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Measurement and evaluation are among the basic requirements that
raise the value of work, whether literary, scientific, or institutional.
Therefore, we see most studies heading towards this field, and from
here the researcher set out to adopt it in the axis of electronic
libraries and to show the extent of benefit from their services, and
through this study the aim of the research is to show the electronic
services provided by international and Arab libraries, and models
from these libraries such as the University of Michigan library were
chosen And the Oxford University Library, the University of Jordan
Library and the Alexandria University Library, so that the
comparison between these services is clear through measurement
and evaluation.
The nature of the research required that it consisted of three topics,
the first of which was to clarify the meaning of measurement and
evaluation and the difference between them, while the second topic
included electronic services.

Key words: Measurement, Evaluation, Electronic Services.

Rimar Academy, Fatih,
Istanbul, 34093 Turkey
All rights reserved

1

Researcher, Al Mustansiriyah University, Iraq,
5277

, https://orcid.org/0000-0002-4452-

February 2021, Volume 3, Issue 2
p. 387 - 378

379 Orooba Haider Khudhur AL WAISI

القياس والتقويم ف الخدمات اإل و
لترويي للمكتبات دراس مقاري
ي
عروب

حيدر خض2

الملخص

ً
إلت ترفع من قيمة إلعمل ،سوإء عمال
يعد إلقياس
وإللتقويم ّمن إلمستلزمات إألساسية ي
ً
ً
سات؛ ولذلك نرى أغلب إلدرإسات تتجه نحو هذإ إلمجال ،ومن
مؤس
أم
علميا
أدبيا كان أم
ي
هنا إنطلقت إلباحثة العتماده يف محور إلمكتبات إإللترونية وبيان مدى إالستفادة من
إلت
خدماتها ،ومن خالل هذه إلدرإسة هدف إلبحث ؤىل بيان إلخدمات إإللترونية ي
تقدمها إلمكتبات إلعالمية وإلعربيةّ ،
وتم إختيار نماذج من هذه إلمكتبات مثل مكتبة
جامعة ميشغان ومكتبة جامعة أكسفورد ومكتبة إلجامعة إألردنية ومكتبة جامعة
إالسكندرية لتتضح إلمقارنة بي هذه إلخدمات من خالل إلقياس وإلتقويم.
إقتضت طبيعة إلبحث إن تكون عىل ثالثة مباحث ،كان إألول منها لبيان معت إلقياس
وإلتقويم وإلفرق بينهما ،ف حي ّ
إلثات إلخدمات إإللترونية ،وتناولت يف
ضم إلمبحث
ي
ي
ّ
إلت تقدمها إلمكتبات إلعالمية وإلعربية ،وإنتىه
ونية
لتر
إإل
إلخدمات
إلمبحث إلثالث
ي
ّ ْ
توصلت ؤليها إلباحثة.
إلت
إلنتائج
من
إلبحث بجملة
ي
الكلمات المفتاحي  :إلقياس ،إلتقويم ،إلخدمات إإللترونية.

المقدم :
يش ه ه هههد إلع ه ه ههالم تط ه ه ههورإ اب ه ه ههرإ يف إلنت ه ه ههاج إلفك ه ه ههرر إلن ه ه ههاتج عه ه ههن إلجهه ه ههد إلعل ه ه ه ي وإلبحه ه ه يهت يف مجه ه ههاالت إلمعرف ه ه ههة جميعه ه ه هها،
وبزيه ه ههادة إلبحه ه ههو وإلدرإ سه ه ههات اإدت أعبه ه ههاء إلمكتبه ه ههات ومرإكه ه ههز إلمعلومه ه ههات ومسه ه ههؤولياتها ،ومه ه ههع تطه ه ههور أ ه ه ه ال أوعيه ه ههة
ً
ً
هات إلمعلوم ه ه ه ههات تح ه ه ه ههديا حقيقي ه ه ه هها و ورة حقيقي ه ه ه ه ههة للتطه ه ه ه ه ههور
إلمعلوم ه ه ه ه ههات ،و ه ه ه ه ه ه ل إلطل ه ه ه ه ههب عليهه ه ه ه ه هها ،ووإجه ه ه ه ه ههه أخ ه ه ه ه ي
لموإجه ه ه ههة تغ ه ه ههرإت إلوإق ه ه ههع م ه ه ههن إس ه ه ههتعمال أوعي ه ه ههة معلومه ه ههات مختلف ه ههة وتق ه ههديم خ ه ههدمات متط ه ههورة و يع ه ه ههة ،وم ه ههع ا ه ه ههرة
إل معلوم ه ههات وتط ه ههور إلوس ه ههائل إلتكنولوجي ه ههة ه ه ههرت إلحاج ه ههة ؤىل تق ه ههديم خ ه ههدمات أ ك ه ههر تط ه ههورإ وأ ك ه ههر ؤفه ه ههادة ،وص ه ههاحب
وإلرمجي ه ههات؛ مم ه هها أت ه ههان تق ه ههديم خ ه ههدمات متط ه ههورة ،فالمكتب ه ههات ومهم ه هها ك ه ههان نوعه ه هها ت ش ه ههابه
ك ه ههل ه ه ههذإ تط ه ههور يف إألجه ه ههزة د
يف إلتثه ه ه ه ه ههر مه ه ه ه ه ههن إألحيه ه ه ه ههان يف إألهه ه ه ه ههدإف وإل شه ه ه ه ههاطات إل ه ه ه ه يهت تتمث ه ه ه ههل يف إلعم ه ه ه ه ههل ع ه ه ه ه ههىل ت ق ه ه ه ههديم إلخه ه ه ه ههدمات إلمناس ه ه ه ههبة
ً
الحتياج ه ه ههات إلمسه ه ه ههتفيد ن وس ه ه ههعيا م ه ه ههن هه ه ههذه إلمؤسسه ه ههات لتحقي ه ه ه ه ه ههت إلرغبه ه ههات وتلبيته ه ه هها عم ه ه ههدت ؤىل إلتنوي ه ه ه ه ههع يف
إلخ ه ههدمات إلمقدم ه ههة؛ وذل ه ههك تبع ه هها للطلب ه ههات إلموجه ه ههة م ه ههن إلمس ه ههتفيد ،وذل ه ههك محاول ه ههة منه ه هها ت دي ه ههة إلو يف ه ههة إلمنوط ه ههة
وت رف ه ه ه ههع إلمسه ه ه ههتوى إلفك ه ه ه ههرر وإلعل ه ه ه ه ي لروإده ه ه ه هها ،وتحقي ه ه ه ه أ كه ه ه ه دهر قه ه ه ههدر مه ه ه ههن إحتياجه ه ه ههات إلمس ه ه ه ههتفيد ن ،ؤذ
به ه ه ه هها أال ي
أص ه ه ه ههبحت إلو ه ه ه ههائف إلتقليدي ه ه ه ههة قليل ه ه ه ههة إلفائ ه ه ه ههدة وه ه ه ههذإ تطله ه ه ههب منهه ه ه هها يف إلوق ه ه ههت ذإت ه ه ههه إعتم ه ه ههاد خ ه ه ههدمات معلوم ه ه ه ههات
ؤلتروني ه ه ههة حد ث ه ه ه ههة ترتك ه ه ه ههز أساس ه ه ه هها ع ه ه ه ههىل إلتكنولوجي ه ه هها إلمتمثل ه ه ههة يف ت دي ه ه ههة خ ه ه ههدماتها ،ث ه ه ههم ت ه ه ههوفر إلخ ه ه ههدمات إلحد ث ه ه ههة
إالنتقات...... ،إلخ.
كاإلنرنت ،وإإلحاطة إلجارية ،وإلبث
ي
ؤن إلرإي ه ه ههد إلهائ ه ه ههل يف كمي ه ه ههة إلمعلوم ه ه ههات إلناتج ه ه ههة وإلم شه ه ههورة أص ه ههبح إ ن م ه ههن إل ه ههعب إلس ه ههيطرة عليهه ه هها وإل ه ه ههتح م به ه هها
وم ه ه هها إنعك ه ه ه ه عن ه ه ههه م ه ه ههن تزإي ه ه ههد يف إحتياج ه ه ههات إلمس ه ه ههتفيد وتنوع ه ه ههه ،وا ه ه ههذلك هه ه ههور تقنيه ه ههات حد ثه ه ههة للمعلوم ه ه ههات م ه ه ههن
ه ه ه ه نها تط ه ه ههوير ط ه ه ههرق إلح ه ه ههول ع ه ه ههىل إلمعل وم ه ه ههات وأس ه ه ههاليبها ومه ه ه ههدى توإفقه ه ه هها م ه ه ههع طبيع ه ه ههة خه ه ه ههدمات إلمعلوم ه ه ههات
ً
إإللتروني ه ه ه ههة للمكتب ه ه ه ه ههات ومرإكه ه ه ه ه ههز إلمعلوم ه ه ه ه ههات فض ه ه ه ه ههال عه ه ه ه ههن إل ه ه ه ههدور إل ه ه ه ههذر تؤدي ه ه ه ههه يف ه ه ه ههل إلتط ه ه ه ههورإت وإلتحه ه ه ه ه ههوالت
إلتكنولوجيه ه ههة ،له ه ههذإ جه ه ههاءت إلدرإسه ه ههة إلحاليه ه ههة ب ه ه ه هورة إلتعه ه ههرف عه ه ههىل خ ه ه ههدمات إلمعلومه ه ههات إإللتروني ه ه ههة يف إلمكتب ه ه ههات
إلعالمية وإلعربية.
وي ههه ه ههدف إلبح ه ههث ؤىل بي ه ههان إلخ ه ههدمات إإللتروني ه ههة إل ه ه يهت تق ه ههد مها إلمكتب ه ههات إلعالمي ه ههة وإلعربي ه ههة ،وم ه ههن ه ه ههذه إلمكتب ه ههات
مث ه ههل مكتب ه ههة جامع ه ههة ميش ه ههغان و مكتب ه ههة جامع ه ههة أكس ه ههفورد ومكتب ه ههة إلجامع ه ههة إألردنيه ه هة ومكتب ه ههة جامع ه ه ههة إالسه ه ههكندرية ،
ثم تتضح إلمقارنة بي هذه إلخدمات.
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ويتكون إلبحث من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة.
 إلمقدمة :ذارت فيها سبب إختيار إلموضوع وخطته
 إلمبحث إالول :إلقياس وإلتقويم و إلفرق بينهما
إلثات :إلخدمات إإللترونية
 إلمبحث
ي
 إلمبحث إلثالث :خدمات إلمعلومات إإللترونية يف إلمكتبات إلجامعية إلعالمية وإلعربية:
 إلخاتمة :وذارت فيها أهم إلنتائج.
المبحث األول :القياس والتقويم و الخدمات اإل و
لترويي للمكتبات
المطلب األول :معن القياس والتقويم
إلقياس لغة :من فعل قاس بمعت قوم وهو إلتحق من إلقياسات بوإسطة معيار.
ً
إلت يح ل عليها إلفرد يف إختبار ما 1.
إصطالحا :هو إلقيمة إلرقمية ي
ً
إلت بذل إلشخص جهدإ لتحقيقها من خالل وسائل مختلفة.
إلتقويم :فهو إلح م عىل مدى تحق إألهدإف ي
إلثات :إلفرق بي إلقياس وإلتقويم
إلمطلب
ي
ت
1
2
3

