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 ة التابعة للمستشفيات احلكومية يف املوصلواقع خدمات املكتبات الطبيَّ

 ة () دراسة مسحيَّ
وسن سامي سعداهلل احلديديم.

 

7/11/2012تأريخ القبول:  6/10/2012تأريخ التقديم:  

  : ةــــــــالمقدم
النهتا  ؛الوقتت الاارت  مكتبات المستشفيات من أهم أنواع المكتبات في ومنهاالمكتبات الطبية  تعد        

ومتن م تخدم أكثت  متن ف تة متن ف تات المستتفيدين م وتوتوم بتدو  المكتبتة العامتة والمتخووتة فتي  ن وااتد
طبا  والهي ة المعاونة لهتم والم رتا والجهتادإ ايدا   فتي المستشتفا األهنا يتنوع جمهو  المستفيدين بين 

مت و ا بايعتداد مكتبة متن اختيتا  واقتنتا  المتواد م ومن الطبيعي أن ينعكس هذا التنوع علا كل وظا ف ال
ومتتن أهتتم األدوا  التتتي توتتوم بهتتا مكتبتتة المستشتتفا أن لتتا الختتدمات المودمتتة للمستتتفيدين الفنتتي وووتتوال  

تكون مكتبة طبية متخووة توتني أهم واادث األبااث وتاوتل علتا ااتدث المعلومتات فتي المجتاالت 
أن توتدم هتذا المتواد والمعلومتات  أيرتا   تابعتة لهتا م ومتن الطبيعتيالطبية التي تتخوص فيها المستشتفا ال

خدمات مكتبيتة وختدمات معلومتات علتا أ قتا المستتويات لاطبتا  العتاملين فتي المستشتفا وكتذل  للهي تة 
 التم يرية المعاونة لهم . 
 :اإلطار العام للدراسة  

 :مشكلة الدراسة 
أن هتذا األهميتة تتدإداد  غيت اث العلمي علا مختلتف م االت  للمعلومات أهمية كبي ة في عملية الب       

ات علميتة توتودهم  لتا علا الخووص في مجال العلوم الطبية فاألطبا  يستعون  لتا  فتد المجتمتق بموومت
 لكتن  وياوق التعلتيم الوتاي هتذا األهتداف بواستطة المكتبتات الطبيتة ومتا تودمت  متن ختدمات  ط يق التودم

ات المستشتتتفيات فتتتي التتتدول الناميتتتة تعتتتاني متتتن عتتتدة مشتتتك ت ومعوقتتتات هتتتذا المكتبتتتات خوووتتتا مكتبتتت
تعت ض ط يوها ناو الويام بوظا فهتا خوووتا فيمتا يتعلتق بمجموعتهتا فرت  عتن افتوا هتا  لتا الم كتات 

يتطلتتد د استتة هتتذا  وذلتت المتخووتتة فتتي مجتتال المعلومتتات والمكتبتتات وقلتتة الميدإانيتتة المخووتتة لهتتا 

                                                 

  / جامعة الموصل. اآلداب كليةقسم المعلومات والمكتبات / 
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انتتتد ووتتتوال  لتتتا  مكانتتتات تطوي هتتتا خدمتتتة للمستتتتفيدين .  وتاتتتاول الد استتتة المكتبتتتات متتتن مختلتتتف الجو 
 ايجابة علا األس لة الباثية وكما يأتي : 

سياستتتة خاوتتتة بالتدإويتتتد داختتتل هتتتذا المكتبتتتات م وهتتتل تتتتدإود المكتبتتتات بالكتتتتد والتتتدو يات  ثمتتتةهتتتل  -1
 والم اجق بوو ة مستم ة . 

 المكتبات .  هل هنا  ميدإانية مخووة وكافية لتلبية ااتياجات -2
 هل يتوف  الم   الوظيفي المؤهل والمد د للويام بالعمل المكتبي .  -3
 في العمليات الفنية .  المستعملةما هي األساليد واألدوات  -4
 ما الخدمات التي تودمها هذا المكتبات للمستفيدين منها .  -5
 تبي .  هل يتوف  األثاث واألجهدإة المناسبة م وما مدى و اية المبنا للعمل المك -6

 :أهمية الدراسة
للمكتبتتتتتات الطبيتتتتتة ل مكتبتتتتتات المستشتتتتتفيات ل دو  مهتتتتتم فتتتتتي عمليتتتتتة التطتتتتتوي  متتتتتن ختتتتت ل  فتتتتتد          

 المستفيدين بالمعلومات لذا يمكن  يجادإ أهمية الد اسة بالنواط اآلتية : 
وتتديم الالتتول د استتة وتاليتتل واقتتق مكتبتتات المستشتتفيات لتوتتديم وتتو ة واقعيتتة لاالتهتتا ال اهنتتة والستتعي لت -1

 المناسبة لتطوي ها . 
  شعا  المستفيدين بأهمية هذا النوع من المكتبات ومن الر و   تطوي  أنشطتها وخدماتها .   -2
قلتتتة الد استتتات التتتتي تناولتتتت هتتتذا النتتتوع متتتن المكتبتتتات لتتتذا ستتتوف ترتتتيف هتتتذا الد استتتة الكثيتتت  متتتن  -3

 الم اظات للد اسات التي تناولت هذا النوع من المكتبات . 
  :أهداف الدراسة 

تهدف الد اسة  لا التع ف علا واقق مكتبات المستشفيات من ايتث المجموعتة المكتبيتة وتنظيمهتا        
وكيفيتتة ت تيبهتتا والمتت   التتوظيفي العامتتل فيهتتا فرتت  عتتن ميدإانيتهتتا ومتتدى تلبيتهتتا ل اتياجتتات الرتت و ية 

وتاط الرتعف التتي تعتاني منهتا هتذا المكتبتات للمكتبة واهم الخدمات التي توتدمها لمستتفيديها  وتشتخيص ن
 ييجاد الالول المناسبة لها وورق الموت اات التي تعمل علا تطوي ها .  
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   :منهج الدراسة
اتبعتتتتتت الد استتتتتة المتتتتتنه  المستتتتتاي متتتتتن ختتتتت ل مستتتتت  شتتتتتامل لهتتتتتذا المكتبتتتتتات للووتتتتتول 

لي هتتذا المكتبتتات متتن ختت ل للمعلومتتات المطلوبتتة . وقتتد استتتخدمت البااثتتة الموابلتتة متتق متتوظفي ومستتؤو 
 األس لة التي وجهت  ليهم . 

  :عينة الدراسة 
شملت الد استة عينتة عشتوا ية متن مكتبتات المستشتفيات الاكوميتة فتي المووتل وهتي خمستة مكتبتات متن 

 ل مكتبات كونها مكتبات طبية هي : عش مجموع ل
 مكتبة مستشفا الخنسا  التعليمي .  -
 لنوو  التعليمي . مكتبة مستشفا األو ام والطد ا -
 مكتبة مستشفا الس م التعليمي .  -
 مكتبة مستشفا البتول التعليمي .  -
 مكتبة مستشفا الجمهو   التعليمي .  -

فرتتت  عتتتن مستشتتتفا ابتتتن األثيتتت  التعليمتتتي لاطفتتتال التتتتي لتتتم تتتتدخل رتتتمن العينتتتة لعتتتدم تستتتهيلهم لامتتت  
 مال متطلبات الباثو فرهم بتدإويد البااثة بالمعلومات  المطلوبة ألغ اض استك

  : الدراسات السابقة 
ترتتمنت الد استتة مستتاا شتتام  م و (1)د استتة أمتتل فارتتل عبتتاس و رتتاا مامتتود استتين

لمكتبتتتات المستشتتتفيات التعليميتتتة فتتتي بوتتتداد لمع فتتتة واقتتتق هتتتذا المكتبتتتات متتتن ايتتتث الختتتدمات والمجموعتتتة 
 ذل  نات  عن عوامل عديدة أب دإها : والم   الوظيفي والتنظيم والت تيد والميدإانية والنشاطات . وكان 

 قدم وقلة المجموعة المكتبية في المكتبات .  -1
 عدم توف  الم   الوظيفي المؤهل .  -2

 
 
 

                                                 

كتبتات المجلة الع اقيتة للم م أمل فارل عباس و راا مامود اسين . واقق مكتبات المستشفيات التعليمية في بودادل  1ل
    .   1998م  2م ع  4والمعلومات . م  
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 :الجانب النظري للدراسة 
   : مفهوم المكتبات الطبية 

للمكتبتتات الطبيتتتة وهتتي  ن اختلفتتت فتتي الشتتتكل ال تختلتتف فتتي المعنتتا منهتتتا  عديتتدة تعتتا يف ثمتتة        
ل علتتا انهتتا    ALA-  American Library Associationف جمعيتتة المكتبتتات األم يكيتتة ل تع يتت

بتتة وأطبتتا  وبتتااثين فتتي فتت وع العلتتوم الوتتاية مثتتل ة توتتدم ختتدماتها للمستتتفيدين متتن طلمكتبتتة متخووتت
الطتتد وطتتد األستتنان والوتتيدلة والتمتت يض وقتتد تتتدا  هتتذا المكتبتتة متتن قبتتل الجامعتتة أو المعهتتد العلمتتي 

وص أو المستشفا أو الجمعية الطبية أو الهي تة أو م كتدإ باتوث دوا تي أو أيتة جهتة  ستمية أخت ى المتخ
كما تع ف بانها   مكتبتة متخووتة توتدم ختدمات المعلومتات التتي ياتتا  اليهتا األطبتا  والبتااثون   (1)  

جامعتتة أو  فتي أ  فتت ع أو أكثت  متتن فتت وع العلتوم الوتتاية كافتتة واستد الجهتتة التتي تتتدا  متتن قبلهتا ستتوا 
ذا  النتوع متن المكتبتات المتخووتةم والتتي يتتم االهتمتام كما تع ف انهتا    (2)جمعية أو هي ة .... الخ  

بها عن ط يق كليات الطد ومدا سها والمستشفيات ومعاهد األبااث الطبيتةم ووكتاالت الوتاة الشتعبيةم 
لبتااثين والمتتد بين فتي علتوم الوتاة أو االتاادات الطبية وذل  لخدمتة ااتياجتات الطت د المعلوماتيتة وا

ل طتتتتد و تمتتتت يض و طتتتتد أستتتتنان و وتتتتيدلة....الخ ل وذلتتتت  بتتتتتوفي  المجموعتتتتات التتتتتي تاتتتتتو  علتتتتي 
  :مميدإات المكتبات الطبية م (3)المطبوعات منها والمواد  ايلكت ونية المتعلوة بالطد والمساندة للواة

 ى بما يأتي : تمتادإ المكتبات الطبية عن غي ها من المكتبات األخ  
 موتنياتها فهي ماوو ة في العلوم الطبية وأايانا في ف ع من  -1

 المؤسسة الطبية األم التي تتبعها .  وتمتادإ أيرا  باهتمامف وع العلوم الطبية         
 نفهم في الوالد متن العتاملين فتي المؤسستة الطبيتة التتي تتبعهتا المكتبتة وغالبتا متا يكونتو  المستفيدون -2

 تودمة من التعليم ومتخووين في موروع معين . علا د جة م

                                                 

ل  1ل Glossary of library and information science / edited by heavtsippy .- Chicago : 
American Library Association , 1988. p193   

المجلتتة الع اقيتتة للمكتبتتات التتدو   م عتتوض مامتتد . تو يتت  عتتن المكتبتتات الطبيتتة فتتي الجماهي يتتة الع بيتتة الليبيتتة .     (2)
 .   76. ص 1995م 2م ع1والمعلومات . م  

البوداد  م هشام فتاي يوسف . مكتبات المستشفيات والم اكدإ الطبية الجامعيتة ودو هتا فتي خدمتة المجتمتق : د استة    (3)
   26/10/2012gypt.comWWW.elaeبتا يخ االة . في الموقق : 

http://www.elaegypt.com/
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للمعلومتتات  ا    يستتالمتتواد المكتبيتتة والموتنيتتات فالمكتبتتات الطبيتتة ال تهتتتم بالكتتتد بووتتفها موتتد ا  -3     
بتتتتل تهتتتتتم بموتتتتاد  أختتتت ى أكثتتتت  اداثتتتتة وأكثتتتت  تخووتتتتا وعموتتتتا فتتتتي المعالجتتتتة المورتتتتوعية كالتتتتدو يات 

االلكت ونيتتتة كالتتتدو يات االلكت ونيتتتة وقواعتتتد المعلومتتتات المتخووتتتة م فرتتت  عتتتن موتتتاد  المعلومتتتات 
 . األنت نتل وشبكات المعلومات الماوسبة وشبكة  MEDLINEالطبية مثل ل

ختتدمات فنيتتة ومعلوماتيتتة وختتدمات عامتتة أكثتت  عموتتا  توتتدمالختتدمات يفتتت ض فتتي المكتبتتات الطبيتتة أن  -4
 ودقة وتخووا وس عة . 

