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یتمثل مشروع المكتبة اليمنية االلكترونية في إقامة منشأة  یتمثل مشروع المكتبة اليمنية االلكترونية في إقامة منشأة  
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بالخصائص المالئمة وتتوفر لها آافة التجهيزات    بالخصائص المالئمة وتتوفر لها آافة التجهيزات    

..والمستلزمات التي تمكنها من القيام بوظائفها األساسيةوالمستلزمات التي تمكنها من القيام بوظائفها األساسية
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مشروع  الاهداف 

توسيع وتطوير أنشطة الخدمات المعلوماتية   
للمرآز الوطني للمعلومات

دعم البنية األساسية للمعلومات  

تسهيل نشر وإيصال المعلومات وتنمية المعرفة     
اإلنسانية وتدعيم اإلنتاج الفكري الوطني   

اإلسهام في تطوير خدمات المكتبات القائمة  
وإدخال التقنيات في مجال عمل المكتبات 
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م بالعديد من أنشطته    تمكين المرآز الوطني للمعلومات من توسيع خدماته المعلوماتية والقيا                   
.    ووظائفه األساسية التي يتعذر  قيامه بها دون وجود مكتبة حديثة          

رآز الوطني  توسيع مجاالت االستفادة من القدرات الفنية والنظم الشبكية لدى الم              
.  للمعلومات      

ين مكتبات مختلف        تأمين نجاح وفعالية النظام اإللكتروني الشبكي للمشارآة والتبادل ب                
.  الوطنية للمعلومات       ينفذه المرآز في إطار الشبكة     األجهزة والمؤسسات والذي      

مختلفة وتوفرها        وجود مرجعية واسعة من الكتب والدوريات وأوعية مصادر المعلومات ال          
. بصورة ميسرة ومتاحة لكافة المستفيدين     

العالمية في تبادل         امتالك القدرات الفنية والتقنية والتنظيمية للمشارآة مع المكتبات                
. .  المعلومات والمؤلفات والمراجع         

.    االرتقاء بأساليب وتقنيات العمل على المستوى الوطني                    
. مات عملها       تحقق المزايا نتيجة مباشرة إلقامة المكتبة بكامل مقوماتها ومستلز            

 اهم المزایا التي سيحققها مشروع المكتبة اليمنية االلكترونية                

اللكترونية  تحقيق المزايا خالل مراحل التنفيذ الفعلي لمشروع المكتبة اليمنية ا               

تنمية المعرفة اإلنسانية    
توسيع وتطوير خدمات      

المعلومات    
التطور نحو مجتمع المعرفة   

وتحسين مستوى حياة المواطن   
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المكونات االساسية لمشروع     
المكتبة اليمنية االلكترونية

المكونات االساسية لمشروع     
المكتبة اليمنية االلكترونية

المبنى   
بكل مكوناته    

وتقسيماته المالئمة     

المبنى   
بكل مكوناته    

وتقسيماته المالئمة     

التجهيزات 
واألثاث   

والمستلزمات    
المساعدة 

التجهيزات 
واألثاث   

والمستلزمات    
المساعدة 

الحواسيب  
  وملحقياتها   
والتقنيات      

المساعدة األخرى 

الحواسيب  
  وملحقياتها   
والتقنيات      

المساعدة األخرى 

الكادر المؤهل    
والمتكامل   

الكادر المؤهل    
والمتكامل   

مقتنيات   
الكتب واإلصدارات  

 الورقية واإللكترونية    

مقتنيات   
الكتب واإلصدارات  

 الورقية واإللكترونية    

النظم  
والبرمجيات  

النظم  
والبرمجيات  
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مجاالت عمل       مجاالت عمل       
المكتبة      المكتبة      
اليمنية      اليمنية      

االلكترونية     االلكترونية     

تنفيذ العمليات المكتبية وتسهيل الوصول إلى مختلف مصادر  
وأوعية المعلومات 

حفظ وتشجيع اإلنتاج العلمي والفكري   

التحویل الرقمي لمصادر المعلومات المتاحة للمكتبة وتسهيل   
اإلطالع عليها عن بعد

تطویر تقنيات العمل المكتبي على المستوى الوطني
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التحضير للمشروع   

