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كلمة عمادة شؤون المكتبات
يســر عمــادة شــؤون المكتبــات أن تقــدم تقريرهــا الســنوي الســادس، والــذي يتضمــن أهــم انجــازات العمــادة 
خــال العــام 1436 -1437هـــ، وتأتــي هــذه االنجــازات فــي إطــار رؤيــة ورســالة وأهــداف العمــادة بشــكل خــاص 
والجامعــة بشــكل عــام وفــي أول عــام مــن الخطــة االســتراتيجية الثانيــة للجامعــة 1437-1440 لتنطلــق 
العمــادة فــي عامهــا التالــي فــي الخطــة اإلســراتيجية الثانيــة للجامعــة 1437-1440هـــ ، حيــث تســعى العمادة 
إلــى الرقــي بمكتبــات الجامعــة حتــى تكــون منــارًا للعلــم والمعرفــة، ومركــزًا إلتاحــة مصــادر المعلومــات 
بأشــكالها المختلفــة، ومــا يلحــق بهــا مــن خدمــات، حتــى تكــون مصــدرًا للتعلــم والبحــث واالبتــكار فــي 

أجــواء علميــة مشــجعة. 
وقــد تضمــن التقريــر مقدمــة عــن العمــادة، وأربعــة فصــول رئيســة، يتنــاول الفصــل األول إطالــة علــى 
األحــداث الرئيســة بالعمــادة، ويتنــاول الفصــل الثانــي نشــاطات وانجــازات العمــادة متضمنــً نشــاطات 
ــات  ــة وقســم خدم ــات ونشــاطات وانجــازات قســم اإلجــراءات الفني ــة المجموع ــاء وتنمي وإنجــازات قســم بن
المســتفيدين ونشــاطات وإنجــازات مركــز الجــودة والتدريــب، كمــا تنــاول الفصــل الثالــث المــوارد البشــرية 
فــي مكتبــات جامعــة المجمعــة.  وأبــرز الفصــل الرابــع الصعوبــات والتحديــات والــرؤى المســتقبلية لتطويــر 

العمــادة.
وفــي الختــام يســرني توجيــه خالــص الشــكر والتقديــر وجميــل العرفــان لمعالــي مديــر الجامعــة الدكتــور 
خالــد بــن ســعد المقــرن علــى دعمــه المتواصــل لعمــادة شــؤون المكتبــات ولمكتبــات الجامعــة، كمــا أشــكر  
ســعادة وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي األســتاذ الدكتــور  محمــد بــن عبــداهلل  الشــايع، 
علــى إرشــاده ودعمــه للعمــادة وإشــرافه المباشــر علــى مــا تــم مــن أعمــال، والشــكر موصــول للقائميــن 

علــى إعــداد هــذا التقريــر.
واهلل من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،

                                                                      عميد شؤون المكتبات
د عبدالعزيز بن ابراهيم العمران
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عن العمادة 

النشأة والتاريخ
شــرعت عمــادة شــؤون المكتبــات فــي جامعــة المجمعــة فــي العمــل علــى تطويــر مكتبــات الجامعــة منــذ 
تكليــف مشــرف يقــوم علــى تســيير أعمالهــا فــي منتصــف العــام الهجــري بتاريــخ 1431/6/22هـــ، واســتمرت 
فــي جهودهــا حتــى تــم تحويلهــا إلــى عمــادة لشــؤون المكتبــات وتــم تعييــن عميــد لهــا فــى 29 /11/ 1431هـــ 

وذلــك إثــر صــدور موافقــة معالــي وزيــر التعليــم العالــي رئيــس مجلــس الجامعــة علــى هــذا التكليــف.

الـرؤيـة 
الرقــي بمكتبــات الجامعــة حتــى تكــون منــارًا للعلــم والمعرفــة ، ومركــزًا إلتاحــة مصــادر المعلومــات 
بأشــكالها المختلفــة ، ومــا يلحــق بهــا مــن خدمــات ، حتــى تكــون مصــدرًا للتعلــم والبحــث واالبتــكار فــي 

ــجعة.  ــة مش ــواء علمي أج

الرسالة 

ــد  ــات، ورواف ــة المعلوم ــر أوعي ــال توفي ــن خ ــة م ــع الجامع ــة لمجتم ــة والبحثي ــات التعليمي ــم االحتياج دع
المناهــج الدراســية، وتقديــم تشــكيلة واســعة مــن الخدمــات. كمــا تســعى إلــى توفيــر الجــو المائــم للقــراءة 
واالســتفادة مــن هــذه الخدمــات وعمــل البرامــج واألنشــطة الثقافيــة المختلفــة ونشــر ثقافــة القــراءة وتأصيل 

العاقــة بالكتــاب.

األهــداف 
تسعى عمادة شؤون المكتبات إلى تحقيق األهداف التالية:-

• ــات 	 ــات الكلي ــر مصــادر المعلومــات بأشــكالها المختلفــة التــي تحتاجهــا مكتب العمــل علــى توفي
ــة. ــة والبحثي ــة األكاديمي ــدات الجامع ووح

• المعالجــة الفنيــة وتنظيــم مصــادر المعلومــات فــي المكتبــات التابعــة لهــا بأفضــل الطــرق المهنية 	
بمــا يســهم فــي تســهيل اســتخدام هــذه المصــادر والوصــول إليهــا من قبــل المســتفيدين.

• العمــل علــى توفيــر خدمــات المعلومــات فــي جميــع المكتبــات التابعــة لهــا بما يتناســب مع 	
حاجــات المســتفيدين واإلمكانــات المتاحــة والتخطيــط المســتمر لتطويرهــا.

• التخطيط الستثمار الميزانية المخصصة لمصادر وخدمات  المعلومات وتطوير مواردها.	

• إنشاء مكتبة رقميه للجامعة والعمل على تطويرها وتحسين خدماتها بشكل مستمر.	

• التعــاون مــع المكتبــات والجهــات األخــرى ذات االهتمــام المشــترك بمــا يعــود بالفائــدة علــى الجامعــة 	
ــا المختلفة. ووحداته
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• تنظيم معارض الكتب والمشاركة فيها وفقا لإلجراءات المتبعة.	

• عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات المتصلة بمجاالت عمل المكتبات.	

• التعريف باإلنتاج العلمي لمنسوبي الجامعة بالوسائل المناسبة.	

• التخطيــط المســتمر والعمــل علــى توفيــر قــوى بشــريه كافيــة ومؤهلــة تأهيــًا جيــدًا فــي مجــال 	
المكتبــات والمعلومــات بمــا يتناســب مــع حجــم ومتطلبــات العمــل والخدمــات المقدمــة فــي 

مكتبــات الجامعــة المختلفــة.

• إعــداد المعاييــر والمواصفــات واإلجــراءات الخاصــة بمكتبــات الجامعــة وخدماتهــا بمــا يضمــن رقــي 	
مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه المكتبــات.

القيم

y .الصدق واإلخاص
y .األمانة
y .التعاون
y .حماية الخصوصية
y .حماية الملكية الفكرية
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مكتبات الجامعة حقائق وإحصاءات ومؤشرات
إحصاءات شاملة عن واقع المقتنيات والبنية التحتية لمكتبات جامعة المجمعة

جدول )1( إحصاءات شاملة عن واقع المقتنيات والبنية التحتية لمكتبات الجامعة

عدد المكتبة/العنصرم
العناوين

عدد النسخ 
أو المجلدات

المساحة
عدد 

الطاوالت
والخلوات

عدد 
المقاعد

عدد 
الحاسبات

اآللية

4003011064م26670715892المكتبة المركزية1

160195616م11122242532مكتبة كلية التربية الزلفى2

250275516م7806201022مكتبة كلية التربية المجمعة3

مكتبة كلية العلوم الطبية 4
1505154م229330322التطبيقية طالبات

250318520م7459171652مكتبة مجمع الكليات بالزلفي5

مكتبة كلية العلوم والدراسات 6
7014317م4864129762اإلنسانية بحوطة سدير طالبات

مكتبة كلية العلوم والدراسات 7
7014317م396155762اإلنسانية بحوطة سدير طاب

مكتبة كلية العلوم والدراسات 8
1501281م3906119232اإلنسانية برماح طاب

مكتبة كلية العلوم والدراسات 9
15021366م272886962اإلنسانية برماح طالبات

مكتبة كلية العلوم والدراسات 10
15011206م284565012اإلنسانية بالغاط طاب

مكتبة كلية العلوم والدراسات 11
15011206م71114922اإلنسانية بالغاط طالبات

1950195467153م743651890952المجموع

ــً باللغتيــن  ــات العشــر بالجامعــة بعــدد 74365 عنوان ــن المكتب يتبيــن مــن الجــدول الســابق عــدد عناوي
العربيــة واالنجليزيــة، وتقــع فــي 189095 مجلــدًا للعــام الجامعــي 1437/1436هـــ ، وتتيــح العمــادة خدمــة البحث 
فــي قواعــد المعلومــات االلكترونيــة والبحــث فــي شــبكة االنترنــت مــن خــال توفيــر 153 جهــاز حاســب آلــي 

