المكتبي A
البرنامج اإللكتروني المتكامل إلدارة المكتبات
المكتبي هوي هثمي نهضجةيمنهجييده"اي له ايميو هري هوي را هاسلةالهاسيجيييانهلتتي ل هالمكتبيجلهال ايينهجي هوتباي هه

يجرنهالم اصفجلهةالم يجلا هالوةلاينهلمضميجلهالمت يولنهلم ،يجستهةاييتحواسهدويو هدلةالهوك ،ل "ايجهالم م جيجله

ر هجمجلهو،جةلهالمحت يهاإللكت ةض هةالمكتبجلهال قمان.هرا هض جسهجتكججوهإللارنهالمكتبيجلهيياوهاسييتحواسهه
لقي سه مماي هال مماييجلهالف،اينهةاإللارلينهةالمجلايينهةالمكتباينهتهةذةهيي هج،جيي هرقيوهصييمصهصااايجهلمماييت لجله
المجلايينهلمم،تقيينهال ايينتهاةييجرنهالي هالمي لنهال جلايينهري ها لا تهةوي هاسةلهجييدهض ييذهالييسيهل،جيي ه"ماي هدضي ا ه

ةدومييجسهالمكتبييجلهجييدهجكتبييجلهصجصيينهصييبا نهالييةهجكتبييجلهجوريييانهتهدةهجكتبيينههديجللمايينه يمايينه–ه"جج يين)هته

اةجرنهال هالمكتبجلهالق جانهةالم ايزهاسيجللمانهاسص ى.ه ه

ةقييوهصييورلهدةلهاصييوارنهلييذه جإلوفييج ه ييادهديمييوهةد ي ينه" ي ة هالا،وليينهتهثييصهو ل ي هديمييوهاإلصييوارنهالحجلايينه
ممم نهجتكججمنهجيدهالحبي ا هالمحتي رادهري هجميجلهالمكتبيجلهةالم م جيجلهةالب جمينهةوك ،ل "ايجهالم م جيجل.ه

ةل تب هالمكتب هض جسهصب نهذي هجتمازهلممكتبجلهال انه  ،هلاجهصاااجًهجالئمجًهلمبائنهال ان .ه
هةلتك نهض جسهالمكتب هجدهال ،صهالف انهالتجلان :ه

ه
النظام الفرعي للفهرسة  :لو صهوساهال ،جسهالقاجسه مماينهالفا يينهةرقيجًهلم ايجرهجيجر ه12ه يوةنهدلضي هصبي نه
لمماييتحوسهلاييساهالم اييجرتهةواييت

ه ممايينهالفا ييينهجحتمييمهددييكجلهجاييجلرهالم م جييجلتهةل ي جدهوييساهال ،ييجسه

لهالتامامنتهيمجه
ه
ايتا الهةواول هالتامااللهالببما " ارانهر هصابنهججر تهيسلكهسهو "وهقا له م هط لهوق

لتيا هاةييجرنهصي رهلمة اينهةديهجمفييجلهجمحقيينه جسة ايينهالي هالتاييماالل الببما " اراينهيي ا هيجضي هجتب يينهدةه

رقمان .ه

ه
النظام الفرعي للبحث  :لتامهوساهال ،جسه وقنهديب هر هاجكجضاجلهالبحثتهواثهلمكدهالبحثه أىهوقوته
واثهلكفوهوساهال ،يجسهالبحيثهالبايا هةالبحيثهالمتقيوسه جييتحواسهدلةالهالي

هالب لايجض تهجي هاجكجضاينهوميزه

الم الهجدهصاللهالفاي ه مي هال لي تهةييسلكهليو صهالبحيثهالمتي اييهري هرايجر هالمكتبيجلهةق ا يوهالباجضيجله

اسص ىه جيتحواسه ةو ي ل  Z39.50لتبجللهالتاماالل .ه

ه

النظام الفرعي للدوريات  :لكفوهوساهال ،جسهيوهالممجريجلهةال مماجلهةاإل" ا الهالف،انهلضب هالوةرلجله
جدهالارنهاإلدت ايجلهةالتمولو ةجتج نهةص لهاس وال .ه

ه
النظاام الفرعاي لاعاارة  :لتيا هض يجسهالمكتبي هلم يججماد جلمكتبينهدلا ه"ماي هال ممايجلهالم وبتينه يء" ا اله
اإل جرنه ا نهةيا لنه دهط ل هايتحواسهوق،انهالبيجري لهةRFIDهتهةل تبي ال ،يجسهالف ي هلا يجرنهجيدهدرضيوه
ال ،صهلمت ججوهج هومكهاإل" ا الهي ا هيجض هج وبتن ء جرنهالم التههار"ج هالم التهالراجهالحم يالهتهومولوه

الم ال...الخ .ه

ه

النظااام الفرعااي للت ويااد  :لييو صهوييساهال ،ييجسهيييوه مماييجلهوزةلييوهالمكتبيينهجييدهجاييجلرهالم م جييجله أض ا اييجه
المحتمفنهجثيوهالكتي تهاليوةرلجلتهالتايمااللهالاي وانتهالتايمااللهالم ئاينهتهجمفيجلهالكمباي و ه...اليخ.هيميجه
لييو صهوييساهال ،ييجسهالت ججييوهج ي هالقضييجلجهالمجلايينهالمت مقيينه ممايينهالتزةلييوتهة القيينهالمكتبيينه ييجلم رللدهالمحمايياده

ةالوةلاادهة مماجلهلر هالف اوا .ه ه

ه
النظام الفرعي للجرد :هلتا هوساهال ،جسهالارنهجقت،اجلهالمكتبنهةوحولوهالم " لهج،اجه جلف يوهجقجرضينه ميجهوي ه
جايموه قج يون اجضيجل ال ،يجس يميجهلبياد ال ،يجس اسة اينهالم "ي لن ةالتيةهرقيوله جلف يوتهةليتصهذليكهري هةقي ه
جحوةله دهط ل هايتحواسهوق،انهالبجري لهةRFIDه .ه

ه

النظام الفرعي لاحاطة الجارية  :اوجطنهالماتفاولده كجرنهجاجلرهالم م ججلهالمتب نهةال قمانهةالم اله
الام با لنهالت هةصم هوولثجًهلممكتبن .ه

ه
النظااام الفرعااي ل دمااة تسااليم الو ااا

 :وي را هجاييجلرهج م جييجلهلحتييججهالااييجهالماييتفاولدهة اي هجتجويينه

جلمكتبنهجثوهجقجسلهالوةرلجلهةد مجلهالم وم ال .ه

ه
دمات المستفيدين علي الويب :هلو صهوساهال ،جسه اجضجلهةج م جيجلهالمايتفاولدهجيدهال ،يجسهدةهالمكتبينته

ةلشييتموه م ي هالبحييثتهالب لييوهاإللكت ةض ي تهصوجيينهواييماصهال ثييجئ تهاإلوجطيينهالمجرليينتهالحمييزتهضشييجلهاإل ييجرنته

اإلقت اوجل..الخ .ه

ه

التقارير  :ل جدهوساهال ،جسهاص اجهوقجرل ه دهيجرنهال ظجئمهالمسي رنهيج قهجًتهةوشيموهييوهدديكجلهالتقيجرل هالتي ه
وتاوه مما هوق لهالتامااللتهةلمكدهوحما هوقجرل هاةجرانهوا هر بنهالمكتبن .ه

أمن النظام  :ض جسهدجدهج نتهليول هال يججم نهري هالمكتبينتهةسهلحتيججهاليةهديهويوصوهوق،ي تهل تميوهويساهال ،يجسه
الف ي ه مييةهالييتحكصهري هال ،ييجسهجييدهصيياللهاوجويينهال ظييجئمهدةه ييوس اوجوتاييجهلكيالًهجييدهال ييججمادهةالماييتفاولد.ه

ةوك نهاإلوجونه مةهجات ىهاسض منهالف انتهثصهالشجدجلهلاصو اسض مينهالف اينتهثيصهال ظيجئمهلاصيوهالشجدينه

ال اوون .ه

