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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون ا /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يج
َ
ب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 املكتبة املركزية جلامعة املوصل تأهيل داعاد إِلالتخطيط االسرتاتيجي  

 دراسة حالة

  مسية يونس اخلفاف  و حازم سامل زبيد 

19/4/2020 تأريخ القبول:       5/1/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ة لجةمعة المكتبة المركزي تأهيل داعةد لإ تستعرض الدراسة التخطيط االستراتيجي        
م مع ءهة من جديد بمة يتالتأهيل داعةد لإ الموصل مع امكةنية وضع خطة استراتيجية 

التي تعرضت لهة المكتبة  زمةتتمثل مشكلة الدراسة في الأ  مكةنتهة العلمية في الجةمعة،
الدراسة من  أأهميَّة، وتنبع رهةبيالإ  داعنةصر تنظيم داداعش منالمركزية لجةمعة الموصل 

بيةن  إإداعدادمن  ًءااتيجي في المكتبةت الجةمعية بدالتخطيط االستر  ؤدِّيهيلدور الذي ا أأهميَّة
 سلوب داعلمي لمواجهة داعن طريق االستعداد بأ  الَّ إإ رسةلة والقيم لهة وهذا لن يتحقق الرؤية وال

تهدف و  ،متعدد  تواجه المكتبةت الجةمعية شكةليةتإإ متطلبةت المستقبل ومة يحمله من 
التي تعرضت لهة المكتبة المركزية في جةمعة الموصل  زمةالتعرف داعلى الأ  ىإإلالدراسة 

التي تقوم بهة قبل  داعمةلشطة والأ نهة والأ أأقسةمع المكتبة المركزية و والتعرف داعلى واق
والتعريف بخطوات التخطيط االستراتيجي في المكتبةت ودوره هة وبعد 2014داعةم  أأحداث
هم العنةصر التي تحتةجهة الخطة أأ عرف داعلى كزية والتالمكتبة المر  تأهيل إإداعةد في 

المكتبة المركزية في جةمعة الموصل، واتبعت الدراسة منهج  تأهيل داعةد لإ االستراتيجية 
 داعن دراسة الحةلة في التعرف داعلى واقع المكتبة المركزية لجةمعة الموصل فضاًل 

بمجموداعة من النتةئج  راسةمجموداعةتهة وموظفيهة والخدمةت المقدمة فيهة. وقد خرجت الد
 :برزهةأأ 

                                                 

 كلية اآلداب/جامعة الموصل.المعلومات وتقنيات المعرفة/ قسم طالبة ماجستير / 
 كلية اآلداب/جامعة الموصلوتقنيات المعرفةالمعلومات / قسم مساعد أستاذ /. 
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كبر أأ  إإلىضت المكتبة المركزية لجةمعة الموصل تعرَّ  نَّ أأ ن من خالل الدراسة تبيَّ  -1
( بحرق المكتبة المركزية 2014قةم تنظيم داداعش في بداية داعةم ) ؛ إذهجمة في تةريخهة

فقدت العديد من المكتبة  نَّ أأن من نتةئج داعملية الحرق في جةمعة الموصل بةلكةمل وتبيَّ 
ن أوائل القر  إإلىالكتب النةدر  والمخطوطةت والصحف العراقية التي يعود تةريخهة 

 الفتر  العثمةنية. إإلىالعشرين والخرائط والكتب تعود 

يشغل  الموقع البديل للمكتبة المركزية غير مالئم للعمل المكتبي حةلية حيث نَّ أأ تبين  -2
 العمل المكتبي فضاًل ة يعيق داعملية انسيةبية ن قسم ممَّ مكثر أأ المكةن الواحد في المكتبة 

 إإلىخرى بعيد  داعن المكتبة ممة يؤدي أ  مةكن أأ  إإلىوموظفي المكتبة  أأقسةمداعن توزيع 
 المكتبة". أأقسةمصعوبة في سير وانسيةبية العمل بين 

 خطة استراتيجية للمكتبة المركزية سوف يسةداعد داعلى إإداعدادان  إإلىتوصلت الدراسة  -3
هة من خالل اداعتمةد انموذج فةيفر تأهيل ا إداعةد داعمل المكتبة والنهوض بهة من جديد و  أأداء

بنةء وتطوير المكتبة المركزية لجةمعة  داعةد لإ للتخطيط االستراتيجي وهو انسب انموذج 
 الموصل.
 :برزهةأأ وخرجت الدراسة بمجموداعة من المقترحةت كةن         

ةلمرونة والقدر  داعلى التوسع واالمتداد المستقبلي توفير مبنى مالئم للمكتبة يتسم ب -1
داعداد المجموداعةت أأ كزيةد   المتطلبةت المستقبلية التي قد تطرأ داعلى المكتبة إإلىاستنةدا 
 داعداد المستفيدين.أأ وزيةد  

يجد  ؛ إإذثة في جميع المجةالت المختلفةالمكتبة بمصةدر المعلومةت الحدي تدزو  -2
داعالم المستفيدين بهة داعن إإ  فضاًل داعنجةل تخصصه مة هو جديد في م المستفيدين كل

حةطة بث االنتقةئي للمعلومةت وخدمة الإ طريق خدمةت المعلومةت المتطور  منهة خدمة ال
 الجةرية...الخ.

المكتبة من بنةء المجموداعةت وتطوير  أأداعمةلتوظيف تكنولوجية المعلومةت في كةفة  -3
دث التقنيةت من النظم حأأ  داعن توفير الخدمةت والعمل داعلى رفع جود  العمل فيهة فضاًل 

 جهز  لمواكبة التطورات الحةصلة في مجةل العمل المكتبي.والأ 

 معلومةت، خدمةت، تقنيةت. الكلمات المفتاحية:        
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 :طار العام للدراسةالإ -1

 :مقدمة 1-1
ةداعة القرارات لصن ةمنظمً  وداعماًل  االتخطيط  للمكتبةت و مراكز المعلومةت جهدً  عد  ي           

يصيغ هوية المكتبة أو مركز المعلومةت و يبرز وجودهة وهو مجموداعة  الَّذيالمصيرية 
العلية  دار من المبةدئ و الخطوات و الدوات التي صممت لكي تسةداعد كل من )الإ 

التصرف بشكل استراتيجي التفكير و  في والمخططين والمؤسسة الم المشرفة داعلى المكتبة(
رضةء  إإلىةداعد المكتبة داعلى صنع قرارات فعةلة تؤدي المر الذي يس تحقيق رسةلتهة وا 

المستفيدين في ظل مة يحيط المكتبة من نقةط قو  و ضعف في بيئتهة الداخلية وفرص 
 وتهديدات  في بيئتهة الخةرجية .

 :مشكلة البحث1-2
الذي يتصف به  ركةئز العمل المنظم والمنسق أأكثرحد أأ التخطيط االستراتيجي  عد  ي        

االسةسية واالجراءات  هدافةداعي فمن خالله تتحدد الغةيةت والأ كل داعمل و جهد جم
و بعد الدمةر الذي حصل في  هدافهذه الغةيةت والأ  إإلىللوصول  زمةاللوالتدابير ا

التي تعرضت  زمةالدراسة في الأ  ةاذ تتمثل مشكل ؛لمحةفظة نينوى  2014داعةم  أأحداث
داعنةصر تنظيم داداعش مع امكةنية وضع خطة  منركزية لجةمعة الموصل لهة المكتبة الم

ف وسو  .م مع مكةنتهة العلمية في الجةمعة ءهة من جديد بمة يتالتأهيل داعةد لإ استراتيجية 
 :تيةتجيب الدراسة داعلى التسةؤالت اآل

 "التي تعرضت لهة المكتبة المركزية في جةمعة الموصل؟ زمةمةهي الأ  .1
هة ومجموداعةتهة والمالك أأقسةمة المركزية لجةمعة الموصل من حيث  مةهو واقع المكتب .2

 الوظيفي فيهة؟
 لمقصود بةلتخطيط االستراتيجي في المكتبةت ومراكز المعلومةت؟ا مة .3
 مةهي الخطوات المتبعة لعملية التخطيط االستراتيجي في المكتبةت؟  .4
مكتبة المركزية ال تأهيل إإداعةد  أأجلمةهي الخطة االستراتيجية التي وضعت من  .5

 لجةمعة الموصل؟
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 :الدراسة َأهميَّة 1-3

الدور الذي يلعبه التخطيط االستراتيجي في المكتبةت  أأهميَّةالدراسة من  أأهميَّةتنبع         
بيةن الرؤية والرسةلة والقيم لهة وهذا لن يتحقق اال داعن طريق  إإداعدادالجةمعية بداية من 

ة متطلبةت المستقبل ومة يحمله من اشكةليةت متعدد  االستعداد بأسلوب داعلمي لمواجه
 تواجه المكتبةت الجةمعية .

المكتبة المركزية في جةمعة الموصل حيث  أأهميَّةالدراسة من  أأهميَّةكمة تأتي           
 ا إداعةد الحصول داعلى المعلومةت التي يحتةجونهة و  أأجلتعد المرجع االسةسي للبةحثين من 

 م مع مكةنتهة العلمية في الجةمعة.هة بمة يتالءتأهيل
 الدراسة َأهداف 1-4

 :يأتي مة إإلىتهدف الدراسة 
 التي تعرضت لهة المكتبة المركزية في جةمعة الموصل. زمةالتعرف داعلى الأ  .1
     التي تقوم بهة قبل  داعمةلهة واالنشطة والأ أأقسةمالتعرف داعلى واقع المكتبة المركزية و  .2

 .2014داعةم  داثأأحوبعد  2014داعةم  أأحداث
المكتبة  تأهيل إإداعةد التعريف بخطوات التخطيط االستراتيجي في المكتبةت ودوره في  .3

 .المركزية
المكتبة  تأهيل داعةد لإ التعرف داعلى اهم العنةصر التي تحتةجهة الخطة االستراتيجية  .4

 المركزية في جةمعة الموصل.
 :حدود الدراسة:  1-5

 لى المكتبة المركزية لجةمعة الموصل.تقتصر الدراسة داع الحدود المكانية:
 ."2019-2014واقع المكتبة المركزية لجةمعة الموصل داعةم منذ الحدود الزمانية: 
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 الدراسات السابقة 1-6
عصام عبيد. التخطيط االستراتيجي في مؤسسات المعلومات: دراسة تخطيطية في " -1

 (1)."األسس والمعايير للرؤية والرسالة في مجتمع المعرفة
محةولة الكشف داعن تطبيق مؤسسةت المعلومةت السعودية  إإلىتهدف هذه الدراسة "        

للتخطيط االستراتيجي من خالل تصميم رؤية ورسةلة فةداعلة تخةطب بهة مجتمع المعرفة 
التخطيط االستراتيجي في مؤسسةت المعلومةت  أأهميَّةالمحلي والعةلمي وبيةن مفهوم و 

بيةن الرؤية والرسةلة في مؤسسةت المعلومةت  إإداعدادت التخطيط في والتعرف داعلى مقومة
والتعرف داعلى االفتراضةت الخةصة بةلتخطيط االستراتيجي والمرتبطة بمؤسسةت 
المعلومةت والكشف داعن مبررات التخطيط االستراتيجي في مؤسسةت المعلومةت والتعرف 

بيةن الرؤية والرسةلة الكشف وتصميم  داعدادداعلى داعنةصر التخطيط االستراتيجي الجيد لإ 
داعن مدى تطبيق مؤسسةت المعلومةت السعودية لعنةصر التخطيط االستراتيجي والكشف 

 داعن خطوات العملية لصيةغة بيةن الرؤية والرسةلة.
وخرجت الدراسة بمجموداعة من النتةئج من اهمهة القصور الشديد في توافر         

ةت محل الدراسة وافتقةرهة للسمةت واالسس التخطيط االستراتيجي في مؤسسةت المعلوم
داخل تلك المؤسسةت حيث تبين وجود  هدافوالمعةيير السليمة لتبني الرؤية والرسةلة والأ 

من حيث داعمومية الرؤية  هدافضعف في صيةغة بعض جوانب الرؤية الرسةلة والأ 
اهم وضعف استشرافهة المستقبل وداعدم دقة التعبير في بعض جوانب الرسةلة ومن 

مقترحةتهة وضع تخطيط مقترح لهذه االسس والمعةيير لتصميم بيةن الرؤية والرسةلة في 
مؤسسةت المعلومةت العربية  في مجتمع المعرفة والعمل داعلى تعزيز مظةهر القو  ودداعم  

هذه  أأداءداعوامل تحقيقهة وفي الوقت نفسه العمل داعلى سد الفجوات والثغرات في 
 ."ء بدورهةاالرتقة أأجلالمؤسسةت من 

 

                                                 

اسية تخطيطيية فيي السيس والمعيةيير داعصةم داعبيد. التخطييط االسيتراتيجي فيي مؤسسيةت المعلوميةت: در 1))
     للرؤيييييية والرسيييييةلة فييييييي مجتميييييع المعرفييييية. متييييييةح داعليييييى الييييييرابط:   

 http://kenanaonline.com/files/0050/50161  2019\10\28تةريخ االسترجةع 
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 (1)Schulz،lisa. Strategic Planning in a University Library. 