فــي مكتبــات الجامعــة متصلــة بشــبكة اإلنترنــت، ومــزودة بـــأربع وعشــرين طابعــة.
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قياس مؤشرات أداء العمادة
جدول )2( قياس مؤشرات األداء  للعمادة

33/3434/3535/3637/36المؤشرم

عدد عناوين الكتب في 1
3.431:3.92: 2.801: 1:2.061المكتبة نسبة لعدد الطاب

2
عدد االشتراكات في المصادر 
على شبكة اإلنترنت نسبة 

لعدد البرامج الموجودة
6.65.55.54

3
عدد االشتراكات في 

الدوريات نسبة لعدد البرامج 
المطروحة

1749174917493636

تقييم الطاب لخدمات 4
13.073.73.75المكتبة

كيفية قياس المؤشرات:

عدد عناوين الكتب في المكتبة نسبة لعدد الطاب 

y• تــم حســاب المعــدل فــي العــام 35/34 بالرجــوع لعــدد الطــاب 18292 فــي التقريــر الســنوي للجامعــة
ص 84 وعــدد العناويــن 51254 فيكــون المعــدل 2.80 كتــب لــكل طالــب.

y• تــم حســاب المعــدل فــي العــام 36/35 بالرجــوع لعــدد الطــاب 19028 مــن الدراســة الذاتيــة ص 3 فــي
عمــادة الجــودة، وعــدد العناويــن 65304 فيكــون المعــدل 3.43 كتــب لــكل طالــب.

y•        تــم حســاب المعــدل فــي العــام 37/36 بالرجــوع لعــدد الطــاب 18968 مــن الدراســة الذاتيــة ص 3 فــي
عمــادة الجــودة، وعــدد العناويــن 74365 فيكــون المعــدل 3.92 كتــب لــكل طالــب.

قواعد المعلومات االلكترونية:
y  عــدد االشــتراكات فــي المصــادر )عــدد القواعــد االلكترونيــة( فــي العــام الجامعــي 34/33 = 284 قاعــدة

معلومــات وفــي العــام 35/34 = 242 )قاعــدة معلومــات (علــى 44 برنامجــا فيكــون هنــاك عــدد  5.5 
قاعــدة معلومــات لــكل برنامــج ونفــس االشــتراكات فــي العــام الجامعــي 36/35.

y  وفــي العــام 36/35 = 172 )قاعــدة معلومــات (علــى 44 برنامجــا فيكــون هنــاك عدد  4 قواعــد معلومات
لــكل برنامج .
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الدوريات:
y  عــدد االشــتراك فــي الدوريــات فقــد بلــغ مجمــوع عناويــن الدوريــات العربيــة واألجنبيــة للعــام الجامعــي

34/33 والعــام الجامعــي 34/35 والعــام الجامعــي 36/35 عــدد 75198 علــى عــدد البرامــج )43( لألعوام 
الجامعيــة 34/33 و 35/34 و 36/35 برنامجــً فيكــون لــكل برنامــج 1749 دوريــة الكترونيــة.

y  وبلــغ عــدد الدوريــات فــي العــام الجامعــي 36/35 عــدد )160000( دوريــة علــى عــدد البرامــج )44( فيكــون
لــكل برنامــج عــدد )  3636 ( دوريــة الكترونيــة.

تقييم الطاب لخدمات المكتبة 

y  تــم اســتطاع رأي الطــاب عــن طريــق الكليــات فــي مــدى رضاءهــم عــن خدمــات المكتبــة والمكتبــة

الرقميــة الســعودية وجــاءت نســبة الرضــا 75%  تعــادل درجــة )3.75 ( مــن 5.
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الفصل األول

إطاللة على األحداث الرئيسة بالعمادة
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1-1   عمادة شؤون المكتبات تقيم برنامج )أسبوع المكتبة( الثاني

ــذت عمادُة شــؤون المكتبات برنامج ) أســبوع  ضمــن أنشــطتها وخدماتهــا وانطاقــً مــن رؤيتهــا وأهدافهــا نفَّ

المكتبــة ( ، وهــو أحــد فعاليتهــا الموجهــة لطــاب الجامعــة لهــذا العــام الجامعــي ، حيــث قامــت بتنفيــذ 

البرنامــج خــال الفتــرة مــن 27 /12 /1436هـــ إلــى 2 /1437/1هـــ ، وذلــك تحــت شــعار) تفوقــي كتابــي ( ، وذلــك 

فــي المكتبــة المركزيــة فــي المدينــة الجامعيــة بالمجمعــة ، وفــي مكتبــة مجمــع الكليــات بمحافظــة الزلفي 

، ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تعريــف منســوبي الجامعــة والطــاب الجــدد بمكتبــات الجامعــة وخدماتهــا ، 

وإرشــاد منســوبي الجامعــة إلــى مصــادر المعلومــات المطبوعــة واإللكترونيــة، وحــث منســوبي الجامعــة 

للدخــول علــى خدمــات المكتبــة الرقمية الســعودية ، واالســتفادة من خدماتهــا العديدة واإلصــدارات الحديثة، 

ــة فــي أقســام المكتبــة ، وعــرض خدمــات  وكان مــن محــاور الفعاليــات اليوميــة : اســتقبال الطــاب ، وجول

المســتفيدين ، وطريقــة التعامــل مــع فهــرس مكتبــات الجامعــة ، وكيفيــة اســتخدام مصــادر المعلومــات 

الرقميــة ، كمــا تــم تســليم حقيبــة باألدلــة والتعريفــات الخاصــة بالعمــادة وقواعــد المعلومــات اإللكترونيــة 

ــة التــي حققــت لهــم  ــس والطــاب ســروَرهم بهــذه الفعالي ــة التدري ــُد مــن أعضــاء هيئ ــدى العدي ــد أب ، وق

الفائــدة فــي هــذا المجــال الهــام ، متمنيــن اســتمرارها باألعــوام القادمــة للطــاب المســتجدين .



11

2-1  العمادة تشارك في حفل استقبال الطالب المستجدين 

شــاركت عمــادة شــؤون المكتبــات بركــن خــاص لها فــي المعــرض المصاحب الســتقبال الطاب المســتجدين 
والــذي كان برعايــة وتشــريف معالــي مديــر الجامعــة، وتــم مــن خــال هــذا الركن توزيع منشــورات عــن العمادة 
ودليــل عــن مكتبــات الجامعــة وبرشــورات تعريفيــة عــن طريقــة البحــث فــي الفهــرس االلكترونــي لمكتبــات 
الجامعــة و آليــة االشــتراك فــي المكتبــة الرقميــة الســعودية علــى الطــاب الجامعــة،  وقــام موظفــو العمــادة 
بالــرد علــى استفســاراتهم وحثهــم علــى زيــارة المكتبــة لاســتفادة مــن الخدمــات العديــدة التــي تقدمهــا 
للطــاب، كمــا تشــرف ركــن العمــادة بزيــارة ســعادة وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليمــة الدكتــور أحمــد بــن 
علــي الرميــح يرافقــه ســعادة عميــد شــؤون الطــاب الدكتــور حمــد القميــزي، وقــام بتكريــم العمــادة علــى 
هــذه المشــاركة مثنيــً علــى جهودهــا فــي خدمــة طــاب وطالبــات الجامعــة مــن خــال المكتبــة المركزيــة 

والمكتبــات الفرعيــة الموزعــة علــى كليــات الجامعــة المختلفــة .
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3-1  العمــادة تنفــذ أولــى مبادرتهــا فــي تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية بعقــد ورشــة عمــل عــن الميثــاق 
االخالقــي للمهنــة  للعامليــن فــي المكتبــة المركزيــة

ــات،  ــي للمكتب ــاد العرب ــدره االتح ــذي أص ــة ال ــي للمهن ــاق االخاق ــول الميث ــل ح ــة عم ــادة ورش ــدت العم عق

