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الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

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

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

( 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

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

شياء املشار ِإليها
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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
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ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

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

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة 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
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

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

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

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

 مرتكزات علمية . 

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

ن عن )
 

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

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



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

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
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . 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 ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد 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

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي 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 يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

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

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

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

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ

)ت زهري 
َ
حمد حسين الساداني                      هـ(905خالد األ

َ
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ار ليندا باكوز أ
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ة ة يف املكتبات اجلامعيَّل خلدمات املعلومات الرقميَّالتحوُّ

 ةالعراقيَّ

  سالم جاسم عبداهلل العزّي

4/9/2021 تأريخ القبول:       1/8/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ية الإ يهدف البحث لتسليط الضوء على واقع خدمات المعلومات          والنقمي  في  لرتنّو
 متبنز تلك خدمات المعلومات التي قدة َأالمنرزي  في جامع  ديالى، وبيان   المرتب

،  1/4/2021ولغاي   1/3/2020ة الزمّي  المبحوث   من ُمدة للمستفيدين والباحثين خالل ال
ليات التي اعتمدت لموارب  السنع  والجودة في خدمات عن التعنف على اآل فضاًل 

داد البحث عإإ استعمل المّهج الوصفي التحليلي في ، وقد المعلومات للباحثين والمستفيدين
 نة إإ بنزها : َأبحث لجمل  من الّتائج يمرن بيان ، وقد توصل اللمالئمته وطبيع  البحث

ن خالل موقعها م العديد من خدمات المعلومات من تقد  َأالمرتب  المنرزي  استطاعت 
ية الإ بلغت خدمات المعلومات إإذ  ؛النسمي على الويب والنقمي  التي تقدمها المرتب   لرتنّو

ية طلب نساله َأبنزها راّت خدم  َأخدم    14منرزي  في جامع  ديالى ال ، وخدم  إإلرتنّو
 .، وخدم  تدنيب الباحثين والمستفيدين نقميامين المرتب أَ بحث من خالل ا

ت المعلومات النقمي ، المرتبات الجامعي ، المرتب  النقمي ، خدماالكلمات المفتاحية:     
 .جامع  ديالى

 مشكلة البحث: 
ا الظنوف الحالي  التي يشهدها العالم )في ظل           عدد من  وجدت ( جائح  رونّو

، وهذا المعلومات للمستفيدين والباحثين تقديم خدمات عنّفسها عاجزة  المرتبات الجامعي 
غالق الجامعات ا إ رحظن التجوال و  الجائح  من قيود فنضتهأَ رّتيج  طبيعي  لما  عد  يُ 

من الذي ، الَ تقدم خدماتها بالطنيق  التقليدي غلب تلك المؤسسات الزالت أَ  نة إإ إإذ  والرليات

                                                 

 ديالى/جامعة المكتبة المركزيَّة/ُأستاذ مساعد. 
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استدعى على القائمين على مؤسسات المعلومات ومّها في جامع  ديالى التفرين البدء 
ية الإ خدمات المعلومات بتّفيذ خطوات أولي  لتقديم مختلف  من خالل  والنقمي   لرتنّو

ية الإ المواند  ّها تقديم الدعم والخدمات للمستفيدين أَ من ش الةتي فيها المتاح  لرتنّو
اّيات المادي  المر لباحثين من خالل الشبر  العالمي ، مقابل ذلك  يوجد ضعف فيوا

 نة إإ ذلك ف عن فضاًل ، دمات المعلومات بالطنيق  النقمي لتقديم خ والبشني  المهيئ 
، ومن هّا تتمثل لالّتقال للخدمات النقمي  االستعدادات راّت غين متسانع  قبل الجائح 

 تي  :ن خالل الجاب  على التساؤالت اآلإشرالي  البحث م
ريف بدأت مؤسسات المعلومات بالشنوع بتقديم خدماتها النقمي  عبن موقعها النسمي  .1

 ؟على الويب وعلى مّصات التواصل االجتماعي
ية الإ خدمات المعلومات  ما .2 والنقمي  التي تقدمها المرتب  المنرزي  في جامع   لرتنّو

 ديالى؟
لهم خالل المدة الزمّي  ما عدد المستفيدين الذين تم تقديم خدمات المعلومات النقمي   .3

 المبحوث  ؟
 أهمية البحث:

لحالي  بالخدمات تعزيز خدمات المعلومات التقليدي  اترمن أهمي  البحث من أهمي         
ية الإ  والنقمي  المرتب  المنرزي  جامع  ديالى المستحدث  التي من شاّها ان تدعم  لرتنّو

تتمثل  الةتيالباحثين والمستفيدين وخاص  في ظل الظنوف الحالي  التي يمن بها المجتمع 
ا( وما اّتجته من ظنوف حظن التجوال واغالق مؤسسات المعلومات.  )بجائح  رونّو

 البحث: هدافأ  
 االتي  : هدافيسعى البحث لتحقيق الَ 

في جامع  ديالى ودونها في تقديم خدمات المعلومات  المرتب  المنرزي التعنف على  .1
ية الإ التقليدي  و  النقمي ، ريف استطاعت الشنوع بتّفيذ خطوات جدي  حقيق  في و  لرتنّو