Marketing   

 (1) . Library Services 

التخطيط  أأهميَّةتتنةول الدراسة التخطيط االستراتيجي في المكتبةت الجةمعية من حيث "
تتجةوب مع  للمكتبةت الجةمعية والدوافع االسةسية لعملية التخطيط وفرق العمل التي

( بةلقيةم Maryville Universityالتخطيط ممثال بتجربة بمكتبة لويس بجةمعة مةرفيل)
واداعضةء هيئة تدريس والنتةئج  ا إدار بةلتخطيط االستراتيجي للمكتبة طالبة وداعةملين و 

المرجو  من تلك العملية كمة تنةولت الدراسة داعنةصر التخطيط الشةمل للمكتبةت الجةمعية 
 ةبعيد  المدى والتغييرات الجوهرية التي احدثه هدافالرؤية والرسةلة والقيم والأ بداية من 

 ."التخطيط االستراتيجي للمكتبة
 :اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 1-7
المكتبة  حةل تختلف هذه الدراسة داعن الدراسةت السةبقة في انهة ركزت داعلى واقع         "

التي مرت بهة مدينة الموصل ومة تعرضت اليه المكتبة من دمةر  اثحدالمركزية بعد الأ 
هة تأهيل إإداعةد  أأجلوحرق لكةفة محتويةتهة والعمل داعلى كيفية وضع خطة استراتيجية من 

 إإلىخدمة البةحثين وتسهيل وصولهم  إإلىمكةنتهة كمركز داعلمي يهدف  ا إداعةد من جديد و 
 . "م الحركة البحثية  داخل جةمعة الموصلمصةدر المعلومةت التي يحتةجونهة بمة يخد

 :التخطيط االستراتيجي في المكتبات الجامعية"-2
يعرف التخطيط االستراتيجي: بةنه مجموداعة من المفةهيم واالجراءات والدوار           

هة فهو إذًا جهد منظم أأداعمةلالعلية في المكتبة داعلى القيةم ب دار المصممة لمسةداعد  الإ 
 (2)رات جوهرية والقيةم بتصرفةت أسةسية من شأنهة أن تشكل وتوجه المكتبة.التخةذ قرا

                                                 

(1)Schulz,lisa. Strategic Planning in a University Library.Marketing Library 
Services: 

Vol. 12 No. 5 .1998. Available at : 
       29\10\2019   http://www.infotoday.com/mls/jul98/story.htm  

 هيوم ومسيتويةت ومراحيل. متيةح داعليى اليرابط:      ( البليدواي، داعميةر هيةدي. التخطييط االسيتراتيجي مف2)
 https://hrdiscussion.com     :1/8/2018تةريخ االسترجةع 
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 هدافويعرف التخطيط االستراتيجي :داعملية من القرارات التي تتخذهة المؤسسة لتحديد الأ 
 (1).جلالطويلة الأ  هدافوتحديد مسةر العمل لتحقيق تلك الأ 

داعةم: بةنه أسلوب منظم بعيد المدى وتعرف البةحثتةن التخطيط االستراتيجي بشكل         
تقوم به المكتبة من خالل وضع رؤية ورسةلة واجراء تحليل للبيئة الداخلية لمعرفة نقةط 

الفرص والتهديدات ومن ثم وضع  تحديدالقو  و الضعف واجراء تحليل للبيئة الخةرجية ل
 ."استراتيجية يمكن تحقيقهة خالل فتر  زمنية معينة أأهداف

 التخطيط االستراتيجي للمكتبات و مراكز المعلومات  ةَأهميَّ  2-1
هنةك مجموداعة من العوامل التي يمكن من خاللهة معرفة أهمية التخطيط بةلنسبة  

 : يأتي للمكتبةت و مراكز المعلومةت وتتمثل بمة
 يسةداعد في تحديد مسةر العمل في المكتبة. .1
 كتبة .يسةداعد في تطوير النتةئج المرجو   والغرض من وجود الم .2
هوية للمكتبة و تلبية احتيةجةت المستفيدين و مسةندتهم داخل  ترسيخيعمل داعلى  .3

 المكتبة ممة يزيد من كفةء  العمل.
تحسين نوداعية القرارات التي تتخذهة المكتبة وذلك من خالل التركيز داعلى  إإلىيؤدي  .4

 (2)المور الحيوية و التحديةت التي تواجه المكتبة في المستقبل.
 لتخطيط داعلى معرفة الفرص والمخةطر المستقبلية.يسةداعد ا .5
خفض  إإلىمكةنيةت المتةحة ممة يؤدي التخطيط داعلى االستغالل االمثل للإ يعمل  .6

 (3)ادنى حد. إإلىالتكةليف  
 الخةرجية.لالحتيةجةت و المطةلب الداخلية و يسةداعد المكتبة داعلى ان تستجيب بفةداعلية  .7

                                                 

(1)ToKnow Corp.  strategic planning.available at:    https:\\www 
.yourdictionary.com at 1\10\2019    

حمييييييد نةفع.الحوسييييييبة فييييييي المكتبييييييةت ومراكييييييز المعلومةت. داعمييييييةن:دار صييييييفةء للنشيييييير ( المدادحيييييية ،أ2)
 .23-22.ص2011والتوزيع،

( ربحيييييييييييي مصيييييييييييطف داعلييييييييييييةن. ادار  المكتبةت:االسييييييييييييس والعمليةت. داعميييييييييييةن:دار صيييييييييييفةء للنشيييييييييييير 3)
 .119-118.ص2009والتوزيع،
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داعلية أكثر حين في المكتبة من القيةم بأدوارهم بفة الهيئة العةملةالعلية و  دار يمكن الإ  .8
 (1)."استراتيجيةت  تم صنعهة من خالل مشةركةتهميكون لديهم رؤية و 

 متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي داخل المكتبات الجامعية 2-2
مة التخطيط االستراتيجي تتمثل بيتم تطبيق نظةم مجموداعة من المقومةت الرئيسة ل هنةك
 :يأتي

 تهيئة المكتبة للقيام بعملية التخطيط االستراتيجي :)االستعداد( :الً وَّ أَ 
داعملية تهيئة المكتبة للقيةم بعملية التخطيط االستراتيجي من أهم متطلبةت  تعد           

 ي :أتي االستراتيجي حيث تتم من خالل مة فعةلية التخطيط
ومديري المكتبة بصفة خةصة بأهمية  العلية دار اقتنةع أداعضةء المكتبة بصفة داعةمة والإ -1

 خطة استراتيجية من خالل نظةم متكةمل لعملية التخطيط . إإداعداد
التأكد من انتمةء االداعضةء لهة واستعدادهم للعمل الجمةداعي واقتنةداعهم بمصلحة المكتبة -2

 (2.)"والمنةفع التي سيحصلون داعليهة
  :متعلقة بالتخطيط االستراتيجيالمعلومات لاللمام بالمفاهيم ال تصاصيثانيا:توفر أخ"

تي التخطيط والتنفيذ ممة يالمعلومةت المسؤول والمشةرك داعن داعمل تصةصيخا يعد        
يتطلب ان يمتلك مجموداعة من الكفةءات والمعةرف والمهةرات في مجةل التخطيط 

 االستراتيجي ومن أهم المهةرات والمعةرف التي لهة داعالقة بةلتخطيط االستراتيجي هي:
 الطالع داعلى المهةرات الدارية والقيةدية الضرورية .ا -1
ينبغي ان يكون داعلى معرفة بأهم النظم والمفةهيم والنظريةت والفلسفةت الدارية  -2

 الحديثة. 
 (3.) "وأسةليب التفكير اليجةبي طرائقاستخدام  -3

                                                 

مكتبييةت الجةمعييية . )رسييةلة ( مزهييود رشيييد .التخطيط االسييتراتيجي ودوره فييي زيييةد  فةداعلييية العييةلمين بةل1)
 .25.ص2016تبسة:جةمعة العربي،-مةجستير(. الجزائر

داعيداد الخطةالسيتراتيجية .  السيكندرية :دار  2 ( مصطفى محمود أبو بكر . دليل التفكيير االسيتراتيجي وا 
 .22-21.ص2000الجةمعة الجديد ،

النيييييييور للنشييييييير والتوزييييييييع  ر  :دارھ( أميييييييةني رجيييييييب .السيةسييييييية الداريييييييية : تحيييييييديةت وطميييييييوح .  القييييييية3
 .52.ص2005،
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 القدرة على صياغة رسالة المكتبة : ا:ثالثً "
المكتبة والغةية من وجودهة  داعمل ءالجوهري( لبدلة السبب الرئيس )الرسة عد  ت        

العمل داعلى تحقيقهة ولذلك تعد  إإلىواالداعتبةر الرئيس في بنةء الغةيةت التي تسعى المكتبة 
 الرسةلة مهمة لنهة :

العالقة بهوية المكتبة   ذويتسةداعد في تعريف العةملين والعمالء وفئةت الجمةهير  -1
 اتجةهةت النمو الخةصة بهة . وفهم

 يجةبية نحو المكتبة .العمل داعلى بنةء االتجةهةت الإ  -2
 (1ستراتيجية .)في تنمية اال مهمة ادورً  تؤدِّيصيةغة رسةلة المكتبة  -3

 توفر المعلومات التي يتطلبها نظام التخطيط االستراتيجي : ا:رابعً 
راية بهة هنةك مجموداعة من االمور االسةسية ينبغي داعلى المكتبة ان تكون داعلى د          

 تنفيذ داعملية التخطيط االستراتيجي وهي: أأجلمن 
إداعداد  أأجلمةهي العنةصر الداخلية والخةرجية المطلوب توفير معلومةت داعنهة من  -1

 االستراتيجية . الخطة

 متوفر  .المةهي مصةدر الحصول داعلى المعلومةت سواء المتوفر  أو غير  -2
إداعداد الخطة  أأجلن مةهي الدوات والوسةئل للحصول داعلى المعلومةت م -3

 (2.)"االستراتيجية
 استمرارية التفكير االستراتيجي : خامسا:"

 منمن أهم االستثمةرات الحقيقية للمكتبة هو استمرارية التفكير االستراتيجي           
أداعضةء المكتبة ويتطلب تحقيق االستمرارية في التفكير االستراتيجي العديد من المقومةت 

  :منهة
 م متكةمل للمعلومةت يسةداعد أداعضةء المكتبة داعلى متةبعة التغيرات في بيئتهةإنشةء نظة -1

 المكتبة ورسةلتهة . أأهدافسواء الداخلية او الخةرجية  ويوجههم للتكيف معهة بمة يحقق 

                                                 

 .179.ص2010( السكةرنة، بالل خلف.التخطيط االستراتيجي.  داعمةن: دار المسير  للنشر والتوزيع، 1
 .24-23محمود أبو بكر ،مصطفى .مرجع سةبق.ص 2)
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المكتبة  أأهدافتصميم النظةم وربط الحوافز بإنجةز الخطط االستراتيجية وتحقيق  -2
 ورسةلتهة.

 العليا في التخطيط االستراتيجي : دارةأولى مستمرة للإ ا: إعطاء أولوية سادسً 
 دار يتوقف نجةح المكتبة  في داعملية التخطيط داعلى درجة الهمية التي تعطيهة الإ        
 لعملية التخطيط ويتم ذلك من خالل المؤشرات االتية: العلية

نة بةلوقت الذي العلية لنظةم التخطيط االستراتيجي مقةر  دار الوقت الذي تخصصه الإ -1
 تضيعه في الجراءات التنفيذية .

العلية واستعدادهة لداعطةء المزيد من الوقت والجهد  دار إدراك أداعضةء المكتبة لرغبة الإ -2
 لزيةد  فعةلية نظةم التخطيط االستراتيجي .

 (1)العلية لتحمل أداعبةء تكلفة ومخةطر داعملية التخطيط االستراتيجي. دار مدى استعداد الإ -3
 سابعا: تناسب هيكل المكتبة مع عملية التخطيط االستراتيجي :

من الضروري أن يتنةسب هيكل المكتبة الحةلي مع داعملية التخطيط            
بين العةملين  داعمةلاالستراتيجي من خالل الهيكل التنظيمي يمكن القيةم بتحديد وتقييم الأ 

 وقنوات التنسيق الرسمية وتسلسل القيةد .

تقسيم  مةيكونةن مصدر قو  المكتبة: وه نيالتنظيمي الجيد  يجب أن يتضمن داعنصر  الهيكل
 أأهدافالقيةم بإنجةز المهةم بفةداعلية لتحقيق  أأجلالعمل بحسب االختصةص والتنسيق من 

 : تيةالمكتبة بشكل أفضل والبد من الجةبة داعلى السئلة اال
 دمةت المختلفة .النسبية والخ هميَّةهل يعكس الهيكل التنظيمي الأ  .1

 (2)."هل هنةك تحديد واضح للصالحيةت أو السلطةت مع المسؤوليةت .2
من االمور المهمة داعند بنةء هيكل تنظيمي سليم ومنةسب للمكتبة هو ان كفةء  المكتبة "

 مهةمهة. أأداءحد كبير داعلى سالمة الهيكل التنظيمي للنهوض برسةلتهة و  إإلىتتوقف 
 

                                                 

( اليييييييعمري ، سييييييةمي .فعةلييييييية تخطيييييييط المييييييوارد البشييييييرية فييييييي ظييييييل التخطيييييييط االستراتيجي. )رسييييييةلة 1
 .23-22. ص2007 الجزائر:جةمعة محمد بوضيةف، مةجستير(.

 .25. ص2005سعد غةلب يةسين .الدار  الستراتيجية. داعمةن : دار اليةزوري للنشر والتوزيع ، 2)



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )      (                 87/1العدد )ملحق                           

 537 

  :تيجي في المكتبات الجامعيةمراحل التخطيط االسترا 2-3
 التحليل البيئي: اوال:

مور التي البيئة التي تعمل بهة المكتبة ومواجهة القضةية وال   الحةطة بظروف دتع       
  إإلىيمكن أن تؤثر في تقدمهة احد الجوانب المهمة في داعملية التخطيط لذلك فنحن بحةجة 

تحليل النتةئج و تقميمهة للتعرف داعلى  العمل داعلى تجميع المعلومةت وتمحيصهة ومن ثم
 (1)غيرهة من العوامل التي سوف يكون لهة تأثير داعلى مستقبل المكتبة .افعة و القوى الد

 ويركز التحليل البيئي داعلى بعدين مهمين وهمة:
 تحليل البيئة الخارجية:-أ

 ي مسةرهة والتغيير ف إإلىدي ؤ ت الَّتيخةرج المكتبة  أوتتمثل بةلعوامل التي تنش         
 تستطيع المكتبة ان تؤثر فيهة. وتشمل:

وهي التي تعبر داعن الوضع السيةسي والقةنوني الذي تعمل فيه  العوامل السياسية: .1
 المكتبة ومنهة نظةم الحكم ،والعالقةت الدولية والتشريع.

الذي يحيط بةلمكتبة ومنهة:  وتعبر داعن الوضع االقتصةدي العوامل االقتصادية: .2
 معدالت االنتةج. معدل االستثمةر، ومي،الدخل الق

ينبغي داعلى  ذيمدى التطور التكنولوجي ال إإلىوهي التي تشير العوامل التكنولوجية:  .3
 المكتبة متةبعته ومنهة: االبداداعةت، واالختراداعةت، واالكتشةف العلمي.

تعمل وهي التي تميز نمط الحية  االجتمةداعية والثقةفية للمجتمع الذي  العوامل الثقافية: .4
 فيه المكتبة ومنهة: مستوى معيشة الفرد ،التقةليد، القيم.

