
التسيير اإللكتروني للمكتبات
موجه لطلبة السنة الثانية علم المكتبات

بن مصباح وسام: من إعداد األستاذة



تبات لقد ظل تعريف الحوسبة محصورا في خواص معينة منذ دخولها إلى المك

:وهوكاآلتيعقد الستينيات وحتى مطلع عقد التسعينات مع مطلع

ام من خالل يضم كافة فعاليات وأنشطة األقسقيام المكتبة بإنشاء نظام متكامل•

Integratedقاعدة بيانات واحدة  system

نظم تعتمد على بيانات في الغالب غير مدعمة بالصور أو الصوت أو•

.الحركة

بكات وبالذات والشالتعريفات قد تغيرت بتأثير تكنولوجيا االتصاالتهده إال أن 

:عرف أيضا  الحوسبة في المكتبات أو حوسبة المكتبات تفأصبحتاإلنترنت

مفاهيم عامة حول حوسبة المكتبات



بناية األربعة لبالجدرانلم يعد مرتبطا  المعلومات اإلتاحة إلى مصادر •

المكتبة

ة ى مدار الساعلعإمكانات الشبكات العالمية والتي تقدم خدمات ظهور •

ا هومات حول العالم والوصول إليلأرجاء المعمورة جعل توفر المعولكل

.أمر في غاية البساطة

بل أصبحتيةلم تعد البيانات في قواعد البيانات وقفا  على البيانات النص•

Multi Mediaصورة ثابتة ومتحركة وصوتية والمعروفة بال•

ثم غرافيا جإمكانية التجول الحر واستخدام قواعد البيانات العالمية البعيدة •
ى لعالمتكامل بشكله النصي downloadبوتفريغه وبلاختيار المط

ا مباشرةهطباعتقرص أو 



Automationميكنة/مكننة

، وبةلباألعمال المطالمناسبة لقيامزةهواألجالمكائن، استخدام المكننةوتعني •

رة لإلشاحلالمصطذا هما يستخدم كثيرا. محدود من قبل اإلنساناشرافمع 

نقول ف. والخدمات في المؤسساتاإلجراءات مكننةإلى استخدام الحواسيب في 

 Libraryالمكتبةمكننةو Office Automationالمكتبمكننةمثال
Automation  اهوخدماتإجراءاتها حوسبة أي.



:ياالمكتبي في عصر التكنولوجبهأن يتمتع مايجب

:بالمكتبيقبلمن يحمل  المهأن يجمعما يجبأهم إن •

.التي تتم داخل المكتبةيكون لديه علم باإلجراءات 1

.لمكتباتفي اهاستخدام الحاسوب وتطبيقاتأن يتمتع بمهارات 2

التعامل مع الشبكات وبالذات اإلنترنت3



لماذا الحوسبة في المكتبات ؟

د عدة عموما  البد من اإلشارة إلى أن حوسبة أنشطة المكتبات يعود بفوائ•
:باآلتي نلخصها يمكننا أن 

ومات أفضل، ألكبر عدد ممكن من المستفيدينلمات معخد1.

ي ، وارتفاع ففةلالمختهاومات ومصادرلفي المعالهائلةاالزيادة مواجهة. 2
ات مكتبللوانكماش في الموارد المالية المتاحة تراجع ا، يقابلههأسعار

.وماتلالمعومراكز 

وتقديم الخدماتاإلجراءات د في هتوفير الوقت والج.3

األخرىوالمراكزتعاون مع المكتبات للتوفير أرضية مشتركة .4
إتاحة .والمراكزوالتقاسم في الموارد المتوفرة بين المكتبات اإلشتراك.5

(Online)ى الخط المباشرلعالمحوسبرسهالفومات، وخاصة لالمع
ا هالتي تستخدمالبطاقيةارس هوالففي حجم السجالت الورقية يصلالتق.6
لمكتباتا



التخطيط لحوسبة المكتباتمراحل 

سبة في مجال التخطيط لحوعليهاد يالتأكأساسية ينبغي مراحل سبعة ناكه
:المكتبات

ل الحصوو متوقع هتحديد مادافهباألوالمقصود :االهدافة تحديد لمرح. 1•
ساؤالت تلىعي إذن بمثابة إجابات دقيقة هف.قياس للة بلقانتائج منعليه 

