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لم يعد خافيًا على أحد يف عصرنا هذا – 
عصر املعرفة واملعلوماتية ما تقدمه املكتبة بأنواعها املختلفة من 
االجتماعي  والتماسك  اإلنساني  العقل  بناء  فعالة يف  مساهمة 
الذي يلعب دورا بارزا يف تسريع عمليات التنمية البشرية التي 
تهدف إىل التقدم والرقي واملساهمة يف خدمة البشرية جمعاء.

والخاصة،  العامة،  املختلفة  بأنواعها  املكتبات  كانت  وملا 
األهمية  من  كبري  قدر  على  والجامعية  املدرسية   ، واملتخصصة 
يف دفع عجلة التقدم والرقي من جهة ، والحفاظ على مقومات 
األمم  أولت  فقد   . ثانية  جهة  من  الوطنية  والهوية  الشخصية 
بدورها  منها  إيمانا  املكتبات،  بهذه  خاصا  اهتماما  املتحضرة 
ودفع  ومعارفه،   ، وسلوكياته  الفرد  عادات  تطوير  يف  الكبري 

املجتمع نحو التقدم.
أولت  الجامعية  املكتبة  به  تقوم  الذي  الدور  ألهمية  ونظرا 
الجامعات بوصفها مؤسسات وطنية تسعى لإلسهام الفعال يف 
بناء الوطن واملواطن- اهتماما كبريا ملكتباتها ملساعدة الدارسني 
كل  مواكبة  يف  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطلبة  من  والباحثني 
جديد من خالل املكتبة الجامعية لتمكينهم من اإلسهام يف رفد 

املعرفة اإلنسانية بكل جديد ومفيد .
ومن هذا املنطلق فإن جامعة القدس املفتوحة التي تسعى إىل 
بلورة رؤية وطنية موحدة تحافظ على مالمح الهوية الفلسطينية 
وموظفيها  طلبتها  بني  املكتبة  ثقافة  نشر  إىل  بادرت  العربية 
وأعضاء هيئة التدريس فيها من خالل تأسيس مكتبة فرعية يف 
كل فرع من فروعها يف جميع محافظات الوطن، وإقامة مكتبتني 
مركزيتني أوالهما يف املحافظات الجنوبية، واألخرى يف املحافظات 
الشمالية مما يؤكد صدقية التوجه الوطني الذي تنتهجه الجامعة 
وقد  جامعة(  وطن...ووطن يف  )جامعة يف  مقولتها  مجسدًة يف 
خصصت إدارة الجامعة إلقامة هذه املكتبات وتطويرها بشكل 
بجميع  لتزويدها  املناسبة  املوازنات  املعلوماتية  وعصر  يتالءم 
واألجهزة   ، واإللكرتونية  املطبوعة  املعرفة  أوعية  احتياجاتها من 
الحديثة التي تيسر تقديم الخدمة املكتبية الجامعية ملحتاجيها، 
مما يؤكد ان املكتبة يف جامعة القدس املفتوحة ليست ترفًا أو 
زينة ، بل هي ركن أساس من أركان الجامعة الثابتة ألنها األطول 

عمرًا واألكثر قدرًة وديمومًة على خدمة املجتمع عرب العصور.
 ، املعرفة  مصادر  توفري  املكتبة يف  بدور  الجامعة  من  وإيمانا    
اإلنساني  والفكر  الرتاث  وحماية  املعرفية  النظم  وتطوير 
وتشجيع البحث العلمي فقد عينت الجامعة عددًا من املوظفني 
للقيام  تؤهلهم  وخربات  مواصفات  يمتلكون  ممن  املختصني 
املكتبة  موظف  دور  يقتصر  ال  حيث  وجه  أكمل  على  بأدوارهم 
على خدمة اإلعارة والفهرسة فقط، وإنما يتجاوز ذلك إىل إحياء 
الفعاليات العلمية والثقافية املتنوعة التي تسهم يف رفع املستوى 

املعريف ملجتمع املكتبة ومن ثم املجتمع املحيط.
وكذلك يف خلق واقع أكاديمي ومعريف مميز يمكن الباحثني من 
اإلنسانية يف شتى  املعارف  إليه  ما توصلت  آخر  على  االطالع 

املجاالت.
يف  الحديثة  التقنيات  دور  الجامعة  إدارة  عن  يغب  لم  وكذلك 
اإللكرتونية  املكتبة  بناء  إىل  فسارعت  للمعرفة  الحر  الوصول 
املكتبة  عمل  تيسر  التي  واملعدات  التجهيزات  بأحدث  املزودة 
وخدمة الباحثني ، كما وفرت العديد من االشرتاكات الدولية يف 
قواعد البيانات حتى تضمن وصول الباحثني إىل أكرب عدد ممكن 
االطالع  الباحث يف  التي تساعد  الحديثة  واملراجع  املصادر  من 
على الجديد يف مجال تخصصه ، وتقديم الدراسات واألبحاث 

التي تسهم بشكل فعال يف بناء املعرفة اإلنسانية.
املفتوحة  القدس  جامعة  أسستها  التي  اإللكرتونية  املكتبة  إن 

يونس  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  رعاية  تحت 
عمرو ونائب الرئيس لشئون قطاع غزة الدكتور جهاد 
و  غزة  فرع  املفتوحة  القدس  جامعة  احتفلت  البطش 
تم  التي  اإللكرتونية،  املكتبة  بافتتاح  املكتبات  دائرة 
إنشاؤها يف مقر املكتبة املركزية بقطاع غزة بشراكة 
الرتكية،  واإلغاثة  والتضامن  السالم  جمعية  وتنفيذ 

وبدعم كامل من مؤسسة كيمسايوكمو الرتكية.
لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  االفتتاح  حفل  وحضر 
إدارة  مجلس  ورئيس  البطش،  جهاد  د.  غزة  قطاع 
جمعية السالم والتضامن واإلغاثة د. ناصر السعدي، 
وجميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومدير فرع غزة 
أحمد  أ.  املكتبات  دائرة  ومدير  الجرجاوي،  زياد  أ.د. 
الفروع، ومسؤولو مكتب نائب رئيس  ثابت، ومدراء 
الشخصيات  من  وعدد  غزة،  قطاع  لشؤون  الجامعة 

العاملة باملؤسسات الدولية، وبعض مسؤولي مؤسسات وجمعيات املجتمع املحلي، وعدد من وكاالت األنباء والفضائيات املحلية،  وأعضاء 
الهيئتني األكاديمية واإلدارية، ولفيف من طلبة الفرع.

وقد اُفتتح الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم والسالمني الوطنيني الفلسطيني والرتكي.
وخالل كلمته رحب د. البطش بالحضور الكريم، ناقاًل للجميع تحيات ودعم رئيس الجامعة أ.د. يونس عمرو، مشيدًا بالدور والجهد 

الكبري الذي قامت به جمعية السالم والتضامن واالغاثة 
يف تنفيذ هذا املشروع والذي سيسهم يف دعم البحث 
الغربية وقطاع  الجامعة بالضفة  العلمي وخدمة طلبة 
الوطن،  وأبناء  الجامعات  طلبة  من  والباحثني  غزة 
املوازنات  من  قد ضاعف  الجامعة  مجلس  أن  وأضاف 

امُلقرة للبحث العلمي.
املفتوحة  القدس  جامعة  د.السعدي  شكر  وبدوره 
داخل  املشروع  هذا  لتنفيذ  للجمعية  الفرصة  إلتاحة 
الجامعة، للمساعدة يف خدمة طلبة الجامعة والباحثني، 
والجامعة  الجمعية  بني  التواصل  عن  متحدثًا  وأضاف 

وكيفية املوافقة والتنفيذ واملتابعة للمشروع.
على  الجمعية  الجرجاوي  أ.د.  شكر  كلمته  وخالل 
مساهمتها يف تطوير الباحثني والبحث العلمي وأشاد 
للشعب  الرتكي  الشعب  قدمه  الذي  السخي  بالدعم 

الفلسطيني يف شتى املجاالت. 

القد�س املفتوحة بغزة وجمعية الت�سامن وال�سالم 
واالإغاثة الرتكية يفتتحان املكتبة االلكرتونية  أ. د. يونس عمرو  - رئيس اجلامعة

افتتاحية

التي  للتسهيالت  الجامعة  شاكرًا  ثابت  أ.  تحدث  جانبه   ومن 
وتنفيذ  دعم  يف  ومساعدتها  لكرمها  الرتكية  والجمعية  قدمتها، 
املشروع بالجامعة.  وخالل الحفل تم عرض فلم توثيقي استعرض 
أن  بداية  من  املكتبة  إنشاء  مراحل  أبو حسنة  الهادي  عبد  أ.  فيه 
هذه  اشتملت  حيث  املشروع.  وتنفيذ  إتمام  لغاية  فكرة  كانت 

املراحل على:
أواًل: التجهيزات الفنية.

عمل تصميم هيكلي للمكتبة اإللكرتونية. 1
أحدث  وفق  الكهربائية  والتوصيالت  التمديدات  تجهيز  2 .

املواصفات.
صيانة وطالء جدران املكتبة. . 3
فرش أرضية املكتبة بالجلد العازل للصوت.. 4
تركيب أجهزة التكييف املركزي.. 5
تركيب األسقف املستعارة.. 6

ثانيا: مرحلة توريد األجهزة واملعدات.
واملعدات  األجهزة  أحدث  من  بعدد  اإللكرتونية  املكتبة  تزويد  تم 

ومنها.

) 1 .UPS( جهاز حفظ الطاقة )عدد )30( جهاز حاسوب مكتب+)30
محمول )البتوب(. عدد )15( جهاز حاسوب . 2

جهاز سريفر. 3 .
جهاز ماسح ضوئي. 4 .

شاشة مكربة. 5 خاصة بضعاف البصر.
عدد ثالث شاشات عرض ذكية. 6 .

( جهاز قارئ باركود. عدد )2. 7
بيانات  قواعد  ثالث  يف  عام  ملدة  باشرتاك  املكتبة  تزويد  ثالثا: 

إلكرتونية عربية وهي :
اإلسالمية  بالعلوم  املختصة   1 .Islamic Info بيانات  قاعدة 

والقانونية.
العربية  اللغة  بعلوم  واملختصة. 2   ArabBase بيانات  قاعدة 

وآدابها.
بالعلوم اإلنسانية. قاعدة بيانات Human Index واملختصة . 3

وبعد انتهاء الحفل قام نائب رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة 
الجمعية والحضور الكريم بقص شريط االفتتاح. 

الجامعة كهدية متواضعة من  أنه تم تقديم درع  والجدير بالذكر 
الجامعة للجمعية الداعمة وامُلنفذة للمشروع.

كرديف حيوي لدعم املكتبة املطبوعة تعد من املكتبات اإللكرتونية الرائدة يف مؤسساتنا الوطنية األكاديمية والرتبوية والثقافية يف فلسطني حيث يفتقر كثري من املكتبات  إىل الشق اإللكرتوني املؤهل 
لتقديم الخدمة املكتبية من أوسع أبوابها. 

وليس غريبًا أن تفتح جامعة القدس املفتوحة أبواب مكتباتها جميعًا بما فيها اإللكرتونية أمام الباحثني من أبنائها وغريهم من طلبة العلم واألساتذة يف املؤسسات والجامعات الفلسطينية جمعاء إيمانًا 
منها بأن املعرفة حق للجميع، وأن الفائدة ستعود على عموم املواطنني وعلى اإلنسان أينما وجد، األمر الذي يؤكد صوابية النهج الذي تنتهجه جامعة القدس املفتوحة يف الحفاظ على لغتنا العربية وتراثها 
األصيل، وترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية وحمايتها من محاوالت التشويه واملسخ والتذويب. مع ضمان االنفتاح على ثقافات األمم والشعوب االخرى ومعارفها من خالل التزويد والتطوير الدائم للمكتبة 
الجامعية التي أضحت تعمل بفاعلية عالية املستوى لتحقيق أهداف الجامعة العلمية واألخالقية وتحقيق رسالتها الوطنية واإلنسانية التي ترتكز على املعرفة الشاملة ودورها يف توحيد الثقافة وتأكيد االنتماء 

لدى جميع الشرائح يف وطن يسعى شعبه لتحقيق ذاته وانجاز مشروعه الوطني يف إقامة دولته املستقلة على ترابه الوطني.
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مجال  َّـ  ملحوظاً  تطوراً  العالم  شهد 
بهذا  الجامعات  تأثرت  وقد  التكنولوجيا، 
اِّـعلومات  تكنولوجيا  أثرت  حيث  التطور، 
بشكل واضح على جودة اِّـعلومات، وقد وظفت الجامعات من خاللها 

إمكاناتها ومواردها اِّـالية َّـ تطوير وتحس جودة خدماتها.
وقد استفادت جامعة القدس اِّـفتوحة التي تنتشر فروعها َّـ أرجاء 
أحدث  توظيف  على  الجامعة  حرصت  فقد  التطور،  هذا  من  الوطن 
 أثر كب الذي كان له  اِّـتوفرة واِّـالئمة، األمر  التكنولوجية  الوسائل 
أيضا وبشكل ملموس  اِّـقدمة، وساهم  الخدمات  َّـ تحس جودة 
َّـ دعم سياسة الجامعة وخطتها االساتيجية والتي كان من ضمنها 

