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 :الممخص
اصبحت اليوم المعمومات سمعة من السمع الميمة لدورىا الفعال في جميع 
مجاالت الحياة , مما دفع بالمؤسسات التجارية الى محاولة احتكارىا 
وبيعيا كباقي السمع التجارية , وىنا يبرز دور المكتبات ومراكز المعمومات 

 مجاني.في تقديم ىذه المعمومات بشكل 
ومكتبات الكميات ىي احدى انواع المكتبات الجامعية تسعى جاىدتا الى 
مالحقة جميع التطورات العممية وتنظيميا وتبويبيا ألجل تقديميا الى جميع 
المستفيدين , وقد تناولت ىذه الدراسة جميع مكتبات الكميات التابعة لجامعة 

ام من قبل ادارة الكميات االنبار ووجدت انيا بحاجة الى الكثير من االىتم
التابعة ليا كزيادة الميزانية المخصصة وتعيين موظفين اختصاص ال 
دارتيا وغيرىا من المالحظات , وقد تم وضع التوصيات المناسبة ألجل 
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Abstract: 

Nowadays, information has become a commodity due to 

its importance and effective role in all fields of life. This 

has led businesses to monopolize and sell it just like 

other goods. From this stems the role of libraries and 

information centers in providing information. The 

college  libraries, as one type of university libraries, 

strive to pursue all scientific developments by means of 

organizing and classifying them in order to make them 

accessible to all beneficiaries .                                    

The current study has surveyed all the  libraries of all 

colleges of the university of Anbar and found that they 

require a lot of attention by the administrative staffs. 

Appropriate recommendations have been made to 

improve the facilities of these libraries 
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 أهمية الدراسة
في قيادة الحركة العممية والفكرية والثقافية  بارزاً  نواعيا دوراً ألعبت المكتبات بكل 
 ألىميةنواع ىم ىذه األأمكتبات الكميات من  عتبرعمار وتلممجتمع ولجميع الفئات واأل

غمب الكميات الى انشاء مكتبات خاصة بيا لتمبية احتياجات أدأبت , لذا المجتمع الذي تخدمو
تحقيق ي رفع وتطوير مستوياتيم بما العممية بالمعمومات لالزمة التي تساعدىم ف مالكاتيا

عن المكتبة المركزية من  العبءتخفيف  فضال عنمن اجميا,  يعمموايخدم االىداف التي 
ة وغيرىا ناىيك عن بعد المسافة بين الكميات يجميع النواحي سواء التخزينية او االعمال الفن

بعض مكتبات ات كما في الى مئات الكيمومتر  بعد البعض منيا والمكتبة المركزية وقد يصل
 الكميات عينة الدراسة.

 أهداف الدراسة 
 -تهدف الدراسة الى تحقيق االتي:

 .التعرف عمى واقع مكتبات الكميات في جامعة االنبار .9
  .الكميات ترف عمى مدى التنسيق بين ىذه المكتبات وادار تعال .2
 .التعرف عمى الصعوبات التي تواجو ىذه المكتبات .3
التنسيق بين مكتبات الكميات والمكتبة المركزية في الجامعة معرفة مدى  .4

 وكذلك مدى التعاون فيما بينيا.
 .الخدمات التي تقدميا تمك المكتبات وضع الحمول المناسبة لالرتقاء بمستوى  .5

 اسةمشكمة الدر 
عمى الرغم من األىمية التي تضطمع بيا المكتبات بصورة عامة ومكتبات الجامعات 

إال ان ىناك الكثير من ادارات المؤسسات ال تولي االىتمام الكافي ليذا الصرح بصورة خاصة 
العممي الذي يساىم مساىمة فعالة في نشر المعرفة والتوعية الفكرية اينما وجد. وان وجد ىذا 

من االىمال وعدم التطور تعاني كتير من مكتبات الكميات ال االىتمام فيو ضعيف جدا وان
المتخصصة الى  مالكات الوظيفيةعدم توفر الكان ذلك في سواء  عمى مختمف االصعدة

بمكتباتيا  بعض الكميات اتلممكتبة وعدم االىتمام من قبل ادار   الدعم الماديضعف 
 .الجامعية

 حدود الدراسة 
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جامعة  لكميات التابعةالجامعية : تناولت الدراسة دراسة المكتبات الحدود المكانية
 االنبار.

 .2299 - 2298: اجريت ىذه الدراسة لمعام الدراسي الزمانيةالحدود 
اىتم موضوع الدراسة بوصف واقع الخدمات التي تقدميا الحدود الموضوعية: 

المكتبات الجامعية التابعة لكميات جامعة االنبار ومدى اىتمام االدارات في تمك الكميات وسبل 
 تطوير الخدمات فييا.

ج الوصفي في انجاز البحث وذلك من خالل ة المنياتبعت الدراس: منهج الدراسة
اسموب المسح لكافة مكتبات كميات جامعة االنبار فضال عن استخدام اسموب دراستة الحالة 

 لكل مكتبة من المكتبات المذكورة .
 أدوات جمع البيانات 

سئمة وتم طرحيا عمى مسؤولي المكتبات الا مجموعة مناعدت  المقابمة: .9
 عينة الدراسة . وادارة الكميات

الخاصة تمت زيارة المكتبات قيد الدراسة وتسجيل المالحظات  المالحظة: .2
 بيا.

