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التقنيات  االلكرتونية يف املكتبات باستعمالتقديم  خدمات املعلومات 

 احلديثة

 مؤيد حييى خضري. د.م.أ

21/6/1121 ريخ القبول:أت  21/21/1122ريخ التقديم:أت  

 ـةـــــالمقدم
 طلت  صصرصته   رالطقنيت  العلميت  الطيتر ا  طتثيي  الشتص  طاهلت  عيستطيي ال

َ   نشته بإ   ١٧٩١ عتهم لته   مهيكت  قهم قدر ، الحهسرب بطكنرلرايه المطعلق   مكطبت  ر أ 

 ال ا  اسم بذل  مصلدا   غرطنب غ مش رع اسم عليهه يلقرأ   ،المعهص  طه يصنه في  قمي 

 انط نت  صتي يملت  من ك  لطمكين ذل  ؛عش  الصهمس الق ن في اليبهع  اصط ع الذي

 لتذا فيعتد   ،ع فت الم صتر رأُ  ،الكطتب ه ُأمت رقت ا   علت  الحصتر  متن كمبيترط  راههز

 مشهلي  عمه أ   من  قمي  نسص  عل  بهلحصر  ي غب من لك  م كزي  نقي  المش رع

  .  (1) العصر  م  عل  رالمفك ين الكطهب

  المكطبتتتته  بعتتتتدد متتتتن الم احتتتت  رالمطديتتتت ا  فتتتتي طقتتتتديم صتتتتدمهطهه رقتتتتد متتتت   ك
هنتتت  للمستتطفيدين حستتتب الطيتتتر ا  العلميتت  رالطتتتي طاتتت ي فتتتي شتتط  م احتتت  الحيتتته  رك

يلقنتتته عليهتتته المكطبتتت  الطقليديتتت  ، رالطتتتي أ  التتتر ق فتتتي كهفتتت  مفهصتتتلهه ه طستتتطعم بتتتدايهطه
الحهسترب لطقتديم صتدمهطهه بشتك   رأ صذ  منحت  خصت  بهستطعمه ، المع رف  في حينهه

تت أ قتت ا  أ ر استتطعمه  قراعتتد البيهنتته  إلتت  ه لتتديهه متتن ر ق الكط رنتتي بطحريتت  اتتز  مم 
بشتتك  لتتديهه اشتتط ا  فتتي طقتتديم صتتدمهطهه  أ صتتب يتتم ، شتت غيتت  المبهر بتتهلصي المبهشتت  أ  
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يلتتق علتت  لتتذح الم حلتت  استتم المكطبتت  المهيبتت   الطتتي طستتي  لكط رنتتي رر قتتي رالتتذي أ  أ
لتتدينه مكطبتت   قميتت  مستتطقل  ربعيتتد  أ صتتب  يتتم  ،بهطاتتهح مشتتط   للمصتتهد  الطتتي طحريهتته

 ي  رطيتر  استطعمه   الطقنيه  الحديطرافأ صب  بعد أ ن  عن الر ق في كهف  مفهصلهه
قراعتتتتد البيهنتتتته   استتتتطعمه إلتتتت   ف  الميزانيتتتت  متتتتن الطحتتتتر  كليتتتته  ارطتتتتر  ،المتتتترظفين لهتتتته

لتتتتذح  يب متتتتع طيتتتتر  المستتتتطفيدين فتتتتي استتتتطعمه للتتتتدر يه  رالكطتتتتب ال قميتتتت  رالحراستتتت
صتبح  لتذح أ، فيهته درن صتعرب  لطترفي  الست ع  ردقت  فتي العمت  راإلبحته الطقنيه  

لمكطبت  االفط ايتي  للرصتر  إليهته متن نقتهي عديتتد  درن اإلت  الم احت  نقيت  انيت ق 
علتتي علتت  ا و الراقتتع رلنتته نستتطييع أن نيلتتق علتت  الطستتمي  ن يكتترن لهتته راتترد فأ

رعش ين سهع  رمتن  أ بعليهه ص   ه مكطب  ب  اد ان ريمكن الرلرج إهن  المع رف  بث
لكتت   ه  مطهحتتأ صتتب  في  اهتتهز حهستترب رصتتي انط نتت  التتذي ي مكتتهن علتت  شتت ي طتتر أ

 .  رالطي طحري عل  احدث الدر يه  رالكطب رمن در  نش  عهلمي  ،النهس

 :مشكلة الدراسة
يصتته  المعلرمتت  عاتتز  المكطبتته  الطتتي طستتطعم  اليتت ق الطقليديتت  علتت  القيتتهم بإ    
 يت  فتي العتهلم الحتديث المسطفيد بهلدق  رالست ع  الميلربت  لمراكبت  الطيتر ا  الاهإل  

ه  الحدييتتتت  فتتتتي البحتتتتث عتتتتن المعلرمتتتته  متتتتع المعهنتتتته  متتتتن الطقنيتتتت التتتتذي يستتتتطعم 
قسهم المعلرمه  رالمكطبته  علت  الت غم متن هو المهه ا  الطكنرلراي  لص ياي أانصف

ا  الحدييتت  ظهتتر  اطاهلتته  حدييتت  فتتي بنتته  المنتتهلا رالمقتت  ا  الطتتي طراكتتب الطيتتر  
 .  انبيفي العهلم الع بي راأل

 :همية الدراسةأ
كمتتته لتتتر الحتتته   لكط رنيتتت  لتتتن طكتتترن ستتتهل  االستتتطعمه راالالمكطبتتته  ال قميتتت  

الطعهمت  معهته يطيلتب طعلتم قتد   ن  رأ راحتدا   للطيبيقه  الطكنرلراي  الطي طصتدم غ يته  
المطيلبتتتته  متتتتن مع فتتتت   متتتن األلميتتتت رطظهتتتت  لنتتتته ، متتته متتتن المهتتتته ا  المعقتتتتد  نرعتتتته  
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لمطنرعتت  الشتتهفع  فتتي استتطيعهب المفتتهليم اإلتت   العتتهملين رالمستتطفيدين لهتتذح المكطبتته  
متع رالطم س في طرظيف المهه ا  الطي يطيلبهه الطعهم  ، ماه  الحهسرب من نهحي 

مؤسستتتته  متتتتع بيتتتتهن يبيعتتتت  رنرعيتتتت  ال، صتتتت  الطيبيقتتتته  المطصصصتتتت  متتتتن نهحيتتتت  أُ 
 .  رطقديم صدمهطهه لكط رنياإلالحهين  لطل  المكطبه  رطثيي له عل  الطحر  

 :الدراسة أهداف
ي الطعتتت ف علتتت  المكطبتتته  فتتتي العتتتهلم الع بتتتي رالعتتتهلمإلتتت   د استتت  طهتتتدف ال      

المصتتتتتهد  إلتتتت  دراطهتتتتته متتتتن المصتتتتهد  الطقليديتتتت  رالمحلتتتتي الطتتتتي حرلتتتت  مقطنيهطهتتتته رأ
صتتتتر  يي لتتتته علتتتت  المستتتتطفيدين فتتتتي الر ط رنيتتتت  رمتتتتد  ناتتتتهب لتتتتذح الطاتتتته ب رطثااللك

عل  الطير  فتي الطع ف  ن  رأ ،الس ع  رالدق  الميلرب  رالحصر  عل  المعلرم  من
 ،ا  مراكب  لذح الطيتر ا لدف ي ر ي للبهحث من أر صين  لر  اهمعه  ع يق 

عتتت م عتتتن صتتتدمهطهه المحرستتتب  راإل اإلعتتت نمع فتتت  يتتت ق إلتتت  كمتتته طهتتتدف الد استتت  
 .  رالفهفد  منهه

 :حدود الدراسة
ستتتكند ي  رالاهمعتتت  رمكطبتتت  اإلاأل دنيتتت  طاتتته ب مكطبتتته  كتتت  متتتن الاهمعتتت  

لمتته ، فتتي بدتتداد راهمعتت  ك نفلتتد فتتي المملكتت  المطحتتد  رالمكطبتت  الب ييهنيتت الطكنرلرايتت  
الطقنيته  الحدييت  رطحريت  مصتهد له  لذح المكطبه  متن طيتر  فتي استطعمه  ططمطع به
  . المصهد  االلكط رني إل  الر قي  

 :مجتمع الكتروني المكتبات ومراكز المعلومات نحو تحول
ظهتر  الكطتب االلكط رنيت  فقتد العشت ين بدايت  عقد اليمهنينيه  من الق ن  يعد  

قتتتتهم م كتتتتز المكطبتتتته   2891رفتتتتي عتتتتهم ، 2895ر  كطتتتتهب الكط رنتتتتي عتتتتهم ظهتتتت  أ
 OnLine computer library center (OCLC)المحرسب بهالطصه  المبهشت  

 Academic Americanم يكيتتتتتتت  )بطتتتتتتترفي  المرستتتتتتترع  األكهديميتتتتتتت  األ
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Encyclopedia ) بتتهلن  الكهمتت  رالبحتتث فيهتته براستتي    رنيتته  ( الكط52ازافهتته )بث
 59222ر المعلرمتت  الميلربتت  متتن بتتين ي المبهشتت  للحصتتر  علتت  المعلرمتته  أالصتت

دصتته  دافتت   المعتته ف االنكليزيتت  فتتي م صتتد كمتته طتتم إ، مقهلتت  مراتترد  فتتي المرستترع 
فتتتتي ريتتتتع قهمرستتتتهه الشتتتتهي   كستتتتفر دألرمتتتته  ديتتتتهلر  رقهمتتتت  ميبعتتتت  اهمعتتتت  مع

Oxford English Dictionary   رطعتد  لتذح الطا بت  صيتر  علت  الصتي المبهشت ،
 . (1)قراعد المعلرمه  في ماه  اسطعمه   مهم

 :دارات الكترونيةإإلى  دارات التقليدية تحول اإل
سهستتهه اإلدا ا  االلكط رنيتت  لتتيس فقتتي أإلتت   دا ا  الطقليديتت  الطحتتر  متتن اإل

