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ُ
 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه

رئيس هيئة التحرير

املحت ـ ـوي ــات
الصفحــة
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حبوث اللغة العربية
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اإلعرابية للمرفوعات في كتاب (تمرين الطالب في صناعة ِ
تنوع األوجه ِ
َ
َ
نسرين أحمد حسين الساداني ومحمد ذنون فتحي
خالد األزهري(ت905هـ)
ُ
َ
ً
نموذجا-
الوعي بتاريخ العجم القديم في الشعر الجاهلي  -األكاسرة أ

ِإسالم صديق حامد و باسم إدريس قاسم
التوجيه الصوتي لظاهرتي (اإلظهار واإلدغام) عند الدمياطي (ت1117:هـ) في كتابه
ِ(إتحاف فضالء البشر) -دراسة تحليلية-
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داللة ظاهرة العدول في كتاب (معترك األقران) للسيوطي (ت911هـ) التذكير والتأنيث -
َ
ُ
ً
ليندا باكوز أبرم و منال صالح الدين الصفار
نموذجا-
أ
اإلشاريات
ِ
تمارة نبيل اليامور و آن تحسين الجلبي

َ
مقدمة في علم حروف الهجاء في باب األلف اللينة محمد بن يعقوب الفيروز آبادي
رافع ِإبراهيم محمد ِإبراهيم
(ت 817هـ ) تحقيق و دراسة
َ
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الشاهد النحوي الشعري في شروح اللمع البن جني (ت 392هـ) معجم وتوثيق _ باب
ً
خالدة عمر سليمان و صباح حسين محمد
املفعول املطلق أنموذجا_
التأويل في ضوء التداولية املعرفية نماذج مختارة من شعر محمد بن حازم الباهلي
عال هاني صبري و عبدهللا خليف خضير
التعليل الصرفي في الدرس اللغوي ألبنية األفعال املزيدة عند ابن ِجني (ت392:هـ):
ً
مصعب يونس طركي سلوم و هالل علي محمود
محورا
الخصائص
سيميولوجيا االسم ودوره في تصوير البعد االجتماعي للشخصية الروائية قراءة في رواية
(رياح الخليج) إلبراهيم السيد طه

حارث ياسين شكر املاشطة

26 - 1
46 - 27
64 - 47
84 - 65
94 - 85
128 - 95
162 - 129
176 - 163
204 - 177
238 - 205
258 - 239
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282 - 259
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مرويات األسعدي من كتاب الجيم ألبي عمرو الشيباني ٌ
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الخوف الديني في الشعر األندلس ي في القرن الخامس الهجري
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محمد طه عبد املعين

طارق حسين علي
ُ
ً
نموذجا
املشـتقات في القصائد املعلقات دراسة صرفية داللية معلقة زهير بن أبي سلمى أ
نجيب محمود عالوي

370 - 343
394 - 371
414 - 395
442 - 415
474 - 443
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َ
َ
أحمد خالد أحمد و سعد توفيق عزيز البزاز
الجذور التاريخية للمغول والبداية الرسمية لقيام دولتهم سنة 603هـ1205 /م
زياد عالء محمود و نزار محمد قادر
محكمة العدل الدولية وقضايا العرب في املغرب العربي (( )1998-1973قضية شريط
َ
َ
َ
ً
أنسام أديب الضاحي و مجول محمد محمود
نموذجا)
أوزو
هجرة القبائل من الجزيرة العربية الى العراق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
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494 - 475
520 - 495
542 - 521
560 - 543
600 - 561
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690 - 667
714 - 691
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ً
عذراء صليوا شيتو
نموذجا
اإلسالمي
ِ

764 – 715
818 – 765
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َ
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842 – 819

حبوث الشريعة والرتبية اإلِسالميَّة

َ
أثر السياق القرآني في ورود الصفات الخبرية املوهمة للتجسيم
ياسر عبد العزيز سيدويش و ظافر محمد عبدهللا

868 – 843

حبوث املعلومات وتقنيات املعرفة

ُّ
التحول لخدمات املعلومات الرقمية في املكتبات الجامعية العراقية
سالم جاسم عبدهللا العزي

892 – 869

حبوث علم النفس وطرائق التدريس

َ
تقويم كتاب مادة األدب والنصوص للصف الرابع العلمي من وجهة نظر تدريسييها
َ
عدنان حازم عبد أحمد
َ
ُّ
اإلنسانية في
املرونة املعرفية وعالقتها بأساليب التعلم لدى طلبة كلية التربية للعلوم ِ
شيماء طلب النجماوي
جامعة املوصل
َ
اإلطار املفاهيمي ملنظومة األمن العام
ِ

914 – 893
972 – 915

حبوث القانون

مصلح جميل أحمد و مجيد خضر أحمد

1010 – 973

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

التحوُّل خلدمات املعلومات الرقميَّة يف املكتبات اجلامعيَّة
العراقيَّة
سالم جاسم عبداهلل العزيّ
تأريخ التقديم2021/8/1 :



تأريخ القبول2021/9/4 :

المستخلص:

يهدف البحث لتسليط الضوء على واقع خدمات المعلومات إ
اللرتنوّةي والنقمي في

المرتب المنرزي في جامع ديالى ،وبيان أَبنز تلك خدمات المعلومات التي ق ةدمت

للمستفيدين والباحثين خالل ال ُم ةدة الزمّي المبحوث
فضال عن التعنف على اآلليات التي اعتمدت لموارب السنع والجودة في خدمات
ً
من  2020/3/1ولغاي ، 2021/4/1

