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مكتبة قسم علوم احلياة يف كلية العلوم : املكتبات املتخصصة

 (منوذجا)جلامعة املوصل 

 وسن سامي احلديدي. م.حممود صاحل إمساعيل          م. د.أ

 30/9/2009: تاريخ القبول 22/4/2009: تاريخ التقديم

لقد شيد العصر الحديث تطورا في تنظيم مؤسسات البحث العممي 
دارتيا فقد تعددت . وىيئاتو، حيث تطمب ذلك تطورا مماثال في تنظيم المكتبات وا 

مؤسسات البحث العممي فمنيا المراكز البحثية األكاديمية بالجامعات والمعاىد 
العميا، ومراكز البحث التابعة لممؤسسات والمشروعات اإلنتاجية والمكتبات 

وأصبحت ىذه المكتبات تمثل عنصرا أساسيا في تنظيم ىذه . الخ... المتخصصة
فيي التي تقتني مجموعات . المراكز عمى اختالف أنواعيا ومجاالت نشاطيا

جراءات فنية متخصصة ويعمل بيا متخصصون  متخصصة وتتبع أساليب وا 
موضوعيون وتقدم خدماتيا بصفة أساسية لجميور متخصص، فالثورة العممية 
والتكنولوجية وما صاحبيا من تضخم في حجم المعرفة في جميع المجاالت 

الموضوعية، وتعقد التخصصات الموضوعية وانفتاح المعرفة عمى بعضيا جعمت 
ىذا التعريف موضوعا لممناقشة فمكتبة الجامعة أصبحت مجموعة من المكتبات 

المتخصصة ميما تفاوتت درجة ىذا التخصص حيث تضم مجموعات متخصصة 
في الدراسات اإلنسانية والعموم االجتماعية والقانون والكيمياء وعموم الحياة 

 . (1)الخ من التخصصات الموضوعية... والطب
 (اإلطار العام لمدراسة)

.   مشكمة الدراسة
ن  إن المكتبات المتخصصة ذات أثر ميم في رفع كفاءة المستفيد، وا 

اليدف األساسي منيا ىو تجميع المعمومات وتنظيميا وتيسير سبل الوصول إلييا 
                                                 

 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم المعمومات والمكتبات .
: الكويت. 3ط. إدارتيا وتنظيميا وخدماتيا: المكتبات المتخصصة. أحمد بدر، حشمت قاسم (1)

 .ط-ص ح. 1982وكالة المطبوعات، 
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لتخدم أغراض المؤسسة سواء كانت شركة صناعية أو جمعية مينية أو مؤسسة 
فالمشكمة التي تواجينا ىي ما مدى تطابق  المعايير الدولية مع حالة . عممية

مكتبة قسم عموم الحياة في كمية العموم لجامعة الموصل وىل يتم فعال تطبيق 
المعايير الدولية في المكتبة،  فضال عن ذلك أن المكتبة تعاني من قمة أوعية 
المعمومات التي تفي باحتياجات الباحثين المتخصصين في حقل اىتماماتيم 

. الموضوعية مما يتطمب دراسة حالة ىذه المكتبة من مختمف جوانبيا 
 . فرضية الدراسة

باستطاعة المكتبة أن تقدم خدمات أفضل لممستفيدين فيما لو قامت 
بتطبيق المعايير الدولية المناسبة لممكتبات بما يتعمق بالمجموعة والخدمات 

إذ أن معالجة السمبيات ونقاط الضعف . الخ... والمالك الوظيفي واإلداري والمبنى
.  في أداء المكتبة العام سيؤدي إلى تذليل ىذه السمبيات وتحسين أداء المكتبة

.   أهمية الدراسة
:-  يمكن إيجاز أىمية الدراسة بالنقاط اآلتية

مكتبة قسم عموم الحياة )دراسة وتحميل واقع المكتبات المتخصصة  -1
لتقديم صورة واقعية لحالتيا الراىنة والسعي لتقديم الحمول  (نموذجا

.  والمقترحات لتطويرىا
سوف تضيف ىذه الدراسة الكثير من المالحظات إلى الدراسات التي  -2

 .  تناولت ىذا النوع من المكتبات

 يرى الباحثان أن ليذه الدراسة أىمية كبيرة لتطوير مكتبة قسم عموم الحياة  -3
 .  في كمية العموم لجامعة الموصل

.   أهداف الدراسة
:-  تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية

التعرف عمى وجيات نظر أعضاء الييئة التدريسية وطمبة الدراسات العميا - 1
في الخدمات التي تقدميا المكتبة ومدى حاجتيم لتطوير الخدمات عن طريق 

. االستبيان الذي وزع عمى عينة عشوائية منيم
.  التعرف عمى أسموب التزويد والعمميات الفنية المتبعة في المكتبة-2
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التعرف عمى مجموعة المكتبة ومدى كفايتيا في تقديم الخدمات لممستفيدين -3
.  منيا

.  الكشف عن نقاط القوة والضعف في مستوى الخدمة المقدمة لممستفيدين-4
التعرف عمى المالك العامل في المكتبة سواء كانوا متخصصين في مجال - 5

 .  المعمومات والمكتبات أم في اختصاصات أخرى

.   منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة عمى منيج دراسة الحالة لممكتبة من حيث مجموعتيا 
وموظفييا وخدماتيا ودراسة نقاط القوة والضعف في خدماتيا ومحاولة إيجاد 

:-  وقد استخدم الباحثان أدوات جمع البيانات اآلتية . الحمول المناسبة لتطويرىا
 وزع االستبيان عمى عينة عشوائية من أعضاء الييئة -:االستبيان-1

مستفيدا وقد اشتمل  (30)التدريسية وطمبة الدراسات العميا البالغ عددىم 
االستبيان عمى مجموعة من األسئمة حول خدمات المكتبة والعاممين فييا 

.   ومجموعتيا
 تمت المقابمة مع مسؤولة المكتبة وقد عززت المقابمة بمجموعة :-المقابمة -1

أسئمة وجيت ليا حول المكتبة وخدماتيا ومقارنتيا بالمعايير الدولية 
  .لمكتبات الكميات

استخدم الباحثان المعايير الدولية  :-استخدام المعايير الدولية لممكتبات  -2
لمكتبات الكميات الصادرة عن جمعيات المكتبات لمعرفة مدى التطابق بين 

ىذه المعايير ومكتبة قسم عموم الحياة والى أي مدى يتم تطبيق ىذه 
وقد استخدمت معايير مكتبات الكميات عمى اعتبار . المعايير في المكتبة

 .أنيا مكتبة أكاديمية متخصصة بالموضوع

 ( لالطالع عمى المعايير الدولية (1)ينظر الممحق رقم )
   (special Libraries)مفهوم المكتبات المتخصصة 

من المالحظ أن المكتبة المتخصصة ليس ليا تعريف واضح ودقيق 
ومقبول من جميع األطراف المكتبية المتخصصة، لذلك عرفيا الكثير من الكتاب 

أنيا المكتبة التي تعنى بموضوع معين ) مختمفة منيا فوالمتخصصين بعدة تعاري
أو عدة موضوعات ذات عالقة ويشمل مفيوم المكتبة المتخصصة عندىم 
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المكتبات التي تمثل موجوداتيا شكال معينا من المواد المكتبية كاألفالم 
.  (1)(والمخطوطات والخرائط مثال

مكتبة تنشأ في مؤسسة أو وزارة، تخدم موظفي تمك المؤسسة من )أو ىي
بالغيم بما  خالل مقتنياتيا المتخصصة التي تساىم في تطوير وتثقيف العاممين وا 

ذلك )بأنيا أو تعرف. (2)(نشر في مجال تخصصيم من خالل المصادر الحديثة
المكان الذي تتوفر فيو المعمومات حيث يتم تجميعيا وتحميميا وتنظيميا ومن ثم 

تمك المكتبة )، وتعرف بأنيا (3)(إعدادىا وتقييميا لتحقيق االستفادة القصوى منيا
التي تيتم أساسا بالنتاج الفكري في موضوع معين أو عدة موضوعات، وتختمف 
مثل ىذه المكتبات فيما بينيا إلى حد بعيد فيما يتعمق بالمجال الموضوعي الذي 

مجموعة )كما عرفتيا موسوعة عمم المعمومات والمكتبات بأنيا . (4)(تغطيو
معمومات تغطي مجاال محددا والتي يمكن أن يديرىا موظفون متخصصون،وذلك 

.  (5)(لخدمة مستفيدين محددين
:-   وىذه التعاريف تعني أن المكتبات المتخصصة تشمل األنواع اآلتية

.  الخ... مكتبات مؤسسات البحوث التربوية والزراعية والصناعية (1
.  مكتبات المؤسسات التجارية والشركات المختمفة (2
 . مكتبات الجمعيات والييئات والمنظمات المتخصصة (3

.  (6)مكتبات الوزارات والدوائر الحكومية (4
 . الخ... مكتبات الكميات المتخصصة المينية كالطب، اليندسة، العموم(5    

                                                 

. أساسيات عمم المكتبات والتوثيق والمعمومات. ربحي مصطفى عميان، عمر أحمد ىمشري (1)
 .47ص . 1988جمعية عمال المطابع التعاونية، : عمان

في .25 كويت –مركز األبحاث .تبة المتخصصة (2)
 . .www.kuwait25.com.28/3/2009:الموقع

(
3
)www. What is special library.htm. 28/3/2009.  

 .1ص . مصدر سابق. احمد بدر، حشمت قاسم (4)

(
5
)Mc Kenna , F.E. Encyclopedia Of Library and information science. 