الاجتتم بتتا متتا تكتتون هتذا المكتبتتات وتتوي ة فتتي الاجتم فوال أيرتتا   بتتاتتتميتدإ عتتن غي هتتا متن المكتو  -5    
 .   (1)مق أن هذا ليس ش طا

   :أنواع المكتبات الطبية 
األنتتواع قتتد تختلتتف فتتي هتتذا و متتن المكتبتتات الطبيتتة فتتي المؤسستتات الوتتاية يتتدة عدأنتتواع  ثمتتة            

فتتي اللتتوا   التتتي  قتتد نجتتد اخت فتتا   م أويهتتااجتتم المجموعتتات المكتبيتتة التتتي تاتويهتتا وفتتي عتتدد العتتاملين ف
   :ون مجموعتها وتسهي تها . وتوسم المكتبات الطبية  لايستعملا  الذين يتعامل بها هذا النوع مق الو   

 أوال // المكتبات الطبية الجامعية : وتشتمل علا 
 مكتبات م كدإية لجامعات متخووة في العلوم الواية والطبية .  -1
 مدا س طبية في الجامعات المتنوعة . مكتبات كليات و  -2

 ثانيا // مكتبات مؤسسات باوث العلوم الواية والطبية : 
يوجتد هتتذا النتتوع فتتي المؤسستتات الطبيتتة ذات الع قتتة بالباتتث العلمتتي فتتي مجتتال العلتتوم الطبيتتة وتكتتون فتتي 

 منتها الدقة والعمق في المجال الطبي الوااد . 
 ت التعليمية . ثالثا // مكتبات ملاوة بالمستشفيا

تعتد هتذا المكتبتات  اتدى ف تتات م افتق المعلومتات التتي توتوم بخدمتتة ف تات معينتة متن المستتفيدين وتنشتتأ   
أطبتتا  ومم رتتين  هتتذا المكتبتتات لوتت ض تتتوفي  الختتدمات المكتبيتتة للم رتتا وألعرتتا  الهي تتة الطبيتتة متتن

دا يين وهي ة تد يس  ذا كانت المستشفا تودم ب ام  تعليمية في ا  .    (2)الواية لعلوموا 

                                                 

  .   12. ص  1990م  2م ع 11 باي عليان ويس ية ابو عجمية . واقق المكتبات الطبية في اال دن عالم الكتد م   (1)
الاجا  م أمثال شهاد اامد . تطتوي  نظتام ختدمات المعلومتات فتي مكتبتة كليتة الطتد / جامعتة المووتل متن وجهتة   (2)

   .  13. ص  2005ول : جامعة الموول م نظ  المستفيدين ل  سالة ماجستي  ل . المو 
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تعتتتت ف مكتبتتتتة المستشتتتتفا بانهتتتتا  المكتبتتتتة التتتتتي تتتتتدي ها المستشتتتتفا لخدمتتتتة العتتتتاملين فيهتتتتا وتلبيتتتتة         
كمتتا  (1)ااتياجتتاتهم متتن المعلومتتات الطبيتتة والتمتت يض فرتت  عتتن توتتديم ختتدماتها لل اقتتدين فتتي المستشتتفا  

ل بانهتا   م اكتدإ ايويتة  American Hospital Associationع فتهتا جمعيتة المستشتفيات األم يكيتة ل
أمتتتا موستتتوعة علتتتم المكتبتتتات  (3()2)لخدمتتتة أهتتتداف المستشتتتفيات فتتتي  عايتتتة الم رتتتا والتعلتتتيم والباتتتث   

والمعلومتتات ع فتهتتا انهتتا   ذلتت  النتتوع متتن المكتبتتات التتذ  يرتتم انواعتتا متتن المكتبتتات فتتي داختتل مؤسستتة 
التمتتت يض م مكتبتتتات علتتتوم الوتتتاة م مكتبتتتات بتتتات هتتتي ل المكتبتتتات الطبيتتتة م مكت وااتتتدة هتتتذا المكتبتتتات

 .   (4)الم را ل  
وع فهتتتا المعجتتتم الموستتتوعي لموتتتطلاات المكتبتتتات والمعلومتتتات انهتتتا   مكتبتتتة تتتتدي ها مستشتتتفا          

لخدمتتتتة ااتياجتتتتات العتتتتاملين فيهتتتتا متتتتن المعلومتتتتات الطبيتتتتة والتمتتتت يض والباتتتتوث وايدا ة وكتتتتذل  لخدمتتتتة 
  (5)الم را  

 تبات المستشفيات . مجموعة مك
   (6) يمكن تاديد عدة أنواع من المجموعات المكتبية الخاوة بمكتبات المستشفيات هي :

 أ/ مجموعة طبية متخووة م وتشمل : 
 الكتد والدو يات .  -1
 مجموعة من الم اجق األساسية .  -2
 الكتد اي شادية الطبية .   -3

                                                 

   .  25. ص 1992م 3م ع27م   مكتبات المستشفيات: أهميتهام أهدافها وخدماتها  سالة المكتبةالمالكيم مجبل الدإم  (1)
م  4امل فارل عباس . واقق مكتبات المستشفيات التعليمية فتي بوتداد . المجلتة الع اقيتة للمكتبتات والمعلومتات . مت    (2)
  .  62. ص  1998.  2ع

(3)   The ALA Glosary of library and information science .Chicago American library 
Association . 1983 . p. 112.    

(4)  Encyclopedia of library and information science . edited by Allen Kent , Harold Lancour 
. New york : Marcel dekker , 1969. Vol. 11 ,p. 22.                                       

الشتامي م اامتد مامتتد م ستيد استتد اع . المعجتم الموستتوعي لموتطلاات المكتبتتات والمعلومتات . ال يتتاض : دا      (5)
 . 544. ص  1988الم يخ م 

 .   30المالكي م مجبل الدإم . مود  سابق . ص     (6)
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 النش ات العلمية .  -4
 الباوث والمستخلوات الطبية .  -5

 مجموعة من المواد السمعية والبو ية .  -6     
 أق اص مكتندإة وااسبات الكت ونية .  -7
 المواد  االلكت ونية بإشكالها المختلفة .  -8
 . (1)األنت نتشبكات المعلومات الماوسبة وقواعد المعلومات الطبية فر  عن شبكة  -9

المتواد الثوافيتة التتتي تباتث عتن شتتؤون  د/ مجموعتة كتتد الوتاة العامتتة والتمت يض م وتشتمل : مجتتاميق
 .الواة العامة واي شادات والثوافة الواية التي تعين م   التم يض علا  توان عمل  

  / مجموعة كتد الثوافة العامة الخاوة بالم را والعاملين في المستشفيات م وتشمل : 
 الووص المسلية .  -1
 الواف والمج ت العامة والت وياية .   -2
 .   (2)تد الموو ة والتا يخية وكتد الشع الك -3  

هتتتي كتتتل متتتا هتتتو متعتتتا ف عليتتتة متتتن موتتتاد  المعلومتتتات التوليديتتتة د/ موتتتاد  المعلومتتتات االلكت ونيتتتة : 
أو ليدإ يتة  Magnetic tape/diskالو قيتة وغيت  الو قيتة مخدإنتة  لكت ونيتا علتا وستا ط ستوا  ممونطتة لل

نتتة أيرتتا  لكت ونيتتا اتتال  نتاجهتتا متتن قبتتل موتتد يها أو نشتت ها بأنواعهتتا أو تلتت  الموتتاد  ال و قيتتة والمخدإ 
لمتتتؤلفين وناشتتت ينل فتتتي ملفتتتات قواعتتتد بيانتتتات وبنتتتو  معلومتتتات متااتتتة للمستتتتفيدين عتتتن ط يتتتق االتوتتتال 

-CDأو داخليا في المكتبة أو م كدإ المعلومات عتن ط يتق منظومتة األقت اص المكتنتدإة ل onlineالمباش 
ROMل واألق اص المتعددةلMultimedia ل وأق اصDVD(3) ل    .  

                                                 

. فتتتتتتتتتتتي الموقتتتتتتتتتتتق :  3000ليتتتتتتتتتتتان . تنميتتتتتتتتتتتة مجموعتتتتتتتتتتتات المكتبتتتتتتتتتتتة الطبيتتتتتتتتتتتة . الع بيتتتتتتتتتتتة  باتتتتتتتتتتتي موتتتتتتتتتتتطفا ع   (1)
www.alarabiclub.org       26/10/2012بتا يخ    . 

