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نشرة سنوية تصدر عن دائرة املكتبات في جامعة القدس املفتوحة

افتتاحية

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

لم يعد خافياً على أحد يف عصرنا هذا –
عصر املعرفة واملعلوماتية ما تقدمه املكتبة بأنواعها املختلفة من
مساهمة فعالة يف بناء العقل اإلنساني والتماسك االجتماعي
الذي يلعب دورا بارزا يف تسريع عمليات التنمية البشرية التي
تهدف إىل التقدم والرقي واملساهمة يف خدمة البشرية جمعاء.
وملا كانت املكتبات بأنواعها املختلفة العامة ،والخاصة،
واملتخصصة  ،املدرسية والجامعية على قدر كبري من األهمية
يف دفع عجلة التقدم والرقي من جهة  ،والحفاظ على مقومات
الشخصية والهوية الوطنية من جهة ثانية  .فقد أولت األمم
املتحضرة اهتماما خاصا بهذه املكتبات ،إيمانا منها بدورها
الكبري يف تطوير عادات الفرد وسلوكياته  ،ومعارفه ،ودفع
املجتمع نحو التقدم.
ونظرا ألهمية الدور الذي تقوم به املكتبة الجامعية أولت
الجامعات بوصفها مؤسسات وطنية تسعى لإلسهام الفعال يف
بناء الوطن واملواطن -اهتماما كبريا ملكتباتها ملساعدة الدارسني
والباحثني من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يف مواكبة كل
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
العربية بادرت إىل نشر ثقافة املكتبة بني طلبتها وموظفيها
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
مجسد ًة يف مقولتها (جامعة يف وطن...ووطن يف جامعة) وقد
خصصت إدارة الجامعة إلقامة هذه املكتبات وتطويرها بشكل
يتالءم وعصر املعلوماتية املوازنات املناسبة لتزويدها بجميع
احتياجاتها من أوعية املعرفة املطبوعة واإللكرتونية  ،واألجهزة
الحديثة التي تيسر تقديم الخدمة املكتبية الجامعية ملحتاجيها،
مما يؤكد ان املكتبة يف جامعة القدس املفتوحة ليست ترفاً أو
زينة  ،بل هي ركن أساس من أركان الجامعة الثابتة ألنها األطول
عمراً واألكثر قدر ًة وديموم ًة على خدمة املجتمع عرب العصور.
وإيمانا من الجامعة بدور املكتبة يف توفري مصادر املعرفة ،
وتطوير النظم املعرفية وحماية الرتاث والفكر اإلنساني
وتشجيع البحث العلمي فقد عينت الجامعة عدداً من املوظفني
املختصني ممن يمتلكون مواصفات وخربات تؤهلهم للقيام
بأدوارهم على أكمل وجه حيث ال يقتصر دور موظف املكتبة
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
االطالع على آخر ما توصلت إليه املعارف اإلنسانية يف شتى
املجاالت.
وكذلك لم يغب عن إدارة الجامعة دور التقنيات الحديثة يف
الوصول الحر للمعرفة فسارعت إىل بناء املكتبة اإللكرتونية
املزودة بأحدث التجهيزات واملعدات التي تيسر عمل املكتبة
وخدمة الباحثني  ،كما وفرت العديد من االشرتاكات الدولية يف
قواعد البيانات حتى تضمن وصول الباحثني إىل أكرب عدد ممكن
من املصادر واملراجع الحديثة التي تساعد الباحث يف االطالع
على الجديد يف مجال تخصصه  ،وتقديم الدراسات واألبحاث
التي تسهم بشكل فعال يف بناء املعرفة اإلنسانية.
إن املكتبة اإللكرتونية التي أسستها جامعة القدس املفتوحة
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 غريباً أن تفتح جامعة القدس املفتوحة أبواب مكتباتها جميعاً بما فيها اإللكرتونية أمام الباحثني من أبنائها وغريهم من طلبة العلم واألساتذة يف املؤسسات والجامعات الفلسطينية جمعاء إيماناً
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.

تحت رعاية رئيس الجامعة األستاذ الدكتور يونس
عمرو ونائب الرئيس لشئون قطاع غزة الدكتور جهاد
البطش احتفلت جامعة القدس املفتوحة فرع غزة و
دائرة املكتبات بافتتاح املكتبة اإللكرتونية ،التي تم
إنشاؤها يف مقر املكتبة املركزية بقطاع غزة بشراكة
وتنفيذ جمعية السالم والتضامن واإلغاثة الرتكية،
وبدعم كامل من مؤسسة كيمسايوكمو الرتكية.
وحضر حفل االفتتاح نائب رئيس الجامعة لشؤون
قطاع غزة د .جهاد البطش ،ورئيس مجلس إدارة
جمعية السالم والتضامن واإلغاثة د .ناصر السعدي،
وجميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية ،ومدير فرع غزة
أ.د .زياد الجرجاوي ،ومدير دائرة املكتبات أ .أحمد
ثابت ،ومدراء الفروع ،ومسؤولو مكتب نائب رئيس
الجامعة لشؤون قطاع غزة ،وعدد من الشخصيات
العاملة باملؤسسات الدولية ،وبعض مسؤولي مؤسسات وجمعيات املجتمع املحلي ،وعدد من وكاالت األنباء والفضائيات املحلية ،وأعضاء
الهيئتني األكاديمية واإلدارية ،ولفيف من طلبة الفرع.
وقد ا ُفتتح الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم والسالمني الوطنيني الفلسطيني والرتكي.
وخالل كلمته رحب د .البطش بالحضور الكريم ،ناق ً
ال للجميع تحيات ودعم رئيس الجامعة أ.د .يونس عمرو ،مشيداً بالدور والجهد
الكبري الذي قامت به جمعية السالم والتضامن واالغاثة
يف تنفيذ هذا املشروع والذي سيسهم يف دعم البحث
العلمي وخدمة طلبة الجامعة بالضفة الغربية وقطاع
غزة والباحثني من طلبة الجامعات وأبناء الوطن،
وأضاف أن مجلس الجامعة قد ضاعف من املوازنات
املُقرة للبحث العلمي.
وبدوره شكر د.السعدي جامعة القدس املفتوحة
إلتاحة الفرصة للجمعية لتنفيذ هذا املشروع داخل
الجامعة ،للمساعدة يف خدمة طلبة الجامعة والباحثني،
وأضاف متحدثاً عن التواصل بني الجمعية والجامعة
وكيفية املوافقة والتنفيذ واملتابعة للمشروع.
وخالل كلمته شكر أ.د .الجرجاوي الجمعية على
مساهمتها يف تطوير الباحثني والبحث العلمي وأشاد
بالدعم السخي الذي قدمه الشعب الرتكي للشعب
1.1عدد ( )30جهاز حاسوب مكتب )30(+جهاز حفظ الطاقة ()UPS
الفلسطيني يف شتى املجاالت.
2.2عدد ( )15جهاز حاسوب محمول (البتوب).
ومن جانبه تحدث أ .ثابت شاكراً الجامعة للتسهيالت التي
3.3جهاز سريفر.
قدمتها ،والجمعية الرتكية لكرمها ومساعدتها يف دعم وتنفيذ
4.4جهاز ماسح ضوئي.
املشروع بالجامعة .وخالل الحفل تم عرض فلم توثيقي استعرض
5.5شاشة مكربة خاصة بضعاف البصر.
فيه أ .عبد الهادي أبو حسنة مراحل إنشاء املكتبة من بداية أن
6.6عدد ثالث شاشات عرض ذكية.
كانت فكرة لغاية إتمام وتنفيذ املشروع .حيث اشتملت هذه
7.7عدد ( )2جهاز قارئ باركود.
املراحل على:
أو ً
ثالثا :تزويد املكتبة باشرتاك ملدة عام يف ثالث قواعد بيانات
ال :التجهيزات الفنية.
إلكرتونية عربية وهي :
1.1عمل تصميم هيكلي للمكتبة اإللكرتونية
1.1قاعدة بيانات  Islamic Infoاملختصة بالعلوم اإلسالمية
2.2تجهيز التمديدات والتوصيالت الكهربائية وفق أحدث
والقانونية.
املواصفات.
2.2قاعدة بيانات  ArabBaseواملختصة بعلوم اللغة العربية
3.3صيانة وطالء جدران املكتبة.
وآدابها.
4.4فرش أرضية املكتبة بالجلد العازل للصوت.
3.3قاعدة بيانات  Human Indexواملختصة بالعلوم اإلنسانية.
5.5تركيب أجهزة التكييف املركزي.
وبعد انتهاء الحفل قام نائب رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة
6.6تركيب األسقف املستعارة.
الجمعية والحضور الكريم بقص شريط االفتتاح.
ثانيا :مرحلة توريد األجهزة واملعدات.
والجدير بالذكر أنه تم تقديم درع الجامعة كهدية متواضعة من
تم تزويد املكتبة اإللكرتونية بعدد من أحدث األجهزة واملعدات
الجامعة للجمعية الداعمة واملُنفذة للمشروع.
ومنها.
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ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻄﻮﺭﺍﹰ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﹰ ﳲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺮﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﻗﺪ ﻭﻇﻔﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ ﳲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺴ ﺟﻮﺩﺓ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﳲ ﺃﺭﺟﺎﺀ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﺣﺪﺙ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳴﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﺍﳴﻼﺋﻤﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻛﺒ
ﳲ ﺗﺤﺴ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳴﻘﺪﻣﺔ ،ﻭﺳﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮﺱ
ﳲ ﺩﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺧﻄﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺗﻮﻓ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻟﻜﻭﻧﻲ ﻳﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻭﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﻠﺤﺠﻢ ﺍﻟﻀﺨﻢ ﳴﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ،ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﹰ
ﳲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﻓﻠﺴﻄ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳴﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮﺍﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺤﻮﺳﺐ
ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﳴﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺪﺓ ﻋﺮﻭﺽ
ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﳲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻭﺁﻣﺎﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍﹰ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎﹰ.
ﻟﺬﺍ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺤﻮﺳﺐ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳴﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻓﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﻛ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﳲ
ﻓﻠﺴﻄ ،ﻭﻣﺮﻛﺰﺍﹰ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ،ﻭﻋﺪﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ
ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻭﺣﻮﺳﺒﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳴﺤﻮﺳﺒﺔ.
ﻓﻌﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻭﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﳴﺸﺎﺭﻛﺔ ﳲ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨﺴﻖ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ
ﺍﳴﺤﻮﺳﺐ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻤﺜ ﹰ
ﻼ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻣﺠﻴﺎﺕ
ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ICTC
ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﳴﻄﻠﻮﺏ ﻟﻴﺴﺘﻮﻋﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳴﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺼﺒﺢ
ﻓﻬﺮﺳﺎﹰ ﻣﻮﺣﺪﺍﹰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
 ﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺍﳴﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﳴﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﻭﺗﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ
ﻭﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻷﻗﺴﺎﻣﻪ
ﺍﳴﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ . ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﺗﺸﻤﻞ: oﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ.
 oﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ.
 oﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ.
 ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳴﺮﺍﺳﻼﺕ. ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ. ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ. ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ. ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠ ﻓﻴﻬﺎ. ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺮﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ. ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ. ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠ.ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳴﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﳳ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﺴﺐ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﳲ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺍﳴﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﳳ):ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ(
 -1ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺗﺸﻤﻞ:
ﺃ .ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ) ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ،
ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﳴﺆﻟﻔ ،ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻮﻥ ،ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﺍﻣﺞ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ،ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﳴﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺃﺭﻗﺎﻣﻬﺎ(.
ﺏ .ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳴﺴﺘﺨﺪﻣ ) ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﳴﺴﺘﺨﺪﻣ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ/ﺣﺬﻑ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ،ﻣﻨﺢ ﻭﺣﺬﻑ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ،ﺗﻐﻴ
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳴﺮﻭﺭ(.