تم االطالع عمى المصادر العممية إلغناء الدراسة  المصادر العممية: .3
  الزمة.بالمعمومات ال

 اجراءات الدراسة 
تم صياغة مجموعة من االسئمة الخاصة بالدراسة لطرحيا عمى امناء  .9
 وادارة الكميات.المكتبات 
 .لقد تم تحميل اسئمة المقابمة بما يخدم اىداف الدراسة .2
 .تم التوصل الى العديد من االستنتاجات .3
المكتبات لكي تمارس دورىا في  تطوير تمكوضع الحمول المناسبة بما يخدم  .4

 .الحياة العممية
المام بخطى ان تنامي الفكر البشري وازدىار الحياة االجتماعية وتنوعيا والسير الى ا

متسارعة ادى الى ظيور اشكال وانواع جديدة لألوعية التي تحفظ وتنقل المعمومات والتي بات 
الحاجة الييا في كل تفاصيل الحياة , يساعد في ذاك ظيور شبكة االنترنيت التي تعتبر من 
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احدث وسائل االتصال الحديثة ومع ىذا كمة البد من وجود مؤسسات مسؤولة عن جمع 
وتقديم ىذه المعمومات لتقديميا لممستفيدين في الزمان والمكان المناسبين , وتعتبر  واعداد

 المكتبات ومراكز المعمومات ىي من اىم ىذه المؤسسات استنادا الى المجتمع الذي تخدمو . 
قي ليتمكن اصحاب انرى من المناسب ىناك التطرق الى قانون المكتبات العر 

 .الستفادة منة في العمل المكتبياالختصاص من االطالع عمية وا
 1995( لسنة  92قانون المكتبات الجامعية العراقي رقم ) 

خاصة بالمكتبات والعراق ىو احد الدأبت العديد من دول العالم الى اصدار القوانين 
ىذه الدول بل وفي مقدمة دول المنطقة التي اصدرت قانون خاص بالمكتبات وحتى في قانون 

الى ىذا القانون كون المكتبات الجامعية تعتمد  ىنا التطرق سيتمكية الفكرية و حماية حقوق المم
 والفنية.كثيرا عمى ىذا القانون في ادارة شؤونيا االدارية 

في  9995لسنة  92( من التشريع رقم 9صدر ىذا القانون وفقا ال حكام المادة )
 -تشريع بعنوان المكتبات الجامعية وبين ما يمي : رالقانون العراقي صد

عرف التشريع المكتبات الجامعية بانيا المكتبات المركزية في الجامعات  .9
 .ومكتبات الكميات ومكتبات المعاىد الفنية ومكتبات مراكز البحث العممي

( عمى ان تؤسس في كل جامعة مكتبة مركزية واحد ترتبط 2نصت المادة ) .2
 .الجامعةاداريا برئيس 

( وميمات تمك 3يوضح التشريع اىداف المكتبات الجامعية في المادة ) .3
( وتتضمن تمك الميام بناء مجموعة مكتبية ذات صمة باالختصاصات 4المكتبات في المادة )

 .العممية لمكمية او المعيد بما يؤمن احتياجات المستفيدين
ة مختص في عمم ( حددت ان يدير المكتبة المركزية في الجامع5المادة ) .4

المكتبات والمعمومات من حممة شيادة الماجستير او الدكتوراه من اعضاء الييئة التدريسية 
 .بمرتبة مدرس عمى االقل ويسمى امين عام المكتبة المركزية

( عمى ان  7( شعب واقسام المكتبة فيما نصت المادة )6حددت المادة ) .5
المكتبات  ممحممة شيادة البكالوريوس في ع يتولى مسؤولية تمك االقسام والشعب موظفا من

والمعمومات عمى االقل عدا وحدات الشؤون االدارية والمالية فيتولى مسؤوليتيا موظف من 
 .خريجي كمية القانون او االدارة واالقتصاد
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( من القانون ان يتولى ادارة مكتبات الكميات او المعيد 8حددت المادة ) .6
المعمومات من اعضاء الييئة التدريسية بمرتبة مدرس موظف مختص في عمم المكتبات و 

 .مساعد في االقل ويسمى بمدير المكتبة يعاونو عدد من امناء المكتبة واالداريين
 .( الوحدات واالقسام التي تتألف منيا مكتبة الكمية9حددت المادة ) .7
( فقد حددت شروط المبنى المخصص لممكتبة من حيث 92اما المادة ) .8

روط الصحية والتربوية من حيث التيوية واالضاءة والتدفئة التبريد والفضاءات مالئمتيا لش
 .الالزمة

التعميم العالي( ضمن  ة( من القانون بان تضع )وزار 99حددت المادة ) .9
 .خطتيا تطوير المكتبات الجامعية من اجل تحقيق اىداف تمك المكتبات

في مركز الوزارة ميمتيا ( عمى تشكيل لجنة لممكتبات 92ىذا ونصت المادة رقم )
 .النظر في شؤون المكتبات الجامعية ومتابعتيا

قد حددت المعايير االمريكية لمكتبات الكميات الحد االدنى لنصيب الطالب من و 
قدما مربعا لكل طالب بحيث يكون ىناك مقعد  35الى  25المساحة المخصصة لمقراءة من 

 .واحد لكل اربعة طالب
قدما  25بان يكون الحيز المطموب لكل طالب الماكن القراءة  وىناك اقتراح لجمفاند

قدما مربعا لكل عضو  75و  قدما مربعا لكل طالب دراسات عميا 35و لطالب البكالوريوس
 922اما العاممين فحددىا  مجمد 95وبالنسبة لممواد المكتبة قدم مربع واحد لكل  ىيئة تدريسية