علتت  ي لتته متتن الارانتتب الفنيتت  الحهستتبه  رشتتبك  االنط نتت  رشتتبكه  االطصتتهال  رغ
هتتته رفتتتي الد اتتت  رلكن  ، دا   االلكط رنيتتت متتتن كرنهتتته عنهصتتت  أسهستتتي  رمهمتتت  لتتتإ  غتتتم

األرل  قيي  إدا ي  طعطمتد علت  فكت  إدا ي مطيتر  رقيتهدا  إدا يت  راعيت  طستطهدف 
  رلتتتي صدمتتت  قتتتر  لدتتت و طحقتتتق مستتتؤرليطهه ال فيستتت رطستتتهندح رطدعمتتته بكتتت الطيتتتري  

 ،طقهن في العم مع االلطزام بثعل  مسطريه  الارد  راإل يق  غبهطهمالمسطفيدرن رطحق
ستتهليب علميتت  رطقنيتته  ططيلتتب   لتتيس عمليتت  ستتهل  بتت  شتتهق  طعطمتتد ألتتذا الطحتتر  ن  را  

فتتتي اإلعتتتداد رالطصيتتتيي ينبدتتتي أن ططيحتتته  صبتتت ا  رطصصصتتته   افتتتد  رطستتتطد ق رقطتتته  
مكهنيتتته  المهديتتت  رالمهليتتت  اإل اف  للقتتتهفمين عليهتتتهدا يتتت  العليتتته بصتتتب  رطتتتر القيتتتهدا  اإل

 . (2)ال زم  رفق المقرمه  المريرعي  المق    في طل  المش رعه 

 :مزايا اقتناء المكتبة للمصادر االلكترونية للمعلومات

                                                 

يس . مصهد  المعلرمه  االلكط رني  في المكطبه  رم اكز المعلرمه . غهلب عرو النرا ((1
 . 43،  8101عمهن:دا  صفه ، 

 . 91،   8111ع   عبد ال زاق السهلمي. االدا   االلكط رني . عمهن: دا  راف ،  ((2
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نقل  نرعيت  كبيت   فتي يت ق صتنهع  حداث إل  إالحهسرب  لقد أد  اسطعمه 
رين نسخ رطنهق  المعلرمه  مكهن طكبهإل أ صب  إذ، دا   رالحصر  عل  المعلرمه را  

مكهنيتته  البحتتث فتتي قراعتتد البيهنتته  رطفعيتت  استتطيمه  عتتن إ فتتي شتتك   قمتتي فيتت   
احتد نتراطا استطيمه   االلكط رنيت  للمعلرمته  برصتفهه رالمصتهد  ،شبكه  االطصهال 

م مصتهد  صتبح  بهلطبعيت  متن ابت ز رالت، أالطكنرلرايه ال قمي  في ماته  المعلرمته 
المعلرمتته  عبتت  شتتبك  البحتتث عتتن  أ صتتب  ، إذلمهتتم اميعتته  طكتتن أالمعلرمتته  إن لتتم 

  رلنتته ،ين فتتي رقطنتته الحتتهلييذلتتن معظتتم البتتهحإلتت  رافتت  متته يطبتتهد  االنط نتت  متتن أ
 :(1)بعو المزايه الطي ططحقق نطيا  اقطنه  المكطب  للمصهد  االلكط رني  رلي

طيه  فيمته بتين مصتهد  يكرن في اسطيهع  المسطفيد المفهيل  راالص إذ  :ت االصطيه 2
   . المعلرمه  المصطلف  المطهح  الكط رنيه  

مصتهد  معلرمته  الكط رنيت  ذا  يقت  إلت   ت يتمهنه  اليقت : طتراف  ستب  الرصتر  5
عتتن دقتت  رحدايتت   فيتت   ، رعلتت  د اتت  متتن الاتترد  رالقتتد   علتت  حتت  مشتتك   بعينهتته

 .  المحطر 
لرمه  ذر الطنظيم الايد للمسطفيد الطنق  يطي  المصد  االلكط رني للمع ت الطنظيم: إذ1

لهفت  متن  رالعيتر  علت  كتم، الس يع رالتدقيق بتين عتدد كبيت  متن المراقتع االلكط رنيت 
 .  ص   ذا  الصل  بمريرع البحثالمصهد  االلكط رني  األ

ططتتي  لتتذح المصتتهد  الف صتت  للمكطبيتتين ذري الصبتت   لطبتتهد  المعتته ف  تتت الطعتتهرن: إذ4
ه بيتنهم ربتين المستطفيدين متن اهت  بين بعيهم البعو من اه  رفيمترالصب ا  فيمه 

رقه  ربص ف النظ  عن المسهفه  الاد افي  الطي قتد ؛ رذل  في رق  من األص  أ
 .  طفص  بينهم

تتأ طهحتت  المعلرمتتته  هتتته الحرستتب  للمكطبتتته  فمنهتته طحستتتن إلتتم المميتتتزا  الطتتي طنطاه أم 
رطقلتت  متتن المهتتهم الكطهبيتت  طحتتديث ، رعتته دا   المامفعهليتت  إللمستتطفيدين رطزيتتد متتن 

                                                 

ام  رايه حمدي. المصهد  االلكط رني  للمعلرمه . الدا  المص ي  اللبنهني : القهل  ،  ((1
8111  ،43 . 
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ات ا  الات د بستهرل  ري يقت  الطساي   بسهرل  ريس  إنطهج الببليرغ افيه  بس ع  را  
فعهلتتتتتت  للحفتتتتتتهظ علتتتتتت  الطستتتتتتاي   رصتتتتتتيهنطهه ريتتتتتت ق الكط رنيتتتتتت  للحصتتتتتتر  علتتتتتت  

 . (1)البيهنه 

 :فوائد مصادر المعلومات الرقمية للمكتبات والمستفيدين
الفرافتتد الطتتي طانيهتته المكطبتته  رالمستتطفيدين منهتته علتت  حتتد   العديتتد متتن لنتته
 :(2)سرا  رمنهه

الطعهمتت  متتع مصتتهد  المعلرمتته  ال قميتت  ستتيؤمن االستتطفهد  متتن اهتت  ع ييتت   ن  تتت أ2
 . كي من المعلرمه  في مريرع مطصص  أر أ ادا  
 .  ت االقطصهد في النفقه  رالطكهليف5
ن طحتت  للكييتت  متتن المكطبتته  مشتتكل    أالمعلرمتته  ال قميتت تتت لقتتد استتطيهع  مصتتهد 1

 . المكهن
المريتترعي ي القتتد   علتت  البحتتث فتتي قراعتتد عديتتد  للتت بي تتت اإلمكهنيتته  الطفهعليتت  أ4

 .  مهم المسطفيدرفط  الماهال  الراسع  أ
ت ال يه الذي يحص  علي  البهحث نطيا  لهذا الطنرع رالقد   رالست ع  رالدقت  رالتذي 2

 .  كطب  رصدمهطههعل  الم ينعكس اياهبيه  
كتتز المعلرمتته  لمصتتهد  متتهم المكطبتته  رم االبتتداف  المي رحتت  فتتي لتتذا الماتته  أتتت 2

ذا شع   المكطب  بسلبيه  قراعتد البيهنته  المطهحت  عبت  الصتي المبهشت  المعلرمه  فإ
On line  البتدي  اخصت  رلتر االطصته  غيت  المبهشت  فهنته  Off line  (CD-

                                                 

سهم  زينهم عبد الاراد. االنظم  اخلي  المطكهمل  في المكطبه  رم اكز المعلرمه . ش ك   ((1
 . 044،  8113نهس لليبهع : القهل  ، 

مطرلي النقيب :مهه ا  البحث عن المعلرمه  راعداد البحرث في البيف  ال قمي ، القهل  :  ((2
 . 024-021،  8112الدا  المص ي  اللبنهني ، 
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ROM) .د  معلرمتته  غيتت  مطهحتت  علتت  التتر ق لمكطبتت  مصتتهف  اان طتتر كتتن أكمتته يم
ر طتتتترفي  المصتتتهد  غيتتت  الميبرعتتتت  رلتتتي المتتتتراد متتتن المتتتتؤطم ا  عتتتن بعتتتد أ سهستتته  أ

                          .  السمعي  رالبص ي 
 ال  في حد ذاطته إ بنه  المكطب  ال قمي بمه طمطل  من محطر  رنظم ليس  لدفه   ن  إ    

المحطتتر  ال قمتتي لتتر  ن  ي ان بهتتذا المحطتتر  رطلتت  التتنظم، إذ أيطتتثلتتدافهه أدا لتته رأ ن  أ
شتكه  مصتهد  المعلرمته  س ما د بدي  مقت ر  خليته لشتك  متن أمحطر  دينهميكي لي

تت، الطقليديتت  رطقنيتته  عتت و ططرافتتق متتع دينهميكيتت  المحطتتر   ه يطيلتتب خليتته  بحتتثمم 
النصتر  الكهملت  حتث درا  باطاه  الاهرد البحيي  نحر طيتري  أ إذ، رطسطفيد منه

 ،شتتكهلهه متتع الط كيتتز علتت  بحتتث الرستتهفي المطعتتدد  متتن صتتر  رصتتر  رفيتتديربكتت  أ
ه ن تتتأ ال  إ، رعلتتت  التتت غم متتتن ظهتتتر  طقنيتتته  بحتتتث مطقدمتتت  لمحطريتتته  المكطبتتت  ال قميتتت 

امهر  من مسطفيديهه غفه  المصهي  الطي طهدد طل  المكطبه  بهحطمه  فقد اليمكن إ
 . (1)نمي طقديم الصدمه  الطي طعرد عليهه المسطفيد في السهبقسلرب ر نطيا  طديي  أُ 

 :الكترونيا   المتطورة العربية المكتبات

 :ردنيةال  الجامعة مكتبة:وال  أ
 رطبلت  الاهمعت  ستيسطث متع ١٧٩١ عتهماأل دنيت   الاهمعت  مكطبت  أسست 

 الكطتب متن مامرعهطهته يت ا إل كهفيت  ميزانيت  لهته ررفت   ١ م ١١٥١١ مستهحطهه

 طكنرلرايتتهاستتطعمه  ر  الحدييتت  الطقنيتته  دصتته را   ،المعلرمتته  رعيتت رأ لتتدر يه را

