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   وق املعلوماتيةـريها على شــات وتأثـــات امللتبـــجتمع
اــس منوذجــس التميـربة مركـجـت  

 

 مقــدمة – جتمعات امللتبات
 

 فكشة الخجمعاث املكخبيت وحذث الحعاط

 هه بحاحت للخعاون بين املكخباثأاملجخمع املكخبي  

 العملياث وخاصت فيملا في رلك مً فائذة كبيرة  

  وأكثر الىاطالفىيت للعمل املكخبي، مثل الفهشظت  

 بحاحت لها آلان العالم الىامي ملا فيها مً جىفير في الجهذ واملال.

والحاحةةةةةةت لصعةةةةةةذ مكتةةةةةةىسة ة ةةةةةةد املكخبةةةةةةاث الشظةةةةةةميت بةةةةةةل  خعةةةةةةذا ا ا ةةةةةةد املكخبةةةةةةاث الخا عةةةةةةت  

جةىفش املعلىمةت  فانها كةزلكللكطاع الخاص مثل الجامعاث الخاصت، وكما أنها جىفش الجهذ واملال 

الىال ةاث املخحةذة بذأث الخجمعاث املكخبيةت فةي  وأول ما، ظخار والباحثولاأالتي  حخاحها الطالب 

 ( وجمثل آالف املكخباث حىل العالم. OCLCن )والتي هي آلاأحامعت أو ا ى  واهطلكذ مًكيت مشيلاأ

ةمةال ااهةذ فكةشة لاأ خةش  ةز آوألكذ جأخش ظهىس الخجمعةاث املكخبيةت فةي ةاملىةا العشثةي كثيةرا 

مةةةً ةمةةةال باللاةةةت العش يةةةت وال بةةةذ لىةةةا فهشظةةةا ل افةةةت لاأ أوؽةةةأ لي ةةةىنأالفهةةةشط العشثةةةي املىحةةةذ الةةةز  

حمهىسيةةةةت متةةةةش العش يةةةةت  ةمةةةةال والىاةةةةىف ا ةةةةد حاهمهةةةةا وكةةةةزلك ججمةةةةع املكخبةةةةاث فةةةةي ةةةةز  لاأحشةةةةجيع 

ن جخحةةةذ  ةةةز  الخجمعةةةاث فةةةي ججمةةةع أاث فةةةي الجامعةةةاث الح ىميةةةت، وهأمةةةل سدوةةةي للمكخبةةةوالخجمةةةع لاأ

 واحذ  جمع لىا حميع املتادس العش يت في م ان واحذ.

 مةةةةةةً مكخبةةةةةةت بيشهمةةةةةةا ةىامةةةةةةل مؽةةةةةة ركت مشهةةةةةةا أكثةةةةةةرأالخجمةةةةةةع املكخبةةةةةةي ةبةةةةةةاسة ةةةةةةةً ججمةةةةةةع   ةةةةةةم 

محليةت، ورلةك لخحكيةو فىائةذ ةذ ةذة للمكخبةاث املىذمةت لهةزا الخجمةع مثةل  وأو مهىيت أحاشافيت 

 املكخباث إلاةاسة املخبادلت بين لللمكخباث، وحعهياملؽاسكت باملتادس، وئ جاد فهشط مىحذ 
 

 نةـوض عثامـع
 

 دير مركز التميزـم
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أ
أ

أ

مةةةةةا  ىذةةةةةش اليةةةةةه فةةةةةي  ةةةةةزا املجةةةةةال  وأكثةةةةةرأاحخياحةةةةةاث املعةةةةةخفيذون مةةةةةً املجخمةةةةةع املكخبةةةةةي  لخحكيةةةةةو

أالخجمع.الجاهب العلمي والجاهب الااختاد  وي ىن الجاهب املنهي لخذمت 

ان الخجمةةع   ةةىن مفيةةذا للمكخبةةاث وختىصةةا املكخبةةاث التةةي ال  مكشهةةا مجةةاساث الخطةةىس 

كةً ةىةذما ج ةىن ؼةشيكت فةي ججمةع مكخبةي ج ةىن الهائل الز  حتل في املكخباث واملعلىماث، ول

أاافت خذماث الخجمع مخاحت ملجخمعها و زلك  مكشها ججاوص الىكص الحاصل لذيها.

ف ةةةةاس والخ ةةةةراث فةةةةي مجةةةةال وجبةةةةادل لاأ ومةةةةً فىائةةةةذ الخجمةةةةع كةةةةزلك صيةةةةادة الةةةةى ي الثكةةةةافي،

بةين املكخبةاث،  املخكةشسةوةيةت والاظةخاىا  ةةً لاأالعمل املكخبي وصيادة الاحخ اك بين املكخبيين، 

املعةةةةا ير املكخبيةةةةت مجخلفةةةةت ووحةةةةىد ااهةةةةذ  ئراوصيةةةةادة الةةةةى ي الخكىىلةةةةىمي لهةةةةزا املجخمةةةةع. وخاصةةةةت 

خطةةةةةا  ةىةةةةةذ  عةةةةة  املكخبةةةةةاث فةةةةةيمكً جلفيهةةةةةا ومعشفةةةةةت العمةةةةةل املنهةةةةةي ال ةةةةةحي  واةطةةةةةا  دفعةةةةةت أ

أللمكخباث التي جحخاج ا د رلك لعذ الىكص الفني لذيها.