 .قدم مربع لكل موظف
 -كما قدرت المساحة المطموبة لمكتب بالتالي :

 عدد المجمدات                                      قدم مربع 
 22,92             مجمد                  952,222ألول 

 22,29              المجمدات التالية         952,222 ــــل
 22,28              المجمدات التالية         322,222 ـــل

 22,27              مجمد     622,222لمرصيد اكثر من 
 .المساحة المطموبة لمكتبثمن ( 9/8فيما حدد المساحة المطموبة لإلدارة والفيارس )

 المكتبات الجامعية
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ور الرئيسي حيعتبر ىذا النوع من المكتبات األكاديمية من اىم انواع المكتبات بل الم
العربية  االخرى وقد اطمقت عميو عده تعارف حيث عرفتيا الموسوعةالمكتبات لباقي انواع 

 -:لمصطمحات عموم المكتبات والمعمومات والحاسبات بانيا
مكتبو او نظام من المكتبات تنشئو وتدعمو وتديره جامعو ما لمقابمة االحتياجات ’’

اضافة الى  واالبحاث والخدمات"المعموماتية لمطمبة وىيئة التدريس كما تساند برامج التدريس 
نيا تمك المؤسسة التي تقوم بجمع واعداد وتقدم كافة أالعديد من التعاريف ويمكن القول ب

بغية تقديم افضل الخدمات  ى الجامعةالخدمات لمجتمع الجامعة معتمدة بتمويميا المادي عم
 -لمجتمعيا المتكون من:

 .ة في الجامعةن المسيرة العمميوالتدريسيون والذين يقود -
 .الطمبة )الدارسات العميا واالولية( -
 .الموظفون الذين يؤدون االعمال االدارية في الجامعة -
 -:عن الخدمات التي تقدمها فنذكر منها اما
حجاميا ويكون ذلك من أشكاليا و أنواعيا و أوعية المعمومات بكافة أتوفير  .9

عمى جميع خطط  االطالعيجب عمى المكتبة  خالل التعاون المشترك مع ادارة الجامعة اذاً 
توفير الدعم المادي  فضال عنالجامعة العممية بغية توفير المصادر بما يتالئم وتوجياتيا, 

 .لالزم لمقيام بذلك
ىم الخطوات حيث ال فائدة من أعداد الفني لمقتنيات المكتبة وىذه من اإل .2

صحاب أمدروس معروف لدى تنظم وترتب بشكل عممي  مالمكمية ونوعية المقتنيات 
 خدماتاالختصاص وىنا نؤكد عمى ضرورة تواجد أخصائي المكتبات في ىكذا نوع من ال

االمريكية ...الخ  مة عديدة لمقيام بذلك كنظام ديوي العشري وقوائم الفيرسة االنجموظوىناك ان
 .سيل عممية السيطرة عمى ىذا الكم اليائل من المعموماتتمن االنظمة التي 

يم الخدمات بكافة اشكاليا لجميع المستفيدين معتمدة بذلك عمى الطرق تقد .3
الحديثة لوسائل االتصال اذا يجب عمى كل مكتبة ان تستغل ىذه التطورات التكنموجية في كل 

 .اعمميا ألجل تحقيق اىدافيا
 مكتبات الكميات
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يت الى الجامعات اتج ونتيجة لمتطور اليائل في جميع ميادين المعرفة ولكي تواكب
كمية لمواجية حاجة المجتمع  تفتح العديد من الكميات او توسيع بعض االقسام بحيث اصبح

مع ىذه التطورات والتوسعات دأبت الكثير من  المجاالت, وتماشياً جميع من المتخصصين في 
مكتبات خاصة بيا لتمبية احتياجات كوادرىا العممية والطالبية من  ءالكميات الى انشا

رفع المستوى العممي والمساىمة الفعالة ألصحاب ىذه  بغيةلتي يحتاجونيا االمعمومات 
ىذا التطور الى  ادى وقد ,تم استحداث الكمية من اجمواالختصاصات في خدمة الغرض الذي 

اماكن مترامية االطراف يصل بعد بعض الكميات عن في و انشاء كميات خارج الموقع الجامعي 
 بعض مكتبات كميات قيد الدراسةموقع الجامعة االصمي الى مئات الكيمومترات كما في 

 .عن المكتبة المركزية العبءاضافة الى تخفيف 
 مكتبات االقسام 

ىي المكتبات التي تقوم االقسام العممية بأنشائيا داخل القسم ويكون الغرض منيا 
اشباع رغبات الباحثين من المعمومات التي تعجز المكتبات انفة الذكر عن تمبيتيا ويكون ذلك 
في االقسام ذات االختصاصات النادرة والضيقة, ولكن ىذا كمو يجب ان يكون عمى تنسيق 
ن عالي بين جميع انواع المكتبات التي توجد بالجامعة وحتى مع المكتبات االخرى القريبة م

 لمكتبة العامة في المحافظة.الجامعة كا
 ()المكتبة المركزية بجامعة االنبار

منذ تأسيس الجامعة وتتبع ادارتيا الى  9987تأسست المكتبة المركزية في عام 
رئاسة الجامعة وىي مرتبطة بالمساعد العممي لمسيد رئيس الجامعة وقد مرت بمراحل عديدة 

الجامعة وقد القت اىتمامًا كبيرًا من قبل من التطورات شأنيا شأن االقسام االخرى في 
الجامعة فقد شيدت تطورًا كبيرًا في مختمف النواحي حيث تم انشاء بناية خاصة ليا مصممو 
كمكتبة وتم تزويدىا بالمبالغ الالزمة لشراء مختمف مصادر المعمومات اضافة الى التطور في 

