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 هـ2344-2341امعي في الفصل الدراسي األول للعام الجشؤون المكتبات عمادة  تقرير انجازات 

 مالحظات أو المتعاونة/الجهة المنفذة و تاريخ التنفيذ أو اإلنجاز النشاط م
 إنشاء وتطوير البنية التحتية لمكتبات الجامعة :المحور األول 

1.  
 

عن طريق التأثيث وتوصيل شبكة لالنتقال  املكتبة املركزية مبىن هتيئة 
  إدارة املشروعات -باتعمادة شؤون املكت ه 1341شوال  .االنرتنت

ذي احلجة  –ذو القعدة  نقل مقتنيات املكتبة املركزية من مبىن كلية اجملتمع  .1
  عمادة شؤون املكتبات ه1341

  عمادة شؤون املكتبات ه 1344حمرم  بكتب جديدة كتبة الغاطمويد تز   .4

حمرم   –ه 1341رمضان  مكتبة كلية الرتبية باجملمعة وتزويدها بكتب جديدة إعادة هتيئة  .3
 ه1344

  عمادة شؤون املكتبات

صفر   –ه 1341شوال  . دعم مجيع املكتبات الفرعية بأجهزة حاسبات وطابعات  .5
 ه1344

  عمادة شؤون املكتبات

 وااللكترونية تزويد مكتبات الجامعة بأحدث مصادر المعلومات المطبوعة: المحور الثاني

6.  
ت يف ترشيح مصادر الكليابعض هيئة التدريس و  أعضاءمشاركة 

 .املعلومات لتخصصاهتم املوضوعية
صفر  –ه 1341شوال 

 ه1344
كلية   -كلية الطب  –عمادة شؤون املكتبات 

  كلية الرتبية باجملمعة  -اهلندسة
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 هـ2344-2341امعي في الفصل الدراسي األول للعام الجشؤون المكتبات عمادة  تقرير انجازات 

 مالحظات أو المتعاونة/الجهة المنفذة و تاريخ التنفيذ أو اإلنجاز النشاط م

  عمادة شؤون املكتبات م1111 /11/ 16-16 تزويد مكتبات اجلامعة من معرض الشارقة الدويل للكتاب  .7

  عمادة شؤون املكتبات م1111فرباير  6-يناير15 ن معرض القاهرة الدويل للكتابتزويد مكتبات اجلامعة م  .8

9.  
جتديد االشرتاك يف املكتبة الرقمية السعودية وقواعد املعلومات 

املكتبة الرقمية  –عمادة شؤون املكتبات  ه 1344صفر  .قواعد بيانات 6يف االلكرتونية، واالشرتاك اجلديد 
  السعودية

 ميكنة مكتبات الجامعة: ثالمحور الثال
  تقنية املعارف - عمادة شؤون املكتبات ه1341ذو احلجة  باجملمعة إنشاء الفهرس اآليل للمكتبة املركزية  .11
  تقنية املعارف - عمادة شؤون املكتبات ه1341ذو احلجة  باجملمعة كتبة كلية الرتبيةملإنشاء الفهرس اآليل   .11

11.  
ة العلوم والدراسات اإلنسانية ملكتبة كليإنشاء الفهرس اآليل 

 باحلوطة 
  تقنية املعارف - عمادة شؤون املكتبات ه1341ذو احلجة 

  تقنية املعارف - عمادة شؤون املكتبات ه1344حمرم  ملكتبة كلية الرتبية بالزلفى إنشاء الفهرس اآليل   .14
  تقنية املعارف - املكتبات عمادة شؤون ه1344صفر  ملكتبة كلية العلوم بالزلفىإنشاء الفهرس اآليل   .13
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 هـ2344-2341امعي في الفصل الدراسي األول للعام الجشؤون المكتبات عمادة  تقرير انجازات 

 مالحظات أو المتعاونة/الجهة المنفذة و تاريخ التنفيذ أو اإلنجاز النشاط م
 تقديم خدمات المعلومات التقليدية وااللكترونية لمنسوبي الجامعة: المحور الرابع

15.  