إلقياس
ً
ي ف إلسلوك كميا
يعتمد عىل أدوإت مقننة ( إلثبات ،إل دق،
إلموضوع)
جزت هتم فقط بالمعلومات إلرقمية وال يدرس
ي
إألسبا وإلعالقات

إلتقويم
يح م عىل قيمة إلسلوك ويعدله
يعتمد عىل مجموعة من إألس وإلمبادئ
ً
ً
كميا وايفيا ( إلتعاون ،إلتمير ،إلشمول)
امل هتم بمعرفة إألسبا وتقديم إلحلول
وإلعالج

المبحث الثان :الخدمات اإل و
لترويي
ي
ً
تعريف الخدم لغ :
ً
َ َ
َ َ َ َ
خدم ِخدمة وجمعها خدمة وخدمات ،فمعت خد َم إلرجل رجال آخر ،أر مهنة
عرف قاموس قطر إلمحيط إلفعل خدم ي ِ
ي ِ
ََ
َ
وعمل له ،فهو خادم جمع خدإم وخدم ،ومؤنثها خادمة وخدمات ،ومعت ؤختدم إلرجل أر يخدم نفسه ويقدم لنفسه
خدمة ،ومعت فعل أخدم أر وهب خادما وجعله يخدمه( .)2أما قاموس إلمحيط إلخدمة ب نها إلقيام بشؤون خص أو
ؤليه خدمة أو خدمات أر قدم له مساعدة( .)3بينما يعرفها معجم إلرإئد ب نها تقديم
مؤسسة أو غر ذلك ،ومعت أسدر ِ
عمل أو مساعدة ،وأن يخدم خص خ ا آخر أر أن يكون تحت ت فه ()4
ً
 - 2تعريف الخدم اصطالحا:
إالصطالح لكلمة خدمة عن ت صيلها إللغور .ؤذ ؤن كال منهما ي بان يف قالب وإحد من حيث إلتعبر
ال بتعد إلت صيل
ي
عن معت إلقيام بشؤون إألخرين ووضع إلذإت تحت ت فهم ،ويجمع إلمخت ون عىل إنه ال يمكن وضع تعريف محدد
إلت تش ل منطلقا للنظر ؤليه ،وقد وردت
وموحد لتعريف إلخدمة ،نظرإ لتعدد وجهات إلنظر وتشعبها وإختالف إلزوإيا ي
ً
يف إألدبيات من مختلف جوإنبه إلعديد من إلتعاريف ،من أبسطها ذلك إلذر يعد إلخدمة عمال يقوم به خص أو
ّ
مادر أو من دون مقابل وهناك من ربط مفهوم
مجموعة أ خاص أخرين ،أر أن يضع نفسه تحت ت فهم ،بمقابل
ّ
إلخدمة بوإجبات إلموإطن تجاه إلدولة مثل :إلخدمة إلوطنية وإلخدمة إلعسكرية وإلخدمة إلمدنية ( .)5يف حي أن
ً
ّ
إلت عرفتها موسوعة :EncyclopediaUniversalis
هناك من عد إلخدمة تجسيدإ لمفهوم إلخدمة إلعمومية ي
ر
إلت تو فها هيئة عمومية ألدإء مهمة
ت مجموعة إإلم انيات إلبشية وإلمادية ي
من إلناحية إلعلمية :إلخدمة إلعمومية يمعينة.
إلت تضطلع إلهيئات إالدإرية بمهمة
ت مجمل إل شاطات ذإت إلمنفعة إلعامة ي
من إلناحية إلو يفية :إلخدمة إلعمومية ي.
إلت تدخل ضمن وإجبات إلدولة تجاه إلموإطني ( )6وهناك من
وت تهدف ؤىل تلبية إالحتياجات إالجتماعية ي
أدإئها ،ي
ً
ّ
ؤاد ورة إلتمير بي إلطابع إلالمادر للخدمة وإلمنتوج ر
اشء مادر ملموس ،يعدها أعماال وإنجااإت وأف ارإ غر
ي
إلت مخارجها ليست فريائية ،وتستهلك يف إلوقت
ادية
ملموسة ت تج من إلمرإف إلخدمية وتمثل كل إألنشطة إالقت
ي
....
إلت تشبع حاجات معنوية
إلذر ت تج فيه وتقدم قيمة مضافة يف أ ال متعددة( نقل ،صحة ،تسلية ،تثقيف ،ت مي ) ي
للمشرك أو إلمستهلك عىل إعتبار أن عن إلمعنوية يف إلخدمة هو مفتان إلتمير بينها وبي إلسلعة إلمادية (.)7
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ألكر قدر ممكن
إلت تقدمها إلمكتبة للقارئ يك يقوم ب فضل إستعمال د
وع ِرفت خدمات إلمعلومات ب نها كافة إل سهيالت ي
إلت
تعت باألنشطة وإلعمليات وإلو ائف وإالجرإءإت وإل سهيالت ي
من مقت ياتها ب قل إلت اليف( .)8وتعرف اذلك" :ب نها ي
تقوم بها إلمكتبات ومرإكز إلمعلومات ممثلة يف إلعاملي لد ها من أجل خل إلظروف إلمناسبة لوصول إلباحث أو
إلت تحتاجها ب ع إلطرق وأيشها من أجل ؤ باع حاجاته ورغباته من
إلمستفيد ؤىل م ادر إلمعلومات ي
إلمعلومات"( .)9وع ِرفت خدمات إلمعلومات عىل ؤنها إلجهود إلرإمية ؤىل إلتعرف بسجالت إلمعرفة ،وتهيئة سبل إإلفادة
منها ،ومساعدة إلباحثي عىل أن يسلتوإ سبيلهم ب مان
المبحث الثالث :خدمات المعلومات اإل و
لترويي يف المكتبات الجامعي العالمي والعربي :
عر ب ات
تقدم إلمكتبات مجموعة من إلخدمات تسىع منها ؤىل تفعيل دورها سوإء دإخل
مبات إلمكتبات أو خارجها د
ي
إالت ال إلمختلفة ومن هذه إلمكتبات:
ً
أوال :مكتب جامع ميشيغان (Michigan University Library )MUL
ً
أسست جامعة ميشيغان ( )MUعام 1817م يف د رويت  Detroitوكان هذإ قبل أن ت بح والية ميشيغان والية رسميا،
أكر إلجامعات إألمريكية ،وتعد أكر
ت أقدم جامعات إلواليات إلمتحدة إألمريكية ووإحدة من د
وقد أصبحت إليوم ي
وت من
إلجامعات إألمريكية ؤنفاقا عىل إلبحث إلعل ي  ،وتمتلك أفضل إلمرإكز إلطبية عىل إإلطالق بالواليات إلمتحدة ،ي
مكتت يضم ) (19مكتبة بما يمثل ) )24مجموعة ويبلغ حجم
أغىل إلجامعات إألمريكية وتمتلك إلجامعة مكتبة أو نظام د ي
مقت ياتها نحو ) )8027مليون مجلد بمعدل ايادة سنوية ) )177ألف مجلد سنويا وقد صنفتها جمعية إلمكتبات
ت إلمكتبة إألكاديمية إألوىل عىل مستوى
إلبحثية (ARL) Association of Research Librariesعام ( )2005عىل ؤنها ي
حوإىل
يضم
إلذر
Jstor
بيانات
لقاعدة
ت إلمقر إالم