المتخصصة من حممة الشيادات العميا الكوادر التي تعمل بيا حيث تم رفد المكتبة بالكوادر 
واالولية مما زاد من فعاليتيا في تقديم الخدمات ولجميع كوادر الجامعة من اساتذة وطمبة 

 -وموظفين وتضم المكتبة الشعب التالية :
 الشعبة االدارية 

                                                 


الخاصت بالمكخباث المذكىرة في الدراست حم الحصىل عليها عن طزيق المقابلت مع المسؤولين عنها اجزيج جميع المعلىماث  

 . 4/9109/ 9،  9المقابالث بخاريخ 
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 -وىي مسؤولة عن االمور االدارية في المكتبة وتضم الوحدات االتية :
 وحدة الهويات

اصدار اليويات لمطمبة الخاصة بالمكتبة وجميع المستفيدين الذين يرغبون  وىي وحدة
 باالستفادة من الخدمات التي تقدميا المكتبة.

 وحدة العالقات العامة 
تيتم ىذه الوحدة بتنسيق العالقات الداخمية والخارجية لممكتبة سواء بين المكتبة 

الخرى والدوائر التابعة ليا بغية التبادل ومكتبات الكميات او عالقات المكتبة مع المكتبات ا
واالىداء او اقامة النشاطات االخرى كمعارض الكتب وغيرىا من االنشطة التي تدعم دور 

 المكتبة في المجتمع.
 :وحدة االفراد

وىي مسؤولة عن االمور االدارية لجميع الموظفين في المكتبة وتنسيقيا مع رئاسة 
 الجامعة والجيات االخرى.

 :خدمات المستفيدينشعبة 
وىي المسؤولة عن كافة الخدمات التي تقدميا المكتبة لممستفيدين عمى اختالف 
مستوياتيم العممية واالدارية )طمبة الدراسات العميا واالولية والتدريسيين والموظفين ( من 

 منتسبي الجامعة وتضم الوحدات االتية:
 :وحدة االعارة

مصادر المعمومات من المكتبة وتتبع نظامي االعارة  وىي الوحدة المسؤولة عن اعارة
الف كتاب  65222الخارجية والداخمية ولجميع المستفيدين ويوجد في المكتبة اكثر من 

 ولجميع االختصاصات.
 :وحدة المراجع

تعار  وىي وحدة خاصة بالمراجع الموجودة في المكتبة وىذا النوع من المصادر ال
ا اضافة الى ان المعمومات المطموبة منيا عادة تكون سريعة خارج المكتبة وذلك ألىميتي

االف مرجع ولجميع االختصاصات  4222وقصيرة وتحتوي ىذه الوحدة عمى اكثر من 
 وخاصة المغة العربية وعموم الشريعة االسالمية .

 :وحدة الدوريات
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ويوجد في ىذه الوحدة جميع الدوريات التي تصل الى المكتبة وفي جميع 
نسخة من العناوين المختمفة وخاصة الدوريات التي  2222اصات وتضم حوالي االختص

تصدرىا كميات ومراكز الجامعة واغمبيا من الدوريات التي يتم الحصول عمييا عن طريق 
 االىداء.

 وحدة الرسائل الجامعية 
ويوجد في ىذه الوحدة جميع الرسائل الجامعية التي تصل الى المكتبة من داخل 

االف رسالة ماجستير والدكتوراه وفي جميع  7222جامعة والبالغة حوالي وخارج ال
 االختصاصات واغميا من الرسائل التي تناقش داخل كميات الجامعة.

 شعبة االجراء الفنية 
وىي مسؤولة عن كافة االجراءات التي تخص مصادر المعمومات منذ دخوليا الى 

 -لوحدات االتية :المكتبة حتى وصوليا لممستفيدين وتتألف من ا
 وحدة التزويد

وىي مسؤولة عن تزويد المكتبة بكافة مصادر المعمومات ويتم عمميا بالتنسيق مع 
 باقي وحدات المكتبة االخرى ذات العالقة وكذلك مع مكتبات الكميات تالفيا لتكرار المصادر.

 
 

 وحدة الفهرسة والتصنيف
المعمومات وفق برامج وانظمة معينة وتختص ىذه الوحدة بفيرسة وتصنيف مصادر 

 تتبعيا المكتبة وبالتنسيق مع شعبة النظم االلية في المكتبة.
 وحدة التبادل واالهداء

وىي المسؤولة عن تبادل واىداء كافة مصادر المعمومات ويكون ذلك من خالل 
لجامعة مع التنسيق مع اي جية ترغب بذلك معتمدة بذلك عمى العالقات التي تقيميا المكتبة وا

 الجيات االخرى.
 شعبة النظم االلية 

وىي الشعبة المسئولة عن كافة اإلجراءات االلية التي تقوم بيا المكتبة وتضم 
 -الوحدات التالية:
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 وحدة المكتبة الرقمية 
 وىي تقوم بخزن واسترجاع جميع مصادر المعمومات الرقمية الموجودة  في المكتبة.

 وحدة المكتبة االفتراضية
 ي مسؤولة عن توفير مصادر المعمومات االلكترونية لممستفيدين.وى

 وحدة االسترجاع االلي لمكتب الرقمية 
 وتقوم ىذه الوحدة بإعارة الكتب الرقمية لممستفيدين من خالل تحميميا عمى االقراص الميزرية.

