
 املعرفة جمتمع حنو معًا                                                                                   املكتبات شؤون عمادة

 

1 
 

  

 

                                                                                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املعرفة جمتمع حنو معًا                                                                                   املكتبات شؤون عمادة

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املعرفة جمتمع حنو معًا                                                                                   املكتبات شؤون عمادة

 

3 
 

قائمة حمتويات املوضوعات: اواًل



 املعرفة جمتمع حنو معًا                                                                                   املكتبات شؤون عمادة

 

4 
 



 املعرفة جمتمع حنو معًا                                                                                   املكتبات شؤون عمادة

 

5 
 

 

 

 

 



 املعرفة جمتمع حنو معًا                                                                                   املكتبات شؤون عمادة

 

6 
 

 

 

رقم 

 اجلدول

 الصفحة العنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املعرفة جمتمع حنو معًا                                                                                   املكتبات شؤون عمادة

 

7 
 

رقم 

 اجلدول

 الصفحة العنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الصفحة العنوان رقم اجلدول

 

 

 

 

 

تطور رضا املستفيدين عن خدمات املعلومات يف مكتبات اجلامعة 
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 الصفحة العنوان رقم اجلدول
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 شؤون املكتبات عميدكلمة 

نشاطات يتضمن أهم الذي ، والسابعيسر عمادة شؤون املكتبات أن تقدم تقريرها السنوي 

حيث تسعى العمادة إىل الرقي مبكتبات اجلامعة  هـ،- لعام خالل ااجنازات العمادة و

حتى تكون منارًا للعلم واملعرفة، ومركزًا إلتاحة مصادر املعلومات بأشكاهلا املختلفة، وما يلحق 

 . بها من خدمات، حتى تكون مصدرًا للتعلم والبحث واالبتكار يف أجواء علمية مشجعة

 إطاللة األولرئيسة، يتناول الفصل  فصول ةوأربعتضمن التقرير مقدمة عن العمادة، وقد 

العمادة متضمنًا نشاطات الرئيسة بالعمادة، ويتناول الفصل الثاني نشاطات واجنازات  األحداثعلى 

خدمات قسم ونشاطات واجنازات قسم اإلجراءات الفنية و قسم بناء وتنمية اجملموعاتوإجنازات 

املوارد البشرية  الثالثتناول الفصل لتدريب، كما ت وإجنازات مركز اجلودة وانشاطاواملستفيدين 

الصعوبات والتحديات والرؤى املستقبلية لتطوير  الرابعالفصل  وتناول. ت جامعة اجملمعةيف مكتبا

 .العمادة

ومجيل العرفان ملعالي مدير اجلامعة  يسرني توجيه خالص الشكر والتقديرويف اخلتام 

 ،ه املتواصل لعمادة شؤون املكتبات وملكتبات اجلامعةدعمعلى  خالد بن سعد املقرن الدكتور

حممد بن ر الدكتواألستاذ سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ر أشككما 

والشكر  ، لعمادة وإشرافه املباشر على ما مت من أعمالل، على إرشاده ودعمه عبداهلل  الشايع

 .موصول للقائمني على إعداد هذا التقرير

 واهلل من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل،،،
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 النشأة والتاريخ 

شؤون املكتبات يف جامعة اجملمعة يف العمل على تطوير مكتبات  عمادة شرعت

اجلامعة منذ تكليف مشرف يقوم على تسيري أعماهلا يف منتصف العام اهلجري بتاريخ 

هـ، واستمرت يف جهودها حتى مت حتويلها إىل عمادة لشؤون املكتبات ومت //

هـ وذلك إثر صدور موافقة معالي وزير التعليم العالي  // تعيني عميد هلا فى 

 .رئيس جملس اجلامعة على هذا التكليف

  الرؤية 

، ومركزًا إلتاحة مصادر  الرقي مبكتبات اجلامعة حتى تكون منارًا للعلم واملعرفة

والبحث ، حتى تكون مصدرًا للتعلم  ، وما يلحق بها من خدمات املعلومات بأشكاهلا املختلفة

 . واالبتكار يف أجواء علمية مشجعة

  الرسالة 

دعم االحتياجات التعليمية والبحثية جملتمع اجلامعة من خالل توفري أوعية املعلومات، 

كما تسعى إىل توفري اجلو . وروافد املناهج الدراسية، وتقديم تشكيلة واسعة من اخلدمات
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الربامج واألنشطة الثقافية املختلفة ونشر  املالئم للقراءة واالستفادة من هذه اخلدمات وعمل

 القراءة وتأصيل العالقة بالكتاب ثقافة

  األهداف 

- :تسعى عمادة شؤون املكتبات إىل حتقيق األهداف التالية

  العمل على توفري مصادر املعلومات بأشكاهلا املختلفة اليت حتتاجها مكتبات

.الكليات ووحدات اجلامعة األكادميية والبحثية

 ملعاجلة الفنية وتنظيم مصادر املعلومات يف املكتبات التابعة هلا بأفضل الطرق املهنية ا

 .سهم يف تسهيل استخدام هذه املصادر والوصول إليها من قبل املستفيدينمبا ُي

  مع  يتناسب يف مجيع املكتبات التابعة هلا مبا يةدمات املعلوماتاخلالعمل على توفري

 .انات املتاحة والتخطