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    Genisisبناء مكتبة رقمیة للرسائل الجامعیة وفق نظام 
   * مؤید یحیى خضیر.د.م

  المستخلص
  

ان استخدام التقنیات الحدیثة بدأت تؤثر على تحسین وتطویر اداء خدمات المكتبات 
وقد حقق ذلك تقدما في كافة العملیات التي تقوم بها المكتبات بدًأ من . ومراكز المعلومات

واالعداد واالسترجاع وهي االعمال االساسیه التي تقوم بها المكتبات على اختالف االختیار 
  .انواعها

وحققت الدقة والسرعة واالحكام مع توفیر السبل العدیدة للوصول الى المعلومات، بعد 
الذي جاء نتیجة ) اآللي( ان كانت نقاط الوصول محدده وصوال الى الفهرس المحوسب

ي التقنیات الحدیثه، حیث ارتبط ظهورة مع استخدام الحواسیب في للتطورات المتالحقه ف
  . المكتبات

بعد ان استطاعت الجامعة التكنولوجیة ومن خالل المكتبة المركزیة من اكمال 
 في بناء قاعدة البیانات للرسائل واالطاریح  Winisisمتطلبات الحوسبة باستخدام نظام 

 واتاحتها للمستفیدین 2008 ولغایة عام 1977الخاصة بخریجي طلبة الجامعة منذ عام 
  .من مستفیدي المكتبة المركزیة

 الذي صدر عن منظمة الیونسكو باللغات  Genisisاستخدم الباحث النظام الحدیث
وخاصة كون ( ُاالجنبیة، واستطاع الباحث تطویع النظام للعمل باللغة العربیة تطبیقیا 

من استخدام النظام على االنترنت الذي یسمح  )عربیةالعدید من الرسائل الجامعیة باللغة ال
 بسهولة وهو یدعم محرك بحث خاص به  Winisisباستقبال البیانات المخزنة على نظام 

ویتم . سهل االستخدام ویدعم البحث في محتوى النص الكامل باستخدام العوامل البولیانیة
 المشروحة في البحث بشكل مفصل ذلك بعد اتخاذ الخطوات الالزمة لبناء قاعدة البیانات 

  .وتكوین مكتبة رقمیة
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ان المكتبات الحدیثة من اهدافها ایصال المعلومة الى المستفید بشكل یسیر وسریع 
لیكون بمقدورهم اینما كانوا من االفادة من المكتبات الرقمیة والذي یقضي على المشاكل 

في قاعدة البیانات الذي ) ولوجیةفي موقع الجامعة التكن(التي تعترضهم حالیا عند البحث 
حیث اصبح اآلن . وضعها الباحث بشكل تجریبي وهي االسترجاع من حقل العنوان فقط

  Genisisباالمكان استخدام المكتبة الرقمیة على موقع الجامعة باستخدام نظام 
كما یتم في (االسترجاع والبحث في كافة المعلومات الببلیوغرافیة للرسالة الجامعیة 

 ).  Yahoo و  Googleحركات البحث المعروفة م
حوسبة خدمات -genisis   3 نظام -2المكتبة الرقمیة -1: الكلمات المفتاحیة

   النظم اآللیة-4المعلومات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــ   ــــــــــــــــــــــ

  االمین العام للمكتبة المركزیة في الجامعة التكنولوجیة *
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  المقدمـة 
 نحو القرن الحالي تحوالت اجتماعیة وبیئیة وثقافیة وعلمیة واجهنا ونحن نخطو

لقد اوجد التطور السریع لتكنولوجیا المعلومات .  وصناعیة لم یسبق لها مثیلواقتصادیة
شبكة اتصاالت تطوق الكرة االرضیة ، فلم تعد الثقافات والتقالید المختلفة تعیش في معزل 

 االتصال والتفاعل بین افراد كل حضارة عن بعضها البعض بل اصبحت تلتقي عن طریق
من خالل انتشار الدراسات والمؤتمرات وشبكات االتصال، وقد قصرت المسافات بین الناس 
ولم تعد هنالك حواجز زمانیة اومكانیة تحول دون التفاعل البشري والتقاء الحضارات 

  . بین االفرادوزیادة التفاهم والعالقات المتبادلة
االتصاالت الحدیثة ووسائطها عملیات التواصل بین االفراد مهما لقد سهلت وسائل 

تباعدت اماكنهم، ویتناغم هذا االتجاه العالمي مع روح العصر وجوهره، فالعصر عصر 
تقنیة وحراك عالمي سریع الوتیره وعصر التكامل والتجمع وحریة االنتقال، ولقد شهد 

ًالعالم خالل العقدین الماضیین نموا كبیرا في  التعلیم والتدریس من حیث الكم والنوع، ورغم ً
التقدم التكنولوجي وظهور المستحدثات والمستجدات في مجال عرض العلوم والمعرفة 
ونقلها، اال ان االنظمة التربویة في كثیر من الدول وبخاصة النامیة منها التزال بعیدة عن 

ویعتبر .  لخدمة انظمتهافالمفروض ان توظف التكنولوجیا المتقدمة. التقدم والتجدید
 تعلیم الحاسوب اداة تعلیمیة مهمة لتوسیع مفاهیم المتعلم ومداركه وقد اثبت قدرته على

وقد انتشرت علوم الحاسوب بسرعة كبیرة في العقود االخیرة . موضوعات مختلفة للمتعلمین
كیفیة واحدث تغیرات مهمة من خالل معرفة المغزى من وراء استخدام هذه التكنولوجیا و

التخطیط الستخدامها والنتائج المترتبة على استخدامة، وان افضل مقیاس لنجاح 
  . مدى اثرها على التربیة والتعلیمالمعلومات الفائقة وتدفقها هو معرفة

  
  
  

  :مشكلة البحث
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تغییر طبیعة المستفید في الوصول الى المعلومة المحددة من خالل توفیر الدقة 
حیث بدأت .  من خالل استخدام التقنیات الحدیثة في المكتباتوالسرعة، والذي یاتي ذلك

شبكة االنترنت تثبت وجودها كمصدر مهم للمعلومات وهي تنافس في ذلك المكتبات التي 
، فالشبكة الیوم توفر اجوبة  المصدر الوحید تقریبا للمعلوماتكانت حتى وقت قریب

ر على االنترنت بعد ان اصبح نشویزداد ال. مالئمة ألي استفسار حول طلب اي معلومات
  .سهال

