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.1

ذاتعتتدلمىَنرثتتحله ت هلٕ ت ملمىعتتاًل ٗ ٕ تاللفتتتلذيق ت لإٔتتفم لمىعاٍعتتحلٗ صتتاىرٖال
مألما يَ حلٗمىَْٖ حلفتلذيق لَّطلٍرَ زلٍِلمىرعي ٌلمىعتاٍعت للٗمىثيتسلمىعيَتتل
ٗهفٍحلمىَعرَعلتَاليرَاشت لٗمىرطت٘ للمىعيَتتلٗمىرنْ٘ىت٘ظتللٍٗتِلّا ل تحلمىرْيت ٌل
مإل م يلفئُلمىَنرثحلذضٌلمألقضاًلمىراى حلإضافحلإى لإ م ذٖا2ل
ل
قضٌلمىرزٗيف2لٕٗ٘لمىقضٌلمى يليقً٘لترزٗيفلمىَنرثحلتاىَ٘م لمىَنرث تحلمىَتريةتحل
مىَطث٘عحلٍْٖالٗمىَقرٗءجلآى ا.ل
قضٌلذْي ٌلمىَعرفح2لٕٗ٘لمىقضٌلمىَضؤٗهلعِلذْي ٌلٕ ٓلمىَت٘م لعتِليريت ل
فٖرصرٖالٗذصْ ةٖالٍٗعاىعرٖالآى ا.ل
قضٌلمىتفٍاخلمىةْ ح2لٕٗ٘لمىقضٌلمى يليقً٘لترقفيٌلمىتفٍاخلمىةْ تحلمىَنرث تحل
عي لمهر فٖالإى لظَٖ٘ للمىَضرة فيِلٕٗت٘ليرتفىملٍتِلٗ تفجلمإلعتا جلٗٗ تفجل
مإل شا لٗمىر٘ظ ٔ.
قضٌلق٘معفلمىث اّاخلٗمىتفٍاخلمإلع ٍ ح2لٕٗ٘لمىقضٌلمىت يليرتر لعيت لإ م جل
ق٘معفلمىث اّاخلٗمإلع ًلٗمىتفٍاخلمإلىنررّٗ ح.
ٗيعَولفتلٕ ٓلمألقضاًل()52ل ٍ٘ظةتالٍعيَٖتٌلٍتِلمىَتؤٕي ِلأما يَ تالفتتلعيتٌل
مىَنرثاخلٗمىَعيٍ٘اخلأٗلٍَِلّاى٘ملقضطالظ فملٍِلمىرف يةلٗذط٘يرلمىنةاءج.ل
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لب.
لض.
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التطىير والتحذيج
مصتترَرخلمىَنرثتتحلٕت ملمىعتتاًل–لشتتفُلمألعتت٘مًلمىضتتاتقحل–لتريق ت لذطتت٘ مخلّ٘ع تتحل
ٍرَ تتزجلفتتتلظَ تتعلٍعاأذٖتتالٗأّرتتطرٖالٗٗظالةٖتتالمىَتريةتتح لٍَتتالظعيٖتتالذقتتمل
تَضر٘مٕالفتلٍصا لأفضولمىَنرثاخلمىعاٍع حلمىعاٍحلٗمىتاصحلفتلمأل ُلٍِل سل
مىثْاءلٗمىَقرْ اخلٗمألظٖزجلٗمىَعفمخلٗمىرْي ٌلٗمىتفٍاخلمىْ٘ع حلٗمإلىنررّٗ ح.ل
مىازنة المكتبة
ىَ٘ممثحللمىرط٘ مخلمىضريعحلمىرتلذيفزلفتلمىعاٍعتحلٗمىرتتلذرَصتولفتتلمصتريفمزل
ذتصصتتاخلظفيتتفجلٗةيتتا جلمىطاقتتحلمأصتتر عات حلٗأصتتر ةاءلشتترٗعلمأعرَتتا يِلمىعتتاًل
