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Latifa2002l@yahoo.com   
Abstract / 

Confirms scholars of education and having a library reflect their great importance on the education of the individual as they make an effective 
contribution to the enrichment of the culture of the student in all kinds of activities by educating them on library books, which in turn allows sufficient 
opportunities to teach them according to the foundations of sound education to achieve different purposes, such as the completion of the study subjects prescribed or to increase understanding or to obtain new information 
enhances the curriculum or solve a problem or answer questions and inquiries mysterious or for the purpose of entertainment . 

It also must have the school library reading materials to meet the needs of different reading is consistent with preparations for the pupils and their orientation, and the saturation of their needs and desires and acquire 
the skills and capabilities necessary for the world of tomorrow and to achieve a culture of innovation versus the culture of the deposit . 

There is no doubt that modern school library and containing receptacles information they complement and enrich the culture of the student. 
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1     
  اإلجمالي جامعة ذمار جامعة صنعاء الجنس

 % ع % ع % ع
 42 21 70 7 35 14 ذكر
 58 29 30 3 65 26 أنثى

  100  50  100 10  100 40  اإلجمالي
 % ع % ع % ع  العمر

  14  7  10 1  15 6 سنة 25أقل من 
  60  30  70 7  57.5 23 سنة 35سنة إلى أقل من  25 من

  12  6  20 2  10 4 سنة 45سنة إلى أقل من  35من 
  12  6  0 0  15 6  سنة 55سنة إلى أقل من  45من 

  2  0  0 0  2.5 1  سنة فأكثر 55من 
165  100  50  20 10  80 40 اإلجمالي
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2     
  اإلجمالي جامعة ذمار جامعة صنعاء المؤهل العلمي

 % ع % ع % ع
 4 2 0 0 5 2 ماجستير

 12 6 10 1 12.5 5 دبلوم عالي
  66  33  60 6 67.5 27 )ليسانس ( بكالوريوس 

  6  3  10  1 5  2 الثانويةدبلوم بعد 
  12  6  20  2  10  4  ثانوية عامة أو ما يعادلها

  100  50  100  10  100  40 اإلجمالي
 % ع % ع % ع  التخصص

  42  21  20 2  47.5 19 مكتبات وعلم معلومات 
  68  39  80 8  52.5 21 تخصص أخر

2675  100  50  100 10  80 40 اإلجمالي
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  اإلجمالي جامعة ذمار جامعة صنعاء  نوع الوظيفة
 % ع % ع % ع

  50  25  40 4  52.5 21 موظف رسمي
  38  19  60 6  32.5 13 موظف متعاقد

  12  6  0  0  15  6  موظف بنظام الساعات
  100  50  100 10  100 40 اإلجمالي

 % ع % ع % ع الوظيفة الحالية
 4 2 10 1 2.5 1 مدير عام

 6 3 0 0 7.5 3 نائب مدير عام
  10  5  20 2  7.5 3 مدير إدارة 
  28  14  20  2  30  12 رئيس قسم
  46  23  50  5  45  18 مختص
  6  3  0  0  7.5  3  غير ذلك
3  100  50  10  10  100  40  اإلجمالي
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  اإلجمالي جامعة ذمار جامعة صنعاء عدد سنوات الخبرة

 % ع % ع % ع
 26 13 4 2 22 11 سنوات  5أقل من 

 42 21 10 5 32 16 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
  14  4  4 2  10 5 سنة 15سنوات إلى أقل من   10من 

  4  2  2  1  2  1 سنة 20سنة إلى أقل من  15من 
  14  7  0  0  14  7 سنة فأكثر 20من 

  100  50  20  10  80  40  اإلجمالي
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  ت  القيم
  اإلجمالي  جامعة ذمار  جامعة صنعاء

  مدى التطبيق
  المعيارياإلنحراف   المتوسط  المعيارياإلنحراف   المتوسط  المعيارياإلنحراف   المتوسط

التركيز 
على المستفيد

  

 تنطبق إلى حد ما 9370. 3.02  0.843  3.60  0.911  2.88  1
 تنطبق 1.215 3.44  0.789  3.80  1.292  3.35  2
 تنطبق إلى حد ما 8690. 3.02  0.843  3.60  0.822  2.88  3
 ال تنطبق 1.018 2.06  1.101  2.10  1.011  2.05  4
 ال تنطبق 1.010 2.14  1.247  2.00  0.958  2.18  5

التحسين المستمر
  

 تنطبق إلى حد ما 1.016 2.78  0.919  3.20  1.023  2.68  6
 ال تنطبق بشدة 8470. 1.76  0.699  1.60  0.883  1.80  7
 ال تنطبق 1.052 2.42  1.059  2.70  1.051  2.35  8
 ال تنطبق 1.071 2.58  0.972  2.50  1.050  2.60  9
 ال تنطبق 9390. 2.34  1.269  2.50  8.53  2.30  10
 ال تنطبق 9690. 2.14  0.972  2.50  0.959  2.05  11
 ال تنطبق 9690. 1.86  0.876  1.90  1.001  1.85  12
 ال تنطبق 1.086 2.38  0.919  3.20  1.035  2.18  13
 ال تنطبق 9860. 2.08  0.707  1.50  1.000  2.23  14

التعاون الجماعي بدالً من المنافسة
  

 تنطبق إلى حد ما 9040. 2.72  0.568  3.10  0.952  2.63  15
 تنطبق إلى حد ما 1.029 2.96  0.994  3.10  1.047  2.93  16
 تنطبق إلى حد ما 1.098 2.76  1.059  3.30  1.079  2.63  17
 تنطبق إلى حد ما 1.141 2.62  0.966  3.40  1.107  2.43  18
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 تنطبق إلى حد ما 1.112 2.78  1.059  2.30  1.105  2.90  19
 ال تنطبق 1.067 2.38  0.866  3.00  1.074  2.23  20

الوقاية بدالً 
  

 
من التفتيش

 تنطبق إلى حد ما 9600. 3.24  0.823  3.30  1.000  3.23  21  

 تنطبق إلى حد ما 1.048 2.62  1.054  3.00  1.037  2.53  22

اتخاذ
 

القراارات
 

بناءً 
 

على الحقائق
 تنطبق إلى حد ما 1.135 2.76  0.516  3.60  1.154  2.55  23  

 ال تنطبق 9730. 2.46  0.422  3.20  0.987  2.28  24

مشاركة العاملين في المكتبة
  

 تنطبق إلى حد ما 1.166 3.22  1.101  3.10  1.193  3.25  25
 تنطبق إلى حد ما 1.226 2.74  1.476  1.80  1.050  2.98  26
 تنطبق 1.052 3.58  1.414  3.00  0.905  3.73  27
 تنطبق إلى حد ما 1.122 2.92  0.994  3.10  1.159  2.88  28
 تنطبق إلى حد ما 9250. 3.04  0.568  2.90  0.997  3.08  29
 ال تنطبق 1.208 2.36  1.229  2.80  1.193  2.25  30
 ال تنطبق 9970. 2.16  0.843  1.60  0.992  2.30  31
 ال تنطبق 1.048 2.38  1.075  2.40  1.055  2.38  32
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6    
  مبادئ الجودة الشاملة

