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 مستخلص الدراسة
تكنولوجيا المعلومات هي مجموعة من األنشطة والتطبيقات التي تسهل بالوسائل االلكترونية تجهيز المعلومات 
وتخزينها واسترجاعها ونقلها للمستفيدين بطريقة آلية، والغرض منها استغالل تلك المعلومات بطريقة سليمة وسريعة، 

المعلومات باتت من األدوات األساسية، وأصبحت ضرورة يجب  ن تكنولوجيا المعلومات بالمكتبات ومراكزالشك أو 
ظهور تقنيات المعلومات واالتصاالت المتمثلة في الحاسب اآللي  ، وأدىالمعلومات اللجوء إليها لمواكبة عصر

 .في المكتبات تات الفنية وخدمات المعلوماالمحلية والعالمية وشبكة اإلنترنت في تطوير العملي وشبكات المعلومات
أجهاازة )يتنااول هاااا البحااع واتااا اسااتخداي تكنولوجيااا المعلومااات فااي مكتبااات الجامعااات الخاصااة السااورية ماان حيااع 

، تخطيط مقترح لتأسيس واالنترنت وتواعد البيانات، والشبكات والفهارس المحسبة، واألنظمة اآللية، آللية،الحاسبات ا
، والك لهدف التعرف علا  اإلمكاناات التكنولوجياة المتاحاة ، ( ات لمكتبات الجامعات الخاصة السورية شبكة معلوم

 . ومجاالت استخدامها وتطبيقاتها في المكتبات

 :مصطلحات الدراسة
  University  Libraryمكتبة جامعية  -1

جاات الطاالب وأعضاااء هيئاة التاادريس وياادار بواساطة الجامعاة لمقابلااة احتيا, ويادعي , مكتباة أو نظااي مكتبااات ينشاأ 
 .(1)العلمي و برامج الخدمات الجامعيةوتدعيي العملية التعليمية و البحع ,
 Technology Informationتكنولوجيا المعلومات  -2

وهي تتألف مان مجموعاة مان . يعني استخداي تقنيات التحسيب واإللكترونيات: معالجة البيانات باستخداي الكمبيوتر 
واالتصاااالت، وخصوصاااا االتصااااالت , ساااعد علااا  التعامااال مااا المعلوماااات مااان حيااع التجهياااز والمعالجاااةاألدوات ت

 .(2)ةالبعيدة، والك لمعالجة المعلومات وتوزيعها في أشكال رتمي

 : مقدمة الدراسة
 ة أنواع مننيان أساسه المعرفة والمعلومات في شت  المجاالت ومرافقه ثالثب هي أداة العصر و المعلومات تكنولوجيا

 .المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت، وتاعدته صناعة البرمجيات الحاسوب، وتكنولوجيا تكنولوجيا :التكنولوجيا
تاوفير خادمات معلوماات  أثار فايتحتل تكنولوجيا المعلومات في المكتباات فاي الوتات الحاضار أهمياة كبيارة لماا لهاا و 

لوتات والجهاد فااي اإلجاراءات وتقااديي الخادمات، وترفااا مان كفاااءة ر ايأفضال ألكبار عاادد ممكان ماان المساتفيدين، وتااوف
تاحاااة المعلومااات والبحاااع مااان خااالل الفهااارس و أداء المكتباااة، ماان الفهرسااة والتصااانيف و  علاا  الخاااط المباشااار  اآللااايا 

(Online) ومان أشاكال تكنولوجياا المعلوماات التاي توفرهاا المكتباات  ،مكتباتال بين، وتوفير أرضية مشتركة للتعاون
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ومراكااااز المعلوماااااات أجهااااازة الحاساااااب اآللاااااي، واألتاااااراح المدمجااااة، وأجهااااازة الشااااابكات المحلياااااة، وأجهااااازة الطباعاااااة، و 
الماسااحات الضااوئية، وأجهااازة الحمايااة واألمااان، واألنظمااة اآلليااة، وتواعاااد المعلومااات، و االتصاااال بشاابكة المعلوماااات 

 .الدولية

 :أهمية الدراسة -0
ساتخداي مكتباات الجامعاات الخاصاة الساورية لتكنولوجياا المعلوماات، حياع أن هاا  تكمن أهمية الدراسة فاي مباررات ا

المكتبات ترى أن تكنولوجيا المعلومات لها أهمية بالغة في زيادة كفاءة وتطوير األداء في العمليات المكتبية، وسرعة 
تتصاااد فاي  التكااليف، وتااوفير االنجااز، واالرتفااع بمساتوى خاادمات المعلوماات التاي تقاادمها لمجتماا المساتفيدين، واال

 .نظاي للمعلومات اإلدارية، وتحسين ظروف العمل اليومية للعاملين من خالل التخفيف من أعباء األعمال الكتابية

 :أهداف الدراسة -2
  عل  تهدف ها  الدراسة إل  التعرف

 .واتا استخداي مكتبات الجامعات الخاصة السورية لتكنولوجيا المعلومات -1

 .نظمة اآللية المطبقة في مكتبات الجامعات الخاصة السوريةاأل -2

 .تواعد المعلومات التي تشترك بها مكتبات الجامعات الخاصة السورية -3

 .استخداي المكتبات الجامعات الخاصة السورية لشبكات المعلومات -4

 :تساؤالت الدراسة -3
 :تسع  الدراسة لإلجابة عل  التساؤالت التالية

 استخداي مكتبات الجامعات الخاصة السورية لتكنولوجيا المعلومات؟ ما أهمية -1

 الخاصة السورية؟الجامعات ما األنظمة اآللية التي تستخدمها مكتبات  -2

 ما تواعد المعلومات التي تشترك بها مكتبات الجامعات الخاصة السورية؟ -3

 ت؟ما مجاالت استخداي مكتبات الجامعات الخاصة السورية لشبكات المعلوما -4

 :حدود الدراسة -4
 .تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في مكتبات الجامعات الخاصة السورية: الحدود الموضوعية -1
 :اشتملت الدراسة عل  مكتبات الجامعات الخاصة الواتعة في الجمهورية العربية السورية وهي: الحدود الجغرافية -2

ة جامعااااة األناااادلس الخاصااااة للعلااااوي الطبيااااة فااااي محافظاااااة مكتبااااا ، والرتااااة محافظااااةجامعااااة االتحاااااد الخاصااااة بمكتبااااة 
الجامعااااة الدوليااااة الخاصااااة للعلاااااوي مكتبااااة ، و ة حلاااابحافظااااالجامعااااة الخاصااااة للعلااااوي والفنااااون بممكتبااااة  ، وطرطااااوس
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الجامعاة مكتباة ، و فاي محافظاة رياف دمشا  الجامعاة الساورية الدولياة الخاصاةمكتباة ، و والتكنولوجيا في محافظة درعاا
جامعاااة  ومكتباااة جامعاااة القلماااون الخاصاااة ومقرهاااا فاااي ديااار عطياااةمكتباااة ، و درعاااا محافظاااةالخاصاااة بلياااة الدو العربياااة 