ي
إلواليات إلمتحدة إألمريكية ،وتعد مكتبة جامعة ميشيغان ي
) )750,000صفحة رقمية لموإقع ترجع لما قبل عام ) (1900لدوريات يف إلتاري ههخ وإالقت اد وقد قامت إلجامعة مؤخرإ
بمشوع رقمنة إلتتا بالتعاون مع غوغل  Googleوثم ؤقرإر إلمرحلة إألوىل من ر
ف  31أغسط عام ( )2006ر
إلمشوع
ي
.)10(Google archive retrieval
مكتب جامع ميشيغان الرقمي :
ت سست هذه إلمكتبة إلرقمية عام 1996م لتكون بمثابة إلب ية إلتحتية لمجتمع إلجامعة ،وتش ل إلمكتبة إلرقمية
إلجامىع بجامعة ميشيغان ،وتتضمن نظام إلوصول لم ادر إلمعلومات ،وخدمات إلرقمنة .وتمثل هذه
للمجتمع
ي
ً
إلمكتبة إلرقمية  DLPSفرعا أو قسما من مكتبة إلجامعة ،وجزءإ من قسم إلمكتبات وتكنولوجيا إلمعلومات ،وتعد هذه
إلمكتبة إلرقمية مسؤولة أيضا عن توسيع إلخدمات إلمكتبية إلرقمية ،وتحتضن إلخدمات للمؤسسات إألكاديمية وبعض
إلمؤسسات إألخرى.
ر
وكانت جامعة ميشيغان قد أعلنت يف إألول من وليو عام 2005م مبلغ ) )165ألف دوالر لمشوع إلرقمنة حيث إلحفظ
إلرق ي وإم انية إلوصول وإإلتاحة لهذه إلموإد إلمرقمنة ،وتستعمل إلمكتبة هذه إلمرإنية لغرض توسيع إلمجموعات
إلضوت وإل سخ لمجموعة من إألطال
إلتاريخية لوالية ميشيغان وتعزيزها ،وإلتاحة إلموإد إلتاريخية إستعملت إلمسح
ي
إلخاصة بالوالية ،وت يح ( )DLPSإلوصول ألكر من مليون مادة رقمية ت يح ( )DLPSمجموعة من إلخدمات إلرقمية
ت:
لخدمة إلمجتمع
إلجامىع ،وجمهور إلمستفيد ن من دإخل إلجامعة وخارجها ،ولعل أبرا إلخدمات ي
ي
-1توصيل إلموإد إألصلية  Orginal Materialsبما فيها إلتتب ،إل ور ،مجلدإت من إلدوريات ،إلوثائ إلنادرة ....ويمكن
تحويلها للح ول عىل إلش ل إلرق ي .
-2إلسمان للمستفيد بوضع موإده وتمكينه من ؤتاحتها  Onlineاجزء من إلمجموعة إلرقمية للمكتبة.
 -3توىل مجموعة من إلعاملي  Staffمساعدة إلمستفيد يك يحدد إلنمط أو إلش ل إلرق ي إألمثل إلتاحة إلموإد عىل وف
طبيعة إلمادة إألصلية وإحتمالية إستعمالها.
وت عىل إلنحو إ يت:
إلخدمات
من
وتقدم مكتبة جامعة ميشيغان مجموعة
ي
خدمات مكتبة جامعة ميشيغانMichigan University Library Servics )MULS(:
 خدمة إإلعارة Borrowing and Circulationقوإعد خدمات إإلعارة.
 خدمات توصيل إلوثائ  DeliveryServicesإلتتب غر إلمتاحة بالمكتبة وإلموإد إألخرى ويتم توفرها من خالل:
أ-خدمات دإخل إلمنظومة نفسها (من مكتبة ألخرى).
إإلعارة إلتعاونية بي إلمكتبات (.Inter Library Loan )ILLج-إلتتب إلت يح ل عليها وتوفر من مستودعات أخرى ً
بناء عىل طلب مسب .
ي
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 خدمة حجز إألوعية  CourseReservesل الح مقررإت درإسية ويسمح للطالب بالبحث من فهرس إلمكتبة
 Mirlynللتعرف عىل خدمة إلموإد إلمحجواة للمقررإت إلدرإسية ،أو من رإبط خاص لخدمة هذإ إلغرض
 ToolsCourseSiteويسمح باألسئلة وإلرد عليها  Ask usوتقدم هذه إلخدمة ألعضاء هيئة إلتدري .
ات موضوعية Subject Specialists
 أخ ائيو إلمعلومات عىل وف تخ
 ورش إلعمل .Work shop and Totorials
وإن بع ه ههض إلخ ه ههدمات تت ه ههان مجان ه هها لءعض ه ههاء ومدفوع ه ههة لغ ه ههر إألعض ه ههاء ،وهن ه ههاك خ ه ههدمات أخ ه ههرى مث ه ههل توص ه ههيل نسه ه ههخة
مه ههن إلرسه ههائل إلعلميه ههة إألمريكيه ههة (نسه ههخة ؤلترونيه ههة) مقابه ههل مه ههدفوع وإخه ههرى يمكه ههن توفرهه هها عه ههن طري ه ه إس ه ههتعارتها م ه ههن
 ILLوتوجد إستمارإت  Formsمتاحة  Onlineلتجديد إإلعارة ،طلبات ر
إلشإء ،تقديم إلطلب.......إلخ.
 Informationمعلوم ه ه ههات مقدم ه ه ههة لجميه ه ههع فئ ه ه ههات إلمسه ه ههتفيد ن ومقسه ه ههمة عه ه ههىل فئه ه ههات :ط ه ه ههال م ه ه هها قب ه ه ههل
of 
إلتخه ه ههرج ،طه ه ههال مه ه هها بعه ه ههد إلتخه ه ههرج وإلدرإسه ه ههات إلعليه ه هها ،أعضه ه ههاء هيئ ه ههة إلته ه ههدري  ،إلمسه ه ههتفيدون ،خريجه ه ههو كليه ه ههات
إلجامعة ،أعضاء هيئة إلتدري إلمتقاعدون ،إلزإئرون.
 إلم ه ه ه ههادر Resourcesفه ه ه ه ههرس إلمكتب ه ه ه ههة ه ه ه ههيح إلبح ه ه ه ههث إلبس ه ه ه ههيط وإلبح ه ه ه ههث إلمتق ه ه ه ههدم ،أدوإت إلبح ه ه ه ههث م ه ه ه ههن
مقاالت وقوإعد بيانات مع مالحظة أن إلزوإر لي لهم ح إلدخول وإستعمال كل قوإعد إلبيانات.
 إلمس ه ههاعدة Helpمتنوع ه ههة وتق ه ههدم إلمس ه ههاعدة ع ه ههن طريه ه ه إس ه ههتقبال إألس ه ههئلة وإل ه ههرد عليه ه هها م ه ههن جمي ه ههع مس ه ههتفيدر
إلجامىع.
إلنظام ب ل فئاتهم ؤر ادإت خاصة بالدروس وورش إلعمل ومعلومات عن نظام إلحرم
ي
 Ask us يسمح بتقديم إألسئلة ب كر من نمط.
المبادرات الرقمي :
ر
مشوع رقمنة ميشيغان (Michigan Digitization Project )M Book