  اإلجمالي  جامعة ذمار  جامعة صنعاء
  الحسابيالمتوسط   مدى التطبيق

اإلنحرا
ف 

  المعياري
  الحسابيالمتوسط 

اإلنحرا
ف 

  المعياري
  الحسابيالمتوسط 

اإلنحرا
ف 

  المعياري
  ينطبق إلى حد ما  0.689  2.47  0.592 3.02  0.699 2.66  التركيز على المستفيد

  ال ينطبق  0.666  2.26  0.508 2.40  0.702 2.22  التحسين المستمر
التعاون الجماعي بدالً من 

0.075  2.70  0.401  3.07  0.800  2.62  المنافسة
  ينطبق إلى حد ما  2

  ينطبق إلى حد ما  0.863  2.93  0.669  3.15  0.904  2.87  الوقاية بدالً من التفتيش
على  بناءً القرارات  اتخاذ

  ينطبق إلى حد ما  0.970  2.61  0.395  3.40  0.973  2.41  الحقائق
  ينطبق إلى حد ما  0.634  2.80  0.410  2.62  0.673  2.85  مشاركة العاملين في المكتبة

  ينطبق إلى حد ما  0.601  2.67  0.320  2.88 0.641 2.61  اإلجمالي
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2.930.863


2.260.666 

5
 

2.67
0.601 

7  T-TEST   
  مبادئ الجودة الشاملة

  )t(ت   جامعة ذمار  جامعة صنعاء
درجة 
  الحرية

  المعياري االنحراف  الحسابيالمتوسط   العدد  المعياري االنحراف  الحسابيالمتوسط   العدد (.sig)  مستوى الداللة
 0.147  1.476-  0.592 3.02 10  0.699 2.66 40  التركيز على المستفيد

  0.463 0.739-  0.508 2.40 10  0.702 2.22 40  التحسين المستمر
  0.122  1.574-  0.401  3.07  10  0.800  2.62  40  التعاون الجماعي بدالً من المنافسة

  0.373 0.899-  0.669  3.15  10  0.904  2.87  40  الوقاية بدالً من التفتيش
  0.000  4.985-  0.395  3.40  10  0.973  2.41  40  على الحقائق بناءً القرارات  اتخاذ

  0.240  1.190  0.410  2.62  10  0.673  2.85  40  مشاركة العاملين في المكتبة
  0.029 2.287-  0.320  2.88  10 0.641 2.61 40  اإلجمالي

a=0.05
7 
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8  T-TEST   
  مبادئ الجودة الشاملة

  )t(ت   أناث  ذكور
  الحريةدرجة 

مستوى 
المتوسط   العدد (.sig)  الداللة

  الحسابي
اإلنحراف 
المتوسط   العدد  المعياري

  الحسابي
اإلنحراف 
  المعياري

 0.025  2.321  0.671 2.55 29  0.643 2.99 21  التركيز على المستفيد
  0.096 1.697  0.670 2.13 29  0.631 2.44 21  التحسين المستمر

  0.013  2.572  0.756  2.48  29  0.646  3.01  21  التعاون الجماعي بدالً من المنافسة
  0.019 2.426  0.783  2.69  29  0.875  3.26  21  الوقاية بدالً من التفتيش

  0.003  3.103  0.922  2.27  29  0.856  3.07  21  على الحقائق بناءً القرارات  اتخاذ
  0.272  1.110  0.577  2.71  29  0.702  3.92  21  مشاركة العاملين في المكتبة

8  0.005 2.968  0.563  2.47  29 0.552 3.95 21  اإلجمالي


a=0.05 T-TEST
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(ONE WAY ANOVA)   
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(ONE WAY ANOVA)



005 

درجة  )f(ف   مبادئ الجودة الشاملة
  الحرية

مستوى الداللة 
(sig.) 

 0.595  0.743  التركيز على المستفيد
  0.571 0.778  التحسين المستمر

  0.301  1.253  التعاون الجماعي بدالً من المنافسة
  0.797 0.469  الوقاية بدالً من التفتيش

  0.780  0.493  على الحقائق بناءً القرارات  اتخاذ
  0.442  0.978  مشاركة العاملين في المكتبة

  0.747 0.538  اإلجمالي
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(ONE WAY ANOVA)
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0.05 
10  (ONE WAY ANOVA)   

درجة  )f(ف   مبادئ الجودة الشاملة
  الحرية

مستوى الداللة 
(sig.) 

 0.113  1.984  التركيز على المستفيد
  0.069 2.347  التحسين المستمر

  0.289  1.288  التعاون الجماعي بدالً من المنافسة
  0.908 0.250  الوقاية بدالً من التفتيش

  0.140  1.829  على الحقائق بناءً القرارات  اتخاذ
  0.037  2.796  مشاركة العاملين في المكتبة

  0.086 2.188  اإلجمالي
11
0.05


(ONE WAY ANOVA)
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0.05 

11  (ONE WAY ANOVA)  
درجة  )f(ف   مبادئ الجودة الشاملة

  الحرية
مستوى الداللة 

(sig.) 
 0.541 0.784  التركيز على المستفيد

  0.646 0.627  التحسين المستمر
  0.796  0.416  التعاون الجماعي بدالً من المنافسة

  0.127 1.897  الوقاية بدالً من التفتيش
  0.251  1.394  على الحقائق القرارات بناءً  اتخاذ

  0.886  0.286  مشاركة العاملين في المكتبة
  0.560 0.755  اإلجمالي

     
1 


 

2 
 

3 5
 

4 






 



  
  

  
  
  
   

  2016  
  
 

)126( 
 

5 


 
6 



 

7 
 

8 
    

1 
 

2 


 
3 

 
4 


 

5 
 

 



  
  

  
  
  
   

  2016  
  
 

)127( 
 

 
 

(1) Sivankalai, S and Thulasi Kavitha Yadav, Total Quality Management in 
Academic Libraries: A Study. International Journal of Educational 
Research and Technology.- Vol. 3, Issue 1 (March 2012).- PP 66 - 72 (2) Galyani Moghaddam, Golnessa and Moballeghi, Mostafa Total Quality 
Management in Library and Information Sectors. The Electronic Library.- 
Vol.26, No.6(2008),- pp. 912-922.  (3) Begum, S. Siraj Nissa. Total Quality Management In The Academic 
Library.- library philosophy and practice.- Vol.5, No.2(2003)-.pp.1-3. (4) Johannsen, Carl. strategic issues Quality management: theoretical 
consideration.- journal of information science.-  vol.22 ,N.4(1995) pp. 133-
اضا -.دراسة تطبيقية في بعض المكتبات المصرية: دارة الجودة الشاملة في المكتباتإ .وحيد موسى سعد )5( .144 : لري

ي تطبيق إدارة الجو .سهامه غفوري علي، الرزاق جنان صادق عبد )6( .ص 340 .2009، مكتبة الملك فهد الوطنية ات المحوسبة ف دة الشاملة لخدمات المعلوم
ة الجامع ريةمكتب ات مواصفات : ة المستنص ق متطلب زووف ات -.9004-9000 األي ة للمعلوم ة العراقي  -.المجل

