
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وأهميتها في تنمية 
المعلومات المهارات العلمية والعملية لطلبة أقسام 
 والمكتبات بالجامعات العراقية

 
 

 

 

 أطروحت حقديج بها انطانبت 

 ايًٍت حًٍد عبد هللا عهً انعادنً 
 

أطروحت يقديت إنى يجهس كهٍت االداب فً انجايعت انًسخنصرٌت وهً 

جسء ين يخطهباث نٍم درجت اندكخىراه فهسفت فً عهى انًعهىياث 

 وانًكخباث 
 

 باشراف االسخاذ انًساعد 

  اندكخىر طالل ناظى انسهٍري
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 جًهىرٌت انعراق             

 وزارة انخعهٍى انعانً وانبحث انعهًً 

 انجايعت انًسخنصرٌت          

 كهٍت اَداب               
 



 المستخلص
تط  قااايك تلوجلج  اااي المعلجمااايك جي م تياااي  اااا توم ااا   . لااااالعاااي،لام ام مااا  بم ااا،   ااا، ا  

المعلجماايك جالملت اايك  يل يمعاايك العتاق اا .   اا،ا،    يقسااي المياايتاك العلم اا  جالعمل اا  لطل اا  
 .3122م ،لتجتاه( يطتجب ) / قس  المعلجميك جالملت يك/ لل   اال،ابال يمع  المستوصت  
اك م ميايت تصام   ال اتاما التعل م ا م لجمايكم وما  المعلجمايكتلوجلج  ي المعالللميك المفتيب    

 م التعل   االللتتجوا.اختصيصا المعلجميك جالملت يكم الموي ا التعل م  
فددتذتنميدد ذاسمهدد  ا ذاسومميدد ذذتكنوسوجيدد ذاسمومومدد  تطبيقدد  ذذأهميدد بيدد  ذذإسدد تهدد هذهددلدذاس  ا دد ذ

اسموموم  ذواسمكتب  ذفدتذاسج مود  ذاسو اقيد نذمد ذدداسذ  ا د ذواقديذاسومميد ذذأق  مسطمب ذواسوممي ذ
تكنوسوجيددد ذاستحتيددد ذستطبيقددد  ذذواسبنددد ذناسمنددد ه ):ذمحددد و ذاسفدددتذكدددسذمددد ذذاألق ددد مستوميميددد ذستمددد ذا

فدددتذمجددد سذذت  ي دددي اسذاسهيئددد ذأعضددد  تح يددد ذاسبدددووب  ذاستدددتذتواجددد ذوذاسمتدددواف يذفيهددد نذذاسمومومددد  
ذ.(منه ذفتذاسوممي ذاستوميمي ذاإلف  يتهمذاسوممي ذبتطبيق  ذاستكنوسوجي نذوعوائقذتطوي ذمه  ا

ثددا ذا ددتبي ن  ذس دد  ذذإعدد ا اعتمدد  ذاس  ا دد ذكدداذمدد ذاسمددنه ذاسم ددحتذواستج يبددتنذحيدد ذتددمذ
نذ يسنذواسث نتذسمطمب  هيئ ذاستذألعض  ذاألوساسم حذاسش مسذسمموموم  ذاسمتومق ذبمجتميذاس  ا  ذ

نذ  ذ)اسم تنبدد ي نذاسببدد ينذاسموبددس(ي ذاسودد ممي ذفددتذاسمكتبدد  ذاسم كجيدد ذسمج موددمكتبيددمواسث سدد ذس
(ذتوجعددد ذبواقددديذ722)تددتذتمددد ذ  ا ددته اسذ  مدددوعذاسويندددجبمددمذماعتمدد  ذاس  ا ددد ذاسويندد ذاسوم يددد نذ

اس  ا دد ذاستج يبيدد ذفقدد ذشددمم ذتبددميمذنمدد ل ذذأمدد نذمكتبيدد (ذ94نذو) (ذط سبدد621نذو)ت  ي ددي (47)
ب ند م ذذ  دتد امبذاسكت ونيد مح ضد ا ذذإع ا ثم  ذتطبيق  ذتكنوسوجي ذاسموموم  ذفتذمقت ح ذال ت

ادتبد  ا ذسويند ذمد ذمدوا ذاستدبد ذمديذ (Microsoft office power point 2003)اسود  
ستبددميمذذ(Microsoft Visual Basic V.6.0)ب ندد م ذذ  ددتد امسثدد ذواس ابودد نذب سممدد حمتي ذاسث

سحفظذبي ن  ذذ(Microsoft Office Access 2003بق ع يذبي ن  ذ)نذم عمذواجه  ذاالدتب  ا 
كددسذمدد ذا ددمذذ  ددتد امتقدد يمذتقدد  ي ذسمبحدد ذعدد ذادتبدد  ا ذاسطمبدد ذبذإمك نيدد ادتبدد  ا ذاسطمبدد ذمدديذ
(ذMicrosoft Front Page 2003ب ند م ذ)ذا دتد امنذوذوتد  ي ذاالدتبد  ذاسج مود ذوا دمذاسط سد 