أ

  :األردنيبات ـع امللتـجتم

لةذو ي لخطةىيش سدوةي مةً خةلل ةةشب البىةك اذأث فكةشة مؽةشوع ججمةع املكخبةاث لاألكذ ب

مؽةةشوع جطةةىيش الخعلةةيم العةةا ي للمكخبةةاث الجامعيةةت  حةةذ م ىهةةاثأسدن واةةان الخعلةةيم العةةا ي بةةا أ

حيث جم دةىة مذسا  املكخباث ا د احخماع مع اللجىت الخىحيهيةت العليةا ملؽةشوع جطةىيش الخعلةيم 

العا ي والتي ااهذ م ىهت مً هىاب سؤظا  الجامعاث الح ىميت وجم الطلب مً مذسا  املكخباث 

ث لةةةةةم جكةةةةةً لةةةةةذي مكخبةةةةةاث حيةةةةة 2002وضةةةةةع احخياحةةةةةاث مكخبةةةةةااهم لخطىيش ةةةةةا، اةةةةةان رلةةةةةك ةةةةةةا  

هذمت  معمىلت محليا أ هذمت مكخبيت ةامليت محىظبت بل ااهذ حعخمذ ة دأسدهيت الجامعاث لاأ

و ى هذا  مكخبي حؽشف ة د جىصيعه   MINIISISملكخباث حعخجذ  هذا  واان  ىاك ةذد مً ا

حامعةةت الةةذول العش يةةت و ةةذون مكابةةل ، كمةةا ااهةةذ  ىةةاك مكخبةةاث حامعيةةت جكليذ ةةت لةةصغ لةةذيها 

أأهذمت محىظبت.

أ

أ
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 Integratedذةةةا  مكخبةةةي ةةةةالمي)ذي مةةةذسا  املكخبةةةاث حةةةىل ا جةةةاد هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث  ةةةذوس لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاةةةان البح

Library System  بةذ ل لنهذمةت املحليةت ويعخمةذ ة ةد مةاسك للفهشظةت،  فكةا  مةذسا  املكخبةاث )

باظةةةةخذةا  خبيةةةةر مكخبةةةةاث ةةةةةالمي اظةةةةمه )حةةةةىل  ةةةةل  ىلىةةةةذ  الجيعةةةةيت( والةةةةز  بةةةةذأ  عمةةةةل مةةةةع 

أ
 
الاةةاسة، وجةم باث املكخبت الحذ ثت خطىة بجطةىة مةً ال يويةذ وحتة  مذسا  املكخباث حىل مخطل

وضةةةةع مىاصةةةةةفاث هذةةةةةا  مكخبةةةةةاث  ىاكةةةةةب الخطةةةةةىساث فةةةةةي مجةةةةةال املكخبةةةةةاث واملعلىمةةةةةاث فةةةةةي رلةةةةةك 

مثةل للمةىاسد املاليةت والبؽةشيت و ىةا ا ة ةد أ مهةا اظةخجذا  أالىاذ.باإلظدىاد ة ةد  عة  لامةىس 

 مةةةةةً 
 
رلةةةةةك جةةةةةم الخىصةةةةةل لدؽةةةةةايل هذةةةةةا  معلىمةةةةةاث مشكةةةةةض   جةةةةةذ  اافةةةةةت مكخبةةةةةاث الخجمةةةةةع بةةةةةذال

بحيةث ىذةا  املشكةض  املىحةذ أكثةر فائةذة  ؽ ل مىفشد ل ل مكخبةت، و ةزلك اةان ال حؽايل هذا 

ك ةةةةر مةةةةً حيةةةةث الةةةةىفش املةةةةاد  مةةةةً أ  ةةةةىن فهةةةةشط مىحةةةةذ لجميةةةةع املكخبةةةةاث الجامعيةةةةت ولةةةةه فىائةةةةذ 

اةةل ظةةعشا أن   ةةىن ل ةةل مكخبةةت اةةادس فنةةي الداسة الىذةةا  وأأالىذةةا  بةةذل  إلداسةمخطلبةةاث فىيةةين 

مشكةةةض  للىذةةةا . ولدؽةةةايل هذةةةا  معلىمةةةاث املكخبةةةاث  ؽةةة ل مشكةةةض  ةىةةةذما   ةةةىن هذةةةا  واحةةةذ 

 جةةةذ  اافةةةت مكخبةةةاث الخجمةةةع  جةةةب جةةةىفير مخطلبةةةاث لةةةزلك أ مهةةةا وحةةةىد ؼةةةبكت حامعيةةةت جةةةش   

ليةةاف ال ةةىئيت جةةش   زماهيةةت حامعةةاث ولحعةةً الحةةن اةةان  ىةةاك ؼةةبكت مةةً لا ،بةةين املكخبةةاث