دي )7( .44-23ص ص  .)2008(2-1ع، 9مج ت دمحم الغام زة بن ة -.ع ات الجامعي ي المكتب املة ف ودة الش وم إدارة الج ق مفه ى: تطبي ة عل ة تطبيقي  دراس
ز بجدة د العزي ك عب ة المل ز، )سالة ماجستيرر( -.العاملين بمكتبات جامع د العزي ك عب ة المل ة اإلدارة ، جامع كلي

ك : قياس جودة خدمات المكتبات الجامعية  .عباس عبد هللاهشام  )8( .ص 198 -.م2006، واالقتصاد ة الملل دراسة تطبيقية على خدمات مكتبات جامع
 Simmonds, Patience L. Usage of academic libraries: The role of service (9) .51-35ص ص ._).2005(1ع،11مج_ .الملك فهد الوطنيةمجلة مكتبة _ .عبدالعزيز بجدة

quality ،resources, and user characteristics._ Library Trends._ 
Vol.49,No.4 (spring 2001)._ pp 626-627. )10( راهيم روك إب عيد مب ات .الس ع المعلوم ديات مجتم ة وتح ة الجامعي كندرية _ .المكتب ة : اإلس اء للطباع دار الوف

 Harrod, Leonerd  Montague. Harrod's librarians glossary of terms: used (11) .11ص _ .2009، والنشر 
in librarianship, Documentation and the Book Crafts, and Reference 
Book._ 5th :rev.ed._ Hants: Gower publishing company, 1984._ p 4. )12( امي د دمحم الش ب هللا، أحم يد حس بات .س ات والحاس ات والمعلوم وم المكتب طلحات عل ة لمص وعة العربي : الموس

Arabic Encyclopedia of Library, Information, and Computer terms  ) زي انجلي
ة السعودية . دمحم صالح بن جميل عاشور )13( .2232-2231ص ص _ .3ج_ .2001،المكتبة األكاديمية : القاهرة _ .)عربي – ة العربي ة بالمملك اض _ .حاضرها ومستقبلها: المكتبات الجامعي : الري

 Simmonds, Patience L. Usage of academic libraries: The role of service (14) .11ص _ .1992، دار المريخ 
quality ،resources, and user characteristics._ Library Trends._ Op cit._P 
628 (15) Maitaouthong, Therdsak; Tuamsuk, Kulthida; Tachamanee, Yupin. The 
roles of university libraries in supporting the integration of information 
literacy in the course instruction._ Malaysian Journal of Library & 
Information Science._ Vol. 17, No. 1, (April 2012)._ P 52. )16(  د هللامحمود دة عب اط، الخوال يم .ماجد دمحم الخي ق مدى تقي ايير تطبي ي الشاملة الجودة إدارة مع ات ف  المكتب

ة مجلة_ .التطبيقية البلقاء جامعة لمكتبات حالة دراسة - وجهة نظرالمستخدمين من الجامعية  اإلسالمية الجامع
ة )17(  .502ص  _ .)2013يناير( 1ع ،21مج  _.والنفسية التربوية للدراسات ات الجامعي ع  _ .المكتب ى الموق اح عل -http://96907518.blogspot.com/2010/10/blog: مت

post_19.html. _28/1/2014يخ تم اإلطالع عليه بتار.  



  
  

  
  
  
   

  2016  
  
 

)128( 
 

(18) Sohail, Md., Raza, M. Masoom. Measuring Service Quality in Dr. Zakir 
Husain Library, J.M.I, New Delhi: A Survey._ Library Philosophy and 
Practice ( e-journal) , 2012._  p 2.   13p (19) Definition of total quality management.  QFINANCE Dictionary._Available 
on: - http://www.qfinance.com/dictionary/total-quality-management.- 
Accessed on: 20/3/2014. )20( وظ أ ودةمحف د ج املة . حم ودة الش ات: إدارة الج اهيم وتطبيق ان  -.3ط -.مف ع : عم ر والتوزي ل للنش دار وائ

ات )21( .22ص  .2006، ى فرح راهيم موس اء إب ديث. ثن ن منظور ح ات م ز المعلوم ات ومراك اهرة -.إدارة المكتب رية : الق دار المص ال
ق المعلومات وتحديات المستقبل .دمحم دمحم الهادي )22( .173ص_ .2011، اللبنانية ات ومراف ة للمكتب ص ، مصدر سابق -.توجهات اإلدارة العلمي

ة  .رشيد حميد مزيد، عبد الرزاقجنان صاق  )23( .154-153ص  ة لجامع قياس مستوى جودة خدمات المعلومات في المكتبة المركزي
اج : القاهرة -.مختصر صحيح الجامع الصغير لإلمام للسيوطي واأللباني. أحمد نصر هللا صبري )25( .105اآلية ، سورة التوبة ، القرآن الكريم  )24(    454ص _ .)2013ني كانون الثا( 10ع -).جامعة بابل(مجلة كلية التربية األساسية  -.القاهرة ا للنشر واإلنت ألف

 ,Casas, Alejandro Muñoz. Total Quality Management: Quality Culture (26)  .105ص_ .2008، الفني
Leadership and Motivation.- (Master Thesis).- Supervisor Alessandro 
Brun.- POLITECNICO DI MILANO, Dipartimento d’Ingegneria 
Gestionale,2011.- p13. )27( ي عبد ل المشرفين  .هللا بن جديع داهي الغفيل وي من قب ي اإلشراف الترب ادئ الجودة الشاملة ف ق مب ع تطبي واق

دريس  -.إشراف إبراهيم بن محمود حسين فالته-.)رسالة ماجستير( -.التربويين اهج وطرق الت ة ، قسم المن كلي
ك : اس جودة خدمات المكتبات الجامعيةقي. هللا عباس هشام عبد )28(     .55ص  .2011جامعة أم القرى ، التربية ة المل ات جامع دراسة تطبيقية على خدمات مكتب

 Sivankalai, S., Thulasi Kavitha Yadav, S. Total Quality Management in (29) .38ص، مصدر سابق  -.العزيز بجدة عبد
Academic Libraries: A Study.- International Journal of Educational 
Research and Technology.- Vol. 3, Issue 1( March 2012).-  p66.   )30( ر و الخي امر دمحم أب ي . ت يم األداء ف ة الجودة الشاملة وتقي ة األكاديمي ياحة :المكتب ر سلطان للس ة األمي ة كلي تجرب

 : على PDFمتاح كملف  -.واإلدارة بجدة
http://www.hrdiscussion.com/hr23456.html#.UynkCD9dUr9 .4ص .  (31) Moghaddam, G., Moballeghi, M. Total Quality Management in Library and 

Information Sectors.- e-LIS(e-prints in library & information science).- 
(PDF file),2012.-  p4.- Available on: http://eprints.rclis.org/13295/ )32( 129 -128ص ص ، مصدر سابق  .السعيد مبروك إبراهيم. )ات .راشد بن دمحم الحمالي )33 ز المعلوم ات ومراك ي المكتب ات  استطالعيةدراسة : إدارة الجودة الشاملة ف ى مكتب عل