Vol.28 , 1980   .p. 386 -396. 

 .47ص . مصدر سابق. ربحي مصطفى عميان، عمر أحمد ىمشري( 6)
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.  (1)مكتبات تخدم دور الصحف أو البنوك أو المستشفيات(6
.  (2)كما تقسم إلى فئات تضم كل التقسيمات المذكورة سابقا(7

.  أهداف المكتبات المتخصصة ووظائفها
تحاول المكتبات المتخصصة بشكل عام إيصال المعمومات المناسبة لمشخص 

المناسب وفي الوقت المناسب، وىذا يمكن تحقيقو من خالل األىداف والوظائف 
:-  (4()3)اآلتية

توفير مجموعة من الكتب والدوريات والمطبوعات األخرى في مجال التخصص  -1
ومتابعة كل جديد في ىذا المجال، كما تيدف إلى اقتناء مجموعة مناسبة من                     

. المراجع والكشافات الموضوعية
نشر المعمومات الحديثة بين أفراد المؤسسة واإلعالم عنيا عن طريق توزيع -2

عداد الببميوغرافيات وغيرىا .  النشرات الخاصة وا 
تقديم الخدمات المعموماتية لموظفي المؤسسة وخاصة خدمات اإلعارة والمراجع -3

وتيسير االستفادة من الدوريات فضاًل عن الخدمات الببميوغرافية واإلعالمية 
 .   المختمفة وخدمات الترجمة العممية

المساىمة في تحرير ونشر مطبوعات المؤسسة وتقاريرىا الداخمية وجمع ىذه -4
. المطبوعات والتقارير وتكشيفيا وخزنيا السترجاعيا عند الحاجة

 .  التعاون مع المكتبات األخرى وخاصة المتخصصة منيا-5

                                                 

في . أنواع المكتبات المتخصصة. موقع برنامج اليسير لممكتبات وتقنيات المعمومات( 1)
 www.alyasser.net/vb/archive/index.php?t=10052.html.14/11/2008: الموقع

(
2
 )Bailey, Martha J.The special Librarian as supervisor or middle 

manager. New York: Special Libraries Association , 1977. p. 5. 

جمعية : عمان.إعداد مجموعة من المكتبيين. المدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات (3)
 .53ص. 1988المكتبات األردنية، 

األىمية لمنشر : عمان. أساسيات عمم المكتبات والمعمومات. سالمة، عبد الحافظ محمد( 4)
 .45ص . 2002والتوزيع، 

http://www.alyasser.net/vb/archive/index.php?t=10052.html.14/11/2008
http://www.alyasser.net/vb/archive/index.php?t=10052.html.14/11/2008
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.    ميزات المكتبات المتخصصة
:-  (1)تمتاز المكتبات المتخصصة عن غيرىا من المكتبات بما يأتي

   غالبا ما تكون مقتنيات المكتبة المتخصصة:-التخصص الموضوعي/ 1
محصورة في موضوع تخصص المؤسسة األم التي تتبعيا واىتماماتيا 

 المعموماتية 
 يتكون مجتمع مستفيدي المكتبة المتخصصة من العاممين في:- المستفيدون/ 2 

المؤسسة التي تتبعيا، وغالبا ما يكونوا من المتخصصين في موضوع اىتمام 
.   المؤسسة التي يعممون بيا وعمى درجة متقدمة من التعميم

مؤسسة، أو منظمة، أو جمعية  (عادة)تتبع المكتبات المتخصصة:- التبعية/ 3
.   الخ... متخصصة

تتجو المكتبات المتخصصة في إجراءاتيا الفنية مثل :- اإلجراءات الفنية/ 4
الفيرسة والتصنيف والتكشيف وغيرىا إلى التعمق والدقة في الوصف والتحميل 

عطاء رموز التصنيف .  الموضوعي وا 
تتسم خدمات المكتبات المتخصصة بالتطور، وتقوم بتقديم :- الخدمات/ 5 

خدمات حديثة مثل خدمات الترجمة واإلحاطة الجارية والبث االنتقائي 
لممعمومات وغيرىا، وتتصف ىذه الخدمات بدقة التوقيت والسرعة والحرص 

.  الشديد في الحصول عمى المعمومات المطموبة وتوفيرىا لممستفيدين
من المتعارف عميو أن المكتبات المتخصصة أصغر حجما من :- الحجم/ 6

غيرىا من المكتبات من حيث حجم المجموعات وعدد العاممين، إال أن ىذا 
ليس شرطا فنجد بعض المكتبات المتخصصة أضخم من المكتبات العامة أو 

.   مكتبات الكميات والجامعات

                                                 

: عمان. المرجع في عمم المكتبات والمعمومات. عمر أحمد ىمشري، ربحي مصطفى عميان (1)
 .53-52، ص 1997دار الشروق، 
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.   مستويات المكتبات المتخصصة
في أوائل الثمانينات من القرن الماضي  (Mckenna)لقد أشار ماكينا 

إلى أن ىناك مستويات خمسة من تطور المكتبات المتخصصة، وقد أشار إلى أن 
ىذه المستويات تزداد في درجة تعقدىا وشموليا أي من أبسط المستويات إلى 
أكثرىا تعقيدا وان المكتبات المتخصصة المعاصرة يمكن أن تكون في أحد 

 :- (2()1)المستويات اآلتية
 حيث تتميز المكتبة المتخصصة :- مجموعات في موضوع متخصص/ أ

.   متخصصة في مجموعاتيا (أو عدة موضوعات)بموضوع 
وىذا المستوى يضيف إلى سابقو المواد :- مجموعة في شكل متخصص/ ب

واألوعية غير المطبوعة كالخرائط والصور والقصاصات والوثائق الحكومية 
وبراءات االختراع ومذكرات البحوث والتسجيالت الموسيقية والصوتية والمواد 

ولكن . الخ... واألشكال المصغرة  وبرامج الحواسيب السمعية والبصرية
. عمى شكل االختزان المحتوى المعموماتي نادرا ما يعتمد

:- مجموعة متخصصة بنوع من الخدمات المقدمة لممستفيدين المتخصصين/ ج
 وىنا يدخل عامل إجرائي ميم وىو توقع احتياجات المستفيدين بواسطة ىيئة

 .  المكتبة المتخصصة
أو االستجابة )خدمة متخصصة حول مجموعة متخصصة وذلك بغرض توقع / د

ويالحظ في :- لالحتياجات المتخصصة لممستفيدين المتخصصين (السريعة
ىذا المستوى استبدال الخدمة بالمجموعة، وىذا ال يعني ببساطة استبدال 

المجموعة األساسية لممكتبة بالمواد اإللكترونية وقواعد المعمومات ولكن يؤكد 
عمى أنو ليس ىناك مجموعة أيا كان حجميا، يمكن أن تحتوي عمى جميع 

أي أن المكتبة المتخصصة يعتبرىا ىذا المستوى وحدة . المعمومات الضرورية

                                                 

 أىدافيا وتحوليا المعاصر إلى – تعريفيا –تاريخيا : المكتبات المتخصصة. احمد بدر (1)
 .470ص . 1988، 4، ع 9مج . مجمة عالم الكتب. مراكز لممعمومات

(
2
 ) Mc Kenn, F.E. Encyclopedia of library and information Science. Vol 

28 , P. 395-360.  
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في شبكة معمومات وان حدود وحجم مجموعتيا ىو بمقدار إمكانية وصوليا 
.  االلكتروني أو االتصالي لغيرىا من المجموعات الداخمة في الشبكة

.   خدمات المكتبات المتخصصة
:-  تشمل خدمات المكتبات المتخصصة ما يأتي

وتشمل جميع المواد المكتبية التي تقتنييا :-  خدمة اإلعارة الداخمية والخارجية(1
المكتبة وتعيرىا لفترة زمنية بدون شروط أو قيود محددة لمدة اإلعارة وتشمل 

.  (1)الخ... المواد التي يسمح بإعارتيا لممستفيدين كالكتب
ويتم ذلك باستخدام قواعد البيانات :- خدمة اإلعارة المتبادلة بين المكتبات(2

 لمعالجة طمبات اإلعارة بين المكتبات، وذلك ةالمحمية أو الوطنية المحوسب
 .(2)ألنيا أكثر سرعة من أساليب اإلعارة التقميدية

يقصد بخدمة المراجع في المكتبات :- الخدمة المرجعية لممعمومات (3
المتخصصة تقديم المعمومات المتصمة بموضوع ما، ال تقديم كتاب او مجمة 
. أو أي مادة أخرى من المواد التي تقتنييا المكتبة يحددىا المستعمم بوضوح

وتستخدم عدة وسائل لمحصول عمى المعمومات كاإلعارة المتبادلة واستخدام 
.  (3)قواعد البيانات عمى الخط المباشر

وتقدم المكتبة المتخصصة نوعين أساسيين من خدمات المراجع، األول يكون 
. لطمبات محددة عن المعمومات، والثاني خدمات مرجعية وبحثية استجابة

وتعرف اإلحاطة الجارية :- خدمة اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي لممعمومات(4
نظم لمراجعة الوثائق الحديثة من اجل توفير مواد ومحتويات ليا اتصال )أنيا 

                                                 

. ترجمة عمي سميمان الصوينع. المكتبات المتخصصة ومراكز المعمومات. ماونت، آلس (1)
 .151ص . 1986معيد اإلدارة العامة، : جدة

مصدر . المرجع في عمم المكتبات والمعمومات. عمر أحمد ىمشري، ربحي مصطفى عميان (2)
 .53ص . سابق