 . 3المالكي م مجبل الدإم . مود  سابق . ص     (2)
بتتتتتتا يخ      www.ar.wikapedia.org. فتتتتتي الموقتتتتتق : موتتتتتاد  المعلومتتتتتات االلكت ونيتتتتتة . موستتتتتوعة ويكبيتتتتتديا    (3)

25/10/2012.    
 

http://www.alarabiclub.org/
http://www.alarabiclub.org/
http://www.ar.wikapedia.org/


  وسن سامي سعداهلل احلديديم.              ) دراسة مسحية ( واقع خدمات املكتبات الطبية التابعة للمستشفيات احلكومية يف املوصل  

 488 

ان هتتذا النتتوع متتن الموتتاد  ياتتتو  علتتا معلومتتات اكثتت  اداثتتة ممتتا تاتتتو  عليهتتا الموتتاد             
التوليديتتتة والتتتتي تمتتت  بم ااتتتل الطبتتتق والنشتتت  ممتتتا يجعتتتل مادتهتتتا العلميتتتة متوادمتتتة علتتتا عكتتتس موتتتاد  

بتاتتدثيها شتته يا. والطتتد بالتتذات مجتتال ستت يق المعلومتتات ايلكت ونيتتة التتتي توتتوم معظتتم م اكتتدإ المعلومتتات 
  متتتن اكتشتتتافات وابتكتتتتا ات التويتتت  والتوتتتدم ياتتتتا  المنتستتتبون  ليتتتت   لتتتا ستتت عة ايااطتتتة بمتتتا يستتتتتجد فيتتت

ويعد الطد متن اقتدم المجتاالت التتي استتفادت متن تونيتة المعلومتات وستخ تها لوتال  االتوتال  وتطو ات
لمتا بأنت  لتم ياتن الوقتت للتخلتي عتن المتواد المطبوعتة التتي بوواعد المعلومات علا مختلتف المستتوياتم ع

مادإالت ذات قيمة علمية ال يستهان بهام لذل  نوول أن المكتبات بااجة  لتا النتوعين معتا وهمتا الموتاد  
 ط ق الاوول علا مواد  المعلومات ايلكت ونية : م و ل1لالتوليدية وايلكت ونية

 االتوال المباش .  االتوال بوواعد البيانات عن ط يق - 1
 ش ا  اق ايفادة من الخط المباش .  -2
 االشت ا  في  ادى الشبكات المالية وايقليمية والدولية. - 3
 االشت ا  في شبكات تعاونية خاوة لتواسم مواد  المعلومات. - 4
 االشت ا  من خ ل وسطا  المعلومات أو تجا  المعلومات. - 5
 .  (2)من خ ل شبكة اينت نت - 6

يمكننتتا تع يتتف الشتتبكات الماوستتبةم ومنهتتا شتتبكات المكتبتتات الطبيتتةم و/ شتتبكات المعلومتتات الماوستتبة : 
 وط فيتات (Databases) وقواعتد البيانتات (Computers) دمتن الاواستي بأنهتا ت كيتد مجموعتة

(Terminals) ة أو هتتي مشتت وعات تعاونيتتة تتتوف  ف وتتا  لكافتت .استتتخدامها متتن قبتتل المستتتفيدين بوتت ض
تعني التودإيتق أو البتث متن خت ل وستا ل االتوتال عتن االمشا كين فيها للاوول علا المعلومتاتم أو أنهت

يمكن لشبكة المكتبات الماوسبة أن تلعد دو ا مهما في مجتاالت ماتددة متن   (3)بعد لخدمات المعلومات
  ج ا ات وخدمات المكتبات أهمها ما يأتي : 

تعتبت   جت ا ات الفه ستة والتوتنيف متن أهتم ايجت ا ات الفنيتة واتدة : الفه سة الم كدإية والفها س الم -1
تجت   عمليتات الووتف   ذالمكتبتات وم اكتدإ المعلومتاتم ومنهتا المكتبتات الطبيتةم  المطلتود تنفيتذها فتي

                                                 

 . 43الاجا  م امثال شهاد اامد . مود  سابق . ص     (1)
 مواد  المعلومات االلكت ونية . موسوعة ويكبيديا . مود  سابق لانت نيتل .     (2)
 .2012www.minshawi.com/ 27/10بتا يخ مات الماوسبة . في الموقق : معلو شبكات ال    (3)
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 المطلتتتتود للكتتتتتد والمتتتتواد األختتتت ىم وكتتتتذل  تتتتتأمين  ؤوس المورتتتتوعات أو الواوتتتتفات المتتتتاد 
(Descriptors Subject Headings or) المطلوبتتة والرتت و ية لهتام بوتت ض تتتأمين االستتت جاع 

 .األسهل والس يق واألمثل لها
فتي اقتنتا  الكتتد والتدو يات والمتواد  وهتي  جت ا ات فنيتة رت و ية أخت ىم تتمثتل :   التدإويتد الم كتدإ  -2

 ط يق الش ا  أو  السمعية والبو ية والمواد  المطلوبة األخ ىم عن
تتمتتق بايمكانتات والوتد ات فتي  دا ة  تبتادلم وبشتكل م كتدإ  متن قبتل مكتبتة وااتدةاالشت ا  أو ايهتدا  وال

 .   وتنفيذ مهمة التدإويد
والمتواد األخت ى بتين المكتبتات المشتا كة  يتتم  عتا ة الكتتد : واالستنستا  التعتاونية ايعتا ة المتبادلت -3

  المعلومتتات المتتتوف ة فتتي االستتتخدام األمثتتل لموتتاد بموجتتد خطتتة تعاونيتتة متفتتقب عليهتتا بيتتنهمم بوتت ض
 للكتد والمواد غي  المك  ةم بسبد مادودية الطلد عليها .  المكتبات جميعهام وخاوة بالنسبة

تفوتتيلية بتتالمج ت والوتتاف والمطبوعتتات الدو يتتة  يتتتم تتتأمين قا متتة  ذالستتيط ة علتتا التتدو يات :  -4
 المشا كة في الشبكة .  المتوف ة في المكتبات األختت ى

الشبكة بعمتل كشتافات تاليليتة لموتاالت  تووم المكتبات المشا كة فيات التكشيف واالستخ ص :خدم -5
لديت م بنظتام تكشتيف مواتدم أو أن تتتولا المكتبتة أو  الدو يات التي تولهام كتل استد التدو يات المتتوف ة

 بعمل ذل .   (Focal Point) اال تكادإ الجهة الم كدإيةم التي تمثل نوطة
 وال د علا االستفسا ات .  (Reference Services) م جعيةالخدمات ال -6
 للمعلومات .  خدمات ايااطة الجا ية والبث االنتوا ي  -7
المباشتتتت م أو الباتتتتث  ختتتدمات الباتتتتث باالتوتتتتال المباشتتتت  : ويستتتتما أايانتتتتا  الباتتتث الببليتتتتوغ افي -8

   .(1)باالتوال المباش 
لطبية والواية مجاال واسعا متن المع فتة اينستانيةم ود استة  / قواعد المعلومات الطبية : تشكل العلوم ا

األمتتتت اض والمعالجتتتتة فتتتتي األوتتتتناف البشتتتت ية . وتتتتتتوف  قواعتتتتد معلومتتتتات ببليوغ افيتتتتة عديتتتتدة فتتتتي هتتتتذا 
التتي تنتجهتا المكتبتة  ”Medline“ التخوص  ال أن الواعتدة ال  يستة فتي هتذا المجتال هتي قاعتدة متدالين 

أكثت   Medlineبيانتات  تعتبت  قاعتدةل  National Library of Medicine  (NLM)الوطنيتة الطبيتة
توتدم توطيتة واستعة للعديتد   ذقواعد البيانات المتخووة فتي مجتال الطتد شته ة علتا المستتوى العتالميم 

                                                 

 نفس المود  السابق ل انت نيت ل .    (1)
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متتتن المورتتتوعات الم تبطتتتة بالوتتتاة والتتتتا تهتتتم األطبتتتا  والمم رتتتينم البتتتااثين وايدا يتتتين فتتتي مجتتتال 
البيانتتات  وابتتط للنوتتوص الكاملتتة للعديتتد متتن المجتت ت المجانيتتة المتااتتة متتن  الوتتاة. كمتتا تتتتي  قاعتتدة

قاعدة البيانات ال  يسية للمكتبتة الوطنيتة الطبيتة بالواليتات المتاتدة medline خ ل شبكة اينت نت. وتعد 
األم يكية م تعتمد المكتبتة الوطنيتة الطبيتة علتا موتطلاات مرتبوطة لتكشتيف الموتاالت وفه ستة الكتتد 

. ويترتمن medlineوغي ها من موتنيات المكتبة وذل  بو ض تيسي  عمليتات الباتث فتي قاعتدة البيانتات
 Medical Subject  Headingمكندإالموتتطلاات المرتتبوطة قا متتة  ؤوس المورتتوعات الطبيتتة 

(MeSH)  (1)في ووف الموروعات التي تعالجها مواالت الدو يات في قاعدة البيانات تستعملالتي.  
   :ت المعلومات بمكتبات المستشفيات خدما
  (2)يمكن توسيم خدمات المعلومات في مكتبات المستشفيات وفوا لنوعية المستفيد  لا قسمين هما :      

أ/ الختتتدمات المودمتتتة لاطبتتتا  :  ن الهتتتدف األستتتاس متتتن اقتنتتتا  الكتتتتد والتتتدو يات وغي هتتتا متتتن مجموعتتتة 
ل عنايتتة هتتو  متتداد المستتتفيدين متتن ختتدمات المكتبتتة بموتتاد  المتتواد ثتتم فه ستتتها وتوتتنيفها وتكشتتيفها بكتت

المعلومتتتتتات لتكتتتتتون تاتتتتتت أيتتتتتديهم عنتتتتتدما ياتتتتتتاجون اليهتتتتتا م ويتتتتتتودإع مجتمتتتتتق المستتتتتتفيدين متتتتتن مكتبتتتتتات 
المستشتتتفيات علتتتا األطبتتتا  وف يتتتق التمتتت يض والهي تتتة ايدا يتتتة فتتتي المستشتتتفا . فمتتتن الرتتت و    عتتت م 

 أن تودم  المكتبة من خدمات وما يستادث منها .  المستفيدين بالمستشفا بجميق ما يمكن 
د/ الختتدمات المودمتتتة للم رتتتا : هنتتا  العديتتتد متتتن الختتدمات التتتتي يمكتتتن لمكتبتتة المستشتتتفا أن توتتتدمها 
للم را أثنا  فتت ة ايقامتة  متا بارتو هم  لتا المكتبتة أو باستتخدام ع بتة الكتتد والمت و  علتا الم رتا 

تبتتتة الم رتتتا منفوتتتلة عتتتن المكتبتتتة الطبيتتتة أو جتتتدإ ا منهتتتا أو مجتتت د النتوتتتا  متتتا ي يتتتدون . وقتتتد تكتتتون مك
مجموعتتتة معتتتا ة متتتن المكتبتتتة العامتتتة للمستشتتتفا للتتتت وي  عتتتن الم رتتتا . توتتتوم مكتبتتتة الم رتتتا بتوتتتديم 

 مجموعة من الخدمات الهدف منها هو : 
  فق المستوى الثوافي والتعليمي للم را .  -1
األخت ى التتي تستهم فتي غت س الشتعو  والثوتة واييمتان  ع   الم را من خ ل توديم الكتد والمواد -2

 واالعتداد بالنفس واياساس باألمل وايقبال علا الاياة . 
 التوجي  واي شاد الواي .  -3

                                                 

(1)    Medline Arabic   .: في الموقق .www.svu.edu.eg   27/10/2012بتا يخ 
 .   93م  90-89. ص  2001أماني مامد السيد . مكتبات المستشفيات . الواه ة : ايبيس للنش  والتودإيق م    (2)
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قامتة المعتا ض واستتخدام الت في  عتن الم رتا متن خت ل توتديم عت وض ا -4 الوستا ل الت فيهيتة ألفت م وا 
 الكتد والمج ت العامة والت وياية . األخ ى وعود اللوا ات االجتماعية وتوفي  

 تويي  سلو  الم را ناو األفرل بواسطة التعليم واي شاد .  -5
   :مكتبات المستشفيات  صوصاتخا

 لا جاند المتويت ات العديتدة التتي يواجههتا أمنتا  مكتبتات المستشتفيات هنتا  متويت  هتام هتو             
تااتت  بط يوتةالدإيادة الها لة في كم ما ينش  من  نتا  ف  ك   طبتي والااجتة  لتا االختيتا  منت  وتنظيمت  وا 

