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املعايري الدولية ومدى استخدامها يف مكتبة كلية الصيدلة 

 جلامعة املوصل

  نور فارس العمري  وسن سامي احلديدي. م.م

 6144/ 46/ 46تاريخ القبول:  6141/ 49/8تاريخ التقديم: 

 ـةــاملقدمـ

تعتبر المعايير الموحدة عنصرا مهما في  ممييا الممياحت حتي  في  حياتنيا 
المكتبييات ميين المت  ييات الخدمييي  التيي  تاييد  خييدماتها  أناعتبييار  وعليي  ،المختلفيي 

مامعي  فلذلك  أ  مدر ي  أ  متخصص  أ ت عام  أنلمميا فئات الممتما  واء أك
ومييو و ييا مواصييفات ومعييايير لهييذ  المت  ييات الخدمييي  لتحييدد  ييذ  المت  ييات 

ثيييير مييين وقيييد ا تميييت ك. مييين حييييت بنايتهيييا أو ممموعتهيييا أو منت يييبيها (المكتبيييات)
قيييرار أنالمنظميييات وممعييييات المكتبيييات فييي  عيييدد كبيييير مييين اليييدو  ب شييياء وتكيييوين وا 

كميا ا تميت بمرامعي   يذ   ،واع المكتبياتأنيممموع  من المعايير الموحيدة لمختلي  
المعييايير مرامعيي  م ييتمرة وبصييف  دورييي  للتأكييد ميين منا ييبتها وصيي حيتها لموامهيي  

المكتبيييات والتايييورات المت يييارع  فييي  المتغييييرات والتايييورات التييي  تحيييدت فييي  حاييي  
تانيييات المعلومييات وو ييائ  احتصييا  الحديثيي  التيي  تعتمييد عليهييا الخييدمات المكتبييي  

 . ف  الوقت الحا ر
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 (اإلطار العام للدراسة)

 .  مشكلة الدراسة -4

تابيي  المعيايير الدوليي  في  أن المشكل  الرئي   التي  تواميا المكتبيات  ي  
فهي  ييت  فعي  تابيي  المعيايير في   يذ  المكتبيات  (،األكاديميي )المكتبيات المامعيي  
 . مامع  الموص المعايير ف  مكتب  كلي  الصيدل  ف  وما مدى تابي  

   . فرضيات الدراسة -6

تاد  أف   الخدمات فيما لو ت  تابيي  المعيايير الدوليي  بميا  أنالمكتب   أن( بإمك1
فمعالم  ال يلبيات في  أداء . الخ. . . يف يتعل  بممموعتها وخدماتها والم ك الوظ

 . المكتب  يتدي إل  تذلي   ذ  ال لبيات وتح ين أدائها
( با يتااع  المكتبيي  تابيي  المعييايير التيي  تصيات للمكتبييات المامعيي  مباشييرة مييا 9

 . إمراء بعض التعدي ت الت  تتماش  ما و ا المكتب  الحال 

  .  أهمية الدراسة -3

  -:الدرا   بالنااا اآلتي  يمكن إيماز أ مي 
مامعي  الموصي  لتايدي  صيورة وتحلي  واقا مكتب  كليي  الصييدل  في  درا    (1

 . واقعي  لحالتها الرا ن  وال ع  لتادي  الماترحات لتاوير ا
بهييييا ومعرفيييي  مييييا تاباييييا ميييين المواصييييفات أنتايييييي  المكتبيييي  ميييين مختليييي  مو  (9

مابيييي  منهييييا ومعرفيييي   والمعييييايير المعييييدة للمكتبييييات األكاديمييييي  لمعرفيييي  مييييا
 . و الت  ل  تاباها المكتب  إليماد الحلو  المنا ب  لتاوير اأنالمو 

 يييو  ت يييي   يييذ  الدرا ييي  الكثيييير مييين الم حظيييات إلييي  الدرا يييات التييي   (3
 . تناولت  ذا النوع من المكتبات
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  .  أهداف الدراسة -1

  -:ت ع   ذ  الدرا   إل  تحاي  األ دا  اآلتي 
 يي أنيير الدوليي  الخاصي  بالمكتبيات المامعيي  وميدى إمكالتعر  عل  المعيا (1

 . مامع  الموص تابياها ف  مكتب  كلي  الصيدل  ف  
 . التعر  عل  أ لوو التزويد والعمليات الفني  المتبع  ف  المكتب  (9

 . مدى م ئمتا ما المعايير الدولي التعر  عل  الم ك الوظيف  العام  و   (3

 . ومدى كفايتها  للم تفيدين التعر  عل  ممموع  المكتب  (4

 . الكش  عن نااا الاوة وال ع  ف  م توى الخدم  المادم  (5

 منهج الدراسة   -5

المكتب  من حييت ممموعتهيا اعتمدت الدرا   عل  منهج درا   الحال  لدرا   حال  
وخييييدماتها ودرا يييي  نايييياا الاييييوة وال ييييع  فيييي  خييييدماتها ومحاوليييي  إيميييياد  وموظفو يييا

 . تاوير ا وماارنتها بالمعايير الدولي الحلو  المنا ب  ل
  -:ات األدوات التالي أنف  مما البي توقد ا تخدم

   :اتأنأدوات جمع البي
تمت الماابل  ما م تول  المكتب  وقد عززت الماابل  بممموع  أ ئل   -:المقابلة/ أ

 . ديمي ومهت لها حو  المكتب  وخدماتها وماارنتها بالمعايير الدولي  للمكتبات األكا
ا يتخدمت المعييايير الدوليي  للمكتبيات األكاديمييي   -:المعاايي  الدولياة للمبابااات/ ب

الصادرة عن ممعييات المكتبيات لمعرفي  ميدى تابيي   يذ  المعيايير في  مكتبي  كليي  
 . الصيدل  وال  أي مدى يت  تابي   ذ  المعايير ف  المكتب 

   (عايي  الدوليةلالطالع على الم (6و قم ) (4ظ  الملحق  قم )أن)
 
 

   (ب النظريأناجل) 
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  . رخييةنبذة تأ

ت والمعلوميات إلي  بدايي  يرما التياريخ الحيديت للمعيايير في  مميا  المكتبيا
تيزي اللبنييي  أن ( حييييت و يييا بييي 1441ات مييين الايييرن التا يييا عشييير )عيييا  األربعينييي

  (4). األول  لاواعد الفهر   الوصفي 
فيي  ممييا  المكتبييات والمعلومييات عييا   (Standerdsوقييد ا ييتخدمت كلميي  معييايير)

 يت أراء متلفيهيا علي  ث  ت  ذلك بحوت ومعالميات كثييرة ومختلفي  عك (  1424)
العدييد مين الماياحت والبحيوت التي   شك  مااحت نشرت ف  ممي ت مختلفي  ونشير

 Libraryفمملييي  ) ،واع متعيييددة مييين المكتبييياتنيييتتنييياو  المواصيييفات والمعيييايير أل

Journal)  مرامع  ) ( مااحت منشورة عن 1293بعدد ا الصادر عا  )خصصت
المهود العالمي  للتاييس ف  المكتبات وكذلك تناولت  ،لمعايير المكتبات التكنولومي 

. (6)المكتبات المامعي  ومكتبات الكليات والمكتبات العامي  والمتخصصي  والوانيي (
موييييي  فيييي  ( حييييو  مشييياك  التMc Neal ( كتيييو ميييياك نيييي  )1254ففييي  عييييا  )

 نتهيي  ميوظفين مين  يير المهنييي أنعلي  المكتبي   أنالمكتبات المامعي  وأوص  ب
اإلشييييرا  عليييي  ب كيييي  يكييييون الموظيييي  المهنيييي  قييييادرا( 9:1بن ييييب  ) نإليييي  المهنيييييي

وي تايا إعااء   التوميهات حو  ما ياومون با من أعما   نموظفين  ير مهنيي
(3)  . 