 .368ص . مصدر سابق. أحمد بدر، حشمت قاسم (3)
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،وليا (1)(او عالقة باحتياجات األشخاص أو المجموعات التي تيتم بالموضوع
عدة أشكال منيا نشرات المكتبة، وصفحة محتويات الدوريات، وتمرير أعداد 

 . الخ... الدوريات عمى المستفيدين
أما خدمة البث االنتقائي لممعمومات فيقصد بيا تزويد المستفيدين أوال بأول 

وبصفة دورية أسبوعيًا أو نصف شيريا بالمعمومات التي تيميم وتدخل ضمن 
اختصاصيم وذلك بإعداد ممف سمات من قبل المستفيدين، ولتحقيق مثل ىذه 
الخدمة ينبغي عمى أخصائي المعمومات القيام بمسح شامل وتحديد اىتمامات 
عداد استمارة خاصة لكل مستفيد تتضمن وصف اىتماماتو ثم  كل عضو وا 

مقارنة االستمارة بكل ما ىو جديد يصل المكتبة وتزويد المستفيد بالمعمومات 
.  التي تتطابق مع اىتمامو

تقدم المكتبة المتخصصة الخدمات الببميوغرافية :- الخدمة الببميوغرافية (5
المختمفة والمتخصصة سواء من خالل إعداد قوائم الكتب أو الكشافات أو 

.  الخ... المستخمصات
فالمكتبة المتخصصة تخدم الباحثين ولكن :-  خدمة رواد ومستفيدين آخرين (6

فضال عن ذلك تقوم بخدمة فئات أخرى ىم المدراء ورؤساء األقسام وىم 
يحتاجون إلى معمومات وبيانات تتعمق بالميزانية ومجاالت اإلنفاق 

 . (2)المختمفة
ويتم ذلك من خالل استخدام قواعد البيانات :- خدمات استرجاع المعمومات (7

.  وبنوك المعمومات والقيام بالبحوث الجارية والراجعة
يستمزم نشاط العاممين في المكتبة المتخصصة في :- خدمات التحرير والنشر (8

بعض األحيان القيام ببعض الخدمات التحريرية لممؤسسة األم ككتابة التقارير 
السنوية أو تقارير المشاريع الخاصة أو طمب زيادة الميزانية كما يمكن أن 

                                                 

اإلحاطة الجارية في المكتبات المتخصصة . زين عبد اليادي، خالد الجويمي، سامر سالم (1)
االتجاىات الحديثة في .  باعتباره أحد برامج الحاسب اآلليwindowsباستخدام نظام النوافذ 
 .193ص . 1998. 10، ع5مج . المكتبات والمعمومات

:  في الموقع. المكتبة المتخصصة. منتديات اليسير لممكتبات وتقنيات المعمومات (2)
www.alyasser.net/showthread.htm.19/11/2008. 
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يقوم العاممون في المكتبة ببعض الميام الكتابية وثيقة الصمة بالخدمات 
المرجعية، كما يعيد إلييم متابعة طباعة منشورات المؤسسة واإلشراف عمى 

خراجيا وكل ىذا يتطمب من العاممين قدرات لغوية موجزات . تصميميا وا 
لممطبوعات المنشورة بمغات أجنبية ويتطمب ىذا كفاءة موضوعية وميارات في 
وكتابية وفنية خاصة وقدرات حاسوبية متميزة في مجال معالجة الكممات أو 

 . النصوص
يحتاج المستفيدون في كثير من المكتبات المتخصصة إلى :- خدمات الترجمة (9

معرفة التطورات الجارية في مختمف المطبوعات وبالمغات األجنبية، فتقوم 
المكتبة بتحقيق ذلك من خالل عدة طرق مثل ترجمة الكتب والمقاالت الميمة 

عداد المستخمصات أو الترجمة إلى جانب الكفاءة في الكتابة  في الدوريات وا 
 . والقدرة المغوية والتخصص الموضوعي  من جانب العاممين في المكتبة

يحتاج بعض المستفيدين إلى تصوير :- خدمة التصوير واالستنساخ(10
واستنساخ بعض الصفحات من الكتب والدوريات وغيرىا ألىميتيا الخاصة، 

لذا تعمل المكتبة عمى توفير أجيزة التصوير واالستنساخ الورقي 
  .(1)والميكروفيممي الالزمة لذلك

.   مجموعة المكتبة المتخصصة وتنظيمها
تعد مجموعة المكتبة المصدر األساسي لممعمومات بالنسبة لمييئة أو 

المؤسسة التي تخدميا المكتبة، وبالتالي فعمى المكتبة المتخصصة أن تحصل عمى 
مصادر المعمومات األساسية التي يحتاجيا ويستخدميا رواد المكتبة بصفة مستمرة 
وىناك أشكال عديدة ليذه المصادر تبعا لطبيعة المكتبة واحتياجات روادىا فيناك 
الكتب والنشرات والترجمات والدوريات والتقارير والصحف والكتب السنوية واألدلة 

... وبراءات االختراع واألدلة التجارية والمواصفات والخرائط والشرائط والمصغرات
والبد من تنظيم ىذه المجموعة لالستخدام فقد يصبح من . من المواد المكتبية. الخ

                                                 

مصدر . المرجع في عمم المكتبات والمعمومات. عمر أحمد ىمشري، ربحي مصطفى عميان (1)
 .55-54ص . سابق
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الضروري إجراء بعض التعديالت في نظم الفيرسة والتصنيف التقميدية أو وضع 
نظم جديدة لتالئم المجموعة المتخصصة الموجودة في المكتبة وقد يتطمب ذلك 
. استخدام أنظمة التكشيف واالستخالص الحديثة بما في ذلك االستعانة بالحواسيب
ولعل أساليب التنظيم والتحميل ىذه تتطمب االستعانة بالمتخصصين الموضوعيين 
والمتخصصين في المعمومات واختزانيا واسترجاعيا بالحواسيب فضال عن قيام 

الفنية كالفيرسة والتصنيف والتكشيف لتالئم  أمناء المكتبات بتطوير األساليب
.  (1)االحتياجات المتخصصة

فإذا كان . والتفاعل مع نشاطاتيا واالستفادة من خدماتيا إلى أقصى درجة
المبنى مصمما تصميما جيدا ومريحا وجذابا لممستفيدين عمى اختالفيم، فان ذلك 

في المبنى الرئيسي لممؤسسة  (عادة)وتكون المكتبة . مدعاة لزيادة استخدام المكتبة
.  (2)إالم وقريبة من اإلدارة ومراكز البحوث والدراسات فيو

كما يفضل اختيار الموقع المناسب واالستراتيجي بحيث يسيل الوصول 
األقسام وينبغي أن يكون ىذا المكان بعيدا عن أماكن الضوضاء  إليو من مختمف

واإلزعاج وان يكون مؤثثا بشكل جيد وتتوفر فيو كل التسييالت الالزمة لمبحث 
مثل )ويقوم أمين المكتبة المسؤول بتحديد أماكن المكتبة . (3)العممي المتخصص

، كذلك بتحديد المتطمبات (منضدة اإلعارة والمراجع وتحديد أقسام المكتبة وغيرىا
األساسية التي تحتاجيا، كما يقوم أمين المكتبة بتحديد الميزانية المناسبة بالتعاون 

                                             .(4)مع مدير المؤسسة

                                                 

. مقدمة في عمم المكتبات والمعمومات مع دراسة خاصة عن مكتبات الكويت. أحمد بدر (1)
 .207، ص 1979مؤسسة الصباح، : الكويت

مصدر . المرجع في عمم المكتبات والمعمومات.عمر أحمد ىمشري ، ربحي مصطفى عميان (2)
 .55ص . سابق

. أساسيات عمم المكتبات والتوثيق والمعمومات. عميان، ربحي مصطفى، عمر أحمد ىمشري (3)
 .48ص . مصدر سابق

 .مصدر سابق. منتديات اليسير لممكتبات وتقنيات المعمومات (4)
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.  مؤهالت العاممين في المكتبات المتخصصة
لكي تستطيع المكتبة المتخصصة تحقيق أىدافيا ووظائفيا وتقديم خدماتيا عمى 

أفضل وجو، فالبد من توافر مالك وظيفي قادر عمى االضطالع بمسؤولياتو 
 :- المختمفة وتتوافر فيو الشروط اآلتية

.  شيادات جامعية في نفس تخصص المؤسسة األم/ 1
.  تخصص في عمم المكتبات والمعمومات/ 2
.  خبرة في مجال البحث العممي ومتابعة النتاج الفكري المتخصص/ 3
دارة المؤسس/ 4 .  ةاستعداد شخصي وقابمية لمتعامل مع مجتمع المتخصصين وا 
.   (1)إلمام كاٍف بمغة أجنبية واحدة عمى األقل/ 5
أن يكون عمى معرفة تامة بنشاطات واىتمامات وتخصصات الييئة التي تقوم /  6

عداد الخدمات المناسبة ليا     .(2)بخدمتيا المكتبة حتى يقوم بتقديم وا 
:-   مفهوم المعايير الموحدة في المكتبات وأهميتها

رشادات لمعمميات المتصمة  تستخدم المعايير الموحدة كخطوط عريضة وا 
بتخطيط وتنفيذ الخدمات المكتبية وىي ليست بديال عن التخطيط ولكنيا عبارة عن 
مستويات تمثل الحد األدنى من المتطمبات والمقومات الضرورية لمخدمة المكتبية 
المقبولة، فإذا جاوزت ىذا  الحد كانت مقبولة وفعالة ومعترفا بيا، أما إذا قصرت 