 تقديم خدمات المعلومات للمستفيدين.
 أبنز الخدمات المعلومات النقمي  التي قدمتها المرتب  المنرزي تسليط الضوء على  .2

 .ا ا وخانجيً للباحثين داخليً  بجامع  ديالى 
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ية الإ  بتقديم خدمات المعلومات حصائيات الخاص التعنف على الإ  .3 النقمي   و لرتنّو
سمي والباحثين في المرتب  المنرزي  لجامع  ديالى من خالل موقع الويب الن  نللمستفيدي

 لها.
 منهج البحث:

البحث المّهج الوصفي التحليلي  استعمل هدافلغنض حل إشرالي  البحث وتحقيق الَ 
التي يتالءم وطبيع  الدناس  الحالي  من خالل تسليط الضوء المباشن والمالحظ  
واالحصائيات المتوافنة لليات تقديم خدمات المعلومات النقمي  وتحليلها من مختلف 

 الجواّب.
 ود البحث:حد
  : خدمات المعلومات النقمي .الحدود الموضوعي 
 .الحدود المراّي : جامع  ديالى 
 1/4/2021ولغاي   1/3/2020من الزمّي   ُمدةةالحدود الزمّي : ال. 

 الدراسات السابقة:
: (2019)العابدين، دناس  عمان عبد اللطيف زين العابدين وشاي  سعداهلل عبداهلل  .1

علومات في المرتبات الجامعي  الحرومي  في مديّ  أنبيل :المرتب  استخدام تقّيات الم
: هدفت الدناس  على التعنف على واقع المرتبات اّموذجً امع  صالح الدين أُ المنرزي  لج

ومن ثم محاول   الجامعي  الحرومي  في إقليم رندستان وتحديد ّقاط القوة والضعف فيها
فيها وبيان مستوى تأثين ذلك ت استعملات التي فضل تقّيات المعلوممعالجتها وتحديد أَ 

عن تحديد  فضاًل ، العاملين فيها على حد سواءعلى خدمات المعلومات المرتبي  و 
دمها في   وتفاصيل المالك على إدانة وتقديم الخدمات التي تقراديمية المستويات العلمي  الَ 

المرتبات الجامعي  في أنبيل ، وتحديد مدن نضا المستفيدين عن اقسام المرتبات ووحداتها
ستوى م نة مل  من الّتائج َأبنزها أَ جإإلى  إزاء الخدمات المقدم  اليهم ،وتوصلت الدناس 

ية الإ في المرتب  خدم  قواعد البياّات  ن، ال تتوفالخدمات المقدم  راّت متوسط  لرتنّو
 وخدم  البحث على القناص المرتّزة .

ية الإ : الخدمات (2018مان، )سلعائدة مصطفى سلمان دناس   .2 لمواقع  لرتنّو
التعنف على إإلى  المرتبات الجامعي  العناقي  على شبر  االّتّنيت : وقد هدفت الدناس 
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ية الإ خدمات المعلومات  ية الإ من خالل مواقعها  لرتنّو على شبر  االّتّنيت  لرتنّو
َأبنز  عن التعنف على فضاًل ، تلك الخدمات من خالل هذه المواقعوالتعنيف بواقع 

ية الإ الخدمات  توفن مختلف مصادن المعلومات للمستفيد ، وقد  الةتيالمقدم   لرتنّو
بنزها وجود تفاوت ربين بين الخدمات الدناس  لعدد من الّتائج ران من َأتوصلت 

ية الإ  مجاّي  التي تقدمها المرتبات الجامعي  العناقي  وعدم استثمان بعض الخدمات ال لرتنّو
والفادة من الخدم   تالتي توفنها الشبر  رخدم  التواصل االجتماعي وخدم  االستفسانا

 المنجعي  .
 الرقمية:المبحث األول: المكتبة 

المرتب  النقمي  ّوع من اّواع المرتبات التي استحدثت مع توفن ترّولوجيا  عد  تُ       
ية الإ المعلومات وتوفن المواند  وتقديم الخدم  بطنيق   اليها مرن الوصولالتي ي لرتنّو

دون الحاج  الفعلي  لحضون المستفيد. وتعنف على اّها تلك  االّتّنيتنقمي  من خالل 
المرتبات ذات الريان المادي التي تضم مجموع  من مصادن المعلومات النقمي  وتقدم 

يلمستفيدين من خالل موقعها على الإ خدمات المعلومات للجمهون وا ت بطنيق  نقمي  ّتّن
-242، الصفحات 2017)الدين،   في المرتب  دون الحاج  لوجود المستفيد بشرل مباشن

ية الإ ها مجموع  من مواد المعلومات ّة َأ. رما عنفت ب(295 النقمي  المتاح  على َأو  لرتنّو
اّها للبحث تعنيفها اجنائيا على ويمرن  (2007)فناج، الشبر  العّربوتي  َأو  شبر  محلي 

المرتبات في الوقت الحاضن التي تتعامل مع مصادن المعلومات المتاح  َأبنز  حدىإإ 
تقدم للمستفيد من خالل الشبر  العالمي  وتتجاوز الحدود المراّي   الةتيبشرل نقمي 

 والزماّي  برفاءة وفاعليتين من خالل الطلبات التي تقدم للمرتب .
 مميزات المكتبة الرقمية:

 :(2017)خضن، ز ميزات المرتبات النقمي  في االتي يجاإإ يمرن 
 أرثن سهول  ودق  لوعي  المعلومات من حيث التّظيم واالستنجاع. .1
 السنع  في إمراّي  التحويل وتقديم الطلب بفاعلي  للمستفيد. .2
 ساع  باليوم. 24تخطي الحواجز المراّي  للمستفيد واالستعانة متاح   .3
 ولرثن من شخص بوقت واحد. ّفسه المصدنب راّي  تزويد أرثن من مستفيدإم .4
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مساعدة الباحثين والمستفيدين في موارب  التقدم التقّي واستغالل وجود تسهيالت أربن  .5
 شبرات المعلومات.إإلى  للوصول

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

م َأفي رل المرتبات سواء راّت عام   بنزالمؤشن الَ خدمات المعلومات  عد  تُ        
تلك المرتبات هو محاول  لموارب  القائمين في ما يشغل  نة إإ لذا ف ؛ راديمية أَ َأو  متخصص 

المعلومات التقليدي  مّها في مجال تقديم خدمات  ل الحاص ةالربين  ي التحديات التّافس
ية  والنقمي الإ و  التي  المقدم  المستفيدين عن خدمات المعلومات  نضاءعن إإ  فضاًل ، لرتنّو

ا التي يمن بها  السيةمامها لهم و تقد   نأَ  المنرزي  يمرن للمرتب  في مثل ظنوف جائح  رونّو
 هاّة َأخدمات المعلومات النقمي  على ن يعنف للباحث أَ ، ويمرن االمجتمع الدولي عمومً 

د بشرل نقمي دون الحاج  الفعلي  المعلومات النقمي  التي يستحصل عليها المستفي
أي تقّي  حديث  َأو  تقدم من خالل الويب الةتيمبّى المرتب  إإلى  لحضونه بشرل شخصي

 متاح  .
 ديالى:المبحث الثاني: المكتبة المركزية في جامعة 

ن استقلت الجامع  عن الجامع  أَ ذ ّالمنرزي  بجامع  ديالى م المرتب تأسست       
من مبّى صغين غنفتين وعدد   م وراّت عّد بدايتها مرّو 1999م عاالمستّصني  

إإلى  تسعى بشرل متسانع بدأتمصدن و  2000مصادن المعلومات فيها ال يتجاوز 
)جامع  ديالى االماّ  االنتقاء بواقعها لتقديم خدمات المعلومات للباحثين والمستفيدين  

عمال الفوضى التي شهدها أَ عد ب 2003 وفي عام، (2021العام  للمرتب  المنرزي ، 
ا العناق )االحتالل المنيري( تعنضت مؤسسات الدول  راف  ومّها الجامعات وتحديدً 

بعد ذلك و ، تالف البعض مّها مال تخنيب وسنق  بعض مقتّياتها وا إ المرتب  المنرزي  لع
تالم سجديد من خالل االشتناك بمعانض الرتب وا مجموعتها المرتب  الوقت عادت لتبّى 

عادت  هداء من المّظمات والشخصيات وسنعان مامصادن المعلومات عن طنيق الإ 
مصدن معلومات تقليدي ونقي واعتمدت على  12000 ـوأصبح مجموع مصادنها ب

ية الإ سياس  جديدة لتعظيم المواند  ية  فيها من خالل الحصول عل لرتنّو ى ّسخه إإلرتنّو
لترون نصيد معنفي  ّفسها؛ الجامع المجازة في  من النسائل واَلطانيح الجامعي 
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يإإ   5المنرزي  الجديد الذي يترون من  المرتب ارتمال مبّى تم  2020وفي عام  ،لرتنّو
ماّ  العام  للمرتب  المنرزي ، )جامع  ديالى الَ م منبع   4000مساح  طوابق بواقع 

ولرن الزالت خدمات المعلومات المبّى الجديد للمرتب  المنرزي  إإلى  ، تم االّتقال(2021
ها بدأت نسم خطوات علمي  صحيح  ومتسانع  لغنض  التي تقدم بطنيق  تقليدي  لرّو

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

ا          ا هي مجمو  فينوسات)فنضت جائح  رونّو ع  من الفينوسات التي رونّو
يمرّها أن تسبب أمناًضا مثل الزرام وااللتهاب التّفسي الحاد الوخيم )السانز( ومتالزم  

 2020ا في شهن مانس اذان وتحديدً تداعيات ربينة  ،)مينز( (وسط التّفسي الشنق الَ 
 على مختلف مؤسسات المعلومات ومّها المرتب  المنرزي  في جامع  ديالى قيود عديدة

ا بعد أن تم التعنف على الباحثين والمستفيدين  تم ارتشاف ّوع جديد من فينوسات رونّو
 (2019عليه رمسبب الّتشان أحد المناض التي بدأت في الصين في 

(https://www.who.int/ ،2021) ،  وُيعنف الفينوس اآلن باسم فينوس المتالزم
ا  ى المنض الّاتج عّه منض ويسمة  (.2)سانز روف  2التّفسي  الحادة الوخيم  رونّو