توف نظام إلكوني يلبي احتياجات مكتبات الجامعة.
ونظراً للحجم الضخم ِّـقتنيات اِّـكتبات، وانتشار هذه اِّـكتبات جغرافياً 
محوسب  نظام  شراء  اِّـناسب  من  يكن  فلسط،لم  أرجاء  كافة  َّـ 
نظراً لتكلفته اِّـالية والتدريبية اِّـرتفعة، حيث تم تقديم عدة عروض 
إدارة  برامج  مجال  َّـ  تعمل  برمجة  وشركات  مؤسسات  من  تجارية 
جامعة  وآمال  تطلعات  تناسب  العروض  تلك  تكن  لم  ولكن  اِّـكتبات 

القدس اِّـفتوحة إضافة إُّـ التكلفة العالية جداً كما كان متوقعاً.
لذا ارتأت رئاسة الجامعة أن يتم إنشاء نظام محوسب إلدارة اِّـكتبات 
القدس  فجامعة  بالجامعة،  اِّـوجودة  والكفاءات  الكوادر  خالل  من 

اِّـفتوحة تمتلك أك شبكة اتصاالت َّـ 
اِّـعلومات  فلسط، ومركزاً لتكنولوجيا 
الكوادر  من  وعدداً  واالتصاالت، 
تصميم  من  يمكنها  مما  واإلمكانات 

وحوسبة أفضل النظم اِّـحوسبة.
بالجامعة  األكاديمية  الدائرة  فعملت 
على  الجامعة  رئيس  من  وبتوجيهات 
تشكيل لجنة للتعاون واِّـشاركة َّـ إنجاز 
هذا النظام، وقد تم تكليف منسق للنظام 
اِّـكتبات  لدائرة  ممثالً  ليكون  اِّـحوسب 
كما تم تكليف قسم هندسة المجيات 
 ICTC اِّـعلومات  تكنولوجيا  مركز  من 
إلنجاز اِّـطلوب ليستوعب جميع بيانات 
وليصبح  واِّـستقبلية  الحالية  اِّـكتبات 

فهرساً موحداً للجامعة.
تصور  بوضع  اِّـكتبات  دائرة  - قامت 
واألهداف  واِّـتطلبات  الوحدات  حول 
النظام، وتم تزويد مركز  اِّـرجوة من 
البيانات  بجميع  اِّـعلومات  تكنولوجيا 
الالزمة لكل وحدة من وحدات النظام 
اإلدخال  آليات  وتوضيح  عملها  وآلية 
النظام وألقسامه  واإلخراج لشاشات 

اِّـختلفة وكانت على النحو التالي:
إعدادات النظام .- 
وحدة الفهرسة والتصنيف وتشمل:- 

o .قاعدة بيانات الكتب والدوريات
o .قاعدة بيانات ألبحاث التخرج
o .ونيةقاعدة بيانات الكتب واألبحاث اإللك

نظام اِّـراسالت.- 
وحدة اإلعارة.- 
وحدة البحث واالستفسار.- 
وحدة التزويد.- 
بيانات اِّـكتبات الفرعية والعامل فيها.- 
نظام الجرد السنوي.- 
حركات رواد اِّـكتبات.- 
 -.نظام براءة الذمة للخريج

حسب  مراحل  إُّـ  اِّـتطلبات  وتقسيم  زمني  جدول  تحديد  تم  كما 
األولويات واألهمية َّـ العمل.

اِّـرحلة األوُّـ:(مرحلة تشغيل النظام)
1- إعدادات النظام وتشمل:

اإلعارة،  ثوابت  والتصنيف،  الفهرسة  ثوابت   ) النظام  ثوابت أ. 
قوائم اِّـؤلف، قوائم أعضاء هيئة التدريس، الخريجون، الفصول 
الدراسية، الامج األكاديمية، التخصصات، رموز الفروع واِّـراكز 

الدراسية وأرقامها).
/حذف  صالحيات اِّـستخدم ( تحديد أدوار اِّـستخدم، إضافةب. 
 مستخدم، منح وحذف صالحيات على الشاشات والتقارير، تغي

كلمة اِّـرور).


2- وحدة الفهرسة والتصنيف

من  ويتكون  للكتب  والتصنيف  الفهرسة  نظام  وبرمجة  تصميم  تم 
عدة شاشات وهي:

(بيانات عامة عن الكتاب – بيانات النسخ وحاالتها وأماكن وجودها، 
َّـ  اإلدخاالت  متابعة  الفروع،  َّـ  والعناوين  النسخ  بأعداد  تقارير 

الفروع حسب التاريخ و اِّـستخدم).
3- وحدة البحث والخدمات اإللكونية

الجامعة. شاشة بحث خاصة باِّـوظف من داخل - 
بوابة   ع الجامعة  خارج  من  باِّـستفيدين  خاصة  بحث  - شاشة 

اِّـكتبة.
4- وحدة اِّـشك واإلعارة وتشمل:

خدمة التجديد  -  خدمة اإلعارة - خدمة اإلرجاع - خدمة الحجز - - 
القائمة السوداء     

اِّـالية/تسديد الغرامات ( دفع-  غرامات التأخ، دفع بدل فاقد أو 
تالف).

وطباعة أرقام الكتب، والبطاقات الجامعية للطلبة بنظام  تم تجهيز - 
التشف(Barcode)، وتزويد جميع الفروع بأجهزة قارئ الباركود 

الستخدامها َّـ عمليات اإلعارة اإللكونية .
ربط النظام ببيانات الطالب مباشرة من خالل البوابة األكاديمية.- 

خالل  من  مباشرة  إداري/أكاديمي   اِّـوظف ببيانات  النظام  - ربط 
دائرة اِّـوارد البشرية.

 ،التأخ  تقارير اإلعارة (حركات اإلعارة، حركات اإلرجاع، حركات - 
حركة   ،مع لعنوان  اإلعارة  حركة   ،مع ِّـستفيد  اإلعارة  حركة 

.( اإلعارة َّـ فرع مع
5- بيانات خاصة لدائرة اِّـكتبات وتشمل:

العلمية،  اِّـؤهالت  شخصية،  بيانات   ) الدائرة  موظفي  أ. بيانات 
الدورات، الخات، بيانات االتصال).

ب. محتويات اِّـكتبات من األثاث واألجهزة (  أجهزة حاسوب، طابعة، 
سكنر، مقاعد، طاوالت ....)

إحصائيات بمحتويات كل مكتبة من الكتب حسب حالةج.  كل نسخة 
(معار، مفقود، تجليد، مرجع، متاح...).

6- استاد البيانات:
تم تجميع البيانات اِّـدخلة مسبقاً َّـ اِّـكتبات اِّـركزية والعمل على 
تنقيحها وتدقيقها ومعالجتها لتتالئم مع بنية وتركيب النظام الجديد 
لالستفادة منها وتحميلها على النظام الجديد لتجنب تكرار عمليات 
اِّـكتبات  العناوين  َّـ  الفروع َّـ حال وجود نفس  قبل  من  اإلدخال 
تم  النظام  على  وتحميلها  البيانات  سالمة  من  التأكد  الفرعية.وبعد 

تحميل النظام على أجهزة أمناء اِّـكتبات لبدء العمل من خالله.
7- عقد دورات تدريبية وورشات عمل: 

تم عقد عدة لقاءات تدريبية للعمل على شاشات اإلدخال واالستعالم 
الغربية وقطاع غزة، ومن   الضفة  اِّـكتبات َّـ  أمناء  واإلعارة  لجميع 
ثم منحت الصالحيات للمكتبات الفرعية بالعمل على إدخال مقتنيات 

مكتباتهم.

كما تم عقد عدة ورش عمل َّـ اِّـكتبة اِّـركزية بالضفة الغربية  واِّـكتبة 
 اِّـركزية بقطاع غزة لتقييم عمل النظام واالستماع آلراء اِّـستخدم
فة  خالل  واِّـقحات  واِّـالحظات  واإلشكاليات  اِّـعوقات  حول 

عملهم على النظام للعمل على إنجازها َّـ مرحلة التعديالت.
إُّـ  إضافةً  مكتبي  سطح  وكنظام  بيانات  كقاعدة  أوراكل  اعتماد  تم 
الطلبة  من   اِّـستخدم لخدمة  الويب  بنظام  كبة  أجزاء  تطوير 
وأعضاء الهيئة التدريسية كما تم توف خدمة الفهرس اآللي لتسهيل 

عملية البحث عن الكتب واِّـراجع والدوريات اِّـطلوبة.
اِّـرحلة الثانية:(مرحلة التطوير والتحويل إُّـ نظام الويب) 

بعد انتهاء اِّـرحلة األوُّـ بات نظام اِّـكتبة مكون من جزئيت وهما:
نظام خدماتي على الويب يخدم. 1 الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية 
حيث يمكنهم االستفادة من خدمات البحث واالستفسار عن كتب.

نظام سطح مكتبي إداري.. 2
فكانت الفكرة أن يتم إعادة تصميم خدمات وشاشات النظام للعمل 

من خالل الويب بديالً لنظام سطح اِّـكتب،وذلك لألسباب التالية:
الحاجة إُّـ تجهيز وتنصيب أدوات خاصة باألوراكل على كل جهاز   -

حاسوب َّـ اِّـكتبات الفرعية.
- مركزية خدمات النظام بحيث يصبح باإلمكان الوصول إليه واستخدام 

.كافة خدماته من أي مكان من خالل رابط واحد لكافة اِّـستخدم
- باإلضافة إُّـ تصميم شاشات أكثر مرونة وسهولة َّـ االستخدام.

التعديالت  من   الكث الويب  إُّـ  النظام  تحويل  عملية  شملت  كما 
على قاعدة البيانات والعمل على تحس أدائها 
أكثر  البحث  عمليات  جعل  مما  وتسريعها، 
كفاءة وشمولية،كما تم إضافة شاشات وحقول 
جديدة، وكذلك إضافة خاصية تصدير وطباعة 
البيانات َّـ معظم الشاشات وذلك الستخراج 

التقارير واإلحصاءات الضرورية.
النظام  أجزاء  كافة  االنتهاء من تحويل  تم  وقد 

إُّـ الويب وشمل التصميم اإلضافات التالية:
التواصل  خالله  من  يتم  اِّـراسالت:  نظام   -1
 وب الفرعية  واِّـكتبات  اِّـركزية  اِّـكتبة   ب

اِّـكتبة اِّـركزية واِّـستفيدين. 
2- شاشة التزويد: يتم من خاللها إضافة بيانات 
الكتب التي يطلبها اِّـستفيدين والزوار، والتي 
قبل  من  النشر  دور  قوائم  من  اختيارها  يتم 
أعضاء هيئة التدريس ليتم الحقاً التعامل معها 
الدولية  اِّـعارض  التزويد من خالل  َّـ عمليات 
سنوية  موازنة  الجامعة  ترصد  حيث  واِّـحلية، 

خاصة بعمليات الشراء والتزويد.
3- نظام الدوريات: ويشمل البيانات الرئيسية 
للمجالت واألعداد اِّـتوفرة من كل مجلة، وكذلك 
أماكن وجود النسخ َّـ فروع الجامعة، كما يتم 
إدخال بيانات األبحاث اِّـتوفرة َّـ كل عدد من 

أعداد اِّـجلة.
4- أرشفة مشاريع التخرج: حيث تم تصميمه 
إلدخال بيانات األبحاث اِّـميزة التي يتم االحتفاظ بها َّـ اِّـكتبة 
اسم  الطالب،  اسم  البحث،  البحث،ملخص  (عنوان  وتشمل 

اِّـشرف، الفرع،الفصل الدراسي، الكلية، التخصص)
5- قاعدة بيانات الكتب واألبحاث اإللكونية: يتم من خاللها أرشفة 
اِّـواد اإللكونية التي يتم تحميلها من خالل شبكة اإلننت أو من 

قواعد البيانات التي تشك بها الجامعة.
6- نظام الجرد السنوي: تم تصميم نظام الجرد للسرعة والدقة َّـ 
اِّـوجودة  بالكتب  تقارير  إصدار  يتم  حيث  السنوي  الجرد  عملية 

فعلياً والتي تم جردها وتقرير بالكتب الغ موجودة وحالتها .
7- حركات الرواد: يتم من خالل هذه الشاشة إدخال أعداد مستخدمي 
التقارير  َّـ  الستخدمها  وذلك  الفروع  جميع  َّـ  يومياً  اِّـكتبات 

واإلحصاءات الشهرية والسنوية.
8- وصل حديثاً: عرض بيانات الكتب التي تصل حديثاً إُّـ اِّـكتبات.

9- براءة ذمة للخريج: يتم من خالل هذه الشاشة االستعالم عن 
حالة الطالب وإضافة بياناته َّـ قائمة الخريج ليتم منعهم من 

عمليات اإلعارة الحقاً.

ومن خالل االستخدام والعمل على نظام الويب اتضح أنه أكثر سهولة 
ومرونة َّـ االستخدام ويقدم الكث من االمتيازات وخاصة َّـ التنقل 
ب الشاشات واستخراج التقارير والسرعة َّـ عرض نتائج البحث.