ٗمىتاصلفقفلتيغدلٍ٘مةّحلمىَنرثحلٕ ملمىعاًل001.111ل يْتا لىعتاًل5112لتزيتا جلعَتال
ماّدلعي ٔلفتلمألع٘مًلمىضاتقحلمَالٕ٘لٍث ِلفتلمىرنولمىراىت2ل
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البناء
يرنُ٘لٍثْ لمىَنرثحلمىياىتلٍتِلأ تعتحلي٘متت لتَضتا حلإظَاى تحلذثيت ل2527لٍرترمل
ٍرتعا لٕٗ ٓلمىَضا حلذةتلتررٗعلٍرطيثاخلمأعرَا لمىعاًلىرضعحلآأ لياىة.ل
مقتنيات المكتبة
ل ّيرملىزيا جلعتف لييثتحلمىعاٍعتحلٗمعرَتا لذتصصتاخلظفيتفجلٗمىر٘صتعلفتتلمىني تاخل
ٍٗرا محلم ىعاٍعحلفتلترمٍطلٍضاتقاخلصْفٗقلمىَيتللعثتفمالمىصتاّتلفتتلمىرَ تزل.ل
فقفل ققدلمىَنرثحلقةزجلّ٘ع حلتَقرْ اذٖالٍِل سلمىنٌلٗمىْ٘علص٘مءلماُلٍِل سل
مىنرةلٗمىفٗ ياخلٗمىَ٘م لغ رلمىَطث٘عحلٍتِلمألقترمصلمىَفٍعتحلٗمألشتريحلأٗللةيتا جل
مأشررمكلفتلق٘معفلمىث اّاخلمإلىنررّٗ حلمىعيَ ح لتي تسلتيت لعتف لٍقرْ تاخلمىَنرثتحل
010120لٗش قح لٍْٖتال11521لمراتتالتاىيغتحلمىعرت تحلٗمإلّعي زيتحلٗلل5210لللٍتا جلغ ترل
ٍطث٘عحلٍصولمألقرمصلمىَفٍعحلٗمألف ًلٗمىرةاف اخلٗغ رٕا لتاإلضتافحلإىت ل15111ل
مرابلإىنررّٗتليَنِلمىفه٘هلإى ٖالٗقرمءذٖالٍِله هلق٘معفلمىث اّاخلمإلىنررّٗ تحلفتتلل
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مىَنرثح لتاإلضافحلإى لمشررمكلمىَنرثحل220ل ٗ يحلٗ ق حلٗمشررممٖالتقاعفذتلت اّتاخل
EBSCOلٗلDialogueلمىرتلذرضَِلعررمخلمآلأ لٍِلمىفٗ ياخلمإلىنررّٗ ح.ل
ل
ويبين الشكل أدناه مقتنيات المكتبة مـن المطبىاـات منـا اـا  1991حتـ
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تنظيم المعرفة
.6
ل
ذضرتفًلمىَنرثحلفتلذْي ٌلأٗع حلٍعيٍ٘اذٖتالٍٗعاىعرٖتالّياٍتالعاىَ تالٍرطت٘ ملٕت٘ل
ّيتتاًلMINISISIلتْضتتترٔلمىعفيتتفجلM2Lلمىتت يليضتترتفًلفتتتلذصتتْ ملمى٘شتتال ل
ٗفٖرصرٖالٗذنر ةٖالٍٗعاىعرٖالآى تال.لٗقتفلمصترطاعدلمىَنرثتحلتئ هتاهلٕت ملمىْيتاًل
أذَرٔلظَ علٗظالةٖالٗهفٍاذٖا لمترفمءلٍِلعَي حلمىرزٗيفلٍٗرٗ ملتاىةٖرصحلٗمىرصتْ مل