ا  ، 2020(. في مانس/آذان 19)روفيد  2019فينوس رونّو
(https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-

conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963 ،2021) .
ذلك فنضت المجتمعات الدولي  قيود عديدة على الشخاص مّها فنض حظن  إثنوعلى 
المرتبات الجامعي  العناقي   وجدت ؛ إإذق الجامعات والرليات والمرتباتال واغالالتجو 

عاجزة عن إيصال خدمات المعلومات للمستفيدين والباحثين، ّفسها المنرزي   ومّها المرتب 
ية الإ بواقع خدماتها محاول  مّها لالنتقاء ا بشرل سنيع جدً  وبدأت تخطط والنقمي   لرتنّو

 البحث العلمي. ةدعم مسين تم عن بعد و ن تقد  أَ  من الممرن التي
 المبحث الثاني: خدمات المعلومات في المكتبة الرقمية لجامعة ديالى:

المنرزي  العصب والشنيان الساسي لها لمرتب  ا خدمات المعلومات في عد  تُ        
 علومات،ين والباحثين من خالل ما تقدمه من خدمات منضا المستفيد وتسعى دائما لتّال
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لذا يمرن إيضاح خدمات المعلومات في المرتب  المنرزي  قبل وبعد تداعيات جائح  روّنا 
 باآلتي:
ا1جدول )  وبعدها ( خدمات المعلومات قبل جائح  رونّو

خدمات المعلومات في المكتبة  ت
 المركزية قبل جائحة كورونا

 والرقمية المكتبة المركزية لكترونيةةالإ خدمات المعلومات 
 بعد جائحة كورونا

 فهرس الكتروني بطريقة االكسل لكل مصادر المعلومات الفهرسة اليدوي 1

 خدمة اتصل بنا ، موقع الويب ، صفحة الفيس للمكتبة . العارة حضوري 2

 خدمة ابحث من خالل امين المكتبة المركزية الحاطة الجارية حضوري 3

.ةإإلكترونية خدمة اطلب رساله  االستنساخ 4  

خدمة التدريب الرقمي )دورات وورش عمل ذات عالقة  خدمات استشارية  5
 بالباحثين (

 خدمة الحاطة الجارية .  6

 خدمة البث االنتقائي للمعلومات  7

 خدمة وصل حديثا .  8

 ساعه باليوم . 24خدمة االستشارات الرقمية على مدار   9

 الجامعية طاريحالأ خدمة نشرة المستخلصات للرسائل و  10

خدمة الحالة من خالل توفير قواعد البيانات على موقع   11
 المكتبة لتسهيل وصول الباحثين لها 

ورشة عمل أأو  خدمة اطلب محاضرة  12  

 خدمة التعاون العلمي عبر الموقع الرسمي   13

 خدمات العالن واالعالم .  14

 
 التحليل للجدول:

مستوى الخدمات التي راّت تقدمها المرتب   نة ( أَ 1ل نقم)يظهن لّا الجدو          
 نة أَ إإلى  ، فيما يشن الجدول( خدمات معلومات5) ىالمنرزي  بالطنيق  الحضوني  ال تتعد

ية الإ خدمات المعلومات  والنقمي  التي استطاعت تقديمها بعد تداعيات جائح   لرتنّو
ا بلغت ) ية مّها ( خدم  من خدمات المعلومات 14رونّو ومّها خدمات معلومات  إإلرتنّو

 نقمي  .
د الدولي لجمعيات المرتبات ومؤسسات المرتبات افال ااالتح نة وعلى َأثن ذلك فإإ         

(IFLA قد أدنج )إحدى مؤسسات المعلومات بوصفها لمرتب  المنرزي  في جامع  ديالى ا
باحثين في ظل جائح  روّنا ورما هو   الفاعل  والّشط  في دعم المستفيدين والراديمية الَ 

 موضح باآلتي:
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كتبات ( خطاب االتحاد الدولي للمكتبات بضم مكتبة جامعة ديالى ضمن الم1لقطة )
 ة كوروناحالفاعلة والنشطة في ظل جائ

 
 باآلتي:لمرتب  المنرزي  ا وخدمات ويمرن تفصيل إجناءات       

ية الإ خدمات المعلومات   والنقمي : لرتنّو
ية الإ يمرن إيضاح تفاصيل إجناءات وخدمات المعلومات          والنقمي  التي  لرتنّو

 :ما يأتيتقدمها المرتب  المنرزي  ووفق 
ية  صفح ّشاء إإ  .1 )الفيس بوك(: العديد من على مّصات التواصل االجتماعي  إإلرتنّو

في  تصل إليهمن أَ للمرتب   ن في مّصات التواصل االجتماعي ران البدة و دو الطلب  موج
قع على الفيس بوك تحويلهم للمو  المرتب  المنرزي رل الوقات وممرن من خالل صفح  

عالن عن خدمات المعلومات الجديدة التي تقدمها المرتب  على الويب لتحقيق الفائدة والإ 
 .1/6/2020تم اّشاء صفح  المرتب  على الفيس بتانيخ إإذ  المنرزي ،

 لمكتبة المركزيةاالمستفيدين لموقع الحاصلة من ( التفاعالت 2طة )لق
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ي على الويب : بادنت إإ  .2   1/9/2020المنرزي   بتانيخ  المرتب ّشاء موقع الرتنّو

