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: جامعة اليصرة/ واقع قسم ادلعلومات وادلكًيات يف كلوة اآلداب

دراسة حالة 

 قحطان محود ووسف. م.  و  محممد عودة علووي. د.أ

 22/4/2009: تاروخ القيول 17/7/2008: تاروخ الًقدوم

اإلصار العام للدراسة 

: أهموة الدراسة واحلاجة إلوها

تأتي أىمية الدراسة من كون النتاج الفكري في مجال المعمومات والمكتبات 
بحاجة ماسة لمثل ىذه الدراسات، التي تنوه بواقع أقسام المعمومات والمكتبات 

ومسيرة تطورىا، خصوصًا وان العالم يشيد اليوم تطورًا عمميًا واضحًا في مجال 
 . تقنيات المعمومات واالتصاالت والمكتبات ومراكز المعمومات والمستفيدين منيا

 وتيدف ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى الواقع الذي يشيده قسم 
جامعة البصرة من اجل اإلشارة إلى مواقع /المعمومات والمكتبات في كمية اآلداب

القوة ومكامن الضعف، كي تساعد متخذي القرار ومن يعاونيم في اإلدارة العميا 
.  عمى تعزيز مواقع القوة لغرض التخمص من مكامن الضعف وتجاوزىا

وتستعرض الدراسة واقع القسم عبر ثالثة محاور أساسية تتناول واقع 
أعضاء ىيئة التدريس من نواحي المؤىالت والشيادات والتخصصات العممية 
والمناىج الدراسية والنتاج الفكري والمشاركات في المؤتمرات العممية والندوات 

وورش التدريب العممي والمشكالت التي يعاني منيا القسم فيما يخص أعضاء ىيئة 
التدريس أو الطمبة أو المناىج الدراسية مع اقتراح البعض من الحمول لتمك 

.  المشكالت التي يجدىا الباحثان مناسبة

                                                 
 جامعة البصرة/ كمية اآلداب/  قسم المعمومات والمكتبات. 

. جامعة البصرة/ كمية اآلداب/ قسم المعمومات والمكتبات  **
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: منهج الدراسة وحدودها

 تم استكمال الدراسة باالعتماد عمى بعض الدراسات السابقة التي تناولت 
أقسامًا مشابية لمقسم، فضاًل عن النتاج الفكري العربي في مجال المعمومات 

والمكتبات، وكذلك أدبيات القسم فيما يتعمق بإنشاء القسم أو تسميتو أو المناىج 
.  الدراسية، وتشمل الدراسة واقع ىذا القسم منذ تأسيسو ولحد اآلن

: إنشاء القسم

 في كمية 1983أنشئ قسم المعمومات والمكتبات في العام الدراسي 
 في 7/39/6433جامعة البصرة بموجب األمر اإلداري ذي الرقم /اآلداب

6/4/1983
، بموجب التوصية التي تقدم بيا المرحوم األستاذ عبد الجبار عبد (1)

الرحمن األمين العام لممكتبة المركزية لجامعة البصرة آنذاك وىو القسم الثاني في 
الجامعة /كميات الجامعات العراقية بعد قسم المكتبات والمعمومات في كمية اآلداب

إعداد المتخصصين والباحثين في حقل )): المستنصرية وكانت الغاية من إنشائو
المكتبات والمعمومات، وتييئة المالكات التدريسية لمعمل في أقسام المكتبات 

غناء المكتبة العراقية والعربية باألدب المكتبي والمعموماتي عن  والمعمومات، وا 
طريق التأليف والترجمة، وتقديم االستشارات الفنية إلى المكتبات ومراكز المعمومات 
والمؤسسات ذات العالقة، وتبادل الخبرات التدريسية والفنية عن طريق التعاون مع 

.  (2)((األقسام المتناظرة داخل القطر وخارجو
 حيث تم 1984/1985 وقد بدأ قبول الطمبة في القسم في العام الدراسي 

، إقباال ممحوظًا عمى 1985/1986طالبًا وطالبة، وشيد العام الدراسي  (31)قبول 
، تم 1986/1987طالبًا وطالبة، وفي العام  (99)الدراسة في القسم حيث تم قبول 

 كان عدد المقبولين في القسم 1987/1988طالبًا وطالبة، وفي العام  (80)قبول 

                                                 

. 1964/1989دليل كمية اآلداب بمناسبة العيد الفضي . جامعة البصرة، عمادة كمية اآلداب (1)
.  27ص. 1989مطبعة جامعة البصرة، :جامعة البصرة

 . 26ص. المصدر نفسو (2)
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طالبًا وطالبة، ىذا وقد تم تخرج أول دفعة من طمبة القسم في العام الدراسي  (45)
، وشيد القبول في األعوام (1)طالبًا وطالبة (18) حيث بمغ عددىم 1987/1988

.  الدراسية الالحقة تدنيًا في مستواه نتيجة ضعف الوعي بأىمية القسم

: شروط القيول ومدة الدراسة

 تكفي شروط القبول في القسم حصول الطالب عمى شيادة الدراسة 
، عمى حسب %86إلى % 63بمعدل يتراوح مابين  (أدبي، عممي)اإلعدادية 

المفاضمة وسياسة االستيعاب المتبعة، ويمنح القسم خريجيو شيادة البكالوريوس في 
المعمومات والمكتبات، ومدة الدراسة فيو أربع سنوات موزعة عمى ثمانية فصول 
دراسية حيث تنقسم السنة الدراسية إلى قسمين مستقمين يبدأ الفصل األول في 

