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إستراتيجية بناء مكتبةة رمميةة بالرسةاوا وارطةاريج الجامعيةة فة   .فاطمة داود حسين العبيدي
داب: مسةة  د: الجامعةةة المستنيةةريةي كليةةة ااب ةةدا -(.رسةةالة ماجسةةتير)جامعةةام مدينةةة ب ةةداد 
 .9002 المعلومام والمكتبام ي

 
ى سلسةلة مةن الخطةوام هدف هذه الدراسة الى تطبيق إسةتراتيجية مبسةطة ماومةة  لةت

المنطقية وبإتباع أسلوب البناء وااختبةار فة  بنةاء المكتبةام الرمميةة.  باا تمةاد  لةى معةايير 
موحةةدل لطريقةةة توايةة  الةةنص الرممةة  اةة  اختيةةار ارسةةلوب ارماةةا لرتاحةةة بإسةةتخدا  البةةرام  

الرمميةةة. المناسةةبةي ويةةوا الةةى ميةةاا مسةةتوت الجةةودل لتحقيةةق أفعةةا اسةةتامار للمعلومةةام 
واُخُتبةةرم هةةذه ااسةةتراتيجية فةة  بنةةاء نمةةوذي لمكتبةةة رمميةةة بالرسةةاوا الجامعيةةة باافةةادل مةةن 
مجةةامي  اامةةراص المدمجةةة التةة  يحتةةوي كةةال منهةةا  لةةى النيةةوص الكاملةةة للرسةةاوا الجامعيةةة 
المنجال ف  الجامعام العرامية. ولقةد اتبعةم الدراسةة المةنه  التجريبة  وا تمةدم  لةى أدوام 

 لمقابلة وااستبيان والمالحظة وااختبار للحيوا  لى النتاو  الت  كان من أهمها: ا
ععف مستوت اافادل من مجامي  ارمراص المدمجة المنجال فة  المكتبةام الموةمولة  .1

يج  الجامعيةة المنجةال فة  بالبحث يالت  تحتوي  لى النسخ الرمميةة للرسةاوا وااطةار
الجامعةةام العراميةةةي بسةةبب إخطةةاق الطلبةةة فةة  طريقةةة توايةة  الةةنص وتخاينةة   لةةى 

 اامراص. 
المكتبةةام الموةةمولة بالبحةةث لةة  تكةةن لةةديها فليةةة موحةةدل لطحةةص اامةةراص المدمجةةة  .9

 موعوع الدراسة وحطظها وإتاحتها.
اء المكتبةةام الرمميةةة مناسةةب لبنةة Genisisبةةالتطبيق العملةة  تبةةين ان محةةر  البحةةث  .3

 الت  تحتوي  لى بيانام بالل ة العربية وبالل ة اانكلياية ول ام اُخرت.
 وتقدمم الرسالة بمجمو ة من التوييام من أهمها:

اختيةةار جهةةةة مركايةةةة واحةةدل تكةةةون مسةةةكولة  ةةةن بنةةاء المكتبةةةة الرمميةةةة بالرسةةةاوا  .1
تقةو  هةذه الجهةة بتواية  الجامعيةي للحةد مةن تكةرار الجهةود وتقليةا النطقةام  لةى ان 

 نسخة من المكتبة الرممية بين المكتبام المركاية ف  الجامعام العرامية كافة.
فة  بنةاء المكتبةام الرمميةة للرسةاوا الجامعيةة لمةا  Genisisإستخدا  محر  البحةث  .9

يتمتةة  بةة  مةةن خيةةاوص  لةةى مسةةتوت الجةةودل وسةةهولة التطبيةةق وتوافقةة  مةة  نظةةا  
Winisis ار النظ  إستخداماً ف  الجامعام العرامية. الذي يعد من اك 

عرورل ميةا  داوةرل البحةث والتطةوير فة  واارل التعلةي  العةال  والبحةث العلمة  بتبنة   .3
معةةايير موحةةدل لطريقةةة توايةة  الةةنص الرممةة  للرسةةالة باا تمةةاد  لةةى المعةةايير التةة  

لعرامية  لى ان امترحتها الرسالة وتعميمها  لى دواور البحث والتطوير ف  الجامعام ا
 تلا  الطالب بها. 

 
 