وك الع .منال طه بركات )34( .)42 -5(  13ص   .)2003يناير ( 1ع ،23س -.مجلة المكتبات والمعلومات العربية -.جامعة الملك سعود ي البن ي واقع تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة في ظل الثقافة التنظيمية السائدة ف ة ف امل
د إشراف رشدي -.)رسالة ماجستير(قطاع غزة  ال -.اللطيف وادي عب ة التجارة، قسم إدارة األعم ة ، كلي الجامع
د )35( 150ص     36ص . 2007-).غزة(اإلسالمية  ي عب ة العامة لمحافظة البصرة. الصمد خضير عل ة المركزي ي المكتب ة _ .الجودة الشاملة ف ة التربي ة كلي مجل
يلرقط ع )36( .590ص   .)2012(76ع،18مج -).الجامعة المستنصرية(األساسية  الجزائر .ل الي ب يم الع ي مؤسسات التعل ق إدارة الجودة الشاملة ف ة تطبي ررات والم: إمكاني ات المب تطلب

د_ .)رسالة ماجستير(األساسية   دوني إشراف عب د عب ة _ .الحمي وم التربي نفس وعل م ال ة اآلداب ، قسم عل كلي
ن  )37( .45ص_ .2009_).باتنة(جامعة الحاج لخضر ، والعلوم اإلنسانية  ددمحم ب د عب ز الراش املة. العزي ودة الش د : إدارة الج ك فه ة المل ي مكتب ا ف رح له وذج مقت ة ونم ة نظري دراس

 .14ص_ ).2011( 2ع،17مج_ .مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية_ .الوطنية
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(38) Sivakumar, B., Dominic, J. Application of Total Quality Management in 
Academic Libraries, Op cit._ pp 194-195. )39(  مصدر _.الجودة إدارة مفهوم استخدامضبط الجودة في المكتبات ومراكز المعلومات ب .العباس عبد هللاهشام بن

دين حسين السامرائي )40( .16-13ص ص، سابق ادئ إدارة الجودة الشاملة .برهان ال ق أسس ومب ي تطبي ادة ف ة : دور القي دراسة تطبيقي
مصدر _.الجودة إدارة مفهوم استخدامضبط الجودة في المكتبات ومراكز المعلومات ب .العباس عبد هللاهشام بن  )42( .183-182ص ص _ .مصدر سابق_ .مفاهيم وتطبيقات: إدارة الجودة الشاملة . محفوظ أحمد جودة )41( .85ص_ .2012_.األكاديمية العربية البريطانية_ .)جستير رسالة ما(على مصنع سيراميك رأس الخيمة  

عد  )43( .15ص ، سابق د س دخال عيد عب ن س ز ب املة إدا. العزي ودة الش ات: رة الج حي تطبيق اع الص ى القط اض _ .عل ة : الري مطبع
ان _ .2ط_.إدارة الجودة الشاملة. خضير كاظم حمود )44( .57ص _ .2004، العبيكان  ع والطباعة : عم _ .2005، دار المسيرة للنشر والتوزي

ة .القادر الحوري فالح عبد )45( .102ص  ة  دراسة: تشخيص واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات األردني ميداني
د )46(   .154ص _ .)2008آذار ( 1ع، 12مج_ .مجلة البصائر_ .على عينة من المستشفيات الخاصة زاوي دمحم عب اب الع املة .الوه ودة الش دخ: إدارة الج يم تراتيجي تطبيق ان _.ل اس ع : عم ر والتوزي راء للنش إث

مصدر _.الجودة إدارة مفهوم استخدامبضبط الجودة في المكتبات ومراكز المعلومات  .العباس عبد هللاهشام بن  )47( .61ص _ .2011،
ابر )49( .16ص، المصدر السابق نفسه )48( .16ص ، سابق رمين ص ز المعلو. ن ات ومراك ة إلدارة المكتب اليب الحديث املةاألس الجودة الش ات ب ي(.م ودة ) ف اهيم الج مف

ات ز المعلوم ات ومراك ي المكتب ق ف ات التطبي املة وآلي اهرة_ .الش دريب : الق دة للت ة المتح ركة العربي الش
مري )50( .25ص _ .2008، اإلدارية  واالستشارات الح الش ن م د ب املة . حام ودة الش ديات: إدارة الج باق التح ي س اح ف ناعة النج دة ، 2ط_ .ص مزي

د هللاعلي بن  )51( .65ص _ .2004 ،المؤلف: الرياض _.منقحةو دب عب ة  .المهي ي األجهزة األمني ا ف ة تطبيقه ى : إدارة الجودة الشاملة وإمكاني ة عل دراسة تطبيقي
اض   ة الري د_ .)رسالة ماجستير(ضباط منطق و الفضل إشراف عب ن دمحم أب ة _ .الشافي ب وم اإلداري ، قسم العل

د )52(  .71ص_ .2005_.للعلوم األمنيةجامعة نايف العربية  يم دمحم العي ةإدارة الج .خت تراتيجية المؤسس املة وإس ونلغاز : ودة الش ة س ة لمؤسس ة ميداني الة (دراس رس
ة _ .بن دمحم أبو الفضل عبد الشافيإشراف _ .)ماجستير وم التجاري _ .2009_.جامعة دمحم بوضياف، قسم العل

د )56( .10ص، مصدر سابق . العزيز الراشد دمحم بن عبد )55( .11ص  ،مصدر سابق  .سرمد صديق غازي، محمود صالح إسماعيل )54( .51-50ص ص ، المصدر السابق نفسه )53(   .46ص د مزي يد حمي ق  .رش اس تطبي ة  إدارةقي ة العراقي ات الجامعي ي المكتب ات ف دمات المعلوم املة لخ ودة الش : الج
د هللابن  هشام، دليل هادي أحمد الحربي )57( .54ص  ،مصدر سابق .دراسة تطبيقية اس عب ق  اتجاهات .عب ات بجدة نحو تطبي ات البن ات بكلي ات المكتب أمين

ة.علي الفضلي عبد هللا )58( .120ص، مصدر سابق -.مبادئ وقيم الجودة الشاملة ة اليمني ي الجمهوري ة ف ات الجامعي ات: المكتب وطني للمعلوم ي إطار النظام ال : صنعاء-.ف
ار )59( .74 -73ص ص . 2006الثوابت،  ة ذم ام. جامع ام الج ب للع ل الطال ار -.م2009/2010ي عدلي ر: ذم ة والنش ار للطباع ة ذم . 2009 ،دار جامع

   م25/9/2014مدير عام المكتبات بجامعة ذمار بتاريخ  -جمال سريدان / ستاذ مقابلة مع األ )60( .9ص
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1   
  المجموع  المحاور  ت

  ألفا كرونباخ  عدد العبارات
  0.792  10  نظام معلومات الرقابة اإلستراتيجية  1
1  0.661  15  إدارة األزمات  2

0.7920.661 





2 2 
  المحاور  ت

  المجموع
   االرتباطمعامل   عدد العبارات

  بيرسون
  معامل الثبات 

  ) سبيرمان براون(
  0.803  0.671  10  نظام معلومات الرقابة اإلستراتيجية  1
2  0.695  0.532 15  إدارة األزمات  2


0.5320.671

0.6950.803
 

           
            

  : الجنس .1
3 
  % النسبة المئوية  التكرار  الجنس
 %83.9  47  ذكور
 %16.1 90 إناث

   %100.0 56 المجموع
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3
839161







 
  : العمر .2

4 
  %النسبة  المئوية   التكرار  العمر

 %21.4 12  سنة 30قل من أ
 %50.0 28  سنة 40اقل من  إلى 30من 

 %23.2 13  سنة 50من  إلى 40من 
 %5.4 30  سنة فأكثر 50من 

4500 %100.0 56 المجموع
304023.2

405021.4(%305.4(%
50

50



 

 :المؤهل العلمي .3
5 

  %النسبة المئوية   التكرار  المؤهل العلمي
 %17.9 10  ثانوية عامة أو ما يعادلها

 %30.4 17  دبلوم عالي
 %41.1 23  ليسانس أو بكالوريوس

 %3.6 20  ماجستير
 %1.8 10  دكتوراه

 %5.4 30  شهادة أخرى
  %100.0 56  المجموع
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5
41.1

30.4
17.95.4

3.61.8



 

  : برةالخ سنوات .4
6 

  %النسبة  المئوية   التكرار  برةسنوات الخ
 %30.4 17 سنوات 5أقل من 

 %39.3 22  سنوات 10أقل من  إلى 5من 
 %19.6 11  سنوات 15أقل من  إلى 10من 

 %10.7 60  سنة فأكثر 15من  
6510 %100.0 56 المجموع

39.330.4
519.610

1510.715.


6910 
فة .5   :الوظ

7 
  %النسبة  المئوية   التكرار  الوظيفة

 %1.8 10 عام مدير
 %16.1 90 إدارة مدير

 %35.7 20 قسم رئيس
 %46.4 26 موظف

 %100.0 56 المجموع
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746.4
35.716.1

1.8      8    
لفئة  العبـــــارة  ت

ا
  

  الموافقة درجة
 موافق  الترتيب المعياري االنحراف المجتمع متوسط

 غير محايد موافق بشدة
 موافق

 موافق غير
 بشدة

 االستراتيجي التخطيط معلومات نظام مخرجات تقييم يتم 1
 دورية بصورة

 32.1 35.7 12.5 7.1 12.5 % 1 1.336 2.32 18 20 07 04 07 ت

2 
 تقييم نتائج من االستفادة يتم

 االستراتيجي التخطيط معلومات نظام مخرجات
  13  25  16  01  01 ت

2.14 .8620 5 % 1.8  1.8  28.6  44.6  23.2  

3 
 عن االنحرافات مناقشة يتم

 للتدريب اإلستراتيجية الخطط مستهدفات
  18  18  15  05  00 ت

2.13 .9740 6 % 00.0  8.9  26.8  32.1  32.1  

4  
 عن ودقيقة مصنفة بيانات هناك

 السابق األداء نتائج
 الخطط عن واالنحرافات

  22  12  16  02  04 ت
2.18 1.208 4 % 7.1  3.6  28.6  21.4  39.3  

5  
 البرامج أحدث تطبيق يتم

 معالجة مجال في التقنية
 الرقابة مجال في والموضوعية الدقة يوفر التي األمر البيانات

 اإلستراتيجية

  17  19  12  04  04 ت
2.27 1.183 3 

% 7.1  7.1  21.4  33.9  30.4  

 عناصر فاعلية زيادة على الشركة المعلومات نظام ساعد  6
 والشفافية والمتابعة الرقابة

  33.9  39.3  23.2  3.6  00.0 % 9 8520. 1.96  19  22  13  02  00 ت

7  
 تقييم نتائج من االستفادة يتم

 االستراتيجي التخطيط معلومات نظام مخرجات
  20  20  13  03  00 ت

1.98 .9040 8 % 00.0  5.4  23.2  35.7  35.7  

8  
 تحدد وإجراءات عمل دليل هناك

 االستراتيجي بالتخطيط المتعلق العمل انجاز ومراحل كيفية
 معلوماته ونظام للتدريب

  19  18  15  04  00 ت
2.07 .9510 7 % 00.0  7.1  26.8  32.1  33.9  

9  
 في يتسبب من محاسبة يتم

 بها االتجار أو تسريبها أو والمعلومات البيانات إتالف
  15  19  15  04  03 ت

2.30 1.111 2 % 5.4  7.1  26.8  33.9  26.8  

10  
 متعلقة دقيقة إجراءات هناك

 والرقابة التخطيط ألغراض المعلومات بأمن
  30  14  10  00  02 ت

1.75 .9950  10 % 3.6  00.0  17.9  25.0  53.6  
8 

  


)35.7



  
  

  
  
  
   

  2016  
  
 

)143( 
 

321232
1336 



536250

1.750995 


   t
   

9  9t      
 
 
 
 
 

9
   

2.11071.619290 95
1.9449 2.2766 

t25.505t
51.671

00005
   3

متوسط 
 المجتمع

 االنحراف
المعياري 
 للمجتمع

فترة ثقة % 95
قيمة  لمتوسط المجتمع

 اختبار
t 

  مستوى المعنوية
الحد   المشاهد

 األدنى
الحد 
 األعلى

2.11071 .619290  1.94
49 

2.27
66 

25.5
05 0.000 
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       10  

لفئة  العبـــــارة  ت
ا

  

  درجة الموافقة
موافق   الترتيب المعياري االنحراف المجتمعمتوسط 

غير  محايد موافق بشدة
 موافق

موافق غير 
 بشدة

 المختلفة المخاطر لتقييم فعالة طرق يوفر الحالي النظام 1
  مستقبالً  منها لالستفادة

  55.4  37.5  7.1  00.0  00.0 % 14 6320. 1.52  31  21  04  00  00 ت

2 
 واكتشاف بجمع اهتمام يوجد

  األزمات لوقوع مؤشرا تكون قد التي الخطر عالمات
  24  14  11  03  04 ت

2.09 1.225 6 % 7.1  5.4  19.6  25.0  42.9  

3 
 تعمل خاصة وحدة النظام يوفر
 وتحليلها وتخزينها باألزمات الخاصة المعلومات جمع على

  البيانات قواعد على

  20  15  17  03  01 ت
2.11 1.021 4 % 1.8  5.4  30.4  26.8  35.7  

4  
 اإلمكانيات على الحصول يسهل

  الحاجة والدوائر عند األقسام من المطلوبة والمعلوماتية التقنية
  34  13  07  02  00 ت