وعمى ىذا األساس ورد . عن بموغ ىذا الحد األدنى كانت غير فعالة وغير مقبولة
مقاييس تقاس )مفيوم المعايير الموحدة في قاموس المكتبات وعمم المعمومات بأنيا 

بيا المكتبات وبرامجيا، وتوضع ىذه المقاييس من قبل الييئات المينية ولجان 
 ALAمعترف بيا أو وكاالت حكومية صادرة عن الجمعية األمريكية لممكتبات 

وىي مقاييس تعكس ما يمكن أن يطمق عميو بالحد األدنى أو الشيء المثالي أو 
العمميات أو اإلجراءات النموذجية التي تنفذ األعمال من خالليا وىي عادة ما 

                                                 

مصدر . المرجع في عمم المكتبات والمعمومات.ىمشري، عمر أحمد، ربحي مصطفى عميان (1)
 .55ص . سابق

دار الكتاب الحديث، : القاىرة. مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات. العمي، أحمد عبد اهلل (2)
. 70ص .2001
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أما بالنسبة ألىميتيا فتعد أداة ال غنى عنيا لكل . (تكون مقاييس كمية أو نوعية
من إدارة المكتبة وأمناء المكتبات، فبدونيا تصبح المكتبات مجرد مخزن ألوعية 

المعمومات فقط، فالمعايير أداة ضرورية والزمة لمتوحيد في العمميات الفنية، والتقييم 
في الخدمات المكتبية، والتخطيط إلنشاء مكتبات جديدة وتحسين المكتبات 

وتعد األسباب التي أدت إلى استخدام المعايير الموحدة في مجال . الموجودة بالفعل
المكتبات والمعمومات في جوىرىا ىي األسباب نفسيا التي أدت إلى دخوليا في 

المجاالت والقطاعات األخرى، فوجود أعداد كثيرة من المكتبات ومراكز المعمومات 
التي تؤدي الوظائف والفعاليات والعمميات والخدمات نفسيا والتي تتصف بصفة 
التكرارية فيما بينيا، أدى ذلك إلى نشوء الحاجة إلى تقنين الطبيعة التكرارية لتمك 

.  (1)األعمال ومن ثم ظيرت المعايير لتحقيق ذلك التوحيد
فقد اىتمت الكثير من الييئات والجمعيات المكتبية في العديد من الدول 
بإقرار مجموعة من المعايير الموحدة لمختمف أنواع المكتبات، واىتمت بمراجعة 

ىذه المعايير بصفة دورية لمتأكد من مالءمتيا واحتوائيا عمى التغييرات والتطورات 
.  (2)التي تحدث في ميدان المكتبات

ونظرا لما تتسم بو المكتبات المتخصصة من تنوع كبير في مكوناتيا، فان 
. أي محاولة لتحديد عناصر مشتركة تؤدي حتما إلى عموميات ال معنى ليا

مختمفة جدا، كما أنيا تستخدم مجموعة متنوعة من  ولممكتبات المتخصصة أىداف
واحدة من المواصفات عمى جميع  الوسائل لتحقيقيا وال يمكن تطبيق مجموعة

.  (3)المكتبات المتخصصة بصورة متساوية

                                                 

في . المعايير الموحدة لممكتبات المدرسية وأىمية استخداميا. صباح محمد عمي كمو (1)
 .www.Newpage4.htm.23/3/2009: الموقع

تقويم مجموعات ىندسة الحاسبات في مكتبات كميات . األبرشي، ثناء شاكر حمودي (2)
 .41ص . 2002الجامعة المستنصرية، : بغداد. (رسالة ماجستير).اليندسة ببغداد

. خدمات المكتبات والمعمومات قياسيا وتقييميا. بيكر. ويمفرد، شارون ل.النكستر، ف (3)
مكتبة الممك عبد : الرياض. ترجمة حسني عبد الرحمن الشيمي، جمال الدين محمد الفرماوي

 .587 – 586ص . 2000العزيز العامة، 
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من معايير مكتبات الكميات تنص عمى أن  (4/1)فنرى أن معيار المجموعات رقم 
تتوافر في المكتبة مجموعة من مواد المعرفة تعكس حجم ومدى حاجات الجامعة 

فمثال معايير جمعية مكتبات . (1)التدريسية الكاممة وتسييل برامج األبحاث فييا
:-  تتضمن ما يأتي (1986)كميات البحث لعام 

: مجمد يضاف إليو (85،000)تتكون المجموعة األساسية من 
.   مجمد لكل عضو ىيئة تدريس100
.  مجمد لكل طالب15+ 
.   مجمد لكل مقرر دراسي350+ 
.  (وال تمنح بو درجة أعمى) مجمد لكل تخصص ماجستير 6000+
.  (وتمنح بو درجة أعمى) مجمد لكل تخصص ماجستير 3000+ 
.   مجمد لكل مجال موضوعي تستمزم دراسة ست سنوات لمتخصص6000+ 
.  (2) مجمد لكل برنامج دكتوراه25000+ 

من معايير مكتبات  (5/2، 5/1)أما معايير الموظفين فالمعياران رقم 
الكميات تنص عمى أن تضم المكتبة عددا كافيا ومتنوعا من الموظفين القادرين 

عمى تنظيم وتنمية وصيانة مجموعة المكتبة وتقديم المعمومات والخدمات 
الضرورية، وأن يشكل المكتبيون المؤىمون النواة لموظائف األكاديمية والعمميات 

:-  فمثال عدد الموظفين يكون كما يأتي. الفنية فييا
طالب لغاية عشرة  (100)لكل  (3)أن يكون عدد المكتبيين المؤىمين  -1

لكل  (3)أن يكون عدد المكتبيين المؤىمين . آالف طالب مسجل في الكمية
طالب لما زاد عن عشرة آالف طالب في حدود العشرة آالف  (100)

 . طالب التي تمييا

                                                 

. رسالة المكتبة .  IFLAبيان االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات: معايير مكتبات الكميات (1)
 .67-64ص . 1993، 2-1، ع 28مج 

(
2
 )University Libraries:Standards & Statistics. Collage & Resarch 

Libraries. Vol,42. No , 6. 1981. P. 527. 
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مجمد متوفر في  (10،000)لكل  (3)أن يكون عدد المكتبيين المؤىمين  -2
 . المكتبة

 . (1)مجمد يضاف (5000)لكل  (2)أن يكون عدد المكتبيين  -3

الدراسة الميدانية 
 .مكتبة قسم عموم الحياة في كمية العموم بجامعة الموصل

 .تحميل نتائج المقابمة مع مسؤولة المكتبة/ أ

ثم . 1972 تأسست المكتبة في البداية لخزن الكتب عام :-()تأسيس المكتبة (1
، تحتوي المكتبة عمى مجموعة متخصصة 1974أصبحت مكتبة فعمية عام 

في مجال عموم الحياة، وقد تولى إدارتيا في بداية تأسيسيا مجموعة من 
أصبح يتولى إدارتيا بعد ذلك عدد من المسؤولين في  الموظفين الينود، ثم

ىيكل تنظيمي  الكمية، إال أن المكتبة الزالت في الوقت الحاضر تفتقر إلى
( 2/2)والذي يكون ضروريا لكل مكتبة وىذا ال يتفق مع المعيار رقم  إداري

من معايير مكتبات الكميات الذي ينص عمى أن يحدد بوضوح نظام وىيكمية 
 .   المكتبة فضاًل عن عممياتيا اإلدارية

منيم  (3)موظفين  (6)يبمغ المجموع الكمي لموظفي المكتبة :- مالك المكتبة (2
إال أنيم جميعا (. عقود)منيم عمى المالك المؤقت  (3)عمى المالك الدائم و

من حممة الشيادات التخصصية في عموم الحياة إال أنيم غير متفرغين تفرغا 
دارتيا في  كامال إلدارة المكتبة فيم يشغمون وظائف أخرى داخل المختبرات وا 

كما أنيم لم يشتركوا في أية دورة تدريبية في مجال العمل المكتبي . قسميم
والذي ينص عمى تطوير برامج كفاءة  (5/4)وىذا ال يتفق مع المعيار رقم 

العاممين من قبل المكتبة وتشجيع الموظفين عمى النمو والتطوير واكتساب 
والجدول اآلتي يوضح المالك الوظيفي العامل في المكتبة وكما . الخبرات

:-  يأتي

                                                 

(. رسالة ماجستير. )نحو معايير موحدة لممكتبات الجامعية العراقية. وفاق ىادي محمد (1)
 .205ص . 1990الجامعة المستنصرية، : بغداد

(  )2009/ 22/1بتاريخ . الست رنا وعد اهلل. مقابمة شخصية مع مسؤولة المكتبة. 
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المجموع  سنوات 

الخدمة 
مالك 
مؤقت 

مالك 
دائم 

 الشهادة

بكالوريوس عموم حياة  1   سنوات5 1
سنة واحدة  1 بكالوريوس عموم حياة  1 
بكالوريوس عموم حياة  1   أشير6 1
بكالوريوس عموم حياة   3  أشير7 3
المجموع  3 3  6

يبين أعداد العاممين في المكتبة  (1)الجدول رقم 
المكتبة تضم مجموعة كبيرة من الكتب والدوريات والمواد :- مجموعة المكتبة (3

المرجعية والرسائل الجامعية في مجال تخصص الباحثين والتي تصل بصورة 
كما تضم المكتبة مجموعة من األقراص المكتنزة تكون ممحقة . مستمرة لممكتبة

ببعض الكتب التي تصل حديثا يتم فرزىا لكي يستطيع الباحثون استعارتيا 
بدال من استعارة الكتاب نفسو، ويتم استبعاد بعض المصادر المتقادمة بين 