عتتداد البتت ام  التد يبيتتة تستتم  باستتت جاع فعتتال للكتتم المنشتتو  م متتن هنتتا كانتتت الااجتتة ملاتتة  لتتا تتتأهيلهم وا 
ومتتتتن الرتتتت و   م اعتتتتاة أن التأهيتتتتل المهنتتتتي ألخوتتتتا ي مكتبتتتتات المستشتتتتفيات ال يتتتتتم بمعتتتتدإل عتتتتن  لهتتتتم

والتنظم ايدا يتة والسياستات المتبعتة  بهتا والخطتط المستتوبلية للتطتوي  . وعلتا  األهداف العامتة للمستشتفا
أخوتتا ي مكتبتتات المستشتتفيات أن يكونتتوا متتؤهلين ومتتد بين بوتتد  كتتاف اتتتا يعتتود ذلتت  بالفا تتدة المطلوبتتة 

وظتتتا ف أخوتتتا ي مكتبتتتة المستشتتتفا : يرتتتطلق أخوتتتا يي مكتبتتتة  (1)علتتتا مجتمتتتق مكتبتتتات المستشتتتفيات
 مهام اآلتية : المستشفا بال

تااة خدمات المعلومات لمجتمق المستشفا بما يرم  من أطبا  وعاملين وم را   -1  توديم وا 
 تجهيدإ وتوفي  خدمة ع بة الكتد للم را م تين في األسبوع علا األقل .  -2
 اختيا  وتد يد المتطوعين للعمل بالمكتبة واالستفادة منهم في توديم الخدمات .  -3
 يات واالشت ا  في ورق ميدإانية المكتبة وتاديد بنودها . توديم توو -4
 ايش اف علا مكتبات األقسام الموجودة بالمستشفا كلما دعت الااجة  لا ذل  .  -5
الويتتتتتام بتتتتتايج ا ات الفنيتتتتتة داختتتتتل المكتبتتتتتة ل فه ستتتتتة م توتتتتتنيف م تكشتتتتتيف م استتتتتتخ ص....الخ ل  -6

 .   (2)والخدمات المكتبية والمعلوماتية
 
 
 

                                                 

 .  71نفس المود  . ص     (1)
(2)   Mona Going E. Hospital libraries and work with the disabled in the community . 

London : Library Association , 1990 . p. 58 .                    
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 :نب العملي للدراسةالجا
تناولتتتت الد استتتة فتتتي هتتتذا الجانتتتد مكتبتتتات المستشتتتفيات الاكوميتتتة فتتتي المووتتتل كونهتتتا 
مكتبتتات طبيتتة. وقتتد اشتتتملت الد استتة علتتا مجموعتتة أستت لة وجهتتت  لتتا المتت   التتوظيفي العامتتل فتتي هتتذا 

   -المكتبات م وفيما يلي تاليل لنتا   الموابلة :
    / التأسيس .1

 الخنسا  التعليمي لللنسا ية والتوليد ل : * مكتبة مستشفا 
ل توق بناية المكتبة فتي نهايتة مبنتا المستشتفا م 1987تأسست المكتبة مق بداية تأسيس المستشفا عام ل

فتتي بدايتتة تأستتيس المكتبتتة دإودت بالكتتتد التتتي تاتاجهتتا ثتتم أقفلتتت لستتنوات طويلتتة ألستتباد مجهولتتة وأعيتتد 
 . (1)تها لمنتسبي المستشفا فوط ل . تودم خدما 1999افتتااها عام ل 

 * مكتبة مستشف األو ام والطد النوو  التعليمي : 
ل كانتت المكتبتة فتي بدايتة تأسيستها فتي الطتابق 1975تأسست المكتبة متق بدايتة تأستيس المستشتفا عتام ل

ل . األ ري ونظ ا لكث ة الرورا  تم نولها  لا الطابق الثاني توق في نهاية المم  وهتي فتي مكتان منعتدإ 
 .    (2)تودم خدماتها لمنتسبي المستشفا فر  عن المنتسبين في بوية المستشفيات

 * مكتبة مستشفا الس م التعليمي لاختواص عام ل : 
ل توتق المكتبتة فتي الطتابق األ رتي للمستشتفا 1986تأسست المكتبة مق بداية تأستيس المستشتفا عتام ل 
ايدإعتتتا  الشتتتديدين لمتتتوظفي المكتبتتتة ومستتتتفيديها لكثتتت ة قتتت د ايدا ة وهتتتذا متتتا يستتتبد للمكتبتتتة الرورتتتا  و 

 .    (3)الم اجعات يدا ة المستشفا م تودم خدماتها لمنتسبي المستشفا فوط
 * مكتبة مستشفا البتول التعليمي ل للنسا ية والتوليد ل : 

التتتا يخ ل فتتي  تأسستتت المكتبتتة فتتي بدايتتة الثمانينتتات للتتم ياتتدد تتتا يخ تأسيستتها لعتتدم المع فتتة الكافيتتة بهتتذا
بدايتتة تأسيستتها كانتتت فتتي الطتتابق األ رتتي ثتتم نولتتت  لتتا الطتتابق الثتتاني فتتي مبنتتا االستشتتا ية النستتا ية م 

 .    (4)تودم خدماتها لمنتسبي المستشفا فوط

                                                 

 .   18/9/2012. بتا يخ موابلة شخوية مق مسؤولة المكتبة . الست ندى مامد بشي      (1)
 .   20/9/2012موابلة شخوية مق السيد . وسام سعد . بتا يخ    (2)
 .   19/9/2012موابلة شخوية مق الست . باسمة هاد  . بتا يخ     (3)
 .   20/9/2012موابلة شخوية مق الست . منال جمال مامود . بتا يخ     (4)
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 * مكتبة المستشفا الجمهو   التعليمي ل ج ااة عامة ل : 
مكتبتة فتي الطتابق األ رتي فتي نهايتة ل توتق ال1938تأسست المكتبتة متق بدايتة تأستيس المستشتفا عتام ل 

مبنتتا المستشتتفا بتتالو د متتن دا  األطبتتا  م ستتابوا كانتتت بنايتتة المكتبتتة قديمتتة جتتدا تع رتتت للتخ يتتد فتتي 
 .     (1)ل ثم أعيد ت ميمها بعد هذا األاداث م تودم خدماتها لمنتسبي المستشفا فوط 2003أاداث عام ل 

 / المستفيدون .  2
 :   ين من مكتبات المستشفيات الخمسة السابق ذك ها عامة من الف ات  التيةويتكون مجتمق المستفيد

 األطبا  األخوا يون و المويمون .  -
 األطبا  الدو يون واالقدميون . -
 الويادلة و المم رون و موظفو المختب ات .  -
 فر  عن طلبة الد اسات العليا .  -
 / الهيكل ايدا   والتنظيمي وميدإانية المكتبة .  3

بتتتل يعتتتود  لتتتا  مستتتتو    ا  تنظيميتتت ا   دا يتتت ألتملتتت  هتتتيك    مكتبتتتات المستشتتتفيات الخمتتتس  ن
عتتتن المكتبتتتة وعتتتن ميدإانيتهتتتا أ  لتتتيس للمكتبتتتة  أساستتتا  الهيكتتتل ايدا   للمستشتتتفا كونهتتتا الجهتتتة المستتتؤولة 

نيتة متن أبتواد الميدإا يخوتص بتادفميدإانية مستولة خاوة بها بل أن ميدإانيتها رمن ميدإانية المستشفا م 
العامتتة للمستشتتفا  ويكتتون الوتت ف علتتا شتت ا  الكتتتد التتتي تاتاجهتتا المكتبتتة وال تستتتطيق المكتبتتة الويتتام 

فالميدإانيتتة عبتتا ة عتتن كشتتف يبتتين المتوقتتق متتن . بشتت ا  ااجاتهتتا بوتتو ة مستتتولة  ال عتتن ط يتتق المستشتتفا 
لميدإانيتة توتوم المكتبتة بعمتل الموا د المالية للمكتبة خ ل مدة دإمنية ماددة عادة ما تكون سنة وفي رو  ا

ب نام  مالي مفوتل تاتدد متن خ لت  أنشتطتها وعملياتهتا وختدماتها لهتذا تعتمتد ميدإانيتة المكتبتة علتا عتدة 
 عوامل منها نوع الخدمات التي تودمها ونوعية الو ا  ومستوياتهم الثوافية . 

 :/ الم   الوظيفي 4
ات الطبيتتة بشتتكل ختتاص  لتتا مكتبيتتين متتؤهلين قتتاد ين تاتتتا  المكتبتتات بشتتكل عتتام والمكتبتت             

علتتا تامتتل مستتؤولياتهم لتتديهم وتتفات تتتؤهلهم للويتتام باألعمتتال الفنيتتة وغيتت  الفنيتتة الملوتتاة علتتا عتتاتوهم م 

                                                 

 .   20/9/2012ل يونس . بتا يخ موابلة شخوية مق السيد . هشام ط     (1)
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ويفرل أن يعمل في المكتبتات الطبيتة عتدد متن المتخووتين المورتوعيين ممتن لتديهم خلفيتة عامتة فتي 
 المكتبي . وفيما يأتي توري  الم   الوظيفي لهذا المستشفيات :  العلوم الواية مق المع فة بالعمل 

 * مكتبة مستشفى الخنساء التعليمي : 

ل علتتا المتت   1ل متتنهم علتتا المتت   التتدا م ول4يتكتتون المتت   التتوظيفي الاتتالي متتن خمستتة متتوظفين ل
 المؤقت ل عود ل مودإعين وفق الجدول اآلتي : 

  ك دامممال سنوات اخلدمة املؤهل العلمي ت

 أو مؤقت

 اجملموع الدورات التدريبية

 دامم سنة 11 بكالوريوس آداب / ترمجة   1

 

ت ، حاسوب ، إدارة موارد بشرية ، لغة إدارة عامة ، انرتن

 TOTعربية ، دورة 

1 

 دامم أشهر 3 بكالوريوس آداب / انكليزي   2

 

- 1 

 1 - عقد سنوات 3 بكالوريوس آداب / ترمجة 3

 دامم سنوات 4 إدارة واقتصاد بكالوريوس  4

 

 1 حاسوب ، إدارة مشاريع ، إدارة موارد بشرية

 1  دامم أشهر 3 دبلوم إدارة مكتبات  5

 5  اجملموع الكلي   

 ل يبين م   مكتبة مستشفا الخنسا 1الجدول  قم ل
ن اتتظ متتن ختت ل نتتتا   الجتتدول أعتت ا أن المتت   التتوظيفي للمكتبتتة لتتم يشتتت   أ  متتنهم 

وهتتتي دو ة  TOTل دو ات منهتتتا دو ة 6ل فتتتيأن مستتتؤولة المكتبتتتة قتتتد اشتتتت كت  متتتقأ  دو ة مكتبيتتتة م فتتتي 
 تعطي الو اية لمسؤولة المكتبة بإعطا  دو ات تد يبية في اللوة االنكليدإية . 
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 * مكتبة مستشفى األورام والطب النووي التعليمي : 

لمستتؤولة المكتبتتة تتتم تعيينهتتا و اثنتتين فوتتط  في الاتتالي متتن متتوظفين يتكتتون المتت   التتوظي          متت ة   أو 
 ال وهمتت2006ل وأعيتتد تعيينهتتا فتتي عتتام ل 1994ل ثتتم ت كتتت العمتتل ألستتباد خاوتتة عتتام ل  1989عتتام ل
 وفق الجدول اآلتي :  تانمودإع