المعلومات للباحثين والمستفيدين ،وقد استعمل المّهج الوصفي التحليلي في إعداد البحث

لمالئمته وطبيع البحث ،وقد توصل البحث لجمل من الّتائج يمرن بيان أَبنزها  :إ ةن
المرتب المنرزي استطاعت أَن تقدم العديد من خدمات المعلومات من خالل موقعها

النسمي على الويب؛ إذ بلغت خدمات المعلومات إ
اللرتنوّةي والنقمي التي تقدمها المرتب

المنرزي في جامع ديالى  14خدم

أَبنزها راّت خدم أَطلب نساله إلرتنوّةي  ،وخدم

ابحث من خالل أَمين المرتب  ،وخدم تدنيب الباحثين والمستفيدين نقميا.
الكلمات المفتاحية :المرتبات الجامعي  ،المرتب النقمي  ،خدمات المعلومات النقمي ،

جامع ديالى.

مشكلة البحث:

في ظل الظنوف الحالي التي يشهدها العالم (جائح رونوّا ) وجدت عدد من

المرتبات الجامعي ّفسها عاجزة عن تقديم خدمات المعلومات للمستفيدين والباحثين ،وهذا

ُيعد رّتيج طبيعي لما أَفنضته الجائح من قيود رحظن التجوال وإاغالق الجامعات
والرليات إذ إ ةن أَغلب تلك المؤسسات الزالت تقدم خدماتها بالطنيق التقليدي  ،الَمن الذي
 أُستاذ مساعد/المكتبة المركزيَّة/جامعة ديالى.
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استدعى على القائمين على مؤسسات المعلومات ومّها في جامع ديالى التفرين البدء

بتّفيذ خطوات أولي لتقديم مختلف خدمات المعلومات إ
اللرتنوّةي والنقمي من خالل
المواند إ
اللرتنوّةي المتاح فيها ةالتي من شأَّها تقديم الدعم والخدمات للمستفيدين
والباحثين من خالل الشبر العالمي  ،مقابل ذلك يوجد ضعف في المراّيات المادي
والبشني

المهيئ

لتقديم خدمات المعلومات بالطنيق

فضال عن ذلك فإ ةن
النقمي ،
ً

االستعدادات راّت غين متسانع قبل الجائح لالّتقال للخدمات النقمي  ،ومن هّا تتمثل
إشرالي البحث من خالل الجاب على التساؤالت اآلتي :

 .1ريف بدأت مؤسسات المعلومات بالشنوع بتقديم خدماتها النقمي عبن موقعها النسمي
على الويب وعلى مّصات التواصل االجتماعي؟

 .2ما خدمات المعلومات إ
اللرتنوّةي والنقمي التي تقدمها المرتب المنرزي في جامع
ديالى؟
 .3ما عدد المستفيدين الذين تم تقديم خدمات المعلومات النقمي لهم خالل المدة الزمّي
المبحوث ؟
أهمية البحث:

ترمن أهمي البحث من أهمي تعزيز خدمات المعلومات التقليدي الحالي بالخدمات

إ
اللرتنوّةي والنقمي المرتب المنرزي جامع ديالى المستحدث التي من شاّها ان تدعم
الباحثين والمستفيدين وخاص في ظل الظنوف الحالي التي يمن بها المجتمع الةتي تتمثل
(بجائح رونوّا) وما اّتجته من ظنوف حظن التجوال واغالق مؤسسات المعلومات.
أهداف البحث:

يسعى البحث لتحقيق الَهداف االتي :

 .1التعنف على المرتب المنرزي في جامع ديالى ودونها في تقديم خدمات المعلومات
التقليدي و إ
اللرتنوّةي والنقمي  ،ريف استطاعت الشنوع بتّفيذ خطوات جدي حقيق في
تقديم خدمات المعلومات للمستفيدين.
 .2تسليط الضوء على أبنز الخدمات المعلومات النقمي التي قدمتها المرتب المنرزي

وخانجيا .
داخليا
بجامع ديالى للباحثين
ً
ً

870

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

الحصائيات الخاص بتقديم خدمات المعلومات إ
 .3التعنف على إ
اللرتنوّةي و النقمي
للمستفيدين والباحثين في المرتب المنرزي لجامع ديالى من خالل موقع الويب النسمي

لها.

منهج البحث:

لغنض حل إشرالي البحث وتحقيق الَهداف استعمل البحث المّهج الوصفي التحليلي
التي يتالءم وطبيع

الدناس

الحالي

من خالل تسليط الضوء المباشن والمالحظ

واالحصائيات المتوافنة لليات تقديم خدمات المعلومات النقمي وتحليلها من مختلف

الجواّب.
حدود البحث:

 الحدود الموضوعي  :خدمات المعلومات النقمي .
 الحدود المراّي  :جامع ديالى.