وأخا سيتم َّـ اِّـرحلة القريبة القادمة تصميم تطبيق خاص  بنظام 
وأعضاء  بالطلبة  الخاصة  الخدمات  تقديم  خالله  من  يتم  اِّـوبايل 

الهيئة التدريسية، من أي مكان وبأيسر الطرق.
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األول  العربي  الكتاب  بإصدار  يونس  خان  َّـ  اِّـفتوحة  القدس  جامعة  فرع  شارك 
«أخالقيات اِّـعلومات»، ممثلة َّـ أم مكتبة الفرع

أ. محمد أحمد األغا، حيث أعد الفصل الخامس تحت عنوان «دستور مهنة اِّـعلومات 
واِّـكتبات».

 كما أسهم بكتابة محتوياته نخبة مكونة من 17 أستاذا جامعيا من 8 دول عربية موزع
 الدكتور شعبان خليفة خب األستاذ  على 12 جامعة ومؤسسة عربية على رأسهم 
اِّـكتبات واِّـعلومات َّـ الوطن العربي، بإشراف االتحاد العربي للمكتبات واِّـعلومات 
(اعلم)، وتتمثل هذه الجامعات َّـ جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، وجامعة 
باجي  وجامعة  األردنية،  والجامعة  اِّـنورة،  باِّـدينة  طيبة  وجامعة  بمصر،  اِّـنوفية 
العليا  الدراسات  وأكاديمية   ،بفلسط اِّـفتوحة  القدس  وجامعة  بالجزائر،  مختار 

بطرابلس الليبية، ومنظمة الصحة العاِّـية، وجامعة بني سويف بمصر، وجامعة القاهرة بمصر، وجامعة اِّـلك عبد العزيز 
بالسعودية. 




نظم فرع جامعة القدس اِّـفتوحة َّـ طوباس ورشة عمل حول 
على  الطلبة  تشجيع  بهدف  اإللكونية  اِّـكتبة  استخدام  آلية 

استخدامها.

 وأشار أم اِّـكتبة أ. محمد صدقي إُّـ أن هذا النشاط يأتي َّـ 
إطار اإلرشاد والتوجيه اِّـستمر للطلبة حول آلية استخدام اِّـكتبة 
مميزات  عن  تحدث  كما  إليه  الدخول  آلية  موضحاً  اإللكونية 
هذه اِّـكتبة واحتوائها أعداداً كبةً من الكتب واِّـراجع واِّـجالت 
الدراسات  إعداد  استخدامها َّـ  يمكن  التي  والدوريات  العلمية 
وتعزز  الطالب  معرفة  إثراء  والتي تسهم َّـ  التخرج  ومشاريع 

ثقافته .

يمكن  وموثوقاً  هاماً  مرجعاً  تعد  اإللكونية  اِّـكتبة  بأن  وقال 
اِّـكتبة  بأن  وقال  التخرج  ومشاريع  األبحاث  َّـ  عليه  االعتماد 
وجود  لعدم  أهميتها  تز  الجامعة  توفرها  التي  االلكونية 

مكتبات َّـ محافظة طوباس واألغوار الشمالية .

ومن جهته أشار مدير فرع طوباس د. نضال عبد الغفور إُّـ أن 
اِّـكتبة االلكونية تنسجم مع رؤية الجامعة التي تعتمد التعليم 
التعليم فيها ، ودعا إُّـ استخدامها من  االلكوني كأحد أنماط 

قبل الطلبة والعامل والباحث َّـ اِّـجتمع اِّـحلي .


عقدت دائرة اِّـكتبات بالجامعة وبالتعاون مع إدارة فرع غزة عدداً من اللقاءات التدريبية الخاصة بآليات وطرق البحث َّـ 
قواعد البيانات التي تشك بها الجامعة َّـ قاعة اِّـكتبة اإللكونية،هذا وقد وحضر هذه اللقاءات أ.د. زياد الجرجاوي 
مدير فرع غزة، وأ. أحمد ثابت مدير دائرة اِّـكتبات، و أ. عبد الهادي أبو حسنة أم اِّـكتبة اِّـركزية بالقطاع، وعدد كب من 

أعضاء هيئة التدريس والطلبة اِّـسجل ِّـقرر مشروع التخرج.
افتتح اللقاءات أ. د. زياد الجرجاوي مرحبا بالحضور، مؤكدا على توجيهات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، وتشجيع 
نائب الرئيس لشؤون قطاع غزة د. جهاد البطش ودعمهما لشئون البحث العلمي من خالل االشاك َّـ قواعد بيانات 

عربية وعاِّـية تدفع مقابلها الجامعة مبالغ مالية كبة لخدمة البحث العلمي بالجامعة.
من جانبه، تحدث أ. ثابت عن اهتمام دائرة اِّـكتبات بتوف اِّـراجع واِّـصادر العلمية الورقية واإللكونية، وتطوير اِّـكتبات 

.للوصول بها إُّـ مصاَّـ اِّـكتبات العاِّـية خدمة للباحث
البحث  ومواقع  البيانات  قواعد  أهمية  أبو حسنة  أ.  وأوضح 
التي تشك بها الجامعة َّـ الحصول على اِّـراجع واِّـصادر 
اِّـنشورة َّـ الدوريات واِّـؤتمرات العلمية العربية والعاِّـية، 
محفزاً الطالب على ضرورة االستفادة من هذه القواعد والتي 
متميزة،  تخرج  مشاريع  انجاز  َّـ   كب بشكل  ستساهم 
يستطيع معدوها من الدخول َّـ مسابقات تنافسية تقيمها 
يمكنهم  كما  اِّـتميزة،  األبحاث  من  مجموعة   ب الجامعة 
اِّـنافسة على جوائز عربية كجوائز اِّـلتقي االبداعي العربي 
على  الرابعة  للمرة  اِّـفتوحة  القدس  جامعة  فازت  والذي 

التوالي باِّـركز األول َّـ مسابقة البحوث العلمية.
وقام أ. أبو حسنة بتدريب عملي للطالب على طريقة الدخول لقواعد البيانات، سواء من داخل الجامعة أو خارجها، موضحا 
طرق وآليات البحث َّـ هذه القواعد وكيفية تحميل األبحاث اِّـنشورة بها وطرق توثيقها، حيث قدم شرحا مفصال لقواعد 

.( SPRINGER و EBSCO) ك بها الجامعة (قواعد دار اِّـنظومة) وقواعد البيانات األجنبيةالبيانات العربية التي تش
هذا وقد قام وفد من طلبة فرع الجامعة بشمال غزة، واِّـسجل ِّـقرر مشروع التخرج بزيارة علمية ِّـقر اِّـكتبة اإللكونية 
َّـ فرع غزة، حيث تم عقد لقاء تدريبي للطلبة حول آليات استخدام والبحث َّـ قواعد البيانات اإللكونية والتي توفرها 
الجامعة خدمة للبحث العلمي والباحث. وقد استمر عقد هذه اللقاءات التدريبية ِّـدة ثمانية أيام بواقع لقاءان يوميا حيث 

بلغ عدد اِّـستفيدين من هذه اللقاءات (240) طالبا وطالبة.
بإمكانية استفادة طالب جامعاتهم وخاصة طلبة  الفلسطينية  الجامعات  اِّـكتبات َّـ  آخر تمت مخاطبة عمداء  اطار  وَّـ 
الدراسات العليا من خدمات اِّـكتبة اإللكونية، حيث قدمت اِّـكتبة اإللكونية خدمات البحث اإللكوني لعدد كب من 

الباحث َّـ هذه الجامعات واِّـؤسسات األكاديمية كالجامعة اإلسالمية، وجامعة األزهر ووزارة البية والتعليم.

 .نظمت جامعة القدس اِّـفتوحة َّـ بيت لحم ورشة عمل حول آليات البحث عن عمل للطلبة الخريج
رئيس  باسم   باِّـشارك مرحباً  زواهرة  أ. سامي  الفرع  األكاديمي َّـ  اِّـساعد  الورشة  افتتح  وقد 
أ. د. يونس عمرو والقائم بأعمال مدير الفرع د. ضيف اهللا عثمان مؤكداً على أهمية هذه  الجامعة 
الورشة للطلبة الخريج ِّـا فيها من معلومات تساعدهم َّـ كيفية البحث عن وظيفة بعد التخرج. 

ثم تمنى لجميع الطلبة الخريج النجاح والتوفيق َّـ حياتهم العملية.
ثم تحدث منسق متابعة الخريج أ.محمد صبح فأشار إُّـ دور قسم متابعة الخريج وما يقدمه من 
خدمات للخريج من خالل قاعدة البيانات الخاصة بخريجي الجامعة واألنشطة التي تقوم الدائرة 
بعملها وعالقتها باِّـؤسسات واِّـجتمع اِّـحلي ومساعدة الخريج على التواصل مع اِّـؤسسات العامة 

 
والخاصة وتسهيل حصولهم على التدريب اِّـناسب لهم واِّـساهمة َّـ توظيفهم َّـ بعض الحاالت.

والخاصة  العامة  اِّـؤسسات  َّـ  التدريب  وتشجيع  القسم  هذا  مع  التواصل  على  الطلبة  حث  ثم 
لكسب الخة العملية.

الفلسطيني  العمل  سوق  احتياجات  حول  تحدثت  فقد   بص رانيا  أ.  التدريس  هيئة  عضو  أما 
والتحديات التي تواجه طلبة الجامعات بشكل عام من حيث ارتفاع البطالة ومحدودية الفرص اِّـتاحة 
َّـ محافظة بيت لحم ، وشجعت الطلبة على تطوير اِّـهارات الحاسوبية ِّـا فيها من فائدة َّـ البحث 
عن وظيفة. بعد ذلك تحدثت أمينة مكتبة الفرع أ. أمل وهبة عن كيفية إعداد السة الذاتية من حيث 
اِّـعلومات الواجب توفرها َّـ السة الذاتية للطالب وعن أهمية قضاء اِّـزيد من الوقت َّـ إنشاءها 
حيث أنه استثمار رائع للحصول على وظيفة، فكتابة السة الذاتية بشكل متقن له تأث إيجابي 
لجذب انتباه صاحب العمل، وهي بمثابة تأشة للوصول للمقابلة. ثم تناول عضو هيئة التدريس أ. 
عمر جابر آليات البحث عن العمل وأسس بناء قدرات الطالب اِّـساهمة َّـ إنجاح عملية البحث عن 
العمل والحصول عليه. وأعطى نصائح عامة تساعد الطلبة َّـ اِّـقابلة. كما تطرق ألهمية التدريب َّـ 

الحصول على الوظائف َّـ اِّـؤسسات اِّـختلفة وذلك بالتعاون مع إدارة جامعة القدس اِّـفتوحة.
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القراءة تمثل أهمية كبة َّـ حياة       ِّـا كانت 
الشعوب الساعية إُّـ التقدم والنماء فإن الشباب 
القراءة اتجاه من يرى  الذي يتجه إُّـ  الواعي هو 
من  أمر  فالقراءة  ونضجه،  ووعيه  مستقبله  فيها 
 واِّـرسل األنبياء  لخاتم  وتعاُّـ  سبحانه  اهللا 
أول سورة نزلت َّـ  األوُّـ من  الكلمة  لذا كانت 
أن  وتعاُّـ  سبحانه  اهللا  كان  وما  الكريم،  القرآن 
الدنيا  سر  فيه  أن  يعلم  أنه  إال  األمر  ذلك  يقرر 
وصداقته  الكتاب  ومجالسة  اآلخرة،  وسر  كلها 
ما  الذي يصاحب  والعاقل هو  تعلوها صداقة،  ال 
ينفعه ويجعل منه شخصية لها رونقها وعذوبتها، 
فكث منا من يبحث عن صديق من ذوي األخالق 
فمن  علمه،  بحر  وينهل من  منه  الطيبة، يستفيد 
أن  ويحب  صديقه،  يحب  الصديق  أن  اِّـعروف 
يراه ناجحاً َّـ حياته، كذلك الكتاب يحب أن يرى 
باِّـعلومات  ويمده  إنسان،   جليسه وصديقه خ
لذلك  حياته،  َّـ  ناجحاً  شخصاً  منة  تجعل  التي 
يجد  ولن  بالقراءة،  عليه  النجاح  عن  يبحث  من 
أجمل  معه  ويقضي  يجالسه  جليس  اإلنسان 
الكتاب، فالكتاب يعد اِّـؤنس  األوقات أفضل من 
َّـ  والجليس  الخلوة،  َّـ  واِّـحدث  الوحشة،  َّـ 
على  والدليل  الغربة،  َّـ  والصاحب  الوحدة، 
السراء، واِّـع على الضراء، والزين عند األخالء، 
والسالح على األعداء، وبمجالسة الكتاب يحصل 
علم   بغ نور  وال  نور  والعلم  والحكمة،  العلم 
منازل  العبد  يبلغ  وبالعلم  قراءة،   بغ علم  وال 
َّـ  اِّـلوك  ومجالسة  العلى  الدرجات  َّـ  األخيار 
الدنيا، ومرافقة األبرار َّـ اآلخرة كما أخ النبي 
صلى اهللا عليه وسلم، والعلم نهر، والحكمة بحر، 
وسط  والحكماء  يطوفون،  النهر  حول  والعلماء 
النجاة  سفن  َّـ  والعارفون  يغوصون،  البحر 
نحكم  أن  الكتاب نستطيع  وبمجالسة  يسون، 
على مدى تقدم الدول علمياً وتكنولوجياً ففي البالد 
اِّـتقدمة نجد الكتاب مكوناً أساسياً من مكونات 
وحاضرها  وبنائها  بالشخصية  ويتصل  البيت 
ومستقبلها، وبمجالسة الكتاب نصل إُّـ الطريق 
األمثل واألوحد لبناء الشخصية وخاصة شخصية 
وبمجالسة  الحياة،  بدايات  َّـ  هو  الذي  الشاب 
الكتاب يجد اإلنسان ما ينفعه َّـ بناء قلعة عالية 
أن  يمكن  التي  واألفكار،  اِّـعلومات  من  األسوار 
يلجأ إليها َّـ أي وقت يريد َّـ مسابقات تعليمية 

