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 متهيد :
  

 

كان التعليااالالتلانبراالااوالتلااب التساان لئابةاايئاةبمساائابلناائااااوابةانب التعلاا  اب  اا  اا

ااااا ا اعأااانتا
ر
يا ااا اتليااا ا ااانماد  اااوادلأاااائيا    ااان

ر
ساااعأال حاااانناانسااان ياباااانا ااا لُاتبةاالااا لااه

لملتزل ااا اااااافالمللااااائاملااارالملواااوالملمعيملااائيابملااارا لااا  لالمللع ااانمابل  ااا انمالتلااانتةناااااافالمللناسااائا

ساااولاملااارالتلأااا ا الع ااانتنيابملااارا   ااااجا لااا ا لأاااائا ااانايئ اب لعااان التعلياااالابلت
ه
أأاااواد اف تاااُا ه

سعأاايسع ابااوا ات اتيعل  نمالت نةبئا ياإبفا    اااه ؤتناتبةاا نتشك الملأاُ  لتلنبرياكيا ه

مابلملع ا تنابلتعيرااولمالتلأالاائالتتااُا ه لقووان ابالاا افلالاالاد اأاائالتعلياالالتلاانبرا اااُالتساال ل

يا أناايهنال ج لباياإبفا ل المااأالئيا للا أثرواةيسيئااوالتعيرولما  ألا روناملراامعيفالت ُب

 

مكاىة املكتبة اجلامعية يف سياسات التعليه العالي يف اجلزائز:             
دراسة ميداىية جبامعات عيابة، قشيطيية وسكيكدة 

  
 :صدـــــمل

 لملأعبئاال جنالائاااك  اادةنس ُااباول  

 يابفسنللاا   لةنااملرااتالااوااك  نماال جنالئا

 دل لاونابابظااانبملوناالتعلياأائااابلتبلثائ اا لااااعن ا

 لملأعبئال جنالائاتعل  ا عللاقابظنبملونابدل لاونا

 إبفاتاالااسعاااأاااوالتواااااائنمالت  اائياايشأ ال لا

 لت الالمل ظملر الملؤلير يالملرزل ائالمللاانةبئيالمل الاااا ا

لن ئابلمل أ انمال خ  ثئاباقاالن رواانملائ ابيسأحا لاالال اال ج ل بااوالملأعبئالملابلابلتب

 ل جنالائال ج لبا ئا عل   ااكن تهنالأوالتسانةئالت طلائاتيعليالالتلنبر 
 

   الكلنات املفتاحية:
 اكن ئالملأعبئال جنالائيالتعليالالتلنبرياةانةئيال ج لبا          

 

 د.سمية الزاحي

 

 أستاذة مساعدة

 رئيسة قسم علم المكتبات

 جامعة باجي مختار 

 الجزائر - عنابة 
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لت طلااائابلت بتااائااثاا الت  اانتنالتأثاملاائابلملسااعأاناتلاا تالت يباائيا  اانتناالاأاائالتبلاا ابا اا ل املاارا

لمللناسااائالملسااعأانا اار ااؤةساانمالتعلياااالالتلاانبريالاعأاانتا  قوااانمااي الع اانتالتلاانتلُاتيألاااائ

ا اا ابلتع ا  ايالاأن ال جا تنابل خا اائابلتملناياائابلتع ةا املارالةاعلأنُا للاانمالمللي ااانما

 بلتعليال 

بحتااتا للااقال جنالاائادتبلةلاانااااوافلياااليا لاا اب  ااائاتيأ عأاا ياا ااُاملااراحنقاائاإباافاكاا ا

اأياانمالتعلياالابلتبلا اب لأاائاألاااالتاااافاالاائاد اا ااك  نتهانادثاالابفل الملأعبئال جناياك  نتهن

امليال لااطنةا ؤتنالملأعبنمال جنالائاتبةلاالنالاملرالتعلأائااوا اُاإةاونانتهناايبلة بنطنابهن

ملرالتتو ائابلتعليالابلتبلا التليلاُابلتعا ة باباااا  ا أانادرهانااا ا الان املارا ياائالتعلياالالتلانبرا

 ابظاملتهاانالتعلياأااائيالتليأااائابلتثلناااائلافلأاا ااااافا   ااا ابنشاااالمللي ااانمابلمللاانة ااااواحااا

املاارال خاااننا لتتااُافلاا اتانااائاتكاا ا  اا ةاايلااُاب أل تاا بر اب يلاابالملأعباائاتبةلااااوالملسااع  األاُب

لتا اااائاتاجنالاائلابايااا ااأااوالت ااابةناد ا لاااةا أكن اائاقااا نالااأواالا ااائالتعليااالالتلاانبرا

يابد ا ا أاااااا ا أةمسااااااوناب لااأواااااانااااااااافااباااااانتااح  ثاااااائياتعيبااااااائا حعانقاااااانمال خنتااااااائاملاااااارال ج لبااااااا

 بلملسعلبيائاتي يبئياألاةن  نابلتبنحثر  
 ا

 املــــحور األول: أساسيــــات الدراســـة
 

 اطكاليـــة الدراسة: .1.1
 

فسااعأ الملأعباائال جنالااائابق تلاانابدلأاتهاانااااوادلأااائال جنالاائاهلتهاانيابةةاانتتهنا ااراقاا  االا

 ع ااا داااااواةةااانتئال جنالااائالتتاااُا تو ااا املااارالتعليااااليالتبلااا التليلاااُاب  اااائالمل عأااا  اب يب اااراااااافا

لملأعباااائاد ا اااا الا للاااااقالاااا ااألالاااا ل ااااااوا اااااُا اااا انتهنالملعلاااا تنات ااااا التعاااا ة ابااااانا لاااا ا

 ا ن التوائئالتع ةيسائابلتبنحثر يا أناال ا أع ا  انتهناتملئنماد ا اتل  المل عأ  التع ة ابد
 

ا  ا ةلااساعأالاحتاتا  ل ابالملعيراولما بفلا ا الاببالاجالتعلياالالتلانبراملاراامعيافالتا ُب

 الع اانت ئابلتسانةااائابلتثلناااائابلتليأااائالتتااُايلمشااوناالااا ال جنالاائا شااك ا اان ابلتلاانتلا

كا ل اااااالاب  ل اااا مااؤةسااااانمالتعليااااالالتلااااانبرالةااااع ن ئاالحعانقااااانمالمل عأااااا ا شااااك ااااااان  ابباااا ت

باع يباانمالتعلأااائ ابحتااتا للااقال جنالاائادتبلةلاانااا ااباد افشااأ الاا االتع اا ةلماكاا الملالاااقا

لت ااااابة ئابلتتااااُافساااانا ال جنالاااائاملاااارادتل ادتبةللاااانيابدلاااالااااااااقا يب ااااراد ا ع اااا ةا نةااااعأالةاااااا ا

الاائيان اال ا ةالملأعبائال جنالاائا اؤثاا شاك اةاياُاااافالملااتبتا   ةال جنالئال الملأعبئال جن

 لتليلُابلمللاملراتاجنالئ ابتلايل االن ااتيع  ةاملرادناح نةناح  ثئابق تاقنالئا  ب ااأعبئا
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حجأوااناباسااع للنالتليأااار  ابالا اا لُالملأعباانما لاانااااااافاتبةلاانالتاااا نالملواالاملااراا تلنةااباااا 

ل جنالنمياحا اد التألن ئاااوادرهانالاليابال جنالائلالةاعأامان  اواااواالاا يابهتاكان اتاأوانا

ب ااااا انتهنا ااااانايئاتكناااااائال خاااااا ال جااااانايرياد  اااااواااااااوادناالسااااالادكااااانت لُااساااااعل ا  ل ااااا يا أاااااناد ا

 لااا  اا ااان الالن ااا للاملااارال جنالااائيااأمعيااافالتيشااانطنمابلت ظااانبفا كااا  الملأعبااانمال جنالاااائا

  ا1د  وا  نحناملرالملأعبئااواغرولنااوالمللالما سببابللاتهنال خانت ئل
 

لب ةاااااااع ن ئاتكااااااا ااااااااانا  ااااااااداااااااااافالمل عأااااااا اااااااااوافيراااااااولماقااااااا  اااااااااواطبالااااااائالملأعبااااااائاألاكنت أاااااااائا

لباااا اقأيئااوالتعيرولمابلتع  ةلماملراياب االاتك  ا ان التعليالالتلنبراملرال ج  2 أؤةسئل

لتسل لماألا رونلاال ا  مالت ابةنابألالأائالتليأائاتا  ااكن ئالملأعبئال جنالائال ج لبا ائا

 بالاأتهنالأواا احنماباقال لمالتتُااسلاامعيفاق ل بال جنالئ 
 

 فزضيــــات الدراســـة:. 2.1
 

اكن ااائالملأعبااائال جنالاااائاملااارالتسانةااائالت طلااائاتيعلياااالالتلااانبرياالااا اكن ااالااالاااانمااتعلاااالا

 لت ةلةئالتتُاةعمعلوال االملكن ئا أنا ار:
 

 لاةالملأعبئال جنالائا نلعأن التعلياالالتلانبراااوا ااُاح ا ةلناملارالتلو اناجالت ةلسا ُا 

 بلت انُاتي نتب 

   ااالتعليالالتلنبراتيأأعبئال جنالائااع يبنمالتع  ةا  الاإاكن انتهناب  انتهن ا 
 ا

 ميهــــج الدراســــــة:.3.1ا
 

إلااااا لتالت ةلةاااائابقأاااا المللي ااااانمابلتبان اااانمالتا ااااائااااااوالتااااانلانابل خلاااانبقالملعليلاااائابهاااانا 

 ل  ااافاب فالت لال ابقأا الت نا بلتعلا ااافاامعيفاد لنتلنيالة أ لنال بن المللهجالت  ملي