 الحدود الزمّي  :ال ُم ةدة الزمّي من  2020/3/1ولغاي .2021/4/1
الدراسات السابقة:

 .1دناس عمان عبد اللطيف زين العابدين وشاي سعداهلل عبداهلل (العابدين:)2019 ،
استخدام تقّيات الم علومات في المرتبات الجامعي الحرومي في مديّ أنبيل :المرتب

ّموذجا :هدفت الدناس على التعنف على واقع المرتبات
المنرزي لجامع صالح الدين أُ
ً
الجامعي الحرومي في إقليم رندستان وتحديد ّقاط القوة والضعف فيها ومن ثم محاول
معالجتها وتحديد أَفضل تقّيات المعلومات التي استعملت فيها وبيان مستوى تأثين ذلك
فضال عن تحديد
على خدمات المعلومات المرتبي والعاملين فيها على حد سواء،
ً
المستويات العلمي الَراديمةي وتفاصيل المالك على إدانة وتقديم الخدمات التي تقدمها في

اقسام المرتبات ووحداتها ،وتحديد مدن نضا المستفيدين عن المرتبات الجامعي في أنبيل
إزاء الخدمات المقدم اليهم ،وتوصلت الدناس إلى جمل من الّتائج أَبنزها أَ ةن مستوى

الخدمات المقدم راّت متوسط ،ال تتوفن في المرتب خدم قواعد البياّات إ
اللرتنوّةي
وخدم البحث على القناص المرتّزة .

 .2دناس

عائدة مصطفى سلمان (سلمان :)2018 ،الخدمات إ
اللرتنوّةي

لمواقع

المرتبات الجامعي العناقي على شبر االّتنّيت  :وقد هدفت الدناس إلى التعنف على
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اللرتنوّةي من خالل مواقعها إ
خدمات المعلومات إ
اللرتنوّةي على شبر االّتنّيت
فضال عن التعنف على أَبنز
والتعنيف بواقع تلك الخدمات من خالل هذه المواقع،
ً
الخدمات إ
اللرتنوّةي المقدم ةالتي توفن مختلف مصادن المعلومات للمستفيد  ،وقد
توصلت الدناس لعدد من الّتائج ران من أَبنزها وجود تفاوت ربين بين الخدمات

إ
اللرتنوّةي التي تقدمها المرتبات الجامعي العناقي وعدم استثمان بعض الخدمات المجاّي

التي توفنها الشبر رخدم التواصل االجتماعي وخدم االستفسا انت والفادة من الخدم
المنجعي .
المبحث األول :المكتبة الرقمية:

تُعد المرتب النقمي ّوع من اّواع المرتبات التي استحدثت مع توفن ترّولوجيا
المعلومات وتوفن المواند إ
اللرتنوّةي التي يمرن الوصول اليها وتقديم الخدم بطنيق
نقمي من خالل االّتنّيت دون الحاج الفعلي لحضون المستفيد .وتعنف على اّها تلك
المرتبات ذات الريان المادي التي تضم مجموع من مصادن المعلومات النقمي وتقدم

خدمات المعلومات للجمهون والمستفيدين من خالل موقعها على إ
الّتنّيت بطنيق نقمي
دون الحاج لوجود المستفيد بشرل مباشن في المرتب

(الدين ،2017 ،الصفحات -242

 .)295رما عنفت بأَةّها مجموع من مواد المعلومات إ
اللرتنوّةي أَو النقمي المتاح على

شبر محلي أَو الشبر العّربوتي (فناج )2007 ،ويمرن للبحث تعنيفها اجنائيا على اّها

إحدى أَبنز المرتبات في الوقت الحاضن التي تتعامل مع مصادن المعلومات المتاح
بشرل نقمي الةتي تقدم للمستفيد من خالل الشبر العالمي وتتجاوز الحدود المراّي
والزماّي برفاءة وفاعليتين من خالل الطلبات التي تقدم للمرتب .
مميزات المكتبة الرقمية:

يمرن إيجاز ميزات المرتبات النقمي في االتي (خضن:)2017 ،

 .1أرثن سهول ودق لوعي المعلومات من حيث التّظيم واالستنجاع.
 .2السنع في إمراّي التحويل وتقديم الطلب بفاعلي للمستفيد.
 .3تخطي الحواجز المراّي للمستفيد واالستعانة متاح  24ساع باليوم.

 .4إمراّي تزويد أرثن من مستفيد بالمصدن ّفسه ولرثن من شخص بوقت واحد.
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 .5مساعدة الباحثين والمستفيدين في موارب التقدم التقّي واستغالل وجود تسهيالت أربن

للوصول إلى شبرات المعلومات.

 .6تعزيز المحتوى العنبي لمؤسسات المعلومات على االّتنّيت.
خدمات المعلومات الرقمية:

تُعد خدمات المعلومات المؤشن الَبنز في رل المرتبات سواء راّت عام أَم
متخصص أَو أَراديمةي ؛ لذا فإ ةن ما يشغل القائمين في تلك المرتبات هو محاول لموارب

التحديات التّافسي الربينة الحاصل في مجال تقديم خدمات المعلومات التقليدي مّها
وإ
فضال عن إنضاء المستفيدين عن خدمات المعلومات المقدم
اللرتنوّةي والنقمي ،
ً

التي

يمرن للمرتب المنرزي أَن تقدمها لهم والسيةما في مثل ظنوف جائح رونوّا التي يمن بها

عموما ،ويمرن للباحث أَن يعنف خدمات المعلومات النقمي على أَةّها
المجتمع الدولي
ً
المعلومات النقمي التي يستحصل عليها المستفيد بشرل نقمي دون الحاج الفعلي
لحضونه بشرل شخصي إلى مبّى المرتب الةتي تقدم من خالل الويب أَو أي تقّي حديث
متاح .
المبحث الثاني :المكتبة المركزية في جامعة ديالى:

تأسست المرتب المنرزي بجامع ديالى مّذ أَن استقلت الجامع عن الجامع

المستّصني عام  1999م وراّت عّد بدايتها مروّ من مبّى صغين غنفتين وعدد
مصادن المعلومات فيها ال يتجاوز  2000مصدن وبدأت تسعى بشرل متسانع إلى
االنتقاء بواقعها لتقديم خدمات المعلومات للباحثين والمستفيدين (جامع ديالى االماّ

العام للمرتب المنرزي  ،)2021 ،وفي عام  2003بعد أَعمال الفوضى التي شهدها

وتحديدا
العناق (االحتالل المنيري) تعنضت مؤسسات الدول راف ومّها الجامعات
ً
المرتب المنرزي لعمال تخنيب وسنق بعض مقتّياتها وإاتالف البعض مّها  ،وبعد ذلك
الوقت عادت لتبّى مجموعتها المرتب

جديد من خالل االشتناك بمعانض الرتب واستالم

مصادن المعلومات عن طنيق إ
ال هداء من المّظمات والشخصيات وسنعان ما عادت

وأصبح مجموع مصادنها بـ  12000مصدن معلومات تقليدي ونقي واعتمدت على

سياس جديدة لتعظيم المواند إ
اللرتنوّةي فيها من خالل الحصول على ّسخه إلرتنوّةي

من النسائل والَطانيح الجامعي المجازة في الجامع ّفسها؛ لترون نصيد معنفي
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إلرتنوّي ،وفي عام  2020تم ارتمال مبّى المرتب المنرزي الجديد الذي يترون من 5
طوابق بواقع مساح  4000م منبع (جامع ديالى الَماّ العام للمرتب المنرزي ،

 ،)2021تم االّتقال إلى المبّى الجديد للمرتب المنرزي ولرن الزالت خدمات المعلومات
التي تقدم بطنيق تقليدي لروّها بدأت نسم خطوات علمي صحيح ومتسانع لغنض

االنتقاء بمستوى خدماتها والحصول على نضا المستفيدين عن خدماتها .
تداعيات جائحة كورونا على خدمات المعلومات:

فنضت جائح رونوّا (فينوسات رونوّا هي مجموع من الفينوسات التي

اضا مثل الزرام وااللتهاب التّفسي الحاد الوخيم (السانز) ومتالزم
يمرّها أن تسبب أمن ً
وتحديدا في شهن مانس اذان 2020
الشنق الَوسط التّفسي ) (مينز) ،تداعيات ربينة
ً
على مختلف مؤسسات المعلومات ومّها المرتب المنرزي في جامع ديالى قيود عديدة

على الباحثين والمستفيدين تم ارتشاف ّوع جديد من فينوسات رونوّا بعد أن تم التعنف
عليه رمسبب الّتشان أحد المناض التي بدأت في الصين في )2019
ويعنف الفينوس اآلن باسم فينوس المتالزم
(ُ ،)2021 ،https://www.who.int/
التّفسي الحادة الوخيم رونوّا ( 2سانز روف  .)2ويس ةمى المنض الّاتج عّه منض
مانس/آذان

،2020

فينوس

رونوّا

2019

(روفيد

.)19

،conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963

.)2021

(https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-

في

وعلى إثن ذلك فنضت المجتمعات الدولي قيود عديدة على الشخاص مّها فنض حظن

التجوال واغالق الجامعات والرليات والمرتبات؛ إذ وجدت المرتبات الجامعي العناقي

ومّها المرتب المنرزي ّفسها عاجزة عن إيصال خدمات المعلومات للمستفيدين والباحثين،

جدا محاول مّها لالنتقاء بواقع خدماتها إ
اللرتنوّةي والنقمي
وبدأت تخطط بشرل سنيع ً
التي من الممرن أَن تقدم عن بعد وتدعم مسينة البحث العلمي.
المبحث الثاني :خدمات المعلومات في المكتبة الرقمية لجامعة ديالى:

تُعد خدمات المعلومات في المرتب المنرزي العصب والشنيان الساسي لها
وتسعى دائما لتّال نضا المستفيدين والباحثين من خالل ما تقدمه من خدمات معلومات،
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لذا يمرن إيضاح خدمات المعلومات في المرتب المنرزي قبل وبعد تداعيات جائح رونّا
باآلتي:

جدول ( )1خدمات المعلومات قبل جائح رونوّا وبعدها
ت
1
2
3
4
5

خدمات المعلومات في المكتبة
المركزية قبل جائحة كورونا
الفهرسة اليدوي
العارة حضوري
الحاطة الجارية حضوري
االستنساخ
خدمات استشارية

6
7
8
9
10
11
12
13
14

خدمات المعلومات الإلكترونيةة والرقمية المكتبة المركزية
بعد جائحة كورونا
فهرس الكتروني بطريقة االكسل لكل مصادر المعلومات
خدمة اتصل بنا  ،موقع الويب  ،صفحة الفيس للمكتبة .
خدمة ابحث من خالل امين المكتبة المركزية
خدمة اطلب رساله إإلكترون ةية.
خدمة التدريب الرقمي (دورات وورش عمل ذات عالقة
بالباحثين )
خدمة الحاطة الجارية .
خدمة البث االنتقائي للمعلومات
خدمة وصل حديثا .
خدمة االستشارات الرقمية على مدار  24ساعه باليوم .
خدمة نشرة المستخلصات للرسائل والأطاريح الجامعية
خدمة الحالة من خالل توفير قواعد البيانات على موقع
المكتبة لتسهيل وصول الباحثين لها
خدمة اطلب محاضرة أأو ورشة عمل
خدمة التعاون العلمي عبر الموقع الرسمي
خدمات العالن واالعالم .