وحيات المتحدة األمريكي   فاد ممعي  مكتبات بحوت الكليات ف  ال أما
 ( أو  كتيو وأدرمت فيا متالبات المكتبات والمعا د الخاص  1254)نشرت عا  

كما نشرت اللمن  عا  . بالتعلي  العال  وأعدت من قب  لمن  واني  معتمدة
ي  والموظفين أن ( مااح  ا  المعايير الت  تخص الوظائ  والتنظي  والميز 1252)

ف  عا   أما. (1)بناي  وخدمات المكتب  وخدمات اإلعارة المتبادل  والممموعات وال
 ( أصدرت ممعي  مكتبات بحوت الكليات ف  الوحيات المتحدة احمريكي  1295)

تكون الممموع   أنمعايير كمي  لكفاي  بناء الممموع  لمكتب  أكاديمي  واقترحت 
 ( مملد لبرنامج أكاديم  مامع  وف  حال  522،222)

ف  برنامج دكتورا  واحد ي ا  ما ك  برنامج أ اف  بم توى الدكتورا  بعد إ ا
  . (5)( مملد 52،222)البرنامج 
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 ( بدأت الاوة الدافع  إلعداد المواصفات 1294-1299وف  عا  )
وا متأثرين بما أنوالمعايير للمكتب  المامعي  وأ ه  المكتبيون المامعيون الذين ك

( لتاوير عم  مكتبات 1252الصادرة عا  ) (الكلي لمكتب  )ماء ف  المعايير 
  (2). الكليات

 ( أعدت اللمني  الفرعيي  لممعيي  مكتبيات بحيوت الكلييات 1294وف  عا  )
 ( وقيد 1295ف  الوحيات المتحدة األمريكي  تنايحا لمعيايير مكتبيات الكلييات لعيا  )

 ،تنظي  المواد ،تالممموعا ،الوظائ  العام  لأل دا ) ات  ذ  المعايير ما يل  
وفي  . (يي أناإلدارة والميز  ،الت يهي ت ،تايدي  الخدمي  ،إيصيا  المعلوميات ،الموظفين
 ( و ييييعت م ييييودة مييييذكرة لمعييييايير عددييييي  لبرنييييامج تعلييييي  ا ييييتخدا  1292عييييا  )

حيييت تيي  تح ييير  ييذ  الم ييودة ميين قبيي   أنالمصييادر لكلييي  مييدة الدرا يي  فيهييا  يينت
بحيوت الكلييات لصييا   معيايير مدييدة لتكيون دليي   اللمن  الفرعي  لممعي  مكتبيات

 . (7). أنعم  لبرنامج ا تخدا  مصادر الكليات الت  مدة درا تها  نت
 ( فتت يييمن ميييا 1249)معيييايير ممعيييي  مكتبيييات كلييييات البحيييت لعيييا   أميييا

  -:يأت 
  -:( مملد ي ا  إليا45،222)تتكون الممموع  األ ا ي  من 

 . مملد لك  ع و  يئ  تدريس 122
 . مملد لك  االو 15+     
 . مملد لك  مارر درا   352+     
 . (وح تمنح با درم  أعل )مملد لك  تخصص مام تير  9222+     
 . (وتمنح با درم  أعل )مملد لك  تخصص مام تير  3222+     
 . مملد لك  تخصص مو وع  ت تلز  درا    ت  نوات للتخصص 9222+    
 (8). رنامج دكتورا مملد لك  ب 95222+     

 مفهوم املعايري املوحدة  

رشيادات للعملييات المتصيل    ت تخد  المعايير الموحيدة كخايوا عري ي  وا 
بتخايا وتنفيذ الخدمات المكتبي  و   لي ت بدي  عن التخايا ولكنها عبارة عين 
م يتويات تمثي  الحييد األدني  ميين المتالبيات والماوميات ال ييروري  للخدمي  المكتبييي  
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إذا قصييرت عيين بلييوت  أمييا ،ت مابوليي  وفعاليي  ومعترفييا بهيياأنييميياوزت  ييذا الحييد ك فيإذا
وعليي   ييذا األ يياس ورد مفهييو  . ت  ييير فعاليي  و ييير مابوليي أنيي ييذا الحييد األدنيي  ك

 المااييس الت  يمكنها " أنالمعايير الموحدة ف  قاموس المكتبات وعل  المعلومات ب

 ذ  المعايير من قب  الهيئات المهنيي  تايي  خدمات المكتبات وبراممها وتو ا  بها
أو المهييات المعتيير  بهييا أو الوكيياحت الحكومييي  الصييادرة عيين الممعييي  األمريكييي  

ياليي  عليييا بالحييد األدنيي  أو  أنو ييذ  المايياييس تعكييس مييا يمكيين  ALAللمكتبييات 
ماياييس كمييي   أمياالشي ء المثيال  أو العملييات أو اإلميراءات النموذمييي  و ي  عيادة 

 . (9)عي  " أو نو 
ها " ممموع  مين المواصيفات الكميي  والنوعيي  واإلمرائيي  التي  ينبغي  أنكما تعر  ب

 . (41)تاج وتنفيذ اإلعما  "نالمودة وتحاي  النماي  ف  األ أناحلتزا  بها ل م
هيا " عبيارة عين ممموعي  أنوقد عرفتها مو   بنت إبرا ي  ومنتدى الي ير 

كييون إرشيادات لمتخييذي الاييرار لتاييوي  أداء أو خدميي  ت أنمين الاواعييد والتيي  ح تعييدو 
  . (46()44)مكتبي  مومه  لممهور الم تفيدين وتكون ذات مودة نوعي  " 

 . أهمية املعايري املوحدة وأهدافها

تعيييد المعيييايير الموحيييدة أداة ح  نييي  عنهيييا بالن يييب  لكييي  مييين أدارة المكتبييي  
. مخييزن ألوعييي  المعلومييات فاييا فبييدونها تصييبح المكتبييات ممييرد ،وأمنيياء المكتبييات

والتايييييي  فيييي  الخييييدمات  ،فهيييي  أداة  ييييروري  وحزميييي  للتوحيييييد فيييي  العمليييييات الفنييييي 
. شييياء مكتبيييات مدييييدة وتح يييين المكتبيييات الموميييودة بالفعييي نوالتخاييييا أل ،المكتبيييي 

المكتبييييات  وتعييييد األ ييييباو التيييي  أدت إليييي  ا ييييتخدا  المعييييايير الموحييييدة فيييي  ممييييا 
 يي  األ ييباو نف ييها التيي  أدت إليي  دخولهييا فيي  المميياحت ر ييا والمعلومييات فيي  مو 
وميود أعيداد كثييرة مين المكتبيات ومراكيز المعلوميات التي   نإفي ،والاااعات األخرى

تتدي الوظائ  والفعاليات والعمليات والخدمات نف ها الت  لها صف  التكراري  بينها 
األعميا  وميين ثي  ظهييرت  أدى إلي  نشييوء الحامي  إليي  تانيين الابيعيي  التكراريي  لتلييك

فايييد ا تميييت الكثيييير مييين الهيئيييات والممعييييات . (43)المعيييايير لتحايييي  ذليييك التوحييييد 
واع أنيالمكتبي  ف  العديد مين اليدو  بيإقرار ممموعي  مين المعيايير الموحيدة لمختلي  
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وا تمييييت بمرامعيييي   ييييذ  المعييييايير بصييييف  دورييييي  للتأكييييد ميييين م ءمتهييييا  ،المكتبييييات
ومميييا  (41)المكتبييات  أنرات والتايييورات التيي  تحييدت فييي  ميييدواحتوائهييا عليي  التغيييي

دخييو  المعييايير الموحييدة فيي  ممييا  المكتبييات والمعلومييات قييد حايي   أنحشييك فيييا 
  -:  و  الكثير من األ دا 

 . ت هي  عملي  التباد  الدول  ونا  المعلومات والخبرة بين المكتبات (1
 . تحاي  المزيد من التب يا ف  اإلمراءات (9

 . الخدمات عل  أ س عالي  من الكفاءةخراج إ (3

  (45). س ف  مخرمات العمليات الفني أنالتوحيد والتم (4

توفير الوقت والمهد والما  بوا ا  المواصفات والمعايير الموحدة لإلعما   (5
 المتكررة 

احلتزا  بالمعايير بوصفها أداة لايياس  أنرفا م توى خدمات المعلومات إذ  (9
ذلك علي  الوصيو  إلي  الميودة والمحافظي  علي  م يتوى  و با المودة ي اعد

  . معين من نوعي   ذ  الخدمات

إتاح  الوصيو  إلي  نظي  المعلوميات بوا يا  المواصيفات الموحيدة أل ياليو  (9
   (42). التكشي  والوص  الببليو راف 

  -:اححتيامات الت  تلبيها المعايير ف  المكتبات المامعي  فه  إما

  تمهيدي للمت  ي  أو خدمي  مدييدة أو ناشيئ  و ي  تمثي  الحام  إل   د -1
الحييد األدنييي  للمتالبيييات الماليييوو ا ييتيفائها للحصيييو  علييي  التصيييدي  أو 