 لتبان نمياب ملسرولناب ل   التلاالنما ر الت النة  
 

 . أساليــــب مجع البياىــــات:4 4
 

تيعلاااا اااااافااكن ااائالملأعبااائال جنالاااائالاااأوا ياااكالتلاااولاجابل   ااا يالاعأااا مالت ةلةااائاااااافا

 دةي بر ا جأ التبان نمالت ابة ئاتعليا ابللاتهنادبااكن تهنيابلأن:
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 ا:الدراسة الوثائكية وما يعزف كذلك بالبحح الوثائكي وحتليل احملتوى -
 

اوا اُا طاا اااافاألات اانمابلتل ا  الملا ب ائا نمل لا  اكنتأعابابلمل اامابلملاؤ أالميا

ب ااااا لالتيشاااااا نمالتاةاااااأائااح ااااانبانمياألاتتااااائابلتلااااا ل ر ياحاااااا ا اااااأيلالت ةلةااااائاامعيااااافا

تُافسرواب لألاب لالال جنالئا أاناتا ادثاااااافالملأعبانمالتل   التلن   ائابلتعلااأائيابلت

ل جنالااااااائادبادحااااااا اق ل وهاااااااناكااااااانمل ظملر ابا أ اااااااانمابغراااااااواهتاااااااكاااااااااوالتللن ااااااااالتتاااااااُالاااااااب ونا

 لتتشاي  ا
 

  الدراسة امليداىية: -
 

بهتاااكامللاااااائابلاااالائالملأعباااائادباألاةاااابن التكنالاااائابةل ا لاااا اونادبالاااالملونياب يب اااارادالا هأاااا ا

بلتاااب ال  نةقاائا لار ا اعبانةاااوادقا ا ليايواناباوأواناب ل  ا ااا  ااد ا الا االتل لاا 

 أثرولنااافالملأعبئيابل االت ةلةئاالنبتئامللاائالمللاا ادبالت ةا التا نا أانةهاااا الا اا

 لملؤةسئاداأنتونا 

إ اتةلةاائااكن اائالملأعباائال جنالااائالااأواالا وااانااباانةنااااوااأيااائااللاا نياب يب اااراد ا

جائياحا ايسعلأ ا ااألاةي بر اتلانهااكن ئالملأعبئال جنالاائاملاراالا وانا لي ا  ا لئااله

لملؤةس ُيابا  اللعأنا ابهنيابهتكااوا اُاا أ اائاااوالملؤ االميا  أيواناكنتعانبر:التلاولاجيا

 لتع  ي الت انُيالملبنتيالمللعيانميال   انمابلمل ظملر  
 
 

 . جمتنع الدراســـة امليداىية:5.1
 

د المل ل  األاةنس ُاتي ةلةئال الملأعبائال جنالاائاباكن تهاناملاراةانةانمالتعلياالالتلانبراا أن

اأ عأ الت ةلةئال ال جنالنما  ملئاانائياب االات ال بئاتةلةائال جنالانمال ج لبا ائاكناائيا

 ال ا لال عانةاثاثاقنالنمااوالتشاجاتععلالت ةلةئالملا ل ائابهنياب ر:

 الن ئ قنالئا نبراامعنةا  ال ئا .4

 قنالئاالع ةنا  ال ئاالسل الئ  .2

   ال ئاةأاأ ن ا4955دبماا22قنالئا .3
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 . عيية الدراسة وأداة البحح املشتعنلة:6.1
 . املشتفيدوٌ مً املكتبات اجلامعية:1.6.1

قأوا ةالملسااعملا  واااوالملأعباائا تشاك ا ن اائاااواألاةاان  نابلت يبائيابالاا ا الالتتو راازااإ 

لااكن اااائا ااااا 
 
ل
ه
اااااافالت يباااائا اااااالاتأ ااااونالةااااعلأنتولاتيأأعباااائابلفساااان اائاااانتهل ابالاااا ا باااا باغا بااااناد ا 

لملأعبئال جنالائاملرا    االتعلياالالتلانبراااوا ااُابقوائا اااالملساعملا  وياتأاواكا رهلالتساببا

ابلت لةاا التاا نالتاا ناب  قاا مااااوادقياا الملأعباائيا كاا اإاكن انتهاانابا لةتلاانيابكاا رهلال جأواا ةاألاُب

يسااااعم  الملأعباااائاب لعااااكابهاااانا  اااااانياالاااا ال  يااااقالت ااااا ااااااوالاعباااانةللاد  ااااواألااااااالتاالاااا ةنااااااافا

اتال ا ألي ااانماب لااا  لاا أ اااائااااوالملل اااانمابلتلاااالالتتاااُافسااأحا نةاااعيعن اب لياااا الملكن ااائا

 بهنالملأعبئال جنالائااوا اُاإاكن انتهنابدتبلةلن لتتُا لاةا

 ل عانةالتلالئ:الت يبئ

 اااااالاتأ ااااونااااااا تالت يباااائاملااااارال جنالاااائابفلاااا تا م  ااااانتهلاباسااااع  نتهلاالااااا ا اااالال عاااااانةا

لتلالاااائالتللل ت ااااائالتتااااُا لااااا  ااااااافا لساااااالالمل عأاااا اإبااااافاائاااانماااااااااائااتسيساااايئابالاااااناتل لةااااالا

 لتلش لبائاملرال عانةااملاتلمالتلالئ اشتو ئاال تنياا الاعأنتالتلالئا

 : لسااالال جنالااائاإباافاكيااانميااااا ابقاا تا لااااا  عاااانما ااار ال جنالاانماملااارااالخطوو ألا لى:ووو 

  لساأوناتكيانتهنابفسأانتهنياحا ا لال عانةالتكيانمالملشتو ئ 

 :ل عانةاكياعر اال الت ةلةائا شاك ااشا لةييا لاا ا الال عاانةابةالعار اااوااالخط ألا الثانية

 اا أ اااااائادبةلجا عبااااالااييهااااانادةاااااأن التكياااااانمياباكن ااااالالتلتا ااااائا أااااانا اااااار:اكياااااائالتليااااا  ا ااااار

 انسن ائابلتلي  ا قعأناائابكيائالتلي  ا الع نت ئاباي  التتسارو 

 :بلاااا األاالساااان الملشااااتو ئابلملع لقاااا نا كاااا اكيااااائيابلةااااع لن اغرولاااانيابل عااااانةااالخطوووو ألا الثالثووووة

 االئاانهن 

 :ببلااا ا ل  ااا األاالسااان ياد ااابحاااااوالت اااابةنال عاااانةالت يبااائ اب ااااالاتعلااا تااالخط ألاالزابعوووة

لتسااال لمياالااا ا ااالال عاااانةاطيبااائالتسااالئالتنهنباااائاال ااا لا ااااالات ةلةاااتهلاملااا ناثاثااائاةااال لميا

قلياااتهل:اااااافاتةل ااائاكنااااائا نمللااانىجالت ةلةاااائياااااافالحعكااانإا نملأعبااائال جنالاااائياااااافاإطاااا ا

ُا ااااو تهنال جنالاااائادبالملأعباااائال جنالااااائا اااااُا أ ةةااااولا اااابلاالتعيرااااولمادبالتع اااا ةلمالتتاااا

 ا ن جنالئ 
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طنتابيا يااالتلااااااواا2472بايا اال اكن التل تااقأنبراتيأسجير ا نتسال لمالتنهنباائا

%اااااواكااا االسااالاااااوادقااا ا أثاااا االنةااابا22لتعم ااالالتملا ااارياب ااالا ل  ااا ااالااائانسااابتهنا

ا)طنتبنيابهتكاا437مل عأ الت ةلةئياحا ا أيلا  (:24بالناتيع  ي المل لاااااااااااااااااااااحاملرال ج ُب
 

 3الجامعة          

 القطم

 جامعة باجي مختار

 عنابة

 جامعة منت ري

 قطنطينة

 1955أىت22جامعة 

 ضكيكدألا

ا تا

 لت يبئ
 لتلالئ

ا تا

 لت يبئ
 لتلالئ ا تالت يبئ لتلالئ

 47 4628 84 29 445 43 4226 63 قطم علم النفظ

 22 442 35 3424 472 9 45 علم الاجتماعقطم 

 25 425 43 4228 244 45 4426 223 قطم علم التطيير

 62 5924 297 73 7228 364 66 6 65 328 قطم علم الاقتصاد

 424 646 482 895 433 659 املجم ع

 2472 املجم ع الكلي للطلبة

 437 العينة الكلية للطلبة

 عينة الدراضة (: ث سيع الطلبة ضمن21جدىل )
 
 

 أداة مجع البياىــــات: .2.6.1
 

ا437 ااااالال عاااااانةا ةاااااعبان ا اااااأتلنا جأااااا التبان ااااانماااااااوادااااااالتالتلالااااائالتبااااانت ااااااا تلنا الاضوووووت يا :

ايةل اب  قواااانمالملساااعملا  وااااااوالملأعبااائال جنالااااائيا طنتااابياب ع اااأواةيساااايئادةااائيئا اااا بةاحاااُ 

 ال ن التعليالالتلنبربلتتُافسأحاتةلةتهنا ألاائااكن ئالملأعبئالأوا
 

 املكتبة اجلامعية يف الربىامج الدراسي والزمين للطالب الجاىي:املــــحور 
 

 على استعنال املكتبة: LMDتظجيع ىظاو  .1.2
 

%ا75%ياا57286اااااااااوا اااااااااُالت ةلةاااااااائالملا ل ااااااااائا باااااااار اد ادغيبااااااااائالت يباااااااائادناااااااااانا أثاااااااا ا

 اااب اد التلااان ال ج  اا المل بااقا%ا  نالاانماالن اائياالساال الئابةااأاأ نااااافالتعاا لبريا74277ب

  ابيل تاا  ا قأن ا ن جنالئال ج لبا ئايصجلولااافالت لن اإبفالملأعبئابلةعلأنُادة  تهن
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َدرَّضة الضتعمال 
ُ
شكل )01(: مدى حاجة املقاييظ امل

 املكتبة

 