ة ونظرا الستخدام الفهرس المحوسب السترجاع المعلومات في المكتبة المركزی
.  قاعدة البیانات الخاصة بالمكتبة ووفق Winisisللجامعة التكنولوجیة ووفق نظام

 وألهمیة الرسائل الجامعیة واالطاریح الخاصة بخریجي الجامعة التكنولوجیة ولمواكبة
، ظهر ان النظام المستخدم الیمكن ان یعرض قیود طورات واستخدام التقنیات الحدیثةالت

قاعدة البیانات على موقع الجامعة لحاجتة الى محرك بحث مما أدى ذلك الى محدودیة 
االفادة من الرسائل الجامعیة واالطاریح الموجودة على موقع الجامعة عند االسترجاع ومن 

لذي یؤدي بالتالي الى عدم التوصل الى الرسالة المطلوبة من خالل حقل العنوان فقط وا
المعلومات التي اختیرت ضمن ) الكلمات الدالة(استرجاع المؤلف او التاریخ او الواصفات 

د صدر عن لذا توصل الباحث الى استخدام نظام او محرك بحث جدی .الببلیوغرافیة للرسالة
  . Genisis منظمة الیونسكو هو نظام

 
  :اهمیة البحث

، حیث مكنت الباحث مكتبة االكادیمیة والبحثیةلقد غیرت التكنولوجیا والى االبد مهام ال
واصبح دور المكتبات في . یه او یحتاجه باقل جهد واسرع وقتمن الوصول الى ما یبتغ

، بل تعدى دورها ًات وتوفیر مكانا لخزنها في مبنىالعالم الرقمي لیس فقط توفیر المعلوم
ر من ذلك كایجاد طریقة عالیة التقنیة السترجاع تلك المعلومات بسرعه ویسر وذلك اكث

بایجاد المداخل والمنافذ االلكترونیة التي توفر للرواد امكانیة استخدام هذه التقنیة الیصال 
والبد من مواجهه حقیقیة واضحة وهي ان . ًالخدمات الى المستفید عن بعد الكترونیا

ید ًالمختلفة قد تاثرت بالتكنولوجیا الحدیثة واصبحت وسیطا بین المستفالمكتبات بانوعها 
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واصبح اللجوء الى استخدام الحواسیب من مستلزمات . ومصادر المعلومات االلكترونیة
حیث .  المطلوبةالحیاة في التعامل مع المعلومات من جمع وتخزین واسترجاع بالسرعة

المكتبة العربیة بالتحول الى النظم االلیة شهد عقد الثمانینیات بدایة عهد جدید في 
لتحسین نوعیة المعرفة وتوسیع خدماتها من خالل تبنیها نظم مبنیة على الحاسوب تحقق 

 وقد استخدم الباحث .مات افضل بتكالیف اقلمنافع كثیرة من حیث تقدیم خد
 الذي  Winisis والذي یعتبر محرك بحث لنظام)النسخة العربیة( ألول مرة  Genisisنظام

یستخدم في المكتبات المركزیة للجامعات العراقیة بایعاز من قبل وزارة التعلیم العالي 
بصورة تطبیقیة ولیس نظریا بشرح خطوات بناء النظام فقط حیث تم بناء قاعدة البیانات 

 للرسائل واالطاریح الصادرة من الجامعة التكنولوجیة ثم تم تحویلها  Winisisوفق نظام 
  . الستخدامها على االنترنت ومن خالل موقع الجامعة Genisisام الى نظ

  
  :أهداف البحث

 ان الحاجة الى المعلومات وتوفیر مصادر البحث اصبحت ضرورة لتقدم المجتمعات -1
وارتقائها، وان الجامعة هي المؤسسة التي تعد الرواد القادرین على البحث والتخطیط 

مة واستثمارات القدرات والمواهب بغیة الكشف عن وتطویر المجتمع وزیادة نموه وتقد
  .كل جدید والوصول الى المزید من الحقائق العلمیة الجدیدة

 من الضروري على المكتبة الجامعیة ان توفر مصادر البحث والعلم والمعرفة وان تعد -2 
الستمراریة الدور الفعال هذه المصادر بشكل یتیح للمستفید استخدامها ضمانا 

  .عةللجام
 اضحت المعلومات احدى موارد المؤسسة المهمة وانها المورد الذي یقع على قمة ما -3 

وبالفعل شهدت المؤسسات بتلك الحقیقة ودأبت مؤخرا على تسریع . نحتاجه الیوم
خطاها وزیادة مجهوداتها لتطویر نظم معلوماتها ورفدها بتقنیة المعلومات الحدیثة 

  . ز علیة نظام معلومات المؤسسة او المنظمة المعاصرةالتي شكلت بدورها اساسا یترك
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 استرجاع المعلومات من كافة الحقول الببلیوغرافیة للرسالة او االطروحة الجامعیة -4
على االنترنت من خالل موقع الجامعة التكنولوجیة كما یستخدم المستفید محركات 

   .صة بالبحثالبحث المعروفة على االنترنت دون اي صعوبة او تعلیمات خا
  

  :حدود البحث
 الى 1977الرسائل واالطاریح الخاصة بخریجي طلبة الجامعة التكنولوجیة منذ عام 

 3000 والمتوافرة في المكتبة المركزیة للجامعة التكنولوجیة والذي یبلغ عددها 2008عام 
  .     عنوان رسالة وأطروحة

  

  اثر تكنولوجیا المعلومات على المكتبات
ت بتطورات متالحقة من حیث مبانیها واشكال مقتنیاتها وخدماتها مرت المكتبا

ووظائفها المتمثلة في حفظ النتاج الفكري والحضاري وتنظیمه وتسهیل مهمة استرجاعه 
وقد حتمت التطورات التقنیة والعلمیة في مهنة المكتبات . ووضعه في خدمة المستفیدین

والعلمیة واالجتماعیة لتصبح شبكات والمعلومات الى تطور هذه المؤسسات الثقافیة 
معلومات متطورة قادرة على التعامل والتفاعل مع التطورات واالتجاهات المعاصرة وتلبیة 
احتیاجات الباحثین والدارسین في شتى الموضوعات والمجاالت محققه قفزة كبرى في 

الحواجز بین استخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت ونشرها على نطاق واسع متخطیة بذلك 
اما مواصفات المكتبة االلكترونیه هي قدرتها . بلدان العالم في البیئة التكنولوجیه الجدیده

على خزن وتنظیم وبث المعلومات الى المستفیدین من خالل قنوات ومصادر المعلومات 
  .االلكترونیة وهنالك نقاط اساسیة لقیام مكتبة الكترونیة هي