 . التارير المالوو
الحام  إل  أ دا  اويل  المدى لتاوير الخدمات وتمث   ذ  المواصفات  -9

تحييييديا حتيييي  بالن ييييب  للمكتبييييات ميييين الدرميييي  األوليييي  التيييي   ييييتحدد اتمييييا  
 . تاوير المهن  ف  ال نوات التالي ال

مين  ات المعياري  الت  تكيون في  درمي  أعلي الحام  إل  األدل  أو التابيا -3
الحيييد األدنييي  لتكيييون و ييييل  للماارنييي  ميييا المكتبيييات الاياديييي  وو ييييل  أي يييا 

  . للتايي  الذات 
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الحاميي  إليي  ماابليي  المتالبييات الشخصييي  ألمنيياء المكتبييات فيي  مييا يخييص  -4
ات المتصل  بالمت  ت وأو اع العم  والم يتوليات المهنيي  والممار يات أنالبي

   (47). الشخصي  والمتميزة عن اححتيامات المت  ي 

 واع املعايري املوحدة  أن

  -:يمكن تا ي  المعايير الموحدة إل  نوعين  ما

  -:املعايري النوعية/ أ

ما ينا بها  ح و و   المعايير الت  تتكد عل   رورة قيا  نظ  المكتبات
 ،تبياع أاييار أو منهمييي  معينيي  أو م يتوى معييين ميين الخدميي ابايا لظروفهييا وذلييك با

المعيييايير النوعيييي  تييييرفض شيييمولي  المعيييايير فييي  تابياهيييا عليييي   أنومييين  نيييا نميييد 
المعييييايير  أنلييييذا نمييييد . مكتبيييات البلييييد الواحييييد أو مكتبييييات الييييب د األخييييرى المختلفيييي 

الشخصيييي  للباحييييت إذ تعتمييييد عليييي  تاييييدير الباحييييت ابيييياع نالنوعييييي  يظهيييير فيهييييا األ
   (  48). وتصوراتا ألعل  قواعد محكم  مو وعي  يتف  عليها المميا

  -:املعايري الكمية/ ب

و يييي  اإلمييييراءات والمايييياييس التيييي  تعبيييير باألرقييييا  عيييين عييييدد المييييوظفين أو 
ن ييت ويعيد دليي  اليو  ،الممموعات المكتبي  أو عيدد ناياا الخدمي  المكتبيي  وحممهيا

UNISI/ United nations - information system in science & 

technology  عميييييا  التييييي  تتنييييياو  المعيييييايير الكميييييي  فييييي  مميييييا  مييييين أف ييييي  األ
المكتبييات وعلييي  المعلوميييات حييييت ييييدرج  يييذا اليييدلي  المعيييايير والميييواد األخيييرى التييي  

مييومزات اإلرشييادي  وال ،أاليي  عليهييا المييواد الوصييفي  مثيي  الكتييو والمايياحت واألدليي 
 ويهيد   يذ ،الت  تتناو  المماحت العري   لعمليات أو وظائ  تنياو  المعلوميات

وميين . الييدلي  أ ا ييا إليي  وصيي  وتحلييي  المييواد الوصييفي  والمعييايير المتاحيي  بالفعيي 
اإلشكا  التاليدي  للمعايير الموحدة التي  تعتميد علي  الماياييس الكميي  التفصييلي  ميا 

 ( عيييين معييييايير مييييوظف  1299يييييا عييييا  )أنربييييي  والتعلييييي  فيييي  بريانشييييرتا وزارة الت
حيت ت  ح او  ذ  المعايير بناءا عل  درا ي  العمي  التفصييل  اليذي ييت   ،المكتب 
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وقييييد أدت  ييييذ  الدرا يييي  إليييي   ل ييييل  ميييين المعييييادحت . فيييي  المكتبيييي  العاميييي  الحديثيييي 
وى معيييين مييين تييياج معلوميييات عييين عيييدد الميييوظفين ال زميييين لتايييدي  م يييتنال زمييي  أل

 .(49). الخدم  عل   وء الظرو  المحلي  المتميزة

   (ب العمليأناجل)

 جامعة املوصل مكتبة كلية الصيدلة يف 

ت تحتييوي عليي  أنيي ( ك1229تأ  ييت مكتبيي  كلييي  الصيييدل  عييا  ) (4)-اأسيساا:ا:
ت عبييارة عيين مخييزن للكتييو وا ييتمر ذلييك حتيي  عييا  أنييعييدد قلييي  ميين المصييادر فك

ااقاتا من قب  يد العدد وأصبح للمكتب  فهرس بااق  ت  إعداد ب ( حيت تزا9223)
رأس  ،أنالعنييييييو  ،المتلييييي )مامعييييي  الموصييييي  و يييييو فهيييييرس المكتبييييي  المركزيييييي  فييييي  

اييييياريح الخاصييييي  بالكليييييي    عييييين الفهيييييرس الخييييياص بالر يييييائ  واألف ييييي (المو يييييوع
 . وباللغتين العربي  واألمنبي 

ي  نوالعليييو  الصييييدأل و ييي  مكتبييي  أكاديميييي  متخصصييي  بمو يييوع الصييييدل 
مايخص الدرا ات العليا فيلمأالالب  للتادي  اليها  أماتمنح شهادة البكالوريوس فاا و 

عيدد  أميا( االيو 494ويبلي  عيدد الالبي  اليذين تخيدمه  المكتبي   ), ف  كليي  الايو
(  والكييادر العاميي  فيي  الكلييي  ميين مييوظفين يبليي  99أع يياء الهيئيي  التدري ييي  يبليي  )

ن  ،ا  ( موظفيي125) منت ييب  كلييي  الصيييدل  ميين البيي    ييتفيدين ميين المكتبيي   يي  الموا 
ف ييي  عييين  ،الدرا يييات األوليييي  والبييي  الدرا يييات العلييييا وأع ييياء الهيئييي  التدري يييي 

. أنومنت ييب  كليييي  اييو األ ييين (ق يي  الكيمييياء وعليييو  الحييياة)منت ييب  كلييي  العليييو  
مموعييي  الموميييودة فيهيييا ت المكتبييي   ييياباا صيييغيرة الحمييي  مييين حييييت البنايييي  والمأنيييك

تايا  إلي  مبني  كليي  نتي  األ أن ف  الوقت الحال  بعد أما ،ف   عن عدد العاملين
حيييت بلغييت م يياح   ،9211/ 9/ 13الصيييدل  المديييد فيي  مامعيي  الموصيي  بتيياريخ 

كميا تحتيوي , ت عليا في  ال ياب أنكبر بكثير مماك( متر مربا و   أ322)المكتب  

                                                 

 . 9211/ 3/ 92بتاريخ .  لم  محمود. ماابل  شخصي  ما م تول  المكتب  (4)
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ها مييدة ميدا و ي  تايا في  الاياب  ت  مهزة تكييي  وا  ياء  عل  أثات مديد وممهزة بيأ
والمكتبي  .   وبالارو مين قاعيات المحا يرات مميا ي يه  علييه  الوصيو  اليهياأنالث

ما ييم  إليي  ث ثيي  أق ييا  لالبيي  الدرا ييات العليييا والبيي  الدرا ييات األولييي  وأع يياء 
 . ها  ير مكتمل  إل  الوقت الحال أنإح  ،الهيئ  التدري ي 
  ماارنتها بالمعايير الدولي  لمعرف  مدى مااباتها لهذ  المعيايير وكميا و يت

  -:يأت 

( 9-المكتبي  تتفي  ميا المعييار رقي  )أ أنكميا ن حيظ  -:التخطيط للمكتبـة / 4
يكييون  نييياك  أن، و يييو (61)ميين المعييايير الصيييادرة عيين ممعيييي  المكتبييات األمريكييي 

-)أوالمعييار رقي   (4 -لمعيار رق  )أخاا لتاوير المكتب  م تاب  لكنها ح تتف  ا
 أنو ،والييذي ييينص عليي  اايي ع م تشييارين منا ييبين عليي  الخاييا فيي  المامعيي  (5

يت من التخايا لهااتخاذ قرارات من قبي  كيادر المكتبي  الفعلي  إلبيداء أرائهي  حيو  
  . تاوير المكتب 

حت الهد  األ اس للمكتب   و دع  التعلي  المامع  والب -:هدف املكتبة/ 6
و ذا  ،والت  تعد مكتب  أكاديمي  متخصص . ي نالعلو  الصيدأل العلم  ف  مما 