:بالجوانب اآلتية قلتتعمترابطة ومشروعة 

ماذا الحوسبة؟ ل✓

؟سنحوسبماذا ✓

أين نبدأ بالحوسبة؟✓

متى نبدأ بالحوسبة؟✓

؟زةهالجاو البرمجيات زةهفنا النظم واألجلستككم ✓



والوظائفبينوالتوافقالمطابقةوالمقارنةةلمرحيهو:التوافقوالمطابقةةلمرح.2

كفاءةبالالوظائفذههالنجازالبرمجياتهتقدمأنيمكنوماا،هحوسبتوبلالمطاألنشطة

.المطلوبة

،اسبامننظاماالمرشحةوالبرمجياتالنظمبينمنانتقاءآي:االنتقاءواالختيارةلمرح.3

.مرونتهاواالستيعابيةقدراتهاوتقييم

النظمبينمناألنسبواألفضلباختيارقراراتخاذأي:القراراتخاذةلمرح.4

ومتابعةشروطو،وبةلالمطالعقودإعدادوزةهالمجةهالجومفاتحةالمعروضة،

المتعاقدينطرفينللالمسؤولياتتحديدوثهوتحديتطويرالبرنامج

فترةبعداءهوأدالنظامتقييمبالتنفيذالشروعةلبمرحويرتبط:بالتنفيذالشروعةلمرح.5

نمدتأكللوذلك.االختبارةلبمرحعادةر،وتعرفهأشستةلىاثالثةعادة،وتكونمناسبة

وفيذالتنأثناءمفاجئبشكلرهتظمتوقعةغيرمستجداتأيةيلعوالوقوفالعملسالمة

أوالمركزبينماالكاملالتعاونخاللمنا،هلالمناسبةوللالحإيجادثمومنالتدريب،

.هامعالموقعالعقدبنودوفقزةهالمجةهالجوالمؤسسة



البرمجيات الوثائقية المستخدمة في تسيير 

:المكتبات

كافةأووظيفةأتمتةيلعقادرةوماتيةلمعبرامج:الوثائقيةالبرمجياتتعريف1•

فياتوملالمعواسترجاعمعالجةتسييريلعوتعملالوثائقيةةلسلالسوظائف

األوامرمنمجموعةعنعبارةيهالوثائقيةالبرمجيات.الوثائقيةالوحدة

طرفمن،أيلياأالمكتبةاهبتقومالتيالفنيةالوظائففلمختتنفدالتيوالمعطيات

خدمةمندالمستفيلجميورفةتلومخمتنوعةخدماتبإتاحةأيضاتقومكماالحاسوب
الشبكاتلىعالمحتويإتاحةاليارسهالففيالبحث



كيف تتعامل مع المجهزين؟/ كيف تختار برنامجاً جاهزاً 

اقرأ العرض بدقة

.قيققارن معطيات العرض مع متطلباتك الخاصة ومدى التوافق وإمكانية التح
.ادعوا المجهز لجلسة مناقشة العرض المقدم

.(Demonstration)اطلب منه أن يقدم لمكتبتك عرض تفصيلي
.تأكد من وجود الدعم الفني للبرنامج وفق مواصفاتك وطلبك

.تأكد من وجود التوثيق للبرنامج
.أكد على أهمية وضرورة التدريب وفق مراحل تحددها أنت

.الصيانة ومدتها دون مبالغ إضافية

إضافة إلى ما تقدم يمكنك التركيز على اآلتي

علم مدى سهولة البرنامج وإمكانية استخدامه بفعالية من قبل متخصصين ب. أ

.المكتبات وبمهارات محدودة أو معتدلة في البرمجيات
.هل البرنامج مستخدم من قبل مكتبات أخرى بنجاح وهل تم اختباره. ب
.هل نظام التشغيل عالمي وضمن المواصفات المعروفة. ج
.التي يوفرها النظام Backupوما هي إجراءات الحفاظ على أمن المعلومات . د