ن املخبكيخةةةين مةةةع الىذةةةا  حيةةةث مةةةع  ع ةةةها مةةةً ةؽةةةشة حامعةةةاث واةةةان البةةةذ مةةةً س ةةة  الجةةةامعخي

أجمةةةةذ وصاسة الخعلةةةةيم العةةةةا ي ةمليةةةةت الةةةةش   مةةةةع ؼةةةةبكت لاليةةةةاف ال ةةةةىئيت واةةةةذ وافكةةةةذ اللجىةةةةت 

الخىحيهيةةةت العليةةةا ة ةةةد اةةةل مةةةا بشحةةةه مةةةذسا  املكخبةةةاث والخبيةةةر املكخبةةةي الهىلىةةةذ  وثعةةةذ رلةةةك جةةةم 

ت وظةائ  املكخبةت بشح ةطا  هذا  ةالمي للمكخبةاث وجةم ا جةاد الىذةا  الحةا ي الةز   ةإد  اافة

أالعتشيت مً جضويذ وفهشظت وجتيي  واةاسة وجكاسيش ...الخ.

ولامةةةةةش الثةةةةةةاوي ئخخيةةةةةةاس م ةةةةةان مىاظةةةةةةب للىذةةةةةةا  حيةةةةةث اةةةةةةا  الخبيةةةةةةر الهىلىةةةةةذ  مةةةةةةع مةةةةةةذسا  

املكخباث بجىلت ة د املكخباث في الجامعاث املجخلفت وجم اخخياس حامعةت اليرمةىك مكةشا للىذةا  

و ةةةةةةذأ  الشظةةةةةةميت.دهيةةةةةةت سأللجامعةةةةةةاث لاأ فةةةةةةي الخةةةةةةذماث املكخبيةةةةةةتوالةةةةةةز  جةةةةةةم حعةةةةةةميخه مشكةةةةةةض الخميةةةةةةي 

الخحةةةذ  فةةةي ةمليةةةت جشكيةةةب الىذةةةا  وجةةةذسيب وجأ يةةةل املةةةىظفين ة ةةةد وظةةةائ  الىذةةةا  وجةةةم جةةةىفير 

حهةةةةضة خةةةةىاد م ومعةةةةذاث مجخلفت،واةةةةذ جةةةةم جةةةةذسيب اةةةةادس خةةةةاص لهةةةةةز  أئحخياحةةةةاث الىذةةةةا  مةةةةً 

مةةل ب ركيةةب ذ رلةةك جةةم البةةذ  بالعاملهمةةت مةةً مةةذ ش للىذةةا  ومةةذ ش فنةةي و م ةةرمجين ومؽةةالين، ع

أيل الىذا  ب افت مخطلباجه، وجحىيل بياهاث املكخباث مً لاهذمت الكذ مت ا د الىذا  وحؽا
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اعةةةةةةا  الجامعةةةةةةاث مثةةةةةةل املاليةةةةةةت وؼةةةةةةإون الطلبةةةةةةت وؼةةةةةةإون أالجذ ةةةةةةذ،وةمل هذةةةةةةا  ج امةةةةةةل بةةةةةةين 

 يةةةةل و جةةةةم ةكةةةةذ العةةةاملين مةةةةع الىذةةةةا  مثةةةةل هذةةةةا  الاةةةةةاسة والاشامةةةةاث و ةةةةشا ة الزمةةةةت، جةةةةذسيب وجأ

اعةةةةا  املجخلفةةةةت باملكخبةةةةت ة ةةةةد اظةةةةخجذا  العمةةةةل الخاصةةةةت بالىذةةةةا  ملةةةةىظفي لا الةةةةذوساث ووسػ

وؽةةةأ مجلةةةغ أالىذةةا ، والظةةةخذامت ةمةةل الىذةةةا  اةةةان ال بةةذ مةةةً ا جةةةاد مةةىاسد ماليةةةت لةةةزلك فكةةذ 

يل ممث ي املكخباث الاحخماع وجةم حؽةكئداسة للىذا  بخ لي  مً وصيش الخعليم العا ي وبلب مً 

مجلغ ئداسة و سئصغ مجلغ ئداسة مً أحذ هىاب سئصغ حامعت اليرمىك املعخ يفيين للىذا  

ايمةةت  أو املجخمعةةىن ة ةةد أن   ةةىن  ىةةاك احخمةةاع ؼةةهش  وأة ةةا  مجلةةغ إلاداسة وجةةم جحذ ةةذ

( خمعت وةؽشون أل  د ىةاس ظةىىيا للمشكةض 25000مبلغ مؽاسكت ل ل حامعت بالخجمع بمبلغ )

( مائخةةةةةةةةان وخمعةةةةةةةةىن ألةةةةةةةة  د ىةةةةةةةةاس ظةةةةةةةةىىيا ايمةةةةةةةةت  الاؼةةةةةةةةة راااث  250000حيةةةةةةةةث بلةةةةةةةةغ املجمةةةةةةةةىع )

أللجامعاث جذفع للمشكض باإلضافت ئ د  ع  الخ رةاث مً وصاسة الخعليم العا ي .