التحليل للجدول:

يظهن لّا الجدول نقم( )1أَ ةن مستوى الخدمات التي راّت تقدمها المرتب

المنرزي بالطنيق الحضوني ال تتعدى ( )5خدمات معلومات ،فيما يشن الجدول إلى أَ ةن

خدمات المعلومات إ
اللرتنوّةي والنقمي التي استطاعت تقديمها بعد تداعيات جائح

رونوّا بلغت ( )14خدم من خدمات المعلومات مّها إلرتنوّةي ومّها خدمات معلومات

نقمي .

وعلى أَثن ذلك فإ ةن االتحا د الدولي لجمعيات المرتبات ومؤسسات المرتبات افال

( )IFLAقد أدنج المرتب المنرزي في جامع ديالى بوصفها إحدى مؤسسات المعلومات

الَراديمةي الفاعل والّشط في دعم المستفيدين والباحثين في ظل جائح رونّا ورما هو
موضح باآلتي:
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لقطة ( ) 1خطاب االتحاد الدولي للمكتبات بضم مكتبة جامعة ديالى ضمن المكتبات
الفاعلة والنشطة في ظل جائحة كورونا

ويمرن تفصيل إجناءات وخدمات المرتب المنرزي باآلتي:

خدمات المعلومات إ
اللرتنوّةي والنقمي :

يمرن إيضاح تفاصيل إجناءات وخدمات المعلومات إ
اللرتنوّةي والنقمي التي

تقدمها المرتب المنرزي ووفق ما يأتي:

 .1إّشاء صفح إلرتنوّةي على مّصات التواصل االجتماعي (الفيس بوك) :العديد من

الطلب موجودون في مّصات التواصل االجتماعي ران الب ةد للمرتب أَن تصل إليهم في
رل الوقات وممرن من خالل صفح المرتب المنرزي على الفيس بوك تحويلهم للموقع

على الويب لتحقيق الفائدة و إ
العالن عن خدمات المعلومات الجديدة التي تقدمها المرتب

المنرزي  ،إذ تم اّشاء صفح المرتب على الفيس بتانيخ .2020/6/1

لقطة ( )2التفاعالت الحاصلة من المستفيدين لموقع المكتبة المركزية
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 .2إّشاء موقع الرتنوّي على الويب  :بادنت المرتب المنرزي

بتانيخ 2020/9/1

بعد استحصال الموافقات النسمي بإّشاء موقع ويب خاص لها وليس صفح ضمن موقع

الجامع رما في بعض المرتبات الجامعي  ،وبجهود ذاتي من إدانة المرتب والعاملين فيها
وعلى النابط اآلتي :

(  ) /https://library.uodiyala.edu.iqالهدف الساسي

للموقع هو لتقديم الخدمات المعلومات النقمي

وايجاد آلي

للتواصل مع الباحثين

والمستفيدين ورما هو موضح في االتي :
لقطة ( )3صفحة الويب الخاصة المكتبة المركزية جامعة ديالى

وقد بلغت عدد الزيانات من المستفيدين والباحثين لموقع المرتب المنرزي على الويب

وخالل مدة ال تتجاوز الشهن الست الولى من تصميم الموقع وتفعيله إلى تانيخ إعداد
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ائن وهذه الَعداد تدل على وجود خدمات معلومات
هذا البحث  ) 58660( 2021/4/1ز ًا
مقدم تدفع الباحثين لزيانة موقع الويب واالستفادة من الخدمات المعلوماتي المقدم

بطنيق نقمي .

لقطة ( )4صفحة الويب بأعداد الزائرين والمستفيدين للمكتبة المركزية

لقطة ( )6صفحة المكتبة المركزية على وسائل التواصل االجتماعي ( الفيس بوك)
واعداد المعجبين
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 .3خدم إتاح الفهانس :إذ تتيح هذه الخدم إتاح فهانس مصادن المعلومات المتوفنة
في المرتب المنرزي وترون هذه الفهانس متوفن على موقع المرتب من خالل الويب

( ) /https://library.uodiyala.edu.iqوبإمران المستفيد تثبيت مصادن المعلومات
التي يحتاجها وطلبها عّد زيانته للمرتب أَو طلبها إ
علما أَ ةن الفهنس يمرن
ً
لرتنوّياً ،
تحميله من المستفيد بصيغ أَرسيل والبحث فيه .