اااافالةااعلأنُالملأعباائاإباافالت اال بنمالتتااُابلقواالا  باااقالاا لالتلااان ااLMDفصااجا ا ااان ااااافا

 بفلأاأ ياب للاااكن انمالملس اناتي يبئ ا

ااااااوالتعيرااااولمال خن اااايئاملاااارا إ الملأعباااانمال جنالااااائال ج لبا اااائاالا أأنهااااناد ا كاااا  ا ألااااُ 

لتلاانتلا ن اائا لاا ا   اااجاملاااراا اااحنمال ج  اا ناملااراال اان التعلياااالالتلاانبرااااوا اااُا  بااااقا

يالتاا نا لاا  ااااافا  اا  اا أاانه اق  اا ناتيعكاا  وافلعأاا ااااافالتعأل ت قااانمال ج  اا نالووو.د.د اان ا

  اانُاكاانتعليالااااوا لاا اب ةااعلأنُالملأثاافاتا تو االاملاارالتبلاا يابهتااكاحساابااااناتإلاااا اب 

 بةتاملراايفاإ ا التعليالالتلنبرابلتبل التليلُ ا

بلااااا لاااااااوا اااااأ  اد ا   ااااا اااااااوادلأاااااائالملأعبااااائال جنالاااااائاملااااارالتلأياااااائالتعلياأاااااائاب  ليوااااانا

الالتلاااانبراملاااارال ج لباااااياال اااالاال ة ااااناملاااارا مللااااا ابإ  اااان اا اااااحنمالتتاااُايشااااو لناال اااان التعلياااا

  4ب اسخا  تكادلأائابتبةالملأعاُابد  نةيالمللي انماملرالتسانجا ملس 

 

 . مدى حاجة املكاييص امُلَدرَّسة الستعنال املكتبة: 2.2

 

 
 

 

لتعملأرااااواا اااا ل راب اعأاااانتااااااافاافساااانللالت اااااجالتع ةيسااااائالملبعأااااانابل خ  ثاااائاملاااارا لأااااائ

لتالمل،يابللانإا اا ل لمااساعأانااااواامعيافالتملااناير املاراا انُالتعليااالاإبافاد اا ال  اباد ا ا اافا

 ابالااااااا ادثبتااااااالالت ةلةااااااائالملا ل اااااااائاد انسااااااابا براااااااوناااااااااوالت يبااااااائا5 اااااانتليلابلتعلياااااااالا أاااااااناب  ااااااااائل

د المللااااااااان م،التتاااااااااُاااااااااااافالتعااااااااا لبريا ؤ ااااااااا ب ا%ا88274%اب86244%يا88268ل جااااااااانالار ا لااااااااا ةا ااااااااااا

   ةة رهناملرالتلو ناجا ع يبالةعلأنُالملأعبئ 

 

 نعم

 ال
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ااااا أأااواتذةااعنهاد ا اا اااكنااائالملاانتنالتليأااائالت ااابة ئاتملواالاالااانهاالاار ااااوا اااُا

ااااا تااااااوالمللنلااااالميا أااااناد ادةااااي  المللنلاااااناملااااراحاااا اهل اااا اد اااابحاالاااا ا لاااا املاااارالتأثرااااوااااااوا

لمللناااا التليأاااائااالياأاااائابلت بتاااائيابالااا ادثبتااالاإحااا  الت ةلةااانماد المللنلاااانالانبلاااناتع ااا ةا

%اااوادااالتالتلالائيابانبلاناتعلأاائالتص  اائا76  الت يبئاحسابابقوائا اااالتملأااا  ل رات

يابال ا   ةماالنةبنمافلياأائاا   نا  با6%ااواداالتالتلالئ72ب اعأنتااافالتلمل،ات  ا

ملاارا ملاا،ا   اانااد ا لاانالتعليااالا نملشااأامياحااا ا  ااا ااااافالت نتاابااشااكيئاالالاائاتمساايفالاا ا

لئا نالاعأنتااافاا نتةالمللي انمالملعنحئااأنا لمل اااافالةعلأنُاإبفاحيونا كنائالت اجالملأأ

لملأعباااائيابباااا تكا  اااابحااااااوالملع يباااانمالت ااااابة ئاتاااا املااااراكاااا احاااار ااااااوادقاااا التااااعليلاب  تساااان ا

 لمللاملر ا
 

 

 . مزوىة الربىامج الزمين للطالب اجلامعي لزيارة املكتبة:3.2

 

 
 

%ااااافالتعاا لبر(ا  اا ب اد ا ا اانا ولا79223%اب72222%يا7624إ ادغيبااائاداااالتالتلالاائا)

لت اناااُايساااأحاتوااالا   ااانةنالملأعبااائيااأااانايلااا االنةااابناتوااالاااااوادقااا التعلاااا ااييهااانابااااافا ااا انتهنا

 ب ةعملنتناانهن ا
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 :الطالب ووقت اىفتاح املكتبة . بزىامج4.2
 

فلأااا الملأعبااائابااااقالتع الاااالالتااا نافساااروا ااا اامعيااافااتلةلمالتلأ ااااائيادناااااوالتثنالااائا

 بنحناإبفاالع فالتنهنةاباوالت لح نا ب اإبفالتال لئابلتل فا ل الت بلُيابل لالتع الالاملرا

جنالااائيابلملعأثياائاملااراتااالا ثرااوااااواألاحااان االا ماا  األاغااالتالتتااُابقاا مااااوادقيواانالملأعباائال 

اأياتااُالتااعليلابلتبلاا التليلااُ ابامعياافالتااااب الملاا ك ةناداااااياقلياالادغيبااائاداااالتالتلالاائا

%ا  نالااااانماالن ااااائياالسااااال الئابةاااااأاأ ناااااااافالتعااااا لبريا ااااااب ا اااااأ ا54284%اب56244%يا58249

ؤتناإباااافاااااا  ادبالاااانمااأاااا الملأعباااائاالا لنةااااوهلاتيبلاااان اايهااااناااااا ناط  ياااائاتي ةلةاااائابلتبلاااا ااأاااانا اااا

 أأااانهلاااااواااااانتناااااوالملأعبااائابلةاااعياُااااانا تالااا اااااواا أ اااانماب ااا انمياتع ااان قادبالااانتهلا

 لت ةلةائاا اباللااأ الملأعبئ 
 

 
 

 

 بل لالتع ن قاةلق اتلناير :

 اااالا خااا ادا اان التوائاائالتع ةيسااائااااافا اا اائاح االاملاارالتملتااوناا:لىل الهيئووة التدريطووية-

 لا التا بلُياب ارا ع ان قاا45:32إبافاا29:32لت الائاألا  وانشنطنااافااسع  ال جنالائاب اراااوا

 ا اباللااأ الملأعبئ 

حاااا افلاااا ا   ااا  ناملااارابالااالالتلأااا ا ااااالاتلااا  ا  االاااناااااافالتلااا تالتكااانملراااااواا:املكتبوووة الثوووا  -

 ملؤلير ابلاعأنتلنااافالملعلنال  ويا أناد ا لاالملأعبنماالا ملعحاابأالا بنحنياثلالمل ظملر ال

  الاااافا ةااااعلبنُابل   ااااائاملااااراالع اااافالتنهاااانةابفلاااانبتالتلأاااا ااعااااأ انا لاااا التاااا بلُابفييااااقاالباااا ا

 لت اللالتاةلُ 
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اةللا خ ال االملشكيئياحا ابلاللاب لةنالتعلياالالتلانبرالتملانساائاحااا بللنإا لاالت ُب

ملث ال اال خنتئيابااالالملأعبنمال جنالائالتملانسائال علن ئا مل  ااشاب الملأعبنمالتيايائا

ليابلتاا نا أ قباا ا ااا الملأعباانمال جنالااائااملع حاائاإباافادبالاانماles bibliothèques nocturnesل

 نتيساااابئاتيأأعباااانمالتتااااُا لاااا املاااارادبةاااان اح ااااا ئاا22:22اساااان ياائاااائاانهااااناإباااافالتساااانائااعااااأ انا

 نتيساااابئاتيأأعباااانمالتتااااُاا24:22األ تاااائابفشااااو احا اااائااااااابةانشااااا ئيابائاااائاد ااااا اإباااافالتساااانائا

 فشو ا  انااوالتل تئااواحا الملالاقاب  انمالتلل  
 

 الدراسي احملـــــور الجالح: جمنوعات املكتبة اجلامعية والربىامج
 

ب ا لاملارا ا انا ولالت ةلسا ُيااسامعلالتعلاا ا ياLMD االاتعأ ا الت يبئادلأائالملأعبئاملرا اان ا

 اافاا  ا لعأن ابهنااوا نحائالمل أ انمابل   انم 
 

  مدى توفز املكتبة على مزاجع متدصصة: .1.3
 

يالاا الةااعل لث ا م  اانماق  اا نااااافااسااع  ال جنالاانماحاار ا LMD ااان ااأراازلماااوادلاالا

 ااا التوائاائالتع ةيسااائادبالتاجاان التبا لغ قااائال خنقاائال خلالااائاإلنشاان اهتااكالتعم االياألاااااا

لتااا ناالا عأن ااا تاغنتبااانااااا اةانةااائالتتزب ااا ا نملأعبااائياحاااا ا ياااعجاااااواهتاااكا لااالابدحان ااانا ثراااونا

 ل ج   ن النل ل التأعبال  ن ئا نتل   ااوالتعم  نما

 

 
 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

 جامعة سكيكدة جامعة قسنطينة جامعة عنابة

 ال

 نعم

 شكل )04(: مدى ث فز املكتبة عل  مزاجع متخصصة



 

209 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (13)العدد الثالث عشر

 

ارســم
2015

 

%ا69235با%72%يا66224 ؤ ااا ادغيباااائالت يبااائا  نالااانماالن ااائياالسااال الئابةاااأاأ نا)

ااااافالتعاااا لبر(ااااااافاد التأعااابااعاااا ااناملااااراا ااانالما م  ااااوليابهتااااكاةلقااا اتكاااا  ا جاااان ا العلاااان ا

 ب ب الحعانقنتهلامللنااالملأعبئالملا   ئالت نا ع ااااافادةن  نااأثير ااواألاالسن يا لا ا

  ل  ا نالعلنئهن 
 

تأاااوااااانا أثااا التثيااا ا لا بااانا ؤ ااا ب اااااافادرهااالا ااااُا كااا  نهلاملاااراااحيااائالتيمسااانن،اتااالا

 عاااا ااالملأعباااائال جنالااااائااااااافا عاااابا ماااا  اب اااا الاهتااااكالتعم اااالااأاااانايشااااك ا ل اااانا برااااولاملاااارا

ااااااب اب م  اااانما لاااالالااااي ادبلاااان ااد ال ملااااعحااLMD كاااا  نهل احااااا ا لاااا ثاملااااراظاااا ا ااااان ا

ابل  نلنماألاةن  نابلملسرو وا ن جنالئل ياب   فا7طنةبئاب للا أثرواا لا ا ن ئا عليقا أاُ 

لتلشااا لبائاب ة  ااانُيابالا عمااا ااقاااال لماطن لاااناايأااااناالهجااااناابيااااناااااافاتةلةااائا حعانقااانما

ناااافااساع  الملأعبائيادباحتاتاطنالانمابااكن انمالملع اانا أناملراهتكالت ثنبقابألاة  نالملعا اا 

لةتالنبهنلاحتتاإهلا لااعحالتعم لايلننيالت يبئامل ناةلئادباد  وابدحان انا عماقا  اتب اد ا

  لا لا  ثالئاملراا نُاهتكالتعم ل 

 . مدى توفز املكتبة على مزاجع خاصة باألعنال التوجيهية أو التطبيكية:2.3
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فلاااا األااأاااانُالمل قواااائابلتع بالاااانماألاةاااانتابالتابمساااائاتعلاااااالااسااااع  ا ةااااتالن اتاااا  ا

لت نتبال جنايرياحا ا علا اعأنتااييهناملرا ل   ااسع لايابفل اهلمادلأائاال   ا نتيسبئا

%اااااوا لاااالالمللاااانهالتاا نا  ةةااا  ااأاااوالملواالا  ظاااافاا ااانتةا52تيأسااعملا انرهاااناغنتباانا أثااا ا

ااناملااارالملأعبااائال جنالاااائا   اااائالمللااانىجالت ةلةاااائابتاااالالمللنلاااالمالت اااملائيالمللي اااانمالملعااا ل

 ة  ا  ل اانهناال نافلياأائاالنتئيافسولا شك ا برواملرا للاقاألال ل التعلياأائاتاجنالئيا

ب ن ئاملراظ ا أ اا ال جنالانماااافالتاعليلالتا لفيالملساعأااتي يبائيابلاابةنالاعأانتللاااافااانا

  اا8ا نتةاالي انماح  ثئاملرال لالمل نُ  اااالملأعبئااوا
 

بال ا ر التشك اداااا ملنب نابلةلنا ار الت يبائاااواحاا ا ا ااالملالقا الملا ب ائا نناأانُا

%(اد اللاااانإالاااالفاملاااارا58249لتع بالااااائاملاااارالملأعباااائياحااااا اد اااا ادغيبااااائاطيباااائاقنالاااائاالن اااائا)

 ا اروالملالقاا ابلت ثانبقال  ن اائا نتع بالانمابلت لقباانميادااناطيباائاقانالتُاالساال الئابةااأاأ نا

د الملأعبااائاالافلاااننياااااوا لااالاملااارالت ثااانبقا%اااااافالتعااا لبر(ا77242%اب69244الاا اد ااا ادغيبااااتهلا)ا

 لتتُا  الاألااأنُالمل قوئابلتع بالائ 
 

 التل  اا ااااوالتعم  اانماق  اا نياتاالا ااعلالالعلاان اب أأااواإةقاان ادةاابن التاالللاإباافاكاا  

لملالق اايهنا ل ياإلنائاإبفاا  اإملن األاةن  نا أة ا نالملأعبائياحاا ا  قوا رهلاإبافااالقا االا ا

الا عاااا ااااااااافااسااااع  الملأعباااائياب اااا تكا اااا  التلأيااااانمالتمللااااائالتتااااُا اااا ااالتأعاااان اقاااانل لا لاااالا

ر ا اعبااااانةالتعم ااااالا ااااا ب التتو رااااازاااااااافا  اااااا الملساااااعملا  ا أاااااناد ااأياااااائا العلااااان ا أ ااااا ا لااااا

 ألااأنُالمل قوئالتتُا ل  اتي يبئيابلابةنا ةع ن ئاالحعانقنتهلالت الالئ ا
 

 أااناد الملشااكيئا  ااا ا اااالاتكاا  األااأاانُالمل قواائا لاا  ا االمل،التتو ماابا نتيساابئانااا ل ا

ملاارااتااوناالالاائالتساالئالت لحاا نادبالتساال لمال  ن اائا االمل،التعم االااأاانا  لاا ااالباانُااييهاانا

    ل اب اُالتل   ااوا قعأنانمالتبا لغ قائا  ا ااأانالتعيساقا ر األاةان  نابلملأعبائا

ااأاانا ماالاألااأاانُالتع بالااائيابلااب اة  نااائا الااائا  لاا الملاا ظملر ا اا ااب ابثاانبقاالالاائاملاارا

 ااتاااوناالالااائات يبااائاةااالئاالالااائاحتاااتاالا لااا ثالتمل نااا تا تا ااائاطيااابا ملااا،التللااانب واااااواطاااا 

ااا ناتالاانماملاارا ملاا،الت الاال اتأااوا بلااةالاا االملشاانبةلماحبمساائاالنااائا قعأاان اب  ااا ا أ اااتا

  اب الملللار اال  
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 خصائص اجملنوعات باملكتبات اجلامعية:. 3.3

 

 لت يبئااااااا

 اقن ئ

 قنالئا نبراامعنة

 الن ئ

 قنالئاالع ةن

 السل الئ

 4955دبماا22قنالئا

 ةأاأ ن

 نسبئ  أالة نسبئ  أالة نسبئا  أالة

 %48255 23 %24266 39 %27224 43 اعل ائ

 %28222 35 %29244 53 %45272 25 ح  ثئ

 %65264 69 %52222 94 %32248 48 الاأئ

اعلألاااااااااااااااااااااااااااااااااااائاملاااااااااااااااااااااااااااااااااااارا

 لتعم ل
42 6229% 46 8289% 22 46242% 

كنااااااااااااائاااااااااااااواحاااااااااااا ا

 لتيسخا
23 44246% 32 46267% 43 42248% 

 املجم عات باملكتبات الجامعية (: خصائص22جدىل )

 

لمللي ااااااااانمالتليأااااااااائابلتعللااااااااائالملاااااااانتناألابتااااااااائاتيعليااااااااالالتلاااااااانبرياب  االاااااااانا نملأعباااااااانماافلاااااااا 

ل جنالااائاالااانةاتاخأاالااييهااناب لااأواان الانمللي ااانمالتتااُا لعليهاانالملأعباانما اارالتا راازناألاةنةااائا

 ج ل ااااابال   اااااائالملمعيملااااائياحاااااا اد ا  ااااان ال   اااااائالملأعباااااائا علااااا تابالاااااناملااااا  االااااا ناا ااااانتةا

دبالاالملونيااكيأااناكن االاا أ ااانمالمل اانتةالملأعبااائا اانايئاتملاااب المللاااائاانساان ائالمللي ااانما

كنائياباعل اائالملساع  نمابا ن لائاتيألان روالتأأاائابلتل ااائالملعلانة ااييهانياكن الالملأعبانماملارا

بل ا أأنهنااوا يبائالملع يبنماب حعانقنمالتعلياأاائابلتتو   ائيا نإللانائاتاةاع ن ئالتمللنتائا

 9تعيبائالحعانقنمالملسعملا  وااواطيبئاباليأر  ل

 

بلمل أ اااااانمالتتاااااُا  لااااا املااااارا  اااااائابظااااانبفالتعلياااااالابلتبلااااا التليلاااااُيا يب اااااراد ا كااااا  ا

اعل ااائياح  ثاائياالاأاائيااعلألاائاب اانايئا ج ل اابالتعم االابكناااائااااواحااا التيسااخيالاا اا

 ل   نبلاةمعلال عبنةلناملرال  ابقونما ااالت يبئيا أنا ار:
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ا%48255%اب24266%يا27224 باا بالمل أ ااانمااعل ااائااااواحااا اد ااكنتونا نتيساابئاتاااا  :التنوو ع -

لت يباائا  نالانماالن اائياالسال الئابةااأاأ ناااافالتعاا لبرياب ارانساابالالاملئااأاانايلنااُاد اااوا

ا أ ااانمالملأعباائاالا   اااا اانن  ل الملمعيملاائابل خ  ثاائاتذباااائالت ثنبلااائيااأ اانُالتيشاااالتاا ة را

وبنييالت  وا  اال ا انةلمااعل تناباا  ئا عأث املرالتأعبيالمل ةا انمابلتلا لام،ياب تأت

(يااا اااا  الةاع لن اا انُالتيشااااCd-rom; DVDلمل اامياألاالاال التب اا ئا أمعياافاد  لاوانا)

لملنت اااااااااائاالبملاااااااااارالاااااااااا لالت اااااااااا تاااااااااااائ الت ةاااااااااانب الملعاااااااااان االااااااااااوا  تو اااااااااالاب   ةل اااااااااا اب لاااااااااا  ا  ان اااااااااا  

بلتبا لغ قائالمل ق تناملرال جنالئاالا ياُا حعانقنماألاةنةائااوادق ا ك  وا   ريابيسج ا

لملعم  اااائياك ةااااايعر الااااابة عر اتيعكاااا  وياب اااال بئاابلتأعاااابملاااارالاااا لالتسااااانجاغااااان المل اااااما