 المالك الوظيفي لممكتبة 
تضم المكتبة عددا ال بئس بو من المالكات سواء المتخصصة او غير ذلك ويبمـغ  
( موظف وتدريسي وفي اختصاصات مختمفة من حممة الدكتوراه والماجستير  24عــددىم ) 

والبكالوريوس اضافة الى شيادة االعدادية فاألمين العام لممكتبة حاصل عمى شيادة الدكتوراه 
كتبات اضافة الى عدد من حممة الدكتوراه وفي اختصاصات متنوعة في عمم المعمومات والم

وشيادة الماجستير في االختصاص ايضا وعدد من البكالوريوس اربعة منيم من ذوي 
االختصاص فضال عن شيادات اخرى وفي اختصاصات مختمفة موزعين عمى جميع شعب 

 ووحدات المكتبة وبما يخدم عمل المكتبة.
 بناية المكتبة
( 4( غرفة لمموظفين وفييا )96مصممة وفق الطراز الحديث وتحتوي عمى ) وىى

قاعات كبيرة لممطالعة اضافة الى مخازن كبيرة لحفظ الكتب وباقي مصادر المعمومات, 
اضافة الى غرف اخرى ألغراض االعمال المكتبية وكذلك لمبحث بالنسبة لممستفيدين, اما 

 شكل جيد بما ينسجم ومتطمبات المكتبة.االنارة والتبريد فيي كافية وموزعة ب
 مكتبات الكميات التابعة لجامعة االنبار 

 مكتبة كمية الهندسة
تعتبر كمية اليندسة من اوائل الكميات التي تأسست في الجامعة وذلك في عام 

وتتكون من خمسة اقسام ) اليندسة المدنية, اليندسة الكيربائية, اليندسة الكيمياوية 9987
مياوية, واليندسة الميكانيكية وىندسة السدود والموارد المائية ( تحتوي عمى اكثر من والبتروكي
رسالة جامعية , اما بنايتيا فيي صغيرة  922نسخة من المجالت عممية و 52كتاب  2222

وال تتناسب مع اعداد الطمبة وتدار المكتبة من قبل موظف حاصل عمى شيادة البكالوريوس 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)9223 ) 
 

ية في جميع اعماليا االدارية والفنية تعاني من ضعف التخصيصات وتتبع النظم التقميد
 المادية.

 مكتبة كمية التربية لمعموم االنسانية
وتضم العديد من مصادر المعمومات والتي تتالءم مع  9988أسيس الكمية في العام 

التاريخ, متطمبات العممية لمكمية حيث تضم ستة اقسام ) المغة العربية, المغة االنكميزية, 
كتاب  2222الجغرافية, عموم القران, العموم التربوية والنفسية ( وتحتوي المكتبة عمى اكثر من 

رسالة جامعية, اما البناية فيي جيدة من حيث الموقع  222عنوان لممجالت واكثر من  22و
واالثاث ولكنيا صغيرة مقارنة بأعداد الطمبة والمسؤول عن المكتبة ىو من حممة شيادة 
الدكتوراه المغة العربية وتتبع نظام النظم التقميدية في كافة عممياتيا االدارية والفنية وال توجد 

 فييا اقراص او اي مصدر الكتروني.
 مكتبة كمية التربية لمعموم الصرفة 
وتضم االقسام ) الكيمياء, الفيزياء, عموم  9988اسست الكمية في العام الدراسي 

د حرصت ومنذ البداية عمى انشاء مكتبة خاصة بيا تضم مجموعة من الحياة, الرياضيات ( لق
نسخة وفي  922كتاب فضال عن عدد من المجالت العممية  2952الكتب اكثر من 

االختصاصات العممية اغمبيا من التي تصدر في الجامعة وعدد من الرسائل الجامعية التي 
ف من غير االختصاص تتبع النظم تناقش من قبل طمبة الكمية, تدار المكتبة من قبل موظ

التقميدية في جميع اجراءتيا الفنية واالدارية اما االثاث واالنارة جيدة القاعة غير كافية 
 التخصيصات المادية غير كافية ايضا.

 مكتبة كمية العموم
وتضم خمسة اقسام ) عموم الحياة, الكيمياء,  9988اسست ىذه الكمية في عام 

التطبيقية, الرياضيات التطبيقية ( تضم مكتبة الكمية العديد من مصادر  الفيزياء, الجيولوجيا
 95كتاب و 9522المعمومات وفي االختصاصات التي تدرس فييا يبمغ عدد الكتب اكثر من 

رسالة جامعية, تتبع النظم التقميدية في جميع االعمال االدارية  975عنوان لمجمة عممية و
داد الطمبة وكذلك االثاث وىي تعاني ايضا من ضعف البناية صغيرة وال تناسب مع اع

 التخصيصات المادية.
 مكتبة كمية الطب 
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وتمنح شيادة البكالوريوس في الطب والجراحة  9989تأسست ىذه الكمية في عام 
ى اكثر العامة وتحتوي عمى مكتبة جيدة جدًا مقارنة بمكتبات الكميات االخرى فيي تحتوي عم

رسالة جامعية وفي جميع  222عنوان لممجالت و22كتاب واكثر من 7522من
االختصاصات التي تدرس في الكمية, تدار المكتبة من قبل متخصص في عمم المعمومات 
والمكتبات حاصل عمى شيادة البكالوريوس وىي مصنفة وفق نظام ديوي العشري وتتبع النظام 

 ث فيي جيدة جدا ومناسبة من حيثاآللي في جميع اعماليا اإلدارية والفنية, اما البناية واالثا
 الموقع.