مالمح الوضع السكةني في المجتمع الذي تعمل فيه  إإلىوتشير العوامل السكانية:  .5
(2)حجم السكةن ،التوزيع السكةني. المكتبة ومنهة:

 

 
 

                                                 

 .25( نفس المصدر السةبق. ص1
( كييييورول ،شييييةيال ؛ترجميييية حشيييييمت قةسييييم .التخطيييييط االسيييييتراتيجي لخييييدمةت المكتبييييةت و المعلوميييييةت  2

 .13.ص1998ندرية للوسةئط الثقةفية و المكتبةت ،. مصر:مركز السك
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 تحليل البيئة الداخلية:-ب
التي يمكن للمكتبة التحكم فيهة  وتتمثل البيئة الداخلية بمجموداعة من العوامل       

 :"والسيطر  داعليهة وهي
يتم وصفه في  الَّذيويتضمن االتصةالت، السلطة، سلسلة القيةد  الهيكل التنظيمي:  .1

 الخريطة التنظيمية.
 وتشمل المعتقدات والتوقعةت والقيم المشتركة فيمة بين اداعضةء المكتبة. الثقافة: .2
 (1)ية وايضة الموارد البشرية .وتشمل موارد المكتبة المةدالموارد:  .3

 ثانيا: صياغة االستراتيجية:
 داعليه " إداعالن للنواية وتحديد مة ترغب في أن تكون تعرف االستراتيجية بأنها:          

المكتبة داعلى المدى الطويل وهذا يستلزم اللمةم بكل العمليةت المرتبطة بذلك تفةديًة 
طويلة  هدافوسيلة التي تمكن من تحقيق الأ هي الو للعثرات المحتملة واالستراتيجية 

 .جلالأ 
 : تيولصيةغة االستراتيجية وتكوينهة، فإن ذلك يتطلب اتخةذ قرارات حول اآل           

 تحديد فلسفة الجةمعة ، وغرضهة ، ورسةلتهة. .1
 لتحقيق الرسةلة. جلطويلة الأ  أأهدافوضع  .2
 .جلطويلة الأ  هدافاختيةر االستراتيجية لتحقيق الأ  .3

 (2) وتمر الخطة االستراتيجية للمكتبة بثالث خطوات وهي :
هي المسةر المستقبلي للمكتبة الذي يحدد الوجهة التي ترغب  صياغة رؤية المكتبة :-أ

التي تنوي تحقيقهة فضال  هداففي الوصول اليهة والمركز الذي ترغب في تصدره والأ 
رؤية يجب ان ال تتعةرض مع بيةن داعن القدرات والمكةنةت التي تخطط لتنميتهة وال

                                                 

( الغوطي،محمييود احمييد سييةلم. دور التخطيييط االسييتراتيجي فييي رفييع الكفييةء  االنتةجييية لييدى العييةملين فييي  1
مؤسسيييييييييييييييةت التعلييييييييييييييييم العيييييييييييييييةلي بمحةفظييييييييييييييية غز . )رسيييييييييييييييةلة مةجسيييييييييييييييتير(. غز : الجةمعييييييييييييييية 

 16.ص2017االسالمية،
  aliraq-https://www.dorarستراتيجي.متةح داعلى الرابط:     ( الحيدري،ثةمر.مراحل التخطيط اال 2
 2019\9\ 21تةريخ االسترجةع   
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المهمة وهدف المكتبة في التركيز داعلى صورتهة ومة تريد تحقيقه ومة هو شكل المكتبة 
 هة.أأهدافداعند تحقيق 

 هي داعبةر  داعن وثيقة مكتوبة تعكس رؤية المكتبة والغرضصياغة رسالة المكتبة :-ب
عين منهة وطريقة الخدمة ه والمجةل الذي تعمل فيه والمنتفأأجلالذي أنشئت من  الرئيس
تقدمهة والقيم والمعتقدات الخةصة بهة ومة يجب أن تكون داعليه في المستقبل وتغطي  التي

  داعةد  فتر  زمنية طويلة نسبية.

 :يأتيمواصفةت رسةلة المكتبة الجيد  تتصف بمة 
 الجميع. منأن تكون مكتوبة بلغة واضحة وسهلة الفهم -1

 محدد . أن تركز داعلى محور استراتيجي-2
 ."أن تكون مختصر  وقصير  حتى يسهل تذكرهة-3
 (1أن تعكس معةيير قةبلة للتطبيق والتحقيق .)"-4
االستراتيجية بحد ذاتهة تعد  هدافن داعملية تحديد الأ أاالستراتيجية:  هدافتحديد الأ -ت

خطو  حةسمة ومفيد  لعملية التخطيط االستراتيجي ككل فهي بداية االنطالق للتخطيط 
نقوم بتحديد الجهد الالزم والموارد  سليم ومن خالل هذه الخطو  نستطيع انال

 (2المطلوبة.)
 :يأتي االستراتيجية بخصةئص فريد  ومميز  وتتمثل هذه الخصةئص بمة هدافالأ  وتتميز

 ترتبط مبةشر  برسةلة المكتبة.-1
 شةملة أأهدافتكون -2
  تحقيقه. إإلىتبين بشكل واضح مة تسعى المكتبة -3
 تركز داعلى قضية منفرد  او داعلى نتيجة مرغوبة منفرد .-4
 تكون متوافقة مع مبةدى واسس المكتبة. -5
 (3تكون قةبلة للقيةس.)-6

                                                 

 .31-30مزهود رشيد . مرجع سةبق.ص1)
 .103( الزنفلي،احمد. محمود.مرجع سةبق.ص 2
 .19-18( الغوطي،محمود احمد سةلم.مرجع سةبق.ص3
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 االستراتيجية بمثةبة العمود الفقري لعملية التخطيط االستراتيجي. هدافوتعد الأ 
 تنفيذ االستراتيجية: ثالثا:

برامج وموازنةت واجراءات  إإلىستراتيجية المختةر  تتمثل هذه المرحلة في تحويل اال        
سنوية ويجب داعلى فريق  أأهداف إإلىاالستراتيجية  هدافللبدء في تنفيذهة ويتم تحويل الأ 

التخطيط قبل البدء في داعملية التنفيذ ان يكون داعلى معرفة كةفية بةلجوانب المتعلقة 
افراد  تأهيلالتخطيط ان يقوم ببةالستراتيجية التي يتم تنفيذهة كمة يجب داعلى فريق 

 (1المكتبة.)
ليةت تصبح الخطة آدوات و وأأ جراءات وتعد هذه البرامج والموازنةت والإ            

 االستراتيجية بواسطتهة قةبلة للتنفيذ ويمكن توضيحهة بةختصةر:
نجةز االستراتيجية المختةر  وغةلبة هي مجموداعة من االنشطة الضرورية لالبرامج:-1

 من االنشطة. اكبير  اتطلب البرنةمج داعددمةي

الموازنةت:تعد بيةن للبرامج بصور  مةلية اي كم تكلف هذه االنشطة من مبةلغ مةلية من -2
 ."انجةزهة داعلى النحو المطلوب أأجل

االجراءات:وهي مجموداعة من الخطوات المتسلسلة التي تصف بدقة مهمةت معينة "-3
 جةزه.وضرورية لتنفيذ البرنةمج المراد ان

 رابعا: التقييم والمتابعة:
تقوم بمراقبة العمل  الَّتيوهي المرحلة االخير  من مراحل التخطيط االستراتيجي            

خطةء التي قد ة وتقييمه بهدف معةلجة الأ المرتبط بةلخطة االستراتيجية بعد تنفيذه واقعيً 
لى تنفيذ خطة استراتيجية جديد  تحدث اثنةء التنفيذ  لتالفيهة في المستقبل اثنةء العمل داع

 (2في بيئة العمل.)
 مستويةت وهي: ةثالث إإلىويتم تصنيف الرقةبة 

                                                 

.التخطييييط االسيييتراتيجي للميييوارد البشيييرية كميييدخل لتعزييييز القيييدرات التنةفسيييية.  )رسيييةلة  ( نيييدى حسيييين  1
 .72.ص2011مةجستير(.مصر:جةمعة بنهة،

 .20-19( الغوطي،محمود احمد سةلم.مرجع سةبق.ص 2
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احكةم الرقةبة داعلى االتجةه االستراتيجي  إإلىالرقةبة داعلى المستوى االستراتيجي: وتهدف -1
م العةم للمكتبة فيمة يتعلق بعالقتهة مع المجتمع الذي تخدمه واتجةههة االستراتيجي العة

 بةتجةه المستقبل.
احكةم الرقةبة داعلى داعملية تنفيذ الخطط  إإلىوتهدف  الرقةبة داعلى المستوى التكتيكي:-2

 الموضوداعة. هدافمع الأ  داءاالستراتيجية والتأكد من مطةبقة الأ 
احكةم الرقةبة داعلى النشةطةت والخطط  إإلىتهدف  الرقةبة داعلى المستوى التشغيلي:-3

 (1.)"قصير  المدى
 المكتبة المركزية لجامعة الموصل)الماضي،الحاضر،المستقبل(: جانب العمليال-3
 نبذ تاريخية عن المكتبة3-1

س جةمعة (مع تأسي1967المكتبة المركزية لجةمعة الموصل داعةم ) أ سست"           
كلية الصيدلة ونتيجة التي كةنت تشغلهة بنةية السيسهة في أالموصل وكةنت في بداية ت

العلمية والكليةت فكرت رئةسة الجةمعة بأنشةء  قسةمالطلبة والتوسع في الأ  لزيةد  داعدد
(وهيئ المبنى الجديد ليكون مكتبة مركزية 1979مبنى حديث لهة وقد اكتمل البنةء داعةم )

داعداد الطلبة واداعضةء أأ لمكتبةت مع االخذ بنظر االداعتبةر حسب المواصفةت العةلمية ل
التي يحتةجهة  المجموداعةالعلمية المختلفة وكذلك  سةمقالهيئة التدريسية فضال داعن الأ 

( 3600مليون مةد  ثقةفية بضمنهة ) بمقدارالطلبة في مختلف مراحلهم الدراسية بلغت 
 رسةئل الجةمعية داعن المجةميع الخرى كةلداعنوان للدوريةت العربية واالجنبية فضاًل 

عة لألمم المتحد  والكتب والمطبوداعةت الحكومية والكتب التي تصدر داعن المنظمةت التةب
النةدر  وغيرهة فضال داعن مة كةنت المكتبة تقدمه من خدمةت من خالل التطبيقةت العديد  

 مكتنز  للنظم اآللية بةستخدام قواداعد المعلومةت الببليوغرافية والتقنية المحملة داعلى أقراص
CD-ROM ة فضاًل هة وحد  خةصة تدداعى بةلمكتبة اللكترونيأأجلستحدثت من ا الَّتي 

ووحدات جديد  كوحد  إدامة  أأقسةمداعن استحداث  ستحداث وحد  االنترنيت فضاًل اداعن 
التي تعنى  الفهةرس ووحد  تجليد الكتب والدوريةت والمكتبة اللكترونية ومكتبة أشور

                                                 

( اليييدوري،زكرية.االدار  االسيييتراتيجية :مفيييةهيم وداعملييييةت وحيييةالت دراسيييية. االردن:دار الييييةزوري للنشييير  1
 .32.ص2005وزيع،والت
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 تضم داعددًا من الكليةت الَّتيومكتبة ابن خلدون  بةلتراث االشوري والدراسةت المسمةرية
المكتبة الفنية والدارية  أأقسةم إإلىولعل إدخةل النظةم اآللي  ةني للجةمعة.في المجمع الث

( نظةم كوهةوكةن ) فيدينالمست إإلىالمةم وتقديم خدمةت أفضل  إإلىيعد خطو  نوداعية 
فضل أأ ة بغداد والبصر  وصالح الدين من تبنته المكتبة بةالشتراك مع مكتبةت جةمع الَّذي

  ."كتبةالخدمةت التي قدمت بةلم
 2014عام  َأحداثمجموعة المكتبة المركزية قبل 3-2
لقد سعت المكتبة المركزية لجةمعة الموصل التزود بأنواع أوداعية المعلومةت               "

واشكةلهة المختلفة التي تضم الكتب العربية والجنبية بوصفهة المجموداعة السةسية التي 
داعن الرسةئل الجةمعية والدوريةت  مى فضاًل لكتب الجنبية النسبة العظتشكل فيهة ا

( CD- ROMوالمراجع والمطبوداعةت الحكومية والمواد اللكترونية من أقراص مكتنز  )
وقواداعد بيةنةت محلية والمواد السمعية والبصرية والمواد المصغر  من مةيكروفيلم 

 ."ومةيكروفش والتقةرير والمستالت وغيرهة من أوداعية المعلومةت
 عدد المطبوعات ةاسم القاع

 115،000 قةداعة أشور بةنيبةل
 35،000 قةداعة ابن الهيثم
 220،000 قةداعة المراجع
 125،000 قةداعة الدوريةت
 145،000 قةداعة ابن الثير
 75،000 قةداعة البخةري

 85،000 قةداعة الخزانة الخةصة
 120،000 قةداعة الطةريح

 75،000 قةداعة ابن خلدون
 995،000 المجموع
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 2014-2010(عدد المطبوعات الموجودة في المكتبة المركزية للسنوات 1رقم)جدول 
 .2014عام  َأحداثموزعة حسب القاعات قبل 

 2014عام  َأحداثالمالك الوظيفي في المكتبة المركزية قبل 3-3
المكتبة كةفة  أأقسةمكةن يعمل في المكتبة المركزية مالك وظيفي موزع داعلى           "

داري ييننف ينموظف يضم في تخصصةت مختلفة فضاًل داعن موظفين من حملة  ينوا 
خر من حملة شهةدات الداعدادية اآل همبعضعلية )المةجستير والدكتوراه( و الشهةدات ال

 "متعدد  أأداعمةلوالوحدات المختلفة ويقومون ب قسةموالمتوسطة موزداعون داعلى الأ 
 2014عام  َأحداثشعب ووحدات المكتبة المركزية قبل 3-4
 ةنت المكتبة المركزية تتألف من العديد من الشعب والوحدات منهة:ك

الوحدات غير مرتبطة  شعبة الشؤون االدارية شعبة النظم المحوسبة شعبة خدمات المستفيدين
 بالشعب

 وحدة االفراد-1 وحدة البحوث-1 وحدة التزويد-1
وحدة المكتبة العلمية -1

 االفتراضية العراقية
هداءوحدة -2  وحدة الركن الدولي-2 الحسابات وحدة-2 وحدة السمعية والبصرية-2 التبادلو  الإ

 وحدة المايكروفلم-3 وحدةالفهرسة والتصنيف-3
وحدة العالقات -3

 مكتبة ابن خلدون-3 واالعالم

  وحدة الخدمات-4 وحدة التخطيط والمعلوماتية-4 وحدة ادامة الفهارس-4

 وحدة موقع المكتبة-5 وحدة الطابعة-5
  وحدة المخزن-5 على االنترنت

  وحدة الكهرباء-6 وحدة خدمات المعلومات االلكترونية-6 وحدة صيانة المجموعات-6
   وحدة االطاريح و الرسائل الجامعية-7 وحدة الدوريات-7
   وحدة البحث والتطوير-8 وحدة استالم الكتب-8
   الجامعي ءداوحدة ضمان الجودة واألَ -9 وحدة المطبوعات الحكومية-9

   وحدة التعليم المستمر-10 وحدة الخزانات الخاصة-10
    وحدة الكتب النادرة-11
    وحدة المراجع-12
    قاعة ابن النفيس-13
    قاعة ابن االثير-14
    قاعة ابن الهيثم-15
 قاعة البخاري-16
 مكتبة اشور بانيبال-17
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 .2014عام  َأحداثكزية قبل ( شعب ووحدات المكتبة المر 2جدول رقم)
 2014عام  َأحداثالمكتبة المركزية لجامعة الموصل خالل "3-5 