أسبوعًا وتبدأ العطمة  (15)، أي إن الفصل الدراسي األول 17/1 وينتيي في1/10
 17/2 ولمدة أسبوعين، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من 3/2الربيعية في 

أسبوعا أيضا حيث تبدأ  (15)، أي إن الفصل الدراسي الثاني يمتد لـ5/6ولغاية 
 حيث تبدأ العطمة 24/6 ولغاية 8/6االمتحانات النيائية الدور األول اعتبارًا من 

.  (2)الصيفية ولمدة شيري تموز وآب
وتجري االمتحانات بنياية كل فصل دراسي فامتحانات الفصل الدراسي 

 ولمدة أسبوعين، أما امتحانات الفصل الثاني فتكون في 20/1األول تبدأ في 
األسبوعين األخيرين من شير مايس، ليتم بعدىا إجراء االمتحانات النيائية الدور 

، وتجري االمتحانات بمضامين المناىج الدراسية لمفصمين الدراسيين (3)األول
وامتحانات الدورين األول والثاني، ويبمغ عدد المناىج الدراسية التي تدرس في كل 

.  سنة دراسية ثمانية عمى األقل وعشرة في األكثر ولكال الفصمين

                                                 

 . 26ص. المصدر نفسو( 1)

 مضمونو في 2007/2008التقويم الجامعي المقترح لمعام الدراسي . رئاسة جامعة البصرة (2)
 . م23/8/2007 في 7/2/9751الكتاب ذي الرقم 

 . الوثيقة نفسيا (3)
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 ىذا ولم تستحدث دراسات عميا في القسم حتى اآلن غير أن ىناك 
موافقات بشأن استحداث دراسة عميا بمستوى الماجستير يؤمل أن يتم افتتاحيا في 

.  م2008/2009العام الدراسي 

: فلسفة ادلناهج الدراسوة

  تعد عممية تحميل المناىج الدراسية الموجودة في القسم خطوة ىامة 
لمتعرف عمى المدلوالت والمؤشرات التي تؤكد بان المناىج الدراسية المقررة في 

القسم كافية إلعداد االختصاصيين والمينيين في مجال المعمومات والمكتبات ويبين 
.  توزيع المناىج الدراسية في القسم (1)الجدول رقم 

( 1)جدول رقم 
توزيع المناىج الدراسية 

الفصمين األول والثاني / السنة األولى
عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر ت 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 (التصنيف) المعمومات أوعيةتنظيم 
 (الفيرسة الوصفية) المعمومات أوعيةتنظيم 

مؤسسات المعمومات والمجتمع 
المدخل إلى عمم المعمومات 

مقدمة في الحاسبات 
المغة االنكميزية الفنية 

مصادر المعمومات العربية العامة 
 اإلنسانحقوق 

المغة العربية 

4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 22 22المجموع الكمي 
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الفصمين األول والثاني / السنة الثانية
عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر ت 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

تقنيات المعمومات 
 (موضوعي)تنظيم أوعية المعمومات 
 (فيرسة وصفية)تنظيم أوعية المعمومات 

 (العامة)مصادر المعمومات األجنبية 
إدارة مؤسسات المعمومات 

نظم برمجة الحاسبة 
الوثائق واألرشيف 

المغة االنكميزية الفنية 
الحرية والديمقراطية 

المغة العربية 

2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 22 22المجموع الكمي 
الفصمين األول والثاني / السنة الثالثة

عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر ت 
1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

عمم المعمومات 
مصادر المعمومات التقميدية وااللكترونية 

في العموم والتكنولوجيا 
حاسوبية العمميات الفنية 

مؤسسات المعمومات النوعية 
نظم التصنيف 

طرق بحث 
اإلحصاء 

التطبيق العممي 

3 
3 
 
3 
2 
3 
2 
2 
4 

3 
3 
 
3 
2 
3 
2 
2 
4 

 22 22المجموع الكمي 
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الفصمين األول والثاني / السنة الرابعة

عدد الوحدات عدد الساعات اسم المقرر ت 
1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

خزن المعمومات واسترجاعيا 
 وااللكترونية التقميدية المعمومات مصادر

في العموم االجتماعية واإلنسانية 
شبكات وقواعد البيانات 

بناء المجموعات 
معالجة مصادر المعمومات 

التطبيق العممي 
بحث التخرج 
االتصاالت 

3 
3 
 
3 
2 
3 
4 
2 
2 

3 
3 
 
3 
2 
3 
4 
2 
2 

 22 22المجموع الكمي (1)
 ىذا ويبمغ مجموع الساعات األسبوعية المجدولة لكل مرحمة من المراحل 

ساعة في األسبوع، والجدول في أدناه يوضح عدد  (22)الدراسية في القسم 
الساعات األسبوعية المجدولة لكل مرحمة في الفصل الدراسي األول والثاني، 

(  2)ساعة وكما يوضحيا الجدول رقم  (2552)والبالغ مجموعيا الكمي 
( 2)جدول رقم 

يوضح مجموع الساعات المجدولة لمفصمين األول والثاني 
المجموع الكمي الفصل الثاني الفصل األول المرحمة ت 
1 
2 
3 
4 

األولى 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 

264 
352 
352 
352 

308 
308 
308 
308 

572 
660 
660 
660 

 2552 1232 1320المجموع الكمي (1)
                                                 