 األعيته  الاهمعته  فتي طاتهز الطتي الاهمعيت  لل ستهف  يتداعإ م كتز رلي. المعلرمه 

 يتداعإ مركـزر ، ستهل  ألتف (٩٥) نحتر الم كتز رييتم الع بيت  الاهمعته  اطحتهد فتي

 مركـزر ،التدرلي البنت  لمنشتر ا  يتداعإ مركـزر ،رريهفقهته المطحتد  متملميبرعته  األ

                                                 

النظ ي  رالطيبيقه  العملي . دا   األسسعمهد عيس  صهل  محمد. المكطبه  ال قمي   ((1
 044،  8112المص ي  اللبنهني : القهل  ، 
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 لتدر يه  ألتف مالتد (040) حترالي رطقطنتي التدرلي النقتد صتندرق لميبرعته  يتداعإ

 انبيت  الكط رنيت أ در يت  لتفأ (21222) حتراليفيت   عتن  ر قيت  انبيت رأ ع بيت 
 انبيت أ  ستهل  لتفأ (٧١١١١١) متن كيت أ ر الكط رنتي كطتهب ألتف (٥١١١١)ر  

 . (1)الكط رني 

  :طوابق ثالثة من المكتبة مبنى يتكون
 الاهمعيت  ال ستهف  يتداعإ رم كتز الر قيت  التدر يه  قهعت  رييتم  يتياأل يتهبقال  -أ

 .  رالمصيريه  الريهفق رم كز االسطنسهخ رصدم 

 رشتعب  رالم ااتع التدر يه  رقهعت  ،االلكط رنيت  المكطبت  رييتم ر األ اليتهبق  _ب

 . المكطب   دا  را   الطاليد رشعب  الحهسرب طيبيقه 
 رالمصتد ا   شتف األ رشتعب  الكطتب رمصتهزن عه  اإل شعب  رييم اليهني اليهبق – ج

 المطحتد  متماأل لميبرعته  يداعيت اإل رالمكطبت  الصهصت  المامرعته  رغ فت  الفلميت 

 .  ص  األ قهعه الر  الههشمي  رالقهع 
ه رقد طم طصصي  ميزاني  كبي   للمكطب  قسم  حسب احطيهاهطهه من يمنه

 البيهنه  رقراعد رالدر يه  الكطب يمهنأ طيم نفقه  ركذل  ،نفقه  ال راطب للمنطسبين

 يتهثراأل المكطبيت  رالطاهيتزا  الطصتري  مصطبت  اهتز رأ ،رالتدر يه  الكطتب رطاليتد

 في النفقه  لذح رقد   اهز  الحهسربرأ ،رالم اقب  الحمهي  نظم رأ ،الصيهن  عمه رأ

(2) دنتيدينته  أ (532123222بمبلت ) ١١١٥ عهم
 إذ عتهم ستنري  لكت  زيتهد  رلنهلت  ، 

 قراعتد)عهلميت  در يت  (12) تبت ل شتط ا  رالمصصصت  فقتي ١١١١ عتهم ميزانيت  طبلت 

                                                 

ا ا األ دني  زيه   البهحث إل   المكطب  الم كزي  في الاهمع   (1) المقهبل  مع مسؤرلي شعب   را 
 8100ت4ت81طيبيقه  الحهسرب بطه يخ  

طه يخ رطير . ميبع  الاهمع  األ دني   محمد الص ب. مكطب  الاهمع  طحسين  ((2
 . 01-01،   8111، األ دني :الاهمع  األ دني 
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دينه   لفأ ريمهنمهف  مليرن (239223222)ربمبل   (ركطب بحرث طحري كهمل  بيهنه 
 فتي  ا االشتط متن )بحث(مقهلت  ألتف ٤١٣ المهيتي ستحب العتهم فتي  طتم رقتد،  دنتيأ

 طظهت  بستيي  ربقستم  درال  لتفأ ٥٩٩ لتر فيهته االشط ا  رمبل  بيهنه  راحد  قهعد 

 ستع له يبلت  البحترث بعتو لنهلت  )علمته درال يتن متن قت يبلت  أ الراحد البحث يمن ن  أ

 .(1)(االشط ا  بدرن الحصر  عليهه حهل  في درال  مف  من كي أ
 :نيةردالأ  الجامعة مكتبة في االلكتروني النظام

 البيهنته  قراعد دا  إل خلي معلرمه  نظهم ببنه األ دني   الاهمع  مكطب  قهم 

 ١٧١١ عتهم منتذ الحهسترب علت  البيهنته  إدصته  عمليته  ربتدأ  ،الببليرغ افيت 

 العمليته  لاميتع المكطبته  ماتته  فتتيستتطعمه  ل  صتمم محلتتي نظتتهمهستطعمه  ب

 الطزريد عمه أ يشم  مطكهم  رلر نظهم، المطبع  الفني  رالصدمه  المكطبي  ا ا ا راإل

 العمت  يشتهدح التذي للطيتر  رنظت ا  ، رالم ااتع رالتدر يه  عه  راإل رالطصنيف رالفه س 

( فتي )البته كرد نظتهم طقنيت   استطعمل الحهسترباستطعمه   ماته  فتي المكطبته  فتي
  الكطبيت رالمتراد رالم ااتع الكطتب لحمهيت  صته  منتيأ نظتهماستطعمه   طتم رقتد، عته  اإل
 متينأ قبت  متن طفتط  صهصت  شتف   متع كطتهب لكت  كترد ريتعفتي  الست ق  متن صت  األ

 لراترد الست ق  متن لحمهيطته كطتهب كت  داصت  شت يي الصتق متع عته  اإل عنتد المكطبت 

 ررفت  ، نظتهمي بشتك  عتدم االستطعه   حهلت  فتي يت ن المكطبت  بتهب فتي نتذا إ ات س

 قتد المكطبت  ركهنت ، النظهم لذا  سطعمهال ال زم  رالمسطلزمه  اهز األ اميع المكطب 

 علت  اطفتق رقتد ،الاهمعي  رال سهف  الكطب من كهف  مقطنيهطهه عل  البه كرد قسهفم يبط 
 المصتلح  يصتدم راحتد نظتهم فتي الاهمعيت  المكطبته  نظتهم طرحيتد علت  بهلعمت  البتد 

 اطصتذ  نأ بعتد ١١١٩ عتهم الاديتد النظتهم طشتدي  علت  اطفقت  كمته، للاميتع العهمت 

                                                 

راا ا  المقهبل  مع السيد محسن األ دني المكطب  الم كزي  في الاهمع  زيه   البهحث إل   (1)
 . 8100ت4ت82صيي ا  مسؤر  شعب  الطزريد بطه يخ 
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 بنظتتهم المعتت رف الاديتتد النظتتهم طمهيتتدا  لطشتتدي  ناهحتتهبإ الكفيلتت  اتت ا ا اإل

 .  (Horizon)األفق

 :االلكترونية المصادر في البحث قاعة
 رأ التن  كهملت  االلكط رنيت  الاهمعيت  ال ستهف  عتن البحتث القهعت  لتذح ف اطتر 
 فتي هعد رالمست، االلكط رنيت  رالكطتب رالتدر يه  بيهنته  قراعتد ف اطتر  كمته ملصصتهطهه

 راليلبت  الطد ستي  الهيفت  عيته أ متن المستطفيدين ففه  لاميع البحرث اسطص اج كيفي 

 م طبيت  رالكميت  النرعيت  حيتث متن اتدا   يتصم  معلرمته  شتبك  رلتديهه ،رالبتهحيين

 متهإلت   الرصتر  الاهمعت  بتهحيي مكتهنرصه اته إذ بإ الاهمعي الح م داص  بهالنط ن 

 عهمإل    الدهلب في طعرد  شيفه الكهم  ربث بهلن  الكط رني  مال  ٥٤٥١١ يقه ب

 العهلميت  االلكط رني  البيهنه  قراعد من العديدإل   الرصر  صدم في   عن  ١٧٧٩

استطعمه  فيت   عتن   بهلتدصر  للاميتع مطتهب حهسترب اهتهز مفت  حترالي راترد متن
 قراعتد متن ل ستطفهد  كهفت  رالكليته  راألقستهم الاتهمعي الحت م داصت  ال بطترب اهتهز

 رطعليمه  ش ري رلنهل ) مقهب  درن بهه طشط   الطي المكطب  قب  المطهح  من البيهنه 

 . الصفحه ( من سحب عدد عند بهلمكطب  صهص 
إلت    التر قي الشتك  متن لتديهه الطتي الاهمعيت  بطحريت  ال ستهف  المكطبت  رطقترم

 للطصتري  رست يع  حدييت  اهتز أ ف اربطتر  ات ا ا متن اإل هلعديتدب االلكط رنتي الشتك 

 فتي المراترد الطاليتد قستم طاليتدله فتي عتهد را   ال ستهل  فتط  عتهد متع صت   إ الست يع

 متن االلكط رنيت  التدر يه  مرقتعاستطعمه   الطد يستي  الهيفت  ريمكتن ألعيته  ،المكطبت 

 ي يتق عتن محطريهطته كهفت  متن راالستطفهد  الكط رنتي ي يتق  ابتي عتن الاهمعت  صته ج

 العليته الد استه  ليلبت  يمكتن كمته ،بهتم االلكط رنتي الصته  الب يتد براستي  التدصر 
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 الست  ركلمت  المستطعم  استم عتن ي يتق الاهمعت  صته ج متن المرقتع لتذاإلت   التدصر 

 .  ( يمي  قهع  الفهه س اخلي  في مكطب  الاهمع 2رالشك   قم) (1)الصهص 

 
 ( قهع  الفهه س اخلي 0شك )