 اجملموع الدورات التدريبية مال ك دامم أو  مؤقت سنوات اخلدمة املؤهل العلمي ت

 1 - مدام سنة 14 إعدادية 1

2 

 

 عقد سنوات 3 ابتدامية

 

- 1 

 2  اجملموع الكلي 

 ل يبين م   مكتبة مستشفا األو ام2الجدول  قم ل

شهادة ايعدادية واالبتدا يتة فوتط  نأن م   المكتبة يام  ل2لدول ن اظ من نتا   الج
انت  تتم تعيتين وهم بااجة  لا مت   وظيفتي مؤهتل خوووتا فتي مجتال المعلومتات والمكتبتات فكمتا ذكت  

والموظفتان لتم علتا طلتد متدي  المكتبتة م  لا قسم الذاتية في المستشفا بنا دبلوم  دا ة مكتبات وقد نول  
في أ  دو ة تد يبية . لتذا تت ى البااثتة رت و ة تعيتين موظتف مؤهتل يامتل شتهادة فتي المعلومتات  يشت كا

  ات الاديثة في مجال المكتبات . والمكتبات للويام بايج ا ات المكتبية لتواكد المكتبة التطو 

 * مكتبة مستشفى السالم التعليمي : 

 تي : وط م والم   مودإع وفق الجدول اآليتكون الم   الوظيفي للمكتبة من موظفين اثنين ف
 اجملموع الدورات التدريبية مال ك دامم أو مؤقت سنوات اخلدمة املؤهل العلمي ت

 1 - دامم سنة25 إعدادية 1

2 

 

 - دامم سنة 30 سطةمتو

 

1 

 

 2  اجملموع الكلي 

 ل يبين م   مكتبة مستشفا الس م3الجدول  قم ل
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ن اتتظ متتن ختت ل الجتتدول أعتت ا  ن المتت   العامتتل فتتي المكتبتتة لتتم يشتتت   فتتي أ  دو ة 
تد يبيتتتة ستتتوا  فتتتي مجتتتال العمتتتل المكتبتتتي أو أ  مجتتتاالت أختتت ى .  ن متتت   المكتبتتتة يفتوتتت   لتتتا اتتتاملي 

المكتبتتة مستتؤولة المكتبتتة كانتت تعمتتل ستتابوا فتتي  متتقتخووتتية فتتي مجتتال المعلومتات والمكتبتتات شتهادات 
ستتنوات وهتذا متتا اكستبها خبتت ة فتي مجتتال توتنيف الكتتتد وفتق توتتنيف  7متدة الم كدإيتة لجامعتة المووتتل 

ذلت  وكمتا تت ى البااثتة ال يمنتق متن تعيتين موظتف متخوتص ومؤهتل فتي المجتال  ولكتنديو  العشت   . 
كتي تواكتتد المكتبتة جميتق التطتتو ات الاديثتة التتي ووتتلتها بويتة المكتبتات الطبيتتة فتي بويتة التتدول  المكتبتي
 و األجنبية . الع بية 

 * مكتبة مستشفى البتول التعليمي : 

 تي : ن وفق الجدول اآلامودإع افوط م وهم يتكون الم   الوظيفي للمكتبة من موظفين اثنين           
 اجملموع الدورات التدريبية مال ك دامم أو مؤقت ت اخلدمةسنوا املؤهل العلمي ت

 1 - دامم سنة 29 متوسطة 1

 1 - دامم سنتان ونصف بكالوريوس قانون 2

 2  اجملموع الكلي 

 ل يبين م   مكتبة مستشفا البتول4الجدول  قم ل

بية فتي مجتال و ة تد ين اظ من خ ل الجدول أع ا  ن الم   العامل في المكتبة لم يشت   في أ  د  
ت ى البااثة أن م   المكتبتة يفتوت   لتا اتاملي شتهادات تخووتية و  العمل المكتبي و أ  مجاالت أخ 

 في مجال المعلومات والمكتبات للويام بايج ا ات المكتبية خوووا فه سة وتونيف الكتد . 
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 * مكتبة المستشفى الجمهوري التعليمي : 

 وظيفي للمكتبة من موظفين اثنين فوط م وهم مودإعون وفق الجدول األتي :يتكون الم   ال      
 اجملموع الدورات التدريبية مال ك مؤقت مال ك دامم سنوات اخلدمة املؤهل العلمي ت

 1 دورة مكتبية متنوعة - دامم سنوات 9 إعدادية 1

 - - دامم أشهر 3 دبلوم إلكرتونيك 2

 

1 

 2  اجملموع الكلي 

 ل يبين م   مكتبة المستشفا الجمهو  5ل الجدول  قم

ن اتتتظ متتتن نتتتتا   الجتتتدول أعتتت ا أن مستتتؤولة المكتبتتتة قتتتد اشتتتت كت فتتتي دو ة مكتبيتتتة متنوعتتتة فتتتي جامعتتتة 
تتتم تثبيتتت  فتتي الوقتتت الاتتالي  الموظتتف اآلختت لتتم ياتتدد نتتوع التتدو ة بالتفوتتيل .فرتت  عتتن  لكتتنالمووتتل 

ية أن مت   المكتبتة يفتوت   لتا اتاملي شتهادات تخووت رمن عوود  ستناد أم الت بيعين. لتذا تت ى البااثتة
   .في مجال المعلومات والمكتبات 

 / العمليات الفنية .  5
 االختيا  والتدإويد :  -أ

متتتن ختتت ل الموابلتتتة اترتتت  أن جميتتتق المكتبتتتات التابعتتتة للمستشتتتفيات ال تمتلتتت  أ  سياستتتة خاوتتتة        
ليتتتتة االختيتتتتا  م فاالختيتتتتا  والتدإويتتتتد يتتتتتم عتتتتن ط يتتتتق بالتدإويتتتتد كمتتتتا انتتتت  ال توجتتتتد لجنتتتتة خاوتتتتة توتتتتوم بعم

الكتتتتد المطلوبتتتة  عنوانتتتاتفتتتي المستشتتتفا ثتتتم يكتتتتد  المختوتتتينالمستشتتتفا بعتتتد استشتتتا ة ااتتتد األطبتتتا  
بعتض متن الكتتد يوتل ة أو عتن ط يتق معتا ض بيتق الكتتد و عن ط يق المكتبات الطبية األهلي وُتشت ى

لتدو يات التتي ة فتي اي المستشتفا م وكتذا الاتال بالنستبلين فتالمكتبة عن ط يق ايهدا  من األطبتا  العتام
شتتتت   لتتتم يو عتتتض األطبتتتا  أو متتتن معامتتتل األدويتتتة تاوتتتل عليهتتتا المكتبتتتات عتتتن ط يتتتق ايهتتتدا  متتتن ب

بوتو ة كبيت ة كالكتتد فرت  عتن  ؛ الن  التدو يات غيت  مستتعملةبالدو يات المتخووتة متن قبتل المكتبتة 
 أن المكتبة ألتمل  ميدإانية مستولة للش ا  والتدإويد باالاتياجات الر و ية . 

خوتتص ميدإانيتتة مستتتولة للمكتبتتة متتق تشتتكيل لجنتتة خاوتتة ل ختيتتا  والتدإويتتد توتتوم تتتت ى البااثتتة أن       
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المكتبتتة بكتتل متتا هتتو جديتتد فتتي بهتتذا المهمتتة وفتتق قتتوا م االختيتتا  المع وفتتة لتتدى المكتبتتات لوتت ض تدإويتتد 
 مجال اختواوها . 

 الفه سة والتونيف :  –د 

 نظتتتام الستتتجل لتستتتجيل فه ستتتة الكتتتتد وذلتتت  بتتتذك  تستتتتعمل ن مكتبتتتات المستشتتتفيات جميعهتتتا          
متن  يستتعملل ثم يتم  دختال نفتس البيانتات  لتا الااستود التذ  سنة النش لعنوان الكتادم اسم المؤلفم  

لوتت ض الجتت د الستتنو  للمكتبتتة . هتتذا الستتجل يعتبتت  بمثابتتة فهتت س المكتبتتة عورتتا عتتن  متتوظفي المكتبتتة
نظتام تسلستلي للكتتد علتا الت ف بتدال متن توتنيف  يستتعملبطاقات الفه سة والفها س م فر  عتن هتذا 

فتتتي المكتبتتتات فيتتتم توستتتيم ال فتتوف وفتتتق االختواوتتتات الطبيتتة بورتتتق ع متتتة  مستتتعملديتتو  العشتتت   ال
 لتت ف وتورتتق جميتتق الكتتتد فتتي هتتذا التت ف استتد االختوتتاص المتتذكو  أعلتتا التت ف مثتتل  شتتادية علتتا ا

ل تخدي  م أطفال م باطنية .... الخ ل وهكذا م باستثنا  مكتبتة مستشتفا الخنستا  فلتديها كشتاف وجتداول  
مستؤولة المكتبتة ال تعمتل بهتذا التوتنيف لتنوص  غيت  أن  ل بمجلتدين 1983تونيف ديو  العشت   للعتام ل

لمكتبتتة مستشتتفا الستت م التتتي تعمتتل بنظتتام توتتنيف ديتتو  ا فتتية لتتديها فتتي هتتذا المجتتال كتتذل  الاتتال الخبتت  
تملكهتتا المكتبتتة قديمتتة جتتدا  العشتت   التتا جانتتد اال قتتام التسلستتلية للكتتتد علتتا التت غم متتن أن النستتخة التتتي

ت عديتتدة فتتي ل لكتتون مستتؤولة المكتبتتة تملتت  الخبتت ة فتتي هتتذا المجتتال لعملهتتا ستتنوا1983عتتام ل  لتتا تعتتود 
الفه ستتتتة  تتملتتتت  أ  أداة متتتتن أدوا لمووتتتتل . لتتتتذل  فتتتتان هتتتتذا المكتبتتتتات الالمكتبتتتتة الم كدإيتتتتة لجامعتتتتة ا

. ولكتتتن متتتا الاظتتتت  البااثتتتة أن   نفتتتا  والتوتتتنيف باستتتتثنا  توتتتنيف ديتتتو  العشتتت   للمكتبتتتتين المتتتذكو تين 
لكتتتاد علتتا التت ف فاتتين ن أ   قتتم تسلستتلي ليستتتعم مكتبتتة مستشتتفا البتتتول والمستشتتفا الجمهتتو   ال 

 كتتتتتتد علتتتتتا التتتتت ف استتتتتد اختواوتتتتت  الطبتتتتتيالباتتتتتث عتتتتتن كتتتتتتاد معتتتتتين يباتتتتتث عنتتتتت  فتتتتتي جميتتتتتق ال
 سيتم توري  هذا األنظمة رمن أمثلة الكتد في الاديث عن مجموعة المكتبات ل . و ل  

وتتتاد  نظتتتام فه ستتتة وتوتتتنيف الم تستتتتعمللتتتذا تتتت ى البااثتتتة أن جميتتتق هتتتذا المكتبتتتات لتتتم               
فهتتي  تعتمتتد علتتا األ قتام التسلستتلية باستتتثنا  مكتبتتة مستشتتفا الستت م التتتي  ع وفتة فتتي المكتبتتات األختت الم

نظتتام ديتتو  العشتت   أ  أن جميتتق المكتبتتات لتتم تواكتتد التطتتو ات الاديثتتة الااوتتلة فتتي مجتتال  تستتتعمل
ومتتات علتتا الفه ستتة خوووتتا بعتتد ظهتتو  الميتاداتتتا والتتتي لهتتا قتتد ة علتتا تنظتتيم كميتتات ها لتتة متتن المعل

بالشتتكل التتذ  يجعلهتتا قابلتتة ل ستتت جاع ويمكتتن البتتااثين متتن الووتتول  لتتا متتا يتفتتق متتق  األنت نتتتشتتبكة 
المتطلبتتتات  FRBRاتتتاجتهم متتتن تلتتت  المعلومتتتات بدقتتتة عاليتتتة م فرتتت  عتتتن ذلتتت  ظهتتتو  متتتا يعتتت ف د 
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وغ افي فهتو ياتدد الكيانتات ي كدإ علا الع قة بين المستفيد والعالم الببلي  ذالوظيفية للتسجيلة الببليوغ افية 
الببليوغ افيتتة متتن ايتتث خوا وتتها والع قتتات بينهتتا ويتت بط كتتل ذلتت  بااتياجتتات المستتتفيد متتن الفهتت س . 