:الخدمات التي تقدمها البرمجيات الوثائقية

ها جزالتي يناإلجراءات و ياتلك العمتلي ه:الخدمات الفنية اآللية الغير المباشرة•

يد من الناتج في الحقيقة يستفهالمستفيد ولكنيراهاالموظفون بالمكتبات من حيث ال 

.ائيهالن

تحويل وهأييدي لالتزويد التقباجراءاتقيام للو استخدام الحاسوب ه: خدمة التزويد اآللي

اآللية من طرف الحاسب اآللي من اجل تطوير وتنميةاجراءاتو ياتلكافة عم

.المجموعات المكتبة

ا هبالخدمات األساسية التي تقوم ويعد الجر اآللي من الوظائف : خدمة الجرد اآللي

ذههن بتقديم يل عمل المكتبييهوتسجرد بمساعدة للحيث يقوم النظام الفرعي المكتبات

وبة المكترسهبفحيث يشترط أن يكون مرتبط مباشرة يرام ما احسنلىعالخدمة 

.كتبةإمكانية إعداد التقارير الدورية عن حالة مقتنيات المبنظام اإلعارة وذلك من اجل



جانب ا بهة معا وعرضبهالمتشاو تجميع األشياء هالتصنيف : خدمة التصنيف اآللي

و بناء قاعدة البيانات األساسية  لتصنيفهذا التصنيف هالبعض اهبعض

ناوين رمي يتدرج من العهضمن عناوين رئيسية وفرعية في تركيب الموضوعات

سيير دف تبهذا العمل هبقيام للاستخدام الحاسب اآللي الياألخص إضافةالياألهم 

.أي موضوع يريدهاليالوصول 

يث يمكن إنتاج حليوغرافيةالبيبة لالتسجيوحدة ومهلمفي تطبيق ه: خدمة الفهرسة اآللية

إدخال ةيلا عمهأنيبمعنفةلالمختومات لالخاصة بأوعية المعرسةهالفبطاقات نواعا

ة المعتمدنيهوفق إطار العام والقواعد المالبيبليوغرافيةاسترجاع البيانات ومعالجة

كثر مرونة الحواسيب اآللية لضمان منافذ أوالوثائقية استثمارالبرمجياتمع عليها

.مستفيد من المكتبةلل

ارات لعباقتباس يةلي إال عمهاالستخالص اآللي مايةلأن عم:خدمة االستخالص اآللي

.اهمحتوامن الوثيقة لتعبر عن معينة



القة ا عهلالخدمات المكتبية التي وك األعمال لتهي :الخدمة الفنية اآللية المباشرة•

:يلمايالخدمات ذههم هأبالمستفيد ومن مباشرة

منك إدخال رقم بالطلباإلعارة يقوم النظام مباشرة عمميةفي خدمة اإلعارة اآللية

جل الوثيقة بيانات المستعير ثم بعد ذلك إدخال رقم سارهبإظالمستعير بعد ذلك يقوم

يتم وبعد المطابقة يتم إدخال تاريخ اإلرجاع وبيانات الكتابارهبإظيقوم وعميو

ع الوثيقة األحيان يقوم المستعير بإرجاتخزين إعارة الوثيقة عمي النظام وفي بعض

ات لو يقوم بإصدار مطالبالحالةذههفي التاريخ الغير المحدد فان النظام اآللي في 

يةلفي عمبإرجاع الوثيقة بعد ذلك يقوم النظام بوضع اسم الشخص الذي تأخر

أن يذا األخير عمهكما يدل . اإلرجاع في قائمة الممنوعين من اإلعارة في فترة معينة

الوثيقة المستفسرة عنيا موجودة داخل المكتبة

اإلحاطة الجارية هي اإلخبار المستمر على دفعات لجمهورخدمة اإلحاطة الجارية

المكتبة من أوعية جديدة حيث يقوم النظام اآللي بعمل قائمة اليالمستفيدين بما يصل 

كل مجموعة المستفيدين وبعد ذلك يقوم بإعداد قائمة بكل الكتب التي وصلتبأسماء

تاريخ معينالمكتبة خالل



اتأهم التكنولوجيات الحديثة في حوسبة المكتب

الكتب االلكترونية. 1 اتنظم تسيير المكتب. 2 3 .QR Code

4.Joomla شبكات التواصل. 5 6. RFID



QR CODE

نة تسجل عليه معلومات معيباركودهو مربع 

تقرآ الحقا عن طريق تصوير المربع 

.الموبايلبكاميرا 

:هذا المربع يمكن المستعمل من

االتصال بموقع المكتبة االلكتروني-

تحميل كتاب الكتروني-

للمكتبةمسؤولينمع التواصل -



التواصل اإللكتروني



موقع المكتبة االلكتروني

WordPress



RFID (Radio Frequency Identification)