ارة صاااابااااواد  النالدوليااااة الخاصاااة جامعااااة الاااواد  مكتباااة ، و بمحافظاااة الحسااااكةالماااأمون الخاصااااة للعلاااوي والتكنولوجيااااا 
  . حمح محافظةب

 : منهج الدراسة -5
اني للتعااارف علااا  واتاااا اسااااتخداي تكنولوجياااا المعلوماااات فاااي مكتبااااات اعتمااادت الدراساااة علااا  المااانهج المسااااحي المياااد

إلا   أجاراء مقاابالت شخصاية ماا  ةالجامعات الخاصة السورية، واستخدمت االستبانه كأداة لجما البيانات، باإلضاف
 .أمناء المكتبات أثناء الزيارة الميدانية

 :الدراسات السابقة -6

 د أ  دراسااة ساابقة تناولاات موضاوع اساتخداي تكنولوجيااا المعلوماات فااييجاعناد مراجعاة الباحااع لإلنتااك الفكاار  لاي 

 :الدراسة وفيما يلي عرض لها  ,إال أن هناك دراسة مثيلة ,مكتبات الجامعات الخاصة في سورية
للمااؤتمر ورتااة تاادمت  -.ناازار عيااون السااود/ واتااا وآفااا  اسااتخداي تكنولوجيااا المعلومااات فااي جامعااة دمشاا  ومكتباتهااا

 .1991تشرين الثاني / نوفمبر 4-1ثامن للمعلومات، القاهرة العربي ال
تعرف عل  واتاا اساتخداي جامعاة دمشا  فاي جامعاة دمشا  ومكتباتهاا، ومشاروع األتمتاة اإلدارياة ال ةهدفت ها  الدراس

يريااااة للجامعاااة فااااي مختلاااف أجهزتهااااا وماااديرياتها وكلياتهااااا وأتساااامها ومراكزهااااا العلمياااة، والدراسااااة التفصااايلية ألتمتااااة مد
 .  الجامعات السوريةمعلومات لوزارة التعليي العالي و المكتبات والمكتبة المركزية، ومشروع بناء شبكة 
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 لمحة عامة عن مكتبات الجامعات الخاصة-6
 :الرقة -المكتبة المركزية في جامعة االتحاد الخاصة -7/0

في األرضي طاب  معة، وتقا المكتبة في الوهو نفس العاي الا  تأسست فيه الجا،  2003المكتبة في عاي  أنشئت
وعاء 1311، وتبلغ مقتنيات المكتبة من أوعية المعلومات 2ي313بمساحة إجمالية تقدر ب ، للجامعةالمقر الرئيسي 

دليل  230و  ترح ليزر، 129عنوان دورية علمية مطبوعة باللغة العربية، و 110و كتاب، 222، منها  معلومات
، وتتبا المكتبة نظاي الرفوف المفتوحة في عرض مجموعاتها، وتستخدي نظاي تصنف ديو  وبحع باللغة العربية

، وتساعدها (ليز جمعهد أدب ان) تول  إدارة المكتبة موظفة تحمل مؤهل متوسطتالعشر  في تنظيي مجموعاتها ، و 
ي واإلدار  للجامعة، وتوجد ، وتتبا المكتبة إداريًا لمكتب الوكيل العلم( ثانوية عامة)متوسط مؤهل  موظفة تحمل

 .مكتبة في فرع الجامعة في منبج في ريف حلب
 :(القدموس)طرطوس  -المكتبة المركزية في جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية -1/2

بمساحة إجمالية تقدر  في المبن  الرئيسي للجامعة  ، وتقا المكتبة في الدور الثالع2002تأسست المكتبة في عاي 
عنوان  30كتاب، و 230منها ،  وعاء معلومات 122 وتبلغ مقتنيات المكتبة من أوعية المعلومات ، 2ي120ب

دورية باللغة األجنبية، وسبا مواد مادة سمعية  40دورية علمية مطبوعة، منها عشر دوريات باللغة العربية ، و
اتها، وتستخدي نظاي تصنيف ترح ليزر، وتتبا المكتبة نظاي الرفوف المفتوحة في عرض مجموع 13وبصرية، و

، وتتبا المكتبة (إجازة حقو )ديو  العشر  في تنظيي مجموعاتها ، وتتول  إدارة المكتبة موظفة تحمل مؤهل عالي 
 . إداريًا لمكتب رئيس الجامعة

 :حلب -المكتبة المركزية في الجامعة الخاصة للعلوم والفنون -7/3 
عة، وتقا المكتبة في البهو الرئيسي للجامعة، بمساحة إجمالية ، ما نشأة الجام2003تأسست المكتبة عاي 

دورية علمية باللغات  22كتاب ، و 1023وعاء معلومات ، منها  1141، وتحتو  المكتبة عل  2ي400تقدرب
مرجعًا باللغة العربية واألجنبية ، وتتبا المكتبة نظاي الرفوف المفتوحة في عرض  30العربية واألجنبية، و

ها، وتستخدي المكتبة تصنيف ديو  العشر  في تنظيي مجموعاتها ، و يتول  إدارة المكتبة موظفة تحمل مجموعات
 . ، وتتبا المكتبة إداريَا لمكتب رئيس الجامعة(معهد أعمال إدارية ) مؤهل متوسط 

 (:غباغب)درعا  -المكتبة المركزية في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا -7/4 
في البناء  ، وهو العاي الا  تأسست فيه الجامعة وتقا المكتبة في منتصف الجامعة2003المكتبة في عاي  ئتأنش

        ، وتبلغ مقتنيات الجامعة من أوعية2ي230بمساحة تقدر ب السابا في الدور األرضي في المقر الرئيسي للجامعة
اللغة ب تسا دورياتدورية علمية مطبوعة، منها  عنوان 14كتاب، و4434، منها  وعاء معلومات4943المعلومات 
ترح ليزر ، وتتبا المكتبة نظاي  300، وجنبية باللغة األ اً مرجع 111، و جنبيةاأل دورية باللغة 23العربية، و

في تنظيي مجموعاتها، العشر  الرفوف المفتوحة في عرض مجموعاتها، وتستخدي المكتبة نظاي تصنيف ديو  
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وللمكتبة فهرس آلي متاح عبر  وهو نظاي محلي من تصميي الجامعة، ظامًا آليًا في عملياتها،وتستخدي المكتبة ن
، ويساعد  (إجازة مكتبات ومعلومات)موتا الجامعة عل  االنترنت، ويتول  إدارة المكتبة موظف يحمل مؤهل عالي 

 . لمكتب رئيس الجامعة إدارياً  ، وتتبا المكتبة(إجازة المكتبات والمعلومات) موظف وموظفة يحمالن مؤهل عالي
 (:ايصحنا) دمشقريف  -المكتبة المركزية في الجامعة السورية الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا -7/5 

، وتقا المكتبة في الطاب  األرضي في بناء الجامعة نشأة، و هو نفس عاي 2003تأسست المكتبة في عاي 
كتاب ،  4000وعاء معلومات ، منها  9023المكتبة عل   وتضي ،2ي300بمساحة تقدر ب مخصح للكليات

عنوان  دورية علمية باللغة العربية و األجنبية ،  و مراجا الكترونية مخزنة عل  القرح الصلب يصل عددها  23و
آالف مرجا، و تتبا المكتبة نظاي الرفوف المفتوحة في عرض مجموعاتها، و تستخدي المكتبة تصنيف  3000إل  

عشر  في تنظيي مجموعاتها، و تطب  المكتبة تواعد الفهرسة االنجلو أمريكية في فهرسة موادها، ويتول  إدارة ديو  ال
) ، وتساعد  موظفة تحمل مؤهل عالي(دكتورا  تاريخ إسالمي، ماجستير وثائ ) المكتبة موظف يحمل مؤهل عالي 

 .الجامعة ، وتتبا المكتبة إداريًا لمكتب رئيس(دكتورا  مكتبات ومعلومات
 (:غباغب)درعا  -الدولية الخاصة العربية المكتبة المركزية في الجامعة  -7/6

، و هو عاي افتتاح الجامعة ، وتقا المكتبة ضمن بناء مخصح للكليات في 2003تأسست الجامعة في عاي 
 30كتاب، و2221وعاء معلومات ،منها  2291، وتشتمل المكتبة عل  2ي400الطاب  الثالع، بمساحة تقدر ب 

ترصًا ليزر،  12باللغة األجنبية، و 31مرجعًا منها ثمانية باللغة العربية، و 32عنوان دورية علمية باللغة األجنبية، و
مادة سمعية وبصرية، وتتبا المكتبة نظاي الرفوف المفتوحة في عرض مجموعاتها، وتستخدي المكتبة نظاي  300و 

، كما تطب  المكتبة تواعد الفهرسة االنجلو أمريكية في فهرسة موادها، تصنيف ديو  العشر  في تنظيي مجموعاتها
ماجستير ) ويتول  إدارة المكتبة موظف يحمل مؤهل عالي في عملياتها،   (األف  ) و تستخدي نظاي آلي نيوهرايزن

معهد متوسط، ، ويعمل بها خمسة  موظفين، اثنان يحمالن إجازة مكتبات ، وموظفة تحمل شهادة (هندسة معلوماتية
 2009-2002وموظفة ثانوية عامة، وعامل، و تتبا المكتب إداريًا لمكتب رئيس الجامعة، وفي بداية العاي الدراسي 

 .سيتي افتتاح مكتبات فرعية للكليات
 (:ديرعطية) ريف دمشق –الخاصة القلمون المكتبة المركزية في جامعة  -1/1

ة الجامعة ، وتقا المكتبة في تبو ضمن بناء إدارة الجامعة ، ، و هو عاي نشأ2003تأسست الجامعة في عاي 
عنوان دورية  200كتاب، و2930وعاء معلومات ، منها  1210، وتحتو  المكتبة عل  2ي1300بمساحة تقدر ب 

ترح ليزر،  200باللغة األجنبية، و 100باللغة العربية، و 200مرجا منها  300علمية باللغة األجنبية والعربية، و
مؤتمرًا علميًا، وتتبا المكتبة نظاي الرفوف المفتوحة في عرض مجموعاتها، وتستخدي المكتبة نظاي تصنيف  20و

 ديو  العشر  في تنظيي مجموعاتها، كما تطب  المكتبة التقنين الدولي للوصف الببليوجرافي في فهرسة موادها، و
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، ويعمل بها ثالثة موظفين، موظفة تحمل (معلوماتإجازة مكتبات و )يتول  إدارة المكتبة موظفة تحمل مؤهل عالي 
 .شهادة معهد متوسط، ، ومستخدمين، و تتبا المكتب إداريًا لمكتب رئيس الجامعة

 (:القامشلي)الحسكة  –أمون الخاصة للعلوم والتكنولوجياالمكتبة المركزية في جامعة الم-1/2
تقا المكتبة في الطاب  األول ضمن بناء مخصح ، و هو عاي إنشاء الجامعة ، و 2003تأسست المكتبة في عاي 

، وتبلغ مقتنيات المكتبة من 2ي1400للكليات في المقر الرئيسي للجامعة في مدينة القامشلي ، بمساحة تقدر ب 
 100عنوان دورية علمية باللغة األجنبية ، و 100كتاب، و3300وعاء معلومات ، منها  4310أوعية المعلومات 

باللغة  100دليل وبحع، منها  300ترح ليزر، و 300باللغة األجنبية، و 10غة العربية، وبالل 30مرجا منها 
باللغة األجنبية، وعشر مؤتمرًا علميًا، وتتبا المكتبة نظاي الرفوف المفتوحة في عرض مجموعاتها،  400العربية، و

ة المكتبة موظفة تحمل مؤهل عالي يتول  إدار  وتستخدي المكتبة نظاي تصنيف ديو  العشر  في تنظيي مجموعاتها، و
موظفين، موظفة تحمل شهادة معهد متوسط، ، وعاملين ، وتتبا المكتب إداريًا لمكتب  3، ويعمل بها (إجازة حقو )

 .رئيس الجامعة، ويوجد في الجامعة مكتبات فرعية للكليات
 (ةاروادي النض)حمص  –المكتبة المركزية في جامعة الوادي الدولية الخاصة   -7/9

، ما نشأة الجامعة ، وتقا المكتبة في القبو  تحت بناء الجامعة في واد  النضارة ، 2003أنشئت المكتبة في عاي 
عنوان دورية علمية  230كتاب، و213وعاء معلومات ، منها  909، وتشتمل المكتبة عل  2ي13بمساحة تقدر ب 

باللغة األجنبية،  و مؤتمر علمي، وتتبا  41غة العربية، ومرجعًا منها اثنين بالل 43واألجنبية ، و ةباللغة العربي
المكتبة نظاي الرفوف المفتوحة في عرض مجموعاتها، وتستخدي المكتبة نظاي تصنيف ديو  العشر  في تنظيي 

، و تتبا المكتب إداريًا لمكتب ( إجازة أدب انكليز )يتول  إدارة المكتبة موظفة تحمل مؤهل عالي  مجموعاتها، و
 .)*(س الجامعةرئي
 :تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في مكتبات الجامعات الخاصة السورية -8
   The organs of computers أجهزة الحاسبات اآللية -8/0