أم يكيتة متن ايتث هيكليتهتا والوواعتد  -فيب دإ تأثي  هذا التسجيلة في عملية تطوي  قواعد الفه ستة االنكلتو
 ة فيها . مستعملوالموطلاات ال

   :/ مجموعة المكتبة6
انط قا من األهمية الكبي ة التتي تاتلهتا موتاد  المعلومتات فتي مجتال  عتداد الباتوث والد استات         

العلميتتة علتتا وجتت  الخوتتوص والثوافتتة بوتتو ة عامتتةم فوتتد اظيتتت بمكانتتة خاوتتة داختتل المكتبتتات  ذ تعتتد 
فمجموعتتة المكتبتتة  هتتذا الموتتاد  العمتتود الفوتت   التتذ  ت تكتتدإ عليتت  نشتتاطات هتتذا المكتبتتات وختتدماتها .

الطبيتتة تمتتتادإ بخوووتتيتها التتتي تكتستتبها فتتي المجتتال الطبتتي كونتت  مجتتاال دا تتم الا كتتة والتطتتو  معتمتتدا 
الجاند التطبيوي بد جة كبي ة  لذا البد أن تشتمل مجموعة المكتبتة علتا موتاد  المعلومتات التتي توطتي 

 كل المجاالت العلمية . 
مكتبتات المستشتفيات جميتق موتاد  المعلومتات الو قيتة وغيت  الو قيتة لذا تت ى البااثتة أن توتنتي          

كالدو يات االلكت ونية المتخووة في المجاالت الطبية الطت ع االطبتا  علتا ااتدث التطتو ات فتي هتذا 
المجال والذ  يشهد الكثي  متن التطتو ات وغتدإا ة االنتتا  الفكت   فيت  واالشتت ا  بوواعتد المعلومتات الطبيتة 

دالين فرتت  عتتن شتتبكات المكتبتتات الماوستتبة والتتتي لهتتا دو  كبيتت  فتتي عمليتتة الاوتتول علتتا كواعتتدة ميتت
 وفيما يلي ع ض لمجموعة مكتبات المستشفيات : . األنت نتة خوووا بوجود خطوط مجموعة المكتب

 * مكتبة مستشفى الخنساء التعليمي : 
فمعظتتتم مجموعتتتة تاتتتتو  مجموعتتتة المكتبتتتة علتتتا الكتتتتد والتتتدو يات واألقتتت اص المكتنتتتدإة 

 المكتبة هي كتد أجنبية م وكما موراة في الجدول اآلتي : 
 المجموع اللغة المادة

 انكليزي عربي
 1177 1102 75 كتب

 23 21 16 دوريات
 342 342 - أقراص
 1556 1465 91 المجموع

 ل يبين مجموعة مكتبة الخنسا 6الجدول  قم ل
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األجنبيتتتتة تاتتتتتل الم كتتتتدإ األعلتتتتا رتتتتمن ن اتتتتظ متتتتن ختتتت ل الجتتتتدول أعتتتت ا أن الكتتتتتد 
متتتق  ُدمجتتتتلتتتدو يات  ال  ن األقتتت اص ا فتتتيمجموعتتتة المكتبتتتة فهتتتي تشتتتكل الوالبيتتتة العظمتتتا وكتتتذا الاتتتال 

هتتذا األقتت اص فتتي ستتجل ختتاص يشتتتمل علتتا  تستتجلالع بيتتة عتتن االنكليدإيتتة كتتذل  لتتم  ولتتم تفوتتلبعرتتها 
المجموعتة  ومتقتوتل كملاتق للكتتد . عنوان الو ص واالختواص م وان نستبة كبيت ة متن هتذا األقت اص 

 يوجد وسا ل تعليمية وهي ل جهادإ  نعاش طفل م أجنة م اوض أم أة ل . 
األكثتت   التخووتتاتمنهتتا بفتتت ات متباعتتدة وفتتق  فتتي أوقتتاتالمجموعتتة  ويوتتل الاتتديث متتن هتتذا

وف ايويتتة مثتتل اختوتتاص النستتا ية واألطفتتال وج ااتتة األطفتتال ثتتم يرتتاف الاتتديث  لتتا الوتتديم علتتا ال فتت
لعتتدم وجتتود سياستتة خاوتتة لتنويتتة واستتتبعاد الكتتتد الوديمتتة . وفيمتتا يتتأتي عتت ض ألمثلتتة الكتتتد والتتدو يات 

 واألق اص المتوف ة في المكتبات مق توري  لكيفية تونيف الكتد علا ال فوف .  
  )الكتب(مثال // 

  لرفتسلسل الكتاب على ا               36 تكنولوجيا وسائل منع الحمل   أساسيات
 االختصاص على الرف )عالمة إرشادية(       نسائية                                                 

215Pocket Pediatrics .          
 أطفال                                                         

 المجلة الدوائية )الدوريات (    

JAMA( The Journal of American Medical Association )  
     Mammographyلس ي    / ال األق اص ل علم المناعة 

 * مكتبة مستشفا األو ام والطد النوو  التعليمي :   
مجموعتتتة دو يات واألقتتت اص المكتنتتتدإة ومعظتتتم تاتتتتو  مجموعتتتة المكتبتتتة علتتتا الكتتتتد والتتت

 المكتبة هي كتد أجنبية م وكما موراة في الجدول اآلتي : 
 المجموع اللغة ادةالم

 انكليزي عربي
 406 362 44 كتب

 43 32 11 دوريات
 51 51 - أقراص
 500 445 55 المجموع

 ل يبين مجموعة مكتبة مستشفا األو ام7الجدول  قم ل
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ن اتتتتظ متتتتن ختتتت ل الجتتتتدول أعتتتت ا أن الوالبيتتتتة العظمتتتتا متتتتن المجموعتتتتة هتتتتي موتتتتاد  
التدو يات  لكتن  ول بفت ات متباعدة جدا وذل  عن ط يق الشت ا  معلومات انكليدإية . أما هذا المجموعة فت

نظتتام تنويتتة واستتتبعاد الموتتاد  الوديمتتة بعتتد استشتتا ة األطبتتا   تستتتعملالمكتبتتة و توتتل بوتتو ة مستتتم ة . 
 في المستشفا .   المتخووين

 ل  مثال // ل الكتد ل     دليل األطبا  والويادلة العاملين في الموول  ل بدون  قم تونيف 
Revision Total Knee    

 Journal of clinical oncologyل الدو يات ل   مجلة الع اق الدوا ية   /      
 Health Developmentل األق اص ل      

 * مكتبة مستشفى السالم التعليمي : 
واالنكليدإيتتة األقتت اص متتتوف ة بتتاللوتين الع بيتتة ولكتتن  تاتتتو  مجموعتتة المكتبتتة علتتا الكتتتد االنكليدإيتتة فوتتط م

 موراة في الجدول األتي : هي وكما 
 المجموع اللغة المادة

 انكليزي عربي
 1137 1137 - كتب

 238 208 30 أقراص
 1375 1345 30 المجموع

 ل يبين مجموعة مكتبة مستشفا الس م8الجدول  قم ل

تشتتتتا ة األطبتتتتا  يوتتتتل المكتبتتتتة موتتتتاد  اديثتتتتة وبوتتتتو ة مستتتتتم ة عتتتتن ط يتتتتق الشتتتت ا  بعتتتتد اس          
متتة لتاتتل فتتي المستشتتفا م بعتتد ذلتت  توتتوم مستتؤولة المكتبتتة بعمليتتة استتتبعاد الموتتاد  الودي المتخووتتين

 .مالها المواد  الاديثة 
 مثال// ) الكتب ( 

Textbook of Dermatology     جلدية     15            رقم تسلسلي على الرف 

  616.8     رقم تصنيف ديوي                                                         

     Implant logyالمعجم الطبي الموحد          /              ) األقراص (        

 * مكتبة مستشفا البتول التعليمي : 

تاتو  مجموعة المكتبة علتا الوالبيتة العظمتا متن الكتتد االنكليدإيتة م يوجتد فيهتا مجموعتة متن التدو يات 
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تاتتو  و فتي  ف ختاص بهتا م فتورتق ة مستتعملنها لم تجت د لترتم  لتا مجموعتة الكتتد كونهتا غيت   ال ا
 موراة في الجدول اآلتي :  هي المكتبة علا مجموعة من األق اص المكتندإة تعا  للمستفيدين  كما

 ل يبين مجموعة مكتبة مستشفا البتول9الجدول  قم ل

ن اتتظ متتن ختت ل الجتتدول أعتت ا أن الكتتتد الع بيتتة تاتتتل نستتبة رتت يلة جتتدا كونهتتا غيتت  
متباعتتدة قتتد توتتل ستتنة أو أكثتت  وعنتتد  فتتي أوقتتاتة أمتتا متتا يوتتل المكتبتتة متتن كتتتد اديثتتة فيكتتون مستتتعمل

يمة لعدم وجود سياسة خاوتة الستتبعاد المتوتادم ووول الكتاد يراف  لا ال ف دون استبعاد للكتد الود
 من الكتد . 

              cynecologyمثال //  ل الكتد ل  فه س األدوية الع بية    /  

 لالدو يات ل   مجلة المسي ة الواية    

The New Iraqi Journal Of Medicine  

       Pediatric Slidesل األق اص ل 

 

 

 

 

 

 

 المجموع اللغة المادة
 انكليزي عربي

 844 843 1 كتب
 70 70 - أقراص
 914 913 1 المجموع
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 الجمهوري التعليمي :  * مكتبة المستشفى
عتتن التتدو يات  تاتتتو  المكتبتتة علتتا مجموعتتة كبيتت ة متتن الكتتتد الع بيتتة واالنكليدإيتتة فرتت   

ليعت ف أعتدادها ولتم  تاتصمجموعتة المكتبتة لتم  غيت ل قت ص 110واألق اص المكتندإة التتي يبلتع عتددها ل
يوتتل المكتبتتة كتتتد لاتتد اآلن .   اوتتاؤهاعتتن التتدو يات التتتي لتتم يتتتم  تستتجل فتتي أ  ستتجل ختتاص فرتت   

 بعد استبعاد المتوادم منها .  التخوصمتباعدة ثم تراف  لا ال فوف اسد  في أوقاتودو يات 

   Radiology and Imagingمثال // ل الكتد ل الج ااة عند الدإه او   / 

 المجلة الطبية السعودية    ل   ل الدو يات

Interdisciplinary international journal of the American cancer society .  

      castric Band  ل األق اص ل  
تتتت ى البااثتتتة رتتت و ة اشتتتت ا  هتتتذا المكتبتتتات بالتتتدو يات االلكت ونيتتتة المتخووتتتة فتتتي           

المجاالت الطبية والكتد االلكت ونية المتوف ة في كثي  من المواقتق المتخووتة عتن ط يتق شتبكة 
ت المعلومات الماوسبة ل توال بوواعد البيانات الطبية مثل فر  عن االشت ا  بشبكا األنت نت

ميدالين لكي تودم للمستتفيد كتل متا هتو جديتد ومتطتو  فتي مجتال اختواوت  فمجموعتة المكتبتات 
لتت  ستتوى األقتت اص كتتتد والتتدو يات الو قيتتة فهتتي ال تمموتتاد  توليديتتة كال هتتيفتتي الوقتتت الاتتالي 

 المكتندإة . 