 .  ادارة نظام المعلومات قدرة النظام المحوسب على-1
 ً.القدرة على تخزین المعلومات وتنظیمها ونقلها الكترونیا -2

  .القدرة على تقدیم خدمات جدیدة ومتطورة -3
وهذه المكتبات التي فرضها التطور التقني بابعاده ومعطیاته وادواته المختلفة هي التي 

تكون المكتبة الرقمیة هي مكتبة ، وسستفیدینتبدو اكثر جاذبیة وواقعیة لمختلف شرائح الم
المستقبل التي قد التحتاج بالفعل لمكان محسوس یاتي الیه الباحثون، وانما لموقع 
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. الكتروني وتجهیزات ومعدات فنیة یستخدمها المستفیدون من مختلف المواقع واالماكن
نیة اال واذا كانت مصادر المعلومات الورقیة ستظل تتعایش مع مصادر المعلومات االلكترو

ان االخیرة ستكون هي المتفوقة والمهیمنة في المستقبل في ظل الزحف االلكتروني 
  .المتنامي والشبكات المتطورة

ان االهتمام بتكنولوجیا المعلومات له اثر ایجابي كبیر في مجاالت حیاتیة كثیرة من 
ا كوسیله بینها المجال التعلیمي وقد اصبح الحاسوب ظاهرة من ظواهر هذه التكنولوجی

تعلیمیة معترف بها تساعد المتعلم على زیادة التحصیل وتنمي فیه كثیر من المهارات 
وتوفر علیه الوقت والجهد في مواقف كثیرة اضافة الى ذلك قدرة . ًخاصة العقلیة واالبداعیة

هذه التكنولوجیا على تخزین المعلومات وسهولة استرجاعها بشكل ایسر وادق من 
وان الجامعة ینبغي لها في عصر ثورة المعلومات . ع الورقیة في اي وقتالمصادر والمراج

ان تاخذ شكل مركز البحث العلمي وتستهدف اعداد اختصاصیین وباحثین تتطلبهم خطة 
اقتصادیة واجتماعیة تسعى الى تسریع التنمیة وتكثیف النتاج العلمي والبحثي في سوق 

لجامعات باعداد االنسان الذي هو رأس مال حیث تهتم ا. تتنافس فیه النتاجات العلمیة
الي جهد حضاري من خالل توفیر المناخ العلمي والبحثي، وما یتطلب ذلك من مستلزمات 

كل ذلك یهدف الى تزوید الباحثین من . وادوات ومراكز بحثیة ومكتبات جامعیة متخصصة
ادة من الفرص االساتذة والطلبة بالمعلومات المتجدده في عالم سریع التغیر، واالف

ًواالمكانیات المعرفیة والتي توفرها الجامعة لیكون اكثر تهیئة واستعدادا علمیا واكادیمیا في  ً ً
حقل تخصصه، لذا تتجه طرائق التدریس الحدیثة الى االستخدام االمثل لالسالیب 

قین ًالتدریسیة التي تسمح بتنمیة المواهب والقدرات الذاتیة للطلبة بعیدا عن الحفظ والتل
)1(. 

 
 
1Falba,C.Technology use, by a College of education .University of  Nevada , LasVegas .1998
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  المكتبة الرقمیة 
ًتعتبر الجامعات ایسر المؤسسات التعلیمیة انخراطا بالمنظومة الرقمیة واكثرها 

تجاه المستمر لقد اضحى اال. ًاستعدادا الحتضان واستیعاب وترویج الثقافة الرقمیة
والمتدفق نحو االستخدام اآللي في انجاز االنشطة المختلفة لالنسان یبشر بمجتمع بال 

  ورق
مطبوع او مخطوط او بعبارة اخرى یمهد لقیام مفهوم جدید للمجتمعات وهو المجتمع 

  مجتمع  digital society  او المجتمع الرقمي  paper less societyالالورقي  
 بأنشاء اول 1971وقد قام مایكل هارت عام . information societyالمعلومات  

ًمكتبة رقمیة في تاریخنا المعاصر واطلق علیها اسم مشروع غوتنبرغ مخلدا بذلك اسم 
الرجل الذي اخترع الطباعة في القرن الخامس عشر ذلك لتمكین كل من یملك خط انترنت 

حیث یعتبر هذا . ب واصول المعرفة وجهاز حاسوب من الحصول على وقراءة امهات الكت
المشروع نقطة مركزیة لكل من یرغب بالحصول على نسخة رقمیة من اعمال مشاهیر 

  ).2(الكتاب والمفكرین على مر العصور
لرقمیة للمكتبة على الوجه ومن المشكالت التي تقف عائقا امام ادخال التقنیة ا

رة مثل هذه المشروعات وعدم توافق ، المشكالت الناجمة عن قلة الخبرة في ادااالمثل
، ولغرض تقدیم یل او مع المواصفات لخادم الشبكةبرنامج المكتبة مع برنامج التشغ

  :معلومات متكاملة وتخطي مثل هذه المعوقات البد من العمل على تحقیق اآلتي
 االتفاق على بروتوكول موحد ومقنن یتیح مرونه االتصال بین المكتبات ومراكز -1

  . ومات على المستوى المحلي والعالميالمعل
  .التأكید على ضرورة التقییم خالل مراجل انشاء النظام الرقمي-2
 االهتمام بالتدریب الموجه للكفاءات واتقان االسالیب الحدیثة في التخطیط والتقییم -3

  .ومعرفة استخدام تقنیات المعلومات واالتصاالت الحدیثة
  .لنظام تامین حمایة رقمیة شاملة ل-4
  
 ،1االعتماد على مصادر خارجیة لتطویر نظم المعلومات، مجلة جامعة ذي قار، مج. عبد العظیم جبار2

  )2004حزیران ( ،1ع
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 تضمین خطط المشروعات والخدمات الجدیدة بواقع واحداث معینة عن طریق خدمات-5
  .االحاطة الجاریة واعالم المستفیدین بمثل هذه التطورات

ات المكتبة العصریة یعتمد اعتمادا كبیرا على مؤهالت العاملین في وأن نظام معلوم
، وبذلك  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتالمكتبة وخبراتهم ومدى قدرتهم على التعامل مع

 فأن نجاح  مشاریع حوسبة المكتبات یعتمد بوجود مكتبیین على درجة عالیة من 
ویتصور الكثیر من صناع القرار ان . التخصص واستیعاب قدرات تكنولوجیا المعلومات