1.59 .8480 12 % 00.0  3.6  12.5  23.2  60.7  

5  
 من احتياطية نسخ النظام يوفر

 حدوث في حالة الضياع أو التلف من عليها للمحافظة المعلومات
  األزمات

  22  16  11  05  02 ت
2.09 1.133 5 % 3.6  8.9  19.6  28.6  39.3  

6  
 إدارة وبرامج خطط تقييم يتم

 مع اجل التعامل من وتحسينها تطويرها بقصد السابقة األزمات
  المستقبلية األزمات

  24  16  11  03  02 ت
1.98 1.087 7 % 3.6  5.4  19.6  28.6  42.9  

 بدقة األزمات مع التعامل عند االعتبار بعين الوقت عامل يؤخذ  7
  مناسبة وبسرعة

  50.0  23.2  17.9  5.4  3.6 % 8 1.107 1.89  28  13  10  03  02 ت

 أثناء والعمليات االتصاالت سرية على النظام يحافظ  8
  األزمات

  53.6  25.0  16.1  00.0  5.4 % 9 1.074 1.79  30  14  09  00  03 ت

9  
 في األقسام باقي إشراك يتم

  األزمة أثناء األزمات إدارة خطط تنفيذ عمليات
  30  18  07  01  00 ت

1.63 .7760 11 % 00.0  1.8  12.5  32.1  53.6  
 الحالي التقني  النظام يساعد  10

  األزمة تخطي على
  62.5  21.4  12.5  3.6  00.0 % 13 8500. 1.57  35  12  07  02  00 ت

11  
 التي المختلفة للمواقع الالزمة حتياجاتاال بتحديد النظام يقوم

 تأثيرات لمعالجة باألزمة تأثرت
  االعتيادي النشاط واستعادة األزمة

  22  30  04  00  00 ت
1.68 .6060 10 % 00.0  00.0  7.1  53.6  39.3  

12  
 األزمات ظروف في النظام يحافظ
 الالزمة اإلجراءات اتخاذ على

  تأثير أي دون االعتيادي النشاط ممارسة لمواصلة

  13  13  12  05  13 ت
2.86 1.482 2 % 23.2  8.9  21.4  23.2  23.2  

13  
 المعلومات جميع تخزين يتم
  منها االستفادة لغرض األزمات حول

  38  16  01  01  00 ت
1.38 .6200 15 % 00.0  1.8  1.8  28.6  67.9  

14  
 جميع االعتبار بعين يؤخذ

 المقترحة والحلول التوصيات
  السابقة األزمات لحل

  09  06  07  11  23 ت
3.59 1.511 1 % 41.1  19.6  12.5  10.7  16.1  

 3 1.558 2.41  25  08  08  05  10 ت إدارة وبرامج خطط تقييم يتم  15
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 تطويرها بقصد السابقة األزمات
  44.6  14.3  14.3  8.9  17.9 % المستقبلية األزمات مع اجل التعامل من وتحسينها

10 
      
   

41119.6
3.591.511 

        


679286
1380620 


 t

 11  11t  

11
 
2.01071.450680 95

1.8900 2.1314 
t33.387t
51671

0.0005

متوسط 
  المجتمع

 االنحراف
المعياري 
 للمجتمع

فترة ثقة % 95
 اختبارقيمة  لمتوسط المجتمع

t 
مستوى 
  المعنوية
الحد   المشاهد

 األدنى
الحد 
 األعلى

2.01071 .450680  1.8900 2.1314  33.387 0.000 
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Skewness
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1.96ــ0.0512 12   
  )Skewness(  المتغيرات  الرقم
 8590.  نظام معلومات الرقابة اإلستراتيجية  1
 5820.  إدارة األزمات  2

1961.96-(،0582.8590


  



  
  

  
  
  
   

  2016  
  
 

)147( 
 

 
 




 
 


13 13        

 ارتباطمعامل   العبارة
 بيرسون

  0**513.  يتم تقييم مخرجات نظام معلومات التخطيط االستراتيجي بصورة دورية
 0**592.  .ييتم االستفادة من نتائج تقييم مخرجات نظام معلومات التخطيط االستراتيج

 0**450.  للتدريب اإلستراتيجيةيتم مناقشة االنحرافات عن مستهدفات الخطط 
 0**511.  هناك بيانات مصنفة ودقيقة عن نتائج األداء السابق واالنحرافات عن الخطط

يتم تطبيق أحدث البرامج التقنية في مجال معالجة البيانات األمر التي يوفر الدقة والموضوعية في 
 0**499.  اإلستراتيجيةمجال الرقابة 

  0**484.  ساعد نظام المعلومات الشركة على زيادة فاعلية عناصر الرقابة والمتابعة والشفافية
  0**631.  ييتم االستفادة من نتائج تقييم مخرجات نظام معلومات التخطيط االستراتيج

االستراتيجي للتدريب  هناك دليل عمل وإجراءات تحدد كيفية ومراحل انجاز العمل المتعلق بالتخطيط
 0**502.  ونظام معلوماته

 0**635.  يتم محاسبة من يتسبب في إتالف البيانات والمعلومات أو تسريبها أو االتجار بها
 0**625.  هناك إجراءات دقيقة متعلقة بأمن المعلومات ألغراض التخطيط والرقابة

 0**909.  نظام معلومات الرقابة اإلستراتيجية
     0.01عند مستوى معنوية  ارتباط     **

  
0.4500.635

0.05
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0.9090.01
  

 


14 
14  

 درجات  المصدر
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
 Fداللة 

معامل 
التحديد 

R2 
 9.230 9.230 1  االنحدار

  0360. 1.941 54  الخطأ  0.823  0.000  256.803
   11.171 55  المجموع

F2568030000
0.05

1،54  
82.3


  

 


 15     
الخطأ   االنحدارمعامل   المتغير المستقل

 tقيمة   Beta  العشوائي
  المحسوبة

مستوى 
 tداللة 

 6140.  الثبات
 الرقابة معلوماتنظام   0.000 16.025  0.909  0.041

  6620.  اإلستراتيجية
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مكتبة عين .التخطيط لمواجهة األزمات والكوارث، دار أبو العبد للطباعة): 1995(الحمالوي، دمحم رشاد  .8  .شمس، مصر
ة مذكرات في اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي، غير منشورة، األكادي): 2013(الباروني، خالد مسعود  .9 مي ل ): 2004(أبو النصر، مدحت  .10 .الليبية، طرابلس، ليبيا ي دلي داد  إرشاديقواعد ومراحل البحث العلم ة البحوث وإع ي كتاب ف

إدارة فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في ): 2013. (خشالي، شاكر جار هللا، قطب، محي الدين .11 .القاهرة، مصر ،رسائل الماجستير والدكتوراه، مجموعة النيل
 .دراسة ميدانية في الشركات الصناعية األردنية: األزمات
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ة ): 2009(الطائي، دمحم عبد الحسن، ونعمة عباس الخفاجي  .12 ات اإلستراتيجية، دار الثقاف نظم المعلوم   .األردنللنشر والتوزيع، عمان،  
1. Tallon, P. P., & Pinsonneault, A. (2011). Competing perspectives on the 

link between strategic information technology alignment and organizational agility: insights from a mediation model. Mis Quarterly, 35(2), 463-486.  2. Gryszkiewicz, A. (2012). Evaluating Design Principles for Temporality in Information Technology for Crisis Management. International Journal of 
Information Systems for Crisis Response and Management (IJISCRAM), 4(1), 29-46.  3. Hartle, F., Wydra, C., Kohun, F., & Rota, D. (2013). Mobile Technology as 
an ICT Solution for Crisis Management: An ABET IS Knowledge Interest Area for Service Learning Case Study. Issues in Information 
Systems, 14(2).  4. Leshchenko, N. P. (2013). Crisis management of corporate strategic stability, Strategic Management, 18(4), 20-26.  5. Taylor, M. (2010). Organizational Use of New Communication Technology in Product Recall Crises. The Handbook of Crisis Communication, 410.  6. Leshchenko, N. P. (2013). Crisis management of corporate strategic stability, Strategic Management Journal, 18(4), 20-26.   
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 . 211ص . 2001، األكاديمية
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 Dr. Solomon s anti – virus 7.0 
 F – Prot Professional 2.15 
 IBM Antivirus 3.0.1 
 Inoculan Antivirus 5.0 for window95 
 McAfee virus scan 
 Norton Antiviral 
 Pc-cillin Antivirus 6.0 
 Thunder Byte Anti- virus Utilities 8.0.3 

 
http://www1.pcworld.com    


 