كةنت المكتبة المركزية تعتبر من أكبر المؤسسةت الثقةفية في العراق كمًة             
مليون  مقدارونوداعًة وتعد صرحًة داعلميًة وفكريًة بمة تمتلكه  من تقنيةت ومطبوداعةت بلغت 

فضاًل داعن المجةميع االخرى كةلرسةئل الجةمعية والمطبوداعةت الحكومية  مةد  ثقةفية
والكتب النةدر  فضاًل داعن مة كةنت المكتبة تقدمه من خدمةت من خالل التطبيقةت العديد  

 ة.كمة ذكرت سةبقً 
 وستقوم البةحثتةن بتحليل اسئلة المقةبلة:

أ التنظيم يفكر ويخطط ( بد2014بعد احتالل مدينة الموصل في حزيران )           
بةلسةليب التي تعمل داعلى تدمير أفكةر النةس لمنع انتشةر العلم والثقةفة وبدأوا بطالب 

جةمعة الموصل ومة  إإلىنظةرهم أأ أفكةرهم وداعقولهم فقةموا بتوجيه  العلم وذلك بمحةربة
 تضمه  من كليةت فضاًل داعن المكتبة المركزية التي كةنت تحتوي داعلى كنوز المعرفة

 والعلم الذي يخةلف معتقدات التنظيم واالفكةر التي تحملهة داعقولهم.
ان (*) وفي بداية السيطر  داعلى المكتبة المركزية ذكر دكتور )في كلية االثةر(           

التنظيم استخدمهة مقرًا لداعداد المنةهج التعليمية الخةصة بهم فقد ألفوا العديد من الكتب 
( أشهر وتم طبعهة في جةمعة 6) بمقدارداتهم وقد استغرقوا التي تنةصر أفكةرهم ومعتق

 مدارس محةفظة نينوى. إإلىالموصل وبعد ذلك قةموا بتعميمهة 
فالبد للشةر  أن التنظيم اتخذ من المكتبة المركزية مكةنًة النعقةد االجتمةداعةت            

 يذسةتجبروا بعض الأ السلحة وقد ا والندوات الخةصة بهم وايضًة مكةنًة لصنةداعة وخزن
االستفةد  منهم في تأليف بعض  أأجلالمكتبة وتحت التهديد من  إإلىوالموظفين بةلحضور 

 الكتب حسب مة جةءت بهة أفكةرهم .
وبعد ذلك قةموا بإتالف الكتب التي تخةلف شريعتهم التي جةؤوا بهة فضاًل داعن            

أوائل القرن العشرين والخرائط  إإلىريخهة ذلك المخطوطةت والصحف العراقية التي يعود تة
الفتر  العثمةنية فقد كةنت داعملية اتالف الكتب وحرقهة أمةم أداعين النةس  إإلىوالكتب تعود 

                                                 

 .18/4/2019انظر الملحق رقم)( مروان سةلم، دكتور في كلية اآلثةر، مقةبلة شخصية. بتةريخ  (*)
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وكةنت هنةك غطةء لعملية نهب واسعة للكتب والمخطوطةت التةريخية العراقية التي ال 
 سورية. إإلىهريبهة تقدر بثمن فضاًل داعن التحف واآلثةر العراقية التي قةموا بت

 :حريق المكتبة المركزية لجامعة الموصل3-6 
 :(زمة)مرحلة نشوء األَ 

بعد ان استولى التنظيم داعلى المكتبة المركزية لجةمعة الموصل داعند سيطرته "          
( وقبل بدء داعمليةت التحرير لمدينة الموصل 2014داعلى مدينة الموصل في حزيران )

التنظيم حيث قةم طيران التحةلف  منللقصف قبل الحرق تعرضت المكتبة المركزية 
 ني( والمتمثلة بةلطةبق الثة2016الدولي بقصف جزء من المكتبة المركزية في مةرس )

يضم قةداعة لألطةريح العربية والجنبية وأيضًة الخزانة المقفلة والمخطوطةت  الَّذيلهة 
ه الستةذ والمؤرخ "سعيد الديو  منهدا  والدوريةت الجنبية ووحد  المةيكروفلم والمكتبةت الم

جي" ومكتبة "محمود شيت خطةب" ومكتبة "منهل جبر" والعديد من المكتبةت الوقفية 
بةلكةمل  نيحرق الطةبق الثة إإلىوقسم الوثةئق وبعض الوحدات االدارية أدى هذا القصف 

خلدون ووحد  البحوث من المكتبة الذي يضم قةداعة ابن  لوَّ الطةبق الأ  إإلىوامتدت النيران 
 العراقية ووحد  الدوريةت العربية. رسةئل الجةمعيةالتي كةنت تضم جميع ال

 :تحليل اسئلة المقابلة 
 المرحلة الثةنية من تدمير المكتبة:

ان التنظيم قةم بحرق المكتبة المركزية  (*)جراءات الفنيةذكرت مسؤولة شعبة الإ          
كليةت العلمية وكةن التركيز بةلذات داعلى المكتبةت ( وبعض ال2017في بداية داعةم )

داخل الحرم الجةمعي وقد تم حرقهة بةلكةمل. ومن نتةئج داعملية الحرق أيضًة فقدان مكتبة 
 من)آشور بةنيبةل( التي كةنت تضم آالف المصةدر الحديثة العربية والجنبية المهدا  

 . "الجةمعةت العةلمية
مركزية في ذلك الوقت كةنت تضم أكثر من مليون مصدر وذكرت ان المكتبة ال         

وثالثين ألف دورية داعلمية وسبعة آالف مرجع وتحف ثمينة لنسخة من القرآن الكريم ترجع 

                                                 

انظر الملحق رقم)(شذى احمد ذنون. مسؤولة شعبة االجراءات الفنية.مقةبلة  (*)
 .5/1/2019شخصية.بتةريخ
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 بمقداركثر من ألف داعةم تم انقةذ أأ  إإلىالقرن التةسع الميالدي ومخطوطةت ترجع  إإلى
 ريةت قديمة من تحت الركةم.( من كتب مرجعية وكتب نةدر  وخزانة ومجلدات لدو 2000)

وبةلنسبة للمخطوطةت القديمة من المكتبة قد تمت داعملية رقمنتهة وحفظهة داعلى الخوادم 
بعض  نَّ لأ ؛ بةلكةمل وان بعض المخطوطةت سليمةلذلك فإن الجيةل القةدمة لم تفقدهة 

 الموظفين قةموا بنقلهة سرًا داعند استيالء التنظيم داعلى مدينة الموصل.
ركةم ولم تبقى  إإلىوأخيرًا وليس آخرًا تحولت المكتبة المركزية لجةمعة الموصل         

منهة غير الحطةم واالحجةر المتراكمة بعد أن داعبث بهة التنظيم خالل سيطرتهم داعلى 
 المدينة.

 :المكتبة المركزية بعد تحرير محافظة نينوى"3-7
صيل عة داعملهة في الموقع الأ الجةم استأنفتبعد داعمليةت تحرير مدينة الموصل          

فكةن من بين اهتمةمةتهة المكتبة المركزية لجةمعة الموصل سعت مؤسسة تدداعى داعين 
 . "انقةذ المكتبة والكتب من بين الركةم واالنقةض أأجلببعض الجهود من  (**)الموصل

 فريق عين الموصل لنقاذ المكتبات 3-8
المركزية لجةمعة الموصل قةم فريق داعين التي تعرضت لهة المكتبة  زمةبعد الأ       "

انقةذ الكتب الموجود  داخل المكتبة المركزية   أأجلالموصل لنقةذ المكتبةت بمبةدر  من 
الفريق إذ تم االتفةق مع رئةسة  منويعد هذا العمل جهد تطوداعي  في جةمعة الموصل

صًة من ( شخ25انقةذ الكتب وكةن داعدد الشخةص آنذاك ) أأجلجةمعة الموصل من 
 ضمنهم )طالب وموظفين(.
ستقوم البةحثة  (***)منسقة داعين الموصلجرتهة البةحثة مع أأمن خالل المقةبلة التي 

 :بتوضيح مة قةمت به مؤسسة داعين الموصل وكيف تمت داعملية االنقةذ 
 ر نيسةنغةية شه إإلى 2017داعةم  (مةرسأذار) بدأ الفريق بةلعمل من بداية شهر-1
كةن يوجد في نهةية قسم الدوريةت )مخزن(، مغلق لم تصل النةر اليه  إإذ 2017 (ابريل)

                                                 

نة الموصل، وكذلك نشر اخبةر مؤسسة داعين الموصل. وهي مؤسسة مجتمع مدني توثق احتالل مدي( **)
 .داعن المدينة وقت الحرب. مؤسسهة االستةذ)داعمر محمد(وهو شةب موصلي ومؤرخ واكةديمي

 3/1/2019(تهةني صةلح. منسقة داعين الموصل .مقةبلة شخصية. بتةريخ 1انظر الملحق رقم)(***)
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إذ تم من خالل هذا المخزن الدخول للطةبق االول قسم الدوريةت إذ يوجد داخل القسم 
% منهة موجود  فعلية مع وجود 5للدوريةت لم يحترق وكةنت نسبة   رف كةمل بمقدار

أي  2014ل تأسيس المكتبة لغةية داعةم بعض الجرائد العراقية التي كةنت موجود  من أو 
 الطبعةت كةنت تقريبًة كةملة.

كةنت نسبتهة قليلة  الَّتي داعن الكتب النةدر  نقةذ مجموداعة من الكتب فضاًل إإ قةم الفريق ب-2
 منهة . 1500 بمقدار)أي ذات طبعةت محدود ( أي 

 موصل:بعض الصعوبةت التي واجهت فريق داعين ال منسقة داعين الموصلوتذكر        
حيةن تعرض الفريق البداية صعب جدًا ففي كثير من الأ العمل في المكتبة كةن منذ  إنَّ -1

 للقصف نتيجة للتجمعةت فضاًل داعن أن المكتبة كةنت مليئة بةلحجةر وآثةر القصف.
وكةنت هنةك داعوائق للفريق وهو ان القةداعةت التي توجد داخل المكتبة محروقة بةلكةمل -2

 ة.يضً أأ تبة كةن ايضة محروق وتعرض للقصف ثةني للمكوكذلك الطةبق ال
خةرج المكتبة  فقةم الفريق بعمل حلقةت متسلسلة  إإلىداعدم وجود أي أدا  لنقل الكتب -3

الموقع  إإلىتنةقل الكتب حتى تصل لخةرج المكتبة وبعد ذلك يتم نقلهة  أأجلفيمة بينهم من 
 نةت.البديل مخزن )الجملون( مقةبل كلية التربية للب

 الموقع البديل داعن طريق السيةرات الخةصة بهم. إإلىكةن الفريق يقوم بنقل الكتب -4
نمة  وذكرت )منسقة داعين الموصل( أن داعملية الحرق ليست مقصود  وال داعلى التعيين وا 

 كةنت غةيتهم حرق المكتبة بةلكةمل.
  داعن مخزن مقةبل )الجملون( وهو داعبةر  إإلىبعد االنتهةء من داعملية االنقةذ تم نقل الكتب  

قوم به الفريق ومسةداعدتهم في كلية التربية للبنةت وكةن موظفي المكتبة داعلى داعلم بكل مة ي
م يتم ي استفسةر يخص الكتب المتضرر  إذ تم إبالغ موظفي المكتبة داعنهة وفي كل يو أأ 

م موظفي المكتبة إذ ت إإلىحصةئية بةلكتب التي تم انقةذهة إإ داعطةء ا إ ( كتةب و 1000انقةذ )
 ( ألف كتةب.31انقةذ مة يقةرب من )

إن حجم الضرر الذي لحق بةلمكتبة المركزية كةن كبيرًا جدًا فقد تعرضت المكتبة للقصف 
والحرق بشكل كبير وتبين من نتةئج داعملية الحرق ان المكتبة فقدت العديد من الكتب 

القرن العشرين وائل أأ  إإلىالنةدر  والمخطوطةت والصحف العراقية التي يعود تةريخهة 
 الفتر  العثمةنية. إإلىوالخرائط والكتب تعود 
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    : الحريق َأزمةالنهوض بالمكتبة المركزية بعد  3-9
بعد الدمةر والحريق المروع الذي طةل المكتبة المركزية لجةمعة الموصل داعلى يد          
ت الركةم والبدء فكةن البد من النهوض من تح %90ضرارهة أأتجةوزت نسبة  الَّتيالتنظيم 

من جديد حيث اخذت المكتبة المركزية داعلى داعةتقهة وبةلتعةون مع رئةسة جةمعة الموصل 
 إإدار كل مة يصب في رفد المكتبة لداعةدتهة كسةبق داعهدهة رائد  في العلم فتوجهت 

دارية والعلمية واالداعالمية لتنقل للعةلم مدى الكةرثة المكتبة لتنظيم وتوظيف الجهود الإ 
حلت بهة واصرارهة داعلى العود  والبدء من جديد وذلك لخدمة العلم والطلبة وخدمة  التي

 الجةمعة.
 :المواقع البديلة للمكتبة المركزية  في الوقت الحاضر3-10
 مكتبة كلية الهندسة :-1

( مع بداية الدوام الرسمي للجةمعة تم االتفةق مع رئةسة 2017في نهةية داعةم )        
سست أ  للمكتبة المركزية  بدياًل  ةموقعً بوصفه تخةذ مكتبة كلية الهندسة موصل بةجةمعة ال

( قةداعةت تم 4) إإلىمقسمة وتبلغ مسةحتهة ) ثالثمئة متر مربع( وهي مكتبة  1974داعةم 
للمكتبة المركزية ومع بدأ الدوام تم انتقةل جميع الكتب  بدياًل  ةموقعً بوصفه اتخةذهة 

العمل داعلى وضع رفوف لهة وترتيبهة وخةصة الكتب  الموجود  داخل مخزن)الجملون( وتم
 النةدر  والخزانة تم داعمل قةداعة خةصة بهة وترتيبهة.