والجدول . فترة وأخرى وذلك ضمن صالحية عميد الكمية الستبداليا بالحديث
 :-  اآلتي يوضح مجموعة المكتبة وكما يأتي

المجموع  العربية  األجنبية المواد 
كتب  1493 4571 6064
دوريات  64  عنواناً 48 112
رسائل جامعية  630 5 635
مستخمصات  - 713  عدد 713

المجموع  2187 5337 7524
 يبين مجموعة المكتبة (2)الجدول رقم 
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من معايير مكتبات  (4/2)فنالحظ أن مجموعة المكتبة تنطبق مع المعيار رقم 
الكميات وىي تنص عمى أن تحتوي مجموعة المكتبة عمى كتب متخصصة 

مطموبة ومراجع ومواد ببميوغرافية ومجالت عممية متخصصة حيث أن 
والذي ينص عمى أن تشتمل  (4/4)المجموعة تتفق أيضًا مع المعيار رقم 

 . المكتبة عمى كل األشكال المتنوعة من أوعية المعمومات

.   العمميات الفنية (4
يتم اختيار وتزويد المكتبة بمصادر المعمومات أما تزويدا مركزيا عن :- التزويد/ أ

طريق المكتبة المركزية لجامعة الموصل أو عن طريق لجنة المشتريات في 
عمادة كمية العموم التي تكون مسؤولة عن عممية التزويد بمصادر المعمومات 

وبعض كتب . لممكتبات في أقسام الكمية، فضال عن منظمة الحياة لإلغاثة
وسابقا كان ىناك اتصال مع . اإلىداء التي تصل المكتبة من المتخصصين

المكتبات الجامعية األجنبية والعربية ألغراض االختيار والتزويد إال أنيا حاليا 
فالمكتبة يجب أن تمتمك خطة تزويد ثابتة . متوقفة بسبب ظروف البمد الحالية

ومدروسة مسبقا ويقوم بيا متخصصون وأال يكون االعتماد عمى لجنة 
المشتريات أو المنظمات التي تيدي المكتبة بعض المصادر، فيذا ال يتفق 

الذي ينص عمى أن تتبنى المكتبة سياسة لتنمية  (4/3)مع المعيار رقم 
مجموعتيا ويجب ان تحدث ىذه السياسة باستمرار من خالل التشاور مع 

 .  إدارة المكتبة

إن عممية فيرسة وتصنيف مجموعة المكتبة تكون من -  :الفهرسة والتصنيف/ ب
، ولكن في بعض (فيرسة مركزية)ميمة المكتبة المركزية لجامعة الموصل 

األحيان تصل المكتبة كتب حديثة عن طريق اإلىداء مثال وتكون ىناك حاجة 
كبيرة ليذه الكتب من قبل المستفيدين، ففي ىذه الحالة تقوم مسؤولة المكتبة 

بعممية فيرسة وتصنيف ىذه الكتب  بنفسيا دون االعتماد عمى المكتبة 
المركزية وعممية الفيرسة والتصنيف اكتسبتيا عن طريق استشارة بعض 

موظفي المكتبة المركزية وليس عن طريق اشتراكيا في دورات تدريبية في 
مجال الفيرسة والتصنيف، أما بالنسبة ألرقام التصنيف فتقوم المسؤولة بوضع 
نفس أرقام الكتب الموجودة في المكتبة والتي صنفت من قبل المكتبة المركزية 
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والمشابية لعنوان الكتاب الحديث الذي وصل المكتبة مع إضافة رقم بسيط 
بالنسبة لممؤلف دون االستناد إلى أدوات فيرسة وتصنيف معروفة مثل قواعد 

الفيرسة االنكمو أمريكية وجداول تصنيف ديوي العشري وقوائم رؤوس 
الموضوعات فالمكتبة ال تممك أي أداة من أدوات الفيرسة والتصنيف ىذه 
سوى استخدام رقم تخصيص المؤلف ألرقام التصنيف العربية وأرقام كتر 

وىذه الطريقة خاطئة ال يمكن قيام مسؤولة المكتبة . ألسماء المؤلفين األجنبية
بيا بل تحتاج إلى متخصصين في مجال المعمومات والمكتبات لكونيم 

متخصصين في العمميات الفنية فيذه العممية تحتاج إلى خبرة في ىذا المجال 
وليس فيرسة وتصنيف كتب عن طريق استشارة بعض موظفي المكتبة 

المركزية وفيما يمي نموذج لبطاقة الفيرسة المركزية وبطاقة فيرسة مسؤولة 
 :- المكتبة

بطاقة الفهرسة المركزية  
576 
A881 
Atlas , Ronald M.   
Microbiology: Experimental  Microbiology/ Ronald  
M. Atlas , Alfred E. Brown. – New York: Mosby – Year 
book ,  1995.  

 
بطاقة فهرسة مسؤولة المكتبة  

576  
M619 
Nester , Eugene W.  
Microbiology: AHuman Perspective/ Eugene W. Nester, 
Martha T. Nester.- New York: McGraw Hill, 2001.  

 
 

كما نعمم أن الفيرس ىو المفتاح ألية مكتبة كبيرة كانت أم - :نوعية الفهارس/ ج
فالمكتبة تحتوي عمى أدراج الفيارس البطاقية مرتبة ىجائيا بالعناوين . صغيرة

يستخدميا المستفيدون من المكتبة، مع وجود فيارس أخرى مرتبة بأسماء 
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المؤلفين تستخدم من قبل موظفي المكتبة فقط وذلك أثناء جرد الكتب وتفتقر 
أما بالنسبة لبطاقات الفيرس تصل . المكتبة إلى بطاقات الفيرس الموضوعي

المكتبة جاىزة من المكتبة المركزية لجامعة الموصل، وبطاقات الكتب الحديثة 
تفيرس من قبل مسؤولة المكتبة دون االعتماد عمى قواعد الفيرسة والتصنيف 

 .الثابتة،  وتكتب البطاقة يدويا

تقع المكتبة في الطابق األرضي من بناية قسم عموم :- بناية وأثاث المكتبة (5
الحياة  وىي في موقع قريب من اإلدارة والباحثين، تبمغ مساحتيا حوالي 

متر مربع وىي بناية صالحة لمعمل المكتبي إال أنيا تحتاج إلى ترميم  (150)
فالمبنى الحالي ال يحتمل الزيادة المستقبمية في مجموعة . بسيط داخل المبنى

أما من حيث األثاث فالمناضد والكراسي الخاصة بالمطالعة فيي . المكتبة
قميمة قياسا بأعداد المستفيدين من المكتبة وتحتاج إلى استبدال القديم 

بالحديث، كما إن المكتبة  تفتقر ألجيزة التدفئة والتبريد فيي بأمس الحاجة 
ال تنطبق مع مواصفات  (6/3 و 6/2 و 6/1)ليا، فنالحظ أن المعايير رقم 

المكتبة التي تنص عمى أن يكون مبنى المكتبة بجودة وحجم كاف الستيعاب 
المجموعات ويوفر مجاال كافيا عند االستعمال من قبل الطمبة والييئة 

. التدريسية وان يكون المبنى جذابا ومصمما بشكل يعزز االستعمال بفعالية
فضال عن ذلك أن يتوافر في المبنى أماكن كافية الستيعاب ىيئة الموظفين 

 . فمبنى المكتبة حاليا ال يتسع ألعداد الموظفين

إن المستفيدين من المكتبة ىم من منتسبي قسم عموم الحياة، - :المستفيدون (6
فضال عن أن المكتبة تقدم خدماتيا إلى المستفيدين من كميات أخرى ككمية 
الزراعة قسم الصناعات الغذائية، وقسم الكيمياء فرع الكيمياء التحميمية في 
كمية العموم ، وكمية التربية قسم عموم الحياة، فضال عن كمية الطب قسمي 

الفسمجة والتحميالت وتقدم المكتبة خدمة اإلعارة الداخمية  فقط لممستفيدين من 
. الكميات األخرى
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-  :الخدمات التي تقدمها المكتبة (7
خدمة اإلعارة الداخمية والخارجية لمكتب والدوريات إال أن المصادر   تقدم المكتبة/أ

أما عدد الكتب التي . المرجعية والرسائل الجامعية تكون استعارتيا داخمية فقط
كتب فقط والمدة المسموح بيا لإلعارة ىي يومين  (3)تعار لممستفيدين فيو

يوما  (30)يوما لطمبة الدراسات العميا و (15)لطمبة الدراسات األولية و
لمنتسبي القسم من موظفين وأعضاء الييئة التدريسية مع مراعاة التجديد 

تتم عممية اإلعارة عن طريق     استمارة اإلعارة الخاصة بالفئات . لإلعارة
المستفيدة من اإلعارة الخارجية، أما اإلعارة الداخمية فيتم تسجيميا في سجل 

 . خاص باإلعارة بعد الحصول عمى ىوية المستعير

  يبينان نموذج استمارة اإلعارة في المكتبة (3)ورقم  (2)الممحق رقم 
كما تقدم مكتبة قسم عموم الحياة خدمة إرشاد المستفيدين إلى كيفية البحث في / ب

الفيارس والحصول عمى مصدر معين فضال عن إرشادىم إلى كيفية استخدام 
بعض مصادر المعمومات داخل المكتبة، وحاليا يتم التنسيق بين عمادة الكمية 

 .والمكتبة المركزية لجامعة الموصل لتنظيم برنامج إرشاد القراء
وتفتقر المكتبة ألىم الخدمات الضرورية في المكتبات أال وىي الخدمة / ج