 –ه 1341التقرير السنوي لعام ) املطبوعات والنشرخدمة 
دليل قواعد  -بروشور العمادة -بروشور خدمات املعلومات

 (البيانات االلكرتونية
  شؤون املكتبات عمادة ه1344صفر  -ه1341شوال

عمادة تقنية  -عمادة شؤون املكتبات ه1344حمرم  – ه1341شوال توفري خدمة االنرتنت الالسلكي يف املكتبة املركزية  .16
  املعلومات

17.  
املستفيدين من خدمات مكتبات  البدء يف دراسة مدى رضى

 اجلامعة
  عمادة شؤون املكتبات ه1344حمرم  –ه1341شوال

 عمادة شؤون املكتبات ه1344حمرم  –ه1341شوال ك يف عدد من الصحف احمللية باملكتبة املركزيةالعمل على االشرتا  .18
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 هـ2344-2341امعي في الفصل الدراسي األول للعام الجشؤون المكتبات عمادة  تقرير انجازات 

 مالحظات أو المتعاونة/الجهة المنفذة و تاريخ التنفيذ أو اإلنجاز النشاط م
 تدشين برنامج الوعي المعلوماتي: المحور الخامس

اجلامعة مهارات احلصول على املعلومات من مصادرها املختلفة وكيفية التعامل معها  والذي يهدف إىل إكساب منسويب ( ILP) الوعي المعلوماتي برنامجتدشني 
 :منها لعمادة يف ذلك العديد من الدوراتوقد قدمت ا( وأخالقيات التعامل معها

19.  
 British Medical قاعدة بيانات"حماضرة تعريفية بعنوان 
Journals BMJ  لمحاضرة ل"وطرق إستخدامها

 .Jennifer Lewis الربيطانية

يوم السبت املوافق 
هـ  11/11/1341
 م 8/11/1111

شركة التنمية  –عمادة شؤون املكتبات 
كلية العلوم الطبية مكتبة   – املعلوماتية

 التطبيقية
 

 " قواعد البيانات االلكرتونية جبامعة اجملمعة " حماضرة تعريفية بعنوان   .11
يوم الثالثاء املوافق 

ة مبسرح اجلامع 19/11/1341
 مبقرها اجلديد

مادة اجلودة ع –عمادة شؤون املكتبات 
  املهارات وتطوير

11.  
 ( قواعد املعلومات واملكتبة الرقمية ) بعنوان تدريبية  دورة

 

-17يف الفرتة من 
 ه18/1/1344

قاعة التدريب بعمادة اجلودة 
ت حبرم اجلامعة اوتطوير املهار 

 .اجلديد

ة املكتبة الرقمي –عمادة شؤون املكتبات 
 السعودية

عضو هيئة  31حضرها 
تدريس ومن يف حكمهم من 

 منسويب اجلامعة
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 هـ2344-2341امعي في الفصل الدراسي األول للعام الجشؤون المكتبات عمادة  تقرير انجازات 

 مالحظات أو المتعاونة/الجهة المنفذة و تاريخ التنفيذ أو اإلنجاز النشاط م
 العمادة تمثل الجامعة في اجتماع عمداء شؤون المكتبات بالجامعات السعودية: السادس رالمحو 

11.  
عمداء شؤون املكتبات  عمشاركة عميد شؤون املكتبات يف اجتما 

  املكتبة الرقمية السعودية هـ 7/22/2341األربعاء  .باجلامعات السعودية بالرياض 

14.  
عمداء شؤون املكتبات  جتماعمشاركة عميد شؤون املكتبات يف ا

  املكتبة الرقمية السعودية هـ 21/2/2344األربعاء  باجلامعات السعودية بالرياض 

 التأهيل المهني للعاملين في مكتبات الجامعة: السابع رالمحو 

13.  
مبعهد اإلدارة العامة ( لتصنيف يف املكتباتا) دورة ياسر الدهشحضور 

 بالرياض 
هـ 1-1344 -19 -15

  املكتبة الرقمية السعودية بالرياض

15.  
مبعهد اإلدارة العامة ( بناء املكتبات الرقمية) دورة ياسر الدهش حضور

 بالرياض
هـ 1-1344 -11 -11

 بالرياض
  معهد اإلدارة العامة

 عمادة اجلودة  -عمادة شؤون املكتبات ه15/11/1341االجتماع األول لرؤساء مراكز اجلودة  لورشة عمل اسامة مخيس /دحضور   .16
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 هـ2344-2341امعي في الفصل الدراسي األول للعام الجشؤون المكتبات عمادة  تقرير انجازات 