 مكتبة كمية طب االسنان
وتمنح شيادة البكالوريوس في طب وجراحة الفم  9992أسست الكمية في العام

 925نسخة من المجالت و52كتاب و  9222واالسنان تحتوي مكتبة الكمية عمى اكثر من 
قبل موظف اختصاص  رسالة جامعية جميعيا في اختصاصات الكمية تدار المكتبة من

بكالوريوس عموم الحياة, وتتبع المكتبة النظم التقميدية في جميع اعماليا االدارية والفنية وال 
تتبع اي نظام تصنيف وىي صغيرة جدا مقارنة بأعداد الطمبة وغير كافية من حيث االثاث 

 الكمية. والمكان وتعاني من قمة التخصيص المادي اما موقعيا فيو جيد بالنسبة لبناية
 مكتبة كمية الزراعة 

وتتكون من سبعة اقسام ) التربة والمياه  9993انشات ىذه الكمية في عام 
والمحاصيل الحقمية والمراعي والثرة الحيوانية والبستنة وىندسة الحدائق وقاية النباتات 

رسالة ماجستير  622كتاب و  2722والصناعات الغذائية ( تضم مكتبة الكمية اكثر من 
نسخة لمجالت مختمفة جميع ىذه المصادر  252دكتوراه اضافة الى االقراص الخاصة بيا وو 

تيتم بما يدرس في الكمية, يتكون مالك المكتبة من تدريسيي دكتوراه شريعة وموظف واحد اما 
البناية فيي جيدة ومرتبة بشكل جيد ومجيزة باألثاث المناسب وال توجد تخصيصات مالية 

  وعتيا من الرسائل التي تناقش في الكمية.محددة وأكثر مجم
 مكتبة كمية االدارة واالقتصاد

وتمنح شيادة البكالوريوس لثالثة اقسام )  9998تأسست ىذه الكمية في عام 
االقتصاد ( وتمنح شيادة الماجستير والدكتوراه في قسم االقتصاد ‘ ادارة اعمال ‘ المحاسبة 

رسالو ماجستير ودكتوراه  922كتاب و 9722ى تضم مكتبتيا مجموعة من الكتب تصل ال
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مجمة تدار المكتبة من قبل موظف بكالوريوس تستخدم الطرق التقميدية في جميع  52و
يوجد فييا اي مكان لممطالعة التخصيصات  اعماليا االدارية المكان صغير غير مناسب وال

 قمة وألتناسب ومتطمبات المكتبة .
 المعمومات مكتبة كمية الحاسوب وتكنولوجيا

وتتألف من قسمين ىما عموم الحاسوب ونطم  9999تأسست ىذه الكمية في عام 
نسخة  22رسالة جامعية  وتحتوي عمى 922كتاب وحوالي  9522المعمومات تضم اكثر من 

لمجالت في اختصاصات مختمفة تدار المكتبة من قبل تدريسي دكتوراه عموم اسالمية مكانيا 
ال يكفي وتعاني المكتبة من كثرة التنقالت من مكان ألخر مكانيا صغير اما االثاث قديم و 

 الحالي مناسب الميزانية غير كافية ان لم تكن معدومة.
 مكتبة كمية اآلداب

وتضم اقسام ) المغة العربية, التاريخ, الجغرافية,  2229أسست ىذه الكمية في عام 
 952كتاب واكثر من  9322مكتبتيا حوالي المغة االنكميزية, عمم االجتماع ,االعالم ( تضم 

نسخة من مجالت مختمفة اغمبيا من التي تصدر في الجامعة  222رسالة جامعيو واكثر من 
تدار المكتبة من قبل تدريسي دكتوراه لغة عربية تتبع المكتبة النظم التقميدية في كافة اعماليا 

 ية غير كافية.االدارية والفنية البناية جيدة واالثاث مناسب الميزان
 مكتبة كمية القانون والعموم السياسية

وتتألف من قسمي القانون والعموم السياسية وكالىما  2222أسست الكمية في عام 
نشات المكتبة لتوفير ما يمكن من المصادر لطمبتيا  يمنح شيادة البكالوريوس والماجستير وا 

رسالة جامعية  952كتاب و  2222ولممستفيدين االخرين وتحتوي مكتبتيا عمى اكثر من 
عناوين لمجالت مختمفة تتبع المكتبة النظم التقميدية في جميع اعماليا االدارية  92اضافة الى 

والفنية ويتألف مالكيا من تدريسي ماجستير قانون وبكالوريوس قانون موقع البناية جيد 
قميمة والتفي  وتحتوي عمى اثاث جيد ورفوف لحفظ المصادر اال ان التخصيصات المادية

 بحاجة المكتبة.
 مكتبة كمية العموم االسالمية 

م وتضم اربعة اقسام ) الفقو واصول الدين, الحديث  2225اسست الكمية في عام 
وعمومو, التفسير وعموم القران, العقيدة والدعوة والفكر ( مكتبتيا جيدة فييا العديد من المراجع 
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نسخة من المجالت  952كتاب واكثر من  3422في العموم االسالمية اضافة ما يقارب 
رسالو جامعية مرتبة بشكل جيد البناية واالثاث مناسب تتبع النظام التقميدية في جميع  952و