العربيــة،  البــاد  فــي  والمعلومــات  المكتبــات  لمهنــة  األخاقيــة  االلتزامــات  الميثــاق،  هــذا  ويتضمــن 

وللمتخصصيــن فــي المكتبــات والمعلومــات العــرب، بهــدف رفــع الوعــى المهنــى، وتطويــر المهنــة، 

واالســتخدام األخاقــي للمعلومــات، بمــا يعنــي تطويــر السياســات ، واألدوات الازمــة لذلــك ، مــع تقديــم 

أفضــل الخدمــات للجمهــور والمجتمــع. ويمكــن االسترشــاد بهــذا الميثــاق مــن قبــل جمعيــات المكتبــات 

والمعلومــات العربيــة عنــد وضــع المواثيــق الخاصــة بهــا. ويتكــون هــذا الميثــاق مــن أربعــة عناصــر رئيســة 

ــتفيدين ،  ــع والمس ــاه المجتم ــؤوليات تج ــة، المس ــة الفكري ــات والملكي ــة ، المعلوم ــاءة المهني ــى: الكف ه

والمســؤوليات المســلكية، وقــد أدار الورشــة مستشــار العمــادة الدكتــور أســامة خميــس فــي حضــور مديــر 

االدارة االســتاذ ياســر الدهــش ورئيــس قســم خدمــات المســتفيدين االســتاذ أحمــد الثميــري وذلــك فــي يــوم 

2 جمــادى األولــى 1437هـــ.
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4-1  مشاركة العمادة في ملتقى وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

شــاركت عمــادة شــؤون المكتبــات بجنــاح فــي ملتقــى وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي 
ــوم االربعــاء 1437/7/13هـــ, بجنــاح مصاحــب للمعــرض المقــام ضمــن  والــذي عقــد فــي جامعــة المجمعــة ي
الملتقــى. وقــام معالــي مديــر الجامعــة بزيــارة الجنــاح وبرفقــه ضيــوف الجامعة,وتــم الشــرح لمعاليــه وعرض 
نبــذه عــن الجنــاح وماتحتويــه المكتبــة المركزيــة والمكتبــات الفرعيــة مــن أوعيــة للمعلومــات وأحصائيــة 
لعــدد الكتــب والمســتفيدين منهمــا فــي كل مكتبــة ، وكان فــي إســتقبال معالــي مديــر الجامعــة بالجنــاح  

عميــد شــؤون المكتبــات د. عبدالعزيــز بــن ابراهيــم العمــران وبعــض منســوبي العمــادة .
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5-1 العمادة تحصل على المركز الثاني في جائزة معالي مدير الجامعة للجودة والتميز

بفضــل اهلل وتوفيقــه حصلــت عمــادة شــؤون المكتبــات علــى المركــز الثانــي علــى العمــادات المســاندة فــي 

جــودة األداء والتميــز فــي )جائــزة معالــي مديــر الجامعــة للجــودة والتميــز( للعــام الجامعــي 1437/1436هـــ، 

وقــد تســلم درع التميــز ســعادة عميــد شــؤون المكتبــات الدكتــور عبدالعزيــز بــن ابراهيــم العمــران في حفل 

يــوم الجــودة والتميــز فــي تاريــخ 1437/8/1هـــ، الجديــر بالذكــر أن العمــادة حصلــت علــى المركــز األول لعاميــن 

متتاليــن فــي العــام الجامعــي 1435/1434 والعــام الجامعــي 1436/1435هـــ، وقــد قــدم ســعادة العميد الشــكر 

لجميــع منســوبي العمــادة علــى جهودهــم مــن أجــل تحقيــق الريــادة فــي العمــل.
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الفصل الثاني
انجــازات العمادة
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2-1 تمهيد

تســعي العمــادة إلــى توفيــر مصــادر المعلومــات بأشــكالها المختلفــة والتــي تحتاجهــا مكتبــات الكليــات 
ــات التابعــة لهــا  ــي المكتب ــات ف ــم مصــادر المعلوم ــة وتنظي ــك المعالجــة الفني ووحــدات الجامعــة، وكذل
بأفضــل الطــرق المهنيــة بمــا يســهم فــي تســهيل الوصــول إلــى هــذه المصــادر واســتخدامها مــن قبــل 

المســتفيدين.

2-2 : نشاطات وانجازات قسم بناء وتنمية المجموعات

2-2-1 مصادر للتزويد التي يتم االختيار منها:

• عروض دور النشر. 	

• حضور وزيارة معارض الكتب المحلية والدولية.	

• عروض المؤلفين لمؤلفاتهم وإنتاجهم الفكري.	

• تصفح مواقع دور النشر على شبكة االنترنت وزيارات لهذه الدور.	

• اقتراحات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والطاب ألوعية معلومات معينة.	

•  مقارنة المجموعات مع المكتبات األكاديمية العريقة على مستوى المملكة والعالم العربي	

جدول )3( مقتنيات مكتبات الجامعة للعام الجامعي 1437/1436هـ

مقتنيات مكتبات الجامعة للعام الجامعي 1437/1436هـ

المكتبة

1437/1436هـ1436/1435هـ

عدد 
العناوين

عدد 
المجلدات

عدد 
العناوين

عدد 
المجلدات

22172666482667071589المكتبة المركزية

8950218271112224253مكتبة كلية التربية بالزلفى

762119650780620102مكتبة كلية التربية بالمجمعة

2053873222933032مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات

710316382745917165مكتبة مجمع الكليات بالزلفي

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير 
477613066486412976طالبات
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المكتبة

1437/1436هـ1436/1435هـ

عدد 
العناوين

عدد 
المجلدات

عدد 
العناوين

عدد 
المجلدات

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير 
3369488239615576طاب

379611555390611923مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طاب

2657819827288696مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالبات

2807642328456501مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط طاب

7111492------مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط طالبات 

6530417736374365183305المجموع

ــن  ــً باللغتي ــدد 74365 عنوان ــة بع ــر للجامع ــات العش ــن المكتب ــدد عناوي ــابق ع ــدول الس ــن الج ــن م يتبي
ــي 1437/1436هـــ. ــام الجامع ــدًا للع ــي 183305 مجل ــة ف ــة واالنجليزي العربي

• تطور أعداد الكتب في مكتبات الجامعة 	

جدول )4( تطور أعداد الكتب في مكتبات الجامعة

1436 – 14351437 – 14341436 – 14331435 - 14321434 - 14311433 - 1432العام الجامعي

17092274335081512546530474365عدد العناوين

5085985368105863144323177363183305عدد النسخ

يتبيــن مــن الجــدول الســابق التطــور الملحــوظ فــي أعــداد وعناويــن الكتــب فــي مكتبــات الجامعــة منــذ 
نشــأتها حتــى اآلن، حيــث بــدأت المكتبــات بعــدد 1709 عنوانــً فــي الســنة األولــى  لتصــل إلــى 74365 عنوانــً 

فــي الســنة السادســة مــن عمــر الجامعــة. 

جــدول )5( الصحف والمعلومــات الصحفية
عدد النسخعدد العناوينالنوع

624الصحف المحلية
40160المجات المحلية والثقافية

يتبيــن مــن الجــدول  الســابق وجــود اشــتراك فــي بعــض الصحــف المحليــة والمجــات المحليــة والثقافيــة 
ويرجــع قلــة العــدد الــى سياســة العمــادة التــي اعتمــدت توفيــر قواعــد معلومــات الدوريــات االلكترونيــة بديــًا 

عــن الدوريــات المطبوعــة.
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جدول )6( الرسائل الجامعية بمكتبات الجامعة

عدد النسخعدد العناوينالنوع
1501ماجستير
1201دكتوراه

يتبيــن مــن الجــدول الســابق وجــود عــدد 150 رســالة ماجســتير و120 اطروحــة دكتــوراه  فــي مكتبــات الجامعــة، 
والجديــر بالذكــر أن معظــم هــذه الرســائل وردت للعمــادة علــى ســبيل االهــداء مــن عمــادات البحــث العلمــي  

ومــن بعــض الباحثيــن والجامعات الســعودية.