والذي ينص  ،(64)( من معايير مكتبات الكليات 1/ 1مايتف  ما المعيار رق  )
يعكس  أنتم د  ذ  األ دا  ف  بي أنتحدد بو وح و  أنعل  ك  مكتب  كلي  

 ( 6).  ايات وأ دا  الكلي  الت  تنتم  اليها

ــة  /3 ــي للمكتب ــل التنظيم مكتبيي  كلييي  الصيييدل  ليييس لهييا  يكيي   أن -:اهليك
ت مكتبيي  صييغيرة الحمي  كمييا ذكرنييا أنيهييا كنألعملياتهيا اإلدارييي   تنظيمي  اداري يبييين

 ن( اللييييذي3/ 9( والمعيييييار رقيييي  )9/ 9)يتفيييي  مييييا المعيييييار رقيييي   و ييييذا مييييا ح ، يييياباا
إل يييياف  إليييي  عملياتهييييا يحييييدد بو ييييوح نظييييا  و يكلييييي  المكتبيييي  با أنعليييي   أنينصيييي

يحدد بو وح موقا المكتب   من الهيك  التنظيم  للكلي  وم توليات  أناإلداري  و 
 . و لا  إدارة المكتب  ورئيس ممل ها التنفيذي
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ييي  المكتبيي  قتكييون ميين مهميي  الكلييي  أنميين حيييت ميز  أمييا -:يــة املكتبــةأنميز/ 1
 أنص مبليييي  مائتييييفاييييد تيييي  تخصييييي ،حيييييت يييييت  تخصيييييص مبييييال  قليليييي  مييييدا للشييييراء
و ييذا ح يتفيي  مييا . ( كتييو فاييا3) ءوخم ييون اليي  دينييارف  ال يين  الما ييي   لشييرا

تكييون مصييادر  أن( و ييو 4-( والمعيييار )و9 -( والمعيييار )و1-و)المعيييار رقيي  
ييي  أنتييدع  الميز  أنييي  كافييي  لييدع  النشييااات الحالييي  والتزويييد فيي  الم ييتاب  و أنالميز 

يمتليييك ميييدير المكتبييي   أنروري لميييواد المكتبييي  و الشيييراء والوصيييو  إلييي  الميييدى ال ييي
ييي  أنتحييدد ميز  أنفيمييو  ،ييي  المخصصيي أنفييا  الميز أنم ييتوى م ئمييا  لل يييارة عليي  

للمكتب  بادر يتكافأ ما الهد  الرئيس للكلي  ومدى ات اع برنامج الكليي  األكياديم  
ييي  تمييو  المكتبيي  بشييك  كييا  حتيي  تكييون قييادرة عليي  تنم أنوعييدد الايي و ويمييو 

 . ماز العمليات الفني  ال روري أنممموعتها وتوظي  الموظفين و 

( موظيي  عليي  9يبليي  العييدد الكليي  للعيياملين فيي  المكتبيي  ) -:المااالا الااوظي  / 5
ميت  ته  و يينوات خيدماته  والييدورات التدريبيي  التيي  اشيتركا بهييا  أمييا. المي ك اليدائ 

  -:( وكما يأت 1مو ح  ف  المدو  رق  )

 

 

 

 
 الدو ات الاد يبية سنوات الخدمة االخاصاص دةالش:ا

/ ببالو يوس
 آداب

 دو ات مبابية 1 7 بليزيةأنلغة 
 دو ة حاسوب 4

 دو ات مبابية 1 61 - إعدادية

 ( يبين مالا المبابة 4الجدول  قم )
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المكتبيييي  تفتايييير إليييي  متخصصييييين فيييي  ممييييا  المعلومييييات  أنحييييظ فكمييييا نل
مراءاتها الفني  وتادي  خدمات المعلومياتوالمكتبات وذلك للايا  بنشاااتها  فيميو  وا 

  أنت يي  المكتبيي  عييددا كافيييا ميين المييوظفين الاييادرين عليي  تنظييي  وتنمييي  وصييي أن
ممموعيييي  المكتبيييي  وتاييييد  المعلومييييات والخييييدمات المرمعييييي  ال ييييروري  التيييي  تلبيييي  
 :حامييات الم ييتفيدين ويييت  تحديييد عييدد مييت  ت المييوظفين بنيياءا عليي  عواميي  منهييا

عييييدد الوحييييدات المكتبييييي  المنفصييييل  والخييييدمات و يييياعات الييييدوا   ،ميييي  الممموعيييي ح
يشييييك  المكتبيييييون  أنويمييييو . ومعييييد  خييييدمات اإلعييييارة وابيعيييي  العمليييييات الفنييييي 

المت ليييييون النيييييواة للوظيييييائ  األكاديميييييي  والعملييييييات الفنيييييي  مثييييي  التزوييييييد وال يييييبا 
المييييوظفتين قييييد  أن وميييين الم حييييظ. الببليييييو راف  والتصييييني  والتكشييييي  والمرامييييا

  والتصيني  في  ( دورات تدريبي  في  مميا  العمي  المكتبي  كالفهر ي4اشتركوا ف  )
( و يو 1-ج )و يذا ح يتفي  ميا المعييار رقي  . مامع  الموص المكتب  المركزي  ف  

يكييون توزيييا  أن( و 9-ميياز الخييدمات والمعيييار )جنيكييون كييادر المكتبيي  كيياف  أل أن
 أن( 5-هيا ح تتفي  ميا المعييار )كأنكميا .   بشك  منا والكادر بين برامج المكتب
  األخيييييرى المتعلاييييي  للخيييييدمات التانيييييي  والحو يييييب  والوظيييييائ ا  يكيييييون الكيييييادر ممهيييييز 

 . ألداء المها  المناا  با بالممموع  كا   

تتكيون ممموعي  المكتبي  مين الكتيو واليدوريات والر يائ   -:جمموعة املكتبة/ 2
كميييا ت ييي  المكتبييي  ممموعييي  مييين . بفتيييرات متباعيييدة المامعيييي  والتييي  تصييي  المكتبييي 

ي  يييت  ا ييتعارتها وا ييتخدامها ميين قبيي  ناألقيراص المكتنييزة فيي  ممييا  العلييو  الصييدأل
المكتبي  ح تمتليك أيي   أنكميا . الباحثين الت  وصلت المكتب  عن اريي  اح يداءات

تبي  ح تايو  والمك. أشكا  أخرى كالو ائ  ال معي  والبصري  أو المصيغرات الفيلميي 
( يو يييييح 9والميييييدو  رقييييي  ). با يييييتبعاد المصيييييادر المتاادمييييي  ح يييييتبدالها بالحيييييديت

  -:ممموع  المكتب  وكما يأت 
 المجموع البل  أجنب  ع ب  نوع المواد

 4292 4216 691 باب
 أنعنو  11 46 68 دو يات
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 22 22 -  سائل جامعية
 31 3 34 أق اص مبانزة
 6132 4283 353 المجموع

 ( يبين مجموعة المبابة 6جدول  قم )ال
والتيي  تيي  الحصييو  عليهيييا عيين ارييي   ييم ت المكتبييي  الخاصيي  بالممموعيي  و يييذا 

تييوفر المكتبيي   ييم ت تعكييس  أن( الييذي ييينص عليي  5/ 3يتفيي  مييا المعيييار رقيي  )
 . ماتنياتها

عيييداد ا وكميييا ( يبيييين عناوينهيييا وأ3فالميييدو  رقييي  )ممموعييي  األقيييراص المكتنيييزة  أميييا
   -:يأت 
 العدد محاويات األق اص )عناوين:ا( ت
 47 المعجم الطب  الموحد  . 1
 1  س نواأل  أنمصالح األبد . 9
 3 بايب الوص ات النموذج  لمنظمة الصحة العالمية  . 3
4 . British Pharmacopoeias 2002  6 
 3 الدالئل اإل شادية واألدوات إلدا ة ب امج البية االحاياجات  . 5
 1  يخ الا اث الطب  الع ب  اإلسالم  أص حات من ا . 9
9 . Spartan model: An electronic model kit 4 

 31 المجموع
 ( يبين محاويات األق اص وعناوين:ا 3الجدول  قم )

