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 المستخلص

،  الختيارا ، المجموعات تنمية ة ،العراقي   ت  ة ، الجامعاالجامعي   ت  المكتبا،   ةتصادي  االق األزمات  الكلمات ألمفتاحيه : 

 . االقتصادي الحصار ، الخليج حرب،  المعايير،  التزويد

ة التي حدثت االقتصادي   بأهم األزمات  و ، كمفهوم اقتصادي عام  ةاالقتصادي   زمات  باأللتعريف لتهدف الدراسة          

ااالاتاام ، و المجاااميا المكتبيااة بتنميااة   وكااكل  ،  4232 - 3662لعراق مااا بااين عااامي بااا علااا اصحصااا يات   العط 

،   بغااداد والمستنصاارية تيالمركزيااة الجامعيااة لااي جااامع المجاااميا المكتبيااة لااي المكتبااات   والسااجالت الخاصااة بتنميااة  

العاالي أو  التعلايم وزار   الجامعياة مان قبال   للمكتباات  والسجالت حول المبالغ المرصاود   اصحصا يات   الع علاط  الوا

 .  حصااا يات وجااداولإماان  بجمااا البيانااات صاافي والوثااا  يالوالماانهج اسااتخدمت الدراسااة  . أي جهااة مانحااة أخاار 

العليااا  االوليااة و ين) طلبااة الدراساات المجموعااة المكتبيااة ومااا ي ابلهااا ماان  الوسااا ل االحصااا ية صحصااا   واسااتخدمت 

 .  ( ينريسيالتدو

 

 : أهمها  نتا ج  ال منوقد خرجت الدراسة بمجموعة 

وما تبعها من حصار اقتصادي علا تنمية الثانية اثرت االزمات االقتصادية التي حدثت بعد حرب الخليج  .3

بانخفاض النمو السنوي خالل )موضوع الدراسة( وبدا التأثير واضحاً المجموعات المكتبية للمكتبات الجامعية 

 4752 - 3266بين  لي المكتبة المركزية لجامعة بغدادالنمو السنوي  حيث كان،  4222لغاية عام  3666عوام األ

لي المكتبة المركزية للجامعة  كان، و %  2.65 - 2.56، وبنسب م وية من النمو السنوي بين   مصدراً 

 . % 3.73 - 2.46  ، وبنسب م وية من النمو السنوي بين مصدراً  4855 - 3527بين  المستنصرية

اعتماادت المكتبااات الجامعيااة ) مجااال الدراسااة ( علااا تنميااة مجموعتهااا المكتبيااة علااا المصااادر المكتبيااة التااي تاام  .4

عدا بعاض اعاوام الدراساة  التاي كاان ، الحصول عليها من خالل االهدا  بشكل اكثر من شرا  المصادر المكتبية 

 . (4232-4223-3664-3662  وبالتحديد االعوام )ليها شرا  المصادر المكتبية اكثر من االهدا

 

 من أهمها : م ترحاتوقد خرجت الدراسة بمجموعة من ال

، المالية مركزية االدار  واست الليتها  بما يضمنتعديل التشريعات وال وانين التي تنظم عمل المكتبات الجامعية    .3

 . وصالحية صرف التخصيصات المالية ، وتوظيف كادر مكتبي مؤهل 

االعتماد علــــا المعاييــر العالمية التي تساهم لي تنمية المجموعات المكتبية الجامعية ، ويفــضل البـــاحث   .4
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