 -2ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺑﺮﻣﺠﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﻜﺘﺐ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﻋﺪﺓ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﻭﻫﻲ:
)ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ – ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺣﺎﻻﺗﻬﺎ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ،
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﳲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﻻﺕ ﳲ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﳴﺴﺘﺨﺪﻡ(.
 -3ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ
 ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺚ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳴﻮﻇﻔ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺚ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳴﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋ ﺑﻮﺍﺑﺔﺍﳴﻜﺘﺒﺔ.
 -4ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳴﺸﻛ ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﺗﺸﻤﻞ:
 ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ  -ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﺭﺟﺎﻉ  -ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺰ  -ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ -ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ
 ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ/ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ) ﺩﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧ ،ﺩﻓﻊ ﺑﺪﻝ ﻓﺎﻗﺪ ﺃﻭﺗﺎﻟﻒ(.
 ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭﻃﺒﺎﻋﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡﺍﻟﺘﺸﻔ ،(Barcode)ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﻗﺎﺭﺉ ﺍﻟﺒﺎﺭﻛﻮﺩ
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﳲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ .
 ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ. ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳴﻮﻇﻔ ﺇﺩﺍﺭﻱ/ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

 ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ )ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ،ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺭﺟﺎﻉ ،ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧ،ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﳴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻌ ،ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌ ،ﺣﺮﻛﺔ
ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﳲ ﻓﺮﻉ ﻣﻌ.( 
 -5ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ:
ﺃ .ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ) ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﳴﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﺨﺍﺕ ،ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ(.
ﺏ .ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ) ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺣﺎﺳﻮﺏ ،ﻃﺎﺑﻌﺔ،
ﺳﻜﻨﺮ ،ﻣﻘﺎﻋﺪ ،ﻃﺎﻭﻻﺕ (....
ﺝ .ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺑﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻧﺴﺨﺔ
)ﻣﻌﺎﺭ ،ﻣﻔﻘﻮﺩ ،ﺗﺠﻠﻴﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ،ﻣﺘﺎﺡ.(...
 -6ﺍﺳﺘﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ:
ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳴﺪﺧﻠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﳴﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﻭﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﺘﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﳲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻢ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ.
 -7ﻋﻘﺪ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ:
ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﻋﺪﺓ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻡ
ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﳲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ،ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺕ
ﻣﻜﺘﺒﺎﺗﻬﻢ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﻋﺪﺓ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﳴﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳴﻜﺘﺒﺔ
ﺍﳴﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﳴﺴﺘﺨﺪﻣ
ﺣﻮﻝ ﺍﳴﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﳴﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﳴﻘﺣﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺓ
ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﳲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ.
ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭﺭﺍﻛﻞ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻛﻨﻈﺎﻡ ﺳﻄﺢ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﺇﺿﺎﻓ ﹰﺔ ﺇﳳ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻛﺒﺓ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﳴﺴﺘﺨﺪﻣ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﻓ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﳴﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﳴﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﺍﳴﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ):ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﳳ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻳﺐ(
ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳴﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﳳ ﺑﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺘ ﻭﻫﻤﺎ:
 .1ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ.
 .2ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻄﺢ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ.
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺑﺪﻳ ﹰ
ﻼ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺳﻄﺢ ﺍﳴﻜﺘﺐ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﳳ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﻨﺼﻴﺐ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﻬﺎﺯﺣﺎﺳﻮﺏ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.
 ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻛﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺍﺑﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﳴﺴﺘﺨﺪﻣ.
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﳲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﳳ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﻜﺜ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ
ﻭﺗﺴﺮﻳﻌﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻛﺜﺮ
ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻝ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻭﻃﺒﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﳲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺇﳳ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻭﺷﻤﻞ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳴﺮﺍﺳﻼﺕ :ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺑ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﳴﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﺑ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﳴﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﳴﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.
 -2ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ :ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﳴﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻴﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎﹰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﳲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳴﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﳴﺤﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ.
 -3ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ :ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﳴﺘﻮﻓﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﳲ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﳴﺘﻮﻓﺮﺓ ﳲ ﻛﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﳴﺠﻠﺔ.
 -4ﺃﺭﺷﻔﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ :ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ
ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﳴﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ
ﻭﺗﺸﻤﻞ )ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ،ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﺍﺳﻢ
ﺍﳴﺸﺮﻑ ،ﺍﻟﻔﺮﻉ،ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ،ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ(
 -5ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ :ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﺭﺷﻔﺔ
ﺍﳴﻮﺍﺩ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 -6ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺮﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ :ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺮﺩ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﳲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﺍﳴﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﺮﺩﻫﺎ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻐ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺣﺎﻟﺘﻬﺎ .
 -7ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ :ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﳲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﳲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
 -8ﻭﺻﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ :ﻋﺮﺽ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ﺇﳳ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ.
 -9ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺔ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠ :ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻡ ﻋﻦ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﳲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠ ﻟﻴﺘﻢ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻻﺣﻘﺎﹰ.
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ
ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﳲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻜﺜ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﳲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺑ ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﳲ ﻋﺮﺽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
ﻭﺃﺧﺍ ﺳﻴﺘﻢ ﳲ ﺍﳴﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎﺹ ﺑﻨﻈﺎﻡ
ﺍﳴﻮﺑﺎﻳﻞ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺑﺄﻳﺴﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ.
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ﻧﻈﻢ ﻓﺮﻉ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﳲ ﻃﻮﺑﺎﺱ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ
ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺃﻣ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺃ .ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻗﻲ ﺇﳳ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻳﺄﺗﻲ ﳲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳴﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺣﻮﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻣﻮﺿﺤﺎﹰ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍﹰ ﻛﺒ ﹰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﳴﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﳴﺠﻼﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﳲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﳲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺗﻌﺰﺯ
ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺟﻌﺎﹰ ﻫﺎﻣﺎﹰ ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﺎﹰ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﳲ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻻﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﳲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻃﻮﺑﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻮﺍﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻉ ﻃﻮﺑﺎﺱ ﺩ .ﻧﻀﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺇﳳ ﺃﻥ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻻﻟﻜﻭﻧﻲ ﻛﺄﺣﺪ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻭﺩﻋﺎ ﺇﳳ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﳲ ﺍﳴﺠﺘﻤﻊ ﺍﳴﺤﻠﻲ .


ﻋﻘﺪﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﺮﻉ ﻏﺰﺓ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳲ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﳲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ،ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻭﺣﻀﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺃ.ﺩ .ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﺠﺮﺟﺎﻭﻱ
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻉ ﻏﺰﺓ ،ﻭﺃ .ﺃﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ،ﻭ ﺃ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺃﺑﻮ ﺣﺴﻨﺔ ﺃﻣ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﳴﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻭﻋﺪﺩ ﻛﺒ ﻣﻦ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳴﺴﺠﻠ ﳴﻘﺮﺭ 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 ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺷﺍﻙ ﳲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﺎﳴﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﺓ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺗﺤﺪﺙ ﺃ .ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺑﺘﻮﻓ ﺍﳴﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﳴﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺇﳳ ﻣﺼﺎﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃ .ﺃﺑﻮ ﺣﺴﻨﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﳲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﳴﺼﺎﺩﺭ
ﺍﳴﻨﺸﻮﺭﺓ ﳲ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﳴﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ،
ﻣﺤﻔﺰﺍﹰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ ﳲ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ،
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺪﻭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﳲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﳴﺘﻤﻴﺰﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
ﺍﳴﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﳴﻠﺘﻘﻲ ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻓﺎﺯﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺑﺎﳴﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﳲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻡ ﺃ .ﺃﺑﻮ ﺣﺴﻨﺔ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
ﻃﺮﻕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﳴﻨﺸﻮﺭﺓ ﺑﻬﺎ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻡ ﺷﺮﺣﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ )ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﺍﺭ ﺍﳴﻨﻈﻮﻣﺔ( ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ) EBSCOﻭ .( SPRINGER
ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﻏﺰﺓ ،ﻭﺍﳴﺴﺠﻠ ﳴﻘﺮﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳴﻘﺮ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ
ﳲ ﻓﺮﻉ ﻏﺰﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﺗﺪﺭﻳﺒﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺣﻮﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﳲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻋﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﳴﺪﺓ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﻟﻘﺎﺀﺍﻥ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳴﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ) (240ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ.
ﻭﳲ ﺍﻃﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﺗﻤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﳲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻃﻼﺏ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﻢ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻃﻠﺒﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻲ ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﳲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.



ﺷﺎﺭﻙ ﻓﺮﻉ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﳲ ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻷﻭﻝ
»ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ« ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﳲ ﺃﻣ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ
ﺃ .ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻷﻏﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻋﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ«.
ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻬﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  17ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ ﻣﻦ  8ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺯﻋ
ﻋﻠﻰ  12ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺧﺒ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
)ﺍﻋﻠﻢ( ،ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﳲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﳴﻨﻮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ ،ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﺑﺎﳴﺪﻳﻨﺔ ﺍﳴﻨﻮﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ،ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ
ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻔﻠﺴﻄ ،ﻭﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺑﻄﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ،ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ ﺑﻤﺼﺮ ،ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﻤﺼﺮ ،ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳴﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﺎﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.


ﻧﻈﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﳲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠ.
ﻭﻗﺪ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﳴﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﳲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺃ .ﺳﺎﻣﻲ ﺯﻭﺍﻫﺮﺓ ﻣﺮﺣﺒﺎﹰ ﺑﺎﳴﺸﺎﺭﻛ ﺑﺎﺳﻢ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃ .ﺩ .ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺩ .ﺿﻴﻒ ﺍﷲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺆﻛﺪﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠ ﳴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﳲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ.
ﺛﻢ ﺗﻤﻨﻰ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﳲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﺛﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﻨﺴﻖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠ ﺃ.ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺢ ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺇﳳ ﺩﻭﺭ ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺨﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ
ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳴﺠﺘﻤﻊ ﺍﳴﺤﻠﻲ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳴﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﻢ ﻭﺍﳴﺴﺎﻫﻤﺔ ﳲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﳲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.
ﺛﻢ ﺣﺚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﳲ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺨﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

ﺃﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃ .ﺭﺍﻧﻴﺎ ﺑﺼ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳴﺘﺎﺣﺔ
ﳲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ  ،ﻭﺷﺠﻌﺖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳴﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﳴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﳲ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ .ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺃ .ﺃﻣﻞ ﻭﻫﺒﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﳲ ﺍﻟﺴﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻭﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﳲ 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 ﺍﳴﺴﺎﻫﻤﺔ ﳲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳲ ﺍﳴﻘﺎﺑﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﳲ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﳲ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳴﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ.
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ﻋﻘﺪﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﳲ ﻏﺰﺓ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ» :ﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ« ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ
ﺍﳴﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺩ .ﺣﻤﺪﻱ ﺃﺑﻮ ﺟﺮﺍﺩ ،ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺩ .ﺟﻼﻝ ﺷﺒﺎﺕ ،ﻭﺩ .ﺻﻱ ﻣﺸﺘﻬﻰ ،ﻭﺩ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺣﺠﻮ ،ﻭﺃ .ﺃﻧﻮﺭ ﻋﻜﺎﺷﺔ ،ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃ .ﻳﺎﺳﺮ
ﻋﻮﺩﺓ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺃ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺃﺑﻮ ﺣﺴﻨﺔ ،ﻭﻣﻨﺴﻖ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﺃ .ﻣﻌ ﺍﻟﻌﻴﻠﺔ ،ﻭﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ.
ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺩ .ﺣﻤﺪﻱ ﺃﺑﻮ ﺟﺮﺍﺩ ﻣﺮﺣﺒﺎﹰ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭﻃﻠﺒﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃ .ﺩ .ﻳﻮﻧﺲ
ﻋﻤﺮﻭ ،ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺩ .ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﺒﻄﺶ
ﻭﺩﻋﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﻮﺭﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺩ .ﺃﺑﻮ ﺟﺮﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ
ﺧﻼﺻﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﺮﻳﺞ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﻌﺘ ﺳﻔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ،ﻭﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻛﺒ ﳲ ﻧﺸﺮ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺩ .ﺟﻼﻝ ﺷﺒﺎﺕ ،ﻣﺆﻛﺪﺍﹰ ﺩﻭﺭ
ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﳲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳴﺤﻠﻲ ﺍﳴﺤﻴﻂ،
ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎﹰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﳴﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﺍﳴﺴﺠﻠ ﺑﻤﺴﺎﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ،ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳴﺒﺎﻟﻐﺔ ﳲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ

ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ.
ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺩ .ﺻﻱ ﻣﺸﺘﻬﻰ ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎﹰ ﻃﺮﻕ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺴﺤﻬﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﳴﺸﻜﻼﺗﻬﺎ

ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﳴﺸﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﻬﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻭﻋﺮﺽ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃ .ﺃﻧﻮﺭ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ
ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﻭﺿﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﳴﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻬﺎ
ﳴﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃ .ﺃﺑﻮ ﺣﺴﻨﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻭﺍﳴﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ،
ﳴﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﳴﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ.


ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ
ﳲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ »ﻣﻌﺮﺽ ﻏﺰﺓ ﻫﺎﺷﻢ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ« ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻈﻤﻪ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻏﺰﺓ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺃ.ﺃﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃ .ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺃﺑﻮ ﺣﺴﻨﺔ.
ﻭﻗﺪﻡ ﺃ .ﺃﺑﻮ ﺣﺴﻨﺔ ﺷﺮﺣﺎﹰ ﻭﺍﻓﻴﺎﹰ ﻋﻦ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻣﺮﻭﺭﺍﹰ
ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳴﻨﺎﻫﺞ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﳳ ﺃﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﳲ ﻓﻠﺴﻄ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻛﺘﺒﺎﹰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﳴﺴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳴﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ
ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺧﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳴﺘﺨﺼﺼ ﳲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﳲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ،
ﹰ
ﺃﺑﺤﺎﺛﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳴُﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻱ
ﺯﺍﺭ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﳴﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺇﻋﺠﺎﺑﻬﻢ ﺑﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳴﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﳴﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺠﻼﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳲ ﻣﻜﺘﺒﺎﺗﻬﺎ ﳴﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ
ﻣﻦ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ.


ﻛﺮﻣﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ »ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ« ﳲ ﻓﺮﻉ ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ ،ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﳲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺣﻴﺎﺓ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳴﻔﺘﻮﺡ _ﺃﻓﻀﻞ
ﺗﻠﺨﻴﺺ( ،ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺩ .ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﺮﺍﻭﻱ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺃ .ﺃﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻭﺃﻣ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺃ .ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻵﻏﺎ ،ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ.
ﻭﺭﺣﺐ ﺩ .ﺍﻟﺪﻳﺮﺍﻭﻱ ﺧﻼﻝ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ،ﻧﺎﻗﻼ ﺗﺤﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺃ .ﺩ .ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻤﺮﻭ ،ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺩ.
ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﺒﻄﺶ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺩ .ﺍﻟﺪﻳﺮﺍﻭﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳴﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﻣﻮﺿﺤﺎﹰ ﺃﻥ ”ﻓﺮﻉ ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ“
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺩ .ﺍﻟﺪﻳﺮﺍﻭﻱ ﺇﳳ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﻟﻴﻨﺎﻝ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﳲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ.
ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺃ .ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪﻭﺭ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﳴﻨﺘﺸﺮﺓ ﳲ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
ﻭﺑﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺃﻋﻼﻫﺎ ﺟﻮﺩﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳴﻔﺘﻮﺡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜ.
ﻭﳲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻔﻞ ،ﻭﺯﻉ ﺍﳴﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺩﺭﻭﻋﺎ ﺗﻜﺮﻳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ.
ﺛﻢ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﳲ
ﺍﳴﺠﺎﻻﺕ ﻛﺎﻓﺔ.
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ﳴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺓ ﳲ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﳳ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻪ ﺇﳳ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﻭﻋﻴﻪ ﻭﻧﻀﺠﻪ ،ﻓﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ
ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﳳ ﻟﺨﺎﺗﻢ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﳴﺮﺳﻠ
ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﻭﳳ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ ﻧﺰﻟﺖ ﳲ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﳳ ﺃﻥ
ﻳﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺳﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺳﺮ ﺍﻵﺧﺮﺓ ،ﻭﻣﺠﺎﻟﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺻﺪﺍﻗﺘﻪ
ﻻ ﺗﻌﻠﻮﻫﺎ ﺻﺪﺍﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻣﺎ
ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺭﻭﻧﻘﻬﺎ ﻭﻋﺬﻭﺑﺘﻬﺎ،
ﻓﻜﺜ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ،ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﻨﻬﻞ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ ﻋﻠﻤﻪ ،ﻓﻤﻦ
ﺍﳴﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻳﺤﺐ ﺻﺪﻳﻘﻪ ،ﻭﻳﺤﺐ ﺃﻥ
ﻳﺮﺍﻩ ﻧﺎﺟﺤﺎﹰ ﳲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ
ﺟﻠﻴﺴﻪ ﻭﺻﺪﻳﻘﻪ ﺧ ﺇﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻳﻤﺪﻩ ﺑﺎﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﺔ ﺷﺨﺼﺎﹰ ﻧﺎﺟﺤﺎﹰ ﳲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ،ﻭﻟﻦ ﻳﺠﺪ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﻠﻴﺲ ﻳﺠﺎﻟﺴﻪ ﻭﻳﻘﻀﻲ ﻣﻌﻪ ﺃﺟﻤﻞ
ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻌﺪ ﺍﳴﺆﻧﺲ
ﳲ ﺍﻟﻮﺣﺸﺔ ،ﻭﺍﳴﺤﺪﺙ ﳲ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ،ﻭﺍﻟﺠﻠﻴﺲ ﳲ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﺼﺎﺣﺐ ﳲ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﺮﺍﺀ ،ﻭﺍﳴﻌ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﺰﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺧﻼﺀ،
ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ،ﻭﺑﻤﺠﺎﻟﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺤﺼﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻧﻮﺭ ﻭﻻ ﻧﻮﺭ ﺑﻐ ﻋﻠﻢ
ﻭﻻ ﻋﻠﻢ ﺑﻐ ﻗﺮﺍﺀﺓ ،ﻭﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻨﺎﺯﻝ
ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﳲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻰ ﻭﻣﺠﺎﻟﺴﺔ ﺍﳴﻠﻮﻙ ﳲ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ ﳲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﺧ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻧﻬﺮ ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺮ،
ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻳﻄﻮﻓﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻭﺳﻂ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻳﻐﻮﺻﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻮﻥ ﳲ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ
ﻳﺴﻭﻥ ،ﻭﺑﻤﺠﺎﻟﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﹰ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﳴﺘﻘﺪﻣﺔ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻜﻮﻧﺎﹰ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﺣﺎﺿﺮﻫﺎ
ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ،ﻭﺑﻤﺠﺎﻟﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻧﺼﻞ ﺇﳳ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﺍﻷﻭﺣﺪ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﳲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺑﻤﺠﺎﻟﺴﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺠﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﳲ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﻠﻌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﳲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻳﺮﻳﺪ ﳲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ.
ﻟﻜﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻠﻴﺲ ﻳﺠﺪﻩ ﳲ ﺃﻣﺎﻛﻦ
ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻫﻲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ،ﻭﻟﻴﺲ
ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺸﻯ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ
ﻓﺜﻤﺔ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﻛﺜﺓ ﺗﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻟﻚ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﺑﺎﳴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻭﻻ ﻳﻔﻮﻗﻬﺎ
ﺷﻲﺀ ﳲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ.
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ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻨﻴﺐ رﺷﻴﺪ اﻟﻤﺼﺮي  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ – ﻓﺮع ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ  -ﻓﺮﻉ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻋﺎﻡ 1998
ﻭﺑﻤﻘﺮ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ 60ﻡ 2ﻭﺑﻌﺪﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﳴﺮﺍﺟﻊ
ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  3000ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﳴﺠﺘﻤﻊ
ﺍﳴﺤﻠﻲ.
ﻭﳲ ﻋﺎﻡ  2008ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺇﳳ ﻣﻘﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ 120ﻡ2
ﻭﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﳲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﳴﺮﺍﺟﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻣﻮﻇﻒ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳴﻜﺘﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻭﳲ ﻋﺎﻡ  2010ﻭﳲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﺮﻉ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﺑﺠﻬﻮﺩ
ﻣﺒﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺫﻳﺎﺏ ﻋﻮﺍﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺬﻱ
ﺑﺬﻝ ﺟﻬﺪﺍﹰ ﻛﺒﺍﹰ ﻟﺘﻮﻓ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺮﺋﻴﺴﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻤﺮﻭ،ﺣﻴﺚ ﺃﺛﻤﺮﺕ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻋﻦ ﺗﻉ ﺳﺨﻲ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﳴﻬﻨﺪﺱ

ﻣﻨﻴﺐ ﺭﺷﻴﺪ ﺍﳴﺼﺮﻱ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻤﻴﺖ
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎﹰ ﻟﻪ ﻭﻋﺮﻓﺎﻧﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻔﻀﻠﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﻡ  2014ﻭﺑﻄﺎﺑﻖ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﺣﻮﺍﻟﻲ500ﻡ 2ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ
ﻣﻦ ﺑ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍﹰ ﳲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﳴﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺷﻤﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺎﺕ

ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ ﳲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﳲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﳴﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﺠﻼﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺃﺿﻴﻒ ﺇﳳ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ
ﺟﻨﺎﺡ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .
ﻭﻳﺘﻮﻓﺮ ﳲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻨﻴﺐ ﺭﺷﻴﺪ ﺍﳴﺼﺮﻱ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ  12000ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻣﺮﺟﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﻋﺪﺩ ﻛﺒ
ﻣﻦ ﺍﳴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳴﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ
ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺣﺎﺳﻮﺏ
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ  16ﻃﺎﻭﻟﺔ ﻭ 80ﻣﻘﻌﺪ ،ﻛﻤﺎ
ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﳴﻜﺘﺒﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻮﻇﻔ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﳴﻜﺘﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺪﺍﺭﺳ. 
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﳴﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮﻉ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺳﺎﻋﺪ ﳲ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺑﻬﺎ ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺍﳴﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﻃﻼﻉ
ﻭﺍﳴﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﳲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  100ﺷﺨﺺ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳴﻠﺤﻮﻇﺔ ﳲ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﻘﺮﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﺍﳴﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﻧﺖ ،ﻭﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻗﺴﻢ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﳲ ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﻣﻨﻴﺐ ﺍﳴﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ

ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﳳ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﳴﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﳲ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ.
ﻭﺗﻌﻜﻒ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﻭﺃﺑﺤﺎﺛﻬﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻫﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﳳ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻙ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﳲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻗﺎﻡ ﺃﻣ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺑﻌﻤﻞ
ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ.
ﺍﻧﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ ﻭﺑﺎﳴﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﺈﺛﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﳴﻤﻴﺰﺓ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﳴﺠﺎﻻﺕ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻣﻨﺎﺭﺓ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ.