عملیة حوسبة اعمال المكتبات عملیة بسیطة وان تزوید المكتبة بمجموعة من الحواسیب 
یكفي لنجاح مثل هذه المشروعات، غیر ان ذلك لیس سوى جزء بسیط من نظام 

  ).3(المعلومات الحدیث
ي تقتني مصادر ویمكن وضع تعریف أولي لـ المكتبة الرقمیة هي تلك المكتبة الت

في شكل رقمي أو التي تم تحویلها إلى الشكل " معلومات رقمیة سواء المنتجة أصال
باستخدام نظام آلي، ویتاح الوصول إلیها " وتجري عملیات ضبطها ببلیوغرافیا.  الرقمي

  ).4(عن طریق شبكة حواسیب سواء كانت محلیة أو موسعة أو عبر شبكة االنترنت
على صعید تخزین المعلومات واسترجاعها " هائال" لرقمیة تطورالقد أحدثت المكتبة ا

واستعمالها ومن ممیزاتها هي حفظ المعلومات من الكوارث وعوامل التلف الطبیعیة 
 المستمر سمح بتخزین كمیات هائلة Hardwareوالبشریة ، وأن التطور في صناعة  الـ 

الوصول إلى المعلومات بسرعة كما ٕمن المعلومات واتاحتها للمستفید بتكلفة بسیطة ، مع 
استطاعت مصادر المعلومات الرقمیة أن تحل للكثیر من المكتبات مشكلة المكان والرضا 
" الذي یحصل علیه الباحث نتیجة التنوع والقدرات والسرعة والدقة والذي ینعكس ایجابیا

 ).5(على المكتبة وخدماتها
  

. 2007المركز األصیل للطباعة والنشر ،:ـالقاهرة.رونیةخدمات المكتبات االلكت. طارق محمود عباس 3
  . 107- 105ص
الدار المصریة : ـ القاهرة .المكتبات الرقمیة األسس النظریة والتطبیقات العملیة.  عماد عیسى صالح محمد4

  .29ص . 2008اللبنانیة ،
الدار المصریة : ـ القاهرة .ةٕمهارات البحث عن المعلومات واعداد البحوث في البیئة الرقمی.  متولي النقیب5

186ص . 2008اللبنانیة، 
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  االنترنت وتأثیره على المكتبات ومراكز المعلومات
االنترنت هي مصدر المعلومات الكوني الذي ال غنى عنه اآلن للباحث والدارس ومتخذ 
القرار والمثقف العام وأي فرد في المجتمع ؛ والمعلومات تشع منها كل صباح بأنواعها 

كالها كافة ومن مختلف األماكن على وجه األرض والكل یتسابق لالطالع علیها ٕواش
 یضیف إلیها ما یرغب أن یطلع علیه – حسب القدرات –"واإلفادة منها والكل أیضا
ومن هنا نشأت مواقع األشخاص والمؤسسات والهیئات بأنواعها . اآلخرون ألهداف متعددة

عریف بأنشطتها وخدماتها لإلفادة بل االستفادة كافة ومنها المكتبات ، التي تسعى للت
  . )6("أیضا

وهنالك العدید من الخطوات التي تتبعها المكتبة في تعاملها مع مصادرها االلكترونیة 
المتاحة على االنترنت ، فبعد اختیار المصادر االلكترونیة والتي سوف تخدم األهداف 

الخاصة بهذه المراجع فأن المكتبة یكون وبعد تطبیق معاییر االختیار . العامة للمكتبة 
: أمامها سبیلین في التعامل مع هذه المراجع االلكترونیة المتاحة على االنترنت األول 

فیمكن الوصول إلیها مباشرة من خالل " بالنسبة للمصادر االلكترونیة التي تتاح مجانا
 البحث واالطالع على موقع المكتبة على االنترنت دون قید أو شرط  حیث یمكن للمستفید

  .هذه المصادر بحریة تامة
على الطرف األخر هنالك بعض المصادر االلكترونیة غیر مجانیة المتاحة :  والثاني

لشروط معینة غیر " على االنترنت والتي ال یمكن استخدامها إال عن طریق االشتراك ووفقا
  ).7(مجانیة 

بإمداد المعلومات الرقمیة بصفة " تباطاوان المكتبات ومراكز المعلومات أصبحت أكثر ار
فأصبحت تعتمد بكثافة على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الحدیثة في اتخاذ , متزایدة 

  .القرارات تجاه هذه التكنولوجیات التي زادت من مستوى األهمیة اإلستراتیجیة لها
   

 2007الدار المصریة اللبنانیة ، : القاهرةـ .المكتبات والمعلومات في عالم جدید.  محمد فتحي عبد الهادي6
  81ص ، 

 . 2009الدار المصریة اللبنانیة، : ـ القاهرة.المراجع االلكترونیة المتاحة على االنترنت.  رضا محمد النجار7
   134ص
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باتخاذ القرارات المرتبطة بالحاجة إلدخال خدمات الویب كمحور لهم وتحدید القدرات 
 والتي تهدف إلى تقییم توعیة القوى العاملة المهنیة والفنیة التي تقدمها خدمات الویب

بالمكتبة ومرفق المعلومات بتكنولوجیات خدمة الویب وتقدیم فرص التعلیم والتدریب 
  . المحتاج إلیها

وقد انصب في الفترة األخیرة التركیز على إمكانیة التشغیل البیني بین تطبیقات عدیدة 
  ).8(كتبات والمعلومات األخرىفي نطاق المكتبة مع نظم الم

  
  اثر استخدام النظم اآللیة على المكتبات الجامعیة 

مع ظهور االنترنت ظهرت نوعیة جدیدة من اوعیة المعلومات تتمثل في مواقع 
االنترنت والمصادر االخرى المتاحة بها ، اال ان هذه المواقع والمصادر ظهرت بشكل 

ورغم ظهور . ها مشتت بهذا الكم الهائل عشوائي وغیر منظم ، فاصبح الباحث فی
محركات البحث ذات القدرات المتقدمة اال ان المشكلة الزالت قائمة وذلك النها تستخدم  

ًغیر المقیده التي تعتمد على تكشیف الكلمات والمفردات آلیا دون التحلیل  اللغه الحرة 
ًالموضوعي لمحتوى المادة التي تتطلب عادة جهدا بشریا  د غیرت تكنولوجیا لق. ً

