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 المستخلص
 

عبيرررر عبرررد الررررحيم ووجرررة ك نحرررو ن رررام مكتبررري متطرررور متكامرررع لمكتبرررة كميرررة المنصرررور الجامعرررة 
 ك 2002)رسالة ماجستير( ك بغداد : الجامعة المستنصرية ،

 
مسرتودم حاليرا والمصرمم وفر  ىدفت الدراسة الرى التعريرب بن رام مكتبرة كميرة المنصرور الجامعرة ال

مرن حيرث العمميرات التري ينجزىرا والوردمات التري يقردميا فخرص عرن ت روي    FoxProبرنرام  
  Visual FoxProمررواطن الومررع والقصررور فيررو وتصررميم ن ررام محوسررب جديررد وفرر  برنررام  

 لتجاوز م كصت الن ام الحالي ك
دم حاليرررا والمرررني  التجريبررري فررري تحميرررع اتبرررن مرررني  دراسرررة الحالرررة فررري تحميرررع الن رررام المسرررتو     

 -وتصميم الن ام الجديد وتوصمت الدارسة الى جممة من النتائ  أىميا :
يررروفر الن رررام الحرررالي والمطرررور تكرررامص لعممياتيمرررا حيرررث يرررتم ةدوررراع البيانرررات لمررررة واحررردة  -1

مميررة وتنتقررع مررن عمميررة الررى أورررو فرري جميررن وحرردات الن ررام  ات العصاررة وىرر ا مررا يحقرر  تكا
 البيانات ك

يقررروم الن رررام المسرررتودم حاليرررا بعمميرررات اععرررداد ال نررري وا عرررارة والبحرررث والقررروائم والتقريرررر  -2
ا حصرررائي وتكررروين نسرررة احتياطيرررة لمبيانرررات ، امرررا الن رررام المطرررور فيقررروم بعمميرررات التزويرررد ، 

وا حصرائيات ،  واععداد ال ني، وفيرس الرب ، والبحث ، والم تركين،  وا عارة ، والتقرارير،
وورررردمات المعمومررررات ، والنسررررة اعحتياطيررررة لمبيانررررات ، و ةعررررادة وررررزن البيانررررات، فخررررص عررررن 
السررريطرة عمرررى عمميرررات توويرررع اي ررروا  الررر ين يسرررتودمون الن رررام و ةعطررراء ت اصررريع عرررن 

 اي وا  ال ين استودموا الن ام من اي وا  الموولين كك 
  -توصيات أىميا :واد توصمت الدراسة الى عدد من ال     

 طرح الن ام لصستودام واعتماده من ابع جية مصدرة تتبنى توزيعو ك -1
 اعتماد التن ي  المتوازي لمن ام الحالي والن ام المطور في عممية التحوع لمن ام المطور ك  -2
صدار طبعات محسنة منو ك  -3  تكوين فري  عمع  لتطوير ن ام المكتبة وا 

ت المحوسررربة ، تحميرررع الرررن م ، تصرررميم الرررن م ،المكتبرررات ،الرررن م الكممرررات الدالرررة : ن رررم المعمومرررا
 المتكاممة ، ن م المكتبات المتكاممة ، المكتبات الجامعية ، كمية المنصور الجامعة ك  

 
 
 