 

ﻧﻈﻤﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺑﻔﺮﻉ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﳲ ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ ﻟﻘﺎ ًﺀ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺎﹰ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﳴﺴﺠﻠ ﳴﻘﺮﺭ »ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺨﺮﺝ« ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻉ
ﺩ .ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﺮﺍﻭﻱ ﻭﺃﻣ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺃ .ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻏﺎ ،ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻛﺒ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳴﺴﺠﻠ ﳴﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻭﺍﳴﻬﺘﻤ.
ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺩ .ﺍﻟﺪﻳﺮﺍﻭﻱ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﺆﻛﺪﺍﹰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃ .ﺩ .ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻤﺮﻭ ،ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺩ .ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﺒﻄﺶ ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺑﺎﺣﺜﻴﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎﹰ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﳲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﳲ ﻭﺍﳴﻌﺮﳲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ،ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﻟﻄﻠﺒﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ
ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻭﻓﻖ ﺍﳴﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.
ﺑﺪﻭﺭﻩ ،ﺑ ﺃ .ﺍﻷﻏﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻦ ،ﻭﺍﳴﺘﻤﺜﻠﺔ ﳲ ﻧﻮﻋ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )ﺇﺭﺷﺎﺩ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ،ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﳴﺮﺟﻌﻴﺔ ،ﻭﺇﻋﺎﺭﺓ ..ﺇﻟﺦ(،
ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﳲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻡ ﺷﺮﺣﺎﹰ ﻋﻤﻠﻴـّﺎﹰ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﳳ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻋ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻡ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﳲ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻻﺷﺍﻙ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ  EduSearchﺍﳴﺘﺨﺼﺼﺔ ﳲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ  EcoLinkﺍﳴﺘﺨﺼﺼﺔ ﳲ ﺍﳴﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ EBSCOhostﺍﳴﺘﺨﺼﺼﺔ ﳲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳴﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
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اح�صـائـيـات عـن املـكـتـبـات
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  ،2014وهذا يعكس مدى استفادة الباحثني من املكتبات وجودة الخدمات التي تقدمها
فقد ارتاد املكتبات ( )77535باحث وباحثة من طالب وطالبات الجامعة ،والباحثني من الجامعات واملؤسسات الفلسطينية األخرى .يف حني بلغت عمليات اإلعارة ( )11934عملية.
(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 ( )167252كتاباً ،فيما بلغت أعداد الدوريات ( )12055نسخة.
الجدول التالي يوضح أعداد الكتب ومصادر املعلومات
األخرى مقارنة باألعوام السابقة.

م.

العام

عدد أوعية املعلومات

.1

2010

122425

.2

2011

130061

.3

2012

140302

.4

2013

148956

.5

2014

167252

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

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

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

7

العدد األول  -األربعاء  14رمضان هـ  1 -يوليو  /متوز  2015م

املـكـتـبـات الإلكرتونية
أ .عبد الهادي أبو حسنة – مساعد مدير دائرة املكتبات

يتميز العصر الذي نعيش فيه بأنه عصر االنفجار املعريف والثورة املعلوماتية،
مايعني كثرة املعلومات وتنوع أشكالها ولغاتها ومصادرها ،وقد تسبب هذا
التنوع يف شيء من اإلرباك للمكتبات ومرافق املعلومات ،حيث أصبح من
الصعوبة بمكان مالحقة هذا االنتاج الفكري الهائل وإتاحته للمستفيدين من رواد
املكتبات والباحثني ،وقد لجأت العديد من املكتبات إىل توفري املحتوى الرقمي
واالشرتاك يف عدد من قواعد البيانات والتي تحمل يف طياتها كما هائال من
األبحاث والدراسات ،والتي من املمكن أن تسد رمق الباحثني عن املعرفة ،عوضا عن توفري الكتب

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
خالل تزويد املكتبات ببعض من أحدث اإلصدارات من الكتب العربية واألجنبية ،ويف العقد األخري
وضعت الجامعة وضمن خططها االسرتاتيجية زيادة االهتمام باملكتبات وإثراء مقتنياتها من خالل
االشرتاك بعدد من قواعد البيانات اإللكرتونية العربية واألجنبية ،دعما لعملية البحث العلمي والتي
أولتها الجامعة اهتماماً كبرياً وخصصت لها ميزانية مستقلة.
وفيما يلي نماذج من قواعد البيانات التي تشرتك بها الجامعة...

قواعد بيانات عربية
قاعدة EduSearch
للعلوم التربوية

قاعدة EcoLink
للعلوم اإلدارية

قاعدة بيانات EBSCO

قاعدة بيانات Springer

قاعدة IslamicInfo
للعلوم اإلسالمية

قاعدة  ArabBaseللغة
العربية وآدابها

قاعدة HumanIndex
للعلوم اإلنسانية

قاعدة بيانات معرفة
(جميع التخصصات)

قواعد بيانات أجنبية
قاعدةOxford Referance

قاعدة OED

قاعدة بيانات صندوق
النقد الدولي

قاعدة بيانات ( DOAJدليل
الوصول احلر للدوريات)

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.

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

login

download

EduSearch

16986

60467

EcoLink

14959

21220

DataBase

login

download

IslamicInfo

8387

7448

AraBase

8302

4564

HumanIndex

8444

8435
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ﻓﺮﻉ ﻏﺰﺓ
«…ež Ÿd ≠ f¹—b²« W¾O¼ uCŽ ∫wuF« nÞUŽ —u²b

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

ﺗﻌﺘ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻵﻥ ﻣﻨﻔﺬ ﻫﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ،ﻭﻫﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻼ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﻣﺘﺸﻌﺐ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﻫﻰ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﳴﻼﻳ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ،ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﻧﺖ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﻜﺒﺓ
ﳲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ،ﻭﳴﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﻗﺴﻢ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻲ ﻋ ﺷﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻻﻧﻧﺖ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻜﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻜﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﻭﺍﳴﺴﺎﻋﺪﺓ ﳲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،ﻭﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻮﺟﺰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﳲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻃﺎﳴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ،ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻌﺪ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﳲ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

«…ež Ÿd – u½uM« 5F dOLÝ VUD
ﻗﺼﺘﻲ ﻣﻊ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ) ﻧﺤﻦ
ﺃﻣﺔ ﻻ ﻧﻘﺮﺃ( ﻭﻟﻸﺳﻒ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ.
ﻟﻜﻨﻲ ﺃﺳﻌﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﺘﻐﻴ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺘﻐﻴ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻭﻻ ،ﺃﺭﺗﺎﺩ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻳﻮﻣﻲ ،ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻭﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷﻛ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﳳ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺩﻣﻨﺖ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻋﺜﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺰ
ﺍﳴﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﻓ ﺑ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ ﺍﻟﺮﻓﻮﻑ ،ﻓﺒﺪﺃﺕ ﺑﺈﺻﻼﺡ
ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻲ ..ﺃﺳﺘﻌ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻮﺍﻟﺪﺗﻲ ﻟﺘﻘﺮﺃﻫﺎ ﳲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﻬﺎ ،ﻭﺭﺣﺖ ﺃﺷﺠﻊ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﳴﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﳴﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺗﺤﻀ
ﺩﺭﻭﺳﻨﺎ.
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﺷﻌﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.

ﻓﺮﻉ ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ

√W³²J*« 5√ ≠ Už_« bLŠ√ bL× Æ

ﺃﺗﺸﺮﻑ ﺑﻌﻤﻠﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﺑﺮﻓﻌﺘﻬﺎ ﻭﺃﺻﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﳲ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻗﻠﺐ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺇﺷﻌﺎﻋﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺻﺮﺡ ﺛﻘﺎﳲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﺷﺎﻣﺦ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﳳ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺃﻭﻋﻴﺔ
ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺄﺑﺴﻂ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺃﺳﺮﻋﻬﺎ ،ﻭﺧ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﳴﻦ ﻳﻮﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻛﺎﺩﺭ ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺟﻨ ﺷﻤﺎ ﹰ
ﻻ ﺣﺘﻰ ﺭﻓﺢ ﺟﻨﻮﺑﺎﹰ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ
ﺗﻴﺴ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺄﺑﺴﻂ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺃﻳﺴﺮﻫﺎ ،ﻧﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎﹰ
ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﳳ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ،ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﺇﳳ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ.

«f½u¹ ÊUš Ÿd – wBO×³« bL× qOKš bL× ∫VUD
ﺃﺷﻜﺮ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺜﻴﺚ ﳲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻭﺃﺧﺺ ﻫﻨﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﳴﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻲ ﻭﻟﺰﻣﻼﺋﻲ ﳲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻤﻴﺰﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﳲ ﻛﺜ ﻣﻦ ﺍﳴﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻮﺟﺪﺕ ﳲ ﻣﻜﺘﺒﺘﻨﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺃﺟﺪﻩ ﳲ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ ﳴﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﻨﺰ
ﺍﳴﻌﺮﳲ ﻟﻲ ﺃﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺃﺗﻮﻗﻌﻪ ،ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ،ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ
ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﳲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ،ﻓﻬﻲ ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﳴﺮﻳﺢ ﻟﻲ ،ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ ﻋﻠﻰ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳴﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮﻭﺍ ﳲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﻭﻧﻴﺔ.

ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻫﻲ ﺭﻛﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻞ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻫﻢ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  .ﻓﻤﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺍﳴﺴﻤﻰ  .ﻓﻬﻲ
ﻣﺼﺪﺭ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ  .ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺍﻛﺎﺕ ﳲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻣﺎ
ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻭﻛﺘﺐ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻳﻮﻓﺮ
ﺍﻟﻜﺜ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﳴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﳴﻌﺮﻓﺔ  .ﻭﻣﻤﺎ
ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﳲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳴﻮﺍﻗﻊ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻄﻲ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ ﻭﻏﻫﻢ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ  .ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻫﻲ ﻋﺼﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﳲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﻜﺜ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ .
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ﺃﺗﺮﺩﺩ ﻛﺜﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﳴﺮﺍﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ .ﺇﻥ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﳲ ﻓﺮﻉ ﻳﻄﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺜ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻃﻼﺏ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ  .ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ .

ﻓﺮﻉ ﺳﻠﻔﻴﺖ
«wŽd sR VUD

«f½u¹ ÊUš Ÿd – r²Ý— nÝu¹ œULŽ s¹d½ ∫W³UD
ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﻟﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻫﺬﻩ ﻗﻨﺎﻋﺘﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ،ﻓﻤﻜﺘﺒﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ،ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺠﺪ ﺿﺎﻟﺘﻨﺎ ،ﻓﻴﻬﺎ
ﻧﻘﻀﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﺳﺍﺣﺘﻨﺎ ،ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺸﻙ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﳳ ﺍﳴﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ.
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ﻓﺮﻉ ﺩﻭﺭﺍ

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

ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﻣﻦ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻛﺜﺍﹰ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﳲ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ
ﻛﺜﺍ ﻣﻦ ﺍﳴﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ،
ﻟﻬﺬﺍ ﺃﺩﻋﻮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳴﻮﺟﻮﺩﺓ ﳲ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻭﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ.
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ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
«vDÝu« Ÿd ≠ f¹—b²« W¾O¼ uCŽ ≠ u³LKł dLŽ ÂUA¼ —u²b

ﺗﻌﺘ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﺪﺭﺍﹰ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪﻑ
ﺇﳳ ﺇﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ
ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺗﺰﻭﺩﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺧﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻓﻼﻡ ﻭﺃﻗﺮﺍﺹ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻭﻣﺮﺋﻴﺔ ﻭﺇﻟﻜﻭﻧﻴﺔ
ﻭﺗﺆﻣﻦ ﻟﻨﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ .

ﻓﺮﻉ ﺭﻓﺢ

ﻓﺮﻉ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
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” ﺃﻧﺎ ﺍﻗﻀﻲ ﺟﻞ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﻲ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻔﺮﻉ ﺭﻓﺢ ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺤﺒﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ،ﻭﳴﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻮ
ﻫﺎﺩﺉ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳴﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺃﻧﺴﻰ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺃﺛﺮﻱ ﺑﻬﺎ ﺭﺻﻴﺪﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﳴﻌﺮﳲ.

ﺃﺭﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻴﺰﺍﹰ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﹰ ﻫﺎﺩﺋﺎﹰ ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳲ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﺘﻊ ﺑ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﳴﻌﺎﺭﻑ ﺍﳴﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻭﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﳲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﳴﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ .ﻭﺃﻧﻨﻲ ﺃﻗﻀﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺑ
ﺍﳴﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﳲ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺗﺮﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺼﻒ.

`— Ÿd – f¹—b²« W¾O¼ uCŽ—U−M« ‰öÞÆœ

«tK« Â«— Ÿd – t−Š ¡UO{ VUD

«vDÝu« Ÿd –Õd¹uÝ uÐ√ œU¹“ ‚Ëdý W³UD

ﺃﺫﻫﺐ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﻷﻧﻨﻲ ﺃﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﳲ ﺃﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺑ ﺍﳴﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺗﻔﻴﺪﻧﻲ ﳲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﳲ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﺛﻘﺎﻓﺘﻲ ﳲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﳲ ﺷﺘﻰ ﺍﳴﺠﺎﻻﺕ
ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﻗﺼﺺ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﻭﻛﺘﺐ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻃﻠﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻲ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺣﺘﺎﺟﻬﺎ.

«vDÝu« Ÿd – Ídł«u(« wKŽ ÍR VUD

“ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻭﺭﺵ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ
ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﳲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﳳ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ
ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ.

ﻓﺮﻉ ﻧﺎﺑﻠﺲ
WöÝ ‰öłÆœ
fKÐU½ Ÿd ≠ f¹—b²« W¾O¼ uCŽ

ﺃﺃﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮﺗﻬﺎ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻄﻮﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻟﻜﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﳲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺄﻥ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻱ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﳴﻮﺛﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.ﻭﺃﺭﻯ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻭﻫﺎﻟﺔ ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ
ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﺃﺯﻭﺭ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻲ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺰﺭﻳﺔ
«f¹—b²« W¾O¼ uCŽ ≠ nKš uÐ√ —œU½ —u²b

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮﻉ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳﻪ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﻛﺘﺐ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭ
ﻋﻠﻢ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ ﳲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﺎﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺇﻣﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻭ
ﺟﻤﻊ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﺧﺬﺕ ﺗﺴﻌﻰ
ﺇﳳ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻮﻓ ﺍﳴﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻐ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﳲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺷﺍﻙ ﳲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

«ÊuŠ `łU½ ¡ULÝ« W³UD
ﺃﻗﻀﻲ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺍﻏﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺟﻮﺩﻱ ﳲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﳲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺃﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﺍﳴﻮﺟﻮﺩﺓ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺃﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ﳲ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﳴﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺃﻗﺮﺃ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﺟﺪ
ﺃﻥ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﺘﻌﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻭﺗﻮﻳ ﻭﻏﻫﺎ ﻭﺃﻭﺻﻲ ﺯﻣﻼﺋﻲ
ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳴﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﳲ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﺍﳴﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ .

ﺃﺟـﺪ ﺿﺎـﻠﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻴﺔ ﺩﺍﺧــﻞ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻭﺃﻧﻤﻲ ﻫﻮﺍﻳﺎﺗﻲ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ
ﺇﻻ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻻﺣﻆ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺇﳳ ﻛﺘﺐ
ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﻲ ﻟﻢ
ﺃﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ،ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﺭﺗﺎﺩ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺑﺤﺜﺎﹰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﳲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﺭﻭﺳﻲ.

ﺇﻥ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﻧﺪ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳴﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﻋﻀﻮﻱ ﻣﻊ ﺍﳴﺸﺮﻓ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴ ﻭﺍﳴﻜﺎﻥ
ﺍﳴﻔﻀﻞ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﳴﻜﺘﺐ ﻫﻲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ .ﻭﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺗﺤﺪ ﻛﺒ ﻣﻊ
ﺍﻻﻧﻧﺖ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﳲ ﺗﺠﺪﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺴ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺑﺘﺤﺴ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﻧﺖ ﻹﺣﻴﺎﺀ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ.

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ  -ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ  14ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻫـ  1 -ﻳﻮﻟﻴﻮ  /ﲤﻮﺯ  2015ﻡ

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

ﻓﺮﻉ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺰﺓ
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ﻓﺮﻉ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
√WDO³ý …œ—“ Æ
WOKOIK Ÿd –f¹—b²« W¾O¼ uCŽ
ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﳴﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ
ﳲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ,ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ,ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﳴﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻬﻢ
ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ,ﻓﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﳴﺠﺘﻤﻊ ﺍﳴﺤﻠﻲ  ,ﻭﻭﺍﺟﻬﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ﺃﺗﻠﻘﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻭﺃﺷﻴﺪ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ.

ﺗﻌﺪ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎﹰ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺰﻭﺩﻩ
ﺑﺎﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳴﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﳴﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﳲ
ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻭﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺣﻴﺚ ﺗﺰﻭﺩﻩ ﺑﺎﳴﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺨﺼﺼﻪ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮﻉ
ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺰﺓ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳴﺼﺎﺩﺭ
ﻭﺍﳴﻌﺎﺭﻑ ﻭﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﳳ ﺣﺪ ﻛﺒ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ.

ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻫﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﳴﺼﺎﺩﺭ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﳲ
ﺃﺑﺤﺎﺛﻲ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ  ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺣﻮﺍﺋﻂ
ﺍﳴﺒﻨﻰ ﺑﺎﻥ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻜﻭﻧﻴﺎﹰ ،ﻭﻫﻲ
ﻣﻜﺎﻥ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﳴﻬﻤﺔ ﳲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻬﻞ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺁﺧﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳴﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳴﺘﻮﻓﺮﺓ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ
ﺍﻻﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﺘﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳴﺘﻨﻮﻋﺔ ﳲ ﻛﻞ
ﺍﳴﺠﺎﻻﺕ )ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ،ﺷﻌﺮ،ﻗﺼﺺ ،ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻴﺔ(.
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«œË«œ XFKÞ b¹e¹ —ULŽ VUD
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻲ ﺍﻟﻜﺜ ﻛﻮﻧﻲ
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﳲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺭﻛﻨﺎﹰ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﹰ ﻭﻣﻬﻤﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
ﺇﺫ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍﹰ ﻏﻨﻴﺎﹰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﳴﺮﺍﺟﻊ ،ﻓﻘﺪ ﻭﻓﺮﺕ ﻟﻲ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳴﺼﺎﺩﺭ ﺍﳴﺴﺎﻋﺪﺓ ﳲ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻛﺜﺍ ﳲ ﺟﻤﻊ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﳴﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺭﻓﺪﻩ ﺑﻤﻨﻬﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﺇﺫ ﺗﻤﺪﻧﺎ
ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺑﺎﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻭﺗﻨﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺗﺮﺗﻘﻲ
ﺑﺄﺭﻭﺍﺣﻨﺎ ﺇﳳ ﺣﺪ ﻳﺤﺎﻛﻲ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻨﺎ.

ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
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ﺃﺭﻯ ﺑﺄﻥ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮﻉ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺰﺓ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻐﺮ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺇﻻ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﻛﻤﺎﹰ ﻛﺒﺍﹰ ﻭﻣﻤﻴﺰﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﳴﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳲ
ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﳴﻌﺮﻓﺔ  ،ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍﹰ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎﹰ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﳲ ﺍﳴﻌﺎﺭﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳴﺤﻮﺳﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺜ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮع ﺟﻨﻴﻦ

ﺃﺗﺮﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﺯﻭﺭﻫﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺮﺗ ﳲ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ،ﻭﺃﺭﺍﻫﺎ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻟﻨﺎ ﻛﻄﻠﺒﺔ ﻭﺗﻐﻄﻲ ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ ﳲ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻨﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎﺝ
ﺃﻛﺜﺮ ﺇﳳ ﻛﺘﺐ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﳲ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻏﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﻭﻧﺎﹰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﳲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﳲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳴﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺃﺩﻋﻮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﳳ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺃﻛﺜﺮ.
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ﺗﻌﺘ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺃﻥ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﳲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﳲ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ :ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳴﻜﺘﺒﻴﺔ ﺍﳴﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﳲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﳲ ﻓﺮﻉ ﺟﻨ ﳲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2000
ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺭﺳﻤﻴﺎﹰ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 ،2000/10/20ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺿﻤﻦ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ
 Nexusﻭ  COCISﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ
ﺧﺪﻣﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﳴﺠﺘﻤﻊ ﺍﳴﺤﻠﻲ ﻭﻗﺪ
ﺳﻌﺖ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺇﳳ ﺗﻮﻓ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﳴﻨﻬﺎﺝ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳲ ﺃﺑﺤﺎﺛﻬﻢ ﳲ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ،ﻭﻋﻤﻠﺖ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻹﻫﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﳳ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ .ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺍﳴﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 240ﻡ.
ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ) (21180ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺿﻤﻦ 14960
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﳲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳴﻮﺿﻮﻋﺎﺕ .ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺒﻌﺖ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺩﻳﻮﻱ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ ﳲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺳﺒﺔ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎﺹ ﻟﺤﻮﺳﺒﺔ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳴﻜﺘﺒﻴﺔ

ﻭﺍﳴﺴﺎﻋﺪﺓ ﳲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳴﺘﻮﻓﺮﺓ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ،ﺇﳳ ﺃﻥ
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺤﻮﺳﺐ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ﻭﺗﻘﺪﻡ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺤﻮﺍﻟﻲ  8000ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﳲ ﻓﺮﻉ ﺟﻨ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﳳ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺘ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺇﳳ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﻣﻦ ﺍﳴﺠﺘﻤﻊ ﺍﳴﺤﻠﻲ ﳲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺟﻨ ﻭﻣﺪﺍﺭﺳﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻃﻠﺒﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺇﳳ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﳴﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺇﳳ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﺮﺱ
ﺍﻵﻟﻲ ﳲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻳﺠ ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮﻉ ﺟﻨ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﳴﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻳﺠ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻫﺬﻩ
ﺍﳴﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﺍﳴﺘﻮﻓﺮﺓ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺮﻭﺍﺩﻫﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﳴﺮﺍﺟﻊ
ﻭﺍﳴﻮﺳﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺇﻋﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﳴﺘﻮﻓﺮﺓ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﺍﳴﺘﻮﻓﺮﺓ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﳴﺨﺼﺼﺔ ﻟﺮﻭﺍﺩﻫﺎ.

ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﺻﺨﺮ ﺣﺒﺶ
ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﳴﺮﺣﻮﻡ ﺍﳴﻨﺎﺿﻞ ﺻﺨﺮ ﺣﺒﺶ ﺑﺈﻫﺪﺍﺀ ﻣﻜﺘﺒﺘﻪ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺇﳳ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﳲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﳴﺮﻛﺰﻳﺔ
– ﺍﻟﻀﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑﺘﺤﻀ ﻣﻜﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ
ﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ،ﻭﳲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2014ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺑﺪﺀﺍﹰ ﻣﻦ ﺗﺤﻀ
ﺧﺎﺹ ﺑﺎﳴﻜﺘﺒﺔ ،ﺗﺒﻌﻪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﳲ
ﺧﺘﻢ
ﹴ
ﹴ
ﹰ
ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ ﺍﳴﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀﻫﺎ ﺃﺭﻗﺎﻣﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪﺓ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺭﺏ ] 2000ﺩﻭﺭﻳﺔ[
ﻭﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﺇﳳ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﺍﻵﻟﻲ ،ﻭﻳﺠﺮﻳﺎﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﻭﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﺇﳳ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ
ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟـ 4000ﻛﺘﺎﺏ.
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ﻭﻗﻌﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺛﻘﺎﳲ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺰﺓ ،ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ – ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﺒﻄﺶ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺸﺌﻮﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ،ﻭﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻧﺠﻢ ﻕ.ﺃ .ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﳴﻜﺘﺒﺎﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺨﻀﺮﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳲ ﺍﳴﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ.
 -2ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ.
 -3ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ.
 -4ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳴﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﳴﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ.
ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳴﺬﻛﻮﺭﺓ ﺁﻧﻔﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻭﺑﻨﻮﺩﻫﺎ ﻭﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ
ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳴﺴﻤﻮﺡ ﺑﺈﻋﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺩﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺘ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺘ ،ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻭﻃﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺘ ﻣﻦ ﺍﳴﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻹﻟﻜﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻙ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻘﻂ.
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺇﳳ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﺘﺢ
ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.



ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ  -ﻏﺰﺓ

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮﻉ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮﻉ ﺟﻨﻴﻦ

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮﻉ ﺳﻠﻔﻴﺖ

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮﻉ ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮﻉ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮﻉ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺰﺓ

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮﻉ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

ً
ً
ﻛﺘﺎﺑﺎ “
ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻓﻘﺪﻡ ﻟﻪ
” ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﺪ
®¦©wÐdŽ q
” ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ” ®¦©w½U*√ q
”ﻳﺬﻫـﺐ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻛﺘﺒـﻪ ،ﻭﻳﺬﻫﺐ
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻳﺒﻘـﻰ ﺃﺛــﺮﻩ“ ®«'©k????ŠU
”ﻗﺎﺭﺉ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻢ ،ﻭﻗﺎﺭﺉ ﺍﻟﻜﺘـﺐ
ﻫـﻮ ﺍﻟﻤﺜﻘـﻒ“ ®©ÿu?H× VO$
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المكتبة اإللكترونية  -فرع رام اهلل والبيرة

أ .أحمد ثابت  -مدير دائرة املكتبات

املكتـبـة يف جـامـعة
القـد�س املفـتوحـة

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

لشبكة اإلنرتنت والكهرباء ،فيما قامت الجمعية الكويتية
بتزويد املخترب بعدد من األجهزة واملعدات اشتملت على 30
جهاز حاسوب وطابعة وجهاز عرض [ ،]Projectorكذلك
قامت الجمعية الكويتية ملساعدة الطلبة بتزويد الجامعة
باشرتاك مجاني ومفتوح يف قاعدة بيانات Springer
للكتب اإللكرتونية االنجليزية املنشورة ما بني عامي 2009
وحتى  ،2013والتي أصبحت متاحة لالستخدام بدءاً من
شهر يونيو  2014وباشرتاك مجاني ومفتوح.