اإلجراءات الفنية واالدارية تدار من قبل موظف بكالوريوس عموم اسالمية لو خبرة في مجال 
  ة الميزانية غير كافية ايضا.المكتبات كونو قد عمل في المكتبة المركزية فترة طويم
 مكتبة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة 

العام تمنح شيادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في 2226أسست الكمية في 
عموم التربية البدنية والعموم الرياضية تحتوي مكتبتيا عمى مجموعة من الكتب تصل الى 

رسالة  995اختصاص عموم الرياضة وحوالي كتاب ومجموعة من المجالت في  9722
جامعية اغمبيا ممن تناقش في الكمية تتبع المكتبة النظم التقميدية  في جميع اعمميا االدارية 
والفنية المكان واالثاث جيد تدار المكتبة من موظف اختصاص تربية رياضية تعاني من نقص 

 التخصيصات المالية.
 مكتبة كمية التربية القائم 

م وتضم قسمي المغة العربية وعموم القران والتربية االسالمية  2227ست في العام أس
لقد تم انشاء مكتبة في الكمية محاولة لتمبية احتياجات الطمبة قدر المستطاع وذلك لمبعد 
الجغرافي ليذه الكمية عن موقع الجامعة الرئيسي يصل الى مئات الكيمومترات تضم مجموعة 

كتاب اضافة الى عدد من المجالت والرسائل  9222تصل الى اكثر من  من الكتب والمراجع
الجامعية, تتبع المكتبة النظم التقميدية في جميع اعماليا االدارية والفنية وال تتبع نظام تصنيف 
معين تدار المكتبة من قبل تدريسي حاصل عمى شيادة الماجستير االثاث واالنارة جيدة ولكن 

 لك التخصيصات المادية.القاعة غير كافية وكذ
 مكتبة كمية الصيدلة 

م عممت عمى انشاء مكتبة خاصة بيا تضم بعض المصادر  2299أسست في  عام 
كتاب فضال عن عدد من الرسائل  9222التي يحتاجونيا الطمبة وتحتوي عمى اكثر من 

وريوس الجامعية والمجالت العممية , تدار المكتبة من قبل موظف حاصل عمى شيادة البكال
في عموم الحياة وىي مصنفة بشكل جيد وفق نظام ديوي العشري, االثاث جيد ولكن القاعة 
غير كافية مقارنة بأعداد الطمبة تتبع النظم التقميدية في جميع اعماليا االدارية والفنية, تعاني 

 من ضعف التخصيص المادي.
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 حديثة –مكتبة كمية التربية االساسية 
وتضم قسمي ) المغة العربية, العموم العامة ( تحتوي م  2292أسست في عام 

كتاب ومجموعة من الرسائل الجامعية  9222مكتبتيا عمى مجموعة من الكتب تصل الى 
وعدد من المجالت التي تحصل عمييا من عممية االىداء والتبادل تتبع النظم التقميدية في 

االثاث واالنارة فيي بحالة جيدة تدار جميع اعماليا االدارية والفنية القاعة غير كافية اما 
 المكتبة من قبل موظف من غير االختصاص, تعاني من ضعف التخصيصات المادية.

 هيت –مكتبة كمية العموم التطبيقية 
م وقد عممت الى انشاء مكتبة خاصة بيا لتمبية  2294أسست ىذه الكمية في عام 

يا إال انيا استطاعت توفر بعض المصادر االحتياجات العممية لطمبتيا وعمي الرغم من حداثت
الميمة لمطمبة من خالل التعاون والتشاور مع الييئة االدارية يصل مجموع الكتب التي فييا 

كتاب وعدد من المجالت العممية التي تحصل عمييا من خالل التبادل واالىداء ,  522الى 
الفنية, تدار المكتبة من قبل اختصاص تتبع المكتبة النظم التقميدية في كافة اعماليا االدارية و 

في عمم المعمومات والمكتبات, القاعة غير كافية مقارنة بأعداد الطمبة, االثاث واالنارة جيدة 
 اما الميزانية غير كافية ايضا.

وبعد ىذا العرض لجميع مكتبات الجامعة تم اعداد جدول لتوضيح العالقة بين 
  واعداد المستفيدين من جية اخرى . )* ( مجموعة المكتبة وعدد كوادرىا من جية

سنة  اســـــــــــــــــــم المـــــــــــــكتبة ت
 التأسيس

عدد 
الموظ
 فين

 

عدد المواد 
الثقافية في 

 المكتبة

 عدد المستفيدين
 طمبة

 اولية        عميا
 تدريسين

 - - - 78222 24 9987 المكتبة المركزية 9
 962 77 797 2952 9 9987 مكتبة كمية اليندسة 2
 953 249 3273 2222 2 9988 مكتبة كمية التربية االنسانية 3
 924 84 9245 2252 9 9988 مكتبة كمية التربية الصرفة 4
 936 998 9342 9692 9 9988 مكتبة كمية العموم  5
 922 96 529 7722 2 9989 مكتبة كمية الطب 6
 56 - 367 9925 9 9992 مكتبة كمية طب االسنان 7
 967 224 929 7722 3 9993 مكتبة كمية الزراعة 8
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 44 49 486 9622 9 9999 مكتبة كمية الحاسوب  9
 938 222 3282 9652 2 2229 مكتبة كمية اآلداب 92
 56 48 9959 2362 2 2222 مكتبة كمية القانون والسياسة 99
 87 83 892 3722 9 2225 مكتبة كمية العموم االسالمية 92
 34 52 289 9895 9 2226 مكتبة كمية التربية الرياضية 93
 33 - 487 9222 9 2227 مكتبة كمية التربية القائم 94
 34 - 369 9222 9 2299 مكتبة كمية الصيدلة 95
 22 6 775 9222 9 2292 مكتبة كمية التربية / حديثة 96
 29 - 299 522 9 2294 مكتبة العموم التطبيقية/ىيت 97
 55 29 9297 9852 9 9998 مكتبة كمية االدارة واالقتصاد 98
  