ذستبميمذاسبواب ذاستوميمي ذعم ذشبك ذاالنت ن .ذذ
ذ-أهمه :ك  ذم ذذنت ئ ع يذذإس وق ذتوبم ذاس  ا  ذ

ضدديقذم دد ح ذاستدد  ي ذاسوممددتذسمفدد  ا ذاسمددوا ذاسمتومقدد ذبتطبيقدد  ذتكنوسوجيدد ذاسمومومدد  ذ -6
(ذفقدددطنذبينمددد ذت كدددج ذبددد قتذ ددد ع  ذاستددد  يسذسهدددلدذاسمدددوا ذ9.3حيددد ذمثمددد ذمددد ذن دددبت ذ)

ب و دذعمد ذضدوهذإمك ند  ذد يجدتذذث مم ذا(ذعم ذاس  ا  ذاسنظ ي نذ69.6)واسمتمثم ذ 
أق ددد مذاسمومومددد  ذواسمكتبددد  ذفدددتذمجددد سذامدددتا ذاسمهددد  ا ذاستقنيددد ذاساجمددد ذاستدددتذتتطمبهددد ذ

ذ.طبيو ذاسومسذاسح ستذفتذاسمكتب  ذوم اكجذاسموموم  



اسمكتبدد  ذأعضدد  ذهيئدد  ذاستدد  يسذفددتذأق دد مذاسمومومدد  ذوذذ%(ذمدد 99اكثدد ذمدد ذ)اعتمدد  ذ -7
فدددتذمح ضددد اتهمذاسيوميددد ذبشدددكسذا ددد سذعمددد ذأ ددد سي ذاستومددديمذاستقمي يددد ذممدددثاذب  دددتد امذ
أ ددمو ذاإلسقدد  ذفددتذاسمح ضدد ينذإسدد ذج ندد ذاعتمدد  ذسوحدد ذاسكت بدد ذاستقمي يدد ذستوضدديحذاسمدد  يذ

استحتيددد ذستطبيقددد  ذتكنوسوجيددد ذذ يودددو ذاس دددب ذفدددتذلسددد ذاسددد ذاسقبدددو ذفدددتذاسبندددوذاسومميددد نذ
منذفضدداذعدد ذضددوهذج هجيدد ذق عدد  ذاسمح ضدد ا ذس دد  ذتطددوي ذاسمومومدد  ذفددتذاسق دد

ذا  سي ذاسق  ذاسموا ذاسوممي ذم ذس  ذاال  تلي.
ذ:أهمه وق ذادتتم ذاس  ا  ذبو  ذم ذاستوبي  ذك  ذم ذ

استدددتذت دددتقط ذد يجدددتذاق ددد مذاسمومومددد  ذذاسمؤ  ددد  عمدددسذحمقددد  ذا تبددد طذمددديذا ا ا ذ -6
فضدداذعدد ذذ ا ذد يجدتذهددلدذاالق د منولسدد ذسموقدوهذعمدد ذماحظد تهمذحددوسذاذنواسمكتبد  

ذسموقدوهذعمدد ذبتمدد ذاسمؤ  د  امك نيد ذا تضد ف ذاالق د مذاسومميدد ذسد يجيهد ذمد ذاسود ممي ذ
نذوي ددهمذفددتذتحقيددقذنددوعذمدد ذاسدد بطذواستك مددسذبددي ذمدد ذفددتذاالدتبدد  ذاسومميدد ذهمتجدد  ب

ذي  سذفتذاالق  مذاسوممي ذوم ذيق مذم ذد م  ذفتذتم ذاسمؤ    .
بددد ستجهيجا ذاساجمددد ذمددد ذتوبددديا ذذناس  ا دددي ذهددد ق ع ت ذعمددد ذتهيئددد ذتومدددسذاسج موددد ذأ  -2

واستدتذتتديحذسوضدوذهيئد ذاستد  يسذا دتد امذاال د سي ذاستقنيد ذفدتذع  نذذوأجهجيكه ب ئي ذ
تقددد يمذمح ضددد ات ذاسيوميددد نذال ددديم ذعنددد ذاالددددلذبنظددد ذاالعتبددد  ذ يددد  ذاعددد ا ذاسمدتبددد ا ذ

اسمنتظمدي ذفيهدد نذمديذم اعد ذاسبددي ن ذذاسطمبد اسك فيد ذفدتذتمد ذاالق دد مذب سمق  ند ذمديذاعدد ا ذ
اس و ي ذالجهجيذمدتب ا ذاق  مذاسموموم  ذواسمكتب  ذواستدتذتود ذمد ذابد جذاسمووقد  ذاستدتذ

 يواجهه ذا  تليذتم ذاالق  م.ذ