 .4خدم اطلب نسال أَو أطنوح إلرتنوّةي  :ومثلت من أَبنز الخدمات المعلوماتي في
المرتب المنرزي الةتي من خاللها يتم تزويد الباحثين بالنسائل والَطانيح الجامعي المجازة
في جامعتّا بصيغ

 pdfالةتي تسهل للباحثين االستفادة من محتوياتها ومساعدة الطالب

في اعداد بحثه أَو تقديم عنوض معيّه خاص به :وتتمثل طنيق تقديم الخدم من الّقن

على زن اطلب نسال إلرتنوّةي :

صورة ( )7توضح طريقة الدخول لخدمة اطلب رسالة إِلكترونيَّة في موق الويب

بعد الّقن تظهن االستمانة االتي الةتي تتضمن عدد من المعلومات تجمع لغناض
إحصائي ولغناض استنجاع وتقديم الخدم وتتمثل السئل باآلتي:
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التحوُّل خلدمات املعلومات الرقميَّة يف املكتبات اجلامعيَّة العراقيَّة

لقطة ( )8توضح أُنموذج استمارة لخدمة اطلب رسالة إِلكترونيَّة في موق الويب

ومن خالل لقط نقم ( )8فقد بلغ عدد الخدمات المعلومات النقمي لخدم اطلب نسال

إلرتنوّةي التي تم تقديمها وفق اآلتي:

جدول ( )2اعداد الرسائل ِ
ال لكترونيَّة المقدمة للمستفيدين
ت

من 2020/6/1

العدد

%

1

2020

235

%61.7

2

 2021لغاي 4/1

146

%38.3

المجموع

381

%100

التحليل للجدول:

يشين الجدول نقم ( )2إلى إعداد النسائل الجامعي في المرتب المنرزي بجامع
ديالى والمقدم للمستفيدين خالل الّصف الثاّي من عام  2020تانيخ بدء الخدمات الةتي

طلبا خدم ً ومثل ّسب
تمثلت بداي الجائح الّسب الربن؛ إذ بلغت عددها (ً )235
 %60.7من المجموع الرلي ،في حين أَ ةن أَ ةول  3أشهن من عام  2021بلغ عدد الطلبات

للنسائل والَطانيح الجامعي النقمي ( ،)146ومثل ّسب  %38.3من المجموع الرلي.
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أَ ةما المستفيدين حسب صفاتهم فقد راّت تفاصيلهم وفق اآلتي:

جدول ( )3طلبات المستفيدين حسب صف المستفيد
ت

المستفيدين حسب الشهادة

العدد

%

1

درتوناه

42

%11

2

ماجستين

264

%69.3

3

برالونيوس

75

%19.7

المجموع

381

%100

التحليل للجدول:

يشين الجدول نقم ( )3إلى أَ ةن أَرثن الطلبات لخدمات المعلومات النقمي راّت

لطلب الدناسات العليا (ماجستين)؛ إذ بلغ عدد طلباتهم ( )264ومثلت ّسبتهم %69.3

من المجموع الرلي ،يلي ذلك في المنتب الثاّي طلب البرالونيوس؛ إذ بلغ عدد طلباتهم

طلبا ،ومثلت ّسبتهم  %19.7من المجموع الرلي ،في حين راّت طلبات طلب
(ً )75
الدرتوناه أَقل؛ إذ بلغ عدد طلباتهم ( )42مثلت ّسبتهم  ،%11وتُعد هذه ّسب طبيعي

ّسبيا من أَعداد طلب الدناسات الُخنى الماجستين والبرالونيوس.
رون طلب الدرتوناه أَقل ً
وعلى مستوى خدمات المعلومات النقمي المقدم حسب المران فقط راّت التفاصيل وفق

اآلتي:

جدول ( )4خدمات المعلومات المقدم داخل وخانج البلد
العدد

%

ت ّوع الخدمات المقدم
1

لمستفيدي جامع ديالى

253

%66.4

2

للمستفيدين من خانج جامع ديالى

119

%31.2

3

للمستفيدين خانج العناق

9

%2.4

المجموع

381

%100

التحليل للجدول:

يشين الجدول نقم ( )3إلى أَ ةن أرثن المستفيدين الذي تق ةدموا بطلبات للخدمات
المعلومات النقمي ران من المستفيدين من داخل الجامع ؛ إذ بلغ عددهم ( )253ومثةلت
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ّسبتهم  %66.4من المجموع الرلي ،في حين أَ ةن أَعداد المستفيدين من خانج الجامع
وداخل البلد ران عددهم ( )119ومثلت ّسبتهم  ،%31.2أَ ةما الطلبات التي وندت

للمرتب المنرزي بوصفها خدمات معلومات نقمي من خانج البلد فقد راّت ( )9طلبات

خالل ال ُم ةدة الزمّي المبحوث وبلغ ّسبتهم  %2.4من المجموع الرلي.
 .5خدم البحث من خالل موظف المرتب  :وتتم هذه الخدم للمستفيدين الذين ال
يملرون الوقت أَو الدناي للبحث عن مصادن المعلومات في شبر االّتنّت أَو قواعد
البياّات وترون من خالل الولوج إلى موقع الويب الخاص بالمرتب

المنرزي

( ) /https://library.uodiyala.edu.iqوالّقن على زن البحث من خالل موظف
المرتب وملئ الُّموذج و اختيان الرلمات المفتاحي يمرن من خاللها البحث عن مصادن
المعلومات ،وإا نسالها للمستفيد ضمن مدة قصينة ال تتجاوز اليومين وحسب الطلبات
المستلم .