 مبنى تةبع  للمكتبة مجةور لكلية داعلوم البيئة وتقةنةتهة:-2
 دكةن يعو الموقع الثةني التةبع للمكتبة وهو مجةور كلية داعلوم البيئة وتقةنةتهة           

مفيد  في هذا المبنى ونتيجة لكثر  الالكتب التةلفة وغير  للكليةت توضع فيه ةمخزن
هداء هداءنظمةت و الجةمعةت والم منات الإ تي للمكتبة المركزية  أات الشخصية التي تالإ

تقليل الداعداد الكبير  من الكتب التي تأتي للمكتبة تم  أأجلفقد تم اتخةذ هذا المبنى من 
 .هذا المبنى  إإلىنقل جزء منهة 

 :مجموعة المكتبة المركزية)الوقت الحاضر( 3-11
هداءالمكتبة المركزية في الوقت الحةضر تعتمد بشكل كلي داعلى  صةرت        ات الإ

نتيجة لعدم تخصيص ميزانية مستقلة لشراء مصةدر المعلومةت فقد أصبحت تعتمد داعلى 
هداء  نمات إمة داعن طريق المنظمةت المحلية والدولية أو داعن طريق تبرداعةت الإ
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التزويد بأنواع وأوداعية المعلومةت بأشكةلهة  أأجلالشخةص وكذلك الخزانةت الشخصية من 
 ."المختلفة من كتب ودوريةت داعربية واجنبية وأطةريح

 عدد المطبوعات اسم الوحدة
 1،150 طةريح الجةمعيةوحد  الرسةئل والأ 

 7،995 وحد  المراجع
 2،909 وحد  الدوريةت

 1،344 وحد  الكتب النةدر 
 2،993 الخزانة المقفلة
 1،335 وحد  البحوث

 17،726 المجموع
 

 في الوقت الحاضر. (عدد المطبوعات الموجودة في المكتبة المركزية3جدول رقم)
 :المالك الوظيفي في المكتبة المركزية)الوقت الحاضر("3-12

وحدات ويبلغ العدد  يعمل في المكتبة المركزية حةليًة مالك وظيفي مقسم داعلى داعد          
تعةني من قلة في  حداثالمكتبة المركزية بعد الأ  فصةرت( موظف وموظفة 123الكلي )

االختصةص في مجةل الحةسوب والمكتبةت والفهرسة والتصنيف فأصبح أغلبية الموظفين 
يعملون بجزء من  داعةر قسم الإ  ويعملون في اختصةص غير اختصةصهم مثاًل موظف

يعملون  قسم المراجع والدوريةت يالتصنيف للكتب وكذلك أيضًة موظفداعمليةت الفهرسة و 
 مسةداعد  بقية الموظفين في العمل داخل المكتبة. في

 شعب ووحدات المكتبة المركزية في الوقت الحاضر3-13
 :أواًل: شعبة خدمات المستفيدين

ةجةتهم وتختص الشعبة بتقديم خدمةت ومصةدر المعلومةت للمستفيدين وسد ح           
 من المعلومةت حيث انهة تقدم خدمةتهة للطالب والبةحثين. وتضم هذه الشعبة حةليًة:

 (:داعةر وحد  استالم الكتب )الإ  -1
في المكتبة حيث يتم من خاللهة  ةمن الوحدات المهمة والرئيس داعةر تعد وحد  الإ           

أت المكتبة بتقديم خدمةت تقييم مدى فةداعلية المكتبة ومستوى الخدمةت التي تقدمهة وبد
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تقديم خدمةت  وقت الحةلي داعلى( ويقتصر داعمل الوحد  في ال2018بداية داعةم ) داعةر الإ 
 ."بشكل بسيط جداً  داعةر الإ 

 في الوقت الحةلي: داعةر التي تعةني منهة وحد  الإ  كالتالمش"
م للعمل حيث ان الموقع البديل للمكتبة المركزية غير مالئ )المكةن( رئيسةالمشكلة ال-1

المكتبي حةلية حيث يشغل المكةن الواحد في المكتبة اكثر من قسم ممة يعيق داعملية 
فقدان -3فيهة ترتيب البطةقةت أأجلمن  مجراتال إإلىاالفتقةر  -2انسيةبية العمل المكتبي 

 ين الكتب المعةر .تي تتضمن اسمةء المستعيرين وداعنةو ال داعةر سجالت الإ 
 وحد  الدوريةت: -2

تضم الوحد  مجموداعة  ؛ إإذمصةدر المعلومةت في المكتبةت تعد الدوريةت من اهم        
 مةيقةربقيمة ومهمة من مجلدات الدوريةت التي تم انقةذهة من المكتبة المركزية المدمر  

داعلى  (جنبية)العربية والأ  دخةل الدوريةتإإ دورية وتقوم الوحد  حةلية ب ةنوانً ( داع96)
 الحةسبة.

 ي تعةني منهة وحد  الدوريةت حةليًة:الت كالتالمش
 إإلىاالفتقةر  -3مالك المتخصصقلة الرفوف وقلة ال -2هي )المكةن( ةالمشكلة الرئيس-1

يغطي داعددا معينة من الدوريةت فةئدته يسهل للبةحث الوصول  الَّذيكشةف بةلدوريةت 
 للدورية مبةشر .

 وحد  المراجع:  -3
ر السةسية للبةحثين من قواميس وموسوداعةت وأدلة تضم هذه الوحد  المصةد           

والمصةدر السةسية الخرى المتعلقة بةلمواضيع كةفة حيث يتم فرزهة ووضعهة بشكل 
مكةن ورفوف ليتسنى الترتيب  إإلىمنفصل ووضعهة في متنةول المستفيدين لكنهة تفتقر 

 شكلوبةلتةلي هذا ي نظمةالموضوداعي لهة فضاًل داعن أن أغلب كتب المراجع حةليًة غير م
 .نظمةلمستفيدين في الحصول داعلى المرجع المعين لكونهة غير ملصعوبة أمةم 

 الجةمعية: والرسةئل وحد  الطةريح -4
التي يتم فرزهة وترتيبهة داعلى  لرسةئل الجةمعيةتضم هذه الوحد  مجموداعة من ا           

للبةحثين االطالع داعليهة  الرفوف موضوداعية وكذلك يتم تسجيلهة داخل سجالت لكي يتسنى
مكةن لنهة في ازديةد متواصل حيث أن الوحد  تستلم كةفة  إإلى رسةئلوتحتةج هذه ال
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من الكليةت والمراكز في جةمعة الموصل ورغم الظرف الصعب لكن الوحد  تقدم  رسةئلال
 خدمةتهة للمستفيدين.

 التي تعةني منهة الوحد  حةليًة: كالتالمش
 .قلة الرفوف داخل القةداعة -2)المكةن(ة رئيسالمشكلة ال-1
 وحد  النوادر والخزانةت الخةصة: -5

تكون محدود   الَّتيمن تراثنة العربي  فيسةتضم هذه الوحد  الكتب النةدر  والن         
ة تظهر كتب نةدر  ضمن الكتب حيةنً أأ لمحدودية النسخ الموجود  منهة و  التداول نظراً 

ة وتم انقةذ نسبة هة وادخةلهة ضمن الكتب المسجلة الكترونيً المهدا  للمكتبة ويتم تسجلي
 مجرات الفهةرسوتم انقةذ بعض  منهة 1500اي قليلة منهة )أي ذات الطبعة المحدود ( 

  ."ولكن بنسبة قليلة من تحت النقةض
 ثانيًا: شعبة االجراءات الفنية:"

مكتبة جةمعية فهي السةس  لي رئيسالعصب الجراءات الفنية شعبة الإ  عد  ت            
التنظيمي للعمل المكتبي وتتم من خالله كةفة العمليةت التنظيمية لوداعية المعلومةت من 
تزويد الكتب والدوريةت وغيرهة من مصةدر المعلومةت ومن ثم القيةم بعمليةت الفهرسة 

ي المكتبة بكل المستفيدين ومرتةد منتسهيل داعملية استرجةداعهة  أأجلوالتصنيف وذلك من 
 :يأتيوتضم مة  يسر وسهولة.

هداء)وحد  التزويد، وحد   -1  والتبةدل(: الإ
التزويد هو داعملية توفير مصةدر المعلومةت المختلفة والمنةسبة للمكتبة أو مركز            

) وحد  التزويد للمكتبة تعمل الوحدتين وقت الحةليالمعلومةت ولمجتمع المستفيدين وفي ال
هو   ؛ إإذد  المكتبة المركزية كسةبق داعهدهةبشكل متصل وبمهةم واحد  لحين داعو  (داءالإ

هداءبتزويد المكتبة بمصةدر المعلومةت داعن طريق  تقوم هداءفقط ويكون  الإ  من الإ
هداءالمنظمةت أو الدوائر الحكومية أو  رئةسة الجةمعة  مة الشراء فلم تقمَّ ات الشخصية أأ الإ

ة تشكيل لجةن متخصصة للقيةم بعملية استالم يضً أألشراء وتم بتحديد ميزانية لغرض ا
 الكتب وفرزهة .

 المشةكل التي تعةني منهة وحد  التزويد حةليًة:          
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حيث ان الموقع البديل للمكتبة المركزية غير مالئم للعمل  )المكةن(ةالمشكلة الرئيس-1
ثر من قسم ممة يعيق داعملية المكتبي حةلية حيث يشغل المكةن الواحد في المكتبة اك

هداءاغلب الكتب التي تأتي داعن طريق - 2 انسيةبية العمل المكتبي غير مفيد  وقديمة  الإ
 نَّ لأ  ؛تقوم الوحد  حةليًة بعمل السجالت من جديد -3جدًا ممة تشكل داعبئًة داعلى المكتبة

 .صةرت أأثًرا بعد داعينالسجالت التي كةنت موجود  في الوحد  سةبقًة 
  د  الفهرسة والتصنيف: وح -2

تقوم هذه الوحد  بتصنيف وفهرسة المواد المكتبية التي ترد إليهة من وحد  التزويد           
وطبقًة لنظةم تصنيف )ديوي العشري( وهو النظةم المتبع في المكتبة اآلن ويتم العمل 

المكتبة  من( لتصنيف ديوي التي تم الحصول داعليهة داعن طريق الشراء 23حةليًة بطبعة )
 ة.ليً آلقيةم بعمليةت الفهرسة والتصنيف وتوجد هنةك خطة مستقبلية للمكتبة ل
 ة:المشةكل التي تعةني منهة الوحد  حةليً 

للقيةم بعمل الفهرسة حيث ان  (متخصصينقلة الخبر  )ال-2)المكةن( المشكلة الرئيسة-1
 فر  للبطةقةت.الطبةداعة غير متو -3 مختصين .الغير من اغلب العةملين في الوحد  

 دخةل الفهةرس:إإ وحد   -3
كل  من رغمداعلى التعمل هذه الوحد  حةليًة وبةلمكةنيةت البسيطة المتوفر  و            

رف متكةمل للكتب يعتمد  تنظيم فهرس أأجلالظروف الصعبة التي تمر بهة المكتبة من 
 ."في المكتبة دينالموجو  عةملينال منداعليه 

 محوسبة:ثالثًا: شعبة النظم ال
 ي:أتالنظم في الوقت الحةضر داعلى مة ي وتتضمن شعبة          

 وحد  البحوث:-1
تقوم هذه الوحد  بتقديم خدمةت المعلومةت للمستفيدين وهي الوحد  التي تهتم           

مبةشرًا بمسةداعد  المستفيدين في الحصول داعلى المعلومةت والتعرف داعلى و اهتمةمًة كبيرًا 
حل مشكلة أو سؤال في  إإلىتةجهة وتقديم الجوبة للمستفيد الذي يحتةج الوداعية التي يح

الحةل تتضمن هذه الوحد  الطةريح العراقية وكذلك أطةريح ورسةئل جةمعة الموصل 
وتقوم وحد  البحوث أيضًة بإدخةل الرسةئل والطةريح داعلى الحةسبة وتكون مصنفة حسب 

 الكليةت.
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 المكتبة االلكترونية:-2
التي تعرضت لهة المكتبة المركزية في جةمعة تم تفعيل االشتراك  زمةبعد الأ           

معتمدين داعلى مة تم انقةذه   2018/ 15/6بةلمكتبة االلكترونية العراقية الموحد   بتةريخ 
حق بهة اسو  ببةقي شعب ووحدات المكتبة لمن محتويةت الوحد  بعد الدمةر الذي 

( 9676) نقةذإإ  تم ؛ إإذ ومتةبعةداعماًل  التةريخ والوحد  تشهدالمركزية االخرى . ومنذ ذلك 
ضةفة كتب إإ لطلبة والعمل جةري داعلى بةخةص  فهرس كتةب الكتروني واداعيد طبةداعة

.  التدريسيين ورئةسة الجةمعة البيةنةت تصل بين فتر  واخرى من بعض إإلىلكترونية إإ 
وصل داعدد الكتب  ؛ إإذوردلكترونية من جةمعة اكسفالعمل بتحميل الكتب الإ  أوبد
الف آضةفة إإ ( كتةب في الطب والفيزيةء وداعلم النفس واالثةر. وقةمت المكتبة ب2500)

لفهرسهة  لكترونية في تخصص السدود والموارد المةئيةإإ بحةث أأالمصةدر من كتب و 
جراء الفهرسة االلكترونية وحسب السيةقةت إإ وفق خطة العمل وذلك بعد  االلكتروني

  هذا ممة سيمكن المستفيدين المراجعين للوحد  من بةحثين وطلبة دراسةت داعلية المعتمد
في مجةل تخصصهم  المعلومةت المطلوبةفي هذا التخصص من الحصول داعلى 

 ويسةداعدهم في انجةز بحوثم.
 المشةكل التي تعةني منهة الوحد  حةلية:

مالئم للعمل المكتبي حيث ان الموقع البديل للمكتبة المركزية غير  مشكلة )المكةن(-1
حةلية حيث يشغل المكةن الواحد في المكتبة اكثر من قسم ممة يعيق داعملية انسيةبية 

 ."لكترونيةقلة توفر الحةسبةت الإ - 2. العمل المكتبي
 :مرتبطة بالشعب: وتشملالغير رابعًا: الوحدات "

 (:IVSLوحد  المكتبة االفتراضية العلمية العراقية )      
 د( وتع2004نشةء المكتبة االفتراضية العلمية العراقية في داعةم )إإ  أأداعمةلبدأت            

 من أهم المصةدر والبوابةت لدور النشر العةلمية المعتمد  التي اتيحت للبةحث العراقي.
لكترونية وقواداعد البيةنةت والكتب ة داعلى رصيد متميز من الدوريةت الإ تحتوي المكتب

ليهة الكثير من البةحثين إإ أصبح يلجأ  زمةؤتمرات وبعد حدوث الأ االلكترونية وابحةث الم
التزود بمصةدر المعلومةت نتيجة لفقدان الكثير من الدوريةت والكتب الورقية  أأجلمن 



                                                                                                         زبيد  حازم سامل  و مسية يونس اخلفاف           التخطيط االسرتاتيجي إلداعاد  تأهيل املكتبة املركزية جلامعة املوصل دراسة حالة

 554 

كتةبة اسم  إإلىاطالع البةحثين والتسجيل في المكتبة االفتراضية يحتةج  أأجلومن 
 بحث فيهة.المستخدم وكلمة المرور للدخول للمكتبة وال