ووظائفية.
لكل باحث عن مثل هذا الجليس يجده َّـ أماكن 
عديدة وأفضل هذه األماكن هي اِّـكتبات، وليس 
بالضرورة أن تشى كل ما تريد قراءته من كتب 
فثمة مكتبات كثة تفتح أبوابها لك، ومن أهمها 
الجامعية  اِّـكتبات  تعد  حيث  الجامعية،  اِّـكتبات 
مراكز إشعاع باِّـعنى الحقيقي للكلمة وال يفوقها 

شيء َّـ أهميتها.
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«واقع  بعنوان:  عمل  ورشة  غزة  َّـ  اِّـفتوحة  القدس  جامعة  عقدت 
بحضور  وذلك  التخرج»،  بمشاريع  تطويره  وآليات  العلمي  البحث 
اِّـساعد األكاديمي واإلداري د. حمدي أبو جراد، وعدد من أعضاء هيئة 
ود.  د. جالل شبات، ود. صي مشتهى،  الجامعة  بكليات  التدريس 
مسعود حجو، وأ. أنور عكاشة، ورئيس قسم شؤون الطلبة أ. ياسر 
عودة، ومساعد مدير عام اِّـكتبات أ. عبد الهادي أبو حسنة، ومنسق 
الفرع من  طلبة  من  ولفيف  العيلة،   مع أ.  العامة بالفرع  العالقات 

جميع التخصصات.
هيئة  أعضاء  من  بالحضور  مرحباً  جراد  أبو  حمدي  د.  الورشة  افتتح 
يونس  د.  أ.  الجامعة  رئيس  توجيهات  على  مؤكدا  وطلبة،  تدريس 
البطش  جهاد  د.  غزة  قطاع  لشؤون  الرئيس  نائب  وتشجيع  عمرو، 

ودعمهما للورشات والندوات العلمية والثقافية.
ألنها  والجامعة؛  للطالب  التخرج  مشاريع  أهمية  جراد  أبو  د.  وأكد 
الطالب خريج  أن  ا  النظرية، مضيفً الجامعية  الطالب  دراسة  خالصة 
الجامعة يعت سف الجامعة للمجتمع الخارجي، وله دور كب َّـ نشر 

ثقافة الجامعة.
دور  مؤكداً  د. جالل شبات،  التدريس  من جانبه، تحدث عضو هيئة 
اِّـحيط،  اِّـحلي  للمجتمع  الجامعة  نظام  توضيح  َّـ  الجامعة  خريجي 
للطلبة  الفصل  اِّـتابعة خالل  العلمي وكيفية  البحث  آليات  مستعرضاً 
اإلدارية  العلوم  وكلية  عموما  التخرج  مشروع  بمساق   اِّـسجل
والبحث  البحث،  َّـ  اِّـبالغة  بعدم  وطالب  خصوصاً،  واالقتصادية 

كرمت دائرة مكتبات «القدس اِّـفتوحة»  َّـ فرع  خان يونس، الطلبة 
الفائزين َّـ مسابقة (القراءة منهاج حياة لطلبة التعليم اِّـفتوح _أفضل 
دائرة  ومدير  الديراوي،  سلمان  الفرع  د.  مدير  بحضور  تلخيص)، 
اِّـكتبات أ. أحمد ثابت، وأم اِّـكتبة أ. محمد اآلغا، وعدد من أعضاء 

الهيئات األكاديمية واإلدارية، وعدد من الطلبة. 
ورحب د. الديراوي خالل كلمته بالحضور، ناقال تحيات رئيس الجامعة 
أ. د. يونس عمرو، واهتمام نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة د. 

جهاد البطش بهذه الفعاليات.
 الالمنهجية ب اِّـسابقات  الديراوي أهمية تنظيم مثل هذه  وأكد د. 
الطلبة، وتشجيعهم على القراءة والتعلم، موضحاً أن ”فرع خان يونس“ 

على استعداد لتقديم الخدمات اِّـعلوماتية الالزمة للجميع.
اإلنسان  أن  مؤكدا  والعلم،  أهمية  القراءة  إُّـ  الديراوي  د.  وتطرق 

بالقراءة يرتقي لينال األجر والثواب َّـ الدنيا واآلخرة.
وأشاد أ. ثابت بدور دائرة اِّـكتبات اِّـنتشرة َّـ جميع فروع الجامعة، 
متطلبات  بحسب  جودة  وأعالها  الخدمات  أفضل  لتقديم  وبسعيها 

 .التعليم اِّـفتوح لجميع الطلبة والباحث
وَّـ نهاية الحفل، وزع اِّـشاركون دروعا تكريمية على الطلبة الفائزين. 
َّـ  بأبنائها  اهتمامها  على  الجامعة  إدارة  الفائزون  الطلبة  شكر  ثم 

اِّـجاالت كافة.

بطريقة سليمة وصحيحة.
طرق  مستعرضاً  مشتهى  صي  د.  التدريس  هيئة  عضو  وتحدث 
اختيار العناوين واِّـؤسسات التي يمكن مسحها لعمل تحليل ِّـشكالتها 

واختيار عناوين ِّـشاريع ذات قيمة للبحث بها وإيجاد الحلول اِّـناسبة.
التخرج  مشروع  خطة  عكاشة  أنور  أ.  التدريس  هيئة  عضو  وعرض 
لكلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، ووضح بعض البنود اِّـوجودة بها 

ِّـتابعتها وتطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح أ. أبو حسنة طريقة الدخول لقواعد البيانات العربية واألجنبية 
واِّـتوفرة على صفحة دائرة اِّـكتبات وطرق الوصول إليها بأسرع وقت، 

ِّـساعدة الطلبة َّـ البحث العلمي ِّـشاريع التخرج.



شاركت دائرة اِّـكتبات بجامعة القدس اِّـفتوحة وعلى مدار ثالثة أيام 
َّـ معرض الكتاب السنوي «معرض غزة هاشم للكتاب»، الذي تنظمه 
بلدية غزة، بمناسبة يوم اِّـكتبة العربية وقد أشرف على الجناح الخاص 
مدير  مساعد  ومتابعة  ثابت،  أ.أحمد  اِّـكتبات  دائرة  مدير  بالجامعة 

دائرة اِّـكتبات بالقطاع أ. عبدالهادي أبو حسنة.
مروراً  وتطورها  الجامعة  نشأة  عن  وافياً  شرحاً  حسنة  أبو  أ.   وقدم 
أن جامعة  العلمية، وأشار إُّـ  الدوريات  اِّـناهج ونشر  إعداد  بمرحلة 
العربي  والعالم   فلسط َّـ  الوحيدة  الجامعة  هي  اِّـفتوحة  القدس 
قام  التي  اِّـختلفة،  العلمية  قيمة ِّـساقاتها  كتباً منهجية  التي تخصص 

بإعدادها خة العلماء واِّـتخصص َّـ الوطن العربي.

ومنشورات  بمؤلفات  اِّـفتوحة  القدس  َّـ  اِّـكتبات  دائرة  وشاركت 
تصدرها،  التي  والرسائل  الدراسية،  ومقرراتها  بالجامعة،  خاصة 
والدوريات العلمية اُِّـحكمة التي تحوي أبحاثًا علمية عربية ومحلية، كما 
األهلية  واِّـؤسسات  الهيئات  من  العديد  باِّـعرض  الجامعة  جناح  زار 
بمنشورات  إعجابهم  الجميع  أبدى  وقد  اإلعالم،  ووسائل  والوطنية 
الثقافية واِّـكتبات اِّـشاركة  اِّـراكز  العديد من  الجامعة، حيث طالبت 
بضرورة توف أعداد مجالت الجامعة العلمية َّـ مكتباتها ِّـا تحتويه 

من أبحاث علمية قيمة.
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مكتبة منيب رشيد المصري - جامعة القدس المفتوحة – فرع نابلس
تأسست مكتبة جامعة القدس اِّـفتوحة - فرع نابلس عام 1998 
وبمقر ال تتجاوز مساحته 60م2 وبعدد محدود من الكتب واِّـراجع 
اِّـجتمع  من  تعاً  معظمها  كان  ومرجع   كتاب   3000 يتجاوز  ال 

اِّـحلي.
120م2  مساحته  آخر  مقر  إُّـ  اِّـكتبة  انتقلت   2008 عام  وَّـ 
 أم وجود  إُّـ  إضافة  واِّـراجع  الكتب  عدد  ملحوظة َّـ  وبزيادة 
مكتبة وموظف مكتبة متخصص لتقديم الخدمات اِّـكتبية الالزمة 
ألعضاء هيئة التدريس والطلبة، وَّـ عام 2010 وَّـ أثناء مباشرة 
العمل َّـ بناء مبنى جامعة القدس اِّـفتوحة فرع نابلس وبجهود 
مباركة من األستاذ الدكتور يوسف ذياب عواد مدير الفرع الذي 
بذل جهداً كباً لتوف الدعم الالزم إلنشاء هذا الصرح العلمي 
الشامخ داخل محافظة نابلس وبدعم متواصل من رئاسة الجامعة 
أثمرت تلك  الدكتور يونس عمرو،حيث  ممثلة برئيسها األستاذ 
اِّـهندس  الفلسطيني  األعمال  رجل  من  سخي  تع  عن  الجهود 

سميت  والتي  الفرع،  مكتبة  وتجهيز  لبناء  اِّـصري  رشيد  منيب 
االنتقال  تم  وقد  بفضله،  الجامعة  من  وعرفاناً  له  تكريماً  باسمه 
إليها عام 2014 وبطابق مساحته حوالي500م2 لتكون هذه اِّـكتبة 
من ب اِّـكتبات األكثر تطوراً َّـ جامعة القدس اِّـفتوحة من حيث 
قاعات  على  وشمولها  والدراسة  للمطالعة  اِّـالئمة  األجواء  توافر 

متخصصة منها قاعة مخصصة للطلبة الذين 
يقومون بإعداد مشاريع تخرجهم َّـ مختلف 
أو  اإلنسانية  الدراسات  َّـ  سواء  الحقول 
اِّـكتبة على  اإلدارية، كما وتحتوي  أو  العلمية 
مما  اِّـتميزة  التخرج  بمشاريع  خاصة  قاعة 
يساعد الطلبة الباحث على االستفادة منها، 
اِّـجالت  على  تحتوي  خاصة  قاعة  وهناك 
اِّـكتبة  إُّـ  وأضيف  كما  والدوريات،  العلمية 
لالستفادة  اإللكونية  للمكتبة  خاص  جناح 

من قواعد البيانات التي تقدمها الجامعة .
ويتوفر َّـ مكتبة منيب رشيد اِّـصري ما يزيد 
 عن 12000 كتاب ومرجع إضافة إُّـ عدد كب
اِّـحكمة والدوريات، كما  العلمية  من اِّـجالت 
حاسوب  أجهزة  سبعة  على  اِّـكتبة  وتحتوي 

للمكتبة اإللكونية إضافة إُّـ 16 طاولة و80 مقعد، كما 
ويوجد باِّـكتبة أربع موظف يقومون بتقديم الخدمات 

. اِّـكتبية الالزمة للدارس
َّـ  ساعد  نابلس  فرع  ِّـكتبة  النوعية  النقلة  هذه  إن 
التدريس  هيئة  وأعضاء  الطلبة  من  روادها  عدد  زيادة 
لالطالع  واِّـناسب  الهادئ  اِّـكان  بها  وجدوا  حيث 
واِّـراجعة، حيث أن متوسط عدد الرواد َّـ اليوم الواحد 
اِّـلحوظة َّـ  الزيادة  يزيد عن 100 شخص،إضافة إُّـ 
أعضاء  من  عدداً  هناك  أن  كما  الكتب،  إعارة  عمليات 
الخاصة  اللقاءات  لعقد  اِّـكتبة  اعتمدوا  التدريس  هيئة 
إعداد  على  الطلبة  يساعد  مما  التخرج  مشروع  بمقرر 

مشاريعهم بالطريقة العلمية الصحيحة.
اِّـعلومات  تقنية  مجاالت  َّـ  التكنولوجية  للتطورات  ونتيجة 
اِّـعلومات  مصادر  خالل  من  اِّـعلومات  وتوفر  واالتصاالت 
تلك  من  ولالستفادة  اإلننت،  بشبكة  اِّـتوفرة  اإللكونية 
التقنيات تم استحداث قسم خاص للمكتبة االلكونية َّـ مكتبة 
متعددة  تخاطب  واجهة  تمثل  مكتبة  اعتبارها  على  اِّـصري  منيب 

للقيام  الحاسوب  أجهزة   ع اِّـعلومات  إُّـ  للوصول  األشكال 
للمعلومات  للوصول  واالستعراض  البحث  وإجراءات  بعمليات 
َّـ  ورغبتهم   والدارس  الباحث احتياجات  لتلبي  اِّـطلوبة 

الحصول على معلومات سريعة وحديثة.
قواعد  باستخدام  الطالب  تشجيع  على  حاليا  اِّـكتبة  وتعكف 
البيانات من خالل اِّـكتبة اإللكونية ودعم مشاريعهم وأبحاثهم 
استخدام  بكيفية  وإرشادهم  اِّـكتبة  زيارة  على  حثهم  خالل  من 
تشك  التي  البيانات  قواعد  إُّـ  والدخول  اإللكونية  اِّـكتبة 
من  لالستفادة  التدريسية  الهيئة  أعضاء  الجامعة،كذلك حث  بها 
خدمات اِّـكتبة اإللكونية، وَّـ هذا الصدد قام أم اِّـكتبة بعمل 
ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس للتعريف باِّـكتبة اإللكونية 

وكيفية استخدامهاواالستفادة من خدماتها.
اننا نأمل وباِّـستقبل القريب بإثراء  هذه اِّـكتبة اِّـميزة بالعديد 
والعلم  للثقافة  منارة  لتبقى  اِّـجاالت  وبكافة  الحديثة  الكتب  من 

داخل هذا الصرح الشامخ جامعة القدس اِّـفتوحة.