املكـتـبــــات �أ�ســـا�س احلـ�ضــــارة
إعداد :د .هاشم حميد
تعترب املكتبات الدعائم األساسية التي تشاد عليها
صروح العلم والثقافة والحضارة واملعرفة والينابيع التي
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 شيئاً
ليس ذا أهمية فهناك من قال ( لو لم تكن حضارة ولكن
يوجد مكتبات فسنبني حضارة تضاهي كل الحضارات
ولكن لو وجدت الحضارة ولم توجد املكتبات ألصبحت
الحضارة شيئاً من املاضي) ،لذلك كانت نهضة األمم
وديمومتها مرتبطة يف كل العصور بوجود املكتبات  ،فإن
ما يميز الحضارة اإلسالمية بأنها حضارة املكتبات حيث
خرج العرب من الجزيرة العربية وأقاموا صروح منرية
من العلوم اإلنسانية ،فقد ساروا على نمط مكتبات
الفرس واليونان وتأثروا بها يف تأسيس مكتباتهم  ،وقد
نشروا العلم يف كافة البالد التي فتحها اإلسالم ،وكان
االهتمام باملكتبات السبب يف النهضة العلمية للمسلمني،
وقد حثنا القرآن الكريم على العلم ،قال تعاىلُ (:قلْ َهلْ

َي ْست َِوي ال َِّذينَ َي ْع َل ُمونَ َوال َِّذينَ ال َيع َل ُمونَ ِإ مَّنَا َي َتذَكَّ ُر ُأ ْو ُلوا
َ
اب) الزمرَ ( ، 9و ُقلْ َر ِّب ِز ْد ِني ِعل ًْما) طه  ،114وقال
األ ْل َب ْ

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( ،طلب العلم فريضة
على كل مسلم )
إن حركة النقل من اللغات األجنبية اليونانية والفارسية
والهندية والسريانية قد تسارعت وتريتها ووجدت
العناية الكبرية أثناء حكم العباسيني وبلغ األمر ذروته
زمن الخليفة املأمون .وقد وجدت هذه البذرة الطيبة أرضاً

خصبة ،فأثمرت وأينعت وأتت أكلها وأنتجت حضارة
رائعة أفاضت الخري على العاملني ونتج عنها هذا الحب
الشديد للعلم والحض على حب الكتب ،فأكثر املسلمون
من املكتبات وأحبوا الكتب حباً ملك عليهم ألبابهم
ومشاعرهم ولعل أشهر من تحدث عن الكتاب الجاحظ
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
والصاحب الذي ال يريد استخراج ما عندك باملقلق وال
يعاملك باملكر.
وقد أحدث التطور التكنولوجي يف املعلومات واالتصاالت
أثرا على املكتبات الجامعية وخدماتها ،وأبرزت مكتبات
من نوع جديد ،هي املكتبات اإللكرتونية ،مما أثر على
سلوك الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يف البحث عن
مصادر املعلومات ،حيث برزت جامعة القدس املفتوحة يف
هذا املجال كرائدة للتعليم اإللكرتوني وحريصة على أن
تصل إىل طالبها ،وكافة فئات املجتمع املحلي ،حيث أصبح
إرضاؤهم ليس يف تقديم خدمات معلوماتية متطورة
ومتميزة من مجموعات املصادر املعلوماتية املتنوعة فقط،
بل أصبح من مهماتها توصيلهم إىل املكتبات األخرىآليا،
ليصلوا اىل فهارسها ومصادر املعلومات املختلفة فيها،
من خالل توفري أفضل قواعد البيانات العربية والعاملية
من خالل أكرب مكتبة إلكرتونية يف فلسطني ،منطلقة من
فلسفة حديثة وهي توفري ما يتوافق مع حاجات املجتمع
ورغبات الباحثني طلبة العلم فيها ،فهكذا علمتنا جامعة
القدس املفتوحة أن تبقى الرائدة على مستوى فلسطني
والوطن العربي يف كافة املجاالت .

الحمد هلل رب العاملني الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما ال يعلم والصالة والسالم
على سيدنا محمد أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أجمعني وبعد،،،
للكتاب مكانة رفيعة يف تراثنا الفكري القديم واملعاصر وقال عنه الرسول
الكريم هو ( قيد العلم ) أقبل املسلمون على الكتاب إقبا ً
ال شديداً ،وأغدقوا على
الكتب الكثري وذلك لحبهم للعلم والعلماء ،فقد أج ّلوا الكتاب ملا له من منزلة
كبرية وعظيمة ...ومن املؤسسات العلمية املشرقة يف تراثنا الفكري اإلسالمي
املكتبات التي نشأت يف املساجد ،والتي لم تكن مركز للعبادة فحسب ،بل
كانت مركز للتزود بالعلم واملعرفة وعليه نستطيع القول أن للكتب واملكتبات
مكان ًة رفيع ًة يف الحضارة اإلسالمية....
ولقد تطورت املكتبات تطوراً كبرياً حتى وصل األمر إىل جعل املكتبات مصادر
للتطور والرقي الفكري وتعترب املكتبة مظهراً من مظاهر التطور الثقايف
والعلمي ،وتلعب املكتبات دوراً هاماً وكبرياً يف الجامعات ومراكز البحث
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.
وتحرص املكتبات الجامعية على تحقيق أهدافها من خالل الوظائف التي
تقدمها ومنها:
اختيار مصادر املعلومات وتوفريها والتي تساهم يف دعم الربامج األكاديميةوتطويرها والتي تقدمها الجامعة.
توفري املصادر بشتى أشكالها وصورها لخدمة البحث العلمي.تنظيم املصادر واملقتنيات واملجموعات من خالل أعداد الفهارس وتسهيلالوصول إليها.
تقـديـم الخـدمـات املكتبية املعلوماتية العامة املختلفة للمجتمع األكاديمي.تهيئة أفضل الشروط والتسهيالت والوسائل املساعدة للمطالعة والدراسةوالبحث العلمي.
تدريب املستفيدين على حسن استخدام املكتبة ومصادرها وخدماتها املختلفة.تطوير عالقات التعاون مع املكتبات األخرى بشكل عام واملكتبات الجامعيةبشكل خاص.
وتختلف املكتبات الجامعية عن املكتبات األخرى املدرسية والعامة واملتخصصة
من حيث موضوعات الكتب الجامعية والفئات التي تخدمها ،حيث تعترب هذه
الفئات متجانسة إىل حد ما ويتكون مجتمع املكتبات األكاديمية من الفئات
التالية :أعضاء الهيئة التدريسية ،أعضاء الهيئة اإلدارية والطالب.
أولت جامعة القدس املفتوحة اهتماماً كبرياً باملكتبات وأنشأت لها دائرة خاصة
تسمى ( دائرة املكتبات ) وتعمل على توفري أوعية املعلومات ومصادرها بشتى
صورها لخدمة حاجات البحث العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية والطالب
والفئات االخرى من املجتمع ،بما يتالءم وفلسفة التعليم املفتوح وتتبع مباشرة
إدارة الشئون األكاديمية.
وحرصت الجامعة على تجويد التعليم املفتوح وتطويره من خالل املكتبات
باعتبارها من أهم املرافق التي تجعل الجامعة قادرة على الوفاء برسالتها
وتحقيق أهدافها.
فهي يف التعليم املفتوح إحدى ضروريات هذا التعليم وإحدى مرتكزاته
املهمة فكان للجامعة رؤي ًة خاصة بأن تكون مكتبات جامعة القدس املفتوحة
ذات أهداف تتناسب ورسالة التعليم املفتوح والخاص بتوفري مصادر املعرفة
وتقديم الخدمات املكتبية بكل الوسائل املمكنة واملتاحة.
وأشري هنا إىل أن الجامعة وضعت يف خطتها االسرتاتيجية إنشاء مكتبة
إلكرتونية ملواكبة التطور العلمي والتعليم اإللكرتوني ،والذي خطت فيه
الجامعة خطوات كبرية يف ظل توجيهات ودعم رئيس الجامعة حفظه اهلل
وتوجيهات نائب الرئيس للشئون االكاديمية ونائب الرئيس لشئون قطاع غزة
استطاعت الجامعة وبفضل من اهلل أن تقوم بإنشاء مكتبة الكرتونية من أحدث
املكتبات ومجهزة بأحدث املواصفات وتقدم خدماتها لجميع أعضاء الهيئتني
التدريسية واإلدارية وطلبة الجامعة والباحثني يف فروع الجامعة املختلفة.