وليس صفح  ضمن موقع  ّشاء موقع ويب خاص لهاإإ ببعد استحصال الموافقات النسمي  
 المرتب  والعاملين فيهادانة إإ من  وبجهود ذاتي  ع  رما في بعض المرتبات الجامعي ،الجام

( الهدف الساسي  /https://library.uodiyala.edu.iqتي :  ) وعلى النابط اآل
يجاد تقديم الللموقع هو ل للتواصل مع الباحثين  ي لآخدمات المعلومات النقمي  وا 

 والمستفيدين ورما هو موضح في االتي :
 لمكتبة المركزية جامعة ديالىا( صفحة الويب الخاصة 3قطة )ل

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

 عدادإإ تانيخ إإلى  الشهن الست  الولى من تصميم الموقع وتفعيله زوخالل مدة ال تتجاو 
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عداد تدل على وجود خدمات معلومات ه الَ وهذ ا( زائنً  58660) 1/4/2021 هذا البحث
واالستفادة من الخدمات المعلوماتي  المقدم  ع الويب مقدم  تدفع الباحثين لزيانة موق

 بطنيق  نقمي  .
 ( صفحة الويب بأعداد الزائرين والمستفيدين للمكتبة المركزية4لقطة )

 
عي ) الفيس بوك( لمكتبة المركزية على وسائل التواصل االجتماا( صفحة 6لقطة )

 واعداد المعجبين
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تاح  فهانس مصادن المعلومات المتوفنة إإ تتيح هذه الخدم  إإذ  تاح  الفهانس:إإ خدم   .3
في المرتب  المنرزي  وترون هذه الفهانس متوفن على موقع المرتب  من خالل الويب 

(iyala.edu.iqhttps://library.uod/ وب ) مران المستفيد تثبيت مصادن المعلومات إإ
يً إإ طلبها َأو  التي يحتاجها وطلبها عّد زيانته للمرتب  الفهنس يمرن  نة ا أَ ، علمً الرتنّو

 .ل والبحث فيه يرستحميله من المستفيد بصيغ  أَ 
ية أطنوح  َأو  خدم  اطلب نسال  .4  لوماتي  فيالخدمات المعَأبنز  : ومثلت منإإلرتنّو
الجامعي  المجازة  اَلطانيحمن خاللها يتم تزويد الباحثين بالنسائل و  الةتيلمرتب  المنرزي  ا

باحثين االستفادة من محتوياتها ومساعدة الطالب للتسهل  الةتي   pdfفي جامعتّا بصيغ  
الّقن وتتمثل طنيق  تقديم الخدم  من  به:تقديم عنوض معيّه خاص  َأو  في اعداد بحثه
ية  نسال على زن اطلب   :إإلرتنّو

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

 
تتضمن عدد من المعلومات تجمع لغناض  الةتيبعد الّقن تظهن االستمانة االتي  

 باآلتي:استنجاع وتقديم الخدم  وتتمثل السئل   ولغناضإحصائي  
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 في موق الويب ِإلكترونيَّة رسالةاستمارة لخدمة اطلب  ُأنموذجتوضح  (8لقطة )

 
 

بلغ عدد الخدمات المعلومات النقمي  لخدم  اطلب نسال   ( فقد8ومن خالل لقط  نقم )
ية   تي:التي تم تقديمها وفق اآل إإلرتنّو
  نالمقدمة للمستفيدي لكترونيَّةالِ اعداد الرسائل ( 2جدول )

 % العدد 1/6/2020من  ت
1 2020 235 61.7% 
 %38.3 146 1/4لغاي   2021 2
 %100 381 المجموع  

 التحليل للجدول: 
لمرتب  المنرزي  بجامع  ا عداد النسائل الجامعي  فيإإ إإلى  (2يشين الجدول نقم )        

 يالةتتانيخ بدء الخدمات  2020خالل الّصف الثاّي من عام  للمستفيدين ديالى والمقدم 
ومثل ّسب     خدم ً  ا( طلبً 235بلغت عددها )إإذ  ؛تمثلت بداي  الجائح  الّسب  الربن

بلغ عدد الطلبات  2021أشهن من عام  3ل وة أَ  نة أَ % من المجموع الرلي، في حين 60.7
 % من المجموع الرلي.38.3ومثل ّسب   ،(146الجامعي  النقمي  ) اَلطانيحللنسائل و 
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 تي:صفاتهم فقد راّت تفاصيلهم وفق اآلفيدين حسب ا المستمة أَ       
 ( طلبات المستفيدين حسب صف  المستفيد3جدول )

 % العدد المستفيدين حسب الشهادة ت
 %11 42 درتوناه 1
 %69.3 264 ماجستين 2
 %19.7 75 برالونيوس 3
 %100 381 المجموع 

 التحليل للجدول:
النقمي  راّت لخدمات المعلومات رثن الطلبات أَ  نة أَ إإلى  (3يشين الجدول نقم )       

% 69.3( ومثلت ّسبتهم 264بلغ عدد طلباتهم )إإذ  ؛لطلب  الدناسات العليا )ماجستين(
بلغ عدد طلباتهم إإذ  ؛من المجموع الرلي، يلي ذلك في المنتب  الثاّي  طلب  البرالونيوس