المعلومات والشبكات الهیكل العام للمكتبات باالضافة الى طریقة استعمالها، فالكتب 
االلكترونیة المخزنة على االقراص تحل بالتدریج مكان الكتب الورقیة المطبوعة بصورتها 
 الحالیة ، فقد اتاح هذا الشكل االلكتروني لمستخدمي المكتبات االتصال بها عن بعد عبر

ًفانه بدال من ان تذهب الى المكتبة ، فان المكتبة هي التي ستذهب الیك في . الشبكات 
. اي مكان او زمان ولیس هذا فقط فانه من الممكن ان تتصل بالمكتبات في العالم اجمع 

لى الدوام طوال اللیل ولم تكون هناك مواعید لفتح المكتبة النها ستكون مفتوحه ع
  . )9(والنهار
  

: ـ القاهرة.توجهات اإلدارة العلمیة للمكتبات وموافق المعلومات وتحدیات المستقبل .  محمد الهادي محمد8
  390ص . 2008الدار المصریة اللبنانیة،

النادي العربي للمعلومات، :ـ دمشق.ت الحدیثة في المكتبات واالرشیفانظم المعلوم.  عبد المجید الرفاعي9
2000.  
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ة العظمى من المكتبات تحرص منذ فترة غیر بعیدة على والیوجد شك في ان الغالبی
، شكال مختلفة من ومواد المعلوماتان تضم بین مجموعاتها قواعد نصیة الكترونیة ال

كالدوریات او الرسائل الجامعیة او الكتب التي اصبحت تلقى اهتماما وقبوال كبیرین من 
ه وقدرة على طرح مستوى اعلى جانب المستفیدین في الوقت الحالي لما تتسم به من مرون

  .من خدمات المعلومات المعتمدة على البیئة الرقمیة
وعلى الرغم من ان جعل الكتب االلكترونیة جزءا من مجموعة المكتبة قد ساعد على 
اضفاء مزید من المرونه على اخصائي المكتبة، اال انه في الوقت ذاته قد وضع امامه 

ستیعابها، وتحول المكتبة نحو مصادر المعلومات بعض التحدیات التي ینبغي علیة ا
االلكترونیة انما یعطیها ابعادا خدمیة اخرى غیر التي اعتدناها، كما یصبغ علیها مفاهیم 
جدیدة غیر تقلیدیة فبعد ان اصبحت المصادر االلكترونیة حقیقیة ملموسة ، وفي اطار 

، نجد انه قد اختلفت المفاهیم فلم تعد المكتبة تمتلك لخدمات المقدمة عن بعد عبر الویبا
مصادر المعلومات بل اصبحت مجرد بوابات لهذه المصادر وعلى المكتبة ان تقبل بهذا 
الدور الجدید المنوط بها وذلك من اجل التغلب على الكثیر من المشكالت التي تواجه 

  ).10(المكتبة
  

    Genisisرنامج  في المكتبات الجامعیة وب Winisisنظام 
 بالرغم من وجود الكثیر من الحزم الجاهزة مستخدمة من قبل المكتبات اال ان حزمة

CDS\ISIS  یمكن ان تكون من افضل البرامجیات والنظم لمكتباتنا العربیة لخصائصها 
مل ، ثم بعد ذلك اصبحت هذه الحزمة تعDOS العدیدة  والتي كانت بدایة تعمل على بیئة 

 والتي صدر امر من وزارة التعلیم العالي  Winisisوندوز واصبح اسمهاعلى بیئة ال
  :باستخدام هذا النظام وذلك لعدة اسباب منها

   تمتاز باهم مواصفات النجاح اال وهي الدیمومة والقدرة على التطور لمواكبة التغیرات-1
  

 . 2008الدار المصریة اللبنانیة، :رةـ القاه.الكتب االلكترونیة النشأة والتطور.  رامي محمد عبود داوود10
   297- 295ص

  . والتعدیالت المستمرة سواء في مجال التوثیق او الجانب التقني لألجهزة والبرامجیات
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 مصمم خصیصا لمعالجة البیانات النصیة الخاصة بالتطبیقات اآللیة في مجال -2
  . المكتبات والمعلومات

ن اللتین تقومان علیة وهي منظمة الیونسكو  سرعة انتشار النظام وخاصة وان الجهتی-3
  . وان توفرانه بشكل مجاني للمستخدمین مع منظمة العمل الدولیة

  . امكانیة بناء شبكات محوسبة-4
  )11.( استخدام النظام الكثر من مستفید في نفس الوقت-5

  Winisis ت متطلبات الحوسبة باستخدام نظاموبعد ان تكون المكتبة قد اكمل
 یعد االنسب لتنفیذ Genisis، فان برنامج ت الفهرس المحوسبلدیها قواعد بیاناواصبح 

  :عملیة التحول الى البیئة الرقمیة لألسباب التالیة
 برنامج مجاني تدعمة منظمة الیونسكو ومتاح للتحمیل من خالل موقع المنظمة على -1

لعالي استخدامة في علما ان النظام خصص للمكتبات ووجهت وزارة التعلیم ا. االنترنت
  . الجامعات العراقیة 

  بسهولة ، مع قدرة عالیة  Winisis یسمح باستقبال البیانات المخزنة في نظام -2
  .للحفاظ علیها 

  . سهل االستخدام وال یحتاج الى تداخل برمجي-3
 لتحویل المكتبات الرقمیة المنجزة على قرص  Genisiscd متاح باصدارین االول -4

  . لتحویل المكتبات الرقمیة المنجزة الى االنترنت Genisiswebلثاني مدمج ، وا
  . یوفر امكانیة الستقبال المعلومات بالنص الكامل وبمختلف انواع معالجات النصوص-5
 یدعم محرك بحث خاص به سهل االستخدام ویدعم البحث في محتوى النص الكامل -6

  .باستخدام العوامل البولیانیة
  ) .12( االنكلیزیة والفرنسیة واالسبانیة یدعم اللغات-7
  

تطبیقات عملیة باستخدام : حوسبة المكتبات ومراكز المعلومات.   موسى محمود الحافظ-11
    .2000دار الوسیم ،:ـ عمان. مراجعة محمود احمد اتیم CDS\ISISنظام

 12 http:www.unesco.org\isis  

http://www.unesco.org
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  المكتبة المركزیة في الجامعة التكنولوجیة

إن المكتبة المركزیة تستخدام التقنیات الحدیثة في اتاحة مصادر المعلومات 
 استخدمت المكتبة المركزیة 1989للمستفیدین من منافذ تقنیة غیر تقلیدیة، فمنذ عام 