 : يحق  فوائد جمة ومنهاإن التوجه الحديع نحو استخداي الحاسبات اآللية في المكتبات ومصادر المعلومات 

، تواعد وبنوك معلومات كثيرةوالولوك إل  ( online)المباشر  عل  الخطالبحع  نيةالحاسبات االلكترو  تتيح* 
 .والحصول عل  معلومات متخصصة في موضوع أو أكثر

المكتبات في أنحاء العالي ليتعلموا مواتا خالل االنترنت الدخول عل   منالمستفيدين  ستمكن الحاسبات اآلليةو * 
  .ويتقاسموا االهتمامات والمشروعات ما غيرهي في أ  مكان في العالي من الموضوعات والثقافات المختلفة

من الكتب النادرة والتحف  المكتبات والمتاحف والتعرف عل  مقتنياتهامواتا وسوف تتيح ها  التقنيات زيارة  *
 .متاحف االفتراضيةإمكانات المكتبات وال مما وصفته الدراسات بأنه يقدي وغيرها

                                                 
 .ن مكتبات الجامعات الخاصة السورية من االستبانهجمعت المعلومات ع  )*(
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الحاسب اآللي في المكتبات القدرة عل  تخزين كميات كبيرة من المعلومات في أوعية تخزين  كثر فوائدمن أو * 
صغيرة واسترجاعها حسب الطلب بسرعة فائقة ، وينفا الحاسب عمل معين في وتت معين أو عدة أعمال سويًا في 

  .نفس الوتت
يولد مما مجاالت الواسعة أماي المستفيد البحع في تواعد عديدة للربط الموضوعي وفتح اليتيح الحاسب اآللي و * 

  .(3)لديه الرضا لما يجد من التنوع والقدرات والسرعة والدتة مما ينعكس إيجابيًا عل  المكتبة وخدماتهاالشعور 
 .أعداد أجهزة الحاسبات اآللية في مكتبات الجامعات الخاصة السورية( 1)جدول رتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، وتراوح الخاصة السوريةفي جميا مكتبات الجامعات تتوفر الحاسب اآللي بأن أجهزة ( 1)يتضح من الجدول رتي 
الخاصة السورية ويرجا التفاوت في أعداد الحاسبات اآللية في مكتبات الجامعات حاسب آلي ،  32-2عددها من 

الدولية الخاصة للعلوي  ةجامعال يمكتبف حسب غرض استخداي تلك المكتبات للحاسبات في األعمال المكتبية، 
، ولديهما مجموعاتها المكتبية من خالل الفهرس اآللي عل  شبكة االنترنت تتيحوالتكنولوجيا والعربية الدولية الخاصة 
توفير عدد أكبر من الحاسبات ألغراض البحع في الفهارس والدخول إل  شبكة نظي آلية إلدارة المكتبة، مما يتطلب 

عداد تواعدو  العمليات المكتبية،في الحاسبات اآللية االنترنت، بينما تستخدي مكتبات الجامعات األخرى  بيانات  ا 
جراء العمليات الفنية ألوعية المعلومات، وعمل  .يات اإلعارةبمصادر المعلومات المتوفرة في المكتبات، وا 

كنة توفير يكنة إجراءاتها وخدماتها، ومن فوائد المياآللية في محاسبات والبد للمكتبات موضوع الدراسة من استخداي ال
 ر الوتت والجهد في اإلجراءات وتقديي الخدمات،يألكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتوف خدمات معلومات أفضل

تاحة المعلومات والبحع من خالل الفهرس و ، أداء المكتبةمن و  كفاءة الفهرسة والتصنيفمن رفا تو  عل   اآلليا 
 .مكتبات الجامعات الخاصة بينتوفير أرضية مشتركة للتعاون و  ،(Online)الخط المباشر 

                                                 
 

 العدد اسم المكتبة م
 3 تحاد الخاصةمكتبة جامعة اال 0
 9 مكتبة جامعة األندلس الخاصة 2
 12 مكتبة الجامعة الخاصة للعلوي والفنون 3
 32 مكتبة الجامعة الدولية الخاصة 4
 10 مكتبة الجامعة السورية الدولية 5
 20 مكتبة الجامعة العربية الدولية لخاصة 6
 2 مكتبة جامعة القلمون الخاصة 7
 2 الخاصة مكتبة جامعة المأمون 8
 11 مكتبة جامعة الواد  الدولية الخاصة 9

 101 المجموع
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  Indexes Mahspp الفهارس المحسبة -8/2

وتعتمد هاا    (Online public access catalog “ OPAC )غالبًا ما يشار اليها ب فهرس االتصال المباشر
 الفهارس المحسبة عل  استخداي الحاسوب، حيع تختزن التسجيالت الببليوجرافية عل  أتراح مدمجة، وتعرض

البيانات عل  شاشة مرئية استجابة لطلب المستفيد، وأن وجود الفهارس المحسبة في المكتبات ومراف  المعلومات 
المعلومات المختزنة، والكفاءة العالية في االسترجاع، والسرعة في  الكي الضخي من: يحق  العديد من المزايا ومنها

مكانياتالحصول عل  البيانات، والتحديع الفور  للبيانات، والحصول عل  بيانات مطبوعة،  الترتيب والفرز،  وا 
كتبة أو واإلخراك للفهارس في أشكال مختلفة، وهو فضاًل عن هاا متاح لالستخداي في أماكن عديدة، سواء في الم

 .(4)عل  خارجها
وتتوفر الفهارس المحسبة في جميا مكتبات الجامعات الخاصة السورية ، ولكن ها  الفهارس تختلف فيما بينها، 
ويعود الك الختالف النظاي اآللي المستخدي، فمعظي المكتبات تستخدي أنظمة آلية مصممة محليًا، وباستثناء مكتبة 

 .األف  العالمي جامعة العربية التي تستخدي نظاي
عبر ( االنترنت) وتتيح مكتبات جامعة األندلس والدولية والعربية فهارسها عل  شبكة المعلومات المعلومات الدولية 

مكانية التصفح و  موتا الجامعة، حيع تتيح للمستفيدين التعرف عل  مقتنيات المكتبة من مصادر المعلومات، وا 
 .القدوي إل  المكتبة وهاا يوفر الوتت والجهدتبل ونها البحع عن أوعية المعلومات التي يحتاج

  Automated systems  النظم اآللية -8/3

تستخدي المكتبات ومراف  المعلومات نظي المعلومات المعتمدة عل  الحاسبات اآللية، لدعي العمليات والوظائف التي 
مصادر المعلومات، وتعين تلك النظي في لوصول تضطلا بها، بداية من فهارسها اآللية التي تعين المستفيدين في ال