  12لتيشاياب للاملرا  تو لاب  تول لل

ملااااراا أ ااااانمالملأعباااائيابهتااااكاحتااااتا ااااا ااااااوادلاااالالتشاااااب الت لقاااابا  االااااناب اااارااا:الحداثووووةا-

ا ل بئاآل االملسع  لمالتليأاائالتتاُا ما  التليالابلتبلا التليلاُياتأاواببلان اااافابقوانما اااا

%ااواطيبئال جنالنماالن ئياالسل الئابةاأاأ ناااافالتعا لبريا ااب ا28222با29244يا45272%

هتاكاةلقا اإبافاد ادغيباائاد المل أ انماح  ثئاب رانسباللاملئاق لاب ل ااواثيا التلالائياب 

ااييهااانا لمللعيااانمابةالاااائاا ب اااائالااا ااألا رااونا نلااالئاتعااا ل رواةااا جالتيشاااااأااانا  لااا ال خ اااُ 

ااقال لمالتتُايسعياالونالتأعن املرا لمللن جئالتتُا مل جاملاراااأيائيستهيكابالعنياإلنائاإبفاطُ 

لااااائاالالااائاملاااارااأيااااائا ثراااوااااااواألاحاااان اةااااعئاد ااااوايا أااانا عااااأ االتأثراااوااااااوالمللعيااااانماةااالئاقنا

لمللن جاااائاإباااافالتساااالئال جنالااااائالمل لتااااائ اإ اااااانا  احاااا المللعيااااانمالت ةالااااائااااااوااشااااأامالالعلاااان ا

بإ نحااائا أأاااوا  ااانب ااااااوا ااااُا اعأااانتاااااافا  اااتولكنماملاااراال لاااا اببلااا إالمللي اااانمالتلاباااائا

 بألاقلبائ 

 نابالسااال الئاااااافالتعااا لبريا%(املاااراقااانالتُاةاااأاأ52222%اب65264دغيباااائالت يبااائا)ا التنظووويم: -

(ا اااب ادرهاااناغراااوا%69282يلعلااوب المل أ اااانماالاأااائيا ملأااناملاااراقنالااائاالن اائااااااأغيبائالت يبااائا)

الاأاائياب ملساارواهتااكايلاا تاتكاا  ااأعباانماقاانالتُاالساال الئابةااأاأ نا عاا ااااااافااعم  اار ا

ااأثاااااااا املاااااااارااياااااااالالملأعباااااااانما يساااااااابا ملاااااااا جاغرااااااااوالملعم  اااااااار يا لأاااااااانالملأعباااااااانمال جنالااااااااائا لن اااااااائا

لملعم  ااا  اايهااانانسااابئالااالاملئيابهتاااكااااانا اااللأ،اااااافا لااااالالمل أ اااانمادنا  بااااقاابااانتاا

 التملواةئابلتع يافالتليأار  
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ناظااااااب اانهااااانا ااااا ااااااااا ظملر ااعم  ااااار اببشاااااك ااااااان ا اااااا ب ا لااااااالالمل أ اااااانما لااااا 

باسااااانحنمااأااااا اب مااااا  وابإ نحااااائاكنااااااائاتيأ أ اااااانماباسااااانحنماالنةااااابئا دجااااالالمل أ اااااانميا

  باااااااااقا ااااااااان ا  اااااااايافاايلاااااااااُاباأاااااااااراببقاااااااا تاالاااااااا لماب  ورااااااااازلمالااااااااابة ئاتاااااااا تكاكااااااااانتاا  ا

 بل خ لةمبياباوالتلنتةاد ا  ق ال االتااب اا عألئاملرالتل   ااواقنالن لن 
 

%ااااواطيباائاقنالاانماالن اائياالساال الئا46242%يا8289%يا6229 ااا اا التعمووف فووي التخصووص: -

ملارالتعم الاب ارانسابالالاملئاقا ليااأانايلناُاابةأاأ ناااافالتعا لبراد المل أ اانمااعلألائ

د الملأعبنمال جنالائا  ااا عبناانائاب نايئ احا اد ادغيبائالتأعبالتتُا لعليهنالملأعبئا أ  ا

طن لااانااناااانا   اااائاائااانمااا  ااائاااااواقأوااا ةالملأعبااائيا أااانال التأعااابالملعم  ااائاملاااراا لااا  ا

 اهل اااا يااكيأااااناكاااان التأعاااان ايشااااأ اتالاااااقاالياياااائاةبأاااانايلاااا تاهتااااكانةاااابن ااعليلاااائا نتيشااااااملااااراحاااا

 ااا لئاانااائاكيأاااناكاان اتااا افساا  قاقاااا يا أااناد التاجاان الملكيملااائا نال عااانةاالا لااا  ا  لقوهااناااااافا

ل أ ابق املرال علن الت ثنبقالتتُا  ابا  الئااافالحعانقنمالتلو ناجياانملكيفا نال عانةااواك ا

ياحتااتاإهلااااناحاان اا ااا ا التااول االساالاالا عاان  المللاانةتابتبةالتيشااااباسااعل ثنماةاا جالتيشااا

  ل  االنبأئااش لبائاال االا  ابااافانسبئابت االيايئااوالحعانقنماألاالسن  

د اتاااااالللالتأعااااااباا ااااااا  %ااااااااواداااااااالتالتلالاااااائا96بدفااااااةاملااااااراإحاااااا  الت ةلةاااااانماد انساااااابئاا

لملمع اائادثااااالاا ناملاارا ملاااالملسااع  التعليالااُاتي يباائيا أااناد اا بلااااافا  اااائالتأعاان ياملااراحاار ا

اأغيباااائالتأعاااباا%اد ا لااالالتأعااان اتااام،اتااا اااالااائا ن مملااانتااساااع  الت يبااائ 24نسااابئاا اااا  

لتتُا ع ااااييهنالملأعبنمال جنالائا راابنةنااوا عباالل  ئا ااالال اائاملارا  لادبالاا   اإباف  الا

 دناد التتو رزا ك  ااافالتلأ اانماملراهتكالتعم ل 
 ا

فلااا ال جنالاانما  ل اا لالاانبااملاارادااا لتالت يباائالملع لااا  وااييهاانياااالكفايووة موون حيووخ ال  وو : -

اأااانا  اااا ا لااا  ناااااافالملأعبااائال جنالاااائا لاااا ا ااا اااتي يبااائاألااااا لتالتكنااااائاااااوانساااخالتأعااابيا

%ااااوا42248%يا46267%يا44246بهتكاانا ؤ  االتلعنبجاحاا اد ادالياائالت يبائادنااانانسابع اا

بةأاأ نااافالتع لبرياال ااوا اب اد التيسخاكناائيااأنالت يبئا  نالنماالن ئياالسل الئا

الت يبااااائاااااااافالمللي اااااانما يلناااااُاد األاغيباااااائا لملاااااياهتاااااكيابلااااا لالتااااالللا اااااؤثاا شااااا ناااااااافاح اااااُ 

لت ابة ئابملرالت اللالمللنةب ااأوالت ابةناد ا تزل  اا تانسخالتأعباا ا  ل  اا تالت يبائا

 علا تتزل ا   باقاالانةاالر اإاناانتلُيادباالانةاالارا 
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إ التيسبالئايئاق لااأنايلنُاد اةن تالت يبئااوالمل أ انمالملع ااناملرالملأعبنماتلا

 ع اااااانب احتااااااتانسااااااابئالتثياااااا يااأاااااانا  لااااااا الملاحااااااائاد اا أ ااااااانمالملأعبااااااانمال جنالااااااائاالا عأرااااااازا

اتأاواتكا ابلحا ناااوالا اال   انبلاهتاكاألاثااالملوالابل خنةالاملارا كا  و ن   نبلالملا ك ةن ا

لت نتااااااباب ملن  اااااا يااكيأااااااناكن اااااالالمل أ ااااااانما لااااااا نااااااااوااسااااااع  نمال جاااااا تنااااااااواحااااااا ا  اااااااائا

الع  نتهااااناب أانتهاااانابحاااا لثتهناب ل اوااااانياكيأاااانادثااااااهتاااااكاةاااايبنااااااافا  ااااااائالتعليااااالابلتبلاااا اتااااا  ا

 لت يبئياب ثرونا رالت ةلةنمالتتُا لنبتلادثاالمل أ انمااافاااتبت ئالت يبئ 

لت ةلةنماحا ا ا اإح للناد اإالبنُالت يبئااافالملأعبنماابهتكا عكنا اا التل   ااو

 ثراولاااانا لن اا ا أشاانك ا ثرااونياحااا الفلااننيالملأعباانمال جنالااائااااواالياائالملالقاا التليأااائااأ ااانا

ب ن ئا نتييئالت طلائيابل اانا ؤتناإبفالتعأثروالتسياُااافادتل ال جنالئا كا ياب ن ائاالا انا

اااافالملالقاا ااااوا عاابابا اااماايأااائااعم  اائابح  ثاائيا أااناانلااا اد التعليااالالتلاانبرايلعأاا 

 11د الملأعبنمالملع اانا تب اطاالنااعالئاملرا لااأونابفسارولن ل

 

 . استعنال الفهارض اآللية باملكتبة اجلامعية:5.3
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إ االنتااائالتبلاا ا ااا ب ا ل لااا ا اار:ادالاا ابالااليادالاا اقواا يابد  ااوا  نااائيابحتااتا للااقا

هتااااكافساااايفالملأعباااانماب ن اااائال جنالااااائاانهااااناإباااافالةااااعلأنُالتملواااانةها تااااائياب باااا بااااااوا اااااُا

%ا  اااااااانالتُاالن اااااااائابالساااااااال الئااااااااااافا82256%يا83222لت ةلةاااااااائاد ادغيبااااااااائالت يباااااااائادنا ااااااااايسبا

ةها تاااائ اب ملساااروالااا االتيسااابالتأبراااوناإبااافاد ااا اتااام،اللااانإا  بااااقالتعااا لبرياالايساااعلأي  التملوااان