مراحل تنفيذ مشروع المكتبة اليمنية االلكترونية      

اإلعداد لمشروع      

المكتبة الوطنية  اليمنية     

اإلعداد إلقامة مكتبة    
إلكترونية 

إقامة المكتبة اإللكترونية     

تنفيذ مشروع   

المكتبة الوطنية   
 اليمنية  

المرحلة الثالثة  المرحلة األولى   المرحلة الثانية  
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إعداد اإلطار العام للمشروع       للمشروع التحضير
وضع وتحديد مستلزمات المكتبة اإللكترونية   

البدء في نظام عمل النشر اإللكتروني واإلطالع عن بعد    
عرض المشروع والبحث عن مصادر التمويل الالزمة          

المرحلة الثالثة  المرحلة األولى   المرحلة الثانية  

مراحل تنفيذ مشروع المكتبة اليمنية االلكترونية          
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اإلعداد لمشروع المكتبة اليمنية االلكترونية      اإلعداد إلقامة مكتبة إلكترونية   

المكتبة اليمنية      إعداد الدراسة لمشروع  
وتوفير التمويل للتنفيذ       االلكترونية  تجهيز بعض متطلبات نظام الربط الشبكي     

تجهيز القاعات المطلوبة للمكتبة اإللكترونية           

تجهيز التقنيات الالزمة     

توفير الكادر المتخصص  

توفير مصادر وأوعية المعلومات المختلفة        

إقامة مكتبة إلكترونية   

المرحلة الثالثة  المرحلة األولى   المرحلة الثانية  
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المباني  
التجهيزات   

والمستلزمات   
الفنية  

 االلكترونية  المكتبة  اليمنية     إقامة

المكتبة اليمنية االلكترونية     الدراسة إلقامة تنفيذ 

الكادر 

إقامة المكتبة اإللكترونية  
إعداد الدراسات والتصاميم     

وتوفير التمويل إلقامة المكتبة          
االلكترونية اليمنية   

مراحل تنفيذ مشروع المكتبة اليمنية االلكترونية          

المرحلة الثالثة  المرحلة األولى   المرحلة الثانية  
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المعلومات الورقية      مصادر

المعلومات اإللكترونية      مصادر

متطلبات إقامة   
المكتبة 
اإللكترونية

وملحقاتها )Servers(  الملفات  خوادم

   PCأجهزة الحاسوب 

)  Multimedia( أجهزة الوسائط المتعددة  

األجهزة المساعدة 

األنظمة والبرمجيات 

أنظمة العمل المكتبي المستخدمة في المكتبة     

) إلخ . . .مكاتب ، وأثاث ، دواليب          (اثاث مكتبي   

  ) إلخ  . . .طابعات، ماسح ضوئي        (تجهيزات فنية   

تخصصات أنظمة معلومات  

تخصصات مكتبات ومعلومات   

وظائف مساعدة 

التجهيزات   
والمستلزمات 

 المكتبية  

التقنية  التجهيزات 

واألنظمةالبرمجيات

الفني  الكادر

المرجعيات
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المستفيدون من المكتبة اإللكترونية               

مراآز خدمات المجتمع والمواطنون عموماً            

أجهزة ومؤسسات الدولة           

قطاع األنشطة الخاصة      
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االتصال عن بعد  
بالمكتبة

قواعد بيانات 
المكتبات المحلية

مخطط یوضح آلية العمل في المكتبة اإللكترونية

الشبكة الوطنية للمعلومات   
المرآز الوطني للمعلومات 

الشبكة الوطنية للمعلومات   
المرآز الوطني للمعلومات 

قواعد بيانات 
المكتبات 

والموسوعات    
العالمية

اإلنترنت اإلنترنت 

خادم الملفات

الليزريةخادم األقراص 

قاعة المطالعةوحدة المعالجة الرقمية 
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