الفرع  مدير  بمشاركة  وذلك  تخرج»،  «مشروع  ِّـقرر   اِّـسجل للطلبة  اإللكونية  البيانات  قواعد  استخدام  كيفية  حول  تدريبياً  لقاًء  يونس  خان  اِّـفتوحة َّـ  القدس  جامعة  بفرع  اِّـكتبات  دائرة  نظمت 
.ِّـشاريع التخرج واِّـهتم من الطلبة اِّـسجل اِّـكتبة أ. محمد األغا، وبحضور عدد كب د. سلمان الديراوي وأم

افتتح د. الديراوي اللقاء مؤكداً توجيهات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ونائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة د. جهاد البطش، بالعمل على هذه األنشطة التي تخدم طلبة الجامعة وباحثيها، موضحاً 
أهمية اِّـكتبات َّـ تنمية الوعي الثقاَّـ واِّـعرَّـ للطلبة، وقام بشرح أهمية مقرر مشروع التخرج، وأهمية قواعد البيانات اإللكونية التي تشك بها الجامعة وتتيحها لطلبتها لالستفادة منها، باإلضافة إُّـ 

بيان أبرز خطوات إعداد مشروع التخرج وفق اِّـنهجية السليمة.
بدوره، ب أ. األغا الخدمات التي تقدمها مكتبات جامعة القدس اِّـفتوحة على مستوى الوطن، واِّـتمثلة َّـ نوع من الخدمات، أولهما الخدمات التقليدية (إرشاد وتوجيه، الخدمة اِّـرجعية، وإعارة.. إلخ)، 
وثانيهما متمثل َّـ الخدمات اإللكونية، حيث قدم شرحاً عمليـّاً لذلك من خالل الدخول إُّـ بوابة اِّـكتبة ع موقع الجامعة، حيث تتيح هذه البوابة العديد من الخدمات اإللكونية، من أبرزها إمكانية 
االستعالم عن محتويات اِّـكتبات َّـ جميع فروع الجامعة، وإمكانية تحميل األبحاث من قواعد البيانات اإللكونية التي قامت الجامعة باالشاك بها ومن أهمها قاعدة EduSearch اِّـتخصصة َّـ جميع 

مجاالت البية والتعليم والعلوم االجتماعية ذات العالقة، وقاعدة EcoLink  اِّـتخصصة َّـ اِّـجاالت اإلدارية واالقتصادية، وقاعدةEBSCOhost  اِّـتخصصة َّـ جميع مجاالت العلوم واِّـعرفة البشرية. 
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الخدمات املرجعية:
تسعى دائرة املكتبات ممثلة يف املكتبات املركزية والفرعية إىل تقديم أفضل الخدمات لروادها، بحيث تقوم املكتبات بتقديم الخدمات التالية )الخدمة املرجعية، التصوير، اإلرشاد، اإلحاطة الجارية، خدمات اإلعارة 
واإلرجاع، وخدمة البحث يف قواعد البيانات اإللكرتونية(، وقد لوحظ ارتفاع أعداد املرتددين على مكتبات الجامعة يف العام 2014، وهذا يعكس مدى استفادة الباحثني من املكتبات وجودة الخدمات التي تقدمها 

فقد ارتاد املكتبات )77535( باحث وباحثة من طالب وطالبات الجامعة، والباحثني من الجامعات واملؤسسات الفلسطينية األخرى. يف حني بلغت عمليات اإلعارة )11934( عملية.
)األشكال التالية توضح أعداد املرتددين على املكتبات وعدد عمليات اإلعارة التي تمت خالل العام 2014(

 التزويد:
دأبت دائرة املكتبات على إثراء مكتبات الجامعة بأوعية املعلومات املختلفة تلبية ملتطلبات الباحثني سواء عن طريق الشراء من املؤلفني ومعارض الكتب، أو عن طريق اإلهداءات حيث اجتهدت الدائرة وعدد من 
املكتبات الفرعية للحصول على مجموعات من الكتب والدوريات من إصدارات املؤسسات واملراكز البحثية املنتشرة يف الوطن، وقد  بلغت أعداد الكتب يف مكتبات الجامعة املركزية والفرعية من الكتب ومصادر 

املعلومات )167252( كتابًا، فيما بلغت أعداد الدوريات )12055( نسخة.
الجدول التالي يوضح أعداد الكتب ومصادر املعلومات

 األخرى مقارنة باألعوام السابقة.

عدد أوعية املعلوماتالعامم.

.12010122425

.22011130061

.32012140302

.42013148956

.52014167252

اح�صـائـيـات عـن املـكـتـبـات

“كــل مصحـوب ذو هفــوات، والكتـاب مأمـون العثـرات” )ابن املقفـــع(

“ُسئل عبدالله بن محمد بن اسماعيـل البخاري عن دواء  للحفـظ” فقال: إدمـان النظر في الكتـب .

“مـا رأيت أحدًا وفي يده دفـتر، وصاحبـه فـارغ اليـد، إال اعتقدت أنه أعقل وأفضل من صاحبـه”   )أبـو عمرو بن العـالء(

“لم أعرف فـي حياتي ساعات أحلى وأسعد من تلك التي قضيتها بين كتبي” )جيمس شيرلـي(

“حـب المطالعـة هـو استبدال ساعات السأم بساعات من المتعـة” )مونتسيكـو(
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أ. عبد الهادي أبو حسنة – مساعد مدير دائرة املكتبات
يتميز العصر الذي نعيش فيه بأنه عصر االنفجار املعريف والثورة املعلوماتية، 
هذا  تسبب  وقد  ومصادرها،  ولغاتها  أشكالها  وتنوع  املعلومات  كثرة  مايعني 
من  أصبح  حيث  املعلومات،  ومرافق  للمكتبات  اإلرباك  من  شيء  يف  التنوع 
الصعوبة بمكان مالحقة هذا االنتاج الفكري الهائل وإتاحته للمستفيدين من رواد 
الرقمي  املحتوى  املكتبات إىل توفري  العديد من  والباحثني، وقد لجأت  املكتبات 
والتي تحمل يف طياتها كما هائال من  البيانات  قواعد  واالشرتاك يف عدد من 
الكتب  توفري  عن  عوضا  املعرفة،  عن  الباحثني  رمق  تسد  أن  املمكن  من  والتي  والدراسات،  األبحاث 

هذا وتبني تقارير االستخدام الواردة من هذه القواعد مدى استفادة الباحثني يف جامعة القدس املفتوحة من قواعد البيانات، حيث أفادت شركة دار املنظومة والتي اشرتكت الجامعة يف قواعد بياناتها الخمسة، 
بأن استخدام جامعة القدس املفتوحة للقواعد يضاهي و ربما يفوق يف بعض األحيان استخدام أكرب وأضخم الجامعات السعودية.

واملجالت العلمية الورقية والتي لم تعد هي مصدر املعلومات الوحيد، إضافة إىل عدم قدرة املكتبات 
ومراكز املعلومات على توفري ميزانيات خاصة لشراء الكتب واملراجع الورقية الرتفاع تكلفتها.

ومن هذا املنطلق دأبت جامعة القدس املفتوحة على توفري املعرفة بشتى صورها وأشكالها سواء من 
األخري  العقد  ويف  واألجنبية،  العربية  الكتب  من  اإلصدارات  أحدث  من  ببعض  املكتبات  تزويد  خالل 
خالل  من  مقتنياتها  وإثراء  باملكتبات  االهتمام  زيادة  االسرتاتيجية  خططها  وضمن  الجامعة  وضعت 
البيانات اإللكرتونية العربية واألجنبية، دعما لعملية البحث العلمي والتي  االشرتاك بعدد من قواعد 

أولتها الجامعة اهتمامًا كبريًا وخصصت لها ميزانية مستقلة.
وفيما يلي نماذج من قواعد البيانات التي تشرتك بها الجامعة...

فيما يلي مناذج من تقارير استخدام جامعة القدس املفتوحة لقواعد بيانات دار املنظومة خالل العام 2014

Databaselogindownload

EduSearch1698660467

EcoLink1495921220

DataBaselogindownload

IslamicInfo83877448

AraBase83024564

HumanIndex84448435

املـكـتـبـات الإلكرتونية

قواعد بيانات عربية
 EduSearch قاعدة

للعلوم التربوية
 EcoLink قاعدة
للعلوم اإلدارية

 IslamicInfo قاعدة
للعلوم اإلسالمية

قاعدة ArabBase للغة 
العربية وآدابها

 HumanIndex قاعدة
للعلوم اإلنسانية

قاعدة بيانات معرفة 
)جميع التخصصات(

قواعد بيانات أجنبية
EBSCO قاعدة بياناتSpringer قاعدة بياناتOxford ReferanceقاعدةOED قاعدة بيانات صندوق قاعدة

النقد الدولي
قاعدة بيانات DOAJ )دليل 

الوصول احلر للدوريات(
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فرع غزة
…ež Ÿd� ≠ f¹—b²�« W¾O¼ uCŽ ∫w�u�F�« nÞUŽ —u²�b�«

    تعت اِّـكتبات اآلن منفذ هام من منافذ التعليم والحصول على الشهادات 
وإجراء البحوث، وهى عالم بال جدران متشعب االختصاصات وهى نافذة مفتوحة 
لالستخدام  الجاهزة  والصفحات  والدوريات  الكتب  من   اِّـالي عشرات  على 
الكبة  الفوري، وبالرغم من أن شبكة االننت أصبحت جزءاً من االنطالقة 
َّـ عالم التكنولوجيا إال أن اِّـكتبة ال زالت من األهمية بمكان، وِّـواكبة التقدم 
التكنولوجي أنشأت دائرة اِّـكتبات قسم خاص بالبحث اإللكوني ع شبكات 
االننت ومن خالل قواعد البيانات لكى توفر لكل باحث عن اِّـعلومة الفرصة 
 والهدوء واِّـساعدة َّـ التحصيل، ونستطيع أن نوجز الرأي َّـ أن العالقة ب

الباحث واِّـكتبة لن تتوقف طاِّـا أن العلم لن يتوقف، ولعل مكتبة جامعة القدس اِّـفتوحة تعد صاحبة الدور الرائد والبارز َّـ دعم هذه 
العالقة وتطويرها.

…ež Ÿd� – u½uM�« 5F� dOLÝ V�UD�«
    قصتي مع اِّـكتبة والقراءة بدأت عندما سمعت تلك العبارات ألول مرة ( نحن 

أمة ال نقرأ) ولألسف هذا واقعنا.
أرتاد  أوال،  نفسي   بتغي بدأت  لذلك  الواقع،  هذا   لتغي دائما  أسعى  لكني 
مكتبة الجامعة منذ أن التحقت بها بشكل شبه يومي، أقوم بالقراءة ومطالعة ما 
هو جديد من كتب ودوريات، وإن كان لتخصصي النصيب األك منها باإلضافة 
إُّـ بعض الكتب األدبية، وعندما أدمنت اِّـكتبة شعرت بأنني عثرت على كنز 
الرفوف، فبدأت بإصالح  التي تمأل  الكتب  الدف ب صفحات  اِّـعرفة والعلم 

 الكتب لوالدتي لتقرأها َّـ أوقات فراغها، ورحت أشجع أصدقائي على زيارة اِّـكتبة ِّـراجعة اِّـحاضرات وتحض من حولي.. أستع
دروسنا.

باختصار اِّـكتبة بالنسبة لي هي أكثر مكان أشعر فيه بالحماس واإلصرارعلى الحياة. 