بمقدار ووصل داعدد المشتركين حةليًة في المكتبة االفتراضية العلمية العراقية            
 مستفيد. (8000)
 المكتبة المركزية لجامعة الموصل تأهيل عادةلإ الخطة االستراتيجية المقترحة -4

خدام داعداد خطة استراتيجية للمكتبة المركزية لجةمعة الموصل بةستإإ قةمت البةحثتةن ب
بنةء  داعةد لإ نسب لأ للتخطيط االستراتيجي بةداعتبةره االنموذج ا (**) (*)انموذج )فةيفر(

 المكتبة المركزية لجةمعة الموصل وذلك لعد  اسبةب: تأهيلو 
داعداد الخطة االستراتيجية بشكل يفر داعلى جميع الخطوات االسةسية لإ يحتوي نموذج فة-1

 كةمل. 
بكل سهولة كونه يهتم بعملية المراجعة والتقييم المستمر  يمكن معرفة الخلل في التطبيق-2

 لمراحل الخطة بصفة مستمر .
داعداد الخطة البديلة وهي ميز  ينفرد بهة هذا النموذج داعن إإ  أأهميَّةيؤكد نموذج فةيفر داعلى -3

 غيره من النمةذج.
داعلى  يركز؛ إإذ (Swotيستخدم اسلوبين في التحليل وهمة: اسلوب التحليل البيئي ) -4

البيئة الخةرجية تحديد نقةط القو  والضعف في البيئة الداخلية والفرص والتهديدات في 
المقةرنة بين الواقع الفعلي للمؤسسة وبين الهدف أو  إإلىسلوب تحليل الفجوات يشير أ  و 

 الرؤية التي تريد الوصول إليهة .
 :صياغة رؤية المكتبة 4-1

ؤية مكتبة المركزية تحةول البةحثتةن وضع ر بعد الدمةر الذي حصل في ال         
 نمودج الذي اداعتمدت داعليه البةحثتةن:مستقبلية للمكتبة من خالل الأ 

                                                 

اتيجي اليذي يسيةداعد داعلييى سيتر النمييةذج المسيتخدمة فيي التخطييط االانميوذج فيةيفر: يعيد مين أهيم واشيمل  (*)
 .تحديد الهدف بدقة وكفةء  ويحدد أفضل الطرق للوصول للهدف

 (انموذج فةيفر للتخطيط االستراتيجي.4( انظر الملحق رقم )**)
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بةلمرونة والقدر  داعلى التوسع توفير مبنى مالئم للمكتبة المركزية يتسم  وهو العمل داعلى
ة حديثة و و السعي لجعل المكتبة المركزية مكتب متداد المستقبلي بعد تعرضهة للدمةرواال

شكةلهة لدداعم أأ قنيةت المعلومةت ومصةدرهة بكةفة تحقيق مركز متميز في توظيف ت
المجتمع االكةديمي خصوصة واالستفةد  القصوى من تقنيةت المعلومةت في العمليةت 

 ."الفنية وخدمةت المكتبة المختلفة
 :صياغة رسالة المكتبة4-2

لدمةر الذي تعرضت له المكتبة دداعم العملية تهدف رسةلة المكتبة المركزية بعد ا"         
التعليمية ومسةند  البحث العلمي من خالل جمع وتنظيم وترتيب مصةدر المعلومةت 
ر وتسهيل داعملية الوصول اليهة لكةفة منتسبي الجةمعة و تقديم مجموداعة شةملة من مصةد

داعلى المستوى للتعليم االكةديمي ونشر الوداعي الثقةفي المعلومةت ذات الجود  العةلية 
تلبية  أأجلسةليب تقنية حديثة من أأل الخدمةت الفنية والمعلومةتية بالمحلي وتقديم افض

جميع االحتيةجةت المعلومةتية والبحثية للمستفيدين واسترداد مكةنتهة بين المؤسسةت 
 االكةديمية محلية وداعةلمية.

 :قيم المكتبة 4-3
 المعرفة:تسهم في بنةء مجتمع المعرفة.-1
 وتقديم الخدمةت. داءلجود :نلتزم بمعةيير الجود  في الأ ا-2
 االبداع: توفير البيئة الداداعمة لالبتكةر والتطوير المستمر.-3
 المستفيدين محور االهتمةم.-4
 القيةد  والعمل بروح الفريق الواحد.-5
 التحسين المستمر واالبتكةر والتنةفس في خدمة المستفيدين.-6
 التطوير واالرتقةء بةلمجتمع. البحث العلمي وسيلة- 7
 :االستراتيجية هدافاألَ 4-4

تحقيق رؤية ورسةلة المكتبة المركزية لجةمعة الموصل البد من تحقيق  أأجلمن         
 :تيةاال هدافالأ 
 بنةء وتطوير المكتبة المركزية لجةمعة الموصل.-1
 المختلفة بةلجةمعة.توفير مجموداعةت وخدمةت داعةلية الجود  لخدمة التخصصةت العلمية -2
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 اتبةع المعةيير العةلمية  والمتطور  لفهرسة جميع مصةدر المعلومةت بةلمكتبة.-3
السعي لتصميم وبنةء هيكل تنظيمي واداري للمكتبة يضم جميع الشعب والوحدات -4

 الموجود  في المكتبة.
 استخدام تكنولوجية حديثة ومفيد  للمستخدم في كةفة وظةئف المكتبة.-5
 فير التسهيالت التي توفر بيئة مريحة وجةذبة للمستفيدين.تو -6
 العمل داعلى تخصيص ميزانية خةصة للمكتبة.-7
 . "اشراك الموظفين في الدورات وورش العمل التي توفرهة الكليةت-8

 تدريب المستفيدين داعلى كيفية استخدام المكتبة ومصةدر المعلومةت ."-9
 م سير العمل بةلمكتبة.اداعداد اللوائح والسيةسةت التي تنظ-10

راتيجية ستقوم البةحثتةن بتوضيح خطوات نموذج فةيفر حسب مة يتنةسب مع الخطة االست
 :مة يأتيوواقع المكتبة الحةلي ك

لكي تقوم المكتبة بةلتخطيط االستراتيجي يجب داعليهة ان تحدد اذا  التخطيط للتخطيط:-1
لتخطيط سيكونون ضمن فريق ا واالشخةص الذين كةنت مستعد  لهذا التخطيط ام ال ،

ومن الذي سيقوم بةلبحث وتجميع المعلومةت  العمل، نجةز،وتحديد الفتر  الزمنية لإ 
 المطلوبة.
شخص متخصص في  العلية، دار البةحثتةن ان يضم فريق التخطيط )الإ  رىوت           

د شخص متخصص في الموار  ل االول داعن الخطة،و داعملية التخطيط ويكون هو المسؤ 
شخص متخصص في الموارد البشرية،  المةلية وداعلى داعلم ومعرفة بكل موارد المكتبة،

 شخص متخصص في البرامج التقنية(.  مستشةر من خةرج المكتبة،
وهي تصور يجمع بين الخيةل والواقع أي)الحلم والحقيقة(وتنطوي داعلى  بنةء الرؤية:-2

 تحديةت للدور والغةيةت المستقبلية .
تريد الوصول اليه في المستقبل وكيف سيكون شكل  و التركيز داعلى مةهدف المكتبة ه

البةحثتةن بعد الدمةر الذي تعرضت له المكتبة  رىوت ،هدافالمكتبة داعند تحقيق الأ 
مكتبة حديثة  هةوالسعي لجعل ،بنةء وتطوير المكتبة المركزية إإداعةد المركزية  العمل داعلى 

 أأجللمعلومةت والمصةدر بكةفة اشكةلهة من ،وتحقيق مركز متميز في توظيف تقنيةت ا
 كةديمي.دداعم المجتمع الأ 
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تعد الرسةلة هوية المكتبة ومبررات وجودهة وكذلك المجةل الذي تعمل  صيةغة الرسةلة:-3
 فيه والخدمةت التي تقدمهة ولمن تقدمهة والطريقة التي يتم فيهة تقديم الخدمةت.

دداعم  هورسةلة بعد الدمةر الذي تعرضت له المكتبة هدف ال نَّ أأ وترى البةحثتةن           
العملية التعليمية ومسةند  البحث العلمي وتسهيل داعملية الوصول للمصةدر لكةفة منتسبي 

ة وتقديم الجةمعة وبنةء مجموداعة شةملة ومتنوداعة من مصةدر المعلومةت ذات الجود  العةلي
 يةجةت المستفيدين.تلبية احت أأجلسةليب تقنية حديثة من بأافضل الخدمةت 

داعبةر  داعن قواداعد ارشةدية تعبر داعن نظر  المكتبة وفلسفتهة واسلوب تعةملهة  :تحديد القيم-4
 مع المستفيدين وكذلك تعبر داعن ثقةفة المكتبة.

واالبداع  وتقديم الخدمةت، داءن تتسم القيم ب)الجود  في الأ أأ البةحثتةن  رىوت           
العمل بروح  المستفيدين محور االهتمةم، االبتكةر والتطور،في توفير البيئة التي تدداعم 

التنةفس في خدمة المستفيدين،  أأجلواالبتكةر من  التحسين المستمر الفريق الواحد،
 البحث العلمي وسيلة للتطور واالرتقةء بةلمجتمع االكةديمي(.

تجةه الذي تحديد افراد فريق التخطيط اال هوضع نموذج العمل االستراتيجي: يتم في-5
،ويجب ان يتطةبق  هدافيريدون للمكتبة ان تسير فيه ويتطلعون للمستقبل محددين الأ 

 المستقبل النموذجي مع رسةلة المكتبة.
)دراسة الواقع(:أي تقييم الوضع الحةلي للمكتبة المركزية لجةمعة الموصل  داءتقييم الأ -6

ي الفرص المتةحة امةم المكتبة وتحديد نقةط القو  والضعف في المكتبة وكذلك النظر ف
 ."والتهديدات التي قد تواجه المكتبة في المستقبل

ستقوم البةحثتةن بتحديد جوانب القو  والضعف في المكتبة والفرص والتهديدات "          
 :تي)التحديةت(من خالل الجدول اآل

 نقاط الضعف نقاط القوة             
اداعمةر  داعةد لإ  وجود خطة استراتيجية مستقبلية-1

 المكتبة وذلك بعد توجيهةت رئةسة الجةمعة.

 داعدم توفر مبنى مالئم للمكتبة.-1

كوهة  بدات المكتبة المركزية بةلعمل داعلى نظةم-2
 للوزار . حيث يتم رفع التسجيالت المدخلة

المكةن الواحد  المكتبة حيث يشغل أأقسةمتداخل -2
 يعيق العمل المكتبي. اكثر من قسم ممة

 هيكلية المكتبة غير مطةبقة للعمل المكتبي.-3 تفهم المستفيدين للوضع الحةلي للمكتبة-3
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 والخدمةت المقدمة اليهم.

 التوجد ميزانية مستقلة للمكتبة.-4 التعهد بةلتغيير والتطوير المستمر.-4
في المكتبة حيث  التوجد سيةسة لالختيةر والتزويد-5 والفعةل. تعهد العةملين في المكتبة بةلعمل الجةد-5

هداءتعتمد بشكل كلي داعلى   ات.الإ
 اقةمة الدورات التدريبية للعةملين في المكتبة-6

 المركزية.

وبعض االدوات المكتبية   واسيبالح إإلىاالفتقةر -6
  الفهرسة والتصنيف. المسةداعد  في داعمليةت

 الفرداعية ارتبةط المكتبة المركزية مع المكتبةت-7
المعلومةت  زويدهم بمصةدربت )مكتبةت الكليةت(
 التي يحتةجونهة.

 

المكتبة  تعةون العديد من المنظمةت والدول لرفد-8
 بمصةدر المعلومةت في مختلف المجةالت
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 التحديات)التهديدات( الفرص
من  المركزية مبنى المكتبة تأهيل إإداعةد فرصة  -1

 جديد.
 مبنى مالئم للمكتبة  إإلىاالفتقةر -1

 المركزية.

 تطور المعلومةت المكتبية السريعة.-2 فرصةاالشتراك في الفهرس العربي الموحد.-2

فرصة العمل داعلى توفير مصةدر معلومةت تلبي -3
 وتشبع احتيةجةت المستفيدين.

 تكةليف االشتراك الكبير  بةلمصةدر االلكترونية.-3

فرصة العمل داعلى توفير متخصصين بجميع الفئةت -4
 العةلي. تأهيلضال داعن ذوي المن المالك المتوسط ف

 تنوع احتيةجةت المستفيدين المتغير .-4

  فرصة العمل داعلى تخصيص ميزانية-5
  المواد المطبوداعة لشراء خةصة بةلمكتبة
 وااللكترونية.

ضعف خبر  بعض المستفيدين الستخدام -5
 الخدمةت ومصةدر المعلومةت بةلمكتبة.

ي فرصة العمل داعلى زيةد  داعدد الحةسبةت ف-6
 المكتبة.

 المتخصص  بةلمالكالتنةقص المتزايد -6
اليستهةن  غير المتخصص الذي يمتلك خبر  مكتبيةو 

 اليستهةن بهة بهة.

يعد تحليل الفجوات هو اختبةرا للواقع أي يعني المقةرنة بين الوضع  تحليل الفجوات:"-7
لى فريق الحةلي وبين الوضع المطلوب حسب الخطة االستراتيجية الموضوداعة ويجب داع

التخطيط ان يراقب مراحل العمل وان يعمل داعلى سد الفجوات او العيب الموجود في 
 رىالتخطيط من خالل الوسةئل واالدوات المنةسبة التي تعمل داعلى معةلجة الفجوات وت

  ." البةحثتةن امة تغيير في)الهيةكل او تدريب افضل للعةملين او توفير المةل(
بعد ان اصبحت الفجوات معقولة  وتم  مع خطط العمل: دمج الخطة االستراتيجية"-8

وتشمل  العمل داعلى معةلجتهة داعندئذ يتم البدء بكتةبة خطة تشغيل كل وحد  استراتيجية.
 خطة معدات، خطة موارد بشرية، خدمة، خطة التشغيل خطط جزئية امة تكون مةلية،

 س المةل(.أر 
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قسم متةبعة  إإلىدارات في المكتبة لإ  قد تحتةج بعض االبةحثتةن مثاًل  رىوت           
المكتبةت الفرداعية لكليةت الجةمعة ومراكزهة ولكنهة ال تستطيع تلبية هذه االحتيةجةت لذلك 

ولويةت وتوزيع الطةقةت واالمكةنيةت فريق التخطيط ان يقوم بتحديد الأ  ينبغي داعلى
 والتنسيق فيمة بينهة وهذا هو المقصود بتوحيد خطط العمل.

يقل احتمةل  وتسمى )خطط الطوارى( وهي خطط مختصر  لكل امر ط البديلة:الخط-9
 حدوثه لكن اثةره كبير  لو حدث فعال.