من الخطة العممية واإلدارية لقسم المعمومات والمكتبات  (1)أخذت مضامين الجدول رقم  (1)
.  3-2ص ص. م2007/2008لمعام الدراسي 
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 وتنقسم ىذه الساعات إلى ساعات نظرية وأخرى عممية تعضد الساعات 
( 3)النظرية وكما يوضحيا الجدول رقم 

( 3)جدول رقم 
يوضح مجموع الساعات النظرية لكل فصل دراسي 

مجموع الساعات الكمي الساعات العممية الساعات النظرية ( 2)
158 50 208 

 

من المجموع الكمي بينما % 1. 75 إذ تشكل الساعات النظرية ما نسبتو 
من المجموع الكمي، ويقدم الساعات % 9. 24تشكل الساعات العممية ما نسبتو 

النظرية التدريسيون من ذوي االختصاص بينما يتشاطرون الساعات العممية مع 
الموظفين في القسم ممن ىم بدرجة مساعد باحث أو أمين مكتبة، وكما يوضح 

(.  4)ذلك الجدول رقم 
( 4)جدول رقم 

يوضح ميام أعضاء ىيئة التدريس الخاصة بالمقررات الدراسية 

مجموع الساعات التي العدد المقب العممي ت 
المالحظات بعيدتو 

1 
2 
3 
4 

 أستاذ
 أستاذ مساعد

 مدرس
مدرس مساعد 

1 
3 
5 
4 

12 
32 
64 
60 

اإلحصائية مع 
المحاضرين الخارجيين 
الذين يستعين بيم القسم 

لسد احتياجاتو 
5 
 مساعد باحث 6

أمين مكتبة 
8 
1 

38 
موظفو القسم  06

  202 22 المجموع الكمي (3)

                                                                                                                       

.  3ص. المصدر نفسو (2)
.  7-5ص . المصدر نفسو (1)
.  7-5ص . المصدر نفسو (2)
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 إن أسموب التقييم بالنسبة لطمبة القسم يتم عن طريق إجراء االمتحانات 
التحريرية في جميع المقررات النظرية والعممية وتخصص لكل مادة مائة درجة 

درجة لمفصل الثاني و  (25)درجة لمفصل األول و  (25)تنقسم إلى ثالثة أقسام 
درجة لالمتحان النيائي، وتحتسب درجة األنشطة التي يؤدييا الطمبة ضمن  (50)

.  مجموع الدرجة
 إن نظرة متأنية تعتمد التحميل العممي وبدراسة الواقع الذي تصفو الجداول 

:  السابقة يمكن أن تؤدي إلى الخروج باالستنتاجات التالية
يبمغ مجموع الساعات النظرية التي يدرسيا طمبة القسم وفي كافة المراحل  .1

ساعة بحيث تشكل الدراسة النصية  (176)لمفصمين الدراسيين األول والثاني 
تقريبًا وتختفي حمقات البحث والتدريب العممي في طيات % 100ما نسبتو 

تمك الدراسة، فمنيج البحث والتدريب العممي في حقيقة األمر عبارة عن إجراء 
.  نظري خالص

يمكننا تقسيم المناىج الدراسية المقررة في القسم إلى مقررات حديثة وتقنية  .2
 (. 5)وأخرى تقميدية وثالثة ثقافية، وكما ىو موضح في الجدول رقم 

( 5)جدول رقم 
يوضح مجموع المقررات الحديثة والتقميدية والثقافية 

المقررات الحديثة المرحمة ت 
والتقميدية 

المقررات 
المجموع الكمي الثقافية 

1 
2 
3 
4 

 األولى
 الثانية
 الثالثة

الرابعة 

7 
8 
8 
8 

2 
2 
- 
 -

09 
10 
08 
08 

 35 4 31 المجموع
 

فان المقررات الحديثة والتقنية والتقميدية  (5)وكما يتضح من الجدول رقم 
ومن % 5. 11بينما تمثل المقررات الثقافية ما نسبتو % 5. 88تمثل ما نسبتو 

.  الواضح أن نسبة المواد الثقافية إلى نظيراتيا مناسبة وىذا ىو المطموب
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بعض المقررات الدراسية في القسم يحتاج الطالب إلى مضامينيا بعد تخرجو  .3
وانخراطو في المكتبات ومراكز المعمومات ومثال ذلك عمم تحقيق النصوص 

المتعمقة بالوثائق والمخطوطات، وكذلك تاريخ الكتب والمكتبات، وعمم 
الببميوغرافيا وعموم االستخالص والتكشيف، فضاًل عن أن المقررات الحالية ال 

تركز عمى المغات األجنبية، فالمكتبي اليوم عميو أن يتعامل مع أوعية 
معموماتية أجنبية، وكمما ازدادت معرفة المكتبيين بالمغات األجنبية كمما 
ازدادت قدرتيم عمى االطالع عمى االتجاىات الحديثة في المعمومات 

 . والمكتبات

: رئاسة القسم

 تعاقب عمى رئاسة القسم منذ تأسيسو ولحد اآلن ىم أعضاء ىيئة التدريس 
(.  6)فيو وىم السادة المدرجة أسمائيم في الجدول رقم 