مإلعا جلٗمىفٗ ياخلٗمّرٖاءلتئ صاهلمىَعيٍ٘تاخلإىت لمىَضترة فيِلٗمىثتا ص ِلت٘مصتطحل
مىثريفلمأىنررّٗت.لٗأصثحلتئٍناُلمىطيثحلٗمىَف ص ِلمأذصاهلٍعلمىَنرثتحلٍتِلأٍتامِل
ذ٘مظفٌٕلفتلمىيرًلمىعتاٍعتلعتِليريت لشتثنحلمىَعيٍ٘تاخلمىفمهي تحل(Intranetل)ل
ٍٗتتِلمىتتتا ضلت٘مصتتطحلشتتثنحلمإلّررّتتدل)(Internetلٗت ت ىللأصتتثيدلٍنرثتتحلظاٍعتتحل
ىة الأٗهلٍنرثتحلأ ّ تحلذضتعلق٘معتفلت اّاذٖتالعيت لشتثنحلمإلّررّتدلمَتالقاٍتدل
ف
مىَنرثحلتئّراءلٍنرثحلإىنررّٗ حللذرَولعي ل()25لظٖاةل اصت٘بلمىت لظاّتةل()22ل
ظٖاةملآهرلٍ٘ةعحلفتلظ٘مّةلمىَنرثحلمىَتريةحللٗظَ عٖتالٍرذثطتحلترتثنحلمإلّررّتدل
ألغرمضلمىثيسلٗمىرف يشلٗمىرف ية.لل
ل
األحاث والتجهيسات والمعذات
.7
لل
ّيرملأذضاعلمىَنرثحلٗةيا جلٍضا رٖا لٗذيق قتالألٕتفم لمىَنرثتحلٗذطت٘يرلهتفٍاذٖا ل
ٗ ر لذؤ يلمىَنرثحلٗظ ةرٖالترتنولصتٖولٍٗ ضترلفقتفلذتٌلذزٗيتفلمىَنرثتحلتفشتازل
َّ٘ذظتلظفيفلٍتِلٍقاعتلفلٗيتاٗأخلٗهيت٘مخلتيتسلٗتتاألظٖزجلمإلىنررّٗ تحلمىيفيصتحل
اـا
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متتفظٖزجلمىياصتت٘بلٗمىَاصتتحلمىضتت٘لتلٗمىطاتعتتاخلمىَيّ٘تتحللٗأظٖتتزجلعتترضلمىث اّتتاخل
ٗغ رٕالٍِلمألشازلٗمىي٘مةً.ل
.8
لل

الخذمات النىاية وااللكترونية
رصالٍِلمىَنرثحلعي لٍ٘ممثحلمىرط٘ مخلمىعفيفجلفتلمىعاٍعحلٗصتع الإىت لذيق ت ل
إٔف م لمىعاٍعحلفتلمى٘ص٘هلإى لّ٘علٍِلمىرعي ٌلمىَرَ تزلفقتفلصتعدلمىَنرثتحلإىت ل
ذط٘يرلهفٍاذٖالتَالير ءًلٗ صتاىحلمىعاٍعتح لفقتفل ققتدلمىَنرثتحلّقيتحلّ٘ع تحلفتتل
مىتفٍاخلمىَنرث حلت٘ضعلهفٍتحلإ صتاهلمى٘شتال لمإلىنررّٗ تحل Electronic Document
Delivery Systemلٍ٘ضعلمىرْة ل سلأصثحلتئٍناُلمىطيثحلٗأعضاءلمىٖ ئحلمىرف يض حل
مأذصتاهلٍتتعلمىَنرثتتحلعيت لتريتتفٕالمأىنررّٗتتتلٗإظتترمءلمىررمصتتولٍعٖتتالتي تتسلذقتتً٘ل
مىَنرثحلتئعفم لمإلظاتتاخلٗمى٘شتال لمىتاصتحلتنتولمصرةضتا لٗإ صتاىٖالإىنررّٗ تالإىت ل
مىَضرة فيِلتتفقربلفرصتحلٍَنْتحل.لمَتالذقتً٘لمىَنرثتحلتئصتفم لمىْرترمخلمإلع ٍ تحل