إدارة عمليات مصادر المعلومات، التي تتضمن اإلعارة الخارجية وتداول المواد المحجوزة واإلعارة بين المكتبات، 
وتستخدي في عمليات تزويد وتنمية مجموعات مصادر المعلومات، وتتيح للمستفيدين إمكانية البحع واالسترجاع 

 . (3)تواعد البيانات الببليوجرافية والنصية واإلطالع عل 
تقديي المعلومات ألكبر عدد من الباحثين والمستفيدين، : ومن أهداف استخداي النظي اآللية في المكتبات الجامعية

تاحة الفرصة للتعاون ما أنظمة المكتبات  وتوفير الجهود المباولة في العمليات اليدوية، وتوفير في الميزانية، وا 
تاحة األخ رى، والمشاركة في مجموعات المكتبات األخرى، وتأهيل وتدريب العاملين في بيئة معلوماتية الكترونية، وا 

تاحة مداخل متعددة للبحع  الفهرس اآللي عل  الخط المباشر، وتوحيد عملية الفهرسة باستخداي الفهرسة اآللية، وا 
 .(2)واستبدالها بااللكترونية في الفهرس اآللي، والحد من استخداي المعامالت الورتية،
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 .األنظمة اآللية المطبقة في مكتبات الجامعات الخاصة السورية( 2)جدول رتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 100يتبين أن جميا مكتبات الجامعات الخاصة السورية وبنسبة  من خالل البيانات الواردة في الجدول الساب 
تستخدي األنظمة اآللية في إدارة العمليات المكتبية نظرًا لما توفر  ها  النظي من السرعة والدتة وتخزين أكبر تدر 

 .ممكن من المعلومات واسترجاعها بسهولة ويسر، وتقديي خدمات أفضل للمستفيدين
هاا يؤد   وكتبات تستخدي أنظمة خاصة تي تصميمها محليًا، وهي في األغلب غير متكاملة ويالحظ أن ثمانية م

إل  ضعف كفاءتها في الوظائف والخدمات التي تقوي بها تلك المكتبات، بينما مكتبة الجامعة العربية الدولية 
الفنية واإلدارية الداخلة  لياتموالك ألنه يغطي جميا الع (Horizon )الخاصة تطب  نظاي دولي وهو نظاي األف  

ضافات عل  تواعد البيانات دون  جراء تعديالت وا  ضمن أعمال المكتبة، والقدرة عل  تنفيا المهاي المتعددة، وا 
 .الحاجة لوجود مبرمجين، ويمكن المستفيدين من الوصول إل  أوعية المعلومات بسهولة ويسر

   Internetاالنترنت -8/4
حوسبة عالمية تربط العديد من الحواسيب الضخمة والسريعة والحواسب الصغيرة و االنترنت عبارة عن شبكة م

المحمولة لتبادل المعلومات والبيانات، ويتي التوصيل بين ها  الحواسيب عن طري  كابالت أرضية بعضها تستخدي 
والهيئات والمؤسسات وشبكة االنترنت عالمية الطابا وتربط األفراد . األلياف الضوئية، والمعدالت أو الكاشفات

 .  (1)الحكومية التعليمية والتجارية في مختلف بلدان العالي

                                                 
 

 البيان                                 م
 اسم المكتبة

 النظام اآللي المستخدم؟ هل تستخدم المكتبة نظاماً آلياً ؟
 عالمي محلي ال نعي

 -  -  خاصة مكتبة جامعة االتحاد ال 0
 -  -  مكتبة جامعة األندلس الخاصة  2
 -  -  مكتبة الجامعة الخاصة للعلوي والفنون 3
 -  -  مكتبة الجامعة الدولية الخاصة  4
 -  -  مكتبة الجامعة السورية الدولية  5
  - -  مكتبة الجامعة العربية الدولية لخاصة 6
 -  -  اصةمكتبة جامعة القلمون الخ 7
 -  -  مكتبة جامعة المأمون الخاصة  8
 -  -  مكتبة جامعة الواد  الدولية الخاصة 9

 %10 %90  %100 النسبة
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ومن مجاالت استخداي االنترنت في المكتبات ومراكز المعلومات النشر االلكتروني، واالشتراك بالدوريات 
علومات البحثية وفهارس االلكترونية، والمراجا العلمية، وتسوي  الكتب والمصادر التقليدية، والدخول إل  شبكات الم

المكتبات، والدخول إل  تواعد البيانات البحثية، والبريد االلكتروني، والتعليي عن بعد، ونقل وتحميل الوثائ  
 .والملفات

 .توفر االنترنت في مكتبات الجامعات الخاصة السورية( 3)جدول رتي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ين توفر شبكة االنترنت في خمس مكتبات، ومن أغراض استخداي تلك المكتبات باستقراء بيانات الجدول الساب  يتب
ن تلك المكتبات يلشبكة االنترنت إجراء المراسالت واالتصال ما الناشرين من أجل شراء أوعية المعلومات، و تمك

 اتقة بموضوعالدولية من أجل البحع عن المراجا و المعلومات المتعل تمستفيديها من استخداي شبكة المعلوما
 .بحوثهي وتكليفاتهي الدراسية

ويوجد مخبر لالنترنت في مكتبات جامعة االتحاد، واألندلس، الدولية، والعربية، والمأمون، ولكن عدد مخابر 
االنترنت يختلف من مكتبة إل  أخرى، وكالك عدد أجهزة الحاسب اآللي تتفاوت في كل مخبر، ويرجا الك إل  

تاحة لكل مكتبة، وتتيح تلك المكتبات مخابرها للمستفيدين من الولوك إل  شبكة االنترنت لغرض اإلمكانات المادية الم
 .البحع واسترجاع  المعلومات

وتتوفر لمكتبات جامعة االتحاد، واألندلس، الدولية، والعربية، والمأمون صفحة عل  شبكة االنترنت عبر موتا 
تاحة الجامعات التي تنتمي إليها، والك بهدف مواكب المجال للمستفيدين للتعرف ة التطورات التكنولوجية الحديثة، وا 

واالرتقاء بمستوى وخدمات ، تالمكتبة عن بعد ومعرفة أهدافها ونشاطاتها ومقتنياتها من مصادر المعلوما عل 
 . تلك المكتبات

 البيان                                 م
 اسم المكتبة

 توفر صفحة للمكتبة على االنترنت لمكتبة باالنترنت ربط ا
 ال نعي ال نعي

 -  -  مكتبة جامعة االتحاد الخاصة  0
 -  -  مكتبة جامعة األندلس الخاصة  2
  -  - مكتبة الجامعة الخاصة للعلوي والفنون 3
 -  -  مكتبة الجامعة الدولية الخاصة  4
  -  - الدولية  مكتبة الجامعة السورية 5
 -  -  مكتبة الجامعة العربية الدولية لخاصة 6
  -  - مكتبة جامعة القلمون الخاصة 7
 -  -  مكتبة جامعة المأمون الخاصة  8
  -  - مكتبة جامعة الواد  الدولية الخاصة 9