 CDSISIS الحاسوب في بناء قاعدة بیانات للكتب الموجودة لدیها، وقد استخدمت نظام 
ى بیئة النوافذ الذي تطور من قبل منظمة الیونسكو  وبعد ذلك استخدمت نفس النظام عل
 واستمر العمل بهذا النظام الذي تم  WINISISالجهة الراعیة للنظام واصبح اسمه 

ادخال الرسائل الجامعیة لخریجي الجامعة التكنولوجیة ووفق قاعدة البیانات الموجودة 
  .لدیها

بحث العلمي بعرض قاعدة  ونتیجة توجه وزارة التعلیم العالي وال2008بعد عام 
  .البیانات الخاصة بالرسائل الجامعیة على موقع الجامعة في االنترنت

واجهت الجامعة مشكلة تحویل البیانات من قاعدة البیانات على موقع الجامعة 
وخاصة ان حقول قاعدة البیانات تتضمن المعلومات الببلیوغرافیة كافة للرسالة او 

 استخدام عنوان الرسالة فقط لالسترجاع مما ادى ذلك الى لذا تم. االطروحة الجامعیة
  .قصور في نقاط االتاحة المستخدمة في التكشیف

ونتیجة متابعة الباحث إلى االستخدام األمثل للنظام لما یتمتع به من صفات وممیزات 
 وهو  GENISIS عدیدة للمكتبات ومراكز المعلومات ، أصدرت منظمة الیونسكو نظام 

 یستخدم على االنترنت ومن نقاط إتاحة عدیدة  WINISIS  محرك بحث لنظام عبارة عن
استخدم الباحث محرك البحث للرسائل الجامعیة لتكون  )توحسب تكشیف قاعدة البیانا(

في متناول جمیع الباحثین والمستفیدین في خطوة مهمة لتطویر العمل ومواكبة التطورات 
حیث تم تحویل . التي ال تكلف أي مبالغ وهي مجانیةالعلمیة واالستفادة من هذه األنظمة 

ثالث أالف ) 3000(المعلومات الببلیوغرافیة الكاملة باالضافة الى عرض المستخلص لـ 
  .org.uotiq.wwwرسالة وأطروحة على محرك البحث وعلى موقع الجامعة 

 
 
 

  :لجامعة التكنولوجیة من ثالث شعب وهيوتتألف المكتبة المركزیة في ا
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   شعبة خدمات المستفیدین -1
   شعبة االجراءات الفنیة-2
   شعبة النظم اآللیة-3

وهذه الشعب تتالف من عدد من الوحدات والذي یهمنا في هذا البحث وحدة نظم 
حواسیب مع ) 7( والتي تحوي على 2008 / 7 / 7المعلومات التي تم افتتاحها بتاریخ 

قاتها كافة من طابعة وسكنر باالضافة الى ربطها باالنترنت، وقد عملت على ادخال ملح
 ولحد نهایة عام 1977مستخلصات كافة االطاریح والرسائل الجامعیة المنجزة منذ عام 

   . باالضافة الى المعلومات الببیلیوغرافیة عن كل رسالة2008
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . 2009الدار المصریة اللبنانیة، : ـ القاهرة.نیة المتاحة على االنترنتالمراجع االلكترو.  رضا محمد النجار7

   134ص
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     Genisisبناء المكتبة الرقمیة على وفق نظام 
 التي تستخدم  Winisisتتم العملیة اوال من خالل توفر قاعدة بیانات باستخدام نظام 

توي على المعلومات في المكتبة المركزیة ومنذ فترة حیث تم بناء قاعدة بیانات تح
وقد تم ذلك من قبل (الببلیوغرافیة للرسالة واالطروحة الصادرة من الجامعة التكنولوجیة 

واآلن رأى الباحث ان عرض ) الباحث بانجاز هذا العمل في اطروحة الدكتوراة الخاصة به
 قاعدة البیانات على االنترنت تتم بعد ذلك عن طریق تحمیل قاعدة البیانات الى نظام

Genisis ویكون ذلك من خالل الخطوات التالیة،على یتم نقل قاعدة البیانات الموجودة  
عن طریق تحدیث الملف المقلوب وكذلك اجراء عملیة تصدیر واستیراد للبیانات لتظهر لنا 

 وكما في الشكل رقم  Ginisis الى نظام  Winisisشاشة تعتبر بدایة العمل من نظام
 األمر Gizmoب في جدول التحویالت والذي علیة ان نكت) 1(

C:/Winisis/ansi_720.tab حیث ان النظام مخزن على ملف   C    

                 
  )1(الشكل رقم

  
   Genisis.  وبعد ذلك نقوم بعملیة التحمیل لننتقل الى العمل في النظام 

ویتم ) 2(قم تشغیل النظام لتظهر شاشة بدایة التشغیل وكما في الشكل ر: الخطوة االولى
     .لكي تظهر لنا قاعدة جدیدة ) New(اختیار
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  )2(الشكل رقم
  

والذي یحتوي عى ملفات ) 3(وبعد ان نفتح قاعدة جدیدة یظهر الشكل رقم 
والملف المطلوب تحویلة هو (التي سیتم تحویلها الخاصة بقاعدة البیانات  Winisisنظام

حیث ان ملفات قواعد البیانات تخزن بشكل افتراضي ) Dataملف البیانات والذي اسمه
 Genisis ویتم وضعة في قاعدة البیانات الجدیدة في نظام. )Data(في مجلد الفرعي 

  . قبل ذلكعلى ان نسمي القاعدة الجدیدة 

    
  )3(الشكل رقم 

  
یفضل ان . (رقمیة المقترحةنالحظ بعد ذلك ظهور شاشة تطلب اختار اسم المكتبة ال

  )كون باللغة االنكلیزیةی
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الجامعة التكنولوجیة وكما یظهر ذلك في الشكل رقم  )  univ.tech(وقد تم اختیار اسم
)4 ( 

  
  )4(الشكل رقم 

  . ثم نضغط موافق لننتقل الى شاشة اخرى 
  

والتي كما  وهي بناء نموذج االستعالم وفي هذا النموذج یتم تحدید الحقول :الخطوة الثانیة
 التي سیتم البحث في محتواها في مرحلة االسترجاع وذلك بالضغط على )5(في الشكل 

  ...اضافة)  Add(خیار  

  
  )5(الشكل 

وتلقائیا نالحظ ظهور جمیع الحقول ) 6(لتظهر لنا الشاشة بعد ذلك كما في الشكل 
في قاعدة البیانات التي تم تكشیف محتواها عند بناء الملف المقلوب في مرحلة بناء 
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اما الحقول التي لم تكشف فال تظهر في الشاشة فضال عن ذلك یضیف . لبیانات قاعدة ا
النظام امكانیة االبقاء على هذه الحقول او اختیار ما یناسب المكتبة الرقمیة منها ، وفي 