2-2-2 تطور االشتراك في  قواعد المعلومات االلكترونية

جدول )7( تطور االشتراك في  قواعد المعلومات االلكترونية
1437-14351436 - 14341436 - 14331435-14321434 -14311433- 1432العام الجامعي
عدد القواعد 
3135149239242172االلكترونية

 

يتبيــن مــن الجــدول أعــاه تطــور االشــتراك الســنوي فــي قواعــد المعلومــات االلكترونيــة حيــث بــدأ فــي العــام 
الجامعــي 1431 - 1432 بعــدد 31 قاعــدة معلومــات حتــى وصــل الــى 242 قاعــدة فــي العــام 36/35 ومــن ثــم 
تراجــع العــدد إلــى 172 قاعــدة معلومــات فــي العــام الجامعــي 1436 - 1437هـــ وذلــك بســبب قيــام المكتبــة 
الرقميــة الســعودية بإلغــاء االشــتراك فــي عــدد مــن قواعــد المعلومــات قليلــة االســتخدام مــن قبــل 
ــة  ــي المكتب ــتراكات ف ــة لاش ــة المخصص ــوارد المالي ــص الم ــك نق ــعودية، وكذل ــات الس ــوبي الجامع منس

الرقميــة الســعودية.



19

2-3 نشاطات وانجازات قسم اإلجراءات الفنية

2-3-1 تمهيد

ســعت العمــادة منــذ إنشــائها إلــى التحــول مــن العمــل اليدوي إلــى التشــغيل االلكترونــي لجميــع إجراءاتها 
، وهنــاك العديــد مــن األنشــطة نفذتهــا العمــادة فــي العــام الحالــي مــن خــال قســم اإلجــراءات الفنية.

2-3-2 نشاطات وانجازات قسم اإلجراءات الفنية

جدول )8( مهام ونشاطات وانجازات قسم اإلجراءات الفنية

التاريخالمهّمة / االنجــــازم

مستمرتفعيل خدمة اإلعارة بجميع المكتبات.1

2

ــود  ــرار أو وج ــدم التك ــن ع ــد م ــي ، والتأك ــرس اإللكترون ــجيات الفه ــودة تس ــط ج ضب
أخطــاء فنيــة علــى تلــك التســجيات والقيــام بمــا يحقــق ذلــك مــن إجــراءات فنيــة 
الزمة،وفــق إجــراء تسلســلي تتابعــي “مكتبــة بعــد أخــرى” بحيــث تــزال بعــد ذلــك 

التســجيات المكــررة وغيــر الُمفّعلــة ألي مكتبــة مــن مكتبــات الجامعــة.

مستمر

فهرســة مجموعــة مــن الرســائل الجامعيــة الموجــودة حاليــا علــى الموقــع و بنســخها 3
مستمرالورقيــة داخــل المكتبــة المركزيــة 

العمــل علــى ترتيــب وتأهيــل كافــة المكتبــات وإعــادة الترفيــف وتنظيــم الكتــب 4
مستمربالتنســيق مــع قســم بنــاء وتنميــة المجموعــات

فهرســة عــدد كبيــر مــن أوعيــة المعلومــات المهــداة للعمــادة مــن الجهــات المختلفــة 5
مستمرواألفــراد. 

فهرســة عــدد كبيــر مــن أوعيــة المعلومــات التــي تــرد إلــى المكتبــات عــن طريــق 6
مستمرالشــراء المباشــر .

ــة لــدى بعــض الكليــات وإدخالهــا 7 فهرســة وترفيــف كتــب المراجــع الدراســية المطلوب
مستمرعلــى النظــام اآللــي.

ــي للعمــل علــى تقليــل نســبة 8 مراجعــة إشــكاليات اإلعــارة واإلرجــاع علــى النظــام اآلل
مستمرالتأخيــر 

مستمرتركيب شريحة RFID للكتب الجديدة9

تفعيــل الخدمــات اآلليــة والفنيــة بمكتبــة كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بالغــاط 10
1437طالبــات بعــد نقــل الكليــة إلــي المبنــي الجديــد

11

نقــل مكتبــات كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية الغــاط طــاب ومكتبــة العلــوم 
والدراســات اإلنســانية بالحوطــة طــاب / طالبــات، إلــي المبانــي الجديــدة

نقــل كامــل المحتويــات مــن )كتــب - مجــات - رســائل - أجهــزة حاســب -( وإعــادة 
ترفيــف وترتيــب المكتبــات الثــاث حســب معيــار تصنيــف ديــوي العشــري، بالتنســيق 

ــارة. ــة المجموعــات وتفعيــل خدمــات اإلع ــاء وتنمي مــع قســم بن

1437

ــث 12 ــج الحدي ــل تخري ــة لمعم ــخة تابع ــخ 1368 نس ــدد نس ــي ع ــً بإجمال ــة 60 عنوان فهرس
ــة ــراءات الفني ــل اإلج ــدير كام ــة س ــانية بحوط ــات اإلنس ــوم والدراس ــة العل 1437بكلي
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2-4 نشاطات وانجازات قسم خدمات المستفيدين

2-4-1 تمهيد
تبلــغ المســاحة اإلجماليــة للمكتبــات التابعــة لعمــادة شــؤون المكتبــات 1830متــرًا مربعــً، وتحتــوي علــى296 
مقعــدًا للقــراءة، ويســتفيد مــن خدمــات هــذه المكتبات شــهريً خــال العام الدراســي أكثر من 5000 مســتفيد 
، وتقــدم هــذه المكتبــات خدماتهــا لمنســوبي الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب والطالبــات 
واإلدارييــن والمســتفيدين مــن غيــر منســوبي الجامعــة، وتســتقبل روادهــا يوميــً مــن األحــد إلــى الخميــس 

مــن الســاعة الثامنــة صباحــً حتــى الثامنــة مســاًء .

2-4-2 خدمات المستفيدين في مكتبات الجامعة
وتقــدم مكتبــات الجامعــة خدمــات اإلرشــاد والتوجيــه واإلعــارة الخارجيــة والطباعــة والتصويــر، وتوفيــر أدوات 
البحــث عــن مصــادر المعلومــات مــن خــال أدوات الحصــر الببليوجرافــي مــن األدلــة والفهــارس االلكترونيــة.

2-4 -2- 1 خدمة اإلطالع الداخلي 
تقــدم العمــادة مــن خــال المكتبــة المركزيــة والمكتبــات الفرعيــة بالكليــات خدمــات اإلطــاع الداخلــي مــن 

خــال توفيــر الجــو المناســب لإلطــاع، وتوفيــر خدمــة اإلرشــاد والتوجيــه

2-4 -2- 2 خدمة اإلرشاد والتوجيه 
ــي عــددًا مــن وفــود الطــاب بإشــراف بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس  اســتقبلت العمــادة فــي العــام الحال
لزيــارة المكتبــة المركزيــة والمكتبــات الفرعيــة  طــاب وطالبــات وقــد قدمــت لهــم المعلومــات حــول كيفيــة 
ــى  ــادة عل ــرص العم ــار ح ــي إط ــات ف ــؤون المكتب ــادة ش ــا عم ــي تقدمه ــات الت ــة والخدم ــتخدام المكتب اس

تعريــف منســوبي الجامعــة بخدماتهــا.

2-4 -2- 3 الخدمة المرجعية والرد على األسئلة واالستفسارات 
ــى أســئلة واستفســارات المســتفيدين مــن مختلــف منســوبي  ــات عل ــد مــن اإلجاب قدمــت العمــادة العدي
الجامعــة، وذلــك باالعتمــاد علــى المصــادر المرجعيــة المتوفــرة فــي المكتبــة كالمعاجــم ودوائــر المعــارف 

ــي. ــر ســواء المطبوعــة أو االلكترون ــة والتقاري واألدل

2-4 -2- 4 خدمة الطباعة والتصوير
تقــدم العمــادة خدمــة الطباعــة والتصويــر للطــاب مــن خــال إتاحــة طابعــات وآالت تصويــر بالمكتبــات يمكن 

للطــاب مــن خالهــا طباعــة وتصويــر مــا يخــص العمليــة التعليميــة، وفقــً لضوابــط معينة.

2-4 -2- 5 خدمة اإلعارة الخارجية 
قدمــت العمــادة ممثلــة فــي المكتبــة المركزيــة والمكتبــات الفرعيــة خدمــات إعــارة لمنســوبي الجامعــة ، وقــد 

بلــغ عــدد عمليــات اإلعــارة فــي العــام الحالــي أكثــر مــن 3000  عمليــة إعــارة تقريبــً.
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2-4 -2- 6 خدمة اإلطالع على الصحف اليومية والمجالت
توفر العمادة عددًا من الصحف اليومية لإلطاع الداخلي داخل مبنى المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية.