 %43 %33 %43 %33 النسبة
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 .النترنتمكتبات الجامعات الخاصة السورية عل  شبكة ا (URL)إل  عناوين( 4)ويشير الجدول رتي 
 .مكتبات الجامعات الخاصة السورية عل  شبكة االنترنت (URL)عناوين( 4)جدول رتي 

  Databases البياناتقواعد  -8/5

مل عل  مجموعة من البيانات المختزنة والمنظمة بطريقة تفي بمتطلبات المستخدي تتاعدة البيانات تعّرف بأنها تش
عتمد ودرجة تكامل البيانات يلكل البيانات، إنها مجموعة بيانات موحدة تستخدي بوساطة نظي عديدة للمعلومات و 

البيانات مضافًا إليها التكلفة التي تتضمنها وتشمل تكاليف الحصول عل  عل  االحتياجات النابعة من إدخال 
البيانات وحفظها وتداولها، واألبعاد الفنية المختلفة المتصلة بالوتت والسعة والعالتات والصحة واألمن، ويتي تخزين 

دة البيانات مؤشرات وتخزن تاع. يسهي في تطوير التطبيقات مستقبالً مما البيانات التي تكون في شكٍل هيكلي 
 تعريفية بملفاتها المختلفة وسجالتها المتنوعة في إطار ملف رئيس 

Master File الا  يستخدي بصفٍة مشتركٍة لكل ملفات القاعدة، ويشتمل هاا الملف الرئيس عل  نوعين من البيانات: 
يانات تاعدة البيانات تجما بمعن  آخر، إن ب .تحدع بصفة مستمرة عل  أساس مدخالت جديدة: بيانات متغيرة 

وتحق  وتوصف مرًة واحدًة، وتدخل في إطار ملفات تاعدة البيانات ثي توفر بعدئا لكي تخدي كل النظي 
 .رعيةالمشتركةالف
أهمية نظي تواعد البيانات أنها تعمل عل  تقليل البيانات المكررة والمسهبة مما يعني أن البرامج تحفظ بسهولة أكبر، و 

قاعدة البيانات هي الحل ف.الت االستدعاء يمكن تكاملها ومركزيتها بداًل من برمجتها في كل تطبي تسهيكما أن 

 URLالعنوان  اسم المكتبة م

http://uu-sy.com/new/index.php?lang=ar&catid=128 مكتبة جامعة االتحاد الخاصة 0  
 

http://www.au.edu.sy/newsite/index.php?pageid=34 مكتبة جامعة األندلس الخاصة 2  
 غير متاح مكتبة الجامعة الخاصة للعلوي والفنون 3

 .http://www.iust.edu.sy/library.htm مكتبة الجامعة الدولية الخاصة 4
 

 غير متاح مكتبة جامعة السورية الدولية 5

 http://www.aeu.ac.sy/modules مكتبة الجامعة العربية الدولية لخاصة 6

.php?op=modload&name=pn_hClassified&file=index&cat=32 
 غير متاح مكتبة القلمون الخاصة 7

 http://www.must.edu.sy/index.php مكتبة جامعة المأمون الخاصة 8

?mod=articles&category=Services&article_id=40  
 

 غير متاح مكتبة جامعة الواد  الدولية الخاصة 9

http://uu-sy.com/new/index.php?lang=ar&catid=128
http://www.au.edu.sy/newsite/index.php?pageid=34
http://www.iust.edu.sy/library.htm
http://www.aeu.ac.sy/modules
http://www.must.edu.sy/index.php
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لكثير من مشاكل المعالجة التي تواجهها مراكز معالجة البيانات في المنظمات المختلفة، ونظريًا يمكن النظر إل  
 .(2)نات معاً تاعدة البيانات عل  أنها مشروع بياناٍت مشتركٍة تترابط فيه البيا

 .تواعد البيانات في مكتبات الجامعات الخاصة السورية( 3)جدول رتي 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

تواعد في بأن مكتبات جامعة األندلس، والفنون، والعربية، والقلمون، والمأمون تشترك ( 3)يتبين من الجدول رتي 
منازلهي، من بيانات عل  االنترنت، وتتيح للمستفيدين الدخول و التصفح في تواعد البيانات من داخل المكتبة أو 

 .النصوح الكاملة للمقاالتلهي ي وتقد
ل عل  تواعد بيانات تتواعد بيانات محلية، وتشمفي وتشترك مكتبات جامعة األندلس، والفنون، والقلمون، والمأمون 
  :ماتاعدتي بيانات عالمية وهفي طبية وهندسية وادارة أعمال، بينما مكتبة جامعة العربية تشترك 

(Source premier Mit, Business ). 
  Information networks  شبكات المعلومات -8/6

التي تتصل ببعضها، وتتيح لمستخدميها  Peripheralsهي مجموعة من أجهزة الحاسبات وأجهزة الربط المحيطية 
ومحرك  Modemوالمودي   Printerأن يتقاسموا المعلومات الواردة للشبكة واألجهزة المتصلة بالشبكة مثل الطابعة 

 .(9)وهاا المفهوي هو األساس الا  تقوي عليه الشبكات ونظرياتها. وغيرها CD-ROM Driveمج القرح المد
 

                                                 
 

 

 البيان                                 م
 اسم المكتبة

تشترك المكتبة بقواعد بيانات على 
 شبكة االنترنت 

 ال نعي
  - مكتبة جامعة االتحاد الخاصة  0
 -  مكتبة جامعة األندلس الخاصة  2
 -  مكتبة الجامعة الخاصة للعلوي والفنون 3
  - مكتبة الجامعة الدولية الخاصة  4
  - مكتبة الجامعة السورية الدولية  5
 -  مكتبة الجامعة العربية الدولية لخاصة 6
 -  مكتبة جامعة القلمون الخاصة 7
 -  مكتبة جامعة المأمون الخاصة  8
  - ولية الخاصةمكتبة جامعة الواد  الد 9

 %43 %33 النسبة
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الطابعات، ) وتتكون شبكة الحاسبات من حاسبين أو أكثر متصلين يبعضهما البعض من أجل مشاركة الموارد 
تترابط معًا بواسطة كابالت، حاسبات الشبكة تد . ، تبادل الملفات، أو االتصال بشبكة االنترنت(األتراح المدمجة

 . (10)خطوط تليفون، موجات الراديو، األتمار الصناعية، أو األشعة تحت الحمراء
 :فيما يلي من أهمية إنشاء الشبكات في المكتبات ومراكز المعلوماتتكو 