تتفيي  مييا ح ممموعيي  المكتبيي   أنن حييظ ميين خيي   نتييائج المييدولين أعيي   
اك  يا يي  مكتوبيي  إلدارة ممموعيي  تكييون  نيي أن( و ييو 1-( و)ك1-رقيي  )دالمعيييار 
هيييا ح تتفييي  ميييا أنتحكييي   يييذ  ال يا ييي  الممموعييي  بشيييك  وا يييح كميييا  أنالمكتبييي  و 
تعكييس الممموعيي  الحالييي  م ييتوى منا ييو لييدع   أن( وذلييك بيي9-( )د5-المعيييار )د

بيييرامج المكتبييي  وتعكيييس احتياميييات الم يييتفيدين  ولييييس للمكتبييي  بنيييد لناييي  او تغييييير 
و ي  ح تتفي  ميا المعييار رقي   . منها عندما يكيون ذليك منا يباالممموع  أو أمزاء 

شكا  المتنوعي  تم  الممموع  المكتبي  عل  ك  األتش أن( الذي ينص عل  4/ 4)
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شيييكا  مصيييادر المعلوميييات فالمكتبييي  ح تشيييتم  علييي  كييي  أ. مييين أوعيييي  المعلوميييات
 . كالمواد المرمعي  المهم  ف  المما  و ير ا

ترامييييييا  أن( الييييييذي ييييييينص عليييييي  5/ 4المعيييييييار ) هييييييا ح تتفيييييي  ميييييياأنكمييييييا 
الممموعيي  بشييك  منيييتظ  للتأكييد مييين تلبيتهييا ححتيامييات م يييتفيديها ومييدى ع قتهيييا 

تتوافر للمكتب  و ائ  التعياون والتبياد  بيين المكتبيات بهيد   أنو . بهذ  اححتيامات
 التزود بالمصادر الت  تلب  حامات الكلي 

 -:العمليات الفنية/ 9
عين اريي  المكتبي  المركزيي  )مركزييا  أمياييت  اختييار وتزوييد المكتبي   -:الازويد -أ

أو عييين اريييي  لمنييي  الشيييراء المتلفييي  مييين عمييييد كليييي  الصييييدل   (لمامعييي  الموصييي 
عملي  شيراء الكتيو  أنإح  ،وبعض األ اتذة من أع اء الهيئ  التدري ي  ف  الكلي 

غالبيي  الكتيو تصي  عين اريي  يي  المخصصي  للمكتبي  فأنقليل  مدا نتيم  لالي  الميز 
تمتلييك المكتبيي  خايي  تزويييد  أنفيمييو . اح ييداءات أو عيين ارييي  المكتبيي  المركزييي 

ح يكييون احعتميياد عليي  اح ييداءات   ومدرو يي  م ييباا ي ييعها متخصصييون وأثابتيي
فهييذ  الناحييي  ح تتفيي  مييا المعيييار . التيي  تصيي  ميين بعييض الم ييتفيدين ميين المكتبيي 

تكييون  ،تتبنيي  المكتبيي   يا يي  لتنمييي  ممموعتهييا أن  الييذي ييينص عليي (3/ 4)رقيي  
تاييييور  ييييذ  ال يا يييي   أنختيييييار والتزويييييد بييييالمواد ويمييييو دلييييي  مرشييييدا لهييييا فيييي  اإل

 . با تمرار وذلك من خ   التشاور ما إدارة المكتب 
عملي  فهر   وتصني  ممموعي  المكتبي  في  بدايي   أن -:ال : سة والاصنيف -ب

اشييتركت م ييتول   أنتبيي  المركزييي  لمامعيي  الموصيي  وبعييد ت تييت  فيي  المكأنيياألميير ك
( دورات تدريبييييي  فيييي  ممييييا  الفهر يييي  والتصييييني  أصييييبحت عملييييي  4المكتبيييي  فيييي  )

الفهر يي  والتصييني  تييت  ميين قبيي  م ييتول  المكتبيي  ولكيين دون احعتميياد عليي  أدوات 
فهر يي  وتصييني  معروفيي  مثيي  كتيياو فهر يي  وصييفي  الييذي يييدرس إلحييدى المراحيي  

ظم  تصني  ثابت  كتصني  ديوي العشري أو قائم  رتوس أن  المكتبات أو ف  ق 
المو ييوعات العربييي  الكبييرى فتييت  عملييي  الفهر يي  باحعتميياد عليي  الخبييرة المكت ييب  

رقييا  مييا يخييص أ أمييا ،ميين خيي   الييدورات التدريبييي  فيي  ممييا  الفهر يي  والتصييني 
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  أنحد موظف  المكتبيات واح يتعالتصني  ورتوس المو وعات فيت  بعد ا تشارة أ
ت أنيييك أنبهييي  وبالمصيييادرالمعتمدة فييي  المميييا  وتكتيييو بااقيييات الفهر ييي  بالييييد بعيييد 

 اباا تابا وتص  ما زة إل  المكتب  عن اري  المكتب  المركزي  لمامع  الموص  
يت  تحوي  الفهر   والتصني  من مركزيي  تيت  عين اريي  المكتبي  المركزيي   أنقب  

ميين ناحييي  الفهييارس المتييوفرة  أمييا. كزييي  تييت  عيين ارييي  المكتبييات ذاتهييااليي   ييير مر 
بيياللغتين  (رأس المو ييوع/ أنالعنييو / المتليي )فيي  المكتبيي  فهنيياك ث ثيي  فهييارس  يي  

العربييييي  واألمنبييييي  ف يييي  عيييين تييييوفر فهييييرس الر ييييائ  المامعييييي  ي ييييتخد  ميييين قبيييي  
 . الم تفيدين

  كميا ذكرنيا  ياباا  مين أناياب  الثيتايا المكتبي  في  ال-:بناية وأثاث املكتبة/ 8
( 92( كر يييا  و )42من ناحييي  األثييات فيتييوفر فيي  المكتبيي  )أمييابناييي  كلييي  الصيييدل  

وفر أمهيييزة عييين الرفيييو  الاديمييي  فييي  المكتبييي  وتتيييف ييي   ا  ( رفيييا  حيييديث94من يييدة و)
يعد المبن  ف  الوقت الحا ر صالحا للعم  المكتب  من ومه  نظر . تدفئ  وتبريد

-( والمعييار )و1-ولين عن إدارة المكتب  فيالمبن  حالييا يتفي  ميا المعييار )والم ت 
المبنيي  كيياف  ألعييداد العيياملين والممموعيي  المومييودة فيي  المكتبيي  ف يي   أن( و يو 3

 . ت  التخايا للزيادة ف  الم تاب أماعن ذلك تتوفر م اح  كافي  اذ

ــة/ 9 لييي  والخارمييي  للكتييو تاييد  المكتبيي  خدميي  اإلعييارة الداخ -:خــدمات املكتب
وييييت  ذليييك وفييي  . الر يييائ  المامعيييي  تكيييون إعارتهيييا داخليييي  فايييا أنإح  ،واليييدوريات

  ألع ياء الهيئي  التدري يي  والبي  أنألولي  ونموذج ثبااق  إعارة لالب  الدرا ات ا
تكيييييون ميييييدة اإلعيييييارة أ يييييبوعا واحيييييدا قابلييييي  للتمدييييييد لكييييي  فئيييييات . الدرا يييييات العلييييييا

عن ذليك تايو  م يتول  المكتبي  بيإع   بعيض الم يتفيدين شيفويا  ف   ،الم تفيدين
المكتبيي  تفتايير إليي  الخييدمات الحديثيي   أنإح . حييا  وصييو  مصييادر حديثيي  للمكتبيي 

ترنييييت التييي  نتايييائ  للمعلوميييات ف ييي  عييين خدمييي  األنكاإلحااييي  الماريييي  والبيييت األ
ااعيا لفتيرات اأنا تخدمت لفترة قصيرة مدا ومن ثي  ألغييت الخدمي  ل يع  الخيا و 

 . اويل 



 جلامعة املوصلاملعايري الدولية ومدى استخدامها يف مكتبة كلية الصيدلة 

 م.م  وسن سامي احلديدي و نور فارس العمري  

 954 

ها تفتار إل  أ   خدم  و ي  الخدمي  المرمعيي  التي  لي  يفيرد لهيا ق ي  م يتا  أنكما 
ف   عن ذلك عد  توفر ق    ،فاد  مت المواد المرمعي   من ممموع  المكتب 

خييياص بييياإلمراءات الفنيييي  التييي  تمثييي  الركييييزة األ ا يييي  التييي  تبنييي  علييي  أ ا يييها 
 (3/3و يذا ح يتفي  ميا المعييار رقي  ). غر حمي  المكتبي ممموع  المكتب  وذلك لص