2-4 -2- 7 خدمة البحث اآللي على شبكة االنترنت وقواعد البيانات االلكترونية

قدمــت العمــادة خدمــة البحــث علــى شــبكة االنترنــت للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــال توفيــر 

أجهــزة حاســب آلــي ونقــاط الكترونيــة ســلكية وال ســلكية مــع تذليــل كافــة العقبــات والصعوبــات التــي قــد 

تواجــه الطــاب فــي اســتخدام الحاســب اآللــي والبحــث علــى شــبكة اإلنترنــت، وتــم هــذا العــام االشــتراك فــي 

مائــة واثنــان وســبعين )172( قاعــدة معلومــات ذات نــص كامــل تغطــي عــدد مــن التخصصــات اإلنســانية 

والعلميــة .

2-4 -2- 8 خدمة البحث في الفهرس االلكتروني الموحد لمكتبات الجامعة 

فــي ســبيل ســعي وحــرص العمــادة علــى توفيــر مصــادر المعلومــات للمســتفيدين قامــت بتوفيــر فهــرس 

ــل  ــرى داخ ــات األخ ــة المعلوم ــب وأوعي ــن الكت ــث ع ــه البح ــن خال ــن م ــة يمك ــات الجامع ــي لمكتب الكترون

المكتبــة المركزيــة والمكتبــات الفرعيــة ممــا يســهل علــى المســتفيدين ويوفــر لهــم الوقــت والجهــد فــي 

التعــرف علــى أماكــن وجــود أوعيــة المعلومــات، ويتــم تحديــث هــذا الفهــرس بشــك مســتمر بــكل جديــد 

)  sa.edu.mu.maktabat:http( :يضــاف لمجموعــات مكتبــات الجامعــة، ورابــط الفهــرس هــو

شاشة البحث في الفهرس االلكتروني الموحد لمكتبات الجامعة
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2-4 -2- 9 أهم أنشطة وانجازات قسم خدمات المستفيدين

• تقديم خدمة الطباعة للطاب وزوار المكتبة في الفترتين الصباحية والمسائية.	

• تسهيل إجراءات إخاء طرف لمنسوبي الجامعة.	

• ــد االشــتراك والتأكــد مــن وصولهــا لجميــع 	 ــد الصحــف اليوميــة لتجدي التواصــل مــع متعهــدي توري
ــة. ــات الفرعي المكتب

• تسهيل مهمة بعض العمادات لتصوير أفام خاصة بالجامعة في قاعة الكتب واإلطاع.	

• المســاعدة فــي توفيــر بعــض العناويــن والكتــب المطلوبــة مــن الباحثيــن الكليــات فــي تخصصــات 	
غيــر موجــودة لديهــم وإرســالها إلــى المكتبــات الفرعيــة فــي هــذه الكليــات.

• قيــام موظفــي القســم بشــكل يومــي بإعــادة الكتــب للرفــوف بعــد انتهــاء المســتفيدين والباحثين 	
مــن الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن االطــاع عليهــا وقــراءة الرفــوف بشــكل يومي.

• يقــدم القســم خدمــات اإلمــداد بالوثائــق للباحثيــن فــي بعــض الــدول العربيــة، )برفقــة رســالة الشــكر 	
للعمــادة مــن إحــدى المســتفيدات مــن الخدمــة مــن الجزائــر ( 

• استقبال زيارات طاب المدارس وتقديم شرح لهم من اقسام المكتبة والخدمات التي تقدمها.	

جدول )9( إحصائية قسم خدمات المستفيدين بالمكتبة المركزية

العددالمهّمة / االنجازم

15020المترددين على المكتبة 1

1687المستعيرين2

3050مستخدمي قاعة الحاسب اآللي3

225المستفيدين من الخدمة المرجعية4

3869العناوين المعارة5

1044العناوين المعادة في )المكتبة المركزية(6

يتبيــن مــن الجــدول الســابق ارتفاع مســتخدمي قاعة الحاســب اآللــي وخدمة االنترنــت في المكتبــة المركزية؛ 
حيث يســتخدمها الطاب في البحث على شــبكة اإلنترنت واســتخدام قواعد المعلومات اإللكترونية.
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جدول ) 10 ( عدد رواد مكتبات الجامعة للعام الجامعي 1437/1436هـ

التقدير المكتبة
التقدير السنويالتقدير الشهرياليومي

9519008500المكتبة المركزية

265202080مكتبة كلية التربية بالزلفى

357002800مكتبة كلية التربية بالمجمعة

255002000مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات

2515006700مكتبة مجمع الكليات بالزلفي

255002000مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير طالبات

306002400مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير طاب

153001200مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طاب

204001600مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالبات

204001600مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط طاب

153001600مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  طالبات

331762032480المجموع
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2-5  نشاطات وانجازات مركز الجودة والتدريب

2-5 - 1 تمهيد 

يتنــاول هــذا الفصــل كل مــا يتعلــق بمهــام ونشــاطات مركــز الجــودة فــي العمــادة مــن تنميــة مهــارات 
ــي : ــا يل ــا لم ــين أداء العمل،وفق وتحس

 margorP ycaretiL notiamrofnI 2-5 - 1 تفعيل برنامج الوعي المعلوماتي

 Information Literacy ( ــي ــي المعلومات ــج الوع ــا برنام ــي تطبيقه ــات ف ــؤون المكتب ــادة ش ــتمرت عم اس
Program ILP(  كأحــد وســائل تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للعمــادة وذلــك منــذ بدايــة تأســيها، وتتلخــص 
ــا  ــات بأنواعه ــادر المعلوم ــى مص ــول عل ــارات الحص ــة مه ــوبي الجامع ــاب منس ــي إكس ــج ف ــرة البرنام فك
وأشــكالها المختلفــة ومــن أماكنهــا المتعــددة،و كيفيــة اســتخدام هــذه المصــادر، ومهــارات التعامــل معها 

بكفــاءة فــي ظــل الثــورة المعرفيــة التــي نعيشــها.
وفــي هــذا الســياق فقــد عقــدت العمــادة خــال العــام الجامعــي 1435 - 1436هـــ عــدة دورات تدريبيــة ألعضــاء 

هيئــة التدريــس والطــاب، كمــا فــي الجــدول التالــي:

• أوالً: المحاضرات  والبرامج التدريبية في الفصل الدراسي األول	

جدول )11( المحاضرات  والبرامج التدريبية التي قدمتها العمادة ألعضاء هيئة التدريس والطاب في 
الفصل الدراسي األول العام الجامعي 1436 - 1437هـ

عنوان المحاضرةاليوم والتاريخ مقر التدريب م

فئة الحضور

المجموع أعضاء 
هيئة 

التدريس
طاب

األربعاء 08/ 01 / 1437 هـ كلية التربية بالزلفي1
استخدام قواعد المعلومات 

الرقمية في التدريس والبحث 
العلمي التربوي

202949

دور الوصول الحر في تعزيز االحد 19 محرم 1437هـكلية  المجتمع2
15-15حركة البحث العلمي 

3
كلية العلوم 

والدراسات االنسانية 
بحوطة سدير

 الثاثاء 21/1/1437هـ 
استخدام قواعد المعلومات 

الرقمية في العلوم والدراسات 
اإلنسانية

85866

مهارات البحث واالسترجاع في االثنين 27 /1437/1هـكلية  المجتمع4
152035البيئة الرقمية

األربعاء 06 / 02 / 1437هـ كلية التربية بالزلفي 5
استخدام قواعد المعلومات 

الرقمية في التدريس والبحث 
العلمي التربوي

201333
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عنوان المحاضرةاليوم والتاريخ مقر التدريب م

فئة الحضور

المجموع أعضاء 
هيئة 

التدريس
طاب

األربعاء 06 / 02 / 1437هـ كلية التربية بالزلفي6
مهارات البحث واالسترجاع في 

قواعد المعلومات التربوية 
العربية واألجنبية

33-33

7
كلية  العلوم 

والدراسات االنسانية 
برماح

مهارات البحث واالسترجاع في االحد 17 صفر 1437
48-48قواعد المعلومات الرقمية

8

كلية التربية 
بالمجمعة )عضوات 

هيئة التدريس 
والطالبات(

يوم االثنين الموافق 
1437/2/24هـ

استخدام قواعد المعلومات 
الرقمية في التدريس والبحث 

العلمي التربوي
11415

12Engineering database13-13 نوفمبر 2015مكلية الهندسة9

كلية طب األسنان 10
2Medical database16-16 ديسمبر 2015م بالزلفي

6Medical database30-30 ديسمبر 2015م كلية  الطب11

كلية علوم الحاسب 12
9IT database14-14 ديسمبر 2015م والمعلومات

اعضاء هيئة التدريس 13
من مختلف الكليات

التعريف بقاعدة معلومات 
EBSCO26-26

269124393المجموع

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن عــدد المتدربيــن فــي الفصــل الدراســي األول مــن اعضــاء هيئــة التدريــس 