ا ويجب االهتمةم بهة مثال ا كبيرً ثيرً أتؤثر في المكتبة ت أأحداثوترى البةحثتةن قد توجد هنةك 
بة وهو قد يحدث خلل في نظةم المكتبة االلي او تعطل النظةم او غيةب مدير المكت

غيةبه يؤثر داعلى العمل لذلك يجب ان يعد فريق  نَّ أأ دارتهة إإ القةدر داعلى  حيدالشخص الو 
التخطيط بعض الخطط الطةرئة وتوفير اشةرات االنذار المبكر تحسبة للحةالت الطةرئة 

 وهذا يسةداعد المكتبة داعلى تطوير النظةم فيهة ومعةلجة أي خلل يحدث فجأ .
الخطة  صيةغة إإداعةد لة يتم بدأ تنفيذ الخطة وكتةبتهة ويتم التنفيذ: في هذه المرح-10

ولين داخل المؤسسة لمراجعتهة وتقديم أي مقترحةت للتعديل ؤ وكتةبتهة وداعرضهة داعلى المس
 قبل داعرضهة في صورتهة النهةئية.

جهد ووقت وصبر ومثةبر  كمة يتطلب جهود  إإلىهذا يحتةج  نَّ أأ وترى البةحثتةن        
 ."تطبيق الخطة االستراتيجية أأجلوداعة وقيةدات مؤهلة من وكفةءات متن

 :النتائج والتوصيات-5
 :النتائج 5-1

 تية:النتةئج اآل إإلىتوصلت الدراسة من خالل تحليل البيةنةت 

اكبر هجمة  إإلىتبين من خالل الدراسة ان المكتبة المركزية لجةمعة الموصل تعرضت -1
( بحرق المكتبة المركزية في 2017بداية داعةم )في تةريخهة حيث قةم تنظيم داداعش في 

جةمعة الموصل بةلكةمل وتبين من نتةئج داعملية الحرق ان المكتبة فقدت العديد من الكتب 
أوائل القرن العشرين  إإلىالنةدر  والمخطوطةت والصحف العراقية التي يعود تةريخهة 

 الفتر  العثمةنية. إإلىوالخرائط والكتب تعود 
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كةن كبيرا جدا فقد ل الدراسة ان حجم الضرر الذي لحق بةلمكتبة المركزية تبين من خال-2
 داعن الكمية التي بقيت من الكتب كةنت ال الحرق بشكل كبير فضاًل تعرضت للقصف و 

ضرار ثةث فكةنت نسبة الأ جهز  والأ البةقي من الكتب والموجودات والأ  ةمَّ أأ % 5جةوز تت
 ا.كبير  جدً 

ل المكتبة المركزية لجةمعة الموصل كةن البد من النهوض من بعد الدمةر الذي طة-3
تحت الركةم والبدء من جديد وبةلتعةون مع رئةسة جةمعة الموصل حيث استأنفت المكتبة 
داعملهة في داخل مخزن )الجملون(مقةبل كلية التربية للبنةت الستقبةل الكتب التي تم 

 ةمعةت والمنظمةت.العديد من الج منانقةذهة فضال داعن الكتب المهدا  

يشغل  ؛ إإذةتبين ان الموقع البديل للمكتبة المركزية غير مالئم للعمل المكتبي حةليً  -4
 المكةن الواحد في المكتبة اكثر من قسم ممة يعيق داعملية انسيةبية  العمل المكتبي فضاًل 

    إإلى خرى بعيد  داعن المكتبة ممة يؤديأ  مةكن أأ  إإلىوموظفي المكتبة  أأقسةمداعن توزيع 
 المكتبة". أأقسةمصعوبة في سير وانسيةبية العمل بين 

انه نتيجة لعدم تخصيص ميزانية مستقلة للمكتبة المركزية في  إإلىتوصلت الدراسة  -5
الوقت الحةلي لم يتم تحديد سيةسة لالختيةر والتزويد في المكتبة حةلية فأصبحت المكتبة 

هداءتعتمد بشكل كلي داعلى  هداءيد من المنظمةت والجةمعةت و العد منات الإ ات الإ
هداءالشخصية من كتب ودوريةت ونتيجة لكثر   اخر ات فقد تم اتخةذ موقع بديل لهة الإ

 تأتيداعداد الكبير  من الكتب التي تقليل الأ  أأجلمجةور لكلية داعلوم البيئة وتقةنةتهة من لهة 
 كتةب. 17،726 بمقدارة حةلية للمكتبة فقد بلغ داعدد الكتب الموجود  في المكتبة المركزي

داعمل المكتبة  أأداءداعداد خطة استراتيجية للمكتبة المركزية سوف يسةداعد داعلى إإ  نَّ أأ تبين  -6
هة من خالل اداعتمةد انموذج فةيفر للتخطيط تأهيل ا إداعةد والنهوض بهة من جديد و 

 الموصل. بنةء وتطوير المكتبة المركزية لجةمعة داعةد لإ االستراتيجي وهو انسب انموذج 

توصلت الدراسة من خالل الرؤية المستقبلية للمكتبة وهو العمل داعلى توفير مبنى مالئم -7
للمكتبة المركزية يتسم بةلمرونة والقدر  داعلى التوسع واالمتداد المستقبلي  بعد تعرضهة 

 للدمةر والسعي لجعل المكتبة المركزية مكتبة حديثة.
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بة انهة تهدف بعد الدمةر الذي تعرضت له توصلت الدراسة من خالل رسةلة المكت-8
المكتبة دداعم العملية التعليمية ومسةند  البحث العلمي وتقديم مجموداعة شةملة من مصةدر 

سةليب أل الخدمةت الفنية والمعلومةتية بفضأأ  المعلومةت ذات الجود  العةلية للتعليم وتقديم
 تقنية حديثة.

 :المقترحات5-2

 :يأتيمة الدراسة تقترح البةحثة  ةلتي خرجت بهمن خالل النتةئج ا        

توفير مبنى مالئم للمكتبة يتسم بةلمرونة والقدر  داعلى التوسع واالمتداد المستقبلي استنةدا -1
داعداد المجموداعةت وزيةد  أأ داعلى المكتبة كزيةد   المتطلبةت المستقبلية التي قد تطرأ إإلى
 داعداد المستفيدين.أأ 

ل تنظيمي واداري للمكتبة يضم جميع الشعب والوحدات ضرور  تصميم وبنةء هيك-2
 الموجود  في المكتبة تأخذ شكل الطةبع الدولي وحسب سيةقةت داعمل المكتبةت الدولية.

لالحتيةجةت الفعلية  دراك واع  إإ داعلى ضرور  اداعتمةد المكتبة داعلى سيةسة مدروسة ومبنية -3
ةت المكتبية بحيث تكون مجموداعة لمختلف فئةت المستفيدين فيمة يتعلق بةقتنةء المجموداع

 غنية ومتكةملة من مصةدر المعلومةت المختلفة.

هة والخدمةت التي تقدمهة من خالل مواقعهة داعلى الشبكةت أأقسةمالتعريف بةلمكتبة و -4
 وتقديم خدمةت معلومةت متطور .الفيسبوك االجتمةداعية 

المختلفة حيث يجد  تزويد المكتبة بمصةدر المعلومةت الحديثة في جميع المجةالت-5
داعن  داعالم المستفيدين بهةإإ  فضاًل داعنفي مجةل تخصصه  المستفيدين كل مةهو جديد

طريق خدمةت المعلومةت المتطور  منهة خدمة البث االنتقةئي للمعلومةت وخدمة االحةطة 
 الجةرية...الخ.

وير المكتبة من بنةء المجموداعةت وتط أأداعمةلتوظيف تكنولوجية المعلومةت في كةفة -6
حدث التقنيةت من النظم واالجهز  أألى رفع جود  العمل فيهة و توفير الخدمةت والعمل داع

 لمواكبة التطورات الحةصلة في مجةل العمل المكتبي.
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ضرور  توظيف المتخصصين في مجةل المعلومةت والمكتبةت من حملة شهةد   -7
 .المكتبة أأقسةمالبكةلوريوس والمةجستير والدكتوراه في مختلف 

المكتبة المركزية من  تأهيل داعةد لإ لتطبيق الخطة االستراتيجية  زمةمكةنةت الأ توفير الإ -8
 جديد.

 (1الملحق رقم )                                       
 2019\4\18ثةر بتةريخ ع الدكتور مروان سةلم في كلية اآلجرت البةحثة مقةبلة مأأ 

 2014داعةم  أأحداثركزية خالل المكتبة الم ووجهت له مجموداعة من االسئلة بخصوص
 وهي :

 زية دون سواهة في الحرم الجةمعي؟لمةذ استهدف التنظيم المكتبة المرك-1
 المكتبة المركزية وفق اية الية؟ كيف تمت داعملية طبع المنةهج داخل-2
 ية موقعة لعملية صيةغة منةهجهم ؟لمةذا تم اتخةذ المكتبة المركز -3
ظفين واالسةتذ  داعلى الدوام في المكتبة المركزية وبةقي كليةت كيف تم جبر المو -4

 الجةمعة؟
 (2الملحق رقم )

حمد ذنون بتةريخ أأ جراءات الفنية شذى ولة شعبة الإ جرت البةحثة مقةبلة مع مسؤ أأ       
 ووجهت لهة مجموداعة من االسئلة وهي: 5/1/2019
  يب؟ةنت تحويهة المكتبة قبل التخر مةهي الوحدات التي ك -1
 متى بدء التخريب الفعلي للمكتبة؟- 2 
 هل تم تخريب المكتبة بشكل كةمل منذ البداية ام كةن داعلى شكل مراحل متفرقة؟-3
 مةهي االجزاء التي تم تخريبهة وتدميرهة اوال؟- 4
 مةهي مصةدر المعلومةت التي كةنت تحتويهة المكتبة المركزية سةبقة؟-5
 ت القديمة ؟كيف تمت داعملية انقةذ المخطوطة-6
هل كةن هنةك تنسيق مع الكةدر المختص في المكتبة لعملية انقةذ المجموداعةت -7

 المكتبية وتحديد االهم منهة؟
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 (3الملحق رقم)                                        
ووجهت مجموداعة من  2019\1\3اجرت البةحثة مقةبلة مع مؤسسة داعين الموصل بتةريخ

 ة وهي:المؤسس إإلىاالسئلة 
 من هي مؤسسة داعين الموصل؟-1
 من صةحب المبةدر  وكيف تمت فكر  انقةذ الكتب من المكتبة؟-2
 تفةق مع الرئةسة ام جهود تطوداعي؟الجةمعة بصفة رسمية بةال إإلىهل تم الدخول -3
في داعملية انقةذ الكتب ام كةن  هل استشرتم جهة مسؤولة داعن المكتبة لتقديم المسةداعد  -4
 ي؟مر داعشوائالأ 
 هل هنةك جهةت اخرى قةمت بةلمسةهمة في داعملية انقةذ الكتب من المكتبة؟-5
 تم نقلهة؟ ةأي جه ا إلىالمكتبة؟ و  إإلىمة هي الطريقة التي تم من خاللهة نقل الكتب -6
داعتراضكم اثنةء نقل الكتب؟ وهل هنةك داعراقيل واجهتكم اثنةء ةهل هنةك جهةت قةمت ب-7

 نقل الكتب؟
 قيقي للكتب التي تم انقةذهة؟مةهو العدد الح-8
وهل توجد كتب لم  هل يوجد من ضمن الكتب التي تم انقةذهة اجزاء متضرر  وتةلفة؟-9

 يصبهة أي ضرر؟
وهل هنةك جزء مقصود بعملية الحرق  مة الذي الحظتموه اثنةء انقةذكم للكتب؟-10

 كةلمخطوطةت مثال؟
 من نةحية الكتب والموجودات فيهة؟لحق بةلمكتبة  الَّذيمةحجم الضرر الذي تقدرونه -11
 كيف كةنت رد  فعل المجتمع تجةه هذه المبةدر ؟-12

 (4الملحق رقم)
 عداد الخطة االستراتيجية للمكتبة المركزية لجامعة الموصل()النموذج المقترح ل

 Pfeiffer (1992نموذج فايفر )
سةداعد داعلى تحديد ستراتيجي الذي يالنمةذج المستخدمة في التخطيط االيعتبر من أهم 

 للوصول للهدف. طرائقالهدف بدقة وكفةء  ويحدد أفضل ال
 نجةز الخطة االستراتيجية وهي:كون نموذج فةيفر من داعشر  خطوات لإ يت
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لكي تستعد المكتبة للتخطيط االستراتيجي يجب ان تحدد اوال مة التخطيط للتخطيط: -1
ن تقوم بمخةطبة داعد  قضةية وامور اذا كةنت مستعد  لذلك ام ال لذلك يجب داعلى المكتبة ا

وقيةم المكتبة  دار من مدى التزام الإ  يأتيالستعداد للقيةم بذلك، فةن ذلك ترتبط بمدى ا
 هذا الجهد وتحقيقه الفعل. أأداءب

 :يأتي رر االداريون في هذه المرحلة مةويق
 االشخةص الذين سيكونون ضمن فريق التخطيط .-1
 ة العملية.طول الفتر  التي ستستغرقه-2
 خرى المشةبهة.المعلومةت المطلوبة والقضةية ال   من الذي سيقوم بةلبحث وتجميع-3

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوة االولى) التخطيط للتخطيط(                         

: تعد الرؤية المسةر المستقبلي للمكتبة الذي يحدد الوجهة التي ترغب في بناء الرؤية-2
التي تنوي المكتبة لتحقيقهة فضال داعن القدرات واالمكةنةت التي  هدافلوصول اليهة والأ ا

تخطط لتنميتهة والرؤية يجب ان ال تتعةرض مع بيةن المهمة وهدف المكتبة في التركيز 
 هة.أأهدافداعلى صورتهة ومة تريد تحقيقه ومة هو شكل المكتبة داعند تحقيق 

 

 التخطيط للتخطيط 

 
قرار    

 الرؤية   التخطيط

 من سيخطط؟ -1

 زمةالمدة اللأ  -2

 نموذج التخطيط -3

 عوامل النجاح -4

 من االطراف المعنية -5

 المطلوب من كل طرف -6

 نوع المعلومات -7

 تجميع وتصنيف المعلومات -8
 ادارة عملية التخطيط -9

 شرح الخطة عند انتهائها. -11

 

صورة ذهنية للمستقبل 

 المنشود

 اختيار فريق التخطيط

 اختيار فريق المعلومات

 مكان المناسباختيار ال

 تحديد المدة الكافية
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 المحددة المدة في المنشود لللمستقب الذهنية الصورة 

 
 لها؟ سنخطط التي المدة كم                                                                        

  