المرجعية والتي يفضل أن يفرد ليا قسم خاص ومستقل بيا فالمجموعة 
المرجعية لممكتبة قد أدمجت ضمن المجموعة واعتبرت عمى أنيا مجموعة 

 .واحدة
أما خدمة اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي لممعمومات فتفتقر المكتبة لياتين / د

الخدمتين فمسؤولة المكتبة تعمم المستفيدين شفويا عن وصول بعض الكتب 
والدوريات الحديثة لممكتبة، فضاًل عن افتقارىا لخدمة التصوير واالستنساخ 
التي ُتعدُّ ضرورية في جميع المكتبات، فالمكتبة بحاجة إلى توفير أجيزة 

كما أن المكتبة تفتقر إلى قسم خاص باإلجراءات الفنية . تصوير واستنساخ
فنالحظ . التي تمثل الركيزة األساسية التي تبنى عمى أساسيا مجموعة المكتبة
( 3/3)أن الخدمات تقتصر عمى اإلعارة فقط وىذا ال يتفق مع المعيار رقم 
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فينص عمى أن تشتمل الخدمات عمى خدمات المراجع وخدمات المعمومات 
 . وان تكون متوافرة ومنظمة بشكل يسمح بالوصول السريع الييا

أما تكنولوجيا المعمومات لم تطبق منيا المكتبة في الوقت الحاضر سوى خدمة / و
شبكة االنترنيت حيث تستخدم لغرض الحصول عمى بعض الكتب الحديثة 

عن طريق االتصال ببعض الجيات المتخصصة في مجال عموم الحياة، إال 
أن الخط حاليا يعاني من انقطاع ويقتصر استخدام الشبكة عمى موظفي 

.  المكتبة فقط
تفضل مسؤولة المكتبة إنشاء موقع لمكتبة الكترونية عمى االنترنيت تعمل 

فالمعيار رقم . جنبا إلى جنب داخل المكتبة مع االحتفاظ بالمصادر الورقية
ينص عمى أن تستفيد المكتبة من كل التطورات الفنية التي ليا عالقة  (8)

.  بالمعالجة االلكترونية لمبيانات واالتصاالت
 تحميل نتائج االستبيان الخاص بالمستفيدين من مكتبة قسم عموم الحياة / ب

في ىذا المجال تناول الباحثان تحميل نتائج إجابات المستفيدين من خالل 
أسئمة االستبيان الذي وزع عمى عينة من أعضاء الييئة التدريسية وطمبة 

نسخة من نسخ  (30)وقد تم توزيع . الدراسات العميا في قسم عموم الحياة
مستفيدا  (194)من مجتمع الدراسة البالغ عددىم  (%15)االستبيان بنسبة 

عضو ىيئة تدريسية، وقد تم استرجاع  (140)طالب دراسات عميا و  (54)
وفيما يمي تحميل . نسخة استبيان أي جميع نسخ االستبيان الموزعة (30)

 :- نتائج إجابات المستفيدين
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 .استخدام المكتبة
جاء السؤال األول لمعرفة استخدام المستفيدين لممكتبة من عدمه وكانت /1

 :-إجاباتهم كما موضحة في الجدول اآلتي
المجموع الكمي  طالب دراسات عميا  عضو هيئة تدريسية        اإلجابة

%    الفئات تك   % تك   % تك 
نعم  20 100 10 100 30 100
 -  -  -  -  -  - كال 

المجموع  20 100 10 100 30 100
استخدام المكتبة (1)الجدول رقم   

نالحظ من خالل نتائج الجدول أن كال الفئتين من أفراد العينة تستخدم 
لقربو من أماكن دراستيم وأماكن عمميم فضال عن %. 100مكتبة القسم بنسبة 

 .  ذلك توفر مصادر المعمومات المتخصصة في حقل اختصاصيم
السؤال الثاني لمعرفة مدى تردد المستفيدين الستخدام المكتبة وكانت نتائج / 2

:-  إجاباتهم كما موضحة في الجدول اآلتي
المجموع الكمي  طالب دراسات عميا  عضو هيئة تدريسية        اإلجابة             

%   الفئات         تك   % تك   % تك 
- - -  -  - مرة باليوم  -

مرة باألسبوع  5 25 2 20 7 23،3
مرتين باألسبوع  9 45 5 50 14 46،6

أكثر من مرتين  6 30 3 30 9 30
باألسبوع 

المجموع  20 100 10 100 30 9،99
يبين مدى تردد المستفيدين عمى المكتبة (2)الجدول رقم   

نالحظ من نتائج الجدول السابق أن أعمى نسبة إجابة لكال الفئتين ىي 
تمييا نسبة التردد ألكثر من مرتين في  (%46،6)لمرتين في األسبوع بنسبة 

ولكال الفئتين أيضًا نظرا لحاجتيم لممعمومات باعتبار  (%30)األسبوع بنسبة 
 . المكتبة بنفس مبنى القسم
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السؤال الثالث يتعمق بالغرض من استخدام المكتبة وكانت نتائج إجاباتهم / 3
 :-كما موضحة في الجدول اآلتي

         اإلجابة    عضو هيئة تدريسية طالب دراسات عميا المجموع الكمي
         

  الفئات        
 تك % تك % تك %

 ألعداد البحوث 15 75 9 90 24 80

ألعداد محاضرات  12 60 - - 12 40
 الطمبة

 لممطالعة 6 30 2 20 8 26،6

يبين الغرض من استخدام المكتبة (3)الجدول رقم   
تم احتساب النسبة المئوية من المجموع الكمي ألعضاء الييئة التدريسية 

ومجوعيم الكمي  (10)وطمبة الدراسات العميا البالغ عددىم  (20)البالغ عددىم 
نالحظ من نتائج الجدول أعاله أن أعمى نسبة الستخدام المكتبة كانت . (30)

فأعضاء الييئة التدريسية  (%80)إلعداد البحوث لكال الفئتين حيث بمغت نسبتيم 
بحاجة إلعداد البحوث ألغراض الترقية العممية والمشاركة في المؤتمرات والندوات 
العممية أما طمبة الدراسات العميا فيم بدورىم يستخدمون المكتبة إلعداد البحوث 

ثم تمييا نسبة استخدام أعضاء الييئة التدريسية . المطموبة ألغراض الدراسة
 %(. 40)ألغراض إعداد محاضرات الطمبة والتي بمغت نسبتيم 
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السؤال الرابع كان عن مدى تعاون موظفي المكتبة مع المستفيدين وكانت / 4
 :- نتائج إجاباتهم كما موضحة في الجدول اآلتي

المجموع الكمي  طالب دراسات عميا  عضو هيئة تدريسية      اإلجابة        

  

  الفئات        
 % تك   % تك   % تك 

ضعيفة  2 10 - - 2 6،6
 جيدة 13 65 6 60 19 63،3

جيدة جدا  5 25 4 40 9 30
المجموع  20 100 10 100 30 99،9

يبين درجة تعاون موظفي المكتبة  (4)الجدول رقم 
يتضح لنا من خالل نتائج الجدول أعاله أن أعمى نسبة إجابة لكال الفئتين 

%( 63،3)كانت لدرجة تعاون موظفي المكتبة عمى أنيا جيدة وكانت نسبتيم 
وىذا داللة عمى رضا المستفيدين عمى مدى تعاون موظفي المكتبة في الخدمات 

 . التي يقدمونيا ليم
السؤال الخامس جاء لمعرفة مدى كفاية مجموعة المكتبة لسد احتياجات / 5

:-  المستفيدين وجاءت إجاباتهم كما موضحة في الجدول االتي
المجموع الكمي  طالب دراسات عميا  عضو هيئة تدريسية      اإلجابة        

  

  الفئات        
 % تك   % تك   % تك 

 نعم 4 20 1 10 5 16،6

 كال 16 80 9 90 25 83،3

المجموع  20 100 10 100 30 99،9

يبين مدى كفاية مجموعة المكتبة لسد احتياجات المستفيدين  (5)الجدول رقم 
نالحظ من نتائج الجدول أعاله أن أعمى نسبة إجابة لكال الفئتين كانت 

 . لإلجابة بان مجموعة المكتبة غير كافية لسد احتياجاتيم العممية (83،3%)
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السؤال السادس جاء ليؤكد اإلجابة عمى السؤال الخامس إذا كانت مجموعة / 6
المكتبة غير كافية وال تسد احتياجات المستفيدين فما أسباب ذلك، وكانت نتائج 

 :- إجاباتهم كما موضحة في الجدول اآلتي
المجموع الكمي  طالب دراسات عميا  عضو هيئة تدريسية      اإلجابة          

  

  الفئات        
 % تك   % تك   % تك 

 قدم المجموعة 12 75 5 55،5 17 68

عدم توفرها بالمغة  3 18،7 2 22،2 5 20
 التي تتقنها

عدم توفر مصادر  15 93،7 8 88،8 23 92
حديثة 

 -  -  -  -  -  - أسباب أخرى 
يبين أسباب عدم كفاية مجموعة المكتبة لسد احتياجات  (6)الجدول رقم 

المستفيدين 
استخرجت النسبة المئوية في ىذا الجدول من نسبة الذين أجابوا في 

لطمبة الدراسات  (9)ألعضاء الييئة التدريسية و  (16)السؤال السابق بكال وىي 
فنالحظ من نتائج الجدول أعاله أن أعمى نسبة . (25)العميا والمجموع الكمي 

لكال  (%92)إجابة كانت لعدم توفر مصادر حديثة في مجال تخصصيم بنسبة 
الفئتين تمييا نسبة اإلجابة لقدم المجموعة كون مجموعة المكتبة قديمة وقميمة 