لقطة ( )9توضح طريقة الدخول لخدمة ابحث من خالل أمين المكتبة المركزية

بعد الّقن على زن أَبحث من خالل أَمين المرتب تظهن القائم االتي التي تم إعدادها من
خالل رورل فونم ورما اآلتي:
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لقطة ( )10توضح استمارة لخدمة ابحث من خالل امين المكتبة المركزية

وطلبات خدمات المعلومات النقمي المقدم من خالل موقع ويب المرتب المنرزي فقد
راّت من خالل ابحث من خالل امين المرتب فقد راّت تفاصيلها وفق اآلتي:
جدول ( )5طلبات خدمات المعلومات الرقمية لخدمة ابحث من خالل أمين المكتبة
العدد

%

ت من 2020/6/1
1

2020

38

%38.4

2

 2021لغاي 4/1

61

%61.6

المجموع

99

100

التحليل للجدول:

يشين الجدول نقم ( )5إلى طلبات خدمات المعلومات النقمي من خدم ابحث

من خالل أَمين المرتب ؛ إذ بلغ خالل الّصف الثاّي من بدء تفعيل الخدم عام 2020

بلغت ( )38طلب خالل ست أشهن ومثلت ّسبتهم  %38.4في حين أَ ةن خالل الثالث

طلبا ،وهي ضعف المدة الولى ومثلت ّسبتهم
أشهن الولى من عام  2021بلغت (ً )61
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 %61.6من المجموع الرلي ،ويمرن أَن ّعزو هذه الَمن ّتيج طبيع ؛ ل ة
َن الخدم راّت
جديدة وغين معنوف من الباحثين.

 .6خدم الوصول إلى ّشنة مستخلصات النسائل والَطانيح الجامعي المجازة في
جامعتّا :وتتلخص هذه الخدم في سياس اعتمدها المرتب المنرزي وهي إعداد ّشنة
ّصف سّوي لغنض إتاح مستخلصات رل النسائل الجامعي وأَطانيح الدرتوناه التي

تجاز في مختلف رليات جامعتّا وإاتاحتها للباحثين والمستفيدين ويمرن الوصول إليها من

خالل نابط في أَعلى موقع الويب ورما يأتي:

لقطة ( )11توضح خدمة نشرة المستخلصات

 .7خدم اتصل بّا  :الةتي ترون من خالل الدخول إلى موقع المرتب على الويب
( ) /https://library.uodiyala.edu.iqإذ تتوفن جميع عّاوين البنيد االلرتنوّي

الخاص بالمرتب المنرزي اضاف إلى إ
اليميل النسمي لألمين العام للمرتب المنرزي رذلك

فضال عن لمن ينغب الحديث المباشن يمرّه االّتقال إلى
انقام هواتف لالتصال المباشن،
ً
صفح المرتب المنرزي على الفيس بوك والتحدث

المرلف بالند على جميع االستفسانات .
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لقطة ( )12توضح خدمة اتصل بنا

 .8خدم

وصل

حديثاً

من

خالل

زيانة

موقعّا

على

الويب

( ) /https://library.uodiyala.edu.iqأَو على الفيس بوك حيث تتضمن هذه الخدم

خدم إ
الحاط الجاني التي تحيط المستفيدين برل مصادن المعلومات التي تصل حديثاً
إلى المرتب المنرزي .
لقطة ( )13توضح خدمة وصل حديثا
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 .9خدم

قواعد البياّات :وهي متوافنة على موقع المرتب

سالم جاسم عبداهلل العزيّ

المنرزي

على الويب

( ) /https://library.uodiyala.edu.iqوتتيح هذه الخدم إمراّي تحويل المستفيد

والباحث إلى مواقع قواعد البياّات العناقي والمحلي العالمي التي توفن مصادن المعلومات
بالّص الرامل بدالً من عّاء البحث في متصفحات االّتنّت .
لقطة ( )14توضح خدمة ِإتاحة قواعد البيانات ذات النص الكامل

 .10خدم إ
العالم :وتتض ةمن هذه الخدم إعالم المستفيدين برل ّشاطات المرتب

المنرزي لغنض االطالع عليها واالستفادة مّها من خالل موقعّا على الفيس بوك أَو

المرتب المنرزي على الويب.

 .11خدم استعمال الحاسبات والتصفح المجاّي ل إ
لّتنّت داخل مبّى المرتب المنرزي

الذي سيتفعل خالل أةيام ان شاء اهلل.

 .12خدم المقتنحات والشراوىُ :خصصت هذه الخدم للمستفيدين والباحثين؛ إذ تم

إعالمهم في حال وجود أَي مشرل معيّ في الخدمات المقدم إليهم يمرّهم تقديم أي

مقتنحات لتطوين الخدم أَو أي شروى ضد أي من العاملين أَو لمست تقصين ويرون
من خالل موقع المرتب المنرزي على الويب ( ) /https://library.uodiyala.edu.iq

وملئ أُّموذج االقتناحات والشراوى وسوف تقوم المرتب المنرزي بالخذ بمضمون طنحك
بما يتوافق مع العمل .
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لقطة ( )15توضح خدمة استقبال واستالم الشكاوي والمقترحات

 .13خدم تدنيب المستفيدين النقمي  :وتتم من خالل تفعيل شعب التعليم المستمن في
المرتب المنرزي وبث مختلف الّشاطات العلمي التدنيبي النقمي من خالل المّصات
(  )zoom / fcc/ google meetويتم العالن عن رل ّشاط قبل أيام ويّشن في
جميع الرنوبات العلمي لضمان حضون أَربن قدن ممرن من المستفيدين على الويب ،
وتأتي هذه الّشاطات من خالل خط شعب التعليم المستمن التي تعلن بشرل سّويا وتّشن
يضا ( ،) /https://library.uodiyala.edu.iqيضاف إلى ذلك أَ ةن
على الموقع أَ ً