 المكتبة صورتها اعضاء يرى كيف                                                                   

 المدة؟ انتهاء عند

 بعض ابقاء على الفريق يتفق                                                                          

 .البعض والغاء اضافة او المجاالت 

  
.مجال كل في تحقيقه يمكن ما الفريق يحدد                                                               
    

  
  المجاالت لكل رؤيته الفريق يلخص                                                            

 المكتبة. لرؤية جامعية عبارة في 

  تقيس محددة معاييرا الفريق يضع 

 .مجال كل في لرؤيتها المؤسسة وصول 

 :الرؤية( بناء)الثالثة  الخطوة 

الذي  رئيسكتبة والغرض ال: وهي تعتبر وثيقة مكتوبة تعكس رؤية المصياغة الرسالة-3
ه والمجةل الذي تعمل فيه والمنتفعين منهة وطريقة الخدمة التي تقدمهة أأجلانشئت من 

دستور  د  تكون داعليه في المستقبل فهي تع والقيم والمعتقدات الخةصة بهة ومة يجب ان
 ة.المكتبة المرشد لكةفة القرارات والجهود وتغطي داعةد  فتر  زمنية طويلة نسبيً 

 لكتةبة بيةن الرسةلة يجب ان تحتوي داعلى داعنةصر:و 
 سبب وجود المكتبة.-1
 الخدمةت التي تقدمهة ولمن تقدمهة.-2

 تحديد الرؤية  

 تحديد الرؤية

 مدة الخطة

 

 الرؤية الشخصية

لكل فرد من  

 الفريق

مجاالت العمل 

 المتفق عليها

 

الشرح 

 والمعايير

 الرؤية لكل مجال

العبارة 

 الملخصة



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )      (                 87/1العدد )ملحق                           

 567 

 الكيفية التي يتم فيهة تقديم الخدمة.-3
 
 
 
  
 
  
  
 
 

 
 االسئلة الجذرية                           

 الخطوة الرابعة )صياغة الرسالة(
يعبر داعن نضر  المكتبة وهي داعبةر  داعن قواداعد ارشةدية واطةر سلوكي حدد القيم: ت-4

سلوب تعةملهة مع المستفيدين وتنطلق القيم من ثقةفة المكتبة التي تحرص أ  وفلسفتهة و 
 العلية والموظفين بتطبيقهة .  دار المكتبة داعلى تعميمهة وضمةن التزام الإ 

 هنةك داعد  انواع للقيم:
 ص والفئةت.بيةن الخصةئ-1
 قيم نظرية داعلمية للبةحثين والعلمةء.-2
 .داعمةلقيم اقتصةدية أصحةب الأ -3
 قيم جمةلية المبدداعين والفنةنين.-4
 قيم اجتمةداعية الود، التعةطف، العالقةت االجتمةداعية.-5
 قيم سيةسية المنةفسة، التفوق ، القيةد .-6
 خر .قيم دينية لخير الدنية واآل-7

 تشكيل الرسالة

 )تحديد المهمة(

 ما العمل الذي تؤديه؟-2

 

 لمن تؤدي ھذا العمل؟-4

 ماھي الميزة التنافسية؟-6

لماذا وجدت -1

 المكتبة اصال؟

كيف تؤدي -3

 العمل؟ المكتبة

 ماھي القوة الدافعة؟-5

 ماذا؟ لماذا؟

 كيف؟ من؟

 اين؟ ماھي؟
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: في هذه الخطو  من التخطيط االستراتيجي يحدد االستراتيجيوضع نموذج العمل  -5
افراد فريق التخطيط االتجةه الذي يريدون للمكتبة ان تسير فيه وينظرون في مستقبل 

 المكتبة محددين اوصةفهة والبد من ان يتطةبق المستقبل النموذجي مع رسةلة المكتبة.
 له نموذجة وهي:هنةك اربعة داعنةصر اسةسية تنشة داعن هذا العمل وتجع

 (:L.o.B.sة وهي مة يرمز اليه ب)رئيستحديد مجةالت العمل ال-1
 نجةز مهمتهة .هي تعتبر من المجةالت المطلوبة لإ و 
 :s.B.u.s)تحديد وحدات العمل االستراتيجية )-2

 .التي يمكن ان تنقسم اليهة المكتبة ان ارادت ذلك مستقباًل  قسةموهي الأ 
 (:c.s.l.sلحسةسة)وحد  مؤشرات النجةح ا-3

ان تلك الوحد  سةئر  حسب الخطة الجديد  وهي  إإلىيعني هذا تحديد المعةيير التي تشير 
 نةجحة في داعملهة..

تحديد االليةت االستراتيجية: التي ستقوم المكتبة بةستعمةلهة لتحقيق مستقبلهة المثةلي  -4
ؤشرات. داعلى سبيل المثةل: نشةء الوحدات وتحقيق المالضرورية لدوات هي تعبير من الأ و 

 انشةء نظةم جرد سريع وغيرهة من اآلالت التي ال يمكن االستغنةء داعنهة.
تحديد نوع الثقةفة: ان تحديد نوع الثقةفة يعتبر من االشيةء الضرورية لدداعم مجةالت  -5

 العمل والوحدات االستراتيجية ومؤشرات النجةح الحسةسة والوحدات االستراتيجية. 
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 الخطوة الخامسة )وضع نموذج العمل االستراتيجي(
ان تقييم الوضع الحةلي للمكتبة يعني تحديد  )دراسة الواقع(: داء_ تقييم األَ 6

المعلومةت الحةلية حول نقةط القو  والضعف في المكتبة وكذلك المعلومةت حول القضةية 
يجب ان تتضمنهة خطتهة االستراتيجية مثل قضةية  الَّتيتبة الحسةسة التي تواجههة المك

 التمويل ،فرص البرامج الجديد  ،تغيير القوانين او تغيير احتيةجةت المستفيدين وهكذا.
 سةليب المستخدمة في ذلك:يلزم تحليل بيئة التخطيط ومن الأ  وفي هذه الخطو 

 نموذج العمل االستراتيجي

 اختيار نموذج العمل االستراتيجي

 L.O.B.Sةرئيستحديد مجاالت العمل ال-1

 S.B.U.Sد الوحدات االستراتيجيةتحدي-2

 C.S.I.Sتوصيف مؤشرات النجاح الحرجة-3

 THRUSTSتحديد االليات االستراتيجية-4

 CULTUREتحديد نوع ثقافة المكتبة-5
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تحديد نقةط  إإلىتخطيط ويهدف وهو من االسةليب الشةئعة في تحليل بيئة الSWOTتحليل
القو  ونقةط الضعف المرتبطة بةلبيئة الداخلية للمكتبة وكذلك الفرص المتةحة امةم المكتبة 
والتهديدات التي قد تواجه المكتبة في المستقبل وهي ترتبط بةلبيئة الداخلية للمكتبة حيث 

جةد وتحويل نقةط ضرور  العمل ال إإلىان تحديد نقةط الضعف هو يسةداعد في التنبيه 
نقةط قو  امة تحديد الفرص المتةحة امةم المكتبة فةنه يسةداعد في التخطيط  إإلىالضعف 

الستغالل هذه الفرص واالستفةد  منهة امة تحديد التهديدات والمخةطر التي تواجه المكتبة 
سلبية فةنه يسةداعد في تالفيهة واالستعداد لمواجهتهة وهذا يسةداعد داعلى التقليل من االثةر ال

 لمواجهتهة. زمةالتم اتخةذ التدابير واالجراءات الالتي تالحق المكتبة اذا لم ي
: يعد تحليل الفجوات اختبةرا للواقع اي مقةرنة بين الوضع تحليل الفجوات-7

 الحةلي وبين الوضع المطلوب حسب الخطة االستراتيجية .
تحقيقه فيجب داعلى فريق  ال يمكن :يأأ  ،ةاذا كةن المستقبل النموذجي بعيدا وخيةليً 

التخطيط ان يعدل من النموذج ويخفف من الطموح، فهنةك حد وسط في االتجةهين وهي 
 نفسه ان يعمل فريق التخطيط بجهد ليجةد وسةئل تعمل داعلى ردم الفجو   وفي الوقت

حد مة وداعند تحديد نموذج العمل االستراتيجي يجب  إإلىالتخفيف من الحلم النموذجي 
ولويةت، واثنةء تحليل الفجوات يتم تحديد اي الفجوات تغلق اوال بنةء داعلى هذه تحديد اال

 االولويةت وبنةء داعلى رسةلة المكتبة وكذلك اي االحالم يجب تغييرهة او تخفيفهة.
 

 
 

 تجاوز الفجوة القناعة بامكانية                                                     
 معدومة ام كبيرة؟ هل الفجوة                                                      

   
 ابتكار الوسائل واالدوات                                                         

 المناسبة 
 

 .احل، القيمالمر  الهياكل، التدريب، المال،                                                      
 الخطوة السابعة )مرحلة تحليل الفجوات(

 تقييم االداء )اين نحن االن(

 اختبار الواقع حسب المعلومات المتوفرة.-1

 تحديد نوعية الفجوة.-2

 راء التغيير والتعديل.اج-3

 كيف نعبر او نردم الفجوة.-4

مرحلة تحليل 

 الفجوة
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: بمجرد ان تصبح الفجو  معقولة داعندئذ دمج الخطة االستراتيجية مع خطط العمل -8
 تكتب خطة تشغيل لكل وحد  استراتيجية.

ة جزئية هي خطة مةلية، او وفي المؤسسة العةدية تشمل خطة التشغيل خططً         
داعداد مسود  هذه الخطط كمة إإ س مةل يتم أوخطة معدات ور  ة،خدمة، او خطة موارد بشري

تعد القرارات الخةصة بةلميزانية الشةملة لكي يتم تضمين كل الخطط النهةئية في الميزانية 
خرى في التي طورتهة الوحدات الوظيفية ال  ويجب ان تتفهم كل الوحدات الوظيفية الخطط 

بةلصراع وذلك لغةية  كل وحد  جزئية سوف تبدا نَّ لأ  ؛المكتبة وتعد هذه العملية صعبة
 كبر قدر من المصةدر والموارد المةلية والبشرية وغيرهة وهي محدد . أأ الحصول داعلى 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطوة الثامنة )دمج الخطة االستراتيجية مع خطط العمل(
التي من  حداثلى الأ : يعتمد التخطيط االستراتيجي داع_ الخطط البديلة9

يمكن ان تؤثر بةستمرار داعلى مستقبل  الَّتيفي المستقبل  رئيسالمحتمل حدوثهة بشكل 
يمكن ان تؤثر في المكتبة لكن احتمةل حدوثهة ضعيف لدرجة  أأحداثالمكتبة وهنةك ايضة 

ا في داعمل خطة بديلة ة كبيرً انه ال يستحق التوقف داعندهة واذا قضى فريق التخطيط وقتً 
 خرى المتعلقة بةلخطة االسةسية.ال   داعمةلنجةز الأ ل احتمةل فلن يتوفر وقت كةفي لإ لك

دمج الخطة 

االستراتيجية مع 

 خطط العمل

 كتابة الخطة التشغيلية العامة-1
 كتابة الخطة التفصيلية لكل وحدة-2

 فحص الخطط ومقارنتها-4 كتابة الخطة التنفيذية الموحدة-3

 وتوزيع االدوار الهيكلية المناسبة-6 الشرح والتفهيم والتوضيح-5

وضع الموازنات بانواعها -7

 وتنسيقها
 السياسات,واالجراءات,والتعليمات -8



                                                                                                         زبيد  حازم سامل  و مسية يونس اخلفاف           التخطيط االسرتاتيجي إلداعاد  تأهيل املكتبة املركزية جلامعة املوصل دراسة حالة

 572 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطوة التاسعة )الخطط البديلة(
 ة : تكمن ثمر  التخطيط االستراتيجي في التنفيذ ولن تحقق الخطة شيئً تنفيذ الخطة -10

 ذي داعمل فيه فريق التخطيط سدى.ذا ظلت من دون تطبيق وسيضيع الوقت الإإ 
قةمة احتفةل وشرحهة للعةملين إإ جةهز  للعمل ال مةنع من  وتصيروداعندمة تكتمل الخطة 

نجةح الخطة االستراتيجية يعتمد  لأنَّ وكل داعضو في المكتبة البد من ان يشعر بةلمشةركة 
نهة: بنةء داعلى تعةون كل العةملين في المكتبة. وقد تشمل مرحلة التنفيذ داعد  اشيةء م

جديد ، جود  كةملة، بحوث مستمر  وتطوير  إإدار جديد، بنةء فريق العمل، تدريب فني، 
يطلع داعليهة جميع كمة يتم توفير رسةلة المكتبة لوهذا يعتمد داعلى نوداعية المكتبة ورسةلتهة 

قراره  نَّ أأ ترشد الموظف بةلرسةلة للتأكد من العةملين فعند اتخةذ قرار معين يمكن ان يس
 بق مع مهمة المكتبة.يتطة
 
 
 
 
 
 
 
 

الخطط البديلة)خطط 

 الطوارئ(

تحديد اهم المخاطر والفرص -1

 المتوقعة.

تحديد احتمالية الحدوث او -3

 الحصول.

تحديد المؤشرات العملية لبدء -5

 العمل.

 تحديد درجة الخطورة.-2

وضع الخطوط العريضة للخطط -4

 البديلة.

خطوات العمل في حالة  تحديد-6

 حدوث أي من هذه المؤشرات.



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )      (                 87/1العدد )ملحق                           

 573 

 
 
 
 
 
 
 

 الخطوة العاشرة )تنفيذ الخطة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تنفيذ الخطة

 التاكيد على رسالة المكتبة وحفظها-2 وضع برنامج لتوصيل الخطة للمنفذين-1

 توفير نسخ كافية من الخطة لالسترشاد-4 تنفيذ الخطة ببدءاقامة احتفال -3

اعتبار بداية التنفيذ عند الشروع في  -5

 االجراءات
 ر استراتيجي حسب الخطةمراجعة أي قرا-6
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Strategic Planning to rehabilitate the central library at the 

university of Mosul :A Case Study 

Zubaida Hazem salim

     

    sumauya younis Al-khafaf

 

Abstract: 

The study reviews the strategic planning to rehabilitate the 

central library of the University of Mosul with the possibility of 

developing a strategic plan to rehabilitate it again in line with its 

scientific position in the university. The importance of the role that 

strategic planning plays in university libraries, starting with 

preparing a vision statement, mission and values for them. The 

study aims at figuring out the crisis that the University of Mosul 

faced and identifying the reality of the central library and its 

departments and the activities and work it carried out before the 

events of 2014 and after the events of 2014, and the definition of the 

steps of strategic planning in the libraries and its role in 

rehabilitating the central library and identifying the most important 

elements needed by the strategic plan to rehabilitate the central 

library at the University of Mosul, and the study followed Case 

study method in identifying the reality of the central library of 

Mosul University as well as its groups, employees and services 

provided therein. 

Keywords: information, services, technologies. 
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