 ااانا ا كااا الملأعبااانمال جنالاااائلاابنتيسااابئا جنالااائاالن ااائاااااثاا  ااا ااأعبااائاا أااا ال اااوا ااانتي،ا

 لاااااال خ لةااااامبا لااااالا  اااااا الملسااااعملا  وياتأاااااواملااااارالت الااااالا ملساااا ا اااااا اطيبااااائااأعبااااائاكياااااائا

لت ةالاااااائاالاااا لابايااااا اا ااااُانساااابالااااالاملئا تل ابلتلياااا  اانساااان ائايلعأاااا ب ااااااافالتملواااانةها

 نمللنة ئاا اا تالت يبئالملتزل  ا نةعأالةيابحنقتهلالملاخئابلملتزلالائاملارا ثراواااواألاحاان اإلقاال ا

 لتبل الت ثنبلياملراهلمالت الل ا

 أناد ا لاالملأعبنمال جنالائااث ااأعبنماقنالئاةأاأ ناالا  ااااونةهالتأتوب ائا

رواتواااااانااااااااوا ااااااُالتشاااااااب املاااااارااأياااااانماد أعاااااائالتملواةاااااائابلتملواااااانةه ا لااااا ياب ااااااراملااااااراطااااا ةالتعل اااااا

ببنتيسبئاتيأأعبنمالتتُاالا  لُا علنا ا ملونةهابةالائاا ُاملرا ثروااواألاحان اغرواال نا شك ا

ايلاُاباأيااائالتبلاا االا اا لُاملارا اا ةلنالتعليا  اائالتتااُا ع يااباااوالتلاانةااقواا لاببالعاانا برااو ويا

 احيئالت ةلةئا ن جنالئ ل املراحنقئاانةئاإتيهأناملراا

 . خدمة االىرتىت باملكتبة اجلامعية:6.3

د ااابللا  تو ااالاملااارالتلاااا الت لحااا ابلتلشاااا واةاااأئاااااواةاااأنماكااا ااؤةسااانمالتعلياااالا

بلمللي ااانميا أااانادرهااناااااوال  ااا انماألاةنةااائالتتاااُا لاا اونالملأعبااانماملااارالتل اااال خااا   يابهتاااكا

ب اااأااحااا  ثناااااواد اااكنُادبااااائالمللي اااانميا أااانادرهااانا ناعبنةلاااناا ااا ةلاالتواااانا ااا اتيألي اااانميا

دببفا   لمالملأعبنمال جنالائاتي ت  ا نملسعملا اإبفاانتلالتاالأائابلمل ل انالتل  ا نالتتاُا  االانا

  بأئا  تو ل 

تأوالت ةلةئالملا ل ائا ايلاد الت نتبال جنايراالا  لُا لا لااوال االتعللائالأوا

%(اااااافااااا  ا422 يبااائاقااانالتُاالن ااائابةاااأاأ نادقااان  لا ئقأااان ا)الاااا الملأعبااائال جنالاااائياا

بقااا تاالناااائال تو ااالا نملأعبااانمال جنالاااائالتتاااُايساااعلأي رهنياببنتعااانبرااكااا اااااوالملأعبااانما  ااانالتُا

%(ااااوا74244الن اائابةااأاأ ناالا اا اال الاا اال   ااائياداااناملااراقنالاائاالساال الئاايساابئا برااونا)

    ائياحا ا ع اااك ااوالملأعبئالملا   ئاباأعبئاكيائالت يبئا ؤ  ب اا  الةعلأنتولاتو اال
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 تل ابلتليااا  اانسااان ائاااااافاالناااائال تو اااليابفلااا اإاكن انتهااانالااالاملئا ااااالاتأ اااونااااا تالت يبااائا

ب ا ااالتلناانماااافاداا لتاالا بتناااواال انمالتلأا ياب ع يابالةاعلأنتوناحجا لابل عاانةلاالاا ا

 الا لنةبا ا ناجالت نتب 

 

 
 

 
 

 احملــــور الزابع: التشهيالت املتاحة باملكتبة اجلامعية
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لملأعبنمال جنالائاق  لااوالتوانك الملأأيئاتيلأيائالتعلياأائياباوالملولاد ا ك  اافل 

اإتيهااااناا واااا تلا برااااولاببالعاااانا الت يباااائابملااااراا الاااا االا ااااباااااانهلياحتااااتاالايسااااتهيكالت  ااااُ  ملاااارااعلاااانُب

ط  ا ابانا أرزالملأعبنماملرال جنالنمال ج لبا ئادرهنا بنتالأوا  نجال جنالئياحا اد ادغيبائا

%ا  ااانالتُاالن ااائابةاااأاأ ناااااافالتعااا لبريا ؤ ااا ب اد اا الااا ا76264%اب67292بااائا يسااابااااااااااااااااااالت ي

%(ا68267لملأعبئال جنالائاالنةبات ظاملتهناملارال جنالائيا ملأاناملاراقنالائاالسال الئااننغيباائا)

 اب اد اا اللوناغرواالنةبياببنتيسبئاتوؤال ابغراوللااأاوا ااب اد اا الا الملأعبائاغراواالنةابا

 دغيبائاألاحان اإبفالتل لا التعنتائ:ااال تاهتكاملر

ا اللواانااااافادطااال ال جنالاائا ن اائابد التل  اا ااااوال جنالاانما تو اا ااااافااساانحنمابلةاالئياا-

 اأنا ع يباا و تلاببالعناتبي غون ا

ا اللوااناالا اابااااواا اانتةالتثااجاج:احااا ا كاا  االا باائااااوا اانة اااان ادباطا ااقا ن اا ا لنتاائاا-

  ا23ي ا قالت طنُاةاللااأعبئاا أ ا وا نتي،المللنت ئات

غرااااواالنةااااباتاااا بنا حعانقاااانمال  ن اااائ:ا اااااالاتكاااا  التل  اااا ااااااوالملأعباااانما كاااا  املااااراالااااالمياا-

اإبااافالملبناااتادباإبااافالمللااااا لااا اهل ااا يااثااا ا اإتيهااانالةاااعلأنُالتسااااتلاةااا ل اتي  اااُ   ع يااابالت  اااُ 

 اأعبتُاكياتُالتلي  اانسن ائاب قعأناائا جنالتُاالسل الئابالن ئ 
 

 ها:ــوظيفت . تياسب مبيى املكتبة اجلامعية و2.4
 

 أثااااا ا لن ااااائالملأعبااااائاقن باااااناااااااوال ج ل اااااباهلماألاثااااااالتبااااانت املااااارالةاااااعل ن الملساااااعملا  وادبا

امعيملاائاا ملاا ةلل اب ع ياابا لن اائالملأعباائال جنالااائاقأياائااااوال   اانبلابلمللاان م،التتااُا  ليواان

ا لنةاااابالملبنااااتابلت ظاملاااائااكن اااالا يساااابا %ا67232اااااواغرولاااانااااااوالملباااانني ادااااانايةل الت يباااائاحااااُ 

%اااااااافالتعااااا لبرا  ااااانالتُاالن ااااائابةاااااأاأ ناب ااااارا أثااااا ادغيباااااائادااااااالتالتلالااااائياب اااااراهلما66294ب

بئاتالالمااافاإعجن الملسعملا  وا نملبنتابإالبنتولاايا ابلالعلناولا  ياإالاد انسبئادغيبائالت ي

%(ا  نالاائاالساال الئا اااب اد الملبنااتاغرااواالنةاابات ظاملتهاانابهتااكيان اا ا تو اا ااااافااااا نا86267)

اإباافاا ااااخئاالالاائا ع يااابا ط ل ااقااااواابناااتالتكيااائاب لعاا االناااانمااعملاالاائااأاانا  لااا الت  ااُ 

لتع قااا ااااوادطااال اد ااا يابتاا تكااواا اتاالا لاا ااااافاةناا تالت يباائ اب أاانافشاارواتةلةاائاملاارالمل اانُا

ااااوالت لالاا الإ ااأيااائا  لاان الملأعباانمال جنالااائاملاارال ج لباااا أاالاحسااباالن لتلاانات لاللواانا ألااُ 

 لت ببرالت نايل ياللعأنانا نتيناتو االتلأيائااواقأا اق ل وهنياحتتا ك  التلأيائاا اااوا
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 ا أ ااافابق تاةانةئابطلائاملراا نُا لن اا-درهنا ل تاا  اانايائال   ائالملأعبائااسعلبا

ائرهااانافساااأحا عل  ااا ابب الااائاكااا ال ج ل ااابالملعليلااائا ااانملبنتابلمللااان روالت لقاااباا-نمال جنالاااائلملأعبااا

  ا12  بالونل

اااوالت لالا ا  أنابةتابهنا  تكالإ ااأيائا لن الملأعبنمال جنالاائاملارال ج لبااا أالا ألاُ 

وادرهااانالتاا ببرالتاا ناببااراللعأنااانا نتيااناتواا االملسااأتئياااااواقأااا اق ل وهاانياتكاا  التلأيااائاا ااااااا

 عليااااااقا اااااا تكا  ااااااا ادااااااا لُااأ اااااااائيااااااااواا- لاااااا تاااااااا  اانايااااااائال   ااااااائالملأعبااااااائااسااااااعلبا

لململااابتاد ا م اا اإباافاال لاااا االأأاائيا كاا  ا أثن ااائالتاالن اائااااافاحساااوا ااا الاا ااألااااا لُيا

  13 ن ئاب لوانلمشاملراا ااد بحااا اةلاالتعكيملئال التشي التشنغ اتيأسرو ول

 

 
 

 

 

 اءات استكبال للنشتفيديً:ـــ. فض3.4
  ا ب ادلأائابالاأئالملأعبئاملراألات انمالملعم  ئا لناير ادةنةر يالأن:

 ا نتةالمللي انمالتتُا ع ااااييهني  4

 بلتمل ن لمالتتُافس الناالةعلبنُال جأو ةي  2
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ب لااااااةاا ااااان لمالملأعبااااانمال جنالاااااائا ألأاااااائا براااااونابالاأااااائاا ااااانائا ااااااالاتك رهااااانياااااااوا