 :الذاتية عارةاإل
 رذلت ؛  ١١١٩ عتهم فتي الذاطيت  عته  اإل صدمت  دنيت  األ الاهمعت  دصلت أ
 استطعه   متن المستطفيدين الصدمت  لتذح طمكتن ذإ ،عته  اإل عملي  رفعهلي  دا أ لطحسين
 مرظفي من طدص  درن رمبهش  ذاطي بشك  بهسطعه طهه لهم المسمرب المكطبي  المراد
 عناوين ومن. اه  من خلٌيه عه  اإل عمليه  دا  إب النظهم لذا يقرم ربهلطهلي عه  اإل

 :الباحث هي والتي اطلع عليها المكتبة بها تشترك التي البيانات قواعد
1-American Chemical Society 

2-Access Science 

3-Access Medicine 

4-Access Pharmacy 
5-ACM 
6-American Institute of Physics 

AIP(AAPT)(AAPM)(ASME)(APS) 

7-ASCE 
                                                 

  http://library. ju. edu. jo/lib_contents. aspxر   049بق.  المصد  السه (1(
 . 8100ت00ت03عل  االنط ن  بطه يخ األ دني  مرقع الاهمع  

http://library.ju.edu.jo/lib_contents.aspx
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8-Annual Reviews 
9-CUP 
10-Emerald 
11-EBSCO 
12-Springer 
13-Ovid 
14-Up To Date(New) 

15-MD Consult 
16-IEEE 
17-Ulrich’s Web Academic 

 األ دني في مكطب  الاهمع   اإللكط رني ( يمي  قهع  الدر يه  5رالشك   قم)
 

 
 ( قهع  الدر يه  االلكط رني 5شك )

 :اإلسكندرية مكتبة ثانيا:
 مكطبت  طثستيس طعيتد أن اليرنستكر منظمت  متع بهلطعتهرن مصت  استطيهع 

ااطمعت  اللانت  الدرليت   2882رفتي عتهم  ،القتديم الطته يخ فتي المع رفت  اإلستكند ي 
التذي دعته الحكرمته   أسترانبمدينت  أستران رصتد  إعت ن  اإلستكند ي إلحيه  مكطب  

طنفيذيتتت  راألفتت اد رالمؤسستتته  كتتتي طستتتهم فتتتي لتتتذا المشتت رع ربعتتتدله طتتتم طشتتتكي  لانتتت  
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رمنتتذ ذلتت  الطتته يخ بتتدأ ، درليتت  للمشتت رع بنتته   علتت  اطفتتهق عقتتد بتتين مصتت  راليرنستتكر
 . (1) 5225طنفيذ المش رع حط  افططح  المكطب  في عهم 

، األ و فتي ي فته يدر  مهف  ق   شك  عل  الاديد  اإلسكند ي  مكطب  بني  رقد  
 ع يقت  مكطبته  بصتدمه   ي اإلستكند فتي الحدييت  المكطبت  صتدمه  مقه نت  نستطييع رال

 أنإل   كبي  بطفهؤ  ننظ  أننه ال  إ   رالمسطم   العميق  رصب اطهه الههف  بمصزرنهه مع رف 

 المكطبته  مستطريه إلت    سطصت  مهمت  أصت   ع بيت  رمكطبته  اإلستكند ي  مكطبت 

 .  العهلمي  العص ي 
ططصذله المكطبت  فتي  سكند ي  الرظهفف راإلا ا ا  الطيرقد حدد قهنرن مكطب  اإل    

 (2):سبي  طحقيق  سهلطهه رلي

، الحصتتر  علتت  الد استته  رالكطتتتب رالتتدر يه  رالمصيريتته  رالب ديتته  رغي لتتته -2
تت ه لتته صتتل  بهلحيتته   المصتت ي  فتتي مصطلتتف عصتتر له ربتتهلط اث العلمتتي رالفكتت ي مم 

 .  راليقهفي لدر  العهلم
لعهلم الع بي ا  الفك ي  لامع أصر  أر صر  المصيريه  المعب   عن اإلناهز  -5

 .  س مي بهللده  القديم  رالحديي راإل
امتتع متته يطصتت  بهلستتي  الذاطيتت  ربإناتتهزا  ألتت  الفكتت  رالعلتتم رالسيهستت  رالتتتدين  -1

 .  رالطه يخ اإلنسهني
ا ا  الد اسه  المطصل  بهألصر  الطه يصي  رالاد افي  راليقهفي  رالديني  لمنيق  إ   -4

 .  ش ق األرسي لمدين  اإلسكند ي  بصف  صهص البح  المطرسي رال
كطب  لعص  الطحتدي ع نهه بثن طكرن مبين األلداف المهم  للمكطب  لر إ رمن     

المؤسستته  الطعليميت  ال افتد  فتتي    الاهترد الكبيتت   المبذرلت  متن بي بتتين كتال قمتي بتهل
  إللكط رنيتتتمعظتتتم المتتترا د اإلتتت  رطستتته  الرصتتتر  المبهشتتت  بكفتتته   رفعهليتتت  ، العتتتهلم

                                                 

طبه  محمد فطحي عبد الههدي. مكطب  االسكند ي  مكطب  عهلمي . االطاهله  الحديي  في المك ((1
 . 1-4،  8114، 01رالمعلرمه ، ع

 بشثن مكطب  اإلسكند ي .  8110( لسن  0قهنرن  قم ) ((2
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علنت  المكطبت  عتن االستط اطيايه  رقتد أ ،نحته  العتهلمللمعلرمه  المنطش   فتي اميتع أ
 الطتتي طبنطهتته للطعهمتت  متتع اليتتر   ال قميتت  رأدراطهتته لطحقيتتق األلتتداف الطتتي ريتتع  لهتته

 :(1)رالمطميل  في طصييي رطنفيذ بعو المش رعه  ال قمي  رعل  النحر الطهلي ، 

طهحتتتتت  الدافمتتتتت  ن اإليتتتتتمهإلتتتتت   هتتتتتدف أ شتتتتتيف اإلنط نتتتتت  ي :أ شتتتتتيف اإلنط نتتتتت  -2
الطتتتي نشتتت   علتتت  شتتتبك  االنط نتتت  رالحيلرلتتت  درن يتتتيهع لتتتذح  ،للمعلرمتتته  ال قميتتت 
 . المعلرمه  راصطفهفهه

مش رع المكطب  ال قمي  الع بي : رلر عبه   عن مكطب  ع بي  طحطري في م حلطهه  -5
متتتتع ط امتتتت  بعتتتتو ، ط نتتتت ( ألتتتتف كطتتتتهب ططتتتتهب علتتتت  شتتتتبك  االن52األرلتتتت  علتتتت  )

بحتتتتتث طرقيتتتتتع اطفهقيتتتتته  طعتتتتتهرن متتتتتع إلتتتتت  اللدتتتتت  االنكليزيتتتتت  فيتتتتت   عتتتتتن محطريهطهتتتتته 
 .  المؤسسه  اليقهفي  الع بي  لطكرين طل  المكطب 

رلتر مشت رع شتت اك  بتين مكطبت  اإلستكند ي  ربتين مهيزيتتد  :مشت رع المليترن كطتهب -1
رشت كه  طنمريت  متن  عن عش ين مؤسس  درلي  بتين اهمعته  رمؤسسته  معلرمهطيت 

اإلطهحتت  الماهنيتت  لمليتتترن نستتص  متتتن إلتتت  يهتتدف ، الراليتته  المطحتتد  رالصتتتين رالهنتتد
رطم ذل  من صت   طقستيم العمت  علت  عتدد متن  ،الكطب البحيي  عب  شبك  االنط ن 

المليترن يطم طنفيذ مشت رع  ف ق  عل  عد  در  حر  العهلم، إذالم كز المعلرمهطي  المط
عتتتن ي يتتتق طبتتتهد  األاتتتزا  الطتتتي قتتتهم كتتت  يتتت ف متتتن ح الم اكتتتز كطتتتهب بكتتت  متتتن لتتتذ

 ،ممه يطي  طبهد  مرا د الدر  المصطلف  رطقسيم العم  بينهه، األي اف بهلعم  ل قمنطهه
يتتتت اف بحتتتتق اإلشتتتت اف علتتتت  رااهتتتت  مرقتتتتع المشتتتت رع راالحطفتتتتهظ كتتتت  يتتتت ف متتتتن األ

 .  ليههحليه  ليمهن سهرل  رس ع  الرصر  إلطدارلهه م
طعزيتتتتز مبتتتتدأ الصتتتتح  العهمتتتت  لمتتتته بعتتتتد إلتتتت  ريهتتتتدف  :لتتتتف محهيتتتت  مشتتتت رع األ -4

ستتتطعمه  الفتتت دي للعلمتتته  لطتتتد يب اليلبتتت  عتتتن ي يتتتق محهيتتت ا  مطهحتتت  ل ، الطصتتت ج
                                                 

عمهد عيس  صهل  محمد. المكطبه  ال قمي  االسس النظ ي  رالطيبيقه  العملي . مصد   ((1
 . 014سهبق.  
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ه اليستتتم  غيتتت  أن تت، شتتبك  االنط نتتت  رطبهدلهتته بستتتهرل  ردرن أي قيتترد رالمعلمتتين متتتن
 .  ببيعهه

بتتتهلط اث متتتن صتتت    قمنتتت  رالتتتذي يهتتتدف للعنهيتتت   :المكطبتتت  ال قميتتت  للمصيريتتته  -2
 .  طهحطهه للطصف  الداصليد   عل  أق ا  مليز   را  المصيريه  رنش  األصر  النه

 طعيينته رالطتي اإلستكند ي  مكطبت  حققطهته الطتي األ قتهم بعتو يلتي فيمته رنستطع و 

غنهفهه المكطب  لذح طيري  ح ك  أمهم المفطرح  لآلفهق ادا   لهم  مؤش ا   بهلمصهد  را 

 م بعته ، مطت ا   لتف أ 423222  طبلت  كليت  مستهح  علت  بنيت  المكطبت  ،الحديي  رالم ااع
رعتدد لف مطت ا  أ 923222اإلامهلي اليهبقي البنه  رمسهح   ١٤ المكطبت  يرابتق م بعته  

 ٤٥١١ رعتدد المقهعتد بيهنته  قهعتد   12فهتي :اإللكط رنيت  ه الطيبيقته م تأ ،يهبقته  