في الشاشة اعاله ظهرت . كل االحول نختار جمیع الحقول لتطبیق خیارات االستعالم علیها
.  Winisisتم بناءها اصال في قاعدة البیانات الموجودة في نظام الحقول تلقائیا  والتي 

وهنالك بعض المفاهیم باالمكان شرحها بشكل موجز وهي مثال الدخول الى القاموس الذي 
یحوي على جمیع الكلمات التي تم ادخالها مرتبة قاموسیا وباالمكان الضغط على اي كلمة 

تحوي هذه الكلمة وهنالك ایضا ادوات ربط بین لیتم استرجاع الرسالة او االطروحة التي 
) (And .Or. Not. Withالمصطلحات ویسمى ادوت الربط وفق المنطق البولیاني وهي 

وهذه االدوات باالمكان استخدامها او عدم االستخدام حیث ان كل نظام هنالك من یعمل 
ر ما تؤثر على علیة بشكل محترف وهنالك الغیر محترف وهي التؤثر على االسترجاع بقد

  .تحدید الطلب واسترجاع ما مطلوب بشكل مباشر ومحدد
وهنالك ایضا من الخیارات المهمة في شاشة االستعالم ،هو االختیار الذي یسمح في 
تصحیح المصطلح البحثي المستخدم من قبل المستفید الى اقرب مصطلح موجود في 

  Googleنترنت مثل محرك كشاف االستعالم  و كما یوجد في محركات البحث على اال
  ). هل تقصد(الذي یتدخل العطائنا البدیل االقرب بعبارة 

واالنتقال الى حقل اخر  )اضافة(بعد اكمال المتطلبات السابقة یتم الضغط على 
ل الضغط على موافق لحفظ وهكذا بالنسبة الى بقیة الحقول ویمكن االضافة والحذف قب

ى بناء النظام في البدایة وطریقة ادخال البیانات وصحتها ، وهذه العملیة تعتمد علالتغیرات
  .على ان تكون اصال قد تمت تكشیفهالیتمكن المستفید من استرجاعها 
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  )6(الشكل 

  
 قبل تحویلها Winisisفیوضح رقم كل حقل عتد بنائها على نظام ) 7(اما الشكل رقم
وحسب ما یراه الباحث مهم والتي یمكن االسترجاع منها   Ginisisعلى النظام الجدید

للمستفید وباالمكان حذف حقل ما او اضافة حقل لالسترجاع من الزر اضافة في اسفل 
  .الشاشة ننتقل الى اختیار بیانات الحقول

   

  
  )7(الشكل رقم

) 8( وبعد االنتهاء من تنفیذ المتطلبات والضغط علـى موافـق تظهـر لنـا الـشاشة رقـم
ول المبحوثـة، واثنـاء بنـاء القاعـدة باالمكـان اختیـار العمـل التي تمثل واجهة البحث والحقـ

 والــذي یعنــي  previe-HTML) عــرض البیانــات(الــذي قمنــا بــه وذلــك بالــضغط علــى 
  . اختیار الللون ونوع الخط والمسافة بین الكلمات وكل ذلك یتم قبل التخزین
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  )8(الشكل رقم

  
  .شار الیها في اعالهفتمثل واجهة البحث الم) 9( اما الشاشة ادناة رقم

  

  
  )9(الشكل 

 وهي بناء نموذج المختصرات وتعني تصمیم واجهة لمختصرات المعلومات :الخطوة الثالثة
المسترجعة وهي التي تعرض للمستفید معلومات مختصرة في بدایة البحث لتعطي فكرة عن 

لیة وهذه العم) لالطالع علیه قبل عرض الموضوع كله(المحتوى الموضوعي للموقع 
موجودة عند البحث باالنترنت عند طلب البحث عن موضوع معین تظهر عدد من العناوین 
المشابهة او التي تحوي على المصطلح الذي تم طلبة ولیتم بعد ذلك الضغط على العنوان 

العنوان والمؤلف هم  ، وباالمكان اعتبارمال او الرسالة او المقالة وهكذالیظهر البحث كا
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وقد تم اعتبار جمیع الحقول مهمه منها التاریخ  . قبل المستفید لالسترجاعاالكثر طلبا من
والمشرف باالضافة الى معد الرسالة وعنوانها لتسهیل عملیة البحث للمستفید باختیارما 
یتذكره من معلومات او مایرغب به مثال یطلب سنة معینة تظهر الرسائل المنجزة بتلك 

  ).10(في الشكل رقم وتظهر الشاشة كما  .السنة وهكذا
  

  
  )10(الشكل رقم 

  
والذي یعتبر ذلك الخطـوة الرابعـة وهـو النمـوذج الخـاص باظهـار تفاصـیل المعلومـات 
الكاملة لكل مصدر یتم استرجاعة وهذه المعلومـات المختـصرة سـتكون مرتبطـة بالتفاصـیل 

  .والتي یمكن الوصول الیها بالضغط على المعلومات المختصرة 
 عـرض التفاصــیل  ال تختلـف عـن شاشــة المختـصرات لكنهـا تــساعد علمـا ان شاشـة

واآلن یمكن ان نتحقق من . على بناء شاشة عرض تختلف عن شاشة عرض المختصرات
عملنــا بــالعودة الــى الــشاشة االولــى ونختــار عــرض المكتبــة الرقمیــة الخاصــة بالرســائل 

  .)11( في الشكل هر لنا الشاشة كمااالطاریح الخاصة بالجامعة التكنولوجیة ستظ
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  )11(الشكل
وهنالك عدد من الشاشات التي تظهر عند بناء النظام لم یدرجها الباحث كونها 
ایعازات واضحة وأوامر تظهر بطلب هل ترید حفظ المعلومات ام ال وهذه االسئلة واضحة 

  Winisis وكما هنالك شاشات اخرى خاصة ببناء القاعدة على نظام ،ب نعماویكون الجو
لعرض  هي لبناء تركیبة ا ) Display format(تتعلق بترتیب البیانات داخل الحقول 

وان عملیة تشغیل المكتبة الرقمیة على اي حاسوب اخر . اصال موجودة في القاعدة
سیتطلب وضع قرص في مشغل االقراص الذي سیعمل تلقائیا ویطلب تنصیب المكتبة 