ر
لقد إ رات جامعة ميشيغان مع غوغل  Googleيف مشوع رقمنة كل إلموإد إلمطبوعة وإلمقتناة بمكتبة
إلجامعة وسميت إلمجموعة إلمرقمنة  MBookوقد ت ّ
وصل لهذه إلمجموعة عن طري إلفهرس .Mirlyn
 إلفهرس إلموحد  OAIsterوإلمتان من إلرإبط www.OAlster.org
وهو فهرس موحد Union Catalogللم ادر إلرقمية وي يح إلوصول لما زيد عن 12مليون م در من أكر من
 800مستودع مختلف ،وت نوع إلموإد ما بي ن وص ،وموإد سمعية أفالم ،وقوإعد بيانات ويبلغ عدد إلمسهمي يف
ً
هذإ إلفهرس إلموحد نحو ( )925مسهما بما زيد عن  14مليون تسجيلة وعولجت إلم ادر ورقمنت باستعمال:
()ON-PMH
ر
مشوع رقمن ميشيغان Michigan Digitization Project
ومن هذإ إلفهرس يح ل إلبحث بالعنوإن ،إلمؤلف ،م رش إلعمل ،إلموضوع ،إللغة ،أو إل سجيله كاملة ،وي يح إلبحث
بالنوع Typeصور ،صوت ،فيد و.......إلخ  .وإلنتائج ت يح بيانات أوسع مثل إلجهة إلمساهمة يف أدخال إلبيانات.
 إلبوإبة إإللترونية University Library Gate way Website
ت
تكون
أن
هو
إلمبادرة
هذه
من
وإلمرىم
2007
أكتوبر
إلمرحلة إلتجريبية للبوإبة كانت يف إلمدة من مارس –
ي
إلبوإبة إلرئيسة لجميع إلموإقع إإللترونية إلخاصة بمكتبة جامعة ميشيغان وإلمتاحة عىل بكة إلويب وموقع
إلبوإبة(.)11
ر
إألكر للمكتبة إلرقمية وهو
إلهدف
من
اجزء
وع
إلمش
هذإ
جاء
SFX
LabeL
&
Menu
وإلقوإئم
إلكاملة
 إلن وص
د
تحقي خدمة توصيل إلوثائ  Document Deliveryوتتمثل هذه إلخدمة يف توفر إدإة تقدم من مكتبة إلجامعة
عبارة عن إخت ار يقود للح ول عىل إلن وص إلكاملة( SFX )Shortcut of Full Textوذلك عن طري إالت ال
إلمبا ر وإلح ول عىل إلمقاالت اذلك يقدم رإبط للخدمات إلمكتبية إالخرى وعندما بحث يف عدد من قوإعد
إلبيانات إلخاصة بالمكتبة إلجامعية يكون هناك مفتان  SFXأو رإبط من نه إلتوصيل لقائمة من إلخيارإت.
وت خدمة تمثل
 مستودع إإلنتاج إلفكرر إلعل ي ( )Deep Blue Institutionnal Repositoryتتان يف إلرإبط( .)12ي
إلت من
إلعلمية
إألساس هو ؤتاحة إلوصول لءعمال
إلبيئة إلفكرية إلرية لمجتمع جامعة ميشيغان  ،وإلهدف
ي
ي
فىه تمثيل ألعمال إلعلماء وإلعروض
نها إن تجعل جامعة ميشيغان قائدإ يف إلبحث ،إلتعليم ،إالبت ار وإالبدإع .ي
إلعلمية وإلمرإجعات إلعلمية  Peer Reviewوحت أعمالهم إلمتبادلة مع إلطال بش ن ؤسهاماتهم وأعمالهم
إلممثلة إلنتاجهم إلفكرر أو ت اليفهم ،وتقدم هذه إلخدمة وسيلة إلح ول عىل إألعمال إلعلمية وإإلبدإعية إلفنية
أجرت من إلجامعة وتعتمد هذه إلخدمة إستعمال تقنية  Dspaceوباستعمال رإبط هذه إلخدمة وجد محرك
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بحث يح إلبحث إلبسيط وإلبحث إلمتقدم وإم انية إلبحث حرة ومفتوحة لكل إلمستعملي للمكتبة إلرقمية،
وي يح إلنتائج مرتبة عىل وف درجة إل لة Relevanceوتتان إلبيانات إلببليوغرإفية إلكاملة وحقول إلوصف
وإلحجم ل إإلتاحة  Formatويمكن إلح ول عىل إل سجيله كاملة وعن طري رإبط لقاعدة إلبيانات إلمتضمنة
ً
للعمل يح ل عىل مستخلص إلدرإسة ،إلمستخلص فضال عن إلمرإجع ،وإلنص إلكامل  pdfوهناك أم انية تقديم
نموذج طلب ؤعارة أو طباعة إلعمل ومتان عنوإن إلمرإسلة.
ً
ثاييا :خدمات مكتب جامع أكسفورد OxfordUniversityLibraryServices :OULSتقدم مكتبة جامعة أكسفورد
مجموعة متنوعة من إلخدمات وتعمل كلها تحت مظلة نظام خدمات معلومات مت امل يضم جميع مكتبات إلجامعة
بما فيها مكتبات إألقسام وإلكليات وحت إلمكتبات إلمؤسسية إلموجودة دإخل إلجامعة وعىل إل فحة إلرئيسة لمكتبة
جامعة أكسفورد نجد ما ي يت:
إلمكتت ب فة عامة وأبرا إلخدمات إلمتاحة وإلفهرس إلمحوسب ،وخدمات
 about us-1حيث إلتعريف بالنظام
دي
ات إلمكتبة.
إلم ادر إإللترونية ،وخدمة سؤإل أخ ي
فهرس إلمكتبة ) Oxford Libraries 'Information System (OLISفهرس موحد لمقت يات جميع مكتبات إلحرم