 (6)جدول رقم 
يوضح أعضاء ىيئة التدريس ممن تسمم رئاسة القسم 

المقب االسم االثالثي ت 
المالحظات السنوات الدراسية العممي 

عبد الجبار عبد الرحمن  1
 العام لممكتبة األمين 1984-1983 أستاذحسين 

جامعة البصرة /المركزية
 1995-1984أستاذ زكي حسين كافي  2

 1998-1995أستاذ محمد عوده عميوي  3 

أستاذ عمي عبد الصمد خضير  4
 2001-1998مساعد 

 2005-2001أستاذ عواطف كنوش مصطفى  5
عضو ىيئة تدريس في 

كمية /قسم المغة العربية
اآلداب 



دراســـة حالـــة : جامعــة اليصــرة/ واقـــع قســـم ادلعلومـــات وادلكًيــات فــي كلوــة اآلداب

 قحطان محود ووسف. م.م  و  حممد عودة علووي. د.أ

 10 

( 1)ولحد اآلن -2005أستاذ محمد عوده عميوي  6

: مالك القسم

 وحتى 1983 بمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس منذ تأسيس القسم في العام 
، خمسة تدريسيين، واحد منيم بدرجة أستاذ والثاني بدرجة أستاذ مساعد 1989عام 

.  (2)(7)وثالثة بدرجة مدرس، يوضح ذلك جدول رقم 
( 7)جدول رقم 

 1989 ولغاية 1983يوضح عدد أعضاء ىيئة التدريس من عام 
المالحظات المقب العممي االسم ت 
1 
2 
 
3 
4 
5 

زكي حسين كافي الوردي . د
 حسين عبدالرحمنعبدالجبار . أ
 
محمد عوده عميوي . د
رحيم عبود محسن . د
مجبل الزم مسمم . د

استاذ مساعد 
أستاذ 
 

مدرس 
مدرس 
مدرس 

 1995-1984رئيس القسم من سنة 
األمين العام لممكتبة المركزية ورئيس 

 1983القسم في العام 
 
 

مقرر القسم 
ثم بدأ العدد يتزايد بمرور السنوات وقد بمغ عددىم اآلن احد عشر تدريسيًا 

وتدريسيان في االختصاص الثقافي  (المعمومات والمكتبات)في االختصاص الدقيق 
في مقررات المغة العربية وحقوق اإلنسان والحرية والديمقراطية، ويوضح ذلك 

(.  8)الجدول رقم 

                                                 

.  وحدة الترقيات العممية في الكمية/المعمومات من وثيقة تعود لعمادة كمية اآلداب (1)
 . 28ص. مصدر سابق. دليل كمية اآلداب (1)
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( 8)جدول رقم 
يوضح تزايد إعداد التدريسيين وشياداتيم العممية 

المقب العممي ت 
التخصص الشيادة 

المالحظات العدد المنصب الدقيق  الدبموم 
الدكتوراه الماجستير العالي 

  1رئيس القسم مكتبات * * * استاذ  1
  3 مكتبات *** *** - أستاذ مساعد  2
  1 مكتبات - * - أستاذ مساعد  3
  3 مكتبات - *** - مدرس  4
طمبة دكتوراه  2 لغة عربية - ** - مدرس   5
  1مقرر القسم مكتبات - * * مدرس مساعد  6
  2 مكتبات - ** - مدرس مساعد  7

  13- -  4 13 2المجموع الكمي 
 

 وفي المناىج الدراسية المساندة يستعين القسم بمحاضرين من ذوي 
االختصاص في األقسام األخرى من داخل الكمية من حممة الشيادات العميا في 

.  مواد المغة االنكميزية الفنية واإلحصاء والحاسوب

: مواصفات ومهام ونشاصات عضو هوىة الًدروس يف القسم

 يشترط في عضو ىيئة التدريس في القسم أن يحمل مؤىاًل عمميًا 
في األقل ثم الدكتوراه وان يحمل لقبًا عمميًا ىو مدرس مساعد في  (الماجستير)

األقل ثم مدرس فأستاذ مساعد وأستاذ وان يمتمك خبرة وتجربة تؤىمو أن يكون 
تدريسيًا، وىذه المواصفات متحققة في أعضاء ىيئة التدريس في القسم، إذ أّن 

الجميع خضعوا الختبار إمكانية القيام بعممية التدريس وكما ىو واضح في الجدول 
(.  8)رقم
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 وينيض أعضاء ىيئة التدريس في القسم بواجب إلقاء المحاضرات عمى 
طمبة القسم وقيادة عممية التطبيق العممي، وكل منيم يقدم النصاب فضاًل عن 

(.  9)ساعات إضافية يكمف بيا، وكما يوضحو الجدول رقم 
( 9)جدول رقم 

يوضح مجموع الساعات التي بعيدة أعضاء ىيئة التدريس 

العدد الدرجة العممية ت 
المحاضرات االولية 

المالحظات  مجموع 
اإلضافية النصاب الساعات 

رئيس القسم  06 04 10 1استاذ  1
  24 40 64 4أستاذ مساعد  2
  09 24 33 2مدرس  3
فوق الخمسين  06 10 16 1مدرس  4
طمبة دكتوراه  12 12 24 2مدرس  5
  12 28 40 2مدرس مساعد  6
فوق الخمسين  06 10 16 1مدرس مساعد  7

  75 128 203 13المجموع 
 

إن جميع أعضاء ىيئة التدريس في القسم  (8) ويالحظ من الجدول رقم 
يحممون شيادة الماجستير وان اثنين منيم يحممون شيادة الدبموم العالي في عمم 
المكتبات والمعمومات، وان أربعة منيم يحممون شيادة الدكتوراه، أما بمد الحصول 
عمى الشيادة فان واحدًا منيم يحمل شيادة الماجستير من المممكة المتحدة والثاني 
من الواليات المتحدة األمريكية وأحد عشر عضوًا منيم قد تخرجوا من الجامعات 