أ

أ

 :أشباب التجمع امللتيب األردني
 

 .مىاحهت الخحذ اث التي جىاحه املكخباث فىيا وئداسيا وماليا 

 .كثرة الاهخاج الفكش  امليؽىس ةامليا 

 .جىفير احخياحاث املكخباث مً املىاسد والخذماث 

  ظعاس املىخىج الفكش .أاسجفاع 

 .محذود ت امليياهياث للمكخباث 

 .الحتىل ة د متادس معلىماث مخىىةت وحذ ثت 

 .مخا عت الخطىساث الحذ ثت مً خلل الخعشف ة د ال حذ ذ    مكخبت بالخجمع 

 .اظخجذا  الخكىىلىحيا الحذ ثت باملكخباث 

 خ اك والخىافغ لذي املكخبيين.الاح 
 

أ

 :ةــــرصـــالف
 

اظخال أة ا  مجلغ إلاداسة ملشكض الخميي جلك املذلت الكاهىهيت املخمثلت في اوؽا  املشكض 

أفي العمل ة د جىحيذ الاؼ راااث الالك روهيت بكىاةذ البياهاث العامليت باةخباس ا البييت الخحخيت 

أ
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للبحث العلمي بحيث جتب  اؼ رااا حماةيا جحذ مذلت املشكض واذ هجح أة ا  املجلغ في رلك 

و ذأوا مً خلل مشكض الخميي باحشا  املفاوضاث مع الىاؼشيً، حيث أصب  حليا للجميع أن 

الاؼ راك املىحذ أسخص بكثير مً الاؼ راك الجما ي و أصبحذ املفاوضاث ة د اىاةذ البياهاث 

شكض الخميي حيث حؽ لذ لجىت خاصت بزلك وهي لجىت الاؼ راااث الالك روهيت مً خلل م

وحؽ لذ  عذ رلك لجىت أخشي وهي لجىت الخفاوب حيث جكى  اللجىت لاو د باخخياس اىاةذ 

  البياهاث التي اهم الجامعاث لاسدهيت والخفاوب ة د ظعش إلاؼ راااث.
 

 منها: يتم جحديد جكاليف الاشتراك مً خالل عدة طرق 
 

 .ةذد املإظعاث املؽ ركت ف لما صاد ةذد املكخباث  كل الععش 

 .ةذد الطلبت وأة ا   يئت الخذسيغ بالجامعت الىاحذة 

 .ًبين الىاؼشي 
 
 وحىد جىافغ بالكىاةذ املدؽابهت مىضىةيا

 .في مشكض الخميي 
 
 باإلضافت ئ د ما ظبو واذ ظهش  زا حليا

 
 دوس لجىت الخفاوب مهم حذا

 أىةةةةفيهةةةةا ب الاؼةةةة راكبياهةةةةاث   ةةةةىن  اةةةةةذ ىةةةةاك اىأ
 
 IEEEن مثةةةةل ية ةةةةد ةةةةةذد املعةةةةخجذم ا ا

 .Dewy ،LCاملعاةذة للمفهشظين واملتىفين مثل  والكىاةذ
 

 وكد كسمت كىاعد البياهاث الى هىعين:
 

الاؼةةةة راك ل افةةةةةت الجامعةةةةاث و ةةةةزا  ةةةةةخم ةةةةةً بشيةةةةةو مشكةةةةض الخميةةةةي حيةةةةةث  كةةةةى  املشكةةةةةض  الىووووىل  ول:

أبخاطيت ج الي  الاؼ راك.

حعةةةاب الجامعةةةت حعةةةب  وي ةةةىن ة ةةةد الاؼةةة راك كةةةى  مشكةةةض الخميةةةي بالخفةةةاوب ة ةةةد  الىوووىل اليووواو :

أحاحتها لإلؼ راك. 
أ

أ

بةةه  ومةا جكةى جمثةل الجةذاول الخاليةت أمثلةت ملةا جةم الاجفةال ةليةه للؼة راااث الالك روهيةت الجماةيةت 

أ.والجما ياملا ي في حاالث الاؼ راك الفشد   ومكذاس الىفشأالجامعاث مً اؼ راااث 
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 الاشتراكاث الالكتروهيت على حساب مركز التميز للجامعاث كافت

 الاشتراكاث الالكتروهيت لبعض الجامعاث الرسميت
 

 الحلىل املىضىعيت كاعدة البياهاث الركم

1 Emerald Database 
Management, Commerce Administration 

Engineering 

2 Dissertation & thesis Multidisciplinary 

3 LexisNexis Law 

4 SciFinder Chemistry, pharmacyأ

5 Sage Multidisciplinary 

6 ACS: American Chemical Society Multidisciplinary 

7 Cambridge Multidisciplinaryأ

 الحكىل املىضىةيتأااةذة البياهاثأالشام

1 Ebrary database Multidisciplinary 

2 Springer Multidisciplinaryأ

3 Taylor & Francis Multidisciplinary 

4 Wiley Multidisciplinary 

5 MathSciNet (AMS) Mathematics 

6 EBSCO Host Databases: Multidisciplinary 

7 Informa Healthcare Medical 

8 Royal Society of Chemistry Chemistryأ



 