إلجامىع ،وي يح إلفهرس أكر من  8مليون تسجيله ببليوغرإفية وب فة رئيسة للتتب وإلدوريات .وي يح إلبحث من
ي
ً
بكة إإلنرنت ،ومن ثم فهو متان للعامة ولي فقط ألعضاء مجتمع إلجامعة مشرإ ؤىل حالة إلموإد سوإء يف
إإلعارة ،أو أعدإد إلدوريات ،وترسل منه رسالة للمستفيد ن عند ر إء أو وصول إلتتب إلجديدة ،ومدعم بمعيار
Z39.50
ات  Ask Alibrarianوتتان عىل صفحة هذه إلخدمة نموذج  formلتقديم هذه إلخدمة ،وتدخل إلبيانات
 سل إألخ ي
وت إلذى يمكن منه
إإللتر
يد
إلر
فهناك
إالستمارة
ملء
ف
صعوبة
هناك
كانت
وإذإ
،
وت
إإللتر
يد
إلر
د
عر د
ؤلترونيا د
ي
ي
ي
ر
إلري ههدر ورقم إلف ههاك
ات إلخدمة .وتتههان عىل صفحة إلخدم ههة نفسها إلعن ههوإن د
ؤرسال إالستفسار مبا ة ألخ ي
ورقم إلهاتف ،وعههادة ما يكون إلرد يف  24سه ههاعهة ،مع مالحظههة أن هنههاك بعض إألسئلة أو إالستفسارإت وإلطلب ههات
ً
ربما تستغرق وقتا أطول .
ً
إلجامىع مرتبة ترتيبا هجائيا ،وأمام كل مكتبة معلوماتها
-2إلمكتبههات  Librariesح إ بالمكتبهات إلموج ههودة دإخ ههل إلحههرم
ي
وت ،مثالBodleianLawLibraryInformation/Website :
وموقعههها إإللتر ي
-3إلخدمات  Servicesت يح إلمكتبة مجموعة متمرة من إلخدمات نجملها عىل إلنحو إ يت:
 برإمج تعليم إلمستفيد ن  UserEducationProgramsحيث تقدم ورش عمل منتظمة إلكسهها إلمستفيد ن
إلمه ههارإت إلالام ههة للح ول عىل إلمعلوم ههات وإستعمال إلم ههادر إإللترونية ،وت خدم ههة تقدم ألعض ههاء إلمجتمع
ات إلمكتبات  /طال إلدرإسات إلعليا ..ؤلخ ويتوإفر رإبط Link
إلجامىع باحثي  /أعضاء هيئة تدري  /أخ ي
ي
لإلعالن عن هذه إلورش.
 خدمات دعم إلوثائ  Document Supplyوتتمثل يف خدمات إإلعههارة بي إلمكتب ههات ودعم إلوثائ Interlibrary
 Loansand Document Supplyوتقدم معظم مكتب ههات إلجههامعة هذه إلخدم ههة مع إختالفههات طفيفههة يف إلتفههاصيل
ت:
وقيود تقديم إلخدم ههة ،وتقدم هذه إلخدمة لثال فئات من إلمكتبات ي
إلجامىع.
أ-إعضاء إلحرم
ي
إلجامىع ( ويتم إلدعم عن طري ؤتاحة نسخ م ورة )
مكتبات خارج إلحرمي
ج-مكتبات مؤسسية وتابعة لهيئات أو جهات خارج نطاق إلجامعة .
 خدمات إلت وير  Copying Servicesتتان هذه إلخدمة يف مقابل مادر محدد وتقدم عىل وف محددة للت وير
وت:
ويتخذ تقديمها أنماطا عدة ي
أ-ت وير إلتتب وإلدوريات.
ت وير إلمخطوطات وإلموإد إلنادرة وأوإئل إلمطبوعات قبل عام 1811م.ج-إستعمال إلكامرإت إلرقمية وإلماسحات إلضوئية  :DigitalCamerasAndPersonalScannersوذلك
بدإية من أكتوبر  2115حيث سمحت إلمكتبة بتقديم خدمة تسمح للمستفيد ن باستعمال إلماسحات
إلضوئية إلشخ ية وإلكامرإت إلرقمية إلشخ ية للح ول عىل نسخ للموإد إلمطبوعة
د-كارت إلت وير  PhotocopyingCardتان كارت خاص بالت وير يشرى ويسمح عن طريقه بالت وير يف
عدد محدد من مكتبات إلجامعة
إلخدمات إلمحوسبة  ComputingServicesوتتان هذه إلخدمة فقط ألعضاء إلجامعة
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المكتبات العربي :
ً
أوال :مكتب الجامع األرديي
ت سست مكتبة إلجامعة إألردنية عام 1962م مع ت سي إلجامعة ،تقدم خدماتها لطلبة إلكليات إلمختلفة وقد أولت
مكتباتها عناية خاصة ووفرت لها مرإنية كافية ألثرإء مجموعاتها من إلتتب وإلدوريات وأوعية إلمعلومات إألخرى
وإدخال إلتقنيات إلحد ثة وإستعمال تكنولوجيا إلمعلومات وتستعمل إلحاسو يف جميع أعمالها وتستعمل نظاما
مرمج إلدإرة إلمكتبات وتقدم إلمكتبة خدمة قوإعد إلبيانات عىل إألقرإص إلمرإصة
حاسوبيا يدىع إألف  Horizonوهو د
( ،)CD-ROMوخدمات إلبحث باالت ال إلمبا ر ( ،)OnlineSearchوتتوفر يف إلمكتبة خدمات ت وير وقرإءة وإست ساخ
للم غرإت إلفيلمية  /ميكروفيلم وميكروفيش (لل حف وإلمجالت وإلمخطوطات وإلوثائ وإلرسائل إلجامعية وإلتتب
ً
إلنادرة وسجالت إلمحاكم ر
إلت تقدم للطلبة دإخل إلمكتبة من متعهد
إلشعية) ،فضال عن خدمة إلت وير
ي
إلفوتوستات ي
خارح تتعاقد معه إلجامعة بحسب إألصول .وتمتلك إلمكتبة موقعا عىل بكة إإلنرنت ،يحتور إلموقع عىل جميع
د ي
إلت تقدمها باللغتي إلعربية وإإلن لرية وتضم إل فحة إلرئيسة معلومات كاملة عن مبت إلمكتبة وقاعاتها
إلخدمات ي
ً
إلفرعية وإلتقسيمات إإلدإرية وإلهي ل إلتنظي ي فضال عن تعريفات وإيضاحات عن مقت يات إلمكتبة ودليلها ،وإلبحث