 أنتشتم  الخدمات عل  خدمي  المراميا وخيدمات المعلوميات و  أنالذي ينص عل  
هييا ح تتفيي  مييا أنكمييا . فرة ومنظميي  بشييك  ي ييمح بالوصييو  ال ييريا اليهيياتكييون متييو 
 كا    اتيكون حم  وتوزيا العاملين الذين يادمون الخدم أن( و و 5 -ي)المعيار 
 . واع الم تفيدينأنألعداد و 

ــات / 41 ــا املعلومـ ا فييي  الوقيييت الحا ييير لييي  تيييدخ  تكنولوميييي  -:تكنولوجيـ
ترنيييت فايييا أن نيياك خييا  أنف يياباا كيي ،شيييكالهاالمعلومييات للمكتبيي  بييأي شييك  ميين أ

ت يييتفيد  أن( اليييذي يييينص علييي  4وحالييييا ح يوميييد و يييذا ح يتفييي  ميييا المعييييار رقييي  )
ات أنيييالفنيييي  التييي  لهيييا ع قييي  بالمعالمييي  احلكترونيييي  للبيالمكتبييي  مييين كييي  التايييورات 

عياملين في  ترنييت للميوظفين الأنفالم تول  تااليو الكليي  بتيوفير خيا . واحتصاحت
 . شكا  تكنولوميا المعلومات والتانيات الحديث المكتب  ف   عن باي  أ

 

 

 
 (    4الملحق  قم )

  :الاخطيط/ أ
 مشترك  ف  عمليات التخايا ؟     ت   المت    مكتب  :(4-)أ
     ناك خاا لتاوير المكتب  م تاب  ؟  :(6-)أ
    اآللي  لتنفيذ  ذ  الخاا كافي  ؟  :(3-)أ
    يت  اا ع م تشارين منا بين عل  الخاا ف  المامع  ؟  :(1-)أ



 م6146/ هـ4133                                           ( 26العدد ) –آداب الرافدين 

 955 

 التخايا واتخاذ الارارات كادر المكتب  الفعل  ؟     ي من :(5-)أ
 اتيميات منا ب  للوصو  إل  أ دا  المكتب  ؟    اح تر  :(2-)أ
    األ دا  ومداو  المواعيد واقعي  ؟  :(7-)أ

  :يةأنب اية الميز / ب
يييي  كفيييوءة ليييدع  النشيييااات الحاليييي  والتزوييييد فييي  أن ييي  مصيييادر الميز  :(4-)ب     

 الم تاب  ؟ 
ري يييي  الشيييراء أو تحاييي  الوصيييو  إلييي  الميييدى ال يييرو أن ييي  تيييدع  الميز :(6-)ب    

 لمواد المكتب  
 واع منا ب  من الكادر وعروض البرامج ؟ أني  أرقا  و أن   تدع  الميز  :(3-)ب    
 مازاتها ؟ أن   الرواتو وأرباح البرامج كافي  وتعر   :(1-)ب    
األخيييييرى ، للتو يييييعات والعملييييييات  ا  كافيييييي ا  يييييي  دعميييييأن ييييي  تيييييوفر الميز  :(5-)ب    

 اآللي  ؟  وتت من الخدمات
 ي  دع  كاف  للبرامج المديدة ؟ أن   توفر الميز  :(2 -)ب   
ي  تت يا ل  تشيارات المنا يب  أن   العمليات الت  تاور بوا ا  الميز  :(7-)ب   
 ؟ 
فييا  أنللتاييدير وال يييارة عليي   ا  م ئميي  يي  مييدير المكتبيي  يمتلييك م ييتوى   :(8-)ب   

 ي  المخصص  ؟ أنالميز 
 
 
  :ب اية الموا د البش ية/ ج
 ماز الخدمات ؟ نأل    عدد الكادر كا    :(4-)ج    
 ؟  ا     توزيا الكادر بين البرامج منا ب :(6-)ج   
    الخبرة المهني  ودع  الكادر منا و لخدم  الوظائ  ؟  :(3-)ج   
     ناك برنامج لتاوير الكادر مت س إلبااء تاوير وتعلي  كادر  :(1-)ج   

 ؟ المكتب  المهارات             
  ح ف   أن   احتيامات الكادر المحتمل  تتخذ فعليا ف  الح ب :(5-)ج   
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 التخايا للتو ا الم تابل  للبرامج الحالي  ؟             
    ال يا ات واإلمراءات الت  تخص ق ايا الكادر الفعلي  تصات  :(2-)ج   

 داء أ  تعاد  ؟ وتتاح ألع اء الكادر ؟ و   تاد  الت هي ت ف  األ             
     ناك و ائ  لتحلي  وظائ  الكادر ووحداته  للتأكد من كون  :(7-)ج   

 مواقعه  صممت فعليا لهذا الم توى وأداء عم  الكادر منا و               
 لهذا الم توى أي ا ؟               

 
 
 
 
 
 
 
 

ALA. Standards for university libraries: Evaluation of performance. 
American library Association. 2005. {internet}:  
www. sacs. uah. edu. 22/ 3/ 2011  

 
 
  :ب اية المجموعة/ د

     ناك  يا   وا ح  إلدارة الممموع  ؟ :(4-)د    
 ها إر اء الم تفيد ؟أن    ذ  ال يا   ق ي  عنو  :(6-)د    
 ر ف  الحامات األكاديمي  ؟     ناك بند حعتبار التغيي :(3-)د    
 ما الااعدة الم تخدم  لتحديد م تويات الممموع  وحممها ؟  :(1-)د    
 لدع  البرامج ؟  ا     تعكس الممموع  الحالي  م توى منا ب :(5-)د    
     ناك بند م ئ  لمرامع  الممموع  الحالي  ؟  :(2-)د    
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الممموعيي  أو أمييزاء منهييا عنييدما  نأ يي   نيياك بنييد لنايي  أو تغيييير مكيي :(7-)د    
 يكون ذلك منا با ؟ 

     ناك اعتبارات ل  تشارات والع قات األخرى ؟  :(8-)د    
  :ب اية البناية واألج:زة/ و

    البناي  كافي  ححتواء العاملين والممموع  ؟  :(4-)و    
 ؟    المبن  بشك  كا   أن   يت  صي :(6-)و    
 ك م اف  كافي  للتخايا الم تابل  ؟     نا :(3-)و    
 منا و يخصص ح تعما  المعاقين ؟  أن    ناك مك :(1-)و    
    كمي  ومواقا األمهزة كافي  للبرامج المادم  ؟  :(5-)و    
   األمهزة كافي  ؟ أن   صي :(2-)و    
   وتبدي  األمهزة ؟ أني  لتاوير وصيأن    ناك بند ف  الميز  :(7-)و    
     ناك دلي  للتخايا ح تخدا  التانيات الحديث  والمتاورة ؟  :(8-)و    
ااحا:ا/ ا   :اوفي  المجموعة وا 
 يي  ال يا يي  التيي  تحكيي  إتاحيي  الممموعيي  وا ييح  ومو ييوع  بشييك   :(4-)ا    

 قاب  للاراءة  
    يت  احتواء الممموع  بشك  منا و ؟  :(6-)ا    
 اي  متاح  ومتوفرة ؟    الممموع  الحاي :(3-)ا    
    ال م ت الببليو رافي  منا ب  ؟  :(1-)ا    
 ييي  الكيييادر الممهيييز للخيييدمات التانيييي  المحو يييب  والوظيييائ  األخيييرى  :(5-)ا    

 ألداء المها  المنوا  با ؟  كا   المتعلا  بالممموع  
 ي  تزويد المكتب  بالمواد الت  ح تمتلكها ؟ أنما إمك :(2-)ا    
 واع برامج التعاون المابا  ؟ أنما     :(7-)ا    
 ؟  كا      م توى العاملين مدعو  بشك   :(8-)ا   
  :الح ظ واإلدامة/ ف
    تمتلك المكتب   يارة بيئي  صحيح  ؟  :(4-)ف   
    تمتلك المكتب  خا  اوارئ ؟  :(6-)ف   
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صييي ح كافييييا   ا  يييي  المكتبييي  بنيييدأن ييي  تمتليييك ميز  :(3-)ف    الكتيييو التالفييي   لحفيييظ وا 
 وذات األعمار المنتهي  والهش  ؟ 