ٗمىثثي ٘غرمف تتحلترتتنول ٗ يلٍْٗتتريٌلٗذ٘ةيعٖتتالعيتت لمي تتاخلمىعاٍعتتحلٗإ م مذٖتتال
مىَتريةح.لمَالذضرقثولمىَنرثحلمأىنررّٗ حلٍعَ٘عاخلمىطيثحلٍِلمىني تاخلمىَتريةتحل
ألغرمضلمىرف يةلٗمىرطث لمىعَيتلىيَضاقاخلمألما يَ ح.ل

.9
لل

التطلعات المستقبلية

لذعَتتولمىَنرثتتحلظإتتفٓلعيتت لذطتت٘يرلهتتفٍاذٖالتلَتتاليرْاصتتةلٗمىرطتت٘ مخلمىعيَ تتحل
ٗمىرنْ٘ى٘ظ تتحلٍضتترة فجلٍتتِلمىرقتتفًلمىعيَتتتلفتتتلٍعتتاهلذنْ٘ى٘ظ تتالمىَعيٍ٘تتاخل
ٗمأذصاأخلتي سلذصتثحلمىَنرثتحلتتؤ جلعيَ تحلذقتفًلهتفٍاذٖالترتنولصتريعلٗفعتاهل
ىة الٗغ رٕالٍتِل
ىعَ علمىف مص ِلٗمىثا ص ِلٗييثحلمىعيٌلٗمىَعرفحلفتلظاٍعحلف
ٍْاي لمىعاىٌلمىَتريةتحل.ل ٗ رت لذصتثحلمىَنرثتحلٍعيَتال ضتا يالٗشقاف تالٍَ تزملتت ِل
ٍص ذٖالٍِلمىَنرثاخ لفئُلمىَنرثحلذضع لىرط٘يرلمىتفٍاخلمىةْ حلمىراى حلفتتلمىعتاًل
مىقا ً2ل
لأ .ذصْ ملٗفٖرصتحلظَ تعلمألقترمصلمىَفٍعتحلCD'sلٗمألشتريحلمىَرت٘مفرجلفتتل
مىَنرثحلٍٗعاىعرٖالإىنررّٗ الٗضَٖالإى لقاعفجلمىث اّاخلمىرل ضحلفتلمىَنرثحل
ر ت لذضتتٌلمىقاعتتفجلمى٘شتتال لمىَطث٘عتتحلٗغ تترلمىَطث٘عتتحلٗذقتتف لمألشتتريحل
ٗمألقرمصلمىَفٍعحلتي٘مىتل5210لٍا ج.ل
لب .تْاءلق٘معفلت اّاخلهاصحلألقضاًلمىني اخلمىرتلذفهولفتلٍضتاتقاخلصتْفٗقل
مىَيللعثفمالىيرَ زلٗذىتللىَضتاعفجلٕت ٓلمألقضتاًلعيت لذطت٘يرلمىَيةتاخل
مىتاصحلتٖ ٓلمىَضاتقاخلترنولعيَتلٍَ ز.
لضٍ .ياٗىتتحل تتتطلترّتتاٍطلمإلعتتا جلمآلىتتتلفتتتلمىَنرثتتحلتقاعتتفجلت اّتتاخلمىقثتت٘هل
ٗمىرضع ولٗمإل م جلمىَاى حلٗذىللىرةع ولعَي حلإظرمءمخلإهت ءليتر لمىطيثتحل
ٗذيص ولمىغرمٍاخلٍقاتولمىنرةلمىَةق٘ جلتعَي حلآى حلٗم فج.
ٍياٗىحلمأّضَاًلمى لمىةٖرسلمىعرتتلمىَ٘ ف.
ل .
ٍرمظعحلٗذفق لمىرضع خلفتلقاعفجلت اّاخلمىَنرثح.
لٓ.
مىَثاشرجلتثرّاٍطلذف يثتلشاٍولىَ٘ظةتلمىَنرثحلتاىرْض لٍعلقضٌلعيٌلمىَنرثاخل
ٗمىَعيٍ٘اخل(ٍٗقرٓلمىَنرثح)لفتلذط٘يرلٗذفٕ ولمىَ٘ظة ِ.ل