الّشاطات ال علمي المقدم هي ترون ّوعي وموجهه لفئ معيّ من الباحثين تالمس
اهتماماتهم البحثي والعلمي  ،ويمرن بيان جدول نسمي بأعداد تلك الّشاطات العلمي

وراالتي:

جدول ( )6يمثل نشاطات خدمات تدريب المستفيدين الرقمية
عدد

عدد

ت

الّشاط

الّشاطات

المستفيدين

%

1

ونش عمل

16

4885

%80

2

محاضنة علمي

5

374

%6.1

3

دونة تدنيبي

4

850

%13.9

المجموع

25

6109

%100
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التحليل للجدول:

يشين الجدول نقم ( )6إلى الّشاطات العلمي التدنيبي النقمي التي قدمتها المرتب

المنرزي في جامع ديالى رخدمات نقمي مجاّي ب( ونش العمل والمحاضنات العلمي

والدونات التدنيبي ) إذ مثلت ونش العمل أَرثن الّشاطات العلمةي ؛ إذ بلغت (ّ )16شاطًا

مستفيدا ومثلت ّسب الّشاط  %80من
وتم تدنيب خالل هذه الّشاطات ()4885
ً
المجموع الرلي ،في حين راّت المحاضنات العلمي بعدد ( )5محاضنات وتم حضون
مستفيدا ،ومثةلت ّسبتهم %6.1من المجموع الرلي ،في حين أَ ةن الدونات
ومشانر ()374
ً

التدنيبي التي بلغت ( )4دونات تدنيبي خالل ال ُم ةدة الزمّي المبحوث ؛ إذ تم تدنيب
( )850مستفيد ومثلت ّسبتهم  %13.9من المجموع الرلي  ،ورما هو موضح بالشرل
االتي :

الشكل ( )1نشاطات خدمات تدريب المستفيدين الرقمية
.14

خدم تحدث مع أَمين المرتب المنرزي  :عن طنيق المناسل في صفح المرتب

المنرزي على الفيس بوك و إ
الجاب متاح لمدة  24ساع في اليوم  ،وفيما يأتي

أُّموذجات من مناسالت الصفح المستمنة .
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لقطة ( )16أنموذجات من خدمة تحدث مع أمين المكتبة

النتائج :

 .1المرتب المنرزي راّت متفاعل في تقديم خدمات المعلومات النقمي تزامّا مع بداي
جائح روونّا .

 .2بلغ عدد خدمات المعلومات النقمي المقدم للباحثين والمستفيدين من المرتب النقمي
في الجامع  14خدم معلومات.

 .3راّت خدمات المعلومات النقمي (اطلب نسال إلرتنوّةي  ،ابحث من خالل أَمين

نقميا) من أفضل خدمات المعلومات التي شهدت عّاي
المرتب  ،تدنيب المستفيدين
ً
المستفيدين والباحثين.

 .4خدمات المعلومات النقمي في المرتب المنرزي في جامع ديالى تخطت الحدود

المراّي والزماّي ؛ إذ قدمت خدماتها خانج أَسوان الجامع وخانج حدود البلد.

 .5بلغ عدد المستفيدين من خدمات المعلومات النقمي رمتدنبين بلغ  6109مستفيد
خالل ال ُم ةدة الزمّي المبحوث .
طلبا.
 .6بلغت عدد خدمات المعلومات النقمي المقدم للمستفيدين والباحثين بلغت ً 480
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 .7بلغ عدد زائنين موقع المرتب المنرزي بلغ ( )58660مّذ بداي تأسيس الموقع في
قياسا بحجم خدمات المعلومات المقدم .
 2020/9/1وهذا نقم ربين ً
التوصيات:

بّاء على ما توصل إليه البحث من ّتائج فيمرن الخنوج بالتوصيات اآلتي :
ً
 .1على مؤسسات المعلومات من المرتبات الجامعي العّاي بتقديم خدمات معلومات

إلرتنوّةي

ونقمي تتالءم وحاج المستفيد والسيةما في ظل توفن المّافس للمرتبات

رالمستودعات النقمي ومحنرات البحث وغينها.

 .2على جميع مؤسسات المعلومات من المرتبات الجامعي ان تّشئ موقع ويب لها لتجد
وسيل اتصال دائم مع المستفيد في الظنوف الطبيعي واالستثّائي .

 .3تفعيل شعب التعليم المستمن في مؤسسات المعلومات وتقديم دونات وونش علمي

تالئم حاج الباحثين.
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Transformation of Digital Information Services in Iraqi
University Libraries

salam Jassim Abdullah Al-Ezzi
Abstract

The research aims to shed light on the reality of electronic
and digital information services in the central library at the
University of Diyala, and to show the most prominent of those
information services that were provided to beneficiaries and
researchers during the time period investigated from 1/3/2020 to
1/4/2021, as well as identifying the mechanisms that were adopted
To keep pace with the speed and quality of information services for
researchers and beneficiaries, the descriptive analytical approach
was used in preparing the research for its suitability and the nature
of the research. Electronic and digital information services provided
by the Central Library at Diyala University 14 services, the most
prominent of which were the service of requesting an electronic
message, the service of searching through the librarian, and the
service of training researchers and beneficiaries digitally.
Key words: university libraries, digital library, digital information
services, Diyala University.
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