    تمتلك المكتب  التامين الكاف   د الخ ارة والتشويا وال رق  ؟  :(1-)ف   
 اساخدام المصاد  ؟ / ن
 ما     يا   المكتب  ح تخدا  المصادر ؟  :(4-)ن   
 ما كمي  ا تخدا  الممموع  ؟  :(6-)ن   
 الم تخدم  ؟  كي  حا  الممموع  :(3-)ن   
 ما    الع ق  بين حم  الممموع  ون ب  نمو ا وا تخدامها ؟  :(1-)ن   
  :ب اية الخدمات/ ي
 ما مدى الخدمات المادم  وما مدة األوقات الت  تعرض فيها ؟  :(4-)ي   
     ذ  الخدمات تخصص لمها  المكتب  ؟  :(6-)ي   
 ت تف  بالغرض ؟ كن الت  تعرض فيها الخدماما   األ :(3-)ي   
 ما مدى إدام  اإلحصائيات والمااييس الكمي  والنوعي  األخرى ؟  :(1-)ي   
واع أنيييييألعيييييداد و  توزييييييا عييييياملين الخيييييدمات العامييييي  كيييييا    ييييي  حمييييي  و  :(5-)ي   

 الم تفيدين ؟ 
 
 
 
 

 ( 6الملحق  قم )
 معايي  مبابات البليات / أ

 . أهداف املكتبة -:(4املعيار رقم )

تم يد  يذ  األ يدا  في   أنتحدد أ دافها بو وح و  أنمكتب  كلي   عل  ك / 1-1
 . يعكس  ايات وأ دا  الكلي  الت  تنتم  اليها أنبي
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التغييييرات األ ا ييي   نإاأل ييدا   ييو قييرار  يا يي  ، لييذا فيي أنصيييا   بييي أن/ 1-9
ح تيييت  إح بعيييد بحيييت كامييي  وموافاييي  الممليييس األعلييي  يميييو أ أنفييي  البيييي
 . للكلي 

تحتوي المكتب  عل   يئي   أنيا  أ دا  مكتب  الكلي  المعلن  ، يمو ف   / 1-3
 . موظفين منا ب  وموارد تمويلي  ، ومراف  مادي  ، وممموعات وخدمات

 . اإلدارة والتنظيم -:(6املعيار رقم )

يتوافييييي  التنظيييييي  اإلداري اليييييداخل  للمكتبييييي  ميييييا العوامييييي  الماديييييي   أنيميييييو / 9-1
يكون تن ي  العوام  المادي   أنويمو  (لمالي  والتاني البشري  ، وا)المتنوع  

 . فعاح لتحاي  أ دا  المكتب 
يحييييدد بو ييييوح نظييييا  و يكلييييي  المكتبيييي  باإل يييياف  إليييي  عملياتهييييا  أنيمييييو / 9-9

 . اإلداري 
يحييييدد بو ييييوح موقييييا المكتبيييي   ييييمن الهيكيييي  التنظيميييي  للكلييييي  ،  أنيمييييو / 9-3

 . يس ممل ها التنفيذيوم توليات و لا  إدارة المكتب  ورئ
 أنتكيون مكتوبي  وفي  المتنياو  و  أنتحدد ال يا   العامي  للمكتبي  و  أنيمو / 9-4

 . تظا أنتراما ب
دارة الكليي  وميدير المكتبي  / 9-5 يمو التشاور بين لمن  المكتب  وممثل  األق ا  وا 

يييييي  وال يا ييييي  الخاصيييييي  بتنميييييي  وا ييييييتخدا  أنحيييييو  الم يييييائ  المتعلايييييي  بالميز 
 . ات المكتب ممموع

 
 .  اخلدمات -:(3املعيار رقم )

تكييون الخييدمات المادميي  ميين المكتبيي  ذات ع قيي  وا ييح  بأ ييدا   أنيمييو / 3-1
 . الكلي 

تكييون الخييدمات مصييمم  باريايي  تعييزز وت ييه  اح ييتخدا  الفعييا   أنيمييو / 3-9
  . لك  المعلومات المدون  ف  مميا األشكا  ومن قب  مميا رواد المكتب 
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 أنخدمات المراما ، وخدمات المعلومات و  :تشتم  الخدمات عل  أنيمو / 3-3
تكييون متييوافرة ومنظميي  بشييك  ي ييمح بالوصييو  ال ييريا اليهييا ، ويمييو تييوفير 

 . احختصاص عن كيفي  ا تخدا  ممموعات المكتب  الم اعدة الفعال  وذات
.   IFLAاالاحاد الدول  لجمعيات المبابات  أنبي :معايي  مبابات البليات 

 . 27-21ص . 4993،  6-4، ع  68مج .  سالة المبابة
تكيييون شيييروا اإلعيييارة وكيفيييي  الوصيييو  إلييي  ممموعيييات المكتبييي   أنيميييو / 3-4

 . تكون إمراءات التداو  فعال  وقوي  أنمو ح  لمميا فئات الرواد ويمو 
تكيييون  يييذ   أنتيييوفر  يييم ت تعكيييس ماتنياتهيييا ، و  أنيميييو علييي  المكتبييي  / 3-5

 . متنا ا  وتتف  ما المعايير المعتر  بها ال م ت

 .  اجملموعات -:(1املعيار رقم )

 تتوافر ف  المكتب  ممموع  من مواد المعرف  تعكس حم  ومدى  أنيمو / 4-1
 . حامات الكلي  التدري ي  الكامل  وت هي  برامج األبحات فيها        

 لوب  ، ومراما ،تحتوي ممموعات المكتب  عل  كتو معين  ما أنيمو / 4-9
 ومواد ببليو رافي  ، ومم ت أ ا ي  باإل اف  إل  أي مواد مكتبي          
 يرما اليها الا و خ   درا ته  أو عند تح ير    أنأخرى يتوقا         
 . واحااريح المامعي  للر ائ          

  مرشيدا تتبني   يا ي  لتنميي  ممموعتهيا ، تكيون دليي أنيمو عل  المكتب  / 4-3
تاييور  ييذ  ال يا يي  با ييتمرار  أنلهييا فيي  احختيييار والتييزود بييالمواد ، ويمييو 
 . وذلك من خ   التشاور ما إدارة المكتب 

شكا  المتنوع  من أوعي  م  الممموعات المكتبي  عل  ك  األتشت أنيمو / 4-4
 . المعلومات

امييييات ترامييييا الممموعييييات بشييييك  منييييتظ  للتأكييييد ميييين صييييلتها بح أنيمييييو / 4-5
 . ويمو ا تبعاد المواد الت  تبين عد  صلتها بهذ  اححتيامات. الكلي 

تتوافر للمكتب  و ائ  التعاون والتباد  بين المكتبات بهد  التيزود  أنيمو / 4-9
 . بالمصادر الت  تلب  حامات الكلي 
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 .  هيئة املوظفني -:(5املعيار رقم )

مييين الميييوظفين الايييادرين علييي   ت ييي  المكتبييي  عيييددا كافييييا ومتنوعيييا أنيميييو / 5-1
  ممموعيييات المكتبييي  ، وتاييييد  المعلوميييات والخييييدمات أنتنظيييي  وتنميييي  وصييييي

المرمعي  ال روري  الت  تلب  حامات الم تفيدين ويت  تحديد عيدد ميت  ت 
حميييي  الممموعييييات ، وعييييدد الوحييييدات  :المييييوظفين بنيييياءا عليييي  عواميييي  منهييييا

دوا  ، ومعد  خدمات اإلعارة ، المكتبي  المنفصل  ، والخدمات ، و اعات ال
 . وابيع  العمليات الفني 

يشييك  المكتبيييون المت لييون النييواة للوظييائ  األكاديمييي  والعمليييات  أنيمييو / 5-9
الفنييييي  مثيييي  التزويييييد وال ييييبا الببليييييو راف  والتصييييني  والتكشييييي  والمرامييييا 

 . وخدمات المراما
كتبيي  مشييابه  ومتفايي  مييا تكييون ظييرو  المكتبيييين العيياملين فيي  الم أنيمييو / 5-3

 . ظرو  العاملين ف  األق ا  األخرى من الكلي 
تاو  بتاوير برامج رفا كفاءة العاملين وتشيميا  أنيمو عل  مكتب  الكلي  / 5-4

 .  يئ  الموظفين عل  النمو والتاوير واكت او الخبرات العملي 
ودة ممموعيات يعتمد تايي  وتحديد أداء  يئ  الموظفين بشيك  كبيير علي  مي/ 5-5