1CD- ROM  
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 العدد/ الوصف   الموضوع 

  مساءً  3 إلىصباًحا  8من   فتح المركز مواعيد
 23  عدد الدواليب

كتب، مراجع، مواد سمعبصرية، : المقتنيات
 عنوان 5000أكثر من  .ودوريات وسائط متعددة،

 "جارى العمل على زيادة ذلك" عنوان  500  متوسط العدد السنوي للمقتنيات الجديدة
 شكل اليكتروني فيدورية  20 متوسط العدد السنوي الشتراكات الدوريات

    
 خمس وحدات قراءة فردية إلىمقعًدا، باالضافة  50طاوالت و  8 األثاث المتاح للرواد
وهو نظام تم  LRC ISتستعمل المكتبة النظام اآللي المتكامل  النظام اآللي للمركز

  تصميمه داخل الكلية
 كية لالنترنتشبكة السل إلىأجهزة، باالضافة  6 عدد أجهزة الكمبيوتر

 أقسام المكتبة ووحداتها األساسية
العلوم البحتة  –اللغات  –العلوم االجتماعية  -األديان –العموميات 

 - التاريخ والجغرافيا والتراجم –اآلداب  –الفنون -التكنولوجيا–
  اإلهداءات المميزة –الرسائل الجامعية 

 العمليات الفنية
 الدولي للوصف الببليوجرافيبناء على قواعد التقنين : الفهرسة

نظام ديوي العشري، : التصنيف.وقواعد الفهرسة المقروءة آليًا
الموضوعات وقائمة رؤوس الموضوعات  قائمة سيرز لرؤوس

 العربية
 اإلرشاد، البحث الببليوجرافي، المراجع، التوثيق، اإلعارة،  الخدمات

 .اإلنترنت
  محاضرات األنشطة الثقافية
 في مجاالت المكتبات والمعلومات والبرامج األساسية والكمبيوتر برامج التدريب

 .واإلنترنت
يوًما تجدد لمدة  14كتب لمدة  3يسمح نظام المركز بإعارة  نظام اإلعارة

 .أخرى
  25 متوسط عدد الزوار في اليوم الواحد

 35 متوسط عدد المواد المعارة في الشهر
 قياس معدالت األداء

تقاريًرا أسبوعية وشهرية وفصلية وسنوية لقياس يعد المركز  
 تخاذفي مختلف الخدمات واألنشطة والوظائف ال معدالت األداء

  .المستهدفة اإلجراءات المناسبة لتحقيق المعدالت
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Learning 

Resources Center Information System (LRCIS) 
Learning Resources Center Information System. 

 Main Menu : 
1- Basic Data 
2- Material 
3- Publication 
4- Conference 
5- Transaction 
6- Search 
7- Reports 
8- Calendar 
9- About 
10- Quite 1. Basic Data 
1/1 Dewey Data 
1/2  Author Data 
1/3  Publisher Data 
1/4  Supplier Data 
1/5  Member Data 
1/6  Subject Data 
1/7  Semester Data 
1/8  Country  Data 2. Material 

3. Publication  
3/1 Periodicals 
3/2 Papers 4. Confernces 5. Transaction 
5/1 Student Services 
5/2 Member Services 
5/3 Acquisition 
5/3/1  Material Order 
5/3/2  Material Receipt  6. Search 
6/1 Material 
6/1/1 Title 
6/1/2 Subject 
6/1/3 Dewey Classification  
6/1/4 Author 
6/1/5 Publisher  
6/2 Periodicals 
6/2/1 Title 
6/2/2 Dewey Classification  
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6/3 Papers 
6/3/1 Title 
6/3/2 Subject 
6/3/3 Dewey Classification 
6/3/4 Author 
6/3/5 Periodicals  
6/4 Conferences 
6/4/1 Title 
6/4/2 Dewey Classification 7. Report 

8. Calendar 9. About 10. Quite   
     

      :التخطيط والتقويم    1.6
      . تتوفر لدى المؤسسة سياسات واضحة لتنمية المكتبة وغيرها من مصادر التعلم

      .البرامج التي تقدمها المؤسسة احتياجاتترتبط هذه السياسات ب
      .تتوفر لدى المؤسسة إستراتيجية واضحة لمصادر التعلم ترتبط ارتباطاً مباشراً باألولويات

رامجاإلستر ث اتيجية الخـاصة بتطـوير الب د  حي ذه اإلستراتيجية عن ديل ه ـوم المؤسسة بتع تق
     .الحاجة، كما تتالءم مع البرامج الجديدة التي تقوم المؤسسة بإدخالها

ة  وم المؤسس ز تق وافرة بمرك واد المت ة والم اءة المكتب يم كف ل بتقي ى األق امين عل ـل ع رة ك م
      .المصادر

الب دريس، والط ـة الت اء هيئ ن أعض يم استبيانات آلراء المستخدمين م  تشمل إجراءات التقي
ـدى  دى رضائهم، وم ات استخدامالستطالع م ع متطلب ـدمة م دمات المق اق الخ دى اتف هم، وم

ـلم  ك بالخدمات التالتدريس والتع ة ذل ع مقارن ي المؤسسة، ونطـاق الخدمات المقدمة، م ي ف
  .مستخدمي هذه الخدمات عنها ىتقدمها المؤسسات الماثلة، ورض

    

ة ي  قامت المؤسسة بوضع قائـمة أولويات تتعلق بالحـصول على المواد والخدمات المطلوب الت
      .المستخدمين احتياجاتتتفق مع 

ـة  اء هيئ وم أعض فة يق ورة بص ديم المش رامج بتق ـقررات والب ن الم ئولون ع دريس المس الت
      .دورية حول المواد الالزمة لمساندة عمليتي التدريس والتعلم

اول     ي متن ا ف ب، والمراجع لضمان توافره ة الكت ة بشكل دوري بمراجع يقوم العاملون بالمكتب
     .سسةالمستخدمين لمواجهة متطلبات المقررات التي تقدمها المؤ

     / التنظيم   2.6
ة اعات طويل ا لس ة، أبوابه دمات ذات العالق ـن الخ ادر، وأماك ز المص ة، ومراك تح المكتب  تف

      .لضمان توافر خدماتها في متناول المستخدمين
ب مناسب، وبغرض عرضها حسب نظم  يقوم العاملون في المكتبة بحفـظ الكتب حسب ترتي ال

      .المتعارف عليها
وافر  دمات     تت ـادل الخ ا تب تم بموجبه رى، ي ادر أخ ز مص ات ومراك ع مكتب اون م ـاقات تع اتف