العراقية، وان غالبية أعضاء ىيئة التدريس قد تخرجوا في تسعينات القرن الماضي، 
وقد أمضى اثنان منيم أكثر من عشرين سنة في القيام بعممية التعميم وأمضى 

أحدىم أكثر من عشر سنوات في الميمة ذاتيا، في حين أمضى احد عشر عضوًا 
منيم اقل من عشر سنوات، وكانت موضوعات الرسائل الجامعية لمرحمة 

الماجستير ىي خدمات المعمومات، ومعالجتيا، وخزن واسترجاع المعمومات، 
والوثائق واألرشيف والمخطوطات، وكان  (نظم التصنيف)والتحميل الموضوعي 
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ألحدىم دور متميز في مجال النتاج الفكري في تأليف الكتب وترجمتيا في مجال 
المكتبات والمعمومات، فضاًل عن انجاز العديد من البحوث العممية المنشورة، وقد 

كان لبعضيم إنتاج الفت لمنظر في مجال إعداد البحوث، بل أصبحت تمك الميمة 
 عن بحث واحد خالل لالسمة البارزة إذ أن من واجب التدريسي انجاز ماال يق

العام الدراسي، كذلك شارك بعضيم في المؤتمرات التي أقيمت داخل القطر، أو 
في حدود محافظة البصرة فضاًل عن المشاركة في العديد من الندوات في حقل 
المكتبات والمعمومات وىناك العديد من مشاركات القسم بجيود أعضاء ىيئة 
التدريس في ندوات المكتبات المدرسية بالتعاون مع المديرية العامة لمتربية في 

.  محافظة البصرة، وندوات المكتبة العامة المركزية لمحافظة البصرة

: ادلشكالت واحللول

تعود المشكالت والمعوقات التي تواجو قسم المعمومات والمكتبات إلى 
: األسباب التالية

افتقار القسم إلى الكثير من الكتب الدراسية المنيجية، إذ بات من الضروري  .1
تطوير المناىج الراىنة كي تستجيب لمتطمبات العصر المعموماتي، والبد من 

خضوع ىذه المناىج لعممية التقييم والتطوير وجعميا تتماشى والتطورات 
الحاصمة في تقنيات المعمومات، خزنيا، ومعالجتيا، والتوثيق والمكتبات في 

المقررات بعض العالم وعمى سبيل المثال ال الحصر مشكمة طباعة ىذه 
.  ومضامين البعض اآلخر

يعاني المالك في القسم من بعض المشكالت التي تعيق عمميم التدريسي  .2
ضعف المستوى العام لمطمبة، وعدم توفر المصادر العممية الحديثة، )): وىي

وضعف تفاعل الطمبة مع المواد الدراسية وضعف االتصال العممي بين 
 مما يؤثر سمبًا عمى نشاط التدريسي لمقيام بميماتو عمى (1)((زمالء المينة
 . أكمل وجو

                                                 

المجمة . أقسام المكتبات والمعمومات في الجامعات العراقية. الزبيدي، محمد عبود محسن (1)
 . 46ص. م2001، 2، ع20العربية لممعمومات، مج
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عدم توافر التربة المناسبة لتقدم القسم الذي يفتقر إلى المختبر المناسب إذ إن  .3
القسم زود بعشرة حواسيب ثالثة منيا فقط صالحة لالستعمال وسبعة منيا 
قديمة، وزود المختبر في الوقت الحاضر بأربعة حواسيب جديدة يمكن أن 
تسيم في تطوير التدريب العممي لمطمبة إال إن المختبر يعاني من تذبذب 
وصول التيار الكيربائي أثناء ساعات التطبيق العممي، وان المكتبة التابعة 
لمقسم تعاني من النقص في أدوات الضبط الببميوغرافي واألدوات المرجعية 
األخرى إضافة افتقار القسم لورشة تتضمن الوسائل السمعية والبصرية التي 

 . يمكن استخداميا أثناء الدروس النظرية

يعاني القسم من مشكمة تدني إعداد الطمبة المقبولين فيو سنويًا إذ يتراوح عدد  .4
 طالبًا وطالبة، وان ىذه الحالة قد رافقت 30-20الطمبة المقبولين فيو بين 

يوضح ذلك، وسبب ذلك  (10)القسم منذ تأسيسو ولحد اآلن والجدول رقم 
يعود إلى قمة وعي الطمبة بأىمية القسم إضافة إلى عدم وجود مقرر دراسي 
في المدارس الثانوية يبين أىمية المكتبات والمعمومات ودورىا في التنمية 
العممية والثقافية بين صفوف المجتمع، وعمى الرغم من تقديم الكثير من 

المقترحات التي ذكرت في العديد من المؤتمرات والندوات المحمية والوطنية 
حول ضرورة استحداث مقرر دراسي في المرحمة الثانوية تحت تسمية 

، كما إن خريجي قسم المعمومات والمكتبات يعانون ((المكتبة ومنيج البحث))
من قمة التعيين في مؤسسات الدولة وبخاصة وزارة التربية، وفسح المجال 
أماميم ليكونوا عناصر فعالة في المجال التربوي من خالل تعيينيم بصفة 