  فرع خان يونس
W³²J*« 5�√ ≠ Už_« bLŠ√ bL×� Æ√

أتشرف بعملي داخل دائرة من دوائر جامعة عريقة مشهود لها برفعتها وأصالتها وانتشارها َّـ أرجاء الوطن، هذه الدائرة التي تعد قلب 
الجامعة ومركز إشعاعها، فهي صرح ثقاَّـ اجتماعي تربوي شامخ يهدف إُّـ الحصول على مختلف أشكال أوعية 
اِّـعلومات وتقديمها للمستفيدين بأبسط الطرق وأسرعها، وخ دليل على ذلك قواعد البيانات اإللكونية 
الضخمة التي توفرها الجامعة ِّـن يود أن ينهل من العلم سواء ألعضاء الهيئة التدريسية أو الطلبة أو الجمهور 
الخارجي، كما تتميز اِّـكتبات بوجود كادر متعاون يعمل كفريق من جن شماالً حتى رفح جنوباً هدفهم واحد هو 
تيس الحصول على اِّـعلومات وتقديمها للمستفيدين بأبسط الطرق وأيسرها، نقدم خدماتنا للجميع انطالقاً 
أفضل  إُّـ تحقيق  أن نصل  نأمل  استثناء،  للجميع دون  الخدمات  تقديم  إُّـ  التي تسعى  الجامعة  من فلسفة 

الخدمات التقليدية وااللكونية على حد سواء.    

f½u¹ ÊUš Ÿd� – wBO×³�« bL×� qOKš bL×� ∫V�UD�«
الطلبة  خدمة  َّـ  الحثيث  سعيها  على  اِّـفتوحة  القدس  جامعة  جامعتي  أشكر 
وأخص هنا مكتبة الجامعة والقائم عليها، ِّـا تقدمه لي ولزمالئي َّـ كلية العلوم 
اإلدارية واالقتصادية وكافة الكليات من خدمات مميزة، حيث أنني أستفيد من 
اِّـكتبة َّـ كث من اِّـواضيع التي أحتاج إليها، فوجدت َّـ مكتبتنا ما لم أجده َّـ 
 التخرج وذلك من خالل توف اِّـكتبات الجامعية األخرى خالل إعدادي ِّـشروع 
الكنز  بمثابة  القواعد  هذه  تعد  للطلبة  مجانية  إلكونية  بيانات  قواعد  اِّـكتبة 
أستطيع  اِّـكتبة،  من  االستعارة  أستطيع  أتوقعه،  لم  ما  فيها  أجد  لي  اِّـعرَّـ 
الجلوس َّـ اِّـكتبة َّـ أي وقت، فهي اِّـكان اِّـريح لي، أتمنى على القائم على 
الخارجية، وأن يستمروا َّـ  الكتب اِّـسموح بها لالستعارة  أعداد  اِّـكتبة زيادة 

تقديم الخدمات االلكونية.

f½u¹ ÊUš Ÿd� – r²Ý— nÝu¹ œULŽ s¹d�½ ∫W³�UD�«
اِّـكتبة تعنى لي الحياة، هذه قناعتي نحو اِّـكتبة، فمكتبتنا هي حياتنا، فيها نجد ضالتنا، فيها 
بقواعد  تشك  ألنها  وذلك  مميزة  إلكونية  خدمات  لنا  وتقدم  اساحتنا،  أوقات  نقضي 

بيانات باللغة العربية لتسهيل الوصول إُّـ اِّـعرفة والعلم. 

فرع دورا
«—Ëœ Ÿd� –…œË«uF�« qOKš bLŠ√ bLŠ√ ∫V�UD�«

اِّـكتبة بالنسبة لي كالغذاء والشراب الذي يحتاجه الجسم ، فهي كالعالم الساحر تجذبك رفوفها وأزقتها 
وعلومها لتجلس وتقرأ فيها. 

فرع يطا
UD¹ Ÿd� – f¹—b²�« W¾O¼ uCŽ ≠ qOIŽ uÐ« rOKÝ √

أركان  من  ركن  أهم  تكون  تكاد  بل  رئيس  ركن  هي  اِّـكتبة 
فهي   . اِّـسمى  حرفية  من  أوسع  الكلمة  فمدلول   . الجامعة 
تفعيل  بعد  وخصوصا   . للجميع  األساسي  اِّـعلومات  مصدر 
العديد من االشاكات َّـ قواعد البيانات اإللكونية،  وأن ما 
توفره اِّـكتبة من مراجع وكتب وقواعد بيانات إلكونية يوفر 
الكث من الوقت والجهد واِّـال على جميع طالبي اِّـعرفة . ومما 
خدمة  إتاحة  اِّـفتوحة  القدس  جامعة  مكتبة  الخدمات َّـ  يميز 
التصفح اإللكوني  للعديد من اِّـواقع  وقواعد البيانات والتي 
تعطي دافعية عالية جدا للباحث وغهم للتفاعل والتعامل مع 
خدمات اِّـكتبة . باختصار اِّـكتبة هي عصب الحياة األكاديمية 
َّـ الجامعة. وقد شكل وجودها حاضنة للكث من مالمح تطوير 

العمل لدى الطلبة والعامل على حد سواء .

UD¹ Ÿd�  – WOýuŠ b�Uš Z¹—√ ∫W³�UD�«

أتردد كثاً على اِّـكتبة لالطالع على الكتب واِّـراجع فيها. إن  
وجود مكتبة َّـ فرع يطا يسهل على كث من الطالب وخاصة 
ممتازة  خدمات  تقدم  أنها   حيث   . التخرج  مشاريع  طالب 

وخاصة خدمة اإلعارة .

فرع سلفيت
 wŽd� s�R� V�UD�«

استفدت من اِّـكتبة كثاً وخصوصاً َّـ مقرر تخريج الحديث 
حيث إن جميع كتب التخريج متوفرة َّـ اِّـكتبة، كما استفدت 
التخرج،  اِّـكتبة إلنجاز مشروع  توفرها  التي  اِّـراجع  كثا من 
َّـ  اِّـوجودة  القيمة  الكتب  من  لالستفادة  الطلبة  أدعو  لهذا 

اِّـكتبة وزيارتها واالنتفاع منها بشكل دائم. 
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فرع الوسطى
vDÝu�« Ÿd� ≠ f¹—b²�« W¾O¼ uCŽ ≠ u³LKł dLŽ ÂUA¼ —u²�b�«

تعت مكتبة الجامعة مصدراً من مصادر التعليم  حيث تهدف 
مصادر  لنا  وتوفر  العلمية  االتجاهات  أحدث  على  إطالعنا  إُّـ 
اِّـعلومات على اختالف أنواعها وأشكالها وتعمل على النهوض 
بالحركة العلمية والبحث العلمي وتزودنا بما نحتاج من معلومات 
وخات مختلفة سواء أفالم وأقراص صوتية ومرئية وإلكونية 

وتؤمن لنا خدمة اإلعارة والتبادل ب اِّـكتبات .

vDÝu�« Ÿd� –Õd¹uÝ uÐ√ œU¹“ ‚Ëdý W³�UD�« 

أذهب للمكتبة ألنني أجد فيها الهدوء الالزم  للدراسة َّـ أوقات 
الفراغ  ب اِّـحاضرات أحياناً وكذلك لالطالع على ما هو متوفر 
من كتب تفيدني َّـ دراستي  باإلضافة  إُّـ الرغبة َّـ توسيع 
اِّـجاالت   شتى  َّـ  التخصص  خارج  أخرى  مجاالت  َّـ  ثقافتي 
أجهزة  أيضاً  ويوجد  دينية  وكتب  وعلوم  وقصص  روايات 
كمبيوتر اطلع من خاللها على صفحتي اإللكونية  والبحث عن 

أي معلومات أحتاجها.

vDÝu�« Ÿd� – Ídł«u(« wKŽ ÍR� V�UD�« 

أقضي وقت فراغي أثناء وجودي َّـ الجامعة َّـ مكتبة الجامعة  
أستفيد من أجهزة الحاسوب اِّـوجودة َّـ اِّـكتبة أستفيد منها 
َّـ إتمام األبحاث واِّـشاريع  وأقرأ الكتب الثقافية والعلمية وأجد 
والتقنيات  الوسائل  عن  كثا  تختلف  متعة  الكتب  لقراءة  أن 
زمالئي  وأوصي  وغها   وتوي بوك  الفيس  مثل  الحديثة 
بزيارة اِّـكتبة والتعود عليها ِّـا لها من فائدة عظيمة َّـ توسيع 

اِّـعرفة والثقافة لدى الطالب .

فرع رفح
`�— Ÿd� –dON{ bL×� rzU�½ W³�UD�«

” أنا اقضي جل أوقات فراغي َّـ اِّـكتبة الجامعية بفرع رفح ، 
وذلك لحبي للمطالعة والبحث العلمي ، وِّـا توفره اِّـكتبة من جو 
الثقافية منها والعلمية  هادئ وتوفر العديد من الكتب اِّـتنوعة 
أيضا كما ال أنسى اِّـكتبة اإللكونية وما توفره من معلومات 

أثري بها رصيدي العلمي واِّـعرَّـ.

`�— Ÿd� – f¹—b²�« W¾O¼ uCŽ—U−M�« ‰öÞÆœ

وألعضاء  للطلبة  الخدمات  من  العديد  الجامعية  اِّـكتبة  “تقدم 
الهيئة التدريسية أيضا ، حيث تقوم اِّـكتبة بعقد ورش إرشادية 
ألعضاء الهيئة التدريسية َّـ بداية كل فصل يتم التطرق فيها 
اِّـكتبات  َّـ  والبحث  وأنواعها  اإللكونية  اِّـكتبات  فوائد  إُّـ 

اإللكونية العاِّـية التي توفرها جامعة القدس اِّـفتوحة.

فرع رام اهللا
tK�« Â«— Ÿd� – WMÝULý ¡ULOý W³�UD�«

َّـ  الطلبة  له  يلجأ  هادئاً  مكانياً  حيزاً  تمثل  اِّـكتبة  بأن  أرى 
كافة األوقات لقضاء وقت ممتع ب الكتب واِّـعارف اِّـختلفة، 
العمل  أوراق  و  األبحاث  إنتاج  يساعدني َّـ  اِّـكتبة  وجود  وأن 
 اِّـطلوبة للمساقات الدراسية. وأنني أقضي ساعات الفراغ ب
اِّـحاضرات َّـ أروقة اِّـكتبة، حيث بدأت أتردد على زيارة مكتبة 

الجامعة منذ ما يزيد على عام ونصف.

tK�« Â«— Ÿd� – t−Š ¡UO{ V�UD�«

أأسف على القيمة التي خسرتها اِّـكتبات لصالح سطوة الشبكة 
العنكبوتية كمصدر للمعلومات، لكني أرى َّـ الوقت ذاته بأن 
إليه أي باحث عن اِّـعلومات  الذي يرتد  اِّـكتبة ستبقى األصل 
اِّـوثقة والعلمية.وأرى بأن للمكتبة مكانة وهالة تميزها عن باقي 
األماكن األخرى. أزور اِّـكتبة بشكل دائم ومستمر منذ التحاقي 

بالجامعة.

فرع نابلس
 W�öÝ ‰öłÆœ

fKÐU½ Ÿd� ≠  f¹—b²�« W¾O¼ uCŽ
من  تحويه  بما  نابلس  فرع  مكتبة 
مصادر وكتب ودراسات هي  مصدر 
َّـ   للعامل سواء  ومعرفة  علم 

الجامعة أو للطلبة الذين يرتادون الجامعة إما بهدف البحث أو 
جمع اِّـعلومات ومما يبعث على األمل أن الجامعة أخذت تسعى 
إُّـ زيادة خدماتها وتوف اِّـعرفة الغ موجودة َّـ الكتب من 
خالل إنشاء اِّـكتبة اإللكونية واالشاك َّـ قواعد البيانات 

وهو ما يميز مكتبات الجامعة.

 Êu�Š `łU½ ¡ULÝ« W³�UD�«
أجـد ضاـلتي العلمية والثقـافية داخــل 
على  باالطالع  هواياتي  وأنمي  اِّـكتبة 
الكتب األدبية وبخاصة الشعر والروايات 
كتب  إُّـ  اِّـكتبة  افتقار  أالحظ  أنني  إال 

تخصص البية والتي تخص األطفال والتعامل معهم كما أنني لم 
عن  بحثاً  اِّـكتبة  أرتاد  ولكني  بعد،  اإللكونية  اِّـكتبة  مع  أتعامل 

الهدوء الذي يساعدني َّـ مراجعة دروسي. 

