام ليس باالمر السهل وانما يحتاج الى  .7
 مهارات ومعلومات ومختصصين فى مجال المعلومات والمكتبات.

 وباألخصالمختصصة الهمية المكتبة ودورها فى خدمة  المحتمع فهم الجهات  .8
مجتمع المستفيدين منها وان المكتبة ليست مجرد مكان لخزن الكتب وضع اى من 
كان الدارتها  واالدراك بان واجهة اية دولة وجامعة متطورة هي مكتبة تلك الدولة 

 والجامعة.
توفير شبكة اتصاالت وطنية ومحلية متقدمة مع الدول االخري المتقدمة  بالمكتباتها  .9

 قادرة على توصيل المستخدمين بمراكز قواعد البيانات.
 اغناء المكتبة بالمصادر المتنوعة عن طريق تخصيص ميزانية مستقلة بالمكتبة . .10
عمل على تطوير مؤهالتهم توفير المالك الوظيفي المؤهل تأهياًل أكاديميًا عاليًا، وال .11

ومهاراتهم من خالل السعي للحصول على درجات أعلى في االختصاص أو الدخول 
 في دورات تدريبية.

إدخال تقنيات المعلومات والحواسيب وقواعد البيانات االلكترونية وأنظمة مكننة المكتبات 
 إلى جميع مراحل اإلجراءات المكتبية.

الفهرسة والصنيف ، قسم التزويد ، قسم خدمات فتح اقسام جديدة للمكتبة كقسم  .12
 المعلومات ....الخ

 تخصيص ميزانية خاصة بالمكتبة. .13
انشاء شبكة مكتبات تعاونية مع المكتبات االخرى وتبادل المصادر مع بعضها  .14

 البعض.
: المصادر  

محمد عوض الترتوري، ومحمد رائد رقيب. إدارة الجودة الشاملة في المكتبات. . .1
 .140ص -.2009ر الحامد،عمان:دا

عمان: دار  -الدباس. المرجع في علم المكتبات والمعلومات.. ريا أحمد 2
 .71ص-.2008دجلة،
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سيد حسيب اهلل، وأحمد محمد الشامي. الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات .3
 -.2001عربي. القاهرة: المكتبة األكاديمية، –والمعلومات والحواسيب، انكليزي 

 .2231ص
العربية  -عبد اللطيف الصوفي. المكتبات الجامعية في مجتمع المعلومات.. 4

 .2002، 4-3،ع3000
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5. Cocgran, P. A. Information technology in libraries and 
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guidelines for screenshots of Wikimedia Commons. You may use it freely 
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terms of the GNU General Public License as published by the Free Software 

Foundation; either version 2 of the License, or any later version. This work is 
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particular purpose. See version 2 and version 3 of the GNU General Public 

License for more details. 
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Date 22 March 2012 

Source Own work 

Author Farkasbarack 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Koha_OPAC_logged_in.png/790px-Koha_OPAC_logged_in.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Koha_OPAC_logged_in.png/316px-Koha_OPAC_logged_in.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Koha_OPAC_logged_in.png/633px-Koha_OPAC_logged_in.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Koha_OPAC_logged_in.png/633px-Koha_OPAC_logged_in.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Koha_OPAC_logged_in.png/791px-Koha_OPAC_logged_in.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Koha_OPAC_logged_in.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Koha_OPAC_logged_in.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Koha_OPAC_logged_in.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Koha_OPAC_logged_in.png
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Koha_OPAC_logged_in.png&action=edit&section=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Koha_OPAC_logged_in.png&action=edit&section=2
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Koha_OPAC_logged_in.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Koha_OPAC_logged_in.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Koha_OPAC_logged_in.png
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Farkasbarack&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Farkasbarack
https://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Farkasbarack
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/Farkasbarack
https://en.wikipedia.org/wiki/Koha_(software)
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Farkasbarack&action=edit&redlink=1


 م.م.شادية سعداهلل عبداهلل الشواني                      ملركزية جلامعة جه رموو : دراسة ميدانية ملشاكها وسبل حلهااملكتبة ا 

 708 

 .. المالحق
 ( 1الملحق رقم )

 أسئلة المقابلة
 تباطها بتأسيس الجامعة؟متى تأسست المكتبة؟ ومدى ار  .1
 مما تتكون المكتبة أي البناية والطوابق واألقسام والملحقات ومواقعها؟ .2
 ماهي أقسام المكتبة المخصصة للخدمات واإلجراءات المكتبية؟ .3
 وماهي اإلجراءات المتبعة في االعارة ؟ .4
 ماهي المعوقات والمشكالت التي تواجه عمل كل قسم من األقسام؟ .5
ملين في كل قسم من األقسام وما مدؤهالتهم ومداهي سدنوات خددمتهم فدي .ماهو عدد العا6

 المكتبة والقسم؟
 . ماهى التقنيات الموجودة بالمكتبة؟وهل يستعمل فعال في أداء المهام؟7
.هدددل هنددداك تخصيصدددات ماليدددة كافيدددة للمكتبدددةتفي بتطلعاتددده المهنيدددة وتقديمددده للخددددمات 8

 الجيدة؟
 ادر وما األساس المتبع في اختيارها وتوفيرها؟.ماهي مقتنيات المكتبة من المص9

 .هل هناك تركيز على توفر مصادر بلغة ما أم هناك تنوعا في توفيرها؟10
 .هل هناك دورات تطويرية وتعزيزية للعاملين في المكتبة وما مدة إقامتها؟11
 .هل هناك دعم من رئاسة الجامعة للمكتبة لألخذ بدورها الريادي في الجامعة؟12
عدددداد القدددوائم 13 .هدددل هنددداك خددددمات أخدددرى تقددددمها المكتبدددة كالتكشددديف واالسدددتخالص وا 

 الببليوغرافية؟
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The Central Library Of CharmoUniversity: Field Study For 

Its Problems And Solve It 

ShadyaSadullah Abdullah Al. shwani 
 

Abstract 
The purpose of the research is to show the actual reality of the 

Central Library of Charmo University, the reality of the services 

provided by this library and the information technologies it adopts, 

and the diagnosis and treatment of the strengths and weaknesses of 

this library, as well as studying the physical and human factors and 

their impact on the services provided. And its implications, the 

study followed descriptive approach to know the views of 

beneficiaries,Description of the central library in terms of 

buildings,sections, staffing and the techniques used mostly, 

Personal, which included a series of questions, the study contained 

two tables and one appendix. 

The research came out with a number of results:- 

1. Lack of staffing working in most libraries, especially the 

specialists in the field of library and information science. 

2. The weakness of the use of information technology represented 

by electronic databases and CD-ROMs and the Internet. 

3. Lack of departments in the library, such as the cataloging and 

classification section, the acquisition department the information 

services etc… 
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The most important recommendations suggested in this study are:- 

1. Provide highly qualified academic staff and work to develop their 

qualifications and skills by seeking to obtain higher degrees in 

specialization or to enter training courses. 

2. Introduction of information technologies, computers, electronic 

databases and library automation systems to all stages of the office 

procedures. 

3 - Redesign library and the opening new sections of the library, like 

cataloging and classification, acquisition department, information 

services etc 

 
 
 

 