مما يسيم في استقطاب الكثير من الخريجين من  ((أمين مكتبة))مدرس 
ناحية، ويخدم المؤسسات التربوية من ناحية أخرى، كما ويعمل عمى خدمة 
المكتبات المدرسية ويسيم في تطويرىا ويدفع بعجمة التنمية التربوية والثقافية 

 . (1)إلى أمام

 

                                                 

 . 10ص. مصدر سابق. الخطة العممية واإلدارية (1)
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 (10)جدول رقم 
يبين إعداد الخريجين والتذبذب الحاصمة في إعدادىم 

مجموع المرحمة المجموع إناث ذكور السنة الدراسية ت 
المالحظات الكمي 

1 1987/1988 09 09 18 31  
مفقودة - - - -  1988/1989 2
3 1989/1999 29 10 39 40  
4 1990/1991 25 29 54 62  
5 1991/1992 17 08 25 46  
6 1992/1993 29 07 36 57  
7 1993/1994 36  -36 47  
8 1994/1995 16 02 18 24  
9 1995/1996 06  -06 08  
10 1996/1997 06 02 08 08  
11 1997/1998 06 07 13 14  
12 1998/1999 12 03 15 16  
13 1999/2000 10 33 43 49  
14 2000/2001 20 37 57 57  
15 2001/2002 07 12 19 23  
أخذت ىذه  22 20 11 09 2002/2003 16

المعمومات من 
سجالت الدرجات 
لكل السنوات 
الدراسية من 
سنوات دراسة 

القسم ولحد اآلن 

17 2003/2004 10 06 16 17 
18 2004/2005 06 17 23 23 
19 2005/2006 13 11 24 24 

20 2006/2007 05 07 12 13 

  581 482 211 271المجموع الكمي 
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: أنشطة القسم منذ إنشائه وإىل اآلن

إن القسم شارك في العديد من األنشطة الثقافية والعممية ممثاًل بأعضاء  
ىيئة التدريس فيو ومن ذلك مشاركتو في المؤتمرات الخاصة بالجمعية العراقية 
لممكتبات والمعمومات وأقام العديد من الندوات وشارك في العديد من الدورات 

التدريبية بالتعاون مع المديرية العامة لمتربية في محافظة البصرة والمكتبة المركزية 
العامة لمحافظة البصرة وأقام العديد من الدورات المكتبية لموظفي المكتبة المركزية 

والمكتبات الفرعية التابعة ليا، كما انخرط العديد من أعضاء ىيئة التدريس في 
ورش التدريب داخل القطر وخارجو وتواصل مع بعض مراكز الجامعة مثل وحدة 
التعميم المستمر فعزز خطواتيا في عممية التدريب أثناء الخدمة، وسعى القسم إلى 

بث الوعي المكتبي عبر وسائل األعالم من اجل التعريف بالقسم عن طريق 
إصدار مطوية مع القيام بجوالت تم خالليا إلقاء المحاضرات في بعض مدارس 

.  المحافظة من اجل تعريف الطمبة بالقسم وأىدافو

: اقرتاح بعض احللول

 بغية عالج الوضع األكاديمي في القسم، ولغرض التواصل مع المستجدات 
: الحديثة في المكتبات والمعمومات نقترح اآلتي

االستمرار في زيادة عدد أعضاء ىيئة التدريس عن طريق فسح المجال أمام  (أ 
الموظفين في القسم من الراغبين ممن ىم بدرجة مساعد باحث أو أمين مكتبة 

وفسح المجال أمام البعض من أعضاء ىيئة  ((الماجستير))إلكمال دراستيم 
عن طريق زيادة تحصيميم  ((الدكتوراه))التدريس الحاليين إلكمال دراستيم 

في  ((الماجستير))العممي وقد حصمت الموافقات الرسمية بفتح الدراسات العميا 
 ومعموم إن الدراسات العميا تؤدي إلى 2008/2009القسم مطمع العام الدراسي 
إن عدد أعضاء ىيئة التدريس في الوقت الحاضر . رفع مستوى القسم العممي

وعددىم احد  ((المكتبات والتوثيق والمعمومات))ال يفي بمتطمبات تخصص 
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عشر تدريسيًا، لذلك يتطمب األمر اإلسراع في فتح الدراسات العميا 
أو إيفاد بعض الموظفين لمدراسات العميا في عموم المعمومات  ((الماجستير))

والمكتبات إلى الجامعات العالمية لينالوا قسطًا من التعميم في مجال 
 . التخصص

إعادة النظر في فمسفة المناىج الدراسية بحيث تكون مسايرة لمتغيرات التي  (ب 
حدثت في ىذه المينة في اآلونة األخيرة نتيجة ثورة االتصاالت والمعمومات 

والمطموب من المناىج الدراسية أن تكون في حالة مستمرة من الحركة والنشاط 
 . بحيث تستطيع المحاق بانجازات تقنيات المعمومات الحديثة في ىذا المجال

ضرورة االىتمام الواضح بصياغة ىذا المنيج وفي اختيار فقراتو الدراسية  (ج 
 بحيث تكون ىناك مرتكزات يعتمدىا (1)المرتبطة بتقنيات المعمومات وتطبيقاتيا

القسم عند بناء المناىج الدراسية وعند الشروع في تطويرىا وان تصحبيما 
غايات واضحة مطموب تحقيقيا بعد تنفيذ ذلك البناء وذلك التطوير، ولمقسم أن 