ــً، وعــدد الطــاب المتدربيــن 124 بمجمــوع 393 مــن المتدربيــن. بلــغ 269 متدرب
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• ثانيً: المحاضرات  والبرامج التدريبية في الفصل الدراسي الثاني	

جدول )12( المحاضرات  والبرامج التدريبية التي قدمتها العمادة ألعضاء هيئة التدريس والطاب في 
الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي 1436 - 1437هـ

عنوان المحاضرةاليوم والتاريخ مقر التدريب م

فئة الحضور

المجموع أعضاء 
هيئة 

التدريس
طاب

األحد 18/ 06 / كلية التربية بالزلفي1
1437 هـ 

استخدام قاعدة المعلومات 
التربوبة Eduserch  وقاعدة 

Eric
305484

كلية العلوم والدراسات 2
االنسانية برماح

االحد 7 /5/ 
1437هـ

كيفية البحث في البيئة 
26-26الرقمية 

كلية التربية بالمجمعة3
استخدام قواعد المعلومات األحد 1437/6/25

808الرقمية في العلوم التربوية

كلية التربية بالمجمعة4
األحد

 1 /1437/7هـ 

االستخدام األمثل لمحركات 
البحث العلمية المجانية في 

التدريس والبحث العلمي
15015

5
األربعاء 26 / 06 / كلية المجتمع 

1437هـ 

استخدام قواعد المعلومات 
الرقمية في التدريس والبحث 

العلمي 
102636

كلية طب األسنان 6
23Medical database02424 /2/ 2016مبالزلفي 

كلية علوم الحاسب 7
-2/24Engineering and IT data/ 2015م والمعلومات 

base16-16

كلية  العلوم الطبية 8
3/2Medical database32427/ 2015م التطبيقية

3/3Medical database33437/ 2015م كلية الطب9

111162273المجموع

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن عــدد المتدربيــن فــي الفصــل الدراســي األول مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
بلــغ 111 متدربــً، وعــدد الطــاب المتدربيــن 162 بمجمــوع 273 مــن المتدربيــن، ويتضــح أن الطــاب كانــوا أكثــر 

المتدربيــن فــي الفصــل الدراســي الثانــي.
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2-5 - 3 تطور عدد البرامج التدريبية المقدمة من العمادة لمنسوبي الجامعة

جدول )13( تطور عدد البرامج التدريبية المقدمة من العمادة لمنسوبي الجامعة

1436 - 14351437 - 14341436 - 14331435 - 14321434 - 14311433 - 1432العام الجامعي

عدد البرامج 
244132322التدريبية

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن العمــادة بــدأت التدريــب فــي الســنة األولــى لنشــأتها ببرنامجيــن تدريبييــن 
فقــط تــم تخصيصهمــا للتعــّرف علــى كيفيــة اســتخدام المكتبــة الرقميــة الســعودية ووصلــت فــي العــام 

الجامعــي 1436 - 1437هـــ إلــى 22 برنامجــً تدريبيــً.
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الفصل الثالث
الموارد البشرية في مكتبات الجامعة
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تمهيد
ــتثمار  ــن اس ــتثماره ُأحس ــن اس ــإن ُأحس ــا األول؛ ف ــو رأس ماله ــة ه ــي أي مؤسس ــري ف ــر البش ــد العنص يع
المــوارد الماليــة المخصصــة ، وفيمــا يلــي التعريــف بالجوانــب المتعّلقــة بمنســوبي عمادة شــؤون المكتبات 

ومكتباتهــا الفرعيــة :

3 - 1 تطور أعداد العاملين في مكتبات جامعة المجمعة 

جدول )14( تطور أعداد العاملين في مكتبات جامعة المجمعة

العام 
1436 - 14351437 - 14341436 - 14331435 - 14321434 - 14311433 - 1432الجامعي

عدد 
1219505454العاملين

54

يتبيــن مــن الجــدول أعــاه تطــور أعــداد العامليــن فــي مكتبــات الجامعــة حيــث بــدأ فــي العــام الجامعــي 
1431 - 1432 بعــدد 12 موظفــً حتــى وصــل إلــى 54 موظفــً فــي العــام الجامعــي الحالــي 1436 - 1437هـــ كمــا 

فــي العــام الماضــي. 

3 - 2 التوزيع العددي للموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية

جدول )15( التوزيع العددي للموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية

العددمقر العمل ) العمادة - المكتبات الفرعية(م
8عمادة شؤون المكتبات1
21المكتبة المركزية2
6مكتبة كلية التربية بالمجمعة)طالبات(3
5مكتبة كلية التربية بالزلفى )طالبات(4
1مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية )طالبات(5
3مكتبة مجمع الكليات بالزلفي )طاب(6
4مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير)طالبات(7
2مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح )طاب(8
2مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح )طالبات(9
2مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط )طاب(10

54المجموع
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ــم  ــرًا لحج ــة نظ ــة المركزي ــي المكتب ــزون ف ــادة يترك ــوبي العم ــر منس ــابق أن أكث ــدول الس ــن الج ــن م يتب
المقتينــات وعــدد المســتفيدين مــن خدماتهــا، وكذلــك لكــون العمليــات الفنيــة واإلداريــة الخاصــة بتزويــد 
ــا، كمــا تتولــى العمــادة اعمــال شــؤون الموظفيــن  المكتبــات بمصــادر المعلومــات المختلفــة تتــم مركزي

ــة. ــات الفرعي للمكتب

3 - 3 توزيع الموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية وفقًا للمؤهالت الدراسية 

جدول )16( توزيع العاملين وفقً للمؤهات الدراسية في العمادة والمكتبات الفرعية

العددالمؤهات الدراسيةم
3دكتوراه1
15بكالوريوس2
19دبلوم فوق الثانوية3
17ثانوية عامة4

54المجموع

يتبيــن مــن الجــدول أعــاه أن أكثــر العامليــن فــي مكتبــات الجامعــة مــن حملــة درجــة الدبلــوم فــوق الثانويــة 
يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة حاملــي شــهادة الثانويــة العامة.

3 - 4 التوزيع المهني للعاملين في العمادة والمكتبات الفرعية

جدول ) 17 ( توزيع العاملين وفقً للتخصص في مجال المكتبات في العمادة والمكتبات الفرعية

النسبة المئويةالعددالفئةم

20%11المتخصصون في مجال المكتبات والمعلومات1

80%43تخصصات أخرى2

100%54المجموع

يتبيــن مــن الجــدول أعــاه ضعــف المتخصصيــن فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات مــن بيــن العامليــن 
فــي العمــادة، والحاجــة إلــى وضــع البرامــج التدريبيــة لغيــر المتخصصيــن ومتابعــة تنفيذهــا.