إ يىل بالفهرس إلموحد للجامعات إلرسمية ويشتمل إلموقع أيضا عىل موقع دليل إلرسائل إلجامعية مع ؤتاحة إلبحث
إ ىل للرسائل إلجامعية كاملة إلنص ،وقد أنجزت إألر فة إإللترونية لحوإىل ( (14ألف رسالة جامعية اجزء من ر
مشوع
ي
ي
قاعدة بيانات إلرسائل إلجامعية كاملة إلنص ،ويوفر موقع مكتبة إلجامعة إألردنية إالطالع من إلموقع عىل دوإئر إلمكتبة
وهي لها إلتنظي ي وتعليمات إلخدمات إلعامة فيها ودليل إلطالب و ر يط أخبار إلمكتبة ،ويضم إلموقع محور إلمكتبة
إإللترونية )) http:/e-Libraryإلذر وفر خدمة قوإعد إلمعلومات وإال رإكات إإللترونية حيث يمكن إلح ول عىل
إلن وص إلكاملة وإلملخ ات للدوريات إلعربية وإألجنبية ؤضافة ؤىل خدمة ( )CD-serverإلذر يحتور عىل أوعية
إلمعلومات إإللترونية إلمرإفقة للموإد إلمكتبية ويوفر هذإ إلموقع خدمة إلوصول ؤىل وإحدة من أضخم إلمكتبات
إإللترونية ف ر
بكة إإلنرنت من دإخل حرم إلجامعة إألردنية
إلشق إألوسط حيث إلنوعية وإلكمية وذلك عن طري
ي
مرحلت إلب الوريوس وإلدرإسات إلعليا إلوصول ؤىل
ف
وطلبتها
إلجامعة
باحت
ان
وبإم
إلجامعة،
شف
مس
ومن
وخارجه
ي
ي
ي
إلت تجاا يف إلجامعات إألعضاء يف إتحاد
إلجامعية
للرسائل
إيدإع
از
مر
وت
إلكامل،
بالنص
ونية
ؤلتر
مجلة
)
10000
(
ي
ً ي
إلجامعات إلعربية منذ عام 1986م فضال عن اونها مراز ؤيدإع لمطبوعات إالمم إلمتحدة ووثائقها منذ عام 1970م
إلدوىل ( )I.M.Fمنذ
إلدوىل( )WBمنذ عام 1999م ،ومراز إيدإع لمطبوعات صندوق إلنقد
ومراز ؤيدإع لم شورإت إلبنك
ي
ي
عام  2001م وتقيم إلمكتبة عالقات ؤهدإء وتبادل للمطبوعات مع مختلف إلجامعات وإلمؤسسات إلثقافية وإلعلمية
حوإىل ( )300مؤسسة عربية
ومراز إلبحو إلمحلية وإلعربية وإألجنبية حيث ت بادل إلمطبوعات وإلم شورإت مع
ي
حوإىل ( )171ألف مجلد لدوريات عربية وأجنبية ورقية ،ويمكن إلح ول عىل ما ال يقل عن ( )40ألف
وتقتت
وأجنبية
ي
ي ً
ات(.)13
اتا بالنص إلكامل علما أن جميع هذه إلتتب باللغة إإلن لرية وتشمل مختلف إلتخ
و
ون يف مكتب الجامع األرديي :
النظام اإللتر ي
آىل إلدإرة قوإعد إلبيانات إلببليوغرإفية ،وبدأت عمليات
إعتمدت مكتبة إلجامعة إألردنية إستعمال نظام معلومات ي
محىل صمم لالستخدإم يف مجال إلمكتبات لجميع
ؤدخال إلبيانات عىل إلحاسو منذ عام  1988باستخدإم نظام
ي
إلعمليات وإإلجرإءإت إلمكتبية وإلخدمات إلمتبعة ،وهو نظام مت امل يشمل أعمال إلرويد وإلفهرسة وإلت يف وإإلعارة
وإلدوريات وإلمرإجع ،ونظرإُ للتطور إلذر يشهده إلعمل يف إلمكتبات يف مجال إستخدإم إلحاسو إستعملت تقنية نظام
أمت خاص لحماية إلتتب وإلمرإجع وإلموإد إلمكتبية إألخرى من إلشقة يف
(إلبارإكود) يف إإلعارة وقد أستعمل نظام ي
ر
وضع اود لكل اتا مع فرة خاصة تفتح من أمي إلمكتبة عند إإلعارة مع يط الص دإخل كل اتا لحما ته من
إلشقة لوجود جرس ؤنذإر يف با إلمكتبة رن يف حالة عدم إالستعارة بانتظام ،ووفرت إلمكتبة جميع إألجهزة
وإلمستلزمات إلالامة الستخدإم هذإ إلنظام وكانت إلمكتبة قد ثبتت قسائم إلبارإكود عىل مقت ياتها كافة من إلتتب
وإلرسائل إلجامعية وقد إتف عىل إلبدء بالعمل عىل توحيد نظام إلمكتبات إلجامعية يف نظام وإحد يخدم إلم لحة
إلعامة للجميع ،وإتفقت عىل تشغيل إلنظام إلجديد عام  2006بعد أن إتخذت إإلجرإءإت إلتفيلة بإنجاحه تمهيدإ
ل شغيل إلنظام إلجديد إلمعروف بنظام إالف ( ،)Horizonوتقوم مكتبة إلجامعة إألردنية بعقد إلدورإت إلتدريبية دإخل
إلمكتبة من أجل رفع مستوى افاءة مو فيها وتدريبهم عىل كل ما هو جديد يف عالم إلمكتبات وإلمعلومات.
قاع البحث ف المصادر اإل و
لترويي :
ي
تتوإفر يف هذه إلقاعة إلبحث عن إلرسائل إلجامعية إإللترونية كاملة إلنص أو ملخ اتها وتتوإفر قوإعد إلبيانات
وإلدوريات وإلتتب إإللترونية وإلمساعدة يف ايفية إستخرإج إلبحو لجميع فئات إلمستفيد ن من أعضاء إلهيئة
إلتدريسية وإلطلبة وإلباحثي ،ولد ها بكة معلومات ضخمة جدإ من حيث إلنوعية وإلكمية مرتبطة باإلنرنت دإخل
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باحت إلجامعة إلوصول ؤىل ما يقار ) )53500اتا ب ر يفات تعود يف إلغالب ؤىل
إلجامىع وخارجه ؤذ بإم ان
إلحرم
ي
ي ً
حوإىل مئة جهاا
عام 1997م فضال عن خدمة إلوصول ؤىل إلعديد من قوإعد إلبيانات إإللترونية إلعالمية من وجود
ي
ً
إلجامىع وإألقسام وإلكليات كافة
