
ى22/2/2012محمدىجابرىبتاروخى/ىدىىالمدردوةالمكتبةى
 انًُهح سثًب َكىٌ هزا اندضء  فٍأهى خضء  هٍيٍ انًفزشض أٌ انًكزجخ انًذسعُخ :  المكتبات

 انضيٍ انًؼبصش يهى خذاً  فٍ

  انزؼهًُُخانؼًهُخ  فٍانشكُضح األعبعُخ  هٍانًكزجخ  

 خطب أٌ نهًكزجخ سعىو دخىل رذفغ ثهذف رضوَذ انًكزجخ ثبنًبدَبد  شٍء 

  يٍ انًفزشض أٌ َىخذ حبفض ػهً دخىل انًكزجخ 

  انزؼهًُُخ انؼًهُخ فٍ سئُغٍنى َؼذ انكزبة يحىس  

 فٍانًدًىػبد انًخزهفخ ، شًىل يؼُبهب انشًىل فٍ حبخزٍُ شًىنهب ػهً :  المكتبةىالذاملة 

كٍ انشًىل يزؼذد رحًههب ، انًحزىي واحذ ون انزٍوانذػبيبد  – انؼهًٍانًىاد وانًحزىي 

 (  انجصشٌ – انغًؼٍ) انىعبئم 

 ؟؟ىاالهتمامىدواريلماذاىنكتمىبالمكتبةىالذاملةى؟؟ى 

 .وانزثقُف  انزارٍرغبػذ ورشدغ ػهً انزؼهى  انزٍاألخز ثبنُظشَبد انزشثىَخ انحذَثخ  -1

  هى انًحىس انًطهىة حبنُبً   انزارٍأصجح انزؼهى 

 .ه ػٍ َفغك ههح ، يٍ انًغزحُم دخىل انًكزجخ دوٌ أٌ رشفثبنًُرشرجط  –رذػُى انًُبهح  -2

 ىتطورىالمكتبةى: 

 : إنً يفبهُى أخشي  انًكزجخيفهىو بً ُرزغُش رذسَد

 ( يشكض يصبدس انزؼهى ) يشكض انزؼهى  -1

 .انًزؼذدح  األوػُخيشكض  -2

 يشكض انىعبئم انزؼهًُُخ  -3

 .يشكض انىعبئم انغًؼُخ وانجصشَخ  -4

 :ىانيالثالفصلى

 كًصطهح َطهق ػهُهب انًكزجخ انًزطىسح ، سثًب َكىٌ صبحت انفضم:  المكتبةىالذاملة 

 .ثًقبنه ػُهب  66أَشأ فكشح انًكزجخ انشبيهخ عُه  انزٌفزح انجبة هى / د .أ  

 تعروفونىأوىأكثرىولوسىأقلىىأختار:ىالمكتبةىالذاملةى 

انشكم وانًضًىٌ ثهذف رقذَى خذيخ  فٍخ انًزُىػًىاد انزؼهًُُخ بنػجبسح ػٍ يُظىيخ رهزى ث هٍ -1

 نهًزؼهًٍُ ، انًضًىٌ يخزهف وأشكبنه يخزهفخ 

يكبٌ  هٍ –خذاً  يهى  –َىَظ  إثشاهُى‘/ ، رؼشَف د  َىفش ثُئخ رؼهُى يزُىػخ  يذسعٍيشفق  -2

نؼشضهب انالصيخ  األخهضحيغ ..... دوسَبد  –كزت  –صىس  –ردًُغ انىعبئم انًخزهفخ  فُهَزى 

.. 

 ىظلىوجودىمكتبةىذاملةىىفيتقومىبهىتكنولوجواىالتعلومىىالذيالدورى: 

 أخصبئٍشغهذ  هٍإرا كبَذ انًكزجخ رحزبج إنً رطىَش كئَزبج أفالو ورنك وغُشهب وانزطىَش 

 ركُىنىخُب انزؼهُى 



  يٍ انًدزًغ انحبضش َدؼم يٍ انصؼىثخ أو  فٍانًىخىد  انًؼشفٍ واالَفدبسثىسح انًؼهىيبد

 .هزا انحُض  فٍانًغزحُم أٌ َحزىي خًُغ انًؼهىيبد 

  عشَؼخ  اعزشخبع أداحأصجحذ انزكُىنىخُب. 

  انًدزًغ  فٍأصجحذ انغشػخ يطهىثخ الثذ أٌ رزفبػم انزكُىنىخُب. 

 ىاألهدافىالزمىترتبىحدبىاألداسى:ىللمكتبةىالمدردوةىالذاملةىىهدافاأل: 

 .نزؼهُى رذػُى انًُبهح انذساعُخ وثشايح ا -1

 .دػى انزكبيم ثٍُ انًُبهح يثم انزبسَخ واندغشافُب  -2

 نهجحث وانهىاَبد وانزشفُخ  انالصيخرىفُش يصبدس انًؼهىيبد انًخزهفخ  -3

 غشط ورذػُى حت انقشاءح نذي انًزؼهًٍُ وانزاليُز  -4

 رذػُى انًؼهى ثبنًصبدس انًزُىػخ  -5

 انًكزجخ  ثبعزخذاورهزى  انزٍرًُُخ انًهبساد  -6

 . انزارٍؼهًٍُ انزؼهى انًز اكزغبة -7

 .انًزؼهًٍُ انزؼهى انًغزًش  اكزغبة -8

 رًُُخ انزُشئخ انصبنحخ نهًدزًغ نذي انًزؼهًٍُ  -9

 .خزًبػً يثم اإلحغبط ثبنًغؤنُه انؼًم وعط انفشَقإلانزذسَت ا -11

   

 عهُى ػبدل / إػذاد 