حين راّت طلبات طلب   في ي،% من المجموع الرل  19.7ومثلت ّسبتهم  ا،( طلبً 75)
هذه ّسب  طبيعي   عد  وتُ  ،%11( مثلت ّسبتهم 42دد طلباتهم )بلغ عإإذ  ؛قلأَ الدرتوناه 

 خنى الماجستين والبرالونيوس.عداد طلب  الدناسات الُ ا من أَ قل ّسبيً الدرتوناه أَ طلب   رون
التفاصيل وفق المران فقط راّت وعلى مستوى خدمات المعلومات النقمي  المقدم  حسب 

 تي:اآل
 ( خدمات المعلومات المقدم  داخل وخانج البلد4جدول )
 % العدد ّوع الخدمات المقدم  ت
 %66.4 253 لمستفيدي جامع  ديالى 1
 %31.2 119 للمستفيدين من خانج جامع  ديالى 2
 %2.4 9 للمستفيدين خانج العناق 3
 %100 381 المجموع 
 للجدول:التحليل 
بطلبات للخدمات  امو تقدة المستفيدين الذي  أرثن نة أَ إإلى  (3شين الجدول نقم )ي        

لت ( ومثة 253بلغ عددهم )إإذ  ؛داخل الجامع المعلومات النقمي  ران من المستفيدين من 
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عداد المستفيدين من خانج الجامع  أَ  نة أَ في حين  الرلي،% من المجموع 66.4ّسبتهم 
ت دا الطلبات التي ون مة أَ  %،31.2( ومثلت ّسبتهم 119)وداخل البلد ران عددهم 

( طلبات 9قد راّت )فخدمات معلومات نقمي  من خانج البلد بوصفها للمرتب  المنرزي  
  الرلي.% من المجموع 2.4الزمّي  المبحوث  وبلغ ّسبتهم  ُمدةةخالل ال

الذين ال خدم  البحث من خالل موظف المرتب  : وتتم هذه الخدم  للمستفيدين  .5
قواعد َأو  الدناي  للبحث عن مصادن المعلومات في شبر  االّتّنتَأو  يملرون الوقت

موقع الويب الخاص بالمرتب  المنرزي  إإلى  البياّات وترون من خالل الولوج
(https://library.uodiyala.edu.iq/ والّقن على زن ا ) لبحث من خالل موظف

لها البحث عن مصادن ّموذج و اختيان الرلمات المفتاحي  يمرن من خالالمرتب  وملئ الُ 
نسالها للمستفيد ضمن مدة قصينة ال تتجاوز اليومين وحسب الطلبات ا إ و  ،المعلومات
 المستلم  .

 مين المكتبة المركزية أ  ريقة الدخول لخدمة ابحث من خالل ( توضح ط9لقطة )

 
عدادها من إإ ب  تظهن القائم  االتي  التي تم مين المرتأَ بحث من خالل أَ بعد الّقن على زن 
 تي:اآلما خالل رورل فونم ور
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 ( توضح استمارة لخدمة ابحث من خالل امين المكتبة المركزية 10لقطة )

 
د وطلبات خدمات المعلومات النقمي  المقدم  من خالل موقع ويب المرتب  المنرزي  فق

 :تيلمرتب  فقد راّت تفاصيلها وفق اآلراّت من خالل ابحث من خالل امين ا
 مين المكتبةأ  مات الرقمية لخدمة ابحث من خالل ( طلبات خدمات المعلو 5جدول )

 % العدد 1/6/2020من  ت
1 2020 38 38.4% 
 %61.6 61 1/4لغاي   2021 2
 100 99 المجموع  
 التحليل للجدول:

ت النقمي  من خدم  ابحث طلبات خدمات المعلوماإإلى  (5الجدول نقم )يشين         
 2020بلغ خالل الّصف الثاّي من بدء تفعيل الخدم  عام إإذ  ؛مين المرتب أَ من خالل 

خالل الثالث   نة أَ % في حين 38.4ومثلت ّسبتهم  أشهن( طلب خالل ست  38بلغت )
هي ضعف المدة الولى ومثلت ّسبتهم و  ا،( طلبً 61بلغت ) 2021الولى من عام  أشهن
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  راّت الخدم ؛ َلنة من ّتيج  طبيع ن ّعزو هذه الَ أَ ويمرن  الرلي،% من المجموع 61.6
 الباحثين.جديدة وغين معنوف  من 

الجامعي  المجازة في  اَلطانيحّشنة مستخلصات النسائل و إإلى  خدم  الوصول .6
عداد ّشنة إإ لمرتب  المنرزي  وهي ادها وتتلخص هذه الخدم  في سياس  اعتم جامعتّا:

ي طانيح الدرتوناه التأَ مستخلصات رل النسائل الجامعي  و   تاحإإ ّصف سّوي  لغنض 
من  إإليهاويمرن الوصول تاحتها للباحثين والمستفيدين ا إ تجاز في مختلف رليات جامعتّا و 

 :ورما يأتيعلى موقع الويب أَ خالل نابط في 
 شرة المستخلصات ( توضح خدمة ن11لقطة )

 
موقع المرتب  على الويب إإلى  ترون من خالل الدخول الةتيخدم  اتصل بّا :  .7
(https://library.uodiyala.edu.iq/ ) يتتوفن جميع  إإذ  عّاوين البنيد االلرتنّو