حاسو متان للجميع بالدخول فضال عن إستعمال جهاا إلال تو دإخل إلحرم
ي
إلت تشرك بها من دون مقابل (وهناك ر وط وتعليمات خاصة
لالستفادة من قوإعد إلبيانات إلمتاحة من إلمكتبة ي
إلورف ؤىل
إلت لد ها من إلش ل
ي
بالمكتبة عند سحب عدد من إل فحات) .وتقوم إلمكتبة بتحويل إلرسائل إلجامعية ي
وت بالعديد من إإلجرإءإت وبتوإفر أجهزة حد ثة و يعة للت وير إلشي ههع مع ؤعادة فتح إلرسالة وإعادة
إلش ل إإللتر ي
تجليدها يف قسم إلتجليد إلموجود يف إلمكتبة ،ويمكن ألعضاء إلهيئة إلتدريسية إستعمال موقع إلدوريات إإللترونية من
وت ( )http://ezlibrary.ju.edu.joوإالستفادة من محتوياته كافة عن طري إلدخول
خارج إلجامعة عن طري رإبط ؤلتر ي
وت إلخاص بهم ،ويمكن لطلبة إلدرإسات إلعليا إلدخول ؤىل هذإ إلموقع من خارج إلجامعة عن
بوإسطة د
إلريد إإللتر ي
طري إسم إلمستخدم وكلمة إلش()14
ً
ثاييا :مكتب جامع االسكندري :
ت سست جامعة إالسكندرية عام 1938م ،حيث كانت يف بدإ تها عبارة عن كليتي تابعتي لجامعة فؤإد إألول وهما كلية
إلت تليها فتح عدد من إلكليات إلتابعة لها وإيمانا منا بدورها تجاه إلدول
إ دإ وكلية إلحقوق وقد توإلت يف إلسني ي
إلت تد رها
إلعربية وإالفريقية فقد أنش ت جامعة إالسكندرية عام 1960م يف بروت (لبنان)"جامعة بروت إلعربية " ي
ر
وإلت
للجامعة
وتشف عليها اوإدر تعليمية وإدإرية من جامعة إالسكندرية وتضم إلجامعة بي جنباتها إلمكتبة إلمرازية
ي
تهدف ؤىل إتاحة جميع مقت ياتها وخدماتها يف صورة ؤلترونية ل سهيل إلعمل بها واذلك إال رإك يف عدد من قوإعد
إلبيانات إلعالمية لتوفر إحد إالبحا إلعالمية ألعضاء هيئة إلتدري وإلباحثي()15
إلمكتبة إلرقمية للجامعة :ر
مشوع إلمكتبة إلرقمية لجامعة إالسكندرية أحد مشاري ههع تطوير إلتعليم دإخل إلجامعة
ويهههدف ؤىل ميكنة مكتبات إلجامعة وتطوير إلعمل بها وإتاحة جميع مقت يات إلمكتبات وخدماتها يف صورة ؤلترونية
ل سهيل إلعمل بها واذلك إال رإك يف عدد من قوإعد إلبيانات إلعالمية إلتاحة أحد إألبحا إلعالمية للسادة أعضاء
هيئة إلتدري وإلهيئة إلمعاونة وإلباحثي بالجامعة .أضيفت ر
مشوع أنشاء مستودع رق ي للرسائل إلعلمية بالجامعة ؤىل
ر
سبتمر  2009بهدف إلحفاظ عىل ثروة إلجامعة من هذه إلرسائل إلعلمية
مشوع إلمكتبة إلرقمية من هر نيسان
د
ومحاولة تعظيم إالستفادة منها ف مرحلة الحقة للباحثي بالجامعة لالستفادة منها .يسهم ر
مشوع إلمكتبة إلرقمية أيضا
ي
يف توحيد إلجامعات إلم ية لبناء فهرس م ر موحد مما رفع ن م عاليا بما تحتويه هذه إلمكتبات من اتب
وت
عربية واتب ترإ وخرإئط ومخطوطات نادرة بدأت جامعة إالسكندرية يف
د
سبتمر 2009م بإنشاء أر يف ؤلتر ي
إلت أجرت من جامعة إالسكندرية عىل مدى ت ريخها وهذإ إألر يف هام جدإ لحفظ تاري ههخ إلبحث
للرسائل إلجامعية ي
لباحت إلجامعة لمعرفة ما قام به علماؤها من أبحا وتجار علمية أو درإسات
إلعل ي للجامعة وإنجااإتها وليكون عونا
ي
ؤنسانية ح لوإ بها عىل درجة إلماجستر أو إلداتورإه من جامعة إالسكندرية ،ؤىل جانب إلتعرف عىل إالتجاهات
إلمستقبلية لإلنتاج إلعل ي وإلفكرر دإخل إلجامعة وتيسر سبل إلوصول ؤليه ويساعد يف تجنب ؤعادة بحث ما بحث
ً
ر
وت
سابقا يف إلبحو وإلدرإسات يف إلجامعة .هدف إلمشوع ؤىل بناء وتجهر نظام حديث إلدإرة إلمحتوى إإللتر ي
وت للرسائل إلعلمية لجامعة إالسكندرية وتيسر إلبحث وإالسرجاع للباحثي
للرسائل إلعلمية وبناء موحد للش ل إإللتر ي
دإخل إلجامعة من توفر تسجيالت ببليوغرإفية ومستخل ات للرسائل إلعلمية بالجامعة.
خدمات المعلومات اإل و
لترويي و
الن تقدمها المكتب :
ي
آىل يف كل مكتبة يحتور عىل جميع مقت يات إلمكتبة ويوضع إ ن جهاا حاسو مت ل بشبكة
 وجود فهرس ي
معلومات إلجامعة يف مقدمة كل مكتبة يستعمل عن طري إلمردد ن عىل إلمكتبة للبحث يف مقت يات إلمكتبة .
 ؤتاحة إلبحث وحجز إلتتب إلموجودة بمكتبة إلكلية من جهاا حاسو مت ل باإلنرنت من نادر تكنولوجيا أو
باحت
معمل حاسب بالجامعة أو من إلمرل عن طري وجود حسا خاص ب ل عضو هيئة تدري أو من
ي
إلجامعة.
وإلت تعدت ) )20000دورية متاحة نص كامل من دإخل
 ؤتاحة إلدوريات إإللترونية من قوإعد إلبيانات إلعالمية،
ي
بكة معلومات إلجامعة أو عن طري حسا خاص بالمكتبة إلرقمية من إلمرل.
 ؤتاحة إلرسائل إلعلمية إلمجااة من إلجامعات إألمريكية وإلتندية وإألوربية نص كامل من بكة معلومات