165 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (15)عشر خامسالعدد ال

 

 ليويو
2015

أ

 ملدار التىفير املالي لالشتراك باحدي كىاعد البياهاث لبعض الجامعاث الرسميت

 

University Name Individual Price Consortia Price Savings 

University of Jordan 1,045,000 550,000 495,000 

JUST 304,000 160,000 144,000 

Yarmouk University 665,000 350,000 315,000 

Mutah University 285,000 150,000 135,000 

Hashemite University 475,000 250,000 225,000 

Al-AlBait University 475,000 250,000 225,000 

AlHussien Bin Talal University 258,000 120,000 138,000 

Total 3,507,000 1,830,000 1,677,000 

 

 ملدار التىفير املالي لالشتراك باحدي كىاعد البياهاث لجميع الجامعاث الرسميت    

 

University Name Individual Price Consortia Price Savings 

University of Jordan 10,500 8,500 2,000 

JUST 10,500 5,000 5,500 

Yarmouk University 10,500 5,000 5,500 

Mutah University 10,500 5,000 5,500 

Hashemite University 10,500 5,000 5,500 

Al-AlBait University 10,500 5,000 5,500 
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أ

AlHussien Bin Talal University 10,500 5,000 5,500 

Tafelah Technical University 10,500 5,000 5,500 

German Jordan University 10,500 5,000 5,500 

Al Balqa Applied University 10,500 5,000 5,500 

Total 105,000 53,500 51,500 

أ

لكذ اان وحىد مشكض الخميي دةامت حكيكيت للبييت الخحخيت للبحث العلمي في الجامعاث لاسدهيت 

أ خضح رلك حليا مً خلل ةذد البحىر واملكاالث امليؽىسة في لاسدن.

 في السىتعدد البحىث امليشىرة 

 

YEARS Jordan 

1997 506 

1998 569 

1999 573 

2000 642 

2001 625 

2002 715 

2003 826 

2004 944 

2005 988 

2006 1,266 
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2007 1,506 

2008 1,774 

2009 1,943 

2010 2,236 

2011 2,385 

2012 2,518 

2013 2,298 
أ

 :الهظامالتحديات اليت واجوت املركس حتى بلوغى مرحلة 

التعذ  مكً  وة د المىز وؽأجه واحه مشكض الخميي جحذ اث كثيرة في ؼت  املجاالث 

أا جاص ا كما   ي:

أ

  قانونية:حتديات تهظيمية 
 

جةةةةةةم اوؽةةةةةةا  املشكةةةةةةض بىةةةةةةا  ة ةةةةةةد وزيكةةةةةةت جفةةةةةةا م بةةةةةةين سؤظةةةةةةا  الجامعةةةةةةاث الاسدهيةةةةةةت الح ىميةةةةةةت 

مةةةا فيهةةا مةةةً صةةةعى اث ويطمةةة  الشظةةميت وةمةةةل املشكةةةض بيلةةت  ةةةز  الف ةةةرة جحةةةذ  ةةز  املذلةةةت ب ةةةل 

املشكض آلان ا د ةمل هذا  ما ي وئداس  خاص به حيث ان أهذمخه املاليةت وإلاداسيةت جدبةع  هذمةت 

حامعت اليرمىك و ى بحاحت ا د هذةا  خةاص بةه ملىحةه صةفت سظةميت معخمةذة مةً ابةل مجةالغ 

أالدؽشيع با سدن ليتب   يئه وظيفيت مع رف بها.
أ

  املالية:التحديات 
 

حيةةةةةةث ااهةةةةةةذ املكخبةةةةةةاث جمةةةةةةش ب ةةةةةةائكت ماليةةةةةةت اظةةةةةةخطاع سؤوظةةةةةةا  الجامعةةةةةةاث الخالةةةةةةب ةليهةةةةةةا ومةةةةةةذ 

أاملكخباث ماليا بما جحخاج  عذ أن أزبذ الىذا  هجاحه.
أ

  فهية:حتديات 
 

لةةةم  كةةةً لةةةذي املكخبيةةةين لاسدهيةةةين أ  خ ةةةرة بالخعامةةةل مةةةع أهذمةةةت املكخبةةةاث العامليةةةت حيةةةث ااهةةةذ 

ىيش ومحةةذودة فةةي هطةةال الجامعةةت فكةة  ويمكةةً ئ جةةاص  ةةز  معذةةم أهذمةةت املكخبةةاث محليةةت الخطةة

أ  ي:الخحذ اث فيما 
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 األردنية:شبلة اجلامعات 

سدهيةةةت التةةةي ججةةةذ  الجامعةةةاث  ةةةىجح لةةةىال وحةةةىد ؼةةةبكت الجامعةةةاث لاألةةةم  كةةةً لهةةةزا العمةةةل أن  

رلةةك  سدهيةةت الشظةةميت مةةً خةةلل جةةىفير ؼةةبكت لاليةةاف ال ةةىئيت العةةشيعت حيةةث جةةم ئظةةخالللاأ

دهيةةةةت حيةةةةث جةةةةم العمةةةةل ة ةةةةد ئ تةةةةال خذمةةةةت سألجامعةةةةاث لاأفةةةةي بىةةةةا  هذةةةةا  مشكةةةةض   جةةةةذ  حميةةةةع ا

أالؽبكت للجامعاث الىاؼئت التي لم جكً مشجبطت ظابكا  ؽبكت الجامعاث الشظميت.