يل النسمي لألمين العام للمرتب  المنرزي  رذلك يمالإ إإلى  الخاص  بالمرتب  المنرزي  اضاف 
إإلى  عن لمن ينغب الحديث المباشن يمرّه االّتقال فضاًل انقام هواتف لالتصال المباشن، 

مين المرتب  أَ نة مع مباش chat صفح  المرتب  المنرزي  على الفيس بوك والتحدث 
 المرلف بالند على جميع االستفسانات .
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 توضح خدمة اتصل بنا  ( 12لقطة )       

 
خدم  وصل حديثًا من خالل زيانة موقعّا على الويب  .8
(https://library.uodiyala.edu.iq/ )  هذه الخدم  على الفيس بوك حيث تتضمن َأو

 التي تصل حديثاً  حاط  الجاني  التي تحيط المستفيدين برل مصادن المعلوماتخدم  الإ 
 المرتب  المنرزي  .إإلى 

 ( توضح خدمة وصل حديثا   13لقطة )
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على موقع المرتب  المنرزي  على الويب  ةفن اخدم  قواعد البياّات: وهي متو  .9
(https://library.uodiyala.edu.iq/   وتتيح هذه الخدم ) تحويل المستفيد مراّي  إإ
المحلي  العالمي  التي توفن مصادن المعلومات مواقع قواعد البياّات العناقي  و إإلى  الباحثو 

 . بالّص الرامل بداًل من عّاء البحث في متصفحات االّتّنت
 تاحة قواعد البيانات ذات النص الكامل    إِ ( توضح خدمة 14لقطة )

 
لمرتب  اعالم المستفيدين برل ّشاطات إإ ن هذه الخدم  عالم: وتتضمة خدم  الإ  .10

َأو  المنرزي  لغنض االطالع عليها واالستفادة مّها من خالل موقعّا على الفيس بوك
 المرتب  المنرزي  على الويب.

ّتّنت داخل مبّى المرتب  المنرزي  الحاسبات والتصفح المجاّي للإ  عمالخدم  است .11
 ام ان شاء اهلل.الذي سيتفعل خالل أية 

تم إإذ  ؛صت هذه الخدم  للمستفيدين والباحثينص  خُ : ىم  المقتنحات والشراو خد .12
ليهم يمرّهم تقديم أي مشرل  معيّ  في الخدمات المقدم  إإ ي عالمهم في حال وجود أَ إإ 

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

وسوف تقوم المرتب  المنرزي  بالخذ بمضمون طنحك  ىاالقتناحات والشراو  ُأّموذجوملئ 
 بما يتوافق مع العمل .
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 والمقترحات     اوي( توضح خدمة استقبال واستالم الشك15لقطة )

 
خدم  تدنيب المستفيدين النقمي  : وتتم من خالل تفعيل شعب  التعليم المستمن في  .13

المرتب  المنرزي  وبث مختلف الّشاطات العلمي  التدنيبي  النقمي  من خالل المّصات 
(zoom / fcc/ google meet   ويتم العالن عن رل ّشاط قبل أيام ويّشن في )

ربن قدن ممرن من المستفيدين على الويب ، أَ  يع الرنوبات العلمي  لضمان حضونجم
لن بشرل سّويا وتّشن تعهذه الّشاطات من خالل خط  شعب  التعليم المستمن التي  وتأتي

 نة أَ ذلك إإلى  ، يضاف( /https://library.uodiyala.edu.iqا )يضً على الموقع أَ 
مس علمي  المقدم  هي ترون ّوعي  وموجهه لفئ  معيّ  من الباحثين تالالّشاطات ال

تلك الّشاطات العلمي   بأعدادويمرن بيان جدول نسمي  ،اهتماماتهم البحثي  والعلمي 
 وراالتي:
 ( يمثل نشاطات خدمات تدريب المستفيدين الرقمية6جدول )
 
 ت

 
 الّشاط 

عدد 
 الّشاطات

عدد 
 المستفيدين

 
% 

 %80 4885 16 ل ونش  عم 1
 %6.1 374 5 محاضنة علمي   2
 %13.9 850 4 دونة تدنيبي   3
 %100 6109 25 المجموع  
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 التحليل للجدول:
الّشاطات العلمي  التدنيبي  النقمي  التي قدمتها المرتب  إإلى  (6يشين الجدول نقم )        

اّي  ب) ونش العمل والمحاضنات العلمي  المنرزي  في جامع  ديالى رخدمات نقمي  مج
 ا( ّشاطً 16بلغت )إإذ  ؛ رثن الّشاطات العلمية مثلت ونش العمل أَ إإذ  والدونات التدنيبي  (

 % من80ومثلت ّسب  الّشاط  ا( مستفيدً 4885وتم تدنيب خالل هذه الّشاطات )
وتم حضون ( محاضنات 5، في حين راّت المحاضنات العلمي  بعدد )يالمجموع الرل  
الدونات  نة ي، في حين أَ % من المجموع الرل  6.1لت ّسبتهمومثة  ا،( مستفيدً 374ومشانر  )

تم تدنيب إإذ  ؛الزمّي  المبحوث  ُمدةةخالل ال  ( دونات تدنيبي4التدنيبي  التي بلغت )
% من المجموع الرلي ، ورما هو موضح بالشرل 13.9( مستفيد ومثلت ّسبتهم 850)