مركز خدمات العيزرية
 f¹—b²�« W¾O¼ uCŽ  ≠ nKš uÐ√ —œU½ —u²�b�«

إن اِّـكتبة هي العامود الفقري الساند والداعم للعملية التعليمية 
وهي مرجع للعمل وزيادة اِّـعرفة، ومتابعة التطورات ومواكبة 
واِّـكان   األكاديمي  اِّـشرف مع  عضوي  وارتباطها  العلم، 
اِّـفضل له بعد اِّـكتب هي اِّـكتبة. واِّـكتبة أمامها تحد كب مع 
االننت وينبغي أن تظل َّـ تجدد مستمر ويجب العمل على 
تحس موقع اِّـكتبة بتحس مهارات االننت إلحياء اِّـكتبة. 
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فرع قلقيلية
WDO³ý …œ—“ Æ√

WOKOIK� Ÿd� –f¹—b²�« W¾O¼ uCŽ
أرى أن هناك ضرورة لوجود مكتبة 
ِّـساهمتها  الجامعي  الحرم  داخل 
ناحية  من  الطلبة  وعي  زيادة  َّـ 

لهم  اِّـساعدة  وتقديم  الطلبة,  تثقيف  على  والعمل  معرفية, 
عند إعداد مشاريعهم البحثية وأي ورقة عمل يطلبها أي عضو 
وواجهة   , اِّـحلي  اِّـجتمع  مع  العالقة  يعزز  فوجودها  تدريس, 
علمية تمثل رؤية الجامعة. أتلقى خدمات مميزة وأشيد بتعاون 
وتسهيل  العلمية  اِّـراجع  على  لتعريفي  اِّـكتبة  على   القائم

الحصول على البيانات البحثية الالزمة.

œË«œ XFKÞ b¹e¹ —ULŽ V�UD�«
مكتبة الفرع تعني لي الكث كوني 
طالبا َّـ الجامعة، فهي تشكل ركناً 
الجامعة،  أركان  من  ومهماً  أساسياً 
للحصول  غنياً  مصدراً  تشكل  إذ 
والرسائل  والكتب  اِّـعلومات  على 

حجمها  من صغر  وبالرغم  لي  وفرت  فقد  واِّـراجع،  الجامعية  
العديد من اِّـصادر اِّـساعدة َّـ بحث التخرج واعتمدت عليها 
أكاديمية  منفعة  ِّـا ذكرته من  إضافة  اِّـعلومات،  كثا َّـ جمع 
فهناك منفعة تغذية الروح والعقل ورفده بمنهل العلم، إذ تمدنا 
وترتقي  وتنويرها  عقولنا  لتغذية  الالزمة  باألدبيات  اِّـكتبة 

بأرواحنا إُّـ حد يحاكي إنسانيتنا.

بيت لحم
r( XOÐ Ÿd� – f¹—b²�« W¾O¼ uCŽ –dÐUł dLŽ Æ œ

اِّـكتبة هي تجمع ِّـصادر وخدمات اِّـعلومات التي تساعدني َّـ 
تتعدى حوائط  أصبحت  أنها  ، حيث  التخرج  أبحاثي ومشروع 
وهي  إلكونياً،  تحصيلها  يمكن  مواد  على  تحتوي  بان  اِّـبنى 
الجامعة  َّـ  اِّـهمة  األقسام  من  اِّـكتبة  للدراسة،  جيد  مكان 
وضرورة تطويرها و تزويدها بكل ما هو جديد للحفاظ على 
على  واالطالع  والعلم  للمعرفة  منهل  وهي  اِّـعلوماتية،  قيمتها 
على  الوقوف  وكذلك  الشخصية  والتجارب  والثقافات  العلوم 
أنواع  كل  على  الحصول  ويمكن  العاِّـية،  األبحاث  نتائج  آخر 
العلم واِّـعرفة عن طريق الكتب اِّـتوفرة َّـ اِّـكتبة أو اِّـكتبات 
االلكونية يمكن االستفادة منها، متعة للقراءة اِّـتنوعة َّـ كل 

اِّـجاالت (روايات، شعر،قصص، كتب علمية).

فرع الخليل
qOK)« Ÿd� –dJý uÐ√ ¡«dÝ≈ W³�UD�«

َّـ   مرت أو  مرة  بمعدل  أزورها  أنني  حيث  العامة  للثقافة  اِّـكتبة  على  أتردد 
األسبوع، وأراها ممتازة لنا كطلبة وتغطي ما نحتاجه َّـ تخصصاتنا، إال أننا نحتاج 
من  تخرجنا  التي  العاِّـية  والروايات  األدبية  القصص  َّـ  معاصرة  كتب  إُّـ  أكثر 
الجو العام للدراسة وغها من الكتب التي تنمي لدينا الثقافة العامة بعيداً عن 
التخصصات العلمية، أما بخصوص اِّـكتبة اإللكونية فإنني ال أقوم باستخدامها، 
البحث عن  اِّـكتبة َّـ مساعدتنا َّـ عملية  كما أن هناك تعاوناً من قبل موظفي 

الكتب اِّـختلفة، وأدعو الطلبة إُّـ اإلقبال على زيارة اِّـكتبة أكثر.

مكتبة المناضل صخر حبش
مكتبته  بإهداء  حبش  اِّـناضل صخر  اِّـرحوم  عائلة  قامت 
الخاصة إُّـ الجامعة حيث تم إيداعها َّـ اِّـكتبة اِّـركزية 
بها  والتي قامت بدورها بتحض مكان خاص  الضفة،   –
لتمييزها عن باقي اِّـكتبة، وَّـ العام 2014 تم العمل على 
 تحض من  بدءاً  اِّـكتبة  لهذه  الفنية  إلجراءات  استكماال 
والدوريات َّـ  الكتب  تبعه تسجيل  باِّـكتبة،  ختمٍ خاصٍ 
سندات اِّـكتبة اِّـركزية وإعطاءها أرقاماً للعهدة، ومن ثم 
دورية]   2000] تقارب  والتي  الدوريات  جميع  تصنيف 
على  حالياً  ويجريالعمل  اآللي،  الفهرس  إُّـ  وإدخالها 
يبلغ  والتي  اآللي  الفهرس  إُّـ  وإدخالها  الكتب،  تصنيف 

عددها ما يقارب الـ4000 كتاب.

تعت اِّـكتبة الجامعية قسماً رئيسياً من أقسام الجامعة، خصوصاً أن 
مرحلة التعليم الجامعي تتميز عن غها من مراحل التعليم السابقة 
من حيث الدور الذي يجب أن تقوم به اِّـكتبة َّـ تنمية الوعي الثقاَّـ 

والعلمي والبحث لدى الطالب.
بإنشائها  الجامعة  تقوم  التي  اِّـكتبة  بأنها  الجامعية:  اِّـكتبة  وتعرف 
وإدارتها من أجل تقديم الخدمات اِّـكتبية اِّـختلفة التي تساعد الطلبة 

َّـ تعليمهم وذلك بما يتالءم مع أهداف الجامعة.
على  اِّـفتوحة  القدس  جامعة  عملت  وقد 
العام 2000  إنشاء مكتبة َّـ فرع جن َّـ 
بتاريخ  رسمياً  اِّـكتبة  افتتاح  تم  وقد 
ضمن  اِّـكتبة  أنشأت  وقد   ،2000/10/20
ومؤسسة  الجامعة   ب تعاوني  مشروع 
بهدف  اإليطالية    COCIS و    Nexus
وقد  اِّـحلي  واِّـجتمع  الجامعة  طلبة  خدمة 
سعت اِّـكتبة إُّـ توف ما يلزم الطلبة من 
اِّـنهاج  تدعم  التي  والعلمية  الثقافية  الكتب 
َّـ  أبحاثهم  َّـ  الطلبة  وتساعد  التعليمي 

كافة التخصصات، وعملت اِّـكتبة على تنمية مقتنياتها من خالل شراء 
الكتب أو بواسطة اإلهداءات التي تقدم إُّـ اِّـكتبة من قبل مؤسسات 

محلية أو أشخاص.  وتبلغ اِّـساحة الحالية للمكتبة حوالي 240م.
كتاب ورسالة جامعية ضمن 14960   (21180) على  اِّـكتبة  وتحتوي 
الفرع تصنيف ديوي  مكتبة  اتبعت  وقد  اِّـوضوعات.  كافة  عنوان َّـ 
الجامعة،  مكتبات  بباقي  أسوة  وترتيبها  اِّـكتبة  تنظيم  َّـ  العشري 
كما عملت اِّـكتبة منذ تأسيسها على حوسبة اِّـكتبة حيث تم تصميم 
اِّـكتبية  الخدمات  ضبط  أجل  من  اِّـكتبة  لحوسبة  خاص  برنامج 

أن  إُّـ  اِّـكتبة،  اِّـتوفرة َّـ  الكتب  البحث عن  واِّـساعدة َّـ عمليات 
تم تصميم نظام محوسب موحد لكافة مكتبات فروع الجامعة. وتقدم 
 جن فرع  َّـ  وطالبة  طالب   8000 لحوالي  خدماتها  الفرع  مكتبة 
باإلضافة اُّـ موظفي الفرع من أعضاء الهيئت التدريسية واإلدارية، 
اِّـحلي َّـ مدينة  اِّـجتمع  الباحث من  إُّـ  اِّـكتبة خدماتها  تقدم  كما 
األخرى وخاصة طلبة  الجامعات  إُّـ طلبة  باإلضافة  ومدارسها   جن

الدراسات العليا.
      وتقدم اِّـكتبة إُّـ طلبة الفرع خدمة 
اإلعارة والخدمة اِّـرجعية وإرشاد الطلبة 
والفهرس  اِّـكتبة  استخدام  كيفية  إُّـ 
وعمليات  البحث  عمليات  َّـ  اآللي 
اإلعارة والتمديد، كما عملت مكتبة الفرع 
للطلبة  تدريبية  عمل  ورش  عقد  على 
الخريج تعرفهم على كيفية استخدام 
قواعد البيانات التي تشك بها الجامعة 
وطرق االستفادة منها من داخل الجامعة 
 جن فرع  مكتبة  تتيح  كما  وخارجها، 
مشاريع التخرج اِّـتميزة للفصول السابقة لكافة التخصصات للطلبة 
الخريج لالطالع عليها واالستفادة منها، حيث يتم إتاحة قوائم هذه 
ومن خالل  اِّـكتبة،  اِّـتوفرة َّـ  الحاسوب  أجهزة  من خالل  اِّـشاريع 

إعالنات الفرع على صفحة الجامعة بداية كل فصل دراسي.
اِّـراجع  من  التصوير  خدمة  لروادها  الجامعة  مكتبة  توفر  كما 
اِّـكتبة،  واِّـتوفرة َّـ  إعارتها  الغ مسموح  والدوريات  واِّـوسوعات 
كما توفر مكتبة الفرع خدمة البحث واالستفادة من االننت من خالل 

أجهزة الحاسوب اِّـتوفرة َّـ اِّـكتبة واِّـخصصة لروادها.

مكتبة فرع جنين  

فرع شمال غزة
…ež ‰ULý Ÿd� – f¹—b²�« W¾O¼ uCŽ –Ê«bLŠ rOŠd�«b³Ž Æ œ

تزوده  فهي  الجامعي،  للطالب  مهماً  مصدرا  اِّـكتبة  تعد      
التي تخدم اِّـنهج الدراسي وتساعده َّـ  باِّـعلومات واِّـعارف 
، وهي مصدره األساسي  والتوسع فيها  الجامعية  الكتب  فهم 
واألبحاث  باِّـراجع  تزوده  حيث  التخرج  مشروع  إعداد  عند 
والدراسات السابقة َّـ مجال تخصصه ، خاصة وأن مكتبة فرع 
شمال غزة تحتوي على عناوين جيدة ومتنوعة ومتعددة اِّـصادر 

واِّـعارف ويجد فيها الطالب إُّـ حد كب ما يحتاجه.

…ež ‰ULý Ÿd� –W×OK� bOFÝ UM¹œ W³�UD�«

أرى بأن مكتبة فرع شمال غزة وبالرغم من صغر مساحتها إال 
العلمية َّـ  واِّـراجع  الكتب  من  ومميزاً  كباً  كماً  تحتضن  أنها 
شتى مجاالت اِّـعرفة ، وتمثل مصدراً رئيسياً للطلبة للحصول 
بإعداد  اِّـعارف خاصة فيما يتعلق  اِّـعلومات والتوسع َّـ  على 
فيها  اِّـحوسبة  اِّـعلومات  قواعد  توفر  حيث  األبحاث  مشاريع 

الكث من الجهد والوقت على الطالب.

 W³²J*« 5�√ ≠ »d�« uÐ« rO¼«dÐ« Æ√
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وقعت جامعة القدس اِّـفتوحة ممثلة بدائرة اِّـكتبات اتفاقية تعاون وتبادل ثقاَّـ مع جامعة غزة، وقد وقع هذه االتفاقية األستاذ أحمد ثابت – مدير دائرة اِّـكتبات بالجامعة نيابة عن الدكتور جهاد البطش 
نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع غزة، وعن جامعة غزة األستاذ الدكتور عبد الكريم نجم ق.أ. عميد البحث 

العلمي واِّـكتبات نيابة عن األستاذ الدكتور رياض الخضري رئيس الجامعة.
وقد اتفق الطرفان على أن تكون أوجه التعاون َّـ اِّـجاالت التالية:

1- تقديم خدمات اإلعارة.
2- الخدمات اإللكونية.

3- خدمات الدوريات.
4- تبادل اِّـطبوعات واِّـنشورات الدورية.