آىل مح م يحافظ عىل مقت يات إلمكتبة من إلفقد
 تطبي نظام إالستعارة إلخارجية وإلدإخلية للمكتبات بنظام ي
ويعط ؤح ائيات وإضحة و يعة عن نشاط إستعمال إلمكتبات من جامعة إالسكندرية.
ي
 ويوجد يف إلمكتبة إلرئيسة عدة مكتبات من ضمنها مكتبة تس مكتبة طه حسي وتكون إلمكتبة خاصة
للمكفوفي وضعاف إلب وتهتم بإتاحة كل إلموإرد إلمتوفرة يف إلمكتبة يف متناول أيدر إلمكفوفي وضعاف إلب
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إلت تظهر عىل إلشا ة ؤىل مادة مسموعة أو مكتوبة
وذلك بوإسطة برنامج خاص يقوم بتحويل إلمادة إلمكتوبة ي
وت ( ،)OPACواذلك مكتبة إلوسائط إلمتعددة وتعد
بطريقة برإيل كما يمكنهم إلبحث يف فهرس إلمكتبة إإللتر ي
أحد إلعنا إلرئيسة يف مكتبة إالسكندرية حيث تحتور عىل مجموعة منتقاة من إألقرإص إلسمعية وإلمرئية
ر
ر
ر
إلت
إلمضغوطة( )CD/DVDباإلضافة ؤىل إئط إلكاسيت و إئط إلفيد و وإألسطوإنات وإلشإئح إلضوئية وإل ور ي
تغط جميع إألغرإض إلثقافية بجانب إلتتب وإلدوريات يف مجال إلموسيف وإلسينما وإلمشن وإلت وير
ي
إف .وتوجد قاعة إالطالع عىل إلميكروفيلم وت يح قاعة إالطالع عىل إلميكروفيلم إلفرصة للباحثي لالطالع
إلفوتوغر ي
عىل عدد من إلمخطوطات وإلوثائ إلمختلفة ؤىل جانب إل حف إليومية إلم ية منذ تاري ههخ صدورها باإلضافة
ؤىل مجموعة من إلتتب إلخاصة إلمتوفرة يف صورة ميكروفيلم(.)16
طبيىع بسبب إلتقدم
تضح مما سب تفوق خدمة إلمكتبات يف إلجامعات إلعالمية عىل خدمة إلجامعات إلعربية وهذإ
ي
إلعل ي يف إمركا و أوربا وسبقهم يف إستخدإم إلموإقع إإللترونية وإلرقمنة وغرها
الخاتـ ـ ـ ــم
أعنت عىل ؤتمام هذإ إلبحث وقد توصلت ؤىل عدة نتائج:
إلحمد هلل إلذر
ي
ً
 -1إلقياس وإلتقويم مهم جدإ يف إلح ول عىل إح ام دقيقة
إلحاىل
 -2تعد إلخدمات إإللترونية ورية جدإ يف اماننا
ي
 -3ح ول طفرة نوعية يف تقديم إلخدمات إإللترونية يف إلمكتبات إلعالمية
إلعرت تقدم خدمات ؤلترونية متمر للباحثي
 -4بدأت إلمكتبات
دي
 -5وجود مؤ ر إت إيجابية من خدمات إلمعلومات إإللترونية إلمقدمة وتمثلت باقبال إلمستفيد ن عىل ايارة موإقع
إكر من ايادة إلمكتبة نفسها بسبب سهولة إلوصول لموقع إلمكتبة من
إلمكتبة للح ول عىل إلمعلومات ب سبة د
إإلنرنت في ل امان وم ان.
 -6إستطاعت إلمكتبات إلجامعية تو يف خدمات إلمعلومات إإللترونية النشاء إلفهارس إلعامة عىل إلخط إلمبا ر
للمستفيد ن بغض إلنظر عن إالتاحة عىل إإلنرنت.
 -7إلمكتبات إلرقمية إلغربية متطورة إكر مكتبات إلجامعات إلعربية بسبب إلثورة إلمعلوماتية إلهائلة.
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 -4د
ي
.
:
.
.
-5دعبول دمحم اإهر ،إ و دمحم مبادئ تسوي إلخدمات  -دمش دإر إلرضا 2113 ،ص.44 ،43
2-Levy Michel.Service Puplic.In; Encyclopedia Universalis. EncyclopediaUniversalis
FranceS.A.,2007.[25JULY2007].[Enligne]:http://www.universalis.fr/corpus2<7/6/2014>.
تسويف -.عمان :دإر اهرإن .1999 ،ص.26
يف-
إلنت
إلطات .تسوي إلخدمات :مدخل إسر د ي
ي
ي
إتيج -و ي
 -3بشر عباس إلعالق ،حميد عبد د ي
.
:
.
عر إالنرنت  -إلرياض مكتبة فهد إلوطنية 2119 ،ص.27
- 8هشام بن عبد هللا إلعباس .تسوي خدمات إلمعلومات د
.
:
.
- 9جاسم دمحم جرجي وصبان كلو .مقدمة يف علم إلمكتبات وإلمعلومات  -صنعاء دإر إلفكر إلمعا  2116 ،ص.53
1-Michigan University available at: http://www.wikipedia.org/wiki/university
of Michigan # libraries and museum
>1- http://www.lib-umich.edu/usability/projects/Lib Gateway.html<15/6/2014
- 12متان عىلhttp://deephlue.lib.umich..................................................
 متان عىل إلموقعhttp://theses.ju.edu.jo .........................
:
.
إلعرت.2113،ص.95-91
إلمجتمع
مكتبة
عمان
1
ط
إلجامعات،
مكتبات
ف
دي
 -13إحمد نافع إلمدإدحة .إلتنمية إلحد ثة للمجموعات إلمكتبية ي
-1موقع إلجامعة إالردنية عىل إالنرنتhttp://www.library.ju.edu.jo/ib <12/7/2014>....
-15موقع إلمكتبة إلعلمية إلمرازية -جامعة إالسكندرية متان http://www.auclib.edu.eg/Ar<11/12/2014>.
-16مكتبة إالسكندرية متان عىل إلموقعhttp://www.bibalex.org/ARABIC/link.html<9/12/2014. .....
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