( جميع المعلومات المذكورة في الجدول اعاله تم الحصول عليها من الجهات ذات العالقة في  *) 
                   32/4/3102الجامعة بتــاريــخ       

مكتبة واعداد المستفيدين  يوضح الجدول اعاله اعداد المواد الثقافية الموجودة في كل
الذين تخدميم المكتبة اضافة الى عدد الموظفين العاممين فييا ومن خال مقارنة بسيطة بين 

 -االعداد الواردة فيو نالحظ االتي :
النقص الواضح في عدد المواد الثقافية مقابل اعداد المستفيدين فيي ال تمبي  -9

 حاجتيم العممية ولو بنسبة بسيطة .
قمة اعداد الموظفين العاممين في المكتبة مقارنة مع اعداد المستفيدين ناىيك  -2

 عن ندرة الموظفين اختصاص المكتبات والمعمومات 
ىذا يعكس قمة االىتمام بيذه المؤسسات التي تعتبر الركن االساس لنيوض الحركة 

 العممية بل ونيضة المجتمع بأكممو .
ة لحالة جميع مكتبات الكميات التابعة لجامعة وبعد هذه الدراسة العممية المتعمق

 -االنبار وما تم مالحظة فقد توصمت الدراسة الى النتائج االتية:
 قمة مصادر المعمومات في المكتبات مقارنة بأعداد الطمبة. .1
 عدم اشتراك اي مكتبة كمية وحتى المكتبة المركزية في المجالت العممية. .2
 المتوفرة في المكتبات.ندرة المصادر االلكترونية  .3
 قمة مصادر المعمومات الترفييية في المكتبات. .4
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 عدم وجود برامج محددة لخزن واسترجاع المعمومات. .5
 قمة الحاسبات في المكتبات. .6
عدم وجود خطة واضحة لتطوير المكتبة من قبل الموظف المسؤول عن المكتبة او  .7

 من ادارة الكمية.
تبات الجامعة والمكتبات االخرى سواء في ضعف حركة االىداء والتبادل بين مك .8

 المحافظة او الجامعية االخرى.
 ضعف التخصيصات المادية لممكتبة. .9

 قمة االىتمام بالمكتبة من قبل ادارة بعض الكميات.  .10
 ضعف التنسيق بين المكتبة المركزية ومكتبات الكميات.  .11
 قمة الكوادر المتخصصة في المكتبات.  .12
ول عن المكتبة بشكل دائم في المكتبة بسبب تكميفو بميام عدم تواجد الموظف المسؤ   .13

 ادارية اخرى.
 قمة الدورات المقامة في المكتبة المركزية لتدريب امناء المكتبات الفرعية.  .14
قمة االثاث وخاصة طاوالت وكراسي المطالعة مقارنة بأعداد الطمبة  اضافة الى   .15

 صغر حجم القاعة المخصصة لممكتبة.
 موقع المكتبة غير مناسب في بعض الكميات .  .16

 التوصيات
 زيادة عدد مصادر المعمومات وتنويعيا مع اخذ اعداد الطمبة بنظر االعتبار. .1
زيادة عدد المصادر االلكترونية باالعتماد عمى الشبكة العالمية لممعمومات )  .2

 االنترنت(.
 شراء المصادر الترفييية لمطمبة لغرض جذبيم الى المكتبة. .3
تجييز المكتبات بالحاسبات لغرض القيام بأعماليا االدارية اضافة الى اتاحتيا  .4

 لممستفيدين لغرض استخداميا في قضايا البحث العممي.
 زيادة التخصيصات المادية ألجل تمبية احتياجات المكتبة. .5
بة والكمية لتطوير المكتبة وضع خطة واضحة ومدروسة قابمة لمتنفيذ من قبل المكت .6

 يتناسب مع مكانة المكتبة في الحركة العممية. وبما 
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تفعيل عممية االىداء والتبادل بين المكتبات فيما بينيا ومع المكتبة المركزية وحتى  .7
 المكتبات االخرى خارج الجامعة كالمكتبة العامة في المحافظة.

زيادة التنسيق بين المكتبة المركزية ومكتبات الكميات والمشاركة في رسم الخطط  .8
 لتطويرية ليذه المكتبات.ا

العمل عمى جعل ادارة ىذه المكتبات من قبل اختصاص معمومات ومكتبات ألجل  .9
 تطوير عمميا فنيا واداريا.

تفريغ موظف من كل كمية لمتواجد في المكتبة والعمل عمى فتح المكتبة بشكل دائم  .10
 والعمل عمى تطويرىا ومراعاة موضع الذمة في ذلك.

 ة وتخصيص موقع مناسب لممكتبة.مراعاة موقع المكتب .11
تجييز المكتبات في االثاث الالزمة سواء الخاصة بقاعات المطالعة او المستخدمة في  .12

 حفظ مصادر المعمومات.
اقامة الدورات الخاصة من قبل المكتبة المركزية لممسؤولين مكتبات الكميات مستغمة   .13

 وجود متخصصين اكفاء في المكتبة المركزية.
 درقائمة المصا
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