و للتايييي  أنيييكييون  ييمن  يا يي  المامعيي  م أنالمكتبيي  وخييدماتها ، ويمييو 
 . الم تمر ألداء العم  ألم  معرف  عادل  ألداء وفعالي  الموظفين

 . البناء والم افق -:(2المعيا   قم )
يكيييون مبنييي  المكتبييي  بميييودة وحمييي  كيييا  ح يييتيعاو الممموعيييات  أنيميييو / 9-1

عنييد اح ييتعما  ميين قبيي  كيي  ميين المييوظفين والايي و وليييوفر مميياح كافيييا 
 . والهيئ  التدري ي 

. تكييون المرافيي  مذابيي  ومصييمم  بشييك  يعييزز اح ييتعما  بفعالييي  أنيمييو / 9-9
تصيييمي  المبنييي  ،  :تتخيييذ بعيييين احعتبيييار أنو نييياك عوامييي  محيييددة يميييو 

 اإل يييياءة ، التهوييييي  ، مراقبيييي  درميييي  الحييييرارة والراوبيييي  ، الرفييييو  ، زوايييييا
 . العرض ، مراكز الاراءة والماالع 

 . كن كافي  ح تيعاو  يئ  الموظفينأماتتوافر ف  المبن   أنيمو / 9-3
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تكييون ممهييزة  أنفيي  أاييار األ ييدا  التعليمييي  للكلييي  ، يمييو عليي  المكتبيي  / 9-4
 قب  الا و والهيئ  التدري ي   ميدا لتشميا ا تعمالها بأقص  ااق  من

 .  ية والتمويلأنمليزا -:(7املعيار رقم )

ي  المكتب  بايدر يتكافيأ ميا الهيد  اليرئيس للكليي  وميدى أنتحدد ميز  أنيمو / 9-1
تميو  المكتبيي   أنات ياع برنيامج المامعيي  األكياديم  وعيدد الايي و ، ويميو 

بشييك  كيييا  حتيي  تكيييون قيييادرة عليي  تنميييي  ممموعاتهييا وتوظيييي  الميييوظفين 
 . ماز العمليات الفني  ال روري أنو 

ييييي  الكلييييي  ، أنييييي  المكتبيييي  مبينيييي  بو ييييوح  ييييمن ميز أنتكييييون ميز  أنيمييييو / 9-9
اليييدخ  والمصيييروفات التاديريييي  لميييدة محيييددة مييين اليييزمن  أنيييي   ييي  بييييأنوالميز 

 (. عادة  ن )
ييي  ويييت  التصيير  بهييا ميين قبيي  رئيييس ال ييلا  التنفيذييي  أنيمييو تاييوير الميز / 9-3

 . للمكتب 

 .  التكنولوجيا -:(8املعيار رقم )

ت تفيد المكتب  من ك  التاورات الفني  الت  لهيا ع قي  بالمعالمي   أنو يم
 . ات واحتصاحتأناحلكتروني  للبي

 .  ةأناحلفظ والصي -:(9املعيار رقم )

     المواد المكتبي  أنامج حفظ وصيتاو  بتاوير  يا   وبر  أنيمو عل  المكتب  
 

 2الملحق 
 

Standards for University Libraries: Evaluation of 

Performance 

Evaluative Criteria 
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The questions that follow are suggested as a means of reaching 

a proper assessment of the library. There may be other 

questions that are 

more appropriate for any individual university library and all 

libraries should use any measures that are available locally.  

(I) Planning 

A. Does the institution include library participation in its 

planning process? 

B. Are there plans for future library development? 

C. Is the mechanism for making these plans adequate? 

D. Do the plans show appropriate consultation within the 

university? 

E. Is the library staff properly involved in planning and 

decision-making? 

F. Are there appropriate strategies for reaching stated goals? 

G. Are the goals and timetables realistic? 

(II) Adequacy of Budget 

A. Are the budgetary resources sufficient to support current 

activities and to provide for future development? 

B. Does the budget support the purchase of or provision of 

access to the necessary range of library materials? 

C. Does the budget support the appropriate numbers and kinds 

of staff for the programs offered? 

D. Is the salary and benefits program adequate and designed to 

foster retention and recognize achievement?: 

E. Does the budget provide adequate support for other 

operating expenses, including automated services? 

F. Does the budget provide adequate support for new 

programs and innovations? 
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G. Does the process by which the budget is developed allow 

for appropriate consultation? 

H. Does the library director have the appropriate level of 

discretion  

 

ALA. Standards for university libraries: Evaluation of 

performance. American library Association. 2005. 

{internet}:  

www. sacs. uah. edu. 22/ 3/ 2011  

and control over the expenditure of the allocated budget? 

(III) Adequacy of Human Resources 

A. Are the numbers of staff adequate for the services 

provided? 

B. Is the distribution of staff among programs appropriate? 

C. Are the proportions of professional and support staff 

appropriate to the functions served? 

D. Is there an established staff development program for 

maintaining and improving the education and skills of the 

library staff? 

E. Are staffing needs properly taken into account in planning 

new ventures or expansions of existing programs? 

F. Are the policies and procedures for handling staff matters 

properly formulated and available to staff members? Are they 

in written 

form? Do they facilitate performance or hinder it? 

G. Is there a means for staff utilization/ job analysis to assure 

that positions are properly assigned by level and that the staff 

are 
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performing work appropriate to the level? 

(IV) Adequacy of Collection 

A. Is there a written policy for managing the collection? 

B. Does this policy address issues of user satisfaction? 

C. Is there provision for considering change in academic 

needs? 

D. What basis is used for determining collection levels and 

sizes? 

E. Is her evidence of areas of undersupply? 

F. Is there evidence of areas of oversupply? 

G. Does current collecting reflect an appropriate level of 

program support? 

H. Is there appropriate provision for the review of the current 

collections? 

I. Is there provision for the transfer and relocation of 

collections or portions of collections if and when appropriate? 

J. Is there provision for the consideration of consortial and 

other relationships? 

(V) Adequacy of Building and Equipment 

A. Are the buildings sufficient to house staff and collections? 

B. Are the buildings adequately maintained? 

C. Are there appropriate space plans? 

D. Is there appropriate provision for use by the handicapped? 

E. Is the range, quantity, and location of equipment adequate 

to the programs offered? 

F. Is the equipment adequately maintained? 

G. Is there budgetary provision for upgrading, repair, or 

replacement? 
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H. Is there evidence of planning for the used new and 

improved technologies? 

(VI) Access and Availability of the Collections 

A. Are the policies governing access to and use of the 

collections clearly stated and readily available? 

B. Are the collections properly housed? 

C. Are the collections actually accessible and available? 

D. Are the bibliographic records appropriate? 

E. Is the staff that is provided for automation, technical 

services, and other collection-related functions sufficient for 

the task? 

F. How readily can the library provide materials not owned? 

G. What kinds of cooperative programs are in place? 

H. Is the level of staff support adequate? 

(VII) Preservation and Conservation 

A. Does the library have proper environmental controls? 

B. Does the library have an emergency plan? 

C. Does the library budget have adequate provision for the 

preservation and repair of damaged, aged, and brittle books? 

D. Does the library have adequate safeguards against loss, 

mutilation, and theft? 

(VIII) Resources Usage 

A. What are the library policies for resource use? 

B. How much is the collection used? 

C. How well is the collection used? 

D. What is the fulfillment ratio? 

E. What is the relationship between collection size, collection 

growth rate, and collection use? 
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(IX) Adequacy of Services 

A. What range of services is offered? Over what range of 

time? 

B. Are these services appropriate to the mission of the library? 

C. Are the locations where services are offered adequate to the 

purpose? 

D. What statistics and other measures of quality and quantity 

are maintained? 

E. Are the size and distribution of public service staff adequate 

for the numbers and kinds of users? 

 

 

 

 

 

 

 
 

The International standards and Their Uses in the 
Library of college of pharmacy at the University of 

Mosul 

Wassan S. AL-Hadidi, M.A & Noor F. AL-Omar 
Abstract 

 The study aims at identifying the present status at the 
Collage Of Pharmacy University Of Mosul, as Academic 
library, Its types of services, collections and  acquisitions, and 
technical services followed in it. It is based on case study 
method and collecting data through interviews with persons 
responsible for the library.  
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The study comes out with some conclusions, the most 
important of Which is the need for professional library staff 
specialized in the field of ibrarianship and information science.  

The study also presents some recommendations, among 
which is to improve the intrenet and serving sufficient 
computer devices to use them in the library.  
                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