ي المصادر تعد الشبكة العنكبوتية أهي األدوات المستخدمة، ألنها تساعد عل  اكتشاف االنترنت، وتيسر استخدا
المعلوماتية االلكترونية، وتمتاز بسهولة االستخداي، وال تحتاك إل  مهارات فائقة لالستخداي اآللي، وتتيح الشبكة 

الرسوي، الخرائط، الصور والبيانات، وتوفير المصادر بالصوت و الصورة، وتسمح : مصادر متعددة األشكال
 .(11)ن خالل أدوات البحعالشبكات باإلبحار في مداخل االنترنت المتعددة م

نقلها بأسلوب منتظي، والعمل عل  تقليح ازدواجية و المشاركة في اإلطالع عل  المعلومات، بوتسمح الشبكات 
المعلومات، وتطوير التفاعل بين المستفيدين من خالل المشاركة في المعلومات، والمشاركة في تواعد البيانات، 

تامة الندوات  المكتبية، ودعي عملية التعليي والبحع العلمي من خالل التعاون وتبادل  واستخداي البريد االلكتروني، وا 
المعلومات، والحد من اتتناء أكثر من نسخة من البرمجيات، وتكوين جماعات العمل، واالتصال بالشبكات المحلية 

 .(12)والعالمية وشبكة االنترنت
 .لخاصة السوريةشبكات المعلومات في مكتبات الجامعات ا( 2)جدول رتي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

 

 

 البيان                                 م
 اسم المكتبة

أجهزة الحاسوب في المكتبة 
 مرتبطة بشبكة واحدة

ترتبط المكتبة بنظام شبكي مع 
 مكتبات أخرى

 ال نعي ال نعي
  - -  مكتبة جامعة االتحاد الخاصة  0
  -  - مكتبة جامعة األندلس الخاصة  2
  - -  الجامعة الخاصة للعلوي والفنون مكتبة 3
  - -  مكتبة الجامعة الدولية الخاصة  4
  -  - مكتبة الجامعة السورية الدولية  5
  - -  مكتبة الجامعة العربية الدولية لخاصة 6
  - -  مكتبة جامعة القلمون الخاصة 7
  - -  مكتبة جامعة المأمون الخاصة  8
  -  - امعة الواد  الدولية الخاصةمكتبة ج 9

 %100 -   النسبة
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داخل  ات أجهزة حواسيبها مرتبطة بشبكة واحدةبمكت تيتضح أن س( 2)من خالل البيانات الواردة في الجدول رتي 
 .بداخلها شبكة يوجد، في حين أن مكتبتي جامعة األندلس ، والسورية ال المكتبة 

جامعة االتحاد، والفنون، والدولية، والعربية، والقلمون، والمأمون شبكة محلية تربط بينها وبين ويتوفر في مكتبات 
 . مديريات الجامعة

ا مكتبات أو م تبات الجامعات الخاصة السورية بأ  شبكات معلومات محلية أو وطنية أو عالمية مكترتبط ال و 
توفر  شأة تلك المكتبات، وتلة الموارد المالية، وعديحداثة ن إل في سورية، ويرجا الك أخرى مراكز معلومات 

 .مشروعاللتنفيا هاا و التجهيزات الالزمة  واإلمكانات ،الكوادر المدربة والمؤهلة 
البد أن تهتي مكتبات الجامعات الخاصة السورية باستخداي شبكات المعلومات لما لها من دور هاي في تسهيل التعاون و 

والا  يؤد  إل  االتتصاد في المال والوتت والجهد المباول في العمليات الفنية , بات األخرىفيما بينها وبين المكت
جراءات التزويد كسابهي الخبرات الالزمةيو , وا  ؤد  إل  تطوير مستوى خدمات يما , ساهي في التنمية المهنية للعاملين وا 

تا, التعاونية فيما بينهاتلك المكتبات من خالل تسهيل اإلعارة   .معلومات إضافية للمستفيدين مصادرحة وا 
 :تخطيط مقترح لتأسيس شبكة معلومات لمكتبات الجامعات الخاصة السورية -8/7

زادت أهمية شبكات المعلومات في ها  الحقبة من الزمن، و أصبح لشبكات المعلومات أثرها عل  العديد من 
وغزيرة تتدف  بصفة مستمرة، وما تتميز به من  التخصصات، نتيجة لما تحتويه تلك الشبكات من معلومات حديثة

المعلومات، وتد دفا هاا األمر العديد من  والمستفيد أو اختصاصيالتي يطلبها سرعة ودتة في توفير المعلومات 
 .   المكتبات ومراكز المعلومات إل  ربط بعضها البعض في شبكة معلومات واحدة لالستفادة من ها  المزايا المتعددة

  
 :مبررات إنشاء الشبكة -8/7/0
انضماي مكتبات الجامعات الخاصة السورية في شبكة معلومات واحدة، يمكن تلك المكتبات من تحقي  التعاون  -1

 .و المشاركة في مصادر المعلومات، من أجل تعميي المنفعة والفائدة من مقتنياتها
إلفادة من خدمات المعلومات التي تقدمها إتبال المستفيدين عل  استخداي شبكة المعلومات يمكنهي من ا -2

 .والوصول إل  المعلومات التعليمية والبحثية التي يحتاجونها
مصادر  عل  اتتناء  استخداي شبكات المعلومات من أجل مواجهة االنفجار المعرفي وعدي تدرة المكتبات -3

الدراسة التعاون فيما بينها من في  المعلومات التي تصدر في جميا التخصصات ، فيتحتي عل  المكتبات الممثلة
 .أجل  السيطرة عل  الكي الهائل من اإلنتاك الفكر  بمختلف أشكاله ولغاته وموضوعاته

الحرح عل  مواكبة أحدع التطورات العلمية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فالبد لمكتبات الجامعات  -4
 .أجل خدمة مجتما البحع داخل الجامعة وخارجهاالخاصة السورية من إدخال شبكات المعلومات من 
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 :أهداف الشبكة -8/7/2
 :تهدف شبكة معلومات مكتبات الجامعات الخاصة السورية إل 

 :األهداف العامة -0
 .تسهيل وصول المستفيدين إل  المعلومات واإلفادة منها بأتل وتت وجهد وتكلفة ممكنة -0

ما تقدمه كل مكتبة بشكل عن عل  نطا  واسا ، و لكمية والنوعيةتقديي خدمات معلومات أفضل من الناحيتين ا -2
 .فرد 

، وتدريب وتوعية العاملين عل  التعامل ما تكنولوجيا زيادة إنتاجية القوى العاملة في مجال المعلومات وخدماتها -3
  .المعلومات واالتصاالت

 .باتفي المكتاإلفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتوفرة  -4

 .إتامة نظاي معلومات متكامل يغطي كافة مجاالت العمل في المكتبات الجامعية ويلبي احتياجاتها -5

 :األهداف المحددة -2
 .توفيرًا للتكاليف المادية بين جميا المكتبات المشتركة في الشبكة( تبادل المطبوعات) تشجيا تشاطر المقتنيات -1