 حعانقااااانماألاببااااافاتي اااااا ااملاااااياالاااااا ال جنالااااائالااااالاملاااااراحنقااااائاإبااااافااكااااان اااااااوادقااااا الت ةلةااااائا

 بلملالقلئالتملات ئيابللاملراحنقئاإبفال خ لةابلتللنشال جأن رابلتلأ الملشتوإيابللاملراحنقئا

مبيابايااا اايكاا ا اا  ااااوالاا اا حعانقاانماا اان اال  اان التاا نا علاار اإباافالتلأاا ااااافال خ لةاا

اافالملأعبئا  اروااااوادقا ا للااقاةنا تالملساعملا  وياتأاوا انتلاااإبافالملل اانمالت لاللاائا  ا ا

%ا(ااااااواطيبااااائاقنالااااانماالن ااااائاالسااااال الئا69235%اب68233%يا53246د ادغيباااااائالااااااالتالتلالااااائ)ا

 لما ةاااااااعلبنُا نملأعبااااااائال جنالاااااااائاالا تلنةااااااابااااااااا ابةااااااأاأ ناااااااااافالتعااااااا لبريا ؤ ااااااا ب اد اا ااااااان

 دا لتلليااأناالا ع اااتولالملكن المللنةباتي ةلةئابلتبل ابلتلان ا أمعيفاألااأنُ 

 . وفزة العاملني باملكتبة الستكبال وخدمة املشتفيديً: 4.4
 

بظاانبفالتلااناير املاارالملأعباانمياباااواد ا لاانابد  ولااناحا  اائا يااكالملا ب اائا نتعلنااا اا تلاا  

لملبن ااا الملسعملا  ويااوؤال المل ظملر الت  وايشيي  ال االت ظنبفايشكي  ابلقوئالملأعبائيا

بدةي بنااوادةنتابالتتس  قابق  الملسعملا  واإتيهن ابايا ااايب را  اروالملا ظملر المللنةابر يا

لا نتعك  والت ابةنالت نا تلنةباا الحعانقنمالملسعملا  ويابإة نتللاب  قيهولااوا  ب  ل

 دق ا للاقاةلنللاتل  الملأعبئ 
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ملاااراقنالااانماالن اااائياا%64229%اب72256%يا72233 اااا ادغيباااائالت يبااائا يساااباالااا ةما اااا

د ا االا عا اااملارااأعبانتهلال جنالاائالتلا تالتكانملراااوالملا ظملر ا أانا تلنةابااالسل الئابةاأاأ ن

ااااا ادااااا لتللابلحعانقاااانتهليااأاااانا  لاااا الملأعباااائاغرااااواالاااانتةنااااااافالتعلااااا ااااااافالحعانقاااانماكنااااائا

 لتاببنتعنبراائ التتزل  الملسعأاالت نافشو اادا الت يبئالت لةت واإتيهنياب  لالتلأ ااافا يباتهن 

لت يباااائالت لااااا  واإباااافال جنالاااائياالا لن ياااا ا  اااانتناملااااراااااا تالملأعبااااار ا أاااانا أملاااا ا يبااااائالحعانقاااانتهلا

 ب  ائاطيبنتهل 
 

 احملـــور اخلامص: الفزضيات يف ضوء معطيات وىتائج الدراسة امليداىية

 تكييه ىتائج الفزضية األوىل: .1.5
 

 املكتبة الجامعية باهتماد التعليم العا:ي من خوالل حوو رها فوي الارنوامد الدرا و    ثحظى

 ىالشمن  للطالب.

ااااوالتملالااائالملعليلاائا ااأ اتيأأعباائال جنالااائااكن اائابح اا ةا تلاا اثبتاالااااخئالتشاا ااألاُب

 لأوالتلو ناجالت ةلس ُاتي نتبيابهتكاتيلعنبجالتعنتائ:

%ا  نالاااااانماالن اااااائياالساااااال الئابةااااااأاأ نااااااااافا74277%اب75%ياا57286دغيبااااااائالت يباااااائا)ا-

يصااج ااااافالةااعلأنُالملأعباائااLMDلتعاا لبر(ا ؤ اا ب ااااافاد ا ااان التعليااالال خاانبرالملساالتا اااا

 ل جنالائ 

%ا  نالااانماالن ااائياالسااال الئابةاااأاأ ناااااافا88274%اب86244%يا88268دغيباااائالت يبااائا)ا-

 لةعلأنُالملأعبئ التع لبر(ا ؤ  ب ااافاد المللن م،التتُا  ةة رهنا ع يب

%ا  نالااانماالن ااائياالسااال الئابةاااأاأ نا69235با%72%يا66224 أاااناد ادغيباااائالت يبااائا)ا-

 اافالتع لبر(ا ؤ  ب ا  ااالملأعبئااافا عباملرالتعم  نمالتتُا  ةة رهن 

ا%ا  اااانالتُاالساااال الئابةااااأا ن(ا ؤ اااا ب ا اااا ااالملالقاااا ا77242%اب69244بدغيبااااائالت يباااائا)ا-

 %58249ابلتأعبالتتُا م  األااأنُالمل قوئالتتُا كيمل  ابهنيا ملأنا
 

دغيبااااائاا-دااااانال جن اااابالملعليااااقا أكن تهاااانالااااأوالتلو ااااناجالت انااااُااثباااالانسااااباناالاااا ابهتااااكا اااااالاتااااا:

%ا  نالاااااااااانماالن اااااااااائياالساااااااااال الئابةااااااااااأاأ نااااااااااااافالتعاااااااااا لبر(اا79223%اب72222%يا7624لت يبااااااااائا)

لااا ايسااأحا نتاا لن اإباافالملأعباائلادناد الت نتاابا عاا اااااااافا ؤ اا ب اااب اائالتلو ااناجالت ةلساا ُا 

 باللات  نةنالملأعبئابلتعلا ااافا  انتهن 
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%ا  نالااااااانماالن ااااااائياالسااااااال الئابةاااااااأاأ ناااااااااافا54284%اب56244%يا58249دغيباااااااائالت يبااااااائا)ا-

لتبلثاائلالتع لبر(اا ؤ  ب ادرهلاالا ع ااب ااافابالالاكان اتيأكا ثاملارالملأعبائابلتلاان ا أاأانتولا

 بهتكاتيتزلاوا ر اباللاتةلةئالت نتبابباللااعحالملأعبئ 

بهتاااكايلناااُاد ااا االا ااا لُا لااااااإبااافالملأعبااائا أ ااااخئاإتلة ااائاملااارال جنالااائيابتااام،اللااانإا ا رااازاااااافا

ألاتبلةالتليأااائابلتبلثااائابلتبا لغ قااائالتتااُا ؤت هاان ادناد ا لعأاان اال اابااااافابق تلاانياد  ااوا

   لال   انمابلمل لتاتيابلت ااوالفسن اباللااعلوناب ل
 

 تكييه ىتائج الفزضية الجاىية: .2.5
 

   .ىفز التعليم العا:ي للمكتبة الجامعية متطلبات التط ر في إمكانياتها ىخدماتها 

 إ ا لاالال االتملالائااوا اُالتلعنبجالملل يئاملرال ج ل بالتعنتائ:ا

لملأعبااااااااائاالا عااااااااا اااااااااااااافالملرااااااااازلمالتعنتاااااااااائ:ا:ا اااااااااا ادغيباااااااااائالت يبااااااااائاد المل أ اااااااااانمااملجم عوووووووواتا-

ا  نالاااااااانماالن اااااااائياالساااااااال الئابةااااااااأاأ نااااااااااافالتعاااااااا لبر(يا%84245ب%78234%يا72296لتعلاااااااا  )ا

  نالااااانماالن ااااائياالسااااال الئابةاااااأاأ ناااااااافالتعااااا لبر(ياا%74278با%72256يا%84228ل خ لثااااائ)ا

ةأاأ نااافا  نالنماالن ئياالسل الئاب ا%83288ب%ا94244يا%93274لتعلأقاملرالتعم ل)ا

  نالااانماالن ااائياالسااال الئاا%89252با%83233يا%85254لتعااا لبر(يالتأملن ااائاااااواحاااا التيساااخ)ا

بةاااااأاأ ناااااااافالتعااااا لبر( اداااااانااااااانافلياااااقا من اااااائالتعلااااااالياالااااا اد ااااا ادغيباااااائالت يبااااائا  ااااانالتُا

%ااااافالتعااا لبر(اد المل أ ااانماالاأااائيا ملأاانا ملاااةاهتاااكا65264%اب52222الساال الئابةاااأاأ نا)

 ( %69282دغيبائالت يبئا  نالئاالن ئا)

اااااائالمل ي بااااائابلملكن ااااائال خلالاااااائيا أاااااناد الملأعبااااانماالااأااااانايلناااااُاد المل أ اااااانماالا لااااااةا ننلأ

  ع ااااافاةانةنماال تنابا ب طئاتبلن المل أ انماب لأاتهنابفسارولنا شك اايلُ 
 

  نالاااانماالن اااائياا%422%اب82256%يا83222:ا ؤ اااا ادغيبااااائالت يباااائا) ااااايسباالفهووووارص آلاليووووة -

ااائا نملأعباانمال جنالااائيا اقاا اهتااكاالساال الئابةااأاأ نااااافالتعاا لبر(اااا  الةااعلأنُااواانةهايت

إباافا   اا  ا  باااقالتملواةاائا تااائيابلتتااُافلاا اقاا  ااااوااأيااائاح ةاابئالملأعباانمال جنالااائالتتااُا

  ؤتناإبفا    االتلأيانمالتمللائابهنيابإ عن ادتبلما ل اح  ثئ 
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الساال الئا(يابدغيبااائاطيباائاقنالاائا%422 ؤ اا اكاا اطيباائاقاانالتُاالن اائابةااأاأ نا)االانترنووت:ا-