 ر ق   (532223222)مصيري  ر  (2223222ر) مالد مليرن( 2) رطيم ،مقعدا  
( 011,111ر ) فيتتدير ( شتت يي223222) م فتتي ر رأ صتترطي ( اهتتهز223222)

 مرستتتتتتتتتتتتيقي رشتتتتتتتتتتت يي ستتتتتتتتتتتيران أ  CD_ROMعنتتتتتتتتتتتران 
 ريطيمن مبن  رمطصصصه   مرظفه  رعهم    (٥٩١) المكطب  في العهملرن بل  عدد ر  ،

، للعلترم رمطحفته   (عتدا  مق ٤١١١رطيتم) قهعته  بتي ث، للمتؤطم ا  م كتزا   أييه   المكطب 
 ،رالحفتظ للطصتزين رمريتعه، الصتي لفتن رمعهتدا   رمطحفته  ، المعلرمته  لد استه  رمعهتدا  

 طكلتف فقتد األ و يمن حسهب درن، درال  مليرن (295) بثكمله المش رع طكلف قدر 

 رطكلفتت ، ( مليرنتته  52) الطاهيتتزا  رطكلفتت ، مليرنتته   (252)المكطبتت  بنتته  مشتت رع
 المتؤطم ا  م كتز بنته  كلفت  أمته، درال  ( مليترن12) رالكطتب ي المصتد   المامرعته 

 يسم  اإلنط ن  عل  اإلسكند ي  مكطب  مرقع أن ،درال ا   مليرن( 22) فبلد  رملحقهطه

 الصتدمه  علت  االيت ع إمكهنيت  ريطتي  المكطبت  مبنت  يتمن افط ايتي  بارلت  بهلقيتهم

، الست يع  المعلرمته  يت ق عب  نط ن إلاإل    النفهذ إمكهني  ل رادله ف ارطر ، ف  االمطر 
 أر اإلستكند ي  لمدينت  فقتي لتيس للمعلرمته  مهمته   رمصتد ا   م اعته   كرنهتهإلت    إيهف 
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ن   رحتدله لمصت   رمنيقت  الع بيت  البلتدان فتي امتيعهم رالمهطمتين للبتهحيين أييته   متهرا 
 . (1)المطرسي األبيو البح 

فتي الشتك   5222يه طته للمكطبت  عتهم ينته  ز رأدنهح صر  طم أصتذله متن قبت  البهحتث إ
 . ( يمي  المدص  ال فيسي للمكطب 4( يمي  رااه  المكطب  رالشك  )1)
 

 
 رااه  المكطب  (3)شك   قم 

 
 المدص  ال فيسي للمكطب  (4)شك   قم 

                                                 

1)) http://www. bibalex. org/Library/main_ar. aspx 
   المقهبل  مع الدكطر  صهلد عزب مدي  عهم االع م في  رأا ا  سكند ي اإلزيه   البهحث لمكطب

 . 8101عهم  اإلسكند ي مكطب  
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 :العالمية المكتبات
 :كرنفلد جامعة مكتبة -وال  أ

 مكطبت  رمنهته، المطقدمت  البلتدان فتي كييت ا   الاهمعيت  المكطبه  صدمه  طير  

 صدمه ف   Cranfield University Library، المطحد  المملك  ك نفلد في اهمع 

، بسهرل  رست ع  اإلعه   صدم  رطقديم المعلرمه  اسط اهع ريطم، محرسب  المكطب  لذح
ركلمت   المستطصدم استم طستاي  بعتد الكطتب استطعه   البتهحيين أر اليلب  من أي ريسطييع

 بيهقته هستطعمه  ب ذاطيت  كصدمت  الفرطركتربي طصتري  متن اإلفتهد  يمكنته كمته، الست 

 رمبن ، المكطب  عم  سهعه  ص   مطهح  الصدم  رلذح، الشحن قهبل  إلعهد  صهص 

 بهلشبك  مزرد  كهف    رالبحث الميهلع  رقهعه ، حهسربي  مدي  بشبك  بثكمله المكطب 

    يتالكي الحراستيب أحتد رايستطعمل أن رالبتهحيين لت راد المكطبت  يمكتن إذ، ل طصتهال 
 نقهي إحد  من رصلهه بعد المحمرل  را حراسيبهميسطعمل أن أر، المكطب  في المرارد 

 الطعليمتي رالمت   لليلبت  صدمهطه نظهم المكطب  ف ارير  ،الميهلع  قهعه  في االطصه 

 نرعيت  ذا  معلرمته  المعلرمته  رلتيإلت   الفعته  النفتهذ إمكهنيت  لهم ريطي  رالبهحيين

 المكطبيت  المكطبت  رالمامرعته  مترا دإلت   النفتهذ متن رذلت  (؛بيهنته  قراعتد) عهليت 

 . (1)الفعهل  رالريهفق

 (2كرنفلد:) جامعة مكتبة تقدمها التي الخدمات أهم يأتي فيما ونوجز

 :المستعمل تعليم -١
 : ألمهه أازا  عد  ك نفلد اهمع  مكطب  في الطعليم ب اما رططيمن 
 :تمهيدية ولةج  أ
الاتتدد لطعتت يفهم علتت   ا ا  ارلتت  طمهيديتت  للمستتطفيدينطستتبي المكطبتت  بتتثيقتترم من      

 . رفعهليه  المكطب  مصطلف أازا 
                                                 

، 8111نظم المعلرمه  الحديي  في المكطبه  راال شيف. النهدي الع بي للمعلرمه : دمشق،  ((1
 18 . 

   12-14المصد  السهبق.     ((2
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 :افتراضية جولة  ب
 . WWWمرقع  عب  افط ايي  بارل  يقرمرا أن رنالمسطعمل يسطييع    

 Cranfield. ac. uk. /cils/Library/Vtours " ارلت  المرقتع لتذا ريقتدم 

 . المكطب  أقسهم في افط ايي 
 :الدورات  ج

 (www. إل  )مدص  :مي  المكطب  في محدد  در ا  يطبع أن المسطعم  يسطييع    
 : Online Catalogue الفورية القائمة -٢

لنفتهذ  الفر يت  بهلقهفمت  يعت ف هم  م المكطب  لعم  أسهسي  صير  الفر ي  القهفم  طشك     
 األدا  رلتي(   OPAC Online Public Access Catalogue)الامهتر  

 .  للمكطب  الحهسربي  البيهنه  قهعد  في عن المعلرمه  للبحث األسهسي 

 :اإللكترونية المعلومات مصادر ٣
 اإللكط رنيت  المعلرمته  مصتهد  إلت  النفتهذ إمكهنيت  ل رادلته المكطبت  ططتي 

 المكطبت  بشتبك  المطصتل  الي فيته  متن أي عبت  أر، المكطبت  حراستيب عبت  العهلميت 
 :يبمه يثط نرازله مصطلف  إلكط رني  معلرمه  مصهد  المكطب  ططي  رعمرمه  ، 
 . (CD-ROM) البيهنه  قراعد -١
 .مطعدد  بيهنه  قراعد لي رالبيهنه  المعلرمه  مرا د صدم  - 5
 معظتم فتي ك نفلتد اهمعت  مكطبت  طشتط   إذ  (Online) الفر يت  البيهنته  قراعتد - 1 

 المكطبت  ف ارطتر ، ك نفلتد لاهمعت  الطعليميت  الماتهال  اميتع فتي المطصصص  المصهد 

 .  العهلم حر  مطصصص  بيهنه  قهعد  ٤١١١إل   النفهذ  إمكهني  ل رادله

 :اإلنترنت -6
 متن اإلنط نت  اسطكشتهف مرقتع  المستم  الصته  بحيهته محت   متن رذلت 

 The Cranfield University Internet Site (CRUISE) ك نفلتد اهمعت 
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Explorer   البحتث محت   ريشتك(CRUISE)  ) اإلنط نت  مراقتع نحتر برابت 

 البحث مح   صيهن  رططم، ك نفلد اهمع  في راألكهديميين اليلب  اللطمهمه  المنهسب 

 المصطلفتت  المريتترعي  متتن االصطصهصتته  المكطبيتتين متتن ف يتتق اهتترد بفيتت 
 العهديت  البحتث مح كته  متع بهلمقه نت  (CRUISE  )ريترف سطعمه  اال سه  رلر، 

 .  عد  مزايه
 
 
 

 :أخرى بيانات قواعد -٥
 علت  االصطت اع بت ا ا  عتن بحتث رأدرا  رأصبته  إلكط رنيت  مات   ططيتمن

 لليبيعت  رفقته   المقتهال  ميتمرن لطحلي  شه ي  نصف نش   المكطب  رطصد  اإلنط ن 

 . للمعلرمه ( االنطقهفي البث نش  )لي رالطمهمهطه مشط   لك  الصهص 

ليلبته  المستطفيدين متن  رطناز لتذح المهمت  رفقته  سطعملين الم من ال ااع  الطدذي  -٦
ن يم  را معلرمته  طرسيع مصهد له ريمكن للمسطفيدين أر ، أاا  طيري  مامرعطهه

ستطبهن  راقط احته    الرستهف  عديتد  منهته استطمه   االالمكطبت  عبتإلت   عن مطيلبتهطهم 
 . من ص   الحرا  المفطرب أر مبهش  

 : (فيها الرقمية )النظم البريطانية المكتبة -ثانيا  
 قتد إدا طهته أن الب ييهنيت  كهلمكطبت  ع يقت  بمكطبت  نفكت  عنتدمه ببهلنه يصي  قد

 الميلترب الههفت  الاهتد حاتم ألمهته أستبهب لعتد  ال قميت  التنظمإلت    الطحتر  طستطبعد

 المكطبت  لهتذح الههفت  المصتزرن حاتم بمقتدا  هظميطعت اهتد رلتر، العمت  لتذا إلناتهز
 المصطلفت  الطراهته  ذري المسطفيدين من كبي  لعدد الميلرب  الصدمه  حام أن كمه، 

 التنظمإلت    الطحتر  طعترق قتد الطتي األستبهب طلت  كت  ر غتم الطحر  لذا طعقيد من يزيد