فيذا يتطمب . لكال الفئتين (%68)بالنسبة لممستفيدين وكانت نسبة اإلجابة عمييا 
من المكتبة معالجة ىذين السببين والعمل عمى تحديث المجموعة وأن تغطي 

 .التخصصات الدقيقة
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 .خدمات المكتبة

هذا السؤال جاء لمعرفة فيما إذا كانت الخدمات المتوفرة في المكتبة تفي / 1
:-  باحتياجات المستفيدين وجاءت نتائج إجاباتهم كما موضحة في الجدول اآلتي
المجموع الكمي  طالب دراسات عميا  عضو هيئة تدريسية      اإلجابة        

  

  الفئات        
 % تك   % تك   % تك 

 نعم 7 35 4 40 11 36،6

 كال 13 65 6 60 19 63،3

المجموع  20 100 10 100 30 99،9

يبين إذا كانت الخدمات المتوفرة تفي باحتياجات المستفيدين  (7)الجدول رقم 
نالحظ من نتائج الجدول أعاله أن أعمى نسبة إجابة كانت بأنيا ال تفي 

والسبب في ذلك أن خدمات المكتبة  (%63،3)باحتياجاتيم لكال الفئتين بنسبة 
تقتصر عمى خدمة اإلعارة فقط وال تقدم أي خدمة أخرى كخدمة اإلحاطة الجارية 
والبث االنتقائي لممعمومات وخدمة البحث عمى األقراص المكتنزة فضال عن خدمة 

.   الخ من الخدمات التي تعد ضرورية في المكتبات... التصوير واالستنساخ
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السؤال الثاني كان عن استحداث خدمات جديدة في المكتبة وكانت نتائج / 2
:-  إجاباتهم كما موضحة في الجدول اآلتي

المجموع الكمي  طالب 
دراسات عميا 

عضو هيئة 
تدريسية 

  اإلجابة                     

    

%   الفئات         تك   % تك   % تك 
خدمة اإلحاطة الجارية  نعم 20 100 8 80 28 93،3
6،6 2 20 2  -  - كال 
نعم  14 70 1 10 15 50 خدمة البث االنتقائي 
 كال 6 30 9 90 15 50

نعم  20 100 9 90 29 96،6 خدمة البحث عمى 
-  1 10 1 3،3األقراص المكتنزة   - كال 

نعم  15 75 10 100 25 83،3 البحث عمى شبكة 
-  5 16،6االنترنيت   - كال  5 25

استحداث خدمات جديدة  (8)الجدول رقم 
نالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله أن أعمى النسب كانت لإلجابة بنعم 
الستحداث جميع الخدمات المذكورة في الجدول لكال الفئتين وذلك ألنيا خدمات 

 . حديثة ومتطورة فالمستفيدين بحاجة لمثل ىذه الخدمات لغرض تطوير المكتبة
 .استنتاجات الدراسة

  :-لقد توصمت الدراسة إلى عدة استنتاجات وهي كما يأتي
( 2/2)تفتقر المكتبة إلى وجود ىيكل إداري وىذا ماال يتفق مع المعيار رقم  -1

.       من معايير مكتبات الكميات
 عدم وجود خطة تزويد ثابتة لغرض تزويد المكتبة بمصادر المعمومات وىذا  -2

من معايير مكتبات الكميات وىو أن تتبنى  (4/3)ال يتفق مع المعيار رقم 
 . المكتبة سياسة لتنمية مجموعتيا تكون دليال مرشدا ليا في االختيار والتزويد

الحاجة إلى مالك وظيفي مؤىل ومتخصص في المعمومات والمكتبات ليكون  -3
متفرغا إلدارة المكتبة جنبا إلى جنب مع الموظفين الحاليين، وتأىيل العاممين 

دخاليم في دورات تدريبية  . الحاليين وا 



                                       (               58) العدد –آداب الرافدين 

 م2010/هـ1432

 515 

إن مجموعة المكتبة غير كافية لسد احتياجات المستفيدين العممية وكانت نسبة  -4
ألعضاء الييئة التدريسية وطمبة الدراسات العميا وذلك  (%83،3)إجاباتيم 

 . بسبب قدم المجموعة وعدم توفر مصادر حديثة بصورة مستمرة

تفتقر المكتبة إلى قسم الفيرسة والتصنيف وعدم وجود مالك مؤىل لمقيام  -5
بالعمميات الفنية فمسؤولة المكتبة تقوم بفيرسة وتصنيف الكتب الحديثة دون 
االعتماد عمى قواعد ثابتة في عممية الفيرسة والتصنيف، وان يتم إنشاء قسم 

 . خاص لإلجراءات الفنية في المكتبة

إن نوعية الفيارس المتوفرة في المكتبة ىو فيرس بطاقي بالعناوين يستخدم  -6
من قبل المستفيدين وفيرس ثاني بالمؤلفين يستخدم من قبل موظفي المكتبة 

 . فقط أثناء الجرد وعدم توفر فيرس رؤوس الموضوعات

حاجة المكتبة إلى توسيع المبنى وترميمو الستيعاب الزيادة المحتممة في  -7
المستقبل فضال عن تبديل األثاث الحالي بأثاث حديث وتوفير أجيزة التدفئة 

 . والتبريد

تفتقر المكتبة إلى قسمي المراجع والتصوير واالستنساخ وحاجتيا الكبيرة لمثل  -8
ىذه األقسام وبناء قاعة لممراجع لفصميا عن مجموعة المكتبة وىذا ال يتفق 

 .  من معايير مكتبات الكميات (3/3)مع المعيار رقم 

عدم وجود خدمات حديثة كاإلحاطة الجارية والبث االنتقائي لممعمومات فضال  -9
عن خدمة البحث عمى األقراص المكتنزة والبحث عمى شبكة االنترنيت وحاجة 

 . الباحثين الكبيرة لمثل ىذه الخدمات

ضعف شبكة االنترنيت وافتقار المكتبة إلى أجيزة الحواسيب فالمكتبة ال - 10
 .      تممك سوى جياز حاسوب واحد
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  .التوصيات والمقترحات
:-   لقد خرجت الدراسة بجممة توصيات ومقترحات وهي كما يأتي

.  ضرورة وضع ىيكل إداري ثابت لممكتبة وفقا لممعايير الدولية -1
 ضرورة وضع خطة تزويد ثابتة ومدروسة من قبل متخصصين لتزويد وتنمية  -2

مجموعة المكتبة وان ال يكون االعتماد عمى اإلىداءات ولجنة المشتريات في 
 . الكمية

ضرورة تعيين مالك وظيفي متخصص في مجال المعمومات والمكتبات ليكون  -3
قادرا عمى إدارة المكتبة والقيام بالعمميات الفنية من فيرسة وتصنيف وأن يقرر 

 . حجم العاممين وفق المعايير الدولية

ضرورة تزويد المكتبة بمصادر المعمومات الحديثة لتكون كافية في سد  -4
 . احتياجات الباحثين من المعمومات

ضرورة إنشاء قسم خاص بالعمميات الفنية وأن يدار من قبل متخصصين في  -5
 .ىذا المجال

 ضرورة توفير فيرس بطاقي بالمؤلفين وفيرس بطاقي بالمواضيع ليعمل جنبا  -6
إلى جنب مع فيرس العناوين وان ال يقتصر االستخدام عمى موظفي المكتبة 

 . فقط

ضرورة إجراء بعض التعديالت في مبنى المكتبة لغرض استيعاب الزيادة  -7
عداد الموظفين فضال عن  المحتممة في المستقبل بالنسبة لمجموعة المكتبة وا 

 . توفير المستمزمات الضرورية من أثاث وأجيزة تدفئة وتبريد

عمى المكتبة أن تنشئ قسمًا مستقاًل بالمراجع وعزليا عن المجموعة األساسية  -8
 . لممكتبة، فضال عن توفير أجيزة تصوير واستنساخ

 ضرورة استحداث خدمات جديدة كاإلحاطة الجارية والبث االنتقائي  -9
لممعمومات وغيرىا من الخدمات الحديثة لحاجة الباحثين لوجود مثل ىذه 

 . الخدمات

 . ضرورة تقوية شبكة االنترنيت وتوفير أجيزة حواسيب -10
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(  1)الممحق رقم 
معايير مكتبات الكميات  / أ

.  أهداف المكتبة:- (1)المعيار رقم 
عمى كل مكتبة كمية أن تحدد أىدافيا بوضوح وان تجسد ىذه األىداف في / 1-1

.  بيان يعكس غايات وأىداف الكمية التي تنتمي إلييا
إن صياغة بيان األىداف ىو قرار سياسي، لذا فان التغييرات األساسية في / 1-2

.  البيان يجب إال تتم إال بعد بحث كامل وموافقة المجمس األعمى لمكمية
في سياق أىداف مكتبة الكمية المعمنة، يجب أن تحتوي المكتبة عمى ىيئة / 1-3

.  موظفين مناسبة وموارد تمويمية، ومرافق مادية، ومجموعات وخدمات
.  اإلدارة والتنظيم:- (2)المعيار رقم 

يجب أن يتوافق التنظيم اإلداري الداخمي لممكتبة مع العوامل المادية / 2-1
ويجب أن يكون تنسيق العوامل المادية  (البشرية، والمالية والتقنية)المتنوعة 

.  فعاال لتحقيق أىداف المكتبة
.  يجب أن يحدد بوضوح نظام وىيكمية المكتبة فضاًل عن عممياتيا اإلدارية/ 2-2
يجب أن يحدد بوضوح موقع المكتبة ضمن الييكل التنظيمي لمكمية، / 2-3