 . يحدد بوضوح أىدافو واألغراض التي يعمل عمى تحقيقيا

تقديم برامج تعميمية مكثفة ومرنة في )): إن القسم حدد أىدافو بما يمي
مجال عمم المعمومات والمكتبات والتوثيق، وتعريف الطمبة باألشكال المختمفة 
لمصادر المعمومات التقميدية وااللكترونية والوظائف واالستعماالت األساسية 
كسابيم الميارات التي تؤىميم الستعمال ىذه المصادر وتقييميا  لكل منيا وا 

عداد أخصائيين في مراكز المعمومات كاالنترنت والمكتبات الجامعية والعامة  وا 
مزودين بالميارات التي تمكنيم من إدارة وتطوير تمك المؤسسات وتحسين 

خدمات المعمومات فييا بالطرق والوسائل العممية الحديثة، وتقديم خدمة البحث 
العممي في مجال المعمومات والمكتبات وفتح آفاق جديدة لتطوير االختصاص 

 . (2)((واالرتقاء بو

                                                 

. منيج جديد لدراسة تخصصات المكتبات والوثائق والمعمومات في جامعة القاىرة (1)
 . 219ص. 1994، 1االتجاىات الحديثة في المكتبات والمعمومات، ع

قسم عمم المعمومات والمكتبات : ))مطوية صادرة عن قسم المعمومات والمكتبات بعنوان (2)
 ((. 2004-1984عشرون عامًا من العطاء 
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إن التخصص الناجح في جانبو األكاديمي يستند في جانبو الميداني إلى مينة  (د 
قوية متجانسة وىذه في ابرز عناصرىا تكون موجودة في المناىج الدراسية 

، لذلك بات من الضروري عند التخطيط (1)حين التصميم وعند التطوير
لممناىج الدراسية مراعاة جانب التكامل بين مفيوم عمم المعمومات وعموم 

 بذلك مثل استخدام المكننة التي تعضد العمل لالمكتبات التقميدية وما يتص
اليدوي بحيث يمكن استبداليا بالعمميات اآللية، والتشديد عمى ضرورة التوازن 

بين تدريب ميارات الطمبة عمى األعمال الالزمة ليم في ممارسة المينة وتبين 
 :الدراسات النظرية األساسية بحيث تقود لما يأتي

تؤكد المناىج عمى الفيم بداًل من حفظ الحقائق النظرية، والتأكيد عمى  .1
.  الميارات الروتينية

 . تؤكد المناىج عمى أىمية ووظائف المواضيع التي تدرس .2

تعكس المناىج نتائج البحوث في عموم المكتبات وغيرىا من المواضيع  .3
 . المتعمقة بيا

 . تستجيب المناىج لالتجاىات الجارية في تطور المكتبات والتأىيل الميني .4

 . (2)تشجع المناىج عمى التربية المستمرة ونموىا .5

 إن تخصص المكتبات والمعمومات لو عالقة أوثق بالمجاالت األخرى مثل 
الخ أكثر من ذي قبل وىو اآلن يتعامل مع ... الحاسوب واإلدارة وعمم االجتماع

.  وحدات خزن واسترجاع المعمومات ووسائل االتصاالت وغيرىا
ويؤكد بعض الباحثين عمى أىمية بعض العناصر األساسية المتداخمة 

: لمناىج المستقبل وىي
 . دور المعمومات والخدمات المكتبية في المجتمع .1

الحاجات وأسموب جمع المعمومات ومحيط المجموعة المراد خدمتيا مثل  .2
 . الخ... المراحل العمرية كاألطفال واليافعين وكبار السن

                                                 

مدخل منيجي : تخصص المكتبات والمعمومات. اليجرسي، سعد محمد، وسيد حسب اهلل (1)
 . 54-53ص ص. 1995دار المريخ، : الرياض. وعائي

مجمة . من اجل التخطيط المستقبمي لمينة المكتبات والمعمومات. اليوش، ابو بكر محمود (2)
 . 95ص. 1991يوليو/، ابريل3، 2، ع11المكتبات والمعمومات العربية، س
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النظرية والتطبيق فيما يخص استرجاع المعمومات كالفيرسة، والتصنيف،  .3
 . الخ... والتكشيف واالستخالص والببميوغرافيا

المناسبة لتنمية وتطوير ودعم الخدمات  (والتقنية)الوسائل اإلدارية والسياسية  .4
 . (1)المكتبية

: اخلـامتــة

: إن المقومات األساسية لمقسم تستند إلى ثالث دعائم أساسية ىي
ىيئة التدريس المؤىمة والمتفرغة   (1

من الضروري العمل بكل طريقة ممكنة عمى توفير أعضاء ىيئة التدريس 
المؤىمين والمتفرغين والقسم يمتمك مثل ىذه الدعامة ولكنو بحاجة إلى المزيد من 
أعضاء ىيئة التدريس فيو اآلن يسد احتياجاتو في بعض المواد من اختصاصات 

.   في جانبو العممي واإلحصاءبأخرى كالحاسو
 
الطمبة من نوعية خاصة   (2

: عمى القسم أن يقبل الدارسين وفق االعتبارات التالية
  ليس من مصمحة القسم قبول إعداد غفيرة من الدارسين، إذ أن ذلك لن يتيح

ليم فرص التدريب الذي يعضد الجانب النظري فمختبر الحاسوب أصبح 
حاسوبًا، وحيزه ال يتسع أكثر من ىذا العدد، ومعموم أن التدريب  (14)يحتوي 