 االتي :

 
 ( نشاطات خدمات تدريب المستفيدين الرقمية1الشكل )

رتب  مين المرتب  المنرزي : عن طنيق المناسل  في صفح  المأَ خدم  تحدث مع  .14
ي ، وفيما يأت ساع  في اليوم 24جاب  متاح  لمدة المنرزي  على الفيس بوك والإ 

 . من مناسالت الصفح  المستمنة اتذجُأّمو 
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 مين المكتبةأ  من خدمة تحدث مع  أ نموذجات( 16لقطة )

 
 :النتائج 

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

من المرتب  النقمي   نبلغ عدد خدمات المعلومات النقمي  المقدم  للباحثين والمستفيدي .2
 خدم  معلومات. 14في الجامع  

ية راّت خدمات المعلومات النقمي  )اطلب نسال   .3 مين ، ابحث من خالل أَ إإلرتنّو
 عّاي ا( من أفضل خدمات المعلومات التي شهدت المرتب ، تدنيب المستفيدين نقميً 

 المستفيدين والباحثين.
خدمات المعلومات النقمي  في المرتب  المنرزي  في جامع  ديالى تخطت الحدود  .4
 سوان الجامع  وخانج حدود البلد.قدمت خدماتها خانج َأإإذ  ؛لمراّي  والزماّي ا
مستفيد  6109من خدمات المعلومات النقمي  رمتدنبين بلغ  نبلغ عدد المستفيدي .5

 الزمّي  المبحوث  . ُمدةةخالل ال
 .اطلبً  480بلغت عدد خدمات المعلومات النقمي  المقدم  للمستفيدين والباحثين بلغت  .6



                                                                                                          سالم جاسم عبداهلل العزّي                                          تحوُّل خلدمات املعلومات الرقميَّة يف املكتبات اجلامعيَّة العراقيَّةال

 890 

( مّذ بداي  تأسيس الموقع في 58660بلغ عدد زائنين موقع المرتب  المنرزي  بلغ ) .7
 ا بحجم خدمات المعلومات المقدم .وهذا نقم ربين قياسً  1/9/2020

  التوصيات:
 :ّتائج فيمرن الخنوج بالتوصيات اآلتي ليه البحث من بّاًء على ما توصل إإ          

بتقديم خدمات معلومات    العّاي ت الجامعيعلى مؤسسات المعلومات من المرتبا .1
ية  في ظل توفن المّافس للمرتبات  قمي  تتالءم وحاج  المستفيد والسيةماون  إإلرتنّو

 رالمستودعات النقمي  ومحنرات البحث وغينها.
تجد لجامعي  ان تّشئ موقع ويب لها لعلى جميع مؤسسات المعلومات من المرتبات ا .2

 لمستفيد في الظنوف الطبيعي  واالستثّائي .وسيل  اتصال دائم مع ا
تفعيل شعب  التعليم المستمن في مؤسسات المعلومات وتقديم دونات وونش علمي   .3
 حاج  الباحثين.ئم تال

 المصادر والمراجع:
1. https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-

conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963( .12 3 ،
-https://www.mayoclinic.org/ar/diseasesتم االستنداد من  (.2021

conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963 
2. https://www.who.int( ./14 3 ،2021 .)https://www.who.int/ تم .

 /https://www.who.intاالستنداد من 
رتب  النقمي  العنبي  (. مصادن المعلومات في الم2017ابناهيم خليل يوسف خضن. ) .3

المجل  العناقي  لترّلوجيا : دناس  للمالرات البشني  والمادي  والبنمجي  الالزم  لتجهيزها. 
(. تم االستنداد من 4)المعلومات

https://www.iasj.net/iasj/download/06ac0fc296e7645e 
المجل  يلي . (. المرتب  النقمي  السعودي : دناس  تحل2017أبو سنيع، حسام الدين. ) .4

 (.2)الدولي  لعلوم المرتبات والمعلومات
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االماّ  العام  (. 2021، 3 26جامع  ديالى االماّ  العام  للمرتب  المنرزي . ) .5
 :/https://library.uodiyala.edu.iq، من 2021. تانيخ االستنداد للمرتب  المنرزي 

https://library.uodiyala.edu.iq/ 
(. استخدام تقّيات 2019لعابدين، شادي  سهداهلل عبداهلل . )عمان عبد اللطيف زين ا .6

المعلومات في المرتبات الجامعي  الحرومي  في مديّ  انبيل : المرتب  المنرزي  لجامع  
(. تم االستنداد من 89)مجل  اداب النافدينصالح الدين اّموذجا. 

https://www.iasj.net/iasj/download/47cbce7251324994 
ية الإ (. الخدمات 2018صطفى سلمان. )عائدة م .7 لمواقع المرتبات الجامعي   لرتنّو

(. تم 1)المجل  العناقي  لدناسات المعلومات والتوثيقالعناقي  على شبر  االّتّنيت. 
 https://www.iasj.net/iasj/download/a730a32472d0b7feاالستنداد من 

. تم المعلوماتي مرتبات النقمي  . (. مفاهيم اساسي  في ال2007عبد النحمن فناج. ) .8
االستنداد من 

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&
op=viewarticle&artid=101 
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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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