أ

أأ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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  املوحد:بهاء الفورس 

بةةةةأن بىةةةةا   حيةةةةث بةةةةالغ املعةةةةإولىن بمخطلبةةةةاث الحفةةةةاا ة ةةةةد ح ةةةةجيلاهم وأخيةةةةرا ئاخىعةةةةىا

فهةةشط مىحةةذ  مكةةً أن  عطةةي ل ةةل مكخبةةت ح ةةجيلاها فةةي أ  لحذةةت فكةةامىا بالعمةةل ة ةةد دمةة  

الد ةةجيلث معةةا وهديجةةت لعةةةذ  وحةةىد متةةذس مىحةةذ لفهشظةةةت الد ةةجيلث العش يةةت  ؽةة ل ةةةةا  

فكةةةذ ئةخمةةةذها ظياظةةةت الفهةةةشط العشثةةةي املىحةةةذ والةةةز  هحةةةً أة ةةةا  فيةةةه مىةةةز الخأظةةةصغ ولكةةةذ 

ة د رلةةةك، أمةةةا الد ةةةجيلث الايةةةر مىحةةةىدة فةةةي الفهةةةشط العشثةةةي امىةةةا بخىحيةةةذ الد ةةةجيلأ
 
ث بىةةةا ا

املىحةةةةةةةةةذ فكةةةةةةةةةةذ ئةخمةةةةةةةةةذها ح ةةةةةةةةةةجيلث أك ةةةةةةةةةر زةةةةةةةةةةلر حامعةةةةةةةةةاث بةةةةةةةةةةالخجمع وأكثةةةةةةةةةر م خ ةةةةةةةةةةرة باوؽةةةةةةةةةةا  

زةةم  وااهةةذ آليةةت اةخمةةاد الد ةةجيلت ودمجهةةا باةطةةا  لاولىيةةت للجامعةةت الاو ةةد،ومً  ،الد ةةجيلث

ئرا لةةةةةم جكةةةةةً مىحةةةةةىدة  الثاهيةةةةةت ومةةةةةً زةةةةةم الثالثةةةةةت ورلةةةةةك بةةةةةذم  الد ةةةةةجيلث ة ةةةةةد  ةةةةةزا لاظةةةةةاط

أبالفهشط العشثي املىحذ.

  الت:ـالتصجيويل ــحت

 م الخحذ اث التي واحهذ مشكض الخميي جحىيل الد ةجيلث املىحةىدة فةي املكخبةاث أومً 

ة
 
مةً الجهةذ والىاةذ مةً حيةث ب  ةزا العمةل الكثيةر ا د ح ةجيلث الىذةا  املعةخجذ  حيةث جطل

اخةةةةةةخلف بياهةةةةةةاث الفهشظةةةةةةت فةةةةةةي املكخبةةةةةةاث وكةةةةةةزلك ضةةةةةةب   ةةةةةةز  الد ةةةةةةجيلث معخمةةةةةةذ بةةةةةةين ةلةةةةةةم 

marc21    واخةاخةز رلةك أفي ةمليت الىكل مً الىذةا  الكةذ م ا ةد الىذةا  الحةذ ث واةذ  
 
بةىيل

اسك لحةةين إلاهتهةةا  مةةً  ةةز  املشحلةةت والخأكةةذ مةةً وةةحت البياهةةاث، وأصةةب  بمكةةذوس املةةىظفين جةةذ

والةةةةز  ااهةةةةذ لهةةةةم ةةةةةذة دوساث داخةةةةل  marc21الكثيةةةةر مةةةةً املؽةةةةاال واةخمةةةةاد الىذةةةةا  الجذ ةةةةذ 

 مشكض الخميي ومكخبااهم حت  اظخطاع العاملىن الخعامل مع الىذا  الجذ ذ.

  واملداخل:توحيد رؤوس املوضوعات 

جىحيةةةذ سؤوط املىضةةةىةاث والتةةةي ااهةةةذ اةةةل مكخبةةةت حعخمةةةذ ة ةةةد بشيكتهةةةا الخاصةةةت وحتةةة  

ظةةةةلىب واحةةةةذ ل افةةةةت املكخبةةةةاث وكةةةةزلك اةخمةةةةاد ملةةةة  اظةةةةدىاد أجىصةةةةل مشكةةةةض الخميةةةةي ا ةةةةد اةخمةةةةاد 

أواحذ للمإلفين. 