3 - 5 التوزيع النوعي  للعاملين في العمادة والمكتبات الفرعية

جدول )18( توزيع العاملين وفقً للجنس في العمادة والمكتبات الفرعية

العددالنوعم

35ذكر1

19أنثى2

54المجموع
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الفصل الرابع
الصعوبات والتحديات 

والرؤى المستقبلية التطويرية
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تمهيد
ممــا الشــك فيــه أن جامعــة المجمعــة قــد أولــت اهتمامــً كبيــرا بمكتباتهــا باعتبارهــا أحــد الركائــز األساســية 
الداعمــة للعمليــة التعليميــة والبحــث العلمــي ، وقــد شــرعت عمــادة شــؤون المكتبــات فــي العمــل علــى 
تطويــر مكتبــات الجامعــة، حيــث قامــت بإعــداد الدراســات لتنفيــذ عــدد مــن المشــروعات التأسيســية 
تنفيذهــا  تــم  أولهــا مشــروعات  أنــواع  ثاثــة  إلــى  المشــروعات  والتطويريــة للعمــادة، وتنقســم هــذه 
ومشــروعات يجــري تنفيذهــا حاليــً ومشــروعات مســتقبلية للعمــادة، وقــد تــم اســتعراض النوعييــن 
األولييــن فــي ســياق مــا ســبق فــي أقســام هــذا التقريــر وســوف نســتعرض فيمــا يلــي الــرؤى المســتقبلية 
للعمــادة مــن خــال عــدد مــن المشــروعات المســتقبلية للعمــادة والتحديــات التــي تواجههــا ومقترحــات 

ــين : التحس

4 - 1  الصعوبات والتحديات والحلول

هنــاك عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه العمــل داخــل مكتبــات جامعــة المجمعــة، يقابلهــا عــدد مقترحــات 
للتغلــب علــى هــذه التحديــات، ويمكــن تنــاول ذلــك كالتالــي :

4 - 1 - 1  التحديات
تتركز التحديات الرئيسة بمكتبات جامعة المجمعة في عدد من المحاور :

4 - 1 - 1 - 1  الموارد المالية 
تواجــه مكتبــات الجامعــة نقصــً فــي المخصصــات الماليــة لهــا، فــي ظــل ارتفــاع أســعار المقتنيــات وعــدم 
ــؤدي إلــى ضعــف مقتنيــات المكتبــات وتنوعهــا مــن الناحيــة  وجــود دخــل لصنــدوق العمــادة، وبالتالــي ي
العدديــة والموضوعيــة واللغويــة، وتأمــل العمــادة فــي دعــم ميزانيتها الســنوية بمــا يتوازى مع المشــروعات 

التــي تعمــل علــى اســتكمالها أو المشــروعات التــي ترغــب البــدء فيهــا. 

4 - 1 - 1 - 2  التدريب والتأهيل المهني للعاملين
مــن ضمــن معوقــات العمــل فــي المكتبــات داخــل الجامعــة عــدم كفايــة التدريــب والتأهيــل المهنــي 
لمنســوبي العمــادة فــي ظــل التطــور الســريع فــي مجــال المكتبــات وتكنولوجيــا المعلومــات واســتحداث 
خدمــات رقميــة يتطلــب تقديمهــا خبــرات وتدريبــات معينــة، وتأمــل العمــادة بتيســير تقديــم هــذه الــدورات 
للعمــل علــى تنميــة مهــارات العامليــن والتأهيــل المهنــي لغيــر المتخصصيــن، آخــذا بعيــن االعتبــار أن 

أغلبيــة موظفــي العمــادة مــن غيــر المختصيــن.



33

4 - 1 - 1 - 3  الحّيز المكاني للمكتبات

تواجــه المكتبــة المركزيــة والمكتبــات الفرعيــة ضيقــً فــي الحيــز المكانــي حاليــً ، فــي ضــل توســع 
وافتتــاح المزيــد مــن الكليــات واألقســام العلميــة الجديــدة والزيــادة المطــردة فــي عــدد الطــاب والطالبــات 
ــق  ــن ضي ــدة ، ولك ــب الجدي ــع والكت ــن المراج ــد م ــن مزي ــادة تأمي ــى زي ــاج إل ــك يحت ــة ، وكل ذل ــي الجامع ف
الحّيــز المكانــي يحــد مــن توفيــر كل طلبــات األقســام مــن المجموعــات والعناويــن والمراجــع ، حيــث يــؤدي 
تجميعهــا فــي حّيــز صغيــر إلــى تكّدســها فــي األرفــف بشــكل ال يخــدم المســتفيدين بالطريقــة المطلوبــة، 
وكذلــك عــدم القــدرة علــى اســتحداث خدمــات الكترونيــة جديــدة داخــل هــذه المكتبــات لمــا تتطلبــه هــذه 
الخدمــات مــن مســاحات للتجهيــزات االلكترونيــة، وتأمــل العمــادة أن تكلــل خططهــا التطويريــة وجهودهــا 
بالنجــاح ويكتمــل ذلــك بتنفيــذ مقــر واســع متكامــل الخدمــات للمكتبــة المركزيــة فــي المدينــة الجامعيــة 
وخططهــا لتوفيــر مســاحات مناســبة للمكتبــات الفرعيــة داخــل الكليــات ويتحقــق ذلــك مــن خــال اســتمرار 
دعــم القيــادة العليــا فــي الجامعــة لهــذه الخطــط الطموحــة وجعلهــا مــن المشــروعات ذات األولويــة فــي 

الجامعــة. 

4-1- 2  الحلول المقترحة
هنــاك مجموعــة مــن الحلــول المقترحــة تتبنــى العمــادة جــزءًا منهــا، وتتطّلع لمســاندة الجهــات ذات العاقة 
فــي الجامعــة فــي تبّنــي الجــزء اآلخــر ، ودعــم اإلدارة العليــا فــي الجامعــة لهــذا التوّجــه لتطويــر أداء مكتبــات 

الجامعــة والتغلــب علــى معوقــات ســير العمــل فيهــا ، ومــن ذلــك :

• زيــادة الوعــي المجتمعــي عمومــً والمجتمــع األكاديمــي بشــكل خــاص بأهميــة المكتبــات باعتبارهــا 	
أداة التقــدم وعتــاده فــي أي مجتمــع.

• وضع ميزانية كافية لمكتبات جامعة المجمعة قابلة للزيادة بصفة مستمرة.	

• زيــادة مقتنيــات مكتبــات جامعــة المجمعــة عدديــً ولغويــً وموضوعيــً لتغطية التخصصــات الجديدة 	
فــي الجامعة.

• زيــادة مســاحة المكتبــة المركزيــة والمكتبــات الفرعيــة فــي الوقــت الحالــي، والبــدء فــي إنشــاء مبنى 	
المكتبــة المركزية.

• رفــع كفــاءة العامليــن مــن خــال الــدورات التدريبيــة وورش العمــل وحضــور المؤتمــرات داخليــً 	
وخارجيــً.
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4 - 2 الرؤى المستقبلية للعمادة 
 )UMRDI( 4 - 2 - 1  إنشاء المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة المجمعة

ممــا الشــك فيــه أن الديــن اإلســامي الحنيــف ســبق الشــرائع األرضيــة منــذ أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــً مــن 
الزمــان فــي الدعــوة إلــى العلــم، بــل وصــل األمــر إلــى تحريــم كتمــان العلــم، وقــد أدرك العالــم هــذه الحقيقــة 
فــي بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي فعقــدت المؤتمــرات وخرجــت المبــادرات التــي تدعــو إلــى إتاحــة 
العلــم وحريــة تــداول المعلومــات وكان مبــادرة بودابســت عــام 1991م أول مبــادرة تدعــو إلــى الوصــول الحــر 

للمعلومــات دون عوائــق.

منــذ تلــك اللحظــة بــدأت المؤسســات العلميــة العالميــة بإنشــاء المســتودعات الرقميــة المؤسســية 
ــتودعات  ــة، والمس ــات الرقمي ــد المكتب ــا بع ــل م ــية - جي ــة المؤسس ــتودعات الرقمي ــا أي - المس باعتباره
الرقميــة المؤسســية تعــد أحــدث مؤسســات المعلومــات الرقميــة علــى شــبكة االنترنــت وتهــدف هــذه 
المســتودعات إلــى إتاحــة اإلنتــاج العلمــي ألعضــاء المؤسســات العلميــة علــى شــبكة االنترنــت دون قيــود او 

ــة للمودعيــن. ــق مــع الحفــاظ علــى حقــوق الملكيــة الفكري عوائ

ويعــد  وجــود مســتودع رقمــي مؤسســي ألي جامعــة من معاييــر تقييمها فــى التصنيفــات العالمية ألفضل 
الجامعــات، بــل وصــل األمــر إلــى وجــود تصنيفــات عالمية لهــذه المســتودعات على شــبكة االنترنت.

وتحتــوى المســتودعات الرقميــة علــى النــص الكامــل للعديــد مــن أشــكال وأنــواع الكيانــات الرقميــة 
مثــل أطروحــات الماجســتير والدكتــوراه، والمحاضــرات التعليميــة، وأعمــال المؤتمــرات، ومقــاالت الدوريــات ، 
والصــور الرقميــة ، والفيديــو الرقمــي والصــوت الرقمــي، وأدلــة المؤسســة، ومخططــات الرســائل العلميــة، 

ــخ. ــروعات الطاب...ال ومش

ولمــا كانــت عمــادة شــؤون المكتبــات بجامعــة المجمعــة قــد خطــت فــي بدايــة ســيرها الســعي نحــو 
ــر أي الجامعــة- فقــد أرســت مــن ضمــن مهامهــا التــي تســعى إليهــا »  ــان اكب العالميــة - كجــزء مــن كي
التعريــف باإلنتــاج العلمــي لمنســوبي الجامعــة بالوســائل المناســبة » فــإن الوســيلة المناســبة فــي الوقــت 
الحالــي إنشــاء مســتودع رقمــي مؤسســي للجامعــة يتــاح فيــه النــص الكامــل للنتــاج العلمــي لمنســوبي 

الجامعــة.