باالتفاقية  االلتزام  لضمان  آنفا  اِّـذكورة  التعاون  أوجه  على  والضوابط  الشروط  من  عدد  وضع  تم  وقد  هذا 
وبنودها وضبط عملية تقديم الخدمات وفق السياسة التي تنتهجها كل مكتبة خاصة فيما يتعلق بخدمات اإلعارة 
 وعدد الكتب اِّـسموح بإعارتها ومدة اإلعارة والتمديد، حيث حددت خدمة اإلعارة الخارجية ألعضاء الهيئت

التدريسيةواإلدارية من كال الجامعت، واإلعارة الداخلية للطالب.
اِّـكتبة  من   الجامعت وطالب  موظفو  يستفيد  أن  على  االتفاق  تم  فقد  اإللكونية  بالخدمات  يتعلق  وفيما   
أن يتم  التي تشك بها كل مكتبة على  البيانات  الجامعة، وذلك باستخدام قواعد  التي توفرها  اإللكونية 

استخدامها من داخل الحرم الجامعي فقط.
ويأتي توقيع هذه االتفاقية َّـ إطار سعي الجامعة إُّـ زيادة وتنويع مصادر اِّـعلومات والتي من شأنها فتح 

آفاق جديدة لعمليات البحث العلمي.



” إذا أردت أن تسعد إنسانًا فقدم له كتابًا “
©wÐdŽ q¦�® 
©w½U*√ q¦�® ” المكتبة مستشفى النفوس ”

”يذهـب الحكيم وتبقى كتبـه، ويذهب 
©k????ŠU'«®     “العقل ويبقـى أثــره

”قارئ الحرف هو المتعلـم، وقارئ الكتـب 
©ÿu?H×� VO$® “هـو المثقـف

المكتبة المركزية - غزة

مكتبة فرع سلفيت

مكتبة فرع رام الله

مكتبة فرع نابلس

مكتبة فرع جنين

مكتبة فرع طولكرم

مكتبة فرع بيت لحممكتبة فرع شمال غزة
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املكتبة  بإنشاء  املفتوحة  القدس  جامعة  اهتمامات  ضمن 
الكويتية  الجمعية  مع  الجامعة  تواصلت  اإللكرتونية، 
قامت  وقد  اإللكرتونية،  املكتبة  إلنشاء  الطلبة  ملساعدة 
املشروع،  هذا  إلنجاز  الكامل  الدعم  بتوفري  الجمعية 
وبتنفيذ جمعية الزيتونة للتنمية الشبابية بفلسطني، تم 
القدس  جامعة  ملكتبة  اإللكرتونية  املكتبة  مختربات  إنشاء 
املفتوحة  يف مبنى مسقط – فرع رام اهلل والبرية، حيث 
قامت الجامعة بتوفري املكان والبنية التحتية من تمديدات 

الكويتية  لشبكة اإلنرتنت والكهرباء، فيما قامت الجمعية 
بتزويد املخترب بعدد من األجهزة واملعدات اشتملت على 30 
جهاز حاسوب وطابعة وجهاز عرض ]Projector[، كذلك 
الجامعة  بتزويد  الطلبة  ملساعدة  الكويتية  الجمعية  قامت 
Springer بيانات  قاعدة  يف  ومفتوح  مجاني  باشرتاك 

للكتب اإللكرتونية االنجليزية املنشورة ما بني عامي 2009 
من  بدءًا  لالستخدام  متاحة  أصبحت  والتي   ،2013 وحتى 

شهر يونيو 2014 وباشرتاك مجاني ومفتوح.

المكتبة اإللكترونية - فرع رام اهلل والبيرة

الحمد هلل رب العاملني الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما ال يعلم والصالة والسالم 
على سيدنا محمد أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أجمعني وبعد،،،

الرسول  عنه  وقال  واملعاصر  القديم  الفكري  تراثنا  يف  رفيعة  مكانة  للكتاب 
الكريم هو ) قيد العلم ( أقبل املسلمون على الكتاب إقبااًل شديدًا، وأغدقوا على 
الكتب الكثري وذلك لحبهم للعلم والعلماء، فقد أجّلوا الكتاب ملا له من منزلة 
كبرية وعظيمة... ومن املؤسسات العلمية املشرقة يف تراثنا الفكري اإلسالمي 
بل  للعبادة فحسب،  تكن مركز  لم  والتي  املساجد،  التي نشأت يف  املكتبات 
كانت مركز للتزود بالعلم واملعرفة وعليه نستطيع القول أن للكتب واملكتبات 

مكانًة رفيعًة يف الحضارة اإلسالمية.... 
ولقد تطورت املكتبات تطورًا كبريًا حتى وصل األمر إىل جعل املكتبات مصادر 
الثقايف  التطور  مظاهر  من  مظهرًا  املكتبة  وتعترب  الفكري  والرقي  للتطور 
البحث  ومراكز  الجامعات  يف  وكبريًا  هامًا  دورًا  املكتبات  وتلعب   والعلمي، 

العلمي .. وأولت الجامعات اهتماما كبريا للمكتبات ومراكز املعلومات، باعتبار 
املكتبة قلب الجامعة للدور الذي تلعبه يف تنمية الوعي الثقايف والعلمي والبحثي 

لدى الطالب والباحث بشكل عام.
التي  الوظائف  خالل  من  أهدافها  تحقيق  على  الجامعية  املكتبات  وتحرص 

تقدمها ومنها:
اختيار مصادر املعلومات وتوفريها والتي تساهم يف دعم الربامج األكاديمية	  

وتطويرها والتي تقدمها الجامعة.
توفري املصادر بشتى أشكالها وصورها لخدمة البحث العلمي.	 

تنظيم املصادر واملقتنيات واملجموعات من خالل أعداد	  الفهارس وتسهيل 
الوصول إليها.

تقـديـم الخـدمـات املكتبية املعلوماتية العامة املختلفة للمجتمع األكاديمي.	 
تهيئة أفضل الشروط والتسهيالت والوسائل املساعدة للمطالعة	  والدراسة 

والبحث العلمي.
تدريب املستفيدين على حسن استخدام املكتبة ومصادرها وخدماتها املختلفة.	 

تطوير عالقات التعاون مع املكتبات األخرى بشكل	  عام واملكتبات الجامعية 
بشكل خاص.

وتختلف املكتبات الجامعية عن املكتبات األخرى املدرسية والعامة واملتخصصة 
من حيث موضوعات الكتب الجامعية والفئات التي تخدمها، حيث تعترب هذه 
الفئات  من  األكاديمية  املكتبات  مجتمع  ويتكون  ما  حد  إىل  متجانسة  الفئات 

التالية: أعضاء الهيئة التدريسية، أعضاء الهيئة اإلدارية والطالب.
أولت جامعة القدس املفتوحة اهتمامًا كبريًا باملكتبات وأنشأت لها دائرة خاصة 
تسمى ) دائرة املكتبات ( وتعمل على توفري أوعية املعلومات ومصادرها بشتى 
والطالب  التدريسية  الهيئة  ألعضاء  العلمي  البحث  حاجات  لخدمة  صورها 
والفئات االخرى من املجتمع، بما يتالءم وفلسفة التعليم املفتوح وتتبع مباشرة 

إدارة الشئون األكاديمية.
املكتبات  خالل  من  وتطويره  املفتوح  التعليم  تجويد  على  الجامعة  وحرصت 
برسالتها  الوفاء  على  قادرة  الجامعة  تجعل  التي  املرافق  أهم  من  باعتبارها 

وتحقيق أهدافها.
مرتكزاته  وإحدى  التعليم  هذا  ضروريات  إحدى  املفتوح  التعليم  يف  فهي 
املفتوحة  القدس  جامعة  مكتبات  تكون  بأن  خاصة  رؤيًة  للجامعة  فكان  املهمة 
ذات أهداف تتناسب ورسالة التعليم املفتوح والخاص بتوفري مصادر املعرفة 

وتقديم الخدمات املكتبية بكل الوسائل املمكنة واملتاحة.
مكتبة  إنشاء  االسرتاتيجية  خطتها  يف  وضعت  الجامعة  أن  إىل  هنا  وأشري 
فيه  خطت  والذي  اإللكرتوني،  والتعليم  العلمي  التطور  ملواكبة  إلكرتونية 
اهلل  حفظه  الجامعة  رئيس  ودعم  توجيهات  ظل  يف  كبرية  خطوات  الجامعة 
وتوجيهات نائب الرئيس للشئون االكاديمية ونائب الرئيس لشئون قطاع غزة 
استطاعت الجامعة وبفضل من اهلل أن تقوم بإنشاء مكتبة الكرتونية من أحدث 
الهيئتني  أعضاء  لجميع  خدماتها  وتقدم  املواصفات  بأحدث  ومجهزة  املكتبات 

التدريسية واإلدارية وطلبة الجامعة والباحثني يف فروع الجامعة املختلفة.

إعداد: د. هاشم حميد

املكتـبـة يف جـامـعة 
القـد�س املفـتوحـة

      تعترب املكتبات الدعائم األساسية التي تشاد عليها 
التي  والينابيع  واملعرفة  والحضارة  والثقافة  العلم  صروح 
تغذي تقدم األمم العلمي والحضاري بماء الحياة والبقاء، 
ويقاس رقي أي من األمم أو تأخرها بكثرة املكتبات وما 
تلقاه من عناية ورعاية أو ندرتها وإهمالها وإعتبارها شيئًا 
ليس ذا أهمية فهناك من قال ) لو لم تكن حضارة ولكن 
الحضارات  كل  تضاهي  فسنبني حضارة  مكتبات  يوجد 
املكتبات ألصبحت  توجد  ولم  الحضارة  وجدت  لو  ولكن 
األمم  نهضة  كانت  لذلك  املاضي(،  من  شيئًا  الحضارة 
وديمومتها مرتبطة يف كل العصور بوجود املكتبات ، فإن 
ما يميز الحضارة اإلسالمية بأنها حضارة املكتبات حيث 
منرية  صروح  وأقاموا  العربية  الجزيرة  من  العرب  خرج 
مكتبات  نمط  على  ساروا  فقد  اإلنسانية،  العلوم  من 
الفرس واليونان وتأثروا بها يف تأسيس مكتباتهم ، وقد 
وكان  اإلسالم،  فتحها  التي  البالد  كافة  يف  العلم  نشروا 
االهتمام باملكتبات السبب يف النهضة العلمية للمسلمني، 
َهْل  تعاىل:)ُقْل  قال  العلم،  على  الكريم  القرآن  حثنا  وقد 
ُر ُأْوُلوا  ا َيَتَذكَّ َ ِذيَن ال َيعَلُموَن ِإنَّ ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ َيْسَتِوي الَّ
وقال   ،114 طه  ِعْلًما(  ِزْدِني  َربِّ  )َوُقْل   ، الزمر9  اأَلْلَباْب( 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ) طلب العلم فريضة 

على كل مسلم (
والفارسية  اليونانية  األجنبية  اللغات  النقل من  إن حركة 
ووجدت  وتريتها  تسارعت  قد  والسريانية  والهندية 
ذروته  األمر  وبلغ  العباسيني  حكم  أثناء  الكبرية  العناية 
زمن الخليفة املأمون. وقد وجدت هذه البذرة الطيبة أرضًا 

حضارة  وأنتجت  أكلها  وأتت  وأينعت  فأثمرت  خصبة، 
الحب  عنها هذا  ونتج  العاملني  على  الخري  أفاضت  رائعة 
الشديد للعلم والحض على حب الكتب، فأكثر املسلمون 
ألبابهم  عليهم  ملك  حبًا  الكتب  وأحبوا  املكتبات  من 
الكتاب الجاحظ  ومشاعرهم ولعل أشهر من تحدث عن 
ومدحه يف كتابه) الحيوان ( حيث قال )هو الجليس الذي ال 
يطريك والصديق الذي ال يغريك والرفيق الذي ال يهلك 
واملستميح الذي ال يشرتيك والجار الذي ال يستطيبك 
وال  باملقلق  عندك  ما  استخراج  يريد  ال  الذي  والصاحب 

يعاملك باملكر.

وقد أحدث التطور التكنولوجي يف املعلومات واالتصاالت 
مكتبات  وأبرزت  وخدماتها،  الجامعية  املكتبات  على  أثرا 
على  أثر  مما  اإللكرتونية،  املكتبات  هي  جديد،  نوع  من 
عن  البحث  يف  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطلبة  سلوك 
مصادر املعلومات، حيث برزت جامعة القدس املفتوحة يف 
للتعليم اإللكرتوني وحريصة على أن  املجال كرائدة  هذا 
تصل إىل طالبها، وكافة فئات املجتمع املحلي، حيث أصبح 
متطورة  معلوماتية  خدمات  تقديم  يف  ليس  إرضاؤهم 
ومتميزة من مجموعات املصادر املعلوماتية املتنوعة فقط، 
بل أصبح من مهماتها توصيلهم إىل املكتبات األخرىآليا، 
فيها،  املختلفة  املعلومات  ومصادر  فهارسها  اىل  ليصلوا 
والعاملية  العربية  البيانات  قواعد  أفضل  توفري  خالل  من 
من خالل أكرب مكتبة إلكرتونية يف فلسطني، منطلقة من 
فلسفة حديثة وهي توفري ما يتوافق مع حاجات املجتمع 
جامعة  علمتنا  فهكذا  فيها،  العلم  طلبة  الباحثني  ورغبات 
القدس املفتوحة أن تبقى الرائدة على مستوى فلسطني 

والوطن العربي يف كافة املجاالت .

املكـتـبــــات  اأ�ضـــا�س احلـ�ضــــارة

أ. أحمد ثابت - مدير دائرة املكتبات