أ
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  االشتهاد:بهاء ملفات 

ىةةةةا  املىحةةةةذ فةةةةي بالعةةةةادة الفهةةةةشط العشثةةةةي ولاا ةةةةاث ضةةةةب  الجةةةةىدة فكةةةةذ جةةةةم العمةةةةل مةةةةع 

... حيةةةةةةةةث  ةةةةةةةةخم اظةةةةةةةةخيراد  الجاشافيةةةةةةةةتولامةةةةةةةةاكً  وأظةةةةةةةةما  الهيئةةةةةةةةاثد للمةةةةةةةةإلفين ملفةةةةةةةةاث الاظةةةةةةةةدىا

أالد جيلث العش يت مً ااةذة الفهشط العشثي املىحذ.

  التصجيالت:اشترياد 

هذامةةةةةةا حذ ةةةةةةذا باليعةةةةةةبت للمفهشظةةةةةةين ف اهةةةةةةذ ةمليةةةةةةت اظةةةةةةخيراد  اةةةةةةان MARC21حيةةةةةةث أن هذةةةةةةا  

الفهةةةشط العشثةةةةي  ال ةةةىهجشط،مكخبةةةت  ،OCLCالد ةةةجيلث مةةةً مجخلةةة  لاهذمةةةت العامليةةةةت مثةةةل 

ن اةان املفهةشط  عخمةذ ة ةد هفعةه ومةا  مكةً أن أاملىحذ بشيكت مميية في حعليم الفهشظت  عذ 

أخأ يل. كى  به و ز  الىكلت جخطلب الكثير مً الخذسيب وال

  ام:ـــالهظإدارة 

حعةةةةذدث املخطلبةةةةةاث إلاداسيةةةةت والفىيةةةةةت للىذةةةةا  فمةةةةةً مةةةةذ ش للىذةةةةةا  ئ ةةةةد مةةةةةذ ش ؼةةةةب اث فمؽةةةةةالىا 

وم رمجين وضباط اسجباط في مكخباث الجامعةاث لاة ةا  اةل رلةك وأكثةر  وفىيي صياهتالىذا  

املكخبةةاث الاخةةشي فةةي جةةذسيب ضةةباط الاسجبةةاط  والخعةةاون مةةعجطلةةب مةةً املكخبةةت امل ةةيفت جةةأميشهم 

ألذيهم.

  البصرية:ادارة املوارد 

دون  وظةفش م للخةاسجك ر الخحذ اث في مىضىع اداسة الىذا  حاييةر املةىظفين وهكلهةم أواان مً 

سدهيةةت العؽةةش، ممةةا ظةةبب كخبةةاث للجامعةةاث لاأةملهةةم املخعلكةةت بةةاداسة هذةةا  امل مشاةةةاة لطبيعةةت

أأشخاص آخشيً. جأ يلإلاس اك ة د الذوا  للمشكض مً حيث ئةادة 

  األردنية:توحيد آليات العمل بني ملتبات اجلامعات الرمسية 

اةةةةةةةان ل ةةةةةةةل مكخبةةةةةةةت حامعيةةةةةةةت ظياظةةةةةةةت خاصةةةةةةةت بهةةةةةةةا فةةةةةةةي ئحةةةةةةةشا اث العمةةةةةةةل املكخبةةةةةةةي مثةةةةةةةل الفهشظةةةةةةةت 

أالخ.ظما  املإلفين ... أمع  وبشيكت الخعاملاملىضىةيت 
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  ة:ــاآلليارة ــاالع

ةمليةةةةت الخحةةةةىل مةةةةً إلاةةةةةاسة اليذويةةةةت باظةةةةخجذا  البطااةةةةاث ئ ةةةةد إلاةةةةةاسة آلاليةةةةت حيةةةةث جةةةةم البةةةةذ  

لحةين الخأكةذ مةً مطابكةةت الد ةجيلث فةي هذةةا   بىذةا  مةىاص  بةين الىذةةامين وملةذة ظةخت ؼةةهىس.

أاملكخباث الكذ م مع هذا  املكخباث الجذ ذ.

 ارة: ـــاشات اإلعــيق شيـتطب

إلاةةةةاسة املجخلفةةةت بةةةين مكخبةةةاث الجامعةةةاث لاة ةةةا  ة ةةةد هذةةةا  مكخبةةةاث واحةةةذ  ظياظةةةاثجطبةةةو 

 .الاخخلفاث شا ي  ز  

جةةم جمكةةين اةةل مكخبةةت بالىصةةىل ل ةةل مكخبةةت لبياهااهةةا الخاصةةه بهةةا مةةً خةةلل  حمايووت البياهوواث:

 هذا  املكخباث املىحذ.

أ الجديد: وهظام املكتباثبها في الجامعت  التكامل بين  هظمت املختلفت املعمىل 

حت  جخم الاظخفادة  ؽ ل كبير مً هذا  املعلىماث الجذ ذ اان البذ مً ئحشا  ةمليت الخ امل 

 ضةةةةب  ةمليةةةةت إلاةةةةةةاسة ورلةةةةك لاا ةةةةاثبةةةةين لاهذمةةةةت املعمةةةةىل بهةةةةا فةةةةي الجامعةةةةت وهذةةةةا  املكخبةةةةاث 

أمىس املاليت.ولاأ

افت التحدياث التي واجهته بكل صبر وكان مً أهم للد استطال مركز التميز التغلب عل ك

 يلي:عىامل هجاح املركز ما 

 