ــة  ــر ثقاف ــدأ بتغيي ــد مــن المراحــل تب ــذ هــذا المشــروع مــن خــال العدي ــد أعــدت العمــادة دراســة لتنفي وق
المجتمــع تجــاه الوصــول الحــر للمعلومــات حتــى تصــل الــى إطــاق المســتودع علــى شــبكة االنترنــت 

وتقويمــه.
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4 - 2 - 2  تنفيــذ عــدد مــن الــدورات التدريبيــة فــي إطــار مشــروع تنميــة مهــارات العامليــن فــي 
ــة ــات الجامع مكتب

وضعــت العمــادة منظومــة مــن البرامــج التدريبيــة، بهــدف االرتقــاء المهنــي للعامليــن فــي مكتبــات 
جامعــة المجمعــة، ومــن هــذه البرامــج التدريبيــة  مــا يلــي:-

• نظام المكتبات المتقدم  KOHA في مكتبات جامعة المجمعة 1. النظام الفرعي  » اإلعارة » 	

• الدورة  الشاملة األولية لتنمية مهارات العاملين بمكتبات الجامعة.	

• الدورة  الشاملة المتقدمة لتنمية مهارات العاملين بمكتبات الجامعة.	

• 	Information Lit era�  ةورشــة عمــل إعــداد العامليــن بمكتبــات الجامعيــة لمحــو األميــة المعلوماتيــ
 cy Training

• ورشة عمل المكتبة الرقمية وكيفية إدارتها واستخدامها والبحث فيها.	

• دورة قواعد مارك العالمية الفهرسة المقروءة آليً.	

• ورشة عمل خدمات المعلومات اإللكترونية.	

• دورة اإلدارة الحديثة للمكتبات الجامعية فى ظل تكنولوجيا المعلومات.	

• دورة عن مؤسسات المعلومات الرقمية وكيفية اإلفادة منها. 	

• الوالء واالنتماء الوظيفي.	

• المكتبات الرقمية التكوين واالستخدام. 	

• إدارة مواقع المكتبات على شبكة اإلنترنت. 	

• دورة في إنشاء المنتديات - المدونات - المجموعات - البريد اإللكتروني على شبكة اإلنترنت .	

• المحركات البحثية على شبكة اإلنترنت .	
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4 - 2 - 3  إعداد دراسات للوقوف على مدى إفادة منسوبي الجامعة من 

) خدمات المكتبات - قواعد البيانات االلكترونية - المكتبة الرقمية السعودية (

يهــدف هــذا المشــروع إلــى الوقــوف علــى مــدى إفــادة منســوبي الجامعــة مــن  ) خدمــات المكتبــات - قواعــد 
البيانــات االلكترونيــة - المكتبــة الرقميــة الســعودية ( بهــدف التعــرف علــى نقــاط الضعــف لعاجهــا، ونقــاط 

القــوة لتطويرهــا بهــدف االرتقــاء بخدمــات المســتفيدين مــن مكتبــات الجامعــة.

8 - 2 - 4  مشروع تفعيل مخرجات النظام اآللي كوها 

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تفعيــل مخرجــات النظــام اآللــي koha مــن خــال تدريــب منســوبي 
ــارة  ــة اإلع ــتخدام خدم ــة اس ــى كيفي ــب عل ــك التدري ــي وكذل ــرس االلكترون ــتخدام الفه ــى اس ــة عل الجامع

والحجــز االلكترونــي مــن خــال شــبكة االنترنــت.

4 - 2 - 5  مشروع إنشاء المكتبة السمعية والبصرية في المكتبة المركزية بالجامعة

يهــدف هــذا المشــروع إلــى جمــع واقتنــاء الوســائط المتعــددة بهــدف الحفــظ الرقمــي طويــل األمــد 

واإلتاحــة التــي تســعى العمــادة إلــى اقتنائهــا لخدمــة للمســتفيدين.



37

4 - 2 - 6  إثراء محتوى وتطوير بوابة عمادة شؤون المكتبات

ــات البحــث  ــة عملي ــة كاف ــة بالعمــادة، والتــي تشــمل أتمت ــى إدارة وإتاحــة المعرف يهــدف هــذا المشــروع إل
ــع  ــات ومواق ــات، بواب ــات، الحاوي ــارس المكتب ــل فه ــاة، مث ــق المقتن ــواد والوثائ ــي للم ــترجاع االلكترون واالس
فهــارس  االلكترونيــة،  والدوريــات  المعلومــات  قواعــد  المقــررات،  أدلــة  والعمــادات،  الكليــات  ومنتديــات 
المكتبــات األخــرى، مواقــع ويــب ومدونــات ومنتديــات مختــارة، وكافــة أوعيــة المعلومــات مــن وثائــق وصــور 
ــوبي  ــطة منس ــاؤها بواس ــم إنش ــي يت ــك الت ــواًء تل ــات، س ــة ومناقش ــجيات صوتي ــو وتس ــط وفيدي وخرائ
ــول  ــة المأم ــات الوظيفي ــي المتطلب ــا يل ــة. وفيم ــات خارجي ــل جه ــن قب ــا م ــم تزويده ــي يت ــادة أو الت العم

ــادة : ــة للعم ــة اإللكتروني ــي البواب ــا ف تنفيذه

• بوابة اكتشاف Discovery Portal  بمعناها التطبيقي الشامل.	

• تشييد حاوية metadata  الشاملة للمكتبة.	

• بناء أدلة الموضوع والمقرر وربطها بموارد المكتبات.	

• توفير كافة خدمات المكتبة عبر البوابة.	

• توفير كافة وسائل التوعية والتدريب واإلحاطة عبر البوابة.	

• إدارة الدخول الموحد عبر البوابة.	

• تخصيص واجهة البوابة حسب مفضات المكتبات والرواد.	

4 - 2 - 7  مشروع البوابات األمنية واإلعارة الذاتية للمكتبات الفرعية 

ــات األمنيــة واإلعــارة الذاتيــة للمكتبــات الفرعيــة بعــد نجــاح  ــة البواب تعتــزم العمــادة القيــام بتعميــم تجرب
التجربــة األولــى بالمكتبــة المركزيــة ومكتبــة مجمــع الكليــات بالزلفــي واإلشــادة بــه مــن قبــل الــزوار 
والمســتفيدين وأعضــاء هيئــة التدريــس ، حيــث تخطــط العمــادة لتوريــد أجهــزة حمايــة وإعــارة ذاتيــة لــكل 

ــات. ــاب وطالب ــاح ط ــدير ورم ــة س ــاط وحوط ــي والغ ــة والزلف ــة بالمجمع ــات الفرعي المكتب
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لجنة إعداد التقرير

تم تشكيل لجنة إلعداد التقرير السنوي للعمادة بقرار رقم )37( بتاريخ 1437/5/12هـ  مكونة من :

د. عبدالعزيز بن ابراهيم العمران                             عميد شؤون المكتبات                     رئيسً

د. أسامة محمد عطية خميس                                    مستشار العمادة                           عضوًا

أ. ياسر  بن عبداهلل الدهش         مدير اإلدارة ورئيس قسم بناء وتنمية المجموعات       عضوًا

أ. احمد بن عبدالعزيز الثميري                        رئيس قسم خدمات المستفيدين              عضوًا

أ. عبدالعزيز بن محمد البرغش                         رئيس قسم االجراءات الفنية                   عضوًا

أ. فيصل بن حمد الشايع                           رئيس قسم شؤون الموظفين                      عضوًا

أ. إبراهيم بن عبدالرحمن الروساء                               مدير وحدة اإلعارة                           عضوًا
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نسعد بتواصلكم

الدوام الرسمي : من 8 صباحً إلى 8 مساًء

الهاتف : 0164041555

الفاكس : 0164041570

العنوان : محافظة المجمعة - مبنى المدينة الجامعية الجديد - الدور الثاني.

 المملكة العربية السعودية

ص ب : 66  الرمز البريدي : 11952 

البريد االلكتروني

dla@ mu.edu.sa