 مالحظات أو المتعاونة/الجهة المنفذة و تاريخ التنفيذ أو اإلنجاز النشاط م
 وتطوير املهارات (لرؤساء مراكز اجلودة بالعمادات) اجلودة للعام اجلامعي

17.  
قواعد املعلومات ) بعنوان تدريبية  يف دورة من منسويب العمادة 6حضور 

 ( واملكتبة الرقمية 
 ه17-18/1/1344

املكتبة الرقمية  –عمادة شؤون املكتبات 
 السعودية

 

18.  
التعريف بنظام اهليئة الوطنية للتقومي " برنامج  اسامة مخيس /د حضور

 " واالعتماد األكادميي 
-14بعاء ر األ –الثالثاء
13/11/1341 

 - اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي
 تعمادة اجلودة وتطوير املهارا

 

19.  
كيفية استخدام السبورة الذكية " حماضرة تعريفية  اسامة مخيس /د حضور

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات " 
-11بعاء ر األ –الثالثاء
 هـ11/11/1341

عمادة  – عمادة اجلودة وتطوير املهارات
 تقنية املعلومات

 

  عمادة تقنية املعلومات هـ 6/11/1341الثالثاء املوافق  "لكرتونيةول ملشريف البوابة اإلاالجتماع األ"  اسامة مخيس /دحضور   .41

  عمادة تقنية املعلومات هـ 4/1/1344 "ةملشريف البوابة اإللكرتوني دورة تدريبية ملدة يوم "  اسامة مخيس /دحضور   .41

  املشاريع باجلامعة إدارة مكتب ه5/11/1344-4 حضور منسويب من العمادة لدورة إدارة املشاريع باجلامعة  .41
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 هـ2344-2341امعي في الفصل الدراسي األول للعام الجشؤون المكتبات عمادة  تقرير انجازات 

 مالحظات أو المتعاونة/الجهة المنفذة و تاريخ التنفيذ أو اإلنجاز النشاط م
 العماة تشارك في البحوث العلمية للجامعة ومشروع التقويم الذاتي المؤسسي: المحور الثامن

44.  
إسهامات جامعة " مشاركة الدكتور عبدالعزيز العمران يف دراسة عن 

  مكتب معايل مدير اجلامعة ه4/1344-1 "اجملمعة يف التنمية احمللية

43.  
اللقاء األول ألعضاء الفريق الذايت األويل "   حضور الدكتور أسامة مخيس

" 
 عمادة اجلودة وتطوير املهارات ه 8/2/1433 االثنني

سياق ال" عضو جلنة 
التقومي  فريق يف  " املؤسسي

 الذايت األويل للجامعة

 

 إثراء محتوى بوابة عمادة شؤون المكتبات على شبكة االنترنت: المحور التاسع

45.  
صفحة (  14) ت رئيسة إىل صفحا( 5)منو عدد صفحات البوابة من 

 رئيسة
 ه1-4/1344

عمادة تقنية  -عمادة شؤون املكتبات
 املعلومات
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 هـ2344-2341امعي في الفصل الدراسي األول للعام الجشؤون المكتبات عمادة  تقرير انجازات 

 مالحظات أو المتعاونة/الجهة المنفذة و تاريخ التنفيذ أو اإلنجاز النشاط م

 ه4/1344-1 صفحة فرعية(  17) بعدد ( املستوى الثاين ) إضافة الصفحات الفرعية  .46
عمادة تقنية  -عمادة شؤون املكتبات
 املعلومات

 

47.  
نرتنت تقدم رابط خارجي ملواقع ا 71إثراء حمتوى البوابة بأكثر من 

 .خدمات للمستفيدين
 ه1-4/1344

عمادة تقنية  -عمادة شؤون املكتبات
 املعلومات

 

 