ااااااافااااااا  الةاااااعلأنُا  اااااائا  تو اااااليان الملأعبااااانمال جنالاااااائاالا ااااا لُاالا عااااا ااا لااااا اااااااافاكناااااائا

لملل ااااااانمالت ااااااابة ئاتاااااا تكااااااااواا اااااان لماب اااااابكنمال  اااااانُياكاااااا  ا ل ااااااوناملااااااراالااااااالماح  ثاااااائا

 بال بتئانسبانياإلنائاإبفاألاثنثابلتع ورزلمالت ابة ئات تكاباافاةدةونال خنةبنم 
 

%ا  انالتُاالن ائابةاأاأ ناااافا76264%اب67292:ا ؤ ا ادغيباائالت يبائا)اااملكتبةم قع ىمبنى ا-

لتعااا لبر(اد اا الااا الملأعبااائال جنالاااائاالنةااابئا لأااالا  لقااا لنالاااأواةاللااائال جنالااائيا ملأاااناطيبااائا

ا53233قنالاائاالساال الئا ااا ادغيباااتهلا) %(اد المل الاا اغرااواالنةاابيا اااالاتلاا  اةااو تئالت  ااُ 

 الا ال جنالئ اإتا ابلتعلا اايا الأوا

%ا  ااااانالتُاالن ااااائابةااااااأاأ ناااااااافالتعااااا لبر(اد اابااااااننيا66294%اب67232ب ؤ ااااا ادغيباااااائالت يباااااائا)

%(ا اااب اد ا68267لملأعبانمال جنالااائاالنةابئات ظاملتهاانيا ملأانادغيبااائاطيبائاقنالاائاالسال الئا)

اافااا نالملبنتاغرواالنةبيابيل تاهتكاتك   اابنةناااواالناانماتةلةاائاباكن اباإتلة ائاا  اائاا

 ط ل قيالةعلأيلاتعؤتنابظاملئالملأعبئا أنالرهناغرواالنةبئات بنا حعانقنمال  ن ئ 

%ا68233%يا53246داااااااااانا نتيساااااااااابئاتمل اااااااااان لمالةااااااااااعلبنُالملساااااااااعملا  واااؤ اااااااااا ادغيبااااااااااائالت يباااااااااائا)

%ا  نالااااااانماالن ااااااائياالسااااااال الئابةاااااااأاأ ناااااااااافالتعااااااا لبر(ادرهاااااااناغراااااااواالنةااااااابئاناااااااا لتللا69235ب

انقاانتهليا أاانادرهااناغرااواالن ياائاتيع ةاا ااسااعلبااااا ا  اانتنالمل أ ااانمابدااا لتا ن جنالاائاب لاا  الحع

 لت يبئ 
 

 لعاان الملأعباائاتيأاا ظملر انتل ااواان ا ثرااونيااواالالتلل اااالمللاااإاملاارالملأعباائياتأااوااامل ظفوو  :ا-

%ا  نالانماالن ائياالسال الئابةاأاأ ناااافا64229%اب72256%يا72233 ؤ  ادغيبائالت يبئا) ا

 لتع لبر(اد ادا لتللاغرواكناائا   ائالملسعملا  وابالا تزل  اا ا  ل  ادا لتالت يبئ ا
 

 مة:. اليتيجة العا3.5
تيأأعبائال جنالااائال ج لبا اائا  اامبااااوا لعأاان ااااوالتوائاانمابلتسااي نمالت  ااائياتأااوا

لااا لا لعأااان ا   ااافادحان ااانا نتلشااا لبائابلنلااا ل التعم اااا الملسااابقاتاحعانقااانمال خلالاااائاملااارا

ا ااااااانُالملباااااااننييالملااااااا ظملر يالملرزل اااااااانميالتع ورااااااازلم ااأااااااانا  لااااااا ا اكن اااااااانمالملعنحااااااائابلملأل حااااااائا

 لاااا  ا شااااك اغرااااواايلااااُابالا عأااااافاااااا المللاااان رويالملع يباااانماب حعانقاااانمال خلالااااائياتيأأعباااانما

 ببلا لااوالململو  ال خلالياتيأأعبئابانا  باد ا ك  اايا املرالتل اال خ   يااأنايلنُادرهنا
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الا لاةا نملكن ئالمل ي بئا ل يابال ايل تا ملسروال لالت ل الت نافلمش الملأعبنمال جنالائاإبفا

بقااا تالائااائاب اااائاااااافااساااع  اب لةنالتعلياااالالتلاانبراتهاااعلابهااانا  اااملئا ن ااائيالااا لالملاااااقاااا  ا

اافادلأاع ابحا  ع املرا ان التعليالالتلنبراإالال  االا لاا أعن لئاتالالئاباسعأانااواطاا ا

 لت  لةنيال ااألا روناالا ع ااااافا ان نمابلضخئا ن ئا نملأعبنمال جنالائ 
 

 املكرتحـــــات:. 4.5
 

 لن ااافالت ةلةئالملا ل ائاب عنب ونياال ا  لااوالملولابلململا ا ل  لاالتوحنماةبمسائيا

 ال ايسنللا  بالوناملرا االائااكن ئالملأعبئال جنالائاملرا يائالتعليالالتلنبرياب عأث املر:
 

بقااااا تاةاااااي ئااا   اااااائاهلماب ااااان ئابلضاااااخئااااااااافالملأعبااااائال جنالاااااائاحتااااااتا عااااان  الحعانقنتهاااااانا  4

بااقالمللاان روالت بتاائيابفشااا اااافااأيااائاح ةابتهناب  ب اا لنا نإلاكن اانمالمل ي باائاب    الانا

 باقا  ئابطلائاا ةبةئ 

إ  لةافشايلنماالاأئاتكناائاق ل ابالملأعبانمال جنالاائاحتاتاالا م ا افساارولناب لااأوانا  2

 إبفالقتهنتلمااات ئاباش لبائ 

دبالنمااعحالملأعبئاحتتافسأحاتيابلتاااافال اعا اائانتهلاطيبائادةان  ناببانحثر اااواا  ةا   3

  ةعملنتنااوا  انتهنابا أ انتهنا نة ادبالنمالتلأ  
 

 اخلامتـــــة:
 

لملأعبااااانماقااااا  اااااااواالا اااااائالتثلناااااائاملااااارالمل عأااااا التبشاااااانالمللن ااااااياببلقوااااائاح ااااانة ئا

لمل عأاا املاارالتااعليلابلمللاااائيااكيأااناباااامااؤةساانمافلأاا،اةة اائالاا لالمل عأاا اب اا اا اإباافاحااقا

لمل عأااا الملمعيملااائالتااا الابلتعأ اااا اتيأأعبااانمياكيأاااناكااان اهتاااكااع ل  ااانااااا اإ  ن اااائالااا االتلااااانيا

 بكيأنالنلأ،اد  نااافاإ  ن ائالت بةابلتيشن ابل   انمالتتُا ؤت هنالملأعبنماملرال لالمل عأ  

ئال جنالااااائيابإ ااكن ااااائال جنالااااائا  ااااال ااكن ااااائاإ ااكن ااااائالملأعبااااائال جنالاااااائا  ااااال ااكن ااااا

األا اااااا  اإ ا لت بتاااائيااأ لأاااانا كاااا  ااكن اااائالملأعباااائااااااواكاااا اتبتاااائا كاااا  ااكن اااائالت بتاااائا اااار التاااا ُب

  يابهتكااااااابتالا ج ت ايالالتلنبرياااااااائال جنالائاب  اروااع يبنتهنال اتالاتيعلااااااا لعأن ا نملأعب

لتعلياأااااائاب لااااا  ااااااواد اااااكنتونا نتيساااابئاتي نتااااابابألاةاااااعنه ا عاااا ارواا ااااان ا اااا الالتلأياااااائا

ب أأاااواد ا كااا  اتعلااااالاب االاااائالملأعبااانمال جنالاااائالتااا بةالتأبراااواملااارا لسااار ااساااع  ال جنالااائا

 ل ج لبا ئاب ا اوهنالأوالتتول مبالتلنملائ 
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ب لعاااان الملأعباااانمال جنالااااائاحتااااتا ااااؤتنادتبلةلااااناب لاااا  ا اااا انتهنا أاااانا للااااقالحعانقاااانما

لاةا أكن ائااوأائاملارا اان التعلياالالتلانبرا ناعبنةلاناااالاناتا ااع يبن ا ا
 
ْ ا 

 
لتعليالالتلنبراانهنانأ

أعبانمالتتشايلائابلتبشا ئابلملنت ئاباقاانا   ايلاإتاا المللان روالت بتاائالمللعأا ناملارالمل انُ اانمل

 ااااا أئا  اااان الت نتاااابياا ااااُاللت لقواااائابحيلاااائالت  اااا ااLMDل جنالااااائاملااااراكاااا التاااالالاب ن اااائا

تيألي انمالمللنةبئابلملأاملئاا اقأو ةابا عأ ال جنالئابلملل قا لض ُا ع اروالملع يبنماحتاتا

 ابايااااااا ااناللعأاااااان ا نملأعباااااائال جنالااااااائاب اااااا اروا44 لاااااا  ااالاااااانا  اااااا انماالنةاااااابئاتكاااااا اقأواااااا ةل

 اااابة ئاتع   الااانيابقليواااناااالاااناااااناااملااارااأياااائالتعلياااالالتلااانبرابلتبلااا التليلاااُيالتشااااب الت

 يل اال الاق لا ناباوأناق لا للال ياحتتا  أواق تتهأنابااتبت تهأن 
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Abstract: 

 

The    university    library    is   a  

Primordial   component  of   the  

university, it takes an important 

 part  in achieving the university objectives and functions. 

The university library itself needs to realize its objectives 

and functions to have a permanent support from its 

tutors, including qualified employees, an appropriate 

funding, a suitable location and building and recent 

collections. The evaluation of these aspects of the 

university library will allow to define its place in the 

national policy of higher education. 
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