 . أالح ىمت لاسدهيت ممثلت بىصاسة الخعليم العا ي والبحث العلمي ووصاسة الخجطي

 .الجامعاث الح ىميت، اللجىت الخىحيهيت العليا 

 .حامعت اليرمىك 

 .مشاكض الحاظب في الجامعاث 

   املكخباث الجامعيت.الحماط لذي مذسا 

 مشكض الحاظب في حامعت اليرمىك 

أ
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 واالدارية:جلان املركس الفهية 
أ

 التةةةي ال بةةةذ مةةةً وحىد ةةةا لاا ةةةاث ضةةةب لكةةةذ بةةةادس مشكةةةض الخميةةةي ا ةةةد ةمةةةل اللجةةةان الخاصةةةت بةةةاملشكض وأ

 :اللجان ز   والاداس  ومًالعمل الفني 

 ألجىت ضب  الجىدة

 اللجىت الفىيت 

 أالاؼ راااث الالك روهيت لجىت 

 لجىت إلاةاسة 

 اللجىت املاليت 
 

 س:ـالتميس ـازات مركــإجن
 

 .أجم ئوؽا  الفهشط املىحذ بين املكخباث الجامعيت الشظميت

  الشظميت. املكخباث الجامعيتجم جفعيل إلاةاسة املخبادلت بين 

  الشظميت.جىحيذ الاؼ راااث بكىاةذ البياهاث العامليت بين املكخباث الجامعيت 

  بىةةةةةا  هذةةةةةا  الخ امةةةةةل بةةةةةين لاهذمةةةةةت املجخلفةةةةةت بالجامعةةةةةاث الشظةةةةةميت مثةةةةةل املاليةةةةةت وؼةةةةةإون

 الطلبت وؼإون أة ا   يئت الخذسيغ وهذا  املكخباث املىحذ.

 .ةكذ وسػ ةمل ودوساث للمىظفين باملكخباث الجامعيت الشظميت 

 .جىحيذ آلياث العمل بين املكخباث الجامعيت الشظميت 

 جةةةةم اةخمةةةةاد اىأ( اةةةةةذ الفهشظةةةةت لاهجلةةةةى أمشيكيةةةةت الطبعةةةةت الثاهيةةةةتAACR2 كأحةةةةذ معةةةةا ير )

 الفهشظت في املكخباث الجامعيت الشظميت.

 ( اةخمةةةةاد اائمةةةةةت سؤوط املىضةةةةىةاث بمكخبةةةةةت ال ةةةةةىهجشطLCSH ككائمةةةةت معخمةةةةةذة لةةةةةذي )

 حميع املكخباث الجامعيت الشظميت ملتادس املعلىماث بلااث غير العش يت.

  ئبةةةشا  ةةةةةذة اجفاايةةةةاث مةةةةع حهةةةةاث مجخلفةةةةت لهةةةةا ا خمامةةةةاث مكخبيةةةةت مثةةةةل حامعةةةةت إلامةةةةاساث

 العش يت املخحذة.

  الاه ةةةما  ئ ةةةد الفهةةةشط العشثةةةي املىحةةةذ بالعةةةعىد ت واةخمةةةاد سؤوط املىضةةةىةاث العش يةةةت

 املعخجذمت بالفهشط.
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  العشثي املىحذاةخماد آليت دم  البياهاث مبييت ة د اىاةذ الفهشط. 

 مىحذ  آلليت دم  كخب اللات العش يت بين املكخباث الجامعيت الشظميت. وضع أظغ 

 والخاصت بالعمل املكخبي. الاؼ راك باملإجمشاث 
 
 وةامليا

 
 التي حعكذ محليا

  خفةةةةةة  ج ةةةةةةالي  الاؼةةةةةة راك بالكىاةةةةةةةذ املجخلفةةةةةةت وجةةةةةةىفير اىاةةةةةةةذ بياهةةةةةةاث أكثةةةةةةر للمكخبةةةةةةاث

 الجامعيت الشظميت.

 

 ية:ـاملصتقبلركس ـط املـخط
 

  ًالاهخكةةةةةال ئ ةةةةةد هذةةةةةا  مكخبةةةةةي معلىمةةةةةاحي حذ ةةةةةذ  ىاكةةةةةب املشحلةةةةةت الحاليةةةةةت واملعةةةةةخكبليت مةةةةة

أالاةخماد ة د املكخبت الشاميت.

 .ئ جاد هذا  ئداس  وما ي معخكل للمشكض 

 ة د اظخجذا  أهذمت الفهشظةت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مىظفي الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجأ ي 
 
 الجذ ةذة مثةلامعاث مكخبيا

(RDA، Bib frame.) 

  ضةةةةم مكخبةةةةاث الجامعةةةةاث الخاصةةةةت ئ ةةةةد املشكةةةةض ليتةةةةب  مشكةةةةض وبنةةةةي   ةةةةم اافةةةةت املكخبةةةةاث

 .الح ىميت والخاصتالجامعيت 

 .أأن  خم الاؼ راك بكىاةذ البياهاث اافت ةً بشيو مشكض الخميي

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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