 الصطبته  حقيقيت  يليعت  طشتك  المطقدمت  البلتدان فتي الع يقت  المكطبته  فتإن، ال قميت 
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 حاتم نلمتس أن رنستطييع ،المستطم  الحدييت  رطيري لته المعلرمته  صتدمه  أشتكه 

 علت  مرقعهته زيته   متن الب ييهنيت  المكطبت  عمت  أستهليب علت  يت أ  الطتي الطديت ا 

 الطهلي لر لنفسهه شعه ا   ريع  المكطب  أن ناد حيث الطيري  حام ركذل ، اإلنط ن 

: 
 الطعليمتي للبحتث العتهلم فتي اليليعيت  المعلرمته  مصتهد   صتدمه طقتديمإلت    نيمت " 

 (1) "راإلبداع

 : (2المكتبة) تقدمها التي الخدمات همأ   يلي وفيما
 المؤتمتة: للمعلومات البريطانية المكتبة خدمة -١

 The British Library's Information Service (BLAISE) 

 طستايل  مليترن (28طيتمن)ط بيهنته  قهعتد  ١١إلت    النفتهذ طترف  صدمت  رلتي
، طسهعد المسطفيد في العير  عل  المعلرمه  المنهسب  لته عبت  االنط نت ، ببليرغ افي 

كمتتته طتتتترف  لتتتته لتتتتذح الصدمتتتت  اطصتتتتهال  مبهشتتت ا  متتتتع م كتتتتز المكطبتتتت  الب ييهنيتتتت  للطزريتتتتد 
رلتتر الم كتتز األر  فتتي العتتهلم فتتي ماتته  الطزريتتد الريتتهفقي ريستتم  بيلتتب ، بهلريتتهفق
 .   د  بس ع  رسهرلهريهفق منف

 :الحديثة الدوريات -١
لتتذح الصدمتت  طستتم  للمستتطفيد بهلبحتتث فتتي م كتتز الطزريتتد الريتتهفقي عتتن ملتتف 

التف  222، 22 متن أكيت  الملتف لتذا ريطيتمن، التدر يه  الحدييت  الطتي طتم استط مهه
 المكطبت  فتي الريتهفقي الطزريتد م كتز استطلمهه الطتي الحدييت  التدر يه  عنتران متن

 . عمه راأل   رالطكنرلرايه العلرم رم كز  (BLAISE)ني الب ييه
 :الوثائق طلب -٣

                                                 

1)) British Library's Site: http://www. bl. uk   
محمرد عبهس. صدمه  المكطبه  االلكط رني : نمرذج للمكطبه  األم يكي . الم كز االصي   ((2

 032-034،  8114:القهل  ، 
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أر يلب إعته   ، المقهال  من مصر   نسخ بيلب للمسطفيد طسم  الصدم  لذح
  (BLAISE)كطتتب أر در يتته  متتن م كتتز الطزريتتد بهلريتتهفق فتتي المكطبتت  الب ييهنيتت 

 .  المكطب  في اإلنط ن  صفحه  رذل  عب 
 : غابرييل -٤

 متؤطم  فتي المميلت  األر ربيت  الرينيت  المكطبته  نحتر اإلنط نت  برابت  هتهن  إ   

 Conference of European National ، األر ربيتين المكطبيتين الترينيين

Librarians (CENL)  بتين الطقته ب فتي المستهعد إلت    غهب ييت  صدمت  رطهتدف 

 الستط اهع، األصت   المكطبته إلت    نفتهذ نقيت  منهته كت  متن ب األر ربيت  المكطبته 

 .  رصدمهطهه رمههمهه فعهليهطهه حر  المعلرمه 
 :Inside الداخلي  القسم -٥

 الشتهم  الحتديث المطكهمت  رااليت ع الريتهفق يلتب بصدمت  بهالطصته  يستم 

 الب ييهنيت  المكطبت  لتد  مراترد  ريتهفق ريلتب بهلبحتث للمستطفيد ريستم ، عليهته
 العتهلم فتي البحييت  المات   ألتم متن 523222 فتي يبحتث أن المستطفيد يستطييع إ ذ، 

قهعتد  بيهنته  لهفلت   Insideن ذلت  أ؛ المتؤطم ا  ريتهفق متن 223222 متن رأكيت 
رططمطتتع بمعتتد  نمتتر ستتنري كبيتت  إذ ييتتتهف ستتنريه  متته ال يقتت  عتتن مليتترني طستتتايل  

 .  المكطب  الب ييهني إل   للمقهال  الرا د  
 :البريطانية المكتبة في الصحف خدمة-٦
 الب ييهنيت  للصتحف المطحتد  المملكت  فتي للصتحف التريني األ شتيف مامرعت  هتهن  إ  

 ريمكتن ،العتهلم فتي للصتحف رينيت  صدمت  رأكمت  أكبت  الصدمت  لتذح رطعتد، رالعهلميت 

الحصتر   يمكتن كمته الصتحف لتذح متن ممتهيك ر فتيل أر ميبرعت  نستخ علت  الحصتر 
ـأ   ،المطالعـة  قهعته فتي رذلت  الصتحف لتذح صتر  متن CD-ROM نستخ  علت   ام 

 موضوعيا دليال   المكتبة فتتيح الصحف هذه من اإلنترنت على متاح هو لما بالنسبة

 . الخبار أو الصحف أساس على وزمنيا  

 :المعارض -٧
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 مشتهلد  ريمكتن، الب ييهنيت  المكطبت  في المعه و صهال  في المعه و طقهم
 اإلنط ن  عب  المع ريه  ألم عل  االي ع يمكن كمه، الصهال  لذح في المع و

 . السهبق  المعه و عن معلرمه  اإلنط ن  عل  الب ييهني  المكطب  مرقع ريع و
 
 

 :المخطوطات مجموعات خدمات -٨
 إمكهني  ريم  ،مصيري  1223222 المكطب  لد  المرارد  المصيريه  عدد

 قته   أر الحهسترب عملرايستط أن المصيريته  لمامرعته  الميهلعت  قهعته  لتزرا 

تأ   ،رالمتهيك رفي  المتهيك رفيلم  فتإنهم بعتد عتن ينفتذرن التذين للمستطفيدين بهلنستب  هم 

 الطتي الريتهفق متن يلبيتهطهم يستالرا رأن المصيريته  قترافم فتي يبحيترا أن يستطييعرن

 مصيري  223222 الش قي  المامرع  رطيم، مصيريه  س إل    طص  أن يمكن

 الصتحف متن مالتدا   2523222 رحرالي، ي الش ق بهللده  ميبرعه   كطهبه   8223222ر

 متن بتد ا  ، لدته  مامرعت  أر لدت   122طديتي المامرعت  رلتذح، الشت قي  رالتدر يه 

 الطتي الاديتد  غينيته بلده  رانطهه ، العهلم سكهن سدس بهه يطحدث الطي الصيني  اللد 

 بعتد عتن رالمستطفيدرن المكطبت   راد ريستطييع ،فقتي النتهس متن مفته  بهته يطحتدث

 .  السهبق  الفق ا  في المذكر   الصدمه  اميع من سطفهد اال
 

 :المستقبل مكتبات
 رصتدمه  المكطبيت  الصتدمه  بتين الع قت  عمتق متد  أحتد علت  يصفت  ال     

 رال المكطبه   حهب في الحديي  المعلرمه  شبكه  نشث  فقد، اإللكط رني  المعلرمه 

 بتهلظهر  طبتدأ المستطقب  مكطبته  نمهذج لي رله ،بهه رططثي  فيهه طؤي  اليرم حط  طزا 

 الطترازن طحقيق بهدف الحديي  الصدمه  من  رادله إلفهد  رطسع ، المطقدم  الدر  في



 م0240/هـ4646                                           (          46العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
522 

 المتراد متن المفطرحت  رال فترف الطقليديت  الكطب ر فرف المطقدم  الطكنرلرايه بين كهم ال

 . الم اعي 

 Science :(SIBL)لعلـوموا والصـناعة العمـال مكتبـة نشـاءإ   تـم نيويـورك ففـي-أ

Industry and Business Library درال  مليرن ١١١ (إنشهفهه كلف  بلد  الطي 

 ريتع علت  المكطبت  مصتمم حت   رقتد، رالصته  العتهم القيتهعين إستههم بفيت ، )

 رالطكنرلرايتتته التتتداصلي التتتديكر  ماتتته  فتتتي راالبطكتتته ا  الطيتتتر ا  أحتتتدث
 (من أكي  رطيم، الصنهعي  راألعمه  علمي ال الامهعه  الطمهمه  المكطب  رطديي ،

 يتر  ريصت ، فقتي الاه يت  األبحتهث مامرعته  متن مالتد مليترن(  232223222

 متن يرابق صمس  في مريرع  مط ا   كيلر صمسين (91) من أكي إل    المكطب   فرف
 .  اإللكط رني  ال فرف

 Electronic Resource  اإللكط رنيت  للمصتهد  م كتزا   المكطبت  ططيتمن كمته 

Center (ERC) إلت    النفتهذ ف اطتر  عمت  محيت  (22) متن مؤلفت  بشتبك  يت طبي التذي
، CD-ROM  المط اصت  األقت ا  براستي  مشتدل  بيهنته  قهعتد ( 222) متن أكيت 

لت   ر  ( 222، 222)إلت   يتهف  إ ،اإلنط نت  فتي كهملت  رنصتر  رصتحف ملفته ا 
متن   متهد  مليترن رحترالي عاالصطت ا بت ا ا  متن شتهمل  رمامرعت  در يت  عنترانلتف أ

 المكطبت   راد ريستطييع عمته راأل   ،العلميت  المعهلتد متراد معظتم طؤلتف المصتد ا 

 www فتي  المنشتر   الاديتد  ل فططهحيته  ريترمي أستبرعي متن طصتنيف االستطفهد 
 مكطبت  رطيتم ،للمكطبته  اإللكط رنيت  البيهنته  قراعتد فتي للبحتث شتهمل  رم ااعت 

