
 المستخلص
بغداد :  -عبير عبد الرحيم خوجة. بناء مكتبة رقمية لمكتبة كلية المنصور الجامعة.    

  9002الجامعة المستنصرية ، 
: المكتبات الرقمية، نظم المعلومات، قواعد البيانات، المكتبات، الشبكات، الكلمات المفتاحية    

 تحليل وتصميم النظم.
 

يممة د ممد بنيممت قاعممد  بيانممات النظممام ودممو نظممام ادار  قواعممد البيانممات تممم تصممميم وبنمماة مكتبممة رقم   
SQL server 0222  وتممم تصممميم نوادمما النظممام والممربت بينامما وكتابممة البممرامة ودممو ل ممة البرم ممة

Visual Basic 6 . 
 اتبع المناة الت ريبي دي تحليل وتصميم وبناة المكتبة الرقمية، والمناة المسحي للوثائو.   
رشماداتالنظام تر مة بالل ة االنكليزية للح ول ودر     االسمتددام، والعممل علمي زيماد  الدقمة دمي  وا 

البيانمممات، والبحممم  دمممي  إددمممالاسمممتر ال البيانمممات والمممم ممممى االعتمممماد علمممي ال ممموائم المنسمممدلة دمممي 
البيانمممات اليممما، وتوصممملت الدراسمممة المممي  ملمممة ممممى  إددمممالالمممي امكانيمممة  باإلضمممادةالمكتبمممة الرقميمممة، 

 -:أهماانتائة ال
المكتبممة الرقميممة هممي نظممام معلومممات يبنممي بواسممتة قاعممد  بيانممات ع ئ يممة تعمممل دممي بيئممة  .1

 الدادم_ العميل وبالم يمكى اى يتكامل دي عمله.

ربتامممما بالمنمممماهة والمممممواد  إلمكانيممممةيمكممممى لنظممممام المكتبممممة الرقميممممة ردممممد العمليممممة التعليميممممة  .9
ويمكممى المسممنوليى دممي المموزار  او ال امعممة او الكليممة...ال   األسمماتا الدراسممية ومحاضممرات 

 مى اعتمادها دي عملية االشراف علي سير العملية التعليمية.

مكتبمة بمرمردي يتتلمه  امد ومعردمة بكمل  أمميىتحليل وتصميم نظام مكتبة رقميمة ممى قبمل  .3
سوه، بناة ، بناة شبكات الحااألنظمةالعمل المكتبي، تحليل وتصميم وبناة  إ راةاتمى 

قواعممد البيانممات التممي تعمممل ببيئممة الشممبكات، ومعردممة دمموو المتوسممتة بل ممة البرم ممة التممي 
 سيبني باا نظام المكتبة الرقمية والم لضدامة عمل المكتبة الرقمية.

 
 -وتوصلت الدراسة الي عدد مى الم ترحات اهماا:

ات ونظممممم دممممي كممممل مممممى علممممم المكتبممممات والمعلوممممم األدصممممائييىتشممممكيل دريممممو عمممممل مممممى  .1
 المعلومات الدتبار النظام لت رير مدى ص حيته العتمادي واستددامه بادف توزيعه.

 ترح النظام ل ستددام واعتمادي مى قبل  اة تتبني توزيعه وتتويري. .0



انشمماة مكتبممات رقميممة دممي ال امعممات والكليممات التابعممة لامما سممواة كانممت اهليممة ام حكوميممة،  .3
، ومممى ثممم ربتامما بشممبكة ديممما بينامما دممي نظممام ممموزل بحيمم  وربتامما بالعمليممة التعليميممة ديامما

يسمممتتيع المسمممتريديى ممممى تلمممم المكتبمممات اسمممتددام  ميمممع المكتبمممات وتبعممما ل تراقيمممات او 
 االتحادات التي يمكى اى يتم ا رائاا وودو الص حيات الممنوحة لام.