   :/ خدمات المكتبة 7
متتن ختت ل دإيتتا ة المكتبتتات الاظتتت البااثتتة أن جميعهتتا توتتدم خدمتتة ايعتتا ة الداخليتتة والخا جيتتة          

أن يكتتتون المستتتتفيد   الللمستتتتفيدين باستتتتخدام نظتتتام التتت ف المفتتتتوو وال يوجتتتد أ  شتتت وط خاوتتتة ل عتتتا ة 
ط لتوييتت هم كتتل منتستتد  لتتا المستشتتفا م باستتتثنا  األطبتتا  المويمتتين والتتدو يين تكتتون  عتتا تهم داخليتتة فوتت

يترتمن ل استم المستتعي  م عنتوان  والستجلالمكتبات نظام السجل لتستجيل ايعتا ة  تستعملث ثة اشه  . 
بيانتتتات هتتتذا  تتتتدخلالكتتتتاد م تتتتا يخ ايعتتتا ة واال جتتتاع م واالختوتتتاص التتتذ  ينتمتتتي اليتتت  المستتتتعي  ل ثتتتم 

 السجل علا الااسود . 

م في مكتبة مستشفا الخنسا  والمستشتفا الجمهتو   لكونهمتا أما خدمة التووي  واالستنسا  فتود        
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يمتلكان جهادإ تووي  واستنسا  . وبالنسبة للخدمة الم جعية فت  يوجتد قستم مستتول بتالم اجق فرت  عتن 
 عدم وجود كتد م جعية باستثنا  الوواميس الطبية والكشاف الطبي في بعض من هذا المكتبات . 

اديث يتم  ب غ المستفيدين بذل  عن ط يق تم ي  قا متة الكتتد التتي وفي اال ووول مود           
د اجها في لواة  ع نات المكتبة .   تول  لا المكتبات  لا أقسام المستشفا ل ط ع عليها وا 

متدة و  األو ام والس م والجمهتو   فوتط تودم للمستفيدين في مكتبة مستشفاف االنت نتأما خدمة            
 د الكتد المعا ة موراة في الجدول اآلتي :  ايعا ة وعد

 عدد الكتب المعارة مدة اإلعارة اسم المكتبة ت

 العدد مفتوح أيام 10 مكتبة مستشفى الخنساء 1

 العدد مفتوح يوم 15 مكتبة مستشفى األورام والطب النووي 2

 كتاب واحد أيام 7 مكتبة مستشفى السالم 3

 كتابين أيام 10 مكتبة مستشفى البتول 4

 العدد مفتوح أيام 3 مكتبة المستشفى الجمهوري 5

 ل يبين مدة ايعا ة والكتد المسموو بإعا تها في مكتبات المستشفيات10الجدول  قم ل

فكما الاظت البااثتة أن الختدمات المودمتة فتي هتذا المكتبتات هتي ختدمات توليديتة ال تواكتد             
أن توتدم ختدمات اديثتة ؛ لتذا عليهتا في الدول المتودمة  كبي ة خوووا  التطو ات الااولة في المكتبات ال

المباشت  بوواعتد البيانتات  كايااطة الجا ية والبتث االنتوتا ي للمعلومتات فرت  عتن خدمتة االتوتال اآللتي
ين هتتتذا المكتبتتتات دختتتول فتتتي المشتتت وعات التعاونيتتتة بتتتين المكتبتتتات ألغتتت اض تبتتتادل ايعتتتا ة بتتتم و الطبيتتتة

 في االختواص ذات  . ألخ والمكتبات ا

  :/ البناية واألثاث8
يكتتون فتتي مكتتان متوستتط فالخطتتوة األولتتا فتتي  نشتتا  أيتتة مكتبتتة تكمتتن فتتي اختيتتا  الموقتتق 

يسهل الووول  لي  من قبل جميق المستفيدين م كما يجد أن يكتون قتاب  للتوستق ورت و ة تتوفي  التهويتة 
واعد و فوف جيدة . فموقق المكتبتة عامتل مهتم يجتد أن والتدف ة واألثاث المكتبي المناسد من منارد وم

يؤخذ في الاسبان عند اختيتا  الموقتق المناستد م كمتا أن عتدد الوت ا  هتو ااتد األمتو  المهمتة التتي يجتد 
 أن تؤخذ بنظ  االعتبا  ألن  يادد اجم المكتبة .
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 * مكتبة مستشفى الخنساء التعليمي :   
م وهتتي غ فتتة وتتوي ة الاجتتم توتتق فتتي الطتتابق األ رتتي فتتتي  2ل م7X7تبلتتع مستتااة المكتبتتة ل          

الجتتتو غيتتت  مناستتتد  نهايتتتة مبنتتتا المستشتتتفا بتتتالو د متتتن بهتتتو المم رتتتين ل الكافيت يتتتا ل وهتتتذا متتتا يجعتتتل
ي مجموعتة الكتتد وتاتتا  عن الدإيتادة فت الموظفين فر    داعدأللرورا  والمكتبة غي  كافية للمطالعة ل
 تي : في الجدول اآل فهو مور  وعدداالمستوبلية . أما األثاث الاتمال الدإيادة  يق لا توس

 العدد نوع األجهزة واألثاث

 2 مناضد مطالعة

 2 مناضد للموظفين

 15 كراسي

 1 جهاز استنساخ

 1 طابعة

 2 أجهزة حواسيب

 1 جهاز الماسح الضوئي ) سكنر (

 17 رفوف

 41 المجموع

 في مكتبة مستشفا الخنسا  ل يبين أعداد األثاث11الجدول  قم ل 

 * مكتبة مستشفى األورام والطب النووي التعليمي :  
م وهي غ فة وتوي ة الاجتم توتق فتي الطتابق األول فتي نهايتة مبنتا 2ل م 7X7ع مسااة المكتبة لتبل     

 وتلوتاالمستشفا  ال أنها بعيدة عن الرورا  وايدإعا  للمكتبة قاعة ملاوة بهتا يتتم فيهتا األفت م العلميتة 
 :وف ة فيهتتتتتتتتتتتا هتتتتتتتتتتتيواالجهتتتتتتتتتتتدإة المتتتتتتتتتتتت 2ل م8X 8ماارتتتتتتتتتتت ات علتتتتتتتتتتتا المستتتتتتتتتتتتفيدين تبلتتتتتتتتتتتع مستتتتتتتتتتتااتها ل

. والمكتبتتة غيتت  كافيتتة متتن ل LCDم وث ثتتة اجهتتدإة تلفدإيتتون نتتوع ل جهتتادإ عتت ض ستت يداتم جهتتادإ داتاشتتو
عات الاتمتتتال الدإيتتتادة ايتتتث عتتتدد المتتتوظفين فرتتت  عتتتن الدإيتتتادة فتتتي مجموعتتتة الكتتتتد وتاتتتتا   لتتتا توستتت

   :تيفي الجدول اآل فهو مور  وعدداأما األثاث  ليةالمستوب
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 العدد نوع األجهزة واألثاث

 1 مناضد مطالعة

 1 مناضد للموظفين

 17 كراسي

 1 جهاز حاسوب

 1 طابعة

 5 البتوب

 9 رفوف

 7 مناضد للحاسوب

 42 المجموع

 ل يبين أعداد أثاث مكتبة مستشفا األو ام12الجدول  قم ل

 ى السالم التعليمي : * مكتبة مستشف
م وهي غ فة ووي ة الاجم توق في الطابق األ رتي فتي نهايتة  2ل م6X6تبلع مسااة المكتبة ل         

 وهتتي.  الكبيتت  ق بهتتالرورتتا  للمطالعتتة ل ةغيتت  مناستتبهتتا متتا يجعل؛ مبتتالو د متتن االدا ة مبنتتا المستشتتفا
الاتمتال  يق لتا توست فتاتتا مجموعة الكتد  عن الدإيادة في عدد الموظفين والمطالعين فر   لغي  كافية 

   تي:اآلفي الجدول  فهو مور  وعدداالدإيادة المستوبلية . أما األثاث 
 العدد نوع األجهزة واألثاث

 1 مناضد مطالعة

 3 مناضد للموظفين

 9 كراسي

 4 أجهزة حواسيب

 4 مناضد حاسوب

 20 رفوف

 41 المجموع

 ألثاث في مكتبة مستشفا الس مل يبين أعداد ا13الجدول  قم ل 
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 * مكتبة مستشفى البتول التعليمي :   
م وهتي غ فتة وتوي ة الاجتم توتق فتي الطتابق الثتاني فتي نهايتة  2ل م8X6تبلع مسااة المكتبة ل          

وتاتتتا   لتتا عتتدد المتتوظفين م والتناستتد تتت ميمم قديمتتة وتاتتتا   لتتا نتتا االستشتتا ية النستتا ية للمستشتتفامب
 تي : وأعدادهم كما موراة في الجدول اآلأما األثاث  ماتمال الدإيادة المستوبليةال يقتوس

 العدد نوع األجهزة واألثاث

 1 مناضد مطالعة

 2 مناضد للموظفني

 9 كراسي

 2 جهاز حاسوب

 2 مناضد للحاسوب

 1 جهاز عرض ساليدات

 8 رفوف

 1 جهاز عرض شفافيات

 26 اجملموع

 أعداد أثاث مكتبة مستشفا البتول ل يبين14الجدول  قم ل
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 * مكتبة المستشفا الجمهو   التعليمي : 

ن يتت بط بينهمتتا ممتت  وتتوي  يورتتق فيتت  تاوتتوي   انقاعتتتم وهتتي  2ل م4X7تبلتتع مستتااة المكتبتتة اتتوالي ل
 فوف افظ الكتتد توتق المكتبتة فتي نهايتة مبنتا المستشتفا فتي الطتابق األ رتي بتالو د متن دا  األطبتا  

 في الجدول األتي :   فهو مور  وعدداجو م  م للمطالعة للهدو  الذ  يعم المكان .  أما األثاث فال
 العدد نوع األجهزة واألثاث

 1 مناضد مطالعة

 2 مناضد للموظفين

 26 كراسي

 9 جهاز حاسوب

 8 مناضد للحاسوب

 1 جهاز داتاشو

 25 رفوف

 1 جهاز استنساخ

 1 طابعة

 1 عارضة دوريات

 72 المجموع

 ل يبين أعداد أثاث مكتبة مستشفا الجمهو  15الجدول  قم ل

البتد متن توستيق من خ ل اط ع البااثة علا بناية وأثاث مكتبات المستشفيات ت ى ان  
م اجتم المجموعتة وعتدد العتاملين فيهتا خوووتا متق الدإيتادة فتي المجموعتة والتوستعات ؤ هذا البنايتات لتت 

 وفي  األثاث واألجهدإة المناسبة والكافية للمستفيدين منها . المستوبلية فر  عن ت

 المشاكل التي تعاني منها مكتبات المستشفيات :  
 تأخ  ووول الكتد الاديثة باستم ا  .  -1
 لمكتبات للويام بالعمل المكتبي افتوا  المكتبات  لا م   وظيفي متخوص في مجال المعلومات وا -2
 فين الااليين في مجال العمل المكتبي . عدم وجود دو ات تد يبية للموظ -3
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وتتتو  مستتتااة المكتبتتتات واشتتتت ا  متتتوظفي المكتبتتتة متتتق المستتتتفيدين فتتتي نفتتتس المكتتتان ممتتتا يستتتبد  -4
 الرورا  للموظفين .  