ية و الشرائح المغناطيسالكودبارتكنولوجيا حديثة صدرت بعد 

.المستعملة للحماية ضد السرقة

:هذه التكنولوجيا تعتمد على  موجات الراديو وتتكون من

شريحة توضع في الكتاب•

جهاز قارئ للشريحة•

نظام خاص مثبت على الكمبيوتر•



RFIDاستخدامات 

جرد الكتب بسرعة فائقة•

البحث عن كتاب ضائع•

التحقق من ترتيب الكتب•

حماية الكتب من السرقة•

االستعارة الذاتية•

مكان الكتبإيجاد •



المفتوحة المصدرتسييرالمكتباتأنظمة 
Free Open source Integrated Library systems



أهم البرمجيات المستخدمة في المكتبات الجامعية

:وخدماتهاا هالمكتبات في أداء أعمالليها عتوجد العديد من البرمجيات التي تعتمد 

MINISISايزيزمينينظام ▪

KOHAكوهابرمجية ▪

▪Syngeb

▪PMB



Horizon برمجيات األفق

فلمختبالمكتباتإلدارةونظامبرمجيةهو،والعربيةالمكتباتإلدارةاآلليالنظامويسمي

غةلالوالثالثيةالثنائيةالعربيةالمكتباتبدعمواجراءاتهااهوأحجاماهأنواع

.العالميةوالمواصفاتمعاييرللوفقفرنسي/يزيلانج/عربي

:النظاممميزات 

يار االرتباط باألنظمة األخرى من خالل شبكة االنترنت أو باستخدام معلىعهقدرت1.

-  X.12: ومات مثللبروتوكوالت تبادل المع SIP11  - 239.50 

ويتيح إمكانية التعامل مع مصادر المعلومات المختلفة

اإلدارية والفنية ياتلة إلدارة المكتبات ،يؤدي جميع العملالمتكامالنظام من أنواع النظم .2

بيئة المكتباتفي

إعارة الكتب االلكترونية ونظم الدوريات:مثلفةلمختة بأنظمة هلسيوفر طريقة ارتباط .3

ينة ونظم تخزلالكامااللكترونية ونظام البريد االلكتروني ،نظم تخزين واسترجاع النصوص 

.واسترجاع المواد السمع بصرية الرقمية



لنظماشركةطريقعنبهتعريتمتجارينظامهوأفقنظام،فانتقدمماأساسلىوع•

يةالعربراتاإلمااهومنالعربيةاألقطارمنعددفي،وانتشرتالمتطورةالعربية

:توثيقيةتطبيقاتفيهإمكاناتاستثمارالممكنوالكويت،ومن

(و المتابعة الشراء)التزويد.1

Classificationوالتصنيف Catalogingالفهرسة على الخط المباشر. 2

اإلعارة عن بعدواإلعارة المتبادلة واإلعارة . .3

ضبط الدوريات.4

المطبوعات ومتابعتهاوخدمات حجز الكتب .5

الجرد والضبط الموجودات.6



ايزيزمينينظام 

حزمة برمجية ونظام إلدارة قواعد البيانات مطور من قبل المركز الدولي لبحوث 

عيها للتعامل وكان يهدف لمساعدة الدول النامية في س. التنمية التابع للبرلمان الكندي 