 العمت  أدرا  بثحتدث متزرد  حدييت  ميهلعت  قهعت  (٥١١) علرمرال رالصنهع  األعمه 

 . (شص ) ١٥١١ من أكي  يرميه   طسطقب  رلي، عم  محيه  حراسيب ذل  في بمه
 San Francisco Public العامـة المكتبـة نشـاءإ   فرانسيسـكو سـان وفـي -ب

Library 

 لفت مؤ  كبيت   حهستربي  بشتبك  م طبي  رلي درال  مليرن (242بلد  كلفطهه )

 الرستهفي منطاته  أدل  رطحطري، اإلنط ن إل    النفهذ ف اطر  محي  عم  (١١١١)من
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 ف ارطتر  لأليفته  إلكط رنتي اكطشتهف م كتز ططيتمن كمته، Multi Mediaالمطعتدد  

، اإلحصتهفي  المطحتد  األمتم رطقته ي ، رال قميت  النصتي  البيهنته  قراعتدإلت    النفتهذ
 (متن أكيت  يرميته   رطستطقب ، الطكنرلرايت  صته رالملص الطيبيقيت  العلترم فتي رطقته ي 
  . شص ) ٩١١١

 وبريطانيـا فرنسـا فـي الكبـرى العامـة المكتبـات مجمعـات أن المختصون ويالحظ    

 بمته الطكنرلرايت  الرستهف  بثحتدث طاهيزلته رطم طنظميهه أعيد أر بني  واليابان وألمانيا

 ف اطتر  الطتي المعلرمته  بكه رشت المعلرمته  رطكنرلرايته اإللكط رنيت  ال فترف ذلت  فتي

لت   ر  إنط نت إلت    النفتهذ -CD مط اصت  أقت ا  علت  داصليت  إلكط رنيت  مصتهد ا 

ROM   بهألصتذ الحدييت  الكبت  ، المكطبه  بدأ  فقد الع بي الرين في األم  ركذل 

 . حدييه   المنشث  المكطبه  في رصهص  المعلرمه  طقهنه  بثحدث

 التكنولوجية : معةالجا في المركزية المكتبة تجربة
 كزيتتت  للاهمعتتت  الطكنرلرايتتت  المطراصتتت  للبهحتتتث فتتتي المكطبتتت  الم ن الستتتعيمتتت

الطقنيتته  الحدييتت  رالطحتتر   بيفت  المنهستتب  رالم فمتت  الستطعمه ف  الارطتتر  ن عهمتته  شت يعل
)االلكط رنيت ( استطيهع   الصتدمه  المحرستب إلت   من طقديم الصدمه  الطقليدي  فيهته 

الصتدمه  إلت   رستيطم الطيت ق  ،بته  الم كزيت  المطقدمت  رالمطيتر  ن طكرن متن المكطأ  
 : المحرسب  الطي طقدمهه المكطب  الم كزي  في الاهمع  الطكنرلراي  رعل  شك  نقهي

)اخلي( رفق  قهعتد  بيهنته   الفه س المحرسبإل   طم طحري  الفه س البيهقي  -2
كهمت  عتن الفهت س رطتم االستطدنه  بشتك    WINISISصهصت  بنيت  علت  نظتهم 

ق بطاميتد الفهت س البيتهقي فيت   عتن لتذا العمت  الرحيتد فتي العت ا ريعد البيهقي
الفهتت س البيتتهقي فتتي البحتتث  كييتت  متتن التتدر  الع بيتت  راألانبيتت  الزالتت  طستتطعم 

المعلرمت  بشتك  ست يع إلت   الرصر   ن  مصهد  المعلرمه  في مكطبهطهه إذ أ عن
في الرق  ال الن بعد ظهتر  الطقنيته  الحدييت  ردقيق لر مه يبحث عنه المسطفيد 
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رقد راكب  المكطب  الم كزي  في الاهمع  الطكنرلرايت  لتذح ، المطنرع  في الماطمع
الطير ا  رالطقنيه  بعد ظهر  حهال  من العتزرف عتن ا طيتهد المكطبته  رم اكتز 

االنط نتتتت  يلبتتتته  للستتتت ع  فتتتتي الحصتتتتر  علتتتت  إلتتتت   المعلرمتتتته  راطاتتتتهح المستتتتطفيد 
عيتته  المكطبت  الم كزيتت  كهفتت  ربتدعم متتن  فهستت  رباهتترد ف يتق عمتت  أ   ،معلرمت ال

الاهمع  بطزريد المكطب  بعدد ايد من الحراسيب طم عم  شتبك  معلرمته  داصليت  
ن طتتم د أ  فتتي المكطبتت  ل ستتط اهع رالبحتتث عتتن المصتتهد  المراتترد  فتتي المكطبتت  بعتت

، قبت  منظمت  اليرنستكرالمتدعرم متن   WINISISبنه  قهعتد  بيهنته  رفتق نظتهم 
العت اق رقتد طتم طنصتيب النظتهم فتي أقستهم الاهمعت   كيت  اهمعته رالمسطعم  فتي أ

 . طد يبه  العملي  ال زم  السطعمهله ا ا  الكهف  مع إ

يه ي  الصهص  بهلاهمع  رقد ريتع  علت  مرقتع بنه  قهعد  بيهنه  لل سهف  راأل-5
االيتت ع علتت  كهفتت  المعلرمتته   مكتتهن، ربهإلالاهمعتت  فتتي حقتت  المكطبتت  الم كزيتت 

ريمكتتتتتتن  داصتتتتتت  5222الببليرغ افيتتتتتت  لل ستتتتتتهل  متتتتتتع مستتتتتتطصل  لهتتتتتته لدهيتتتتتت  عتتتتتتهم 
صتتتدا  إركتتتذل  ستتتن   ،)استتتم اليهلتتتب( رالعنتتتران االستتتط اهع عتتتن ي يتتتق المؤلتتتف

 ف   حهليتته  ايتت ب الاهمعتت  الطكنرلرايتت  رالمطتتر ل  لكهفتت  ال ستتهف  المناتتز  متتن ال ستته
ك  التتر قي داصتت  المكطبتت  رالعمتت  اتته ي علتت  الشتتعلتت  شتتك  أقتت ا  فيتت   عتتن 

طحريتت  النستتخ الر قيتت  للستتنرا  الستتهبق  المناتتز  فتتي القتت ن المهيتتي علتت  شتتك  
 . الكط رني رباهرد منطسبي المكطب  الم كزي 

ا ا  طيبيقتته  الايتت  بتتإ لصهصتت  بهلمكطبتت  الم كزيتت طستتريق صتتدمه  المعلرمتته  ا -1
استتطيهع  المكطبتت  إذ  ؛فتتيس بتتر علتت  ال(Library 2. 0 )اليتتهني للمكطبتته 

الحديي  الطي ظه    الم كزي  في الاهمع  الطكنرلراي  من االسطفهد  من الطقنيه 
 طسريق الصتدمه  بشتك  ماتهني لإيت ع عليهته متن هسطعمه  صي   بفي الفط   األ
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هلطراصتتتتتتت  ب مكتتتتتتتن متتتتتتن المستتتتتتتطفيدين التتتتتتذين يستتتتتتتطعملرن االنط نتتتتتت اكبتتتتتت  عتتتتتتدد م
 . (1)االاطمهعي

الطتتتي حصتتتل   حهيتتت  الاه يتتت  الطتتتي طحتتتري علتتت  احتتتدث الكطتتتب  نشتتت   اإلإصتتتدا -4
يف بهلشتك  االلكط رنتي ا ا  عمليه  الفه س  رالطصنبش افهه بعد إ عليهه المكطب 
رقتتتد  ،التتر قي رالطتتتي طحتتتري معلرمتته  ببليرغ افيتتت  كهملتتت  عتتن الكطتتتهبفيتت   عتتتن 

صتدمه   رلتذح الصدمت  لتي متن ،ع ي  عل  الفيس بر  ركتذل  مرقتع الاهمعت 
للمستطفيدين فتي داصت  الاهمعت   ه  ع مترمه  الطي طقتدم بشتك  ياعت  لنهلت  إالمعل

رقتتتد  ،صتتتدا  اليتتتهني، رلتتتي اإلرصه اهتتته عتتتن مقطنيتتته  المكطبتتت  الم كزيتتت  الحدييتتت 
رزعتتتت  علتتتت  اهمعتتتته  القيتتتت  كهفتتتت  رالمؤسستتتته  العلميتتتت  فتتتتي داصتتتت  الاهمعتتتت  

 .  رصه اهه

رنيتتت  رر قيتتت ( الطتتتي ططيتتتمن معلرمتتته  صتتتدا  نشتتت   المعلرمهطيتتت  بشتتتك  )الكط  إ -2
صت ق رالمعلرمته  بشتك  عتهم ططحتدث عتن األمطنرع  مصطصت  بشتؤرن المكطبته  

النهنرطكنرلراي فتي  به  رالطقنيه  الحديي  في اسطعمه المهني  للعهملين في المكط
عتت و نشتتهيه  المكطبتت  الم كزيتت  فتتي كطبتته  رم اكتتز المعلرمتته  فيتت   عتتن الم

انبيتتتت  ، رمنهتتتته شتتتت ا  التتتتدر يه  األلمكطبتتتت  رمقطنيهطهتتتته الحدييتتت قستتتتهم ا، رأالاهمعتتت 
مراتتترد  علتتت  مرقتتتع الاهمعتتت   ييتتته  ، رأالمطصصصتتت  بهلشتتتؤرن العلميتتت  رالهندستتتي 

 .  صدا  العدد اليهني بداي  العهم المقب رسيم إ ،رالفيس بر 

رقتتد نشتت   صتتر   ،مهنتت  العهمتت  للمكطبتت  الم كزيتت إقهمتت  معتته و للكطتتهب فتتي األ -2
عتت م عنهتته رلتتي عديتتد  ، راإلعتت ن و علتت  مرقتتع الاهمعتت  ل يتت ع رلإالمعتت

                                                 

 سهل  المكطب ، . 0 .2مؤيد يحي  صيي . المكطبه  الحديي  راالنط ن  بهسطعمه  طقني  الريب  ((1
 . 048-034،  8100، 3، ع31ما
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رمنهتتته بهلطعتتتهرن متتتتع  ،ربمشتتته ك  ميبرعتتته  در  نشتتت  ع اقيتتت  رع بيتتت  رعهلميتتت 
 .  رزا ا  الدرل  المصطلف  منهه كرزا   الط بي  ررزا   ال يهي  رالشبهب