يتيح لمدارسين الخبرة والميارات المالئمة، وخير شاىد عمى ما نقول أعداد 
، فقد بمغ عدد المقبولين 2007/2008المرحمة األولى لمعام الدراسي الحالي 

طالبًا وطالبة وىم يتميزون بالجدية والنشاط والرغبة الواضحة في دراسة  (22)
 . اختصاصيم وىذا ىو المطموب

 أن بمن الضروري قبول الطالب من ذوي الخمفيات العممية واألدبية وال يج 
يقتصر القبول عمى الخمفيات األدبية فحسب، وفي الواقع فان القسم ال يمانع 

 . قبول الطمبة من ذوي االختصاصات العممية

                                                 

 . 97ص. المصدر نفسو (1)
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  ىناك بعض الشروط الواجب توفرىا في طمبة القسم ومنيا إتقان لغة أجنبية
واحدة عمى األقل كاالنكميزية مثاًل لكي يتواصل مع مقرر المغة االنكميزية 

الفنية، حتى يتمكن من استيعاب المصطمحات الفنية الخاصة بعموم المعمومات 
والمكتبات فضاًل عن إمكانية الضرب عمى لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسب 

، بحيث يستطيع النسخ عمى الجياز، إذ أدركنا إن  "keyboard"اآللي 
الطالب قد خصص لو منيج الحاسبة في المرحمة اإلعدادية، فضاًل عن شغفو 

 . بالقراءة والكتب واألوعية المعموماتية األخرى

 

: األجيزة والمختبرات والمواد األخرى (3
: تحتاج الدراسة في القسم إلى بعض مستمزماتيا مثل

  ورشة لمعمل الببميوغرافي يتدرب فيو الطمبة عمى أعمال ببميوغرافية مثل
الفيرسة والتصنيف وغيرىا من العمميات الفنية، فضاًل عن االطالع عمى 

 . نماذج من المراجع والمصادر األساسية والتعمم عمى كيفية استخداميا

  مختبر أجيزة سمعية وبصرية يتدرب فيو الطمبة عمى استخدام ىذه األجيزة
 في القسم مثل ىذه دواالطالع عمى النماذج والمواد المتعددة، وال يوج

 . المختبرات التي تعضد الجانب النظري من الدراسة

  مختبر الحاسوب يتدرب فيو الطمبة عمى استخدام الحاسب اآللي وكيفية
تشغيمو، وكيفية االتصال بقواعد وبنوك المعمومات، ومثل ىذا المختبر موجود 
في القسم إال إن بعض األجيزة قديمة وتصاب باألعطال المتالحقة في بعض 
األحيان فضاًل عن انقطاع التيار الكيربائي مما يؤثر في عمميات التشغيل، 

ناىيك عن حاجة الموظفين المناطة بيم تدريب الطمبة عمى استخدام الحاسوب 
إلى دورات وورش تدريبية يستكممون بيا جوانب معموماتية ميمة في الحاسب 

 . اآللي

  مكتبة متخصصة تشتمل عمى مجموعة قوية ومتكاممة من الكتب والدوريات
واألطاريح والرسائل الجامعية والتقارير والوثائق وغيرىا من المواد التي تساند 
المناىج الدراسية وتخدم البحث العممي، ومثل ىذه المكتبة متوفرة في القسم 

وتتوفر فييا نسبة ال بأس بيا من أوعية المعمومات سابقة الذكر، ولكنيا تعاني 
من مشكمة قمة الخبرة لمموظفين الذين أسندت إلييم مسؤولية إدارتيا واإلشراف 
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مكانية . . . عمييا وتنظيميا الخ، ولذلك فيي حتى االن لم تفيرس وتصنف وا 
 . استفادة الطمبة منيا ضعيفة



دراســـة حالـــة : جامعــة اليصــرة/ واقـــع قســـم ادلعلومـــات وادلكًيــات فــي كلوــة اآلداب

 قحطان محود ووسف. م.م  و  حممد عودة علووي. د.أ

 22 

The Status of Information and Library Department 

in the College of Arts/Basrah University 
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 & Qahtan Hamid Yousif

* 

Abstract 

It has become quite necessary to start a modern study 

that tackles the status of the department of information and 

libraries in the College of Arts/Basrah Univ. It was established 

in 1983 nearly 25 years ago. The first batch of graduates was 

in 1987 when the studies of libraries developed and enlarged 

in Iraq in 80's. At the beginning it was only Diploma, then 

developed in to a B.A. and then into M.A a Ph.D. Three 

prominent Universities contained such a branch of studies Al-

Mustansiriyah Univ., Basrah Univ., and Mosul Univ.  

The present study highlights the status of the dept of 

information and libraries in order to show the weak and strong 

points in this department. This will help the people in charge 

to and decision markers to enrich the powerful point and to 

remedy the weak ones, or get rid of them.  

The method of explaining this status is done in three 

main parts: The first one contains conditions of admission and 

secondly, the study syllabus. The third one tackles the 

problems and obstacles a long with the necessary suggestions 

that the researchers put forth.  

Collection the data has been done through the 

documents of the department, some modern studies in the field 

that deal with similar departments.  
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The research is finalized by these recommendations: 

1. Giving a bird eye-view about the department its importance 

and its scientific role concerning the libraries and 

information centers and those who use them.  

2. The necessity of finding solution for problems that the 

department is facing now so as to make some progress in 

the educational process and solving the problems that the 

staff members of department face.  

3. Working on developing the study curriculum and 

modernizing it so as to cope with the modern progress in 

the field of information and libraries.  