.مع تكنولوجيا المعلومات

.علي الحاسبات الصغير1979،طور عام 

ودولوافريقيابلد من بلدان العالم خاصة في أسيا 70تستخدم هذه الحزمة حاليا في 

.كنداومنطقة الكاري وأمريكا الالتينية 

(  الخ...نيانجليزي،فرنسي،عربي،اسباني ،صي)وهو نظام عالئقي متكامل متعدد اللغات 

،يقوم مصمم خصيصا إلدارة نظم المعلومات في بقية المكتبات ومراكز المعلومات

:لتاليةبمختلف الفعاليات األساسية التي تجري في المكتبات من خالل النماذج ا



KOHA  كوهابرمجية

واحفالمتومكتباتالجامعيةالمكتباتوالعامةالمكتباتفييستخدمأنيمكن

توسطةوالمالصغيرةللمكتباتمناسبانهمنالرغموعليالشخصيةالمكتبات

البرنامجهذاختاريحاليا،ويعودالحجمكبيرةالمكتباتبينينتشربداانهإالالحجم

ثالثلتالءمالبرنامجهذامنالتجريبيةالنسخةصممتوقد1999عامالي

.مجلد80000مقتنياتهاحجمويبلغمواطن30000تخدممكتبات

م وهي بمثابة في العالإنتشاراالبرمجيات الحرة واألكثر افضلالبرمجية من تعتبرهذه

ية المعروفة  نظام متكامل لتسيير المكتبات الحتوائها علي كل التطبيقات الوثائق

1999في سنة انشاتالتي 



:الخصائص التقنية

Windowsنظام التشغيل 

Koha22جديدة بصفة مستمرة أخرى رتا إصداظيور:التحيينوتيرة 

االنجليزية،الفرنسيةالمغة:لغة البرمجة 



Syngeb

والتقنيياآللاإلعالمفيالبحثمركزقبلمنصممالمكتباتلتسييرالمقياسالنظامهو

Ceristسمحيوأحجامها،كماأنواعهابمختلفالمكتباتلتسيير،وأداةمتكاملنظاموهو

نظامهو،والمعلوماتأوعيةلمختلفبيبليوغرافيةومعطياتقواعدبإنشاءاألخيرهذا
Windowوفقيعمل،فرنسياللغةعربيالتغيير،مزدوجوللتطويرقابل كان,95/98

لديهكان،إالحققهالذيالنسبيالنجاحرغمDosنظامتحتيشتغلالسنجابنظام

Windowsنظامتحتتشتغلجديدةطبعةتشغيل،فتمالنقائصبعض

Syngebنظاموظائف

الخ...، التبادلاإلىداء، ركاتا االشت، الطمبات:إدارة المقتنيات

إدارة قائمة الجرد مع نشر قائمة الكتب غير الموجودة

ومتابعة الدورياتوادارةأنواع الوثائق، مختمففيرسة

.،المؤلفين،الناشرينالمفتاحيةالكممات:رجعةاالم وإدارة قوائم الضبط 



Pour Ma Bibliotheque PMBبرمجية 

برمجية من من البرمجيات المتكاملة المفتوحة المصدر يعود الفضل في تصميم هذه ال

، حيث 2002في عام LemarchandFrancoisطرف المكتبي الفرنسي 

ة نظام تطوير وصيانة البرمجية التي تعتبر بمثابServices Pmbتتولي شركة 

ة التي تقوم الفنيومتكامل لتسيير المكتبات الحتوائها على كل الوظائف اإلدارية 

ير قواعد تسي: المكتبة، إضافة على اعتمادها للتطبيقات المرتبطة بالويببها
Apacheلغة البرمجة ، PHPولغة ، 2MySQLالبيانات 

: PMBوظائف برمجية 

تلفة إمكانية تكوين مجموعات معينة من المستفيدين ومنحهم امتيازات، وحقوق مخ

حسب فئاتهم واحتياجاتهملإلعارة 

، الكلمات البحث حسب نوع الوثيقة، المؤلف، العنوان: توفير إمكانية واسعة للبحث

الخ...المفتاحية

في نظام شبكيالفيرسوضع 



إجراءات عملية اإلعارة الحجز:تسيير اإلعارة•

توفير محرك بحث متعدد المعايير•

RFID.توافر محدد ترددات الموجات الالسلكية•

PMBخصائص برمجية 

مطابق للمعايير الدولية في مجال علم المكتبات

يشتغل النظام في إطار شبكة

Linux.Macos.Windows.يشتغل علي كل النظم 

نظام يتطور متوفر في أوساط مكتبات العالم، وارتفاع عدد المستخدمين يوميا يجعل ال

.لالقتراحات المقدمة من عدد كبير من المستخدمينباستمرارنتيجة

متعدد اللغات في واجهة االستخدام وفي البيانات المدخلة