كطبتتت  دين رالمرالطتتي طفتتتط  بتتهب للطراصتت  بتتين المستتطفي (اطصتت  بنتته)ف  صدمتت  اطتتر  -2
ريتطم ذلت  عتن ُبعتد  ،سفل  راالسطفسته ا رطلبي  اليلبه  الممكن  راإلاهب  عل  األ

بتتتت  الم كزيتتتت  بطزريتتتتد التتتت اغبين مرقتتتتع الاهمعتتتت  الطكنرلرايتتتت  فتتتتي حقتتتت  المكط متتتتن
ر ال ستتتتهف  الاهمعيتتتت  الصهصتتتت  بص ياتتتتي اهمعطنتتتته ربتتتتهلن  الكهمتتتت  بهأليتتتته ي  أ

ن يتطم اي عهتم علت  عنهرينهته العتهلم بعتد أ، رمن كهف  أنحه  ربهلس ع  الميلرب 
 .  قهعد  البيهنه  المرقع للمكطب  الم كزي  من رالمسطصل  المرارد في

صتت   رقتتد طتتم طنصتتيب رطتتد يب العديتتد متتن نهفتتذ رطعتتهرن متتع الاهمعتته  األُ فتتط  م -9
رالكليتته  ركتتذل  منهتته الاهمعتته   ،مؤسستته  الدرلتت  علتت  نظتتهم المكطبتته  اخلتتي

لنهتتت ين رالكرفتتت  رمنهتتته اهمعتتت  بدتتتداد رالمسطنصتتت ي  را ،صتتت  األُ  مؤسستتته  الدرلتتت 
نبتتتته  ركريتتتته رالع اقيتتتت  ركليتتتته  الطقنيتتتت  رالطتتتت اث ردا  الكطتتتتب ربهبتتتت  رطك يتتتت  راأل

ستتتكهن رعتتتدد متتتن المعهلتتتد رالمامتتتع الريتتتهفق ررزا   الشتتتبهب ررزا   اإلعمتتته  راإلر 
 .  العلمي الع اقي

صتتتت  الاهمعتتتت  رصه اهتتتته منهتتتته  يتتتت  دامشتتته ك  منطستتتتبي المكطبتتتت  فتتتتي در ا  طيري -8
ش ا  كهف  منطسبي المكطب    الحهسربي  بإمي  بهسطعمه  الحراسيب للقيه  عل  األُ 
فتي االنط نت  رمنهته  ، ركتذل  در ا  عتن بعتدالم كزي  في در ا  مبطدف  رمطقدم 

ع  ربكهفت  االطاهلته  ص   مطنر ردر ا  أُ  ،الفه س الع بي المرحد حر  اسطعمه 
دا يتتت  لمراكبتتت  الطيتتتر ا  الحدييتتت  ر فتتتع متتتن مستتتطر  عمتتت  منطستتتبي راإلالعلميتتت  

 .  المكطب  الم كزي 

بمنهستتب  التتذك    مهنتت  العهمتت  للمكطبتت  الم كزيتت  علتت  د ع الاهمعتت حصتتل  األ -22
منطستتبي إلتت   رذلتت  لاهردلتته فتتي طقتتدم الصتتدمه   ؛طثسيستتههالصهمستت  رالي يتتين ل
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للعمتتت  المكطبتتتي  رعكتتتس صتتتر   مشتتت ف  ،الاهمعتتت  رالعمتتت  علتتت  طيتتتري  منطستتتبيهه
مع العديتد متن  رالطقنيه  الحديي  الطي طسطعملهه ص ق المهن الحديث من نهحي  أ
 .  ص    من  فهس  الاهمع  رالاهمعه  األُ كطب الشك  رالطقدي

 :جـالنتــائ
 . اإلنط ن  عل  لهه مراقع بدرن الع بي  المكطبه  من األكب  النسب  طزا  ال -١
 فتي للبهحتث المطهبعت  رمتن العتهلم در  مصطلتف فتي المكطبته  متن الكييت  بتدأ   -١

 الريتب طيبيقته  متن االستطفهد  متن طتطمكن كتي اإلنط نت  علت  المطهحت  فهه ستهه طيري 
2. 0 . 

ال قميتت  يمتت  المكطبتت  إلتت   متتن المكطبتت  الطقليديتت  الر قيتت  عمليتت  الطحتتر   ن  طبتتين أ   -1
 رال  عب  ي ث م اح  لي: أ  

عتداد شتبك  قتهد   علت  طدييت  أنشتي  المكطبت  مكرنت  ييف الاهترد راليهقته  إلطك -أ
عته   سهستي  للمكطبت  متن إ  بهلرظتهفف األ   من حهسبه  رب مايته  مصطته   طت طبي الحقته  

  . رفه س خلي رالطعهم  مع قراعد البيهنه 
دافهتتتم رالطزريتتتد بمامرعتتت  متتتن مصتتتهد  طتتد يب المكطبيتتتين راال طقتتته  بمستتتطريه  أ   -ب

 . دا  النظهم في م حلطه الطا يبي المعلرمه  االلكط رني  ط فع من فهعلي  أ  
ج مراين اليعف الطي قد طب ز في طيبيق اناهزا  الم حل  : الط كيز عل  ع يهنيه  
 . رل  رمن يم الطقييم الدر ي الدقيق للصدم  من اميع ارانبههاأل

  المحلتتتي رمتتته يطبتتتع ذلتتت  متتتن يهليتتته:  بتتتي المكطبتتت  بهلمكطبتتته  المنتتتهظ   علتتت  المستتتطر 
 .  رالبد  في طقديم صدمه  المكطب  ال قمي ، اطصه  بقراعد بيهنه  عهلمي 

حتتديطهه يتتر   االطصتتهال  الحدييتت  رالشتتبكه  المطيتتر   رمنهتتته الطدييتت ا  الطتتي أ   ن  إ     
إلتتت     عتتتن ي يقهتتته اعلتتت  المكطبتتته  طستتتع  االنط نتتت  رطزريتتتد المستتتطفيد بهلمعلرمتتته

 ن  البد متن مرااهت  حقيقت  رايتح  رلتي إ   ،مي المكطب  ال قمي  الحديي الطحر  نحر ن
صتتبح  رستتييه  بتتين رأ  ، نراعهتته المصطلفتت  قتتد طتتثي   بهلطكنرلرايتت  الحدييتت المكطبتته  بث
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فهلحراستتيب رطقنيتته  االطصتته  عتتن بعتتد ، المستتطفيد رمصتتهد  المعلرمتته  االلكط رنيتت 
ستتطفيد استتطصدامهه للحصتتر  علتت  متته بإمكتتهن المأ صتتب    المطهحتت  فتتي لتتذح المكطبتته  

ي يتتدح متتتن المصتتتهد  المطتتتراف   فتتي قراعتتتد بيهنتتته  الكط رنيتتت  أغلبهتته فتتتي مراقتتتع بعيتتتد  
 .  رمطف ق  صه ج المكطب 

 :التوصيات
معلرمته  نشه  شبك  معلرمه  محرسب  لطبتهد  البإ عي  الطعهرن بين المكطبه  طف -2

 .  ليههرطسهي  رصر  المسطفيدين إ
الطقنيه  الحدييت   بإش اكهم بدر ا  بهسطعمه  ل  طيري  الم   الرظيفيعالعم   -5

 .  في المكطبه 
به  الاهمعه  المطقدمت  ا ا  الزيه ا  الميداني  لمكطبإ العم  عل  طبهد  الصب ا  -1

 رني رصهص  في الدر  المطقدم  الحراسيب لطقديم صدمهطهه بشك  الكط بهسطعمهلهه
 .  انبي األ

 .  اإلنط ن  عل  لهه مراقع نشه  كهف  بإ  الع بي  المكطبه  رطشايع لزام إ   -4
  يتطعلم المتدرنه  طستم  رالمكطبته  ،المعلرمته  علتم ليلبت  علميت  متهد  استطحداث -2

 طعليميت  اهترد ربتذ  الرق  بنفس االنط ن  راسطعمه  المدرن ، نشه إ عل  اليهلب

 بدايت  فتي طد يستي لكت  رنتهمد نشته بإ ،رالمكطبته  المعلرمه  علم مطصصصي من

 العلميت  بحريته الطد يستي فيته يعت و ،رليت األ يتم العليته الد استه  ليلبت  يتم مت األ

 .  ص يناخ منه ليسطفيد رأ عمل  لطصريب ص يناخ خ ا  عل  ريطع ف
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 رطفعيت  ستنرا  ي ث منذبه  العم  طرقف الذي الاهمع  مكطب  نشه إ مش رع دعم -2

 نأ علت  رالعمت  ،البتهحيين لاميتع رلقته  كبيت  صت ب طكترنل الرزا يت  اللانت  در 
 .  عهلمي  ربمراصفه  الع اق في المسطقب  مكطب  طكرن
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Abstract 

 

One of the essential duties of any educational institution 

is to link the educational process with the development 

requirements. Thus, the success of any educational system is 

achieved by responding to the necessary needs of the 

community that required the development. Any follower to the 

information services could see clearly the rapid development of 

technologies in improving the libraries, especially computers 

and information systems. The libraries are considered as one of 

the most important centers of education. Also, the libraries of 

any university must reflect the latest modern means of 

education to become a center for information sources. Hence, 

this study shows the extent of the progress of international and 

Arabic libraries through the use of modern technologies and 

the shift from traditional paper-based methods in providing its 

services to the electronic methods. After viewing different 

experiences of libraries, such as the University of Jordan, the 

Library of Alexandria, the University of Technology in 

Baghdad, the University of Cornfield in the United Kingdom 

and the British Library public, the survey has a number of 
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conclusions and recommendations. The libraries have a 

prominent role in the developed countries to continue with the 

information revolution, and to reach the community in fast, 

accurate way and throughout the day without stopping.  

 

 
 

 

 