ل غتتت اض  تستتتتعملفتتتي بعتتتض متتتن هتتتذا المكتبتتتات وهتتتي  ن وجتتتدت فتتت   االنت نتتتتعتتتدم وجتتتود ختتتط  -5
نمتتا يوتوتت  استتتعمالها علتتا المستتتفيدي ن متتن المكتبتتة كتتون المتت   العامتتل تنووتت  الخبتت ة فتتي المكتبيتتة وا 

 مجال العمل المكتبي فر  عن نوص الخب ة لديهم بأادث التطو ات التي اولت في مجال المكتبات . 

  :نتائج الدراسة 
 لود توولت الد اسة  لا جملة نتا   كان منها ما يأتي  : 

هيكتتتل  دا   ختتتاص مستشتتتفا دون وجتتود جميتتتق المكتبتتات رتتتمن الهيكتتتل ايدا   والتنظيمتتي لل دمتت  -1
 .   ةبكل مكتبة علا اد

غي  كافية فتي اغلتد األايتان  تُنفقعدم وجود ميدإانية مستولة خاوة بكل مكتبة والمخووات التي  -2
 الر و ية للمكتبة  .  باالاتياجاتوال تفي 

وتوص قلة عدد الموظفين ونوص الكواد  المتخووة في علتم المعلومتات والمكتبتات علتا وجت  الخ -3
 .مستوى توديم الخدمات  فأث  ذل  فيوانخفاض نسبة التد يد لدى الموظفين 

عدم وجود سياسة اختيا  وتدإويد لمواد  المكتبات فيتم التدإويد فيها عن ط يق استشا ة األطبتا  متق  -4
  دا ة المستشفا ثم تتم عملية الش ا  دون  ش ا  موظفي المكتبة بهذا العملية . 

نظتتام الستتج ت بتستتجيل بيانتتات الكتتتد  الستتتعمالهمنيتتة فتتي هتتذا المكتبتتات وذلتت  انعتتدام العمليتتات الف -5
نظتام تسلستلي للكتتد علتا الت ف باستتثنا  مكتبتة مستشتفا الست م التتي  واستتعمالالموجودة داخل المكتبة 

عتدم مواكبتة هتذا م ومتن نتتا   نظتام توتنيف ديتو  العشت    لتا جانتد األ قتام التسلستلية للكتتد  تستعمل
بتتات للتطتتو ات الااوتتلة فتتي مجتتال الفه ستتة كالميتاداتتتا والمتطلبتتات الوظيفيتتة للتستتجيلة الببليوغ افيتتة المكت

غيت  متخووتين فتي مجتال المعلومتات  ألن هتممثل هتذا التطتو ات  وقد جهلوا وجود FRBRالمع وفة د 
 والمكتبات ولم يشت   أ  ااد منهم في دو ة تد يبية في هذا المجال . 

الفه ستتتة والتوتتتنيف باستتتتثنا  مكتبتتتة مستشتتتفا الخنستتتا   تأداة متتتن أدوا أ مكتبتتتات عتتتدم امتتتت   ال -6
 جداول وكشافات نظام تونيف ديو  العش   .  تمتلكان اللتينومكتبة مستشفا الس م 

قلة ووول ايعداد الاديثتة متن الكتتد وانعتدام االشتت ا  بالتدو يات المتخووتة وافتوا هتا  لتا التنتوع  -7
كالكتد الم جعية وتوا ي  الباوث ... التخ . فجميتق المكتبتات تاتتو  علتا أعتداد  في مواد  المعلومات
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ما يؤد   لا عتدم جت د وهذا قليلة من الدو يات تم الاوول عليها عن ط يق ايهدا  من بعض الجهات 
 من قبل المستفيدين .  استعمالهاهذا الدو يات رمن مجموعة المكتبة فر  عن عدم 

دو يات االلكت ونيتتتتة وقواعتتتتد البيانتتتتات الطبيتتتتة فرتتتت  عتتتتن االشتتتتت ا  بشتتتتبكات انعتتتتدام االشتتتتت ا  بالتتتت -8
 المعلومات الماوسبة وعدم مواكبة هذا المكتبات للتطو ات الاديثة التي وولت  ليها المكتبات . 

                         لتتتتتا وجتتتتتود أعتتتتتداد كبيتتتتت ة                 الكتتتتتتد الوديمتتتتتةم فتتتتتأد ى ذلتتتتت عتتتتتدم وجتتتتتود نظتتتتتام تنويتتتتتة واستتتتتتبعاد لوالبيتتتتتة  -9
 .   الستعمالهامن الكتد تعود طبعاتها  لا سنوات قديمة جدا وامت   ال فوف فيها دون أهمية 

وتتو  اجتتم المستتااة فتتي المكتبتتات الطبيتتة فهتتي ال تناستتد عتتدد المستتتفيدين فرتت  عتتن مجموعتتة  -10
والتب يتتتد وايرتتا ة فرتت  عتتتن تفتوتتت   لتتا الظتت وف الجيتتتدة متتن ناايتتة التدف تتة وهتتي المكتبتتة وموظفيهتتا . 

 األثاث في بعض من هذا المكتبات . 

 األولتتتارتتتعف الختتتدمات التتتتي توتتتدمها هتتتذا المكتبتتتات واقتوتتتا ها علتتتا الختتتدمات التوليديتتتة بالد جتتتة -11
خدمتة ايعتا ة والتتي تفتوتت   لتا وجتود شت وط معينتتة ل عتا ة واالعتمتاد علتا المع فتتة بتين متوظفي المكتبتتة 

اجتتتدين فتتتي المستشتتتفيات بوتتتو ة أساستتتية فرتتت  عتتتن عتتتدم توتتتديمهم أل  خدمتتتة متطتتتو ة والمستتتتفيدين المتو 
واديثتتة كالبتتث االنتوتتا ي للمعلومتتات وخدمتتة االتوتتال اآللتتي المباشتت  ل توتتال بوواعتتد المعلومتتات الطبيتتة 

 كالمكتبات المتطو ة . 

لطبيتتة المتخووتتة أو خدمتتة التعتتاون بينهتتا وبتتين المكتبتتات األختت ى ا لتتا افتوتتا  المكتبتتات جميعهتتا  -12
 بين مكتبات المستشفيات نفسها . 

 :مقترحات الدراسة
 لود خ جت الد اسة بجملة موت اات كان منها ما يأتي : 

 وفولها عن الهيكل ايدا   للمستشفا  ةل  دا   تنظيمي لكل مكتبة علا ادر و ة تخويص هيك -1
 لر و ية . تخويص ميدإانية كافية ومستولة لكل مكتبة لتفي بااتياجاتها ا -2
ن يشتتكل المتخووتتون فتتي علتتم المعلومتتات أكتتات الوظيفيتتة المؤهلتتة والكافيتتة و  فتتد المكتبتتات بالم   -3

 منهم .  الكب ىوالمكتبات النسبة 
رتت و ة  شتت ا  متتوظفي المكتبتتات الاتتاليين فتتي دو ات تد يبيتتة متخووتتة فتتي المجتتال المكتبتتي ستتوا   -4

 داخل الوط  أو خا ج  . 
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يتتتا  وتدإيتتتد مكتوبتتتة ووارتتتاة لعمليتتتة تدإويتتتد المكتبتتتة بموتتتاد  المعلومتتتات رتتت و ة أعتتتداد سياستتتة اخت -5
 الاديثة والمتخووة في مجال العلوم الطبية . 

 فه سة وتونيف ذات طبعات اديثة .  تتوفي  أدوا -6
لترم  لا مجموعتة المكتبتات . فرت   ااوا هار و ة االشت ا  بالدو يات المتخووة وف دإها و  -7

كت ونيتتة ومتتن رتتمنها التتدو يات االلكت ونيتتة المتخووتتة ستتوا  عتتن ط يتتق عتتن االشتتت ا  بالموتتاد  االل
 أو الشبكات الماوسبة فر  عن االشت ا  بوواعد المعلومات الطبية مثل ميدالين .  األنت نتشبكة 

شتتت ا   -8 رتتت و ة تشتتتكيل لجنتتتة متخووتتتة ومؤهلتتتة للويتتتام بعمليتتتة تنويتتتة واستتتتبعاد الكتتتتد الوديمتتتة وا 
 مق األطبا  للويام بهذا العملية . موظفي المكتبات بالتشاو  

توستتتتتيق المبتتتتتاني الااليتتتتتة لكتتتتتي تستتتتتتوعد الدإيتتتتتادة فتتتتتي المستتتتتتوبل متتتتتن ايتتتتتث المجموعتتتتتة وعتتتتتدد             -9  
 الموظفين فر  عن المستفيدين .

تطتتوي  نظتتام ختتدمات المعلومتتات الاتتالي وتتتوفي  كافتتة المستتتلدإمات الرتت و ية لتوتتديم ختتدمات أكثتت  -10
 المكتبات المتطو ة وما تودم  من معلومات .  فعالية كي تواكد

رتت و ة ورتتق ب نتتام  للتعتتاون بتتين المكتبتتات الطبيتتة المتخووتتة ل فتتد هتتذا المكتبتتات بالمعلومتتات  -11
 الر و ية التي تكون بااجة اليها عن ط يق شبكات المعلومات وتوديمها للمستفيدين منها . 
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The Reality of Medical Library Services of State Hospitals 

in Mosul 
(Survey Study) 

Lect. Wasan Sami Saadallah 

 

Abstract  
       The study aims at identifying the nature and levels of the information 

services offered by libraries in teaching hospitals in Mosul in Iraq as , 

well as the evaluation of its building, furniture's, equipments, budget, 

employees, collection and the information technology used .  It also aims 

at diagnosing the libraries problems and obstacles in order to find their 

solutions .                                                                                                 

         The study used the servey method and the data were collected 

through interviews with the librarians and other library employees . A 

random specimen of(5) hospitals libraries  were slected .                                              

         The study concludes that the information services delivered by this 

library are traditional , and ended with many recommendations 

concerning cooperation with other specialized libraries through 

information networks in order to offer the users as quickly as possible .                                  

 