      .واالستعارات
ت  ي انته واد الت ـفء للم ة ك ب، ومتابع دة لتسجيل استعارة واسترداد الكت ة معتم وافر أنظم تت

      .فترة إعارتها
الً  ة، فض بكة العالمي ى الش ات عل د المعلوم وية قواع ي عض ـتبة ف ارك المك الت تش ن المج  ع

     .العلمية؛ لتوفير المادة العلمية الالزمة للمقررات والبرامج التي تقدمها
     .القواعد للحفاظ على بيئة تتالءم مع الدراسة والبحث

       .هاـاقم العاملين بالمكتبة بفرضتتوافر قواعد تنظم السلوك داخل المكـتبة، كما يقوم ط
      .السيئ للشبكـة العالمية ستخداممحتويات المكـتبة واالتتوافر أنظـمة أمن لمنع ضياع 
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      / دعم المستخدمين   3.6
رض ـدمين بغ ن المستخ رهم م ـدد وغي ـالب الج ادية للط ة وإرش ة دورات تدريبي دم المكتب  تق

     .تعريفهم بالخدمات التي توفرها المكتبة لهم
ن المختصين لمساعدة المستخدمين  ا م ى إجراء األبحاث والحصولتوفر المؤسسة طاقم  عل

     .هذه المعلومات استخدامعلى المعلومات التي يريدونها، وطرق 
ا  تستخدم المكتبة نظاما يعمل على االستجابة السريعة لطلبات االستعارة من مكتبات أخرى، كم

      .تتوافر بها خدمات بحث مساعدة لتحديد مصادر المعلومات داخل وخارج المؤسسة
      .طاقم من المختصين المؤهلين في حقل إدارة المكتبات وتكنولوجيا المعلومات يقوم بالعمل

     / المصادر واألبنية4.6  
ة  ا لتغطي ـا كافي ـا مالي ة دعم وفر المؤسس اتت ن  احتياج ا م الت وغيره ب والمج راء الكت ش

     .مصـادر المعـلومات، والفهرسة، والمعـدات، والخـدمات، فضال عن تطـوير النظـام
رض  رى بغ ات األخ ن المكتب تعارة م ت واالس دمات االنترن وفير خ ى ت ة إل عى المؤسس ال تس

      .التقـليل من التزامهـا بتوفير مصادر المعـلومات داخـل جدران المكتبة ذاتها
      .توفـر المكـتبة أماكـن مناسبة الستيعاب الكتب والدوريات العلمية تجعلها في متناول اليد

ي  وافر ف ى تت ول عل ن الحص ين المستخدمين م ة لتمك بات حديث تعلم حاس ـز ال ـكتبة ومراك الم
      .المادة العلمية التي يريدونها

      .تتوافر بالمكتبة معدات تصوير مزودة بنظام دفع مالي كفء
ة      ين العربي ن اللغت ل م رى بك ات أخ ادر معلوم ة ومص الت علمي ب ومج ة كت ـر بالمكتب تتواف

      .البرامج التي تقـدمها المؤسسة واألبحـاث التي تقـوم بها احتياجاتواإلنجليزية لسد 
واء لال ث س ة والبح ة للدراس دمات الالزم ة الخ وفر المكتب تخدامت ات س ردي أو للمجموع  الف

      .الصغيرة، وبشكل يتالءم مع أعداد الطلبة في المؤسسة
      .أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا حتياجاتتوفر المكتبة الخدمات الالزمة ال 1      
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Economist, Financial times, the times, the guardian, the independent 
and the wall street journal,..etc. 
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 .دراسة تطبيقية للجودة الشاملة: خدمات المكتبات الجامعية . فيصل الحداد )1(
   .تقنيات التعليم واالتصال :العقيلى  عبد العزيز )2(
   .علم الحاسوب إلىمدخل  :رياض السيد  )3(
  .تقييم األداء في المكتبات ومراكز المعلومات:  النكستر )4(
   .المرشد في كتابة األبحاث:حلمي فودة،عبد الرحمن صالح  )5(
  .تكنولوجيا التعليم إلىمن الوسائل التعليمية :  يماهر إسماعيل صبر  )6(
الم  -. "اإلدارة اإلليكترونية إلىمن انتقال  ناجح "عبد القادر الكاملى  )7( دورية انترنت الع

   .)2000يونيو (العدد الثامن  ،يالعرب
ان )8( د الحني يم"، احم ت والتعل ديا االنترن ت -. "ملتمي اق اإلنترن ة آف دد ،دوري ، 36 الع

   .)2001مارس (
(9) Library services , available at: 
                      :www.regants.ac.uc/tatelibrary/services.html 

    .ابنية المكتبات العامة والخاصة: ماجد خلوصىدمحم   )10(  
  

  
  



 2016  

 

 

1993. 
2000 

2007 

  
  
  
  
   

 
  
 

)196( 

    
    

     
 

 
18/3/1970 


dr.ashoor1970@gmail.com  





 
1996 2000 

 18/5/2000. 
1/10/2007. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 


 1996
 
 



  
  

  
  
  
   

  2016  
  
 

)197( 
 

 1/10/2010.  
 1/10/2014 

 
 2001 2003. 
 2008 2014. 
 2010 2013 
 2008 2010. 
 2009 
 7  8

/5/2008 
 25 26

/3/2014
 

 
 

 
 

  
  
 

 
  
  

 
   



  
  

  
  
  
   

  2016  
  
 

)198( 
 

 
 

 
  
 

20042013
 

 
 

  
  
 

 
 

 
1  


2007. 2  –

2008 
3  


2010. 

4  
7 – 8 /5/2008

 



  
  

  
  
  
   

  2016  
  
 

)199( 
 

5  


2013. 
6  

2014 
7  

2014. 
8  

2014. 
9  


25 2632014

 
 

 
 

1995. 
 


2003 

 
26 2842005  
 

7 932006 
 

29 3152007 



  
  

  
  
  
   

  2016  
  
 

)200( 
 

 2008 
 

2008 
 

200120082012 
 

2014. 
  
                  



  
  

  
  
  
   

  2016  
  
 

)201( 
 

  
  
  

   
 

  
  .مدخل إلى دراسة الدوريات: العنوان 

  .بديويمصطفى دمحم . د: المؤلف   
  .ليبيا -طرابلس : مكان النشر   
  .دار النخلة للنشر: الناشر   
  .2015: سنة النشر   
.األولى: الطبعة    
  1724 
  144 

  )1(   


2015 



)(20092015







                                                 
  .ليبيا –طرابلس : سوق الجمعة / أمينة مكتبة مدرسة المجد الثانوية للبنات ) 1(
  .جامعة الزيتونة هو االسم الجديد لما كان يعرف بجامعة ناصر األممية) (
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  //جيد   .فاطمة علي أدمحم  1
  //جيد   .عبد الرحمن الشريف دمحم  2
  مقبول  .نواره ضوء حمودة  3
  مقبول  .وجدان نجم الدين سويسي  4
  مقبول  .مفتاح أدمحم دمحم  5
  مقبول  .دمحم وافي صالح  6
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