مكتباات المشتاركة في ال في مركزيةالخداي نظي الفهرسة والتصنيف توحيد عمليات المعالجة الفنية من خالل است -2
 .الشبكة

 .إيجاد نظاي تزويد تعاوني لمساعدة المكتبات األعضاء في الشبكة في االختيار والتزويد -3

 .في إنجاز الدراسات والبحوع الطلبة وأعضاء هيئة التدريستهيئة وتقديي أحدع المعلومات عن طري  مساعدة  -4
 .تسيير أعمال الشبكة المقترحة وتطويرهاالمشتركة بهدف بين المكتبات هود والتعاون تنسي  الج -3

 :مكونات الشبكة -8/7/3
 :لخاصة السورية مناتتكون شبكة معلومات مكتبات الجامعات 

وجيا، مكتبة االتحاد الخاصة، مكتبة األندلس الخاصة للعلوي الطبية، مكتبة الجامعة الدولية الخاصة للعلوي والتكنول
كتبة الجامعة السورية الخاصة للعلوي والتكنولوجيا، مكتبة الجامعة العربية الدولية الخاصة، مكتبة جامعة القلمون 

 .الخاصة، مكتبة جامعة المأمون الخاصة للعلوي والتكنولوجيا، مكتبة جامعة الواد  الدولية الخاصة
 :الجانب اإلداري للشبكة -8/7/4
لمقر الرئيسي لشبكة معلومات مكتبات الجامعات الخاصة السورية في المكتبة المركزية يكون ا :موقع الشبكة -0

لجامعة العربية الدولية الخاصة ، وتضطلا مكتبة الجامعة العربية بمهاي و مسؤوليات اإلشراف اإلدار  والفني عل  
في وزارة التعليي  ةالخاص شبكة معلومات الجامعات الخاصة السورية، وتخضا الشبكة إلشراف مديرية الجامعات

 . العالي
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تقوي مديرية الجامعات الخاصة باعتبارها الجهة المشرفة عل  الجامعات الخاصة في سورية  :تمويل الشبكة -2
 .بتدبير تكاليف إنشاء الشبكة المقترحة وتشغيلها، من الجامعات الخاصة التي ستنضي إل  الشبكة المقترحة

املة دور مهي في نجاح الشبكة، وتقا عليهي مسؤولية تشغيل وصيانة الشبكة للقوى الع :القوى البشرية -3
 :المقترحة، وتتألف القوى البشرية في الشبكة المقترحة من

عمال األوتضي مدير الشبكة ونائبه وتنحصر مهامهي في اإلدارة والتنظيي والرتابة والتوجيه  :الشبكة ومدير  -0
 .المختلفة للشبكة

 .بالبرامج واألجهزة المتعلقة بالربط الشبكي، وجعل التشغيل مستمراً  نويهتمو  :تالشبكا ومهندس -2

 .ويهتمون بالحاسبات اآللية المستخدمة :الحاسب اآللي واختصاصي -3

مور المتعلقة بالبرمجة وتحليل وتصميي النظي األوتوكل إليهي جميا  :النظم وومصمم ون ومحللوالمبرمج -4
 .المستخدمة في الشبكة

عارة " وتنحصر مهامهي في القياي بالعمليات الفنية : المكتبات و المعلومات واختصاصي -2 فهرسة ، تصنيف، وا 
 . الكتب والدوريات وتقديي خدمات المعلومات
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 .إل  الشكل المقترح لشبكة معلومات الجامعات الخاصة السورية( 1)ويشير الشكل رتي 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 .الشكل المقترح لشبكة معلومات الجامعات الخاصة السورية( 1)شكل رتي                   

 :الفني للشبكة بالجان -8/7/5
 :تتكون شبكة المعلومات المقترحة من المكونات اآلتية

ويتميز بسعة تخزين حاسب آلي كبير مركز  في مكتبة الجامعة العربية الدولية الخاصة للعلوي والتكنولوجيا،  -1
 .عالية وسرعة كبيرة في معالجة البيانات و تختزن به ملفات البيانات الخاصة بالشبكة

 .  Hopeموزع -2

 
 مكتبة العربية

مكتبة 
 األندلس

مكتبة 
 الدولية

مكتبة 
 االتحاد

 مكتبة 
 الفنون
مكتبة  

 القلمون

مكتبة 
 المأمون

مكتبة 
 الواد 

مكتبة 
 السورية
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 ..Serversخادمات -3

 . Modemsثمانية حاسبات آلية عالية السرعة في المكتبات الفرعية في الشبكة المقترحة ما محوالت  -4
بالشبكة يؤد  الخدمات و الوظائف المرسومة من تيل المكتبات األعضاء  أما البرامج، فيصمي برنامج خاح -3

 .في الشبكة
 :ن من الشبكةوالمستفيد -8/7/6
 .طالب الجامعات الخاصة -1
 .أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة -2
 :الخدمات التي تقدمها الشبكة -8/7/7
 . االتتناء التعاوني لمصادر المعلومات -1

 ة المتبادلة ألوعية المعلومات اإلعار  -2

 . الفهرسة التعاونية -3

 .البع االنتقائي للمعلومات -4

 .اإلحاطة الجارية -1

 .البحع في تواعد البيانات العالمية -2
 (.االنترنت)االتصال بشبكة المعلومات الدولية  -9

 .البريد االلكتروني -10
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 الخالصة
جامعات الخاصة السورية لتكنولوجيا المعلومات البد من اإلشارة إل  جملة من بعد استعراض واتا استخداي مكتبات ال

 :عمل المكتبات ات وتطور التوصيات والتي من شأنها االرتقاء بمستوى استخداي تكنولوجيا المعلوم
 .توفير التجهيزات اآللية، وتوفير الكوادر المكتبية المؤهلة والمدربة عل  استخداي تكنولوجيا المعلومات -1

 .في جميا جوانب العمل المكتبيالمعلومات  اتكنولوجيالتوسا في استخداي  -2

 .عالمية إل  جميا المكتبات التي لي تطب  تلك النظي حت  هاا الوتتأنظمة آلية  إدخال -3

نشاء مواتا لتلك المكتبات عل  شبكة المعلومات الدولية -4  .ربط المكتبات بشبكة االنترنت، وا 

تاحتها للمستفيدين عل  شبكة االنترنت للوصول إل   تحميل مقتنيات المكتبة ع -3 ل  وسائط الكترونية، وا 
  .مكتبة رتمية

 .اشتراك مكتبات في تواعد بيانات عالمية، توفر أحدع المعلومات في التخصصات التي تدرسها -2

 تكاملوال شبكة معلومات تهدف إل  تحقي  التعاون إلنشاءالتنسي  بين مكتبات الجامعات الخاصة السورية  -1
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