.  ومسؤوليات وسمطة إدارة المكتبة ورئيس مجمسيا التنفيذي
يجب أن تحدد السياسة العامة لممكتبة وان تكون مكتوبة وفي المتناول وان / 2-4

.  تراجع بانتظام
دارة الكمية ومدير المكتبة / 2-5 يجب التشاور بين لجنة المكتبة وممثمي األقسام وا 

حول المسائل المتعمقة بالميزانية والسياسة الخاصة بتنمية واستخدام 
.  مجموعات المكتبة

.  الخدمات:- (3)المعيار رقم 
يجب أن تكون الخدمات المقدمة من المكتبة ذات عالقة واضحة بأىداف / 3-1

.  الكمية
يجب أن تكون الخدمات مصممة بطريقة تعزز وتسيل االستخدام الفعال / 3-2

.   لكل المعمومات المدونة في جميع األشكال ومن قبل جميع رواد المكتبة
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خدمات المراجع، وخدمات المعمومات وان : يجب أن تشتمل الخدمات عمى/ 3-3
تكون متوافرة ومنظمة بشكل يسمح بالوصول السريع إلييا، ويجب توفير 

.  االختصاص عن كيفية استخدام مجموعات المكتبة المساعدة الفعالة وذات
 .  IFLAبيان االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات : معايير مكتبات الكميات* 

.  67-64ص . 1993، 2-1، ع 28مج . رسالة المكتبة
يجب أن تكون شروط اإلعارة وكيفية الوصول إلى مجموعات المكتبة / 3-4

.  موضحة لجميع فئات الرواد ويجب أن تكون إجراءات التداول فعالة وقوية
يجب عمى المكتبة أن توفر سجالت تعكس مقتنياتيا، وان تكون ىذه / 3-5

.  السجالت متناسقة وتتفق مع المعايير المعترف بيا
.  المجموعات:- (4)المعيار رقم 

يجب أن تتوافر في المكتبة مجموعة من مواد المعرفة تعكس حجم ومدى / 4-1
.  حاجات الكمية التدريسية الكاممة وتسييل برامج األبحاث فييا

يجب أن تحتوي مجموعات المكتبة عمى كتب معينة مطموبة، ومراجع، / 4-2
ومواد ببميوغرافية، ومجالت أساسية فضاًل عن أي مواد مكتبية أخرى يتوقع 
أن يرجع إلييا الطالب خالل دراستيم أو عند تحضيرىم لمرسائل واألطاريح 

.  الجامعية
يجب عمى المكتبة أن تتبنى سياسة لتنمية مجموعتيا، تكون دليال مرشدا / 4-3

ليا في االختيار والتزود بالمواد، ويجب أن تطور ىذه السياسة باستمرار 
. وذلك من خالل التشاور مع إدارة المكتبة

يجب أن تشتمل المجموعات المكتبية عمى كل األشكال المتنوعة من أوعية / 4-4
.  المعمومات

يجب أن تراجع المجموعات بشكل منتظم لمتأكد من صمتيا بحاجات / 4-5
.  ويجب استبعاد المواد التي تبين عدم صمتيا بيذه االحتياجات. الكمية

يجب أن تتوافر لممكتبة وسائل التعاون والتبادل بين المكتبات بيدف التزود / 4-6
.  بالمصادر التي تمبي حاجات الكمية

.  هيئة الموظفين:- (5)المعيار رقم 
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يجب أن تضم المكتبة عددا كافيا ومتنوعا من الموظفين القادرين عمى / 5-1
تنظيم وتنمية وصيانة مجموعات المكتبة، وتقدم المعمومات والخدمات 

المرجعية الضرورية التي تمبي حاجات المستفيدين ويتم تحديد عدد مؤىالت 
حجم المجموعات، وعدد الوحدات : الموظفين بناءا عمى عوامل منيا

المكتبية المنفصمة، والخدمات، وساعات الدوام، ومعدل خدمات اإلعارة، 
.  وطبيعة العمميات الفنية

يجب أن يشكل المكتبيون المؤىمون النواة لموظائف األكاديمية والعمميات / 5-2
الفنية مثل التزويد والضبط الببميوغرافي والتصنيف والتكشيف والمراجع 

.  وخدمات المراجع
يجب أن تكون ظروف المكتبيين العاممين في المكتبة مشابية ومتفقة مع / 5-3

.  ظروف العاممين في األقسام األخرى من الكمية
يجب عمى مكتبة الكمية أن تقوم بتطوير برامج رفع كفاءة العاممين وتشجيع / 5-4

.  ىيئة الموظفين عمى النمو والتطوير واكتساب الخبرات العممية
يعتمد تقييم وتحديد أداء ىيئة الموظفين بشكل كبير عمى جودة مجموعات / 5-5

المكتبة وخدماتيا، ويجب أن يكون ضمن سياسة الجامعة جانب لمتقييم 
.  المستمر ألداء العمل ألجل معرفة عادلة ألداء وفعالية الموظفين

.  البناء والمرافق:- (6)المعيار رقم 
يجب أن يكون مبنى المكتبة بجودة وحجم كاف الستيعاب المجموعات / 6-1

وليوفر مجااًل كافيًا عند االستعمال من قبل كل من الموظفين والطالب 
.  والييئة التدريسية

. يجب أن تكون المرافق جذابة ومصممة بشكل يعزز االستعمال بفعالية/ 6-2
تصميم المبنى، : وىناك عوامل محددة يجب أن تؤخذ بعين االعتبار

اإلضاءة، التيوية، مراقبة درجة الحرارة والرطوبة، الرفوف، زوايا العرض، 
.  مراكز القراءة والمطالعة

.  يجب أن تتوافر في المبنى أماكن كافية الستيعاب ىيئة الموظفين/ 6-3
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في إطار األىداف التعميمية لمكمية، يجب عمى المكتبة أن تكون مجيزة / 6-4
.  جيدا لتشجيع استعماليا بأقصى طاقة من قبل الطالب والييئة التدريسية

.  الميزانية والتمويل:- (7)المعيار رقم 
يجب أن تحدد ميزانية المكتبة بقدر يتكافأ مع اليدف الرئيس لمكمية ومدى / 7-1

اتساع برنامج الجامعة األكاديمي وعدد الطالب، ويجب أن تمول المكتبة 
بشكل كاف حتى تكون قادرة عمى تنمية مجموعاتيا وتوظيف الموظفين 

.  وانجاز العمميات الفنية الضرورية
يجب أن تكون ميزانية المكتبة مبينة بوضوح ضمن ميزانية الكمية، / 7-2

والميزانية ىي بيان الدخل والمصروفات التقديرية لمدة محددة من الزمن 
.  (عادة سنة)

يجب تطوير الميزانية ويتم التصرف بيا من قبل رئيس السمطة التنفيذية / 7-3
.  لممكتبة
.  التكنولوجيا:- (8)المعيار رقم 

يجب أن تستفيد المكتبة من كل التطورات الفنية التي ليا عالقة بالمعالجة 
.  االلكترونية لمبيانات واالتصاالت

.  الحفظ والصيانة:- (9)المعيار رقم 
يجب عمى المكتبة أن تقوم بتطوير سياسة وبرامج حفظ وصيانة المواد 

 .  المكتبية
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(  2)ممحق رقم 
استمارة اإلعارة لمنتسبي القسم  

 
رقم التصنيف 

Call No. 

األمانة العامة لمكتبات جامعة 
 الموصل

مكتبة قسم عموم الحياة 
------------ رقم الهوية 

رقم القيد 
Acc. 
No. 

 

 Author__________________________  : اسم المؤلف

    
    :Title___________________________ : اسم الكتاب

    
 .Cop.No_____     رقم النسخة .Vol.No____ رقم الجزء 

  Date Due___     تاريخ اإلعادة Date___تاريخ االستعارة 
 اسم Renewal (1)( ______ 1)                          تجديد

   Borrowers Name_________________  المستعير 
                 Adrees___________________ القسم /الصف

     توقيع الموظف المختص Signature_________ توقيعه 
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( 3)ممحق رقم 
استمارة اإلعارة لطمبة الدراسات األولية وطمبة الدراسات العميا        

جامعة الموصل 
المكتبة 

 قسم عموم الحياة    –كمية العموم 
 

رقم التصنيف 
Call No. 

 .Bioالتسمسل  .Acc. Noالقيد 

الجزء 
      :Name________________  :  اسم المستعير

   
          :Class________________  :        الصف
_______________________   :       الشعبة

_______________________   :   رقم الهوية
           :Sign________________  :       التوقيع

   ____________________________________
        :Title_______________     : عنوان الكتاب

   ____________________________________
  ____________________________________

     :Author_____________ : المؤلف أو المترجم
   ____________________________________

         :From________________ : تاريخ اإلعارة
            :To________________  : تاريخ اإلعادة
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    :Renewal____________________ : التجديد

.  توقيع الموظف المختص
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Special Libraries:Biology Department Library in 

the Collage Of Science University of Mosul 
(Sample) 

 
 


Prof. Mahmood Salih Ismaeel/   Wasan Sami Al- hadedy    

Abstract 
 

   The study aims at identifying the present status of the 
Department  of Biology at the College of science at the 
University of Mosul, as specialized library, Its types parttens, 
services, collections and  acquisitions, and technical services 
followed. It is based on case study method and collecting data 
through interviews with persons responsible for the library, 
and questioneirs produceds to a sample of its users.  
    The study comes out with some conclusions , the most 
important of which is the need for professional library staff 
specialized in the field of library and information science.  
    The study also presents some recommendations , among 
which is to improve the internet and serving sufficient 
computer devices to use it in the library.  
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