لحاسوب ویحتفظ بالبیانات على القرص حیث الرقمیة اذ یتم نقل ملفات التشغیل الى ا
المفروض قد قمنا بعملیة التصدیر للبیانات بالضغط على خیار تصدیر الذي سیقوم 
البرنامج بدمج الملف الرئیسي لقاعدة البیانات وملف الملف المقلوب مع ملفات التصامیم 

میلها على  والتي یمكن تح genisisا ویخزنها على مجلد خاص في مجلدالتي انجزناه
  .)12(شة في الشكل  وكما تظهر الشا genisiscdوالذي یسمى . قرص مدمج
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  )12(الشكل 
  

مخرجات النظام للمستفید التي تعبر عن  نتائج البحث ) 13(كما یظهر الشكل 
للرسالة او االطروحة التي یرغب المستفید الحصول علیها وباالمكان تحدید الطلب بشكل 

بناء استراتیجیة من قبل الباحث باعطاء اكثر من مفردة او كلمة اكثر تحدیدا من خالل 
  . وعلى ضوء ذلك تظهر النتائج وبعدها یحدد المستفید االطروحة المطلوبة

 

 
  )13(الشكل
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  :الخاتمة
شهدت المكتبات أواخر التسعینیات وبدایة االلفیة الثالثة طفرة في االهتمام بانشاء 

وهو ما ترتب وجود , مات وتطویرها على كافة المستویاتلوحوسبة للمكتبات ومرافق المع
منظومة كاملة تجمع شمل تلك المؤسسات باختالف اهدافها وانشطتها لتحقیق التكاملیة 

  . وتجنب تكرار الجهد وترشید النفقات
ولقد كان العراق ومن خالل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي من اوائل الدول التي 

من اجل نشر فكرة ) الیونسكو(مة االمم المتحدة للتربیة والثقافة والعلوم لبت دعوة منظ
، وكان تعمیم استخدام ودعم وجودها والدعوة الى تحقیقهاالتخطیط الوطني للمعلومات 

 لبناء قاعدة البیانات لمصادرها المختلفة خیر دلیل على توحید العمل  WINISISنظام 
  . االستیراد والتصدیر للبیانات بكل سهولة ویسرووفق المعاییر الدولیة لتتم عملیة

هذا وقد استطاعت المكتبة المركزیة في الجامعة التكنولوجیة من افتتاح وحدة النظم 
سبعة حواسیب مع ملحقاتها كافة من طابعة ) 7( والتي تحوي على 2008للمعلومات عام 

لصات كافة االطاریح وسكنر باالضافة الى ربطها باالنترنت وقد عملت على ادخال مستخ
 النجاز  Winisis  ووفق نظام 2008 ولحد نهایة عام 1977الرسائل المنجزة منذعام 

مشروع دلیل مستخلصات االطاریح والرسائل الجامعیة في العراق حیث تعتبر الجامعة 
ولكن هنالك . زت العمل وهي متاحة على االنترنتالتكنولوجیة االولى في العراق التي انج

 في عملیة نقل البیانات جعل االخراج لیس بمستوى الطموح لذا ان استخدام نظام صعوبات
Genisis باصداره  cd  وweb جعل الباحث یستخدم النظام لتكون الجامعة التكنولوجیة 

ومن خالل المكتبة المركزیة منبر للعلم والتعلم والتطویر في استخدام التقنیات الحدیثة في 
بر المكتبة المركزیة هي الجهه المخولة من جامعة الدول العربیة كما تعت. جمیع مفاصلها

بعد مشاركة عدد من منتسبي ) Winisis( بتشغیل وتنصیب النظام وتشغیلة في العراق
المكتبة بالتدریب علیة في القاهرة ، وفعال تم تنصیب النظام وتشغیلة في بعض الجامعات 

وكما یرى الباحث انه . ي الجامعة التكنولوجیةباألضافة الى المكتبات الفرعیة ف .العراقیة
 لتحویل قاعدة  GENISISلجامعیة كافة استخدام محرك البحثینبغي على المكتبات ا

  .البیانات على شبكة االنترنت لمواكبة التطورات واالطالع على مصادر المكتبة الجامعیة
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، ومن  افضلیل الوحید للوصول الى مجتمعحیث ان المعرفة اساس اي تقدم والسب
ثم فأن االهتمام بالمعلومات انتاجا وتداوال امر الغنى عنه لكل من یرید ان یتقدم واعتبارها 
موردا  استراتیجیا یؤثر بشكل فعال في عملیات التنمیة المختلفة والحت في االفق اهمیة 
 التنظیم والتخطیط لها على المستوى الوطني على اعتبار ان التخطیط والتنظیم من اهم

  .معوقات استثمار اي مورد
  WINISISوهذا یؤدي بالتالي الى وجوب تقید الجامعات العراقیة باستخدام نظام 

لعرض هذه القاعدة على  GINISIS دة بیاناتها واستخدام محرك البحثفي بناء قاع
  .االنترنت
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ABSTRUCT 
 

 

Using modern technology has its impact on improving and 
developing the libraries and information centers. This has 
achieved progress in all the work of the library including the 
selection, preparing and recovery, a core business by the libraries 
of different kinds. 

It achieved quickness and accuracy through giving all the 
facilities to access information, after there were only specific 
points of access to reach the computerized index, which came as a 
result of rapid developments in modern technology, where it 
found with the use of computers in libraries. 

The Central Library of the University of Technology was 
able, through the completion of the requirements of 
computerizing index by using Winisis system, to establish the 
database for thesis and papers of university graduates since 1977 
until 2008 and make these databases available to the users of the 
Central Library. 
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The researcher used the modern system ‘Genisis’, issued by 

UNESCO in foreign languages, and he became able of adapting 
the system to work in Arabic, due to the fact that many of theses 
are in Arabic. He used the system through the Internet, which 
allows receiving data stored on the Winisis system. It supports 
special searching engine that is easy to use and supports research 
on the content of the full text using the Bauliyani logic. This is 
done after taking the necessary steps to build the database in the 
search described in detail and composing a digital library. 

One of the goals of modern libraries is to deliver information 
to the users easily and quickly to take advantage of digital 
libraries. It eliminates the problems they currently face when 
searching, the site of the University of Technology, the database 
that the researcher put experimentally of retrieving by the title 
only, where as, now it is possible to use the digital library on the 
site of the university by using Genisis system in searching and 
retrieving, and through the well-known searching engines; Google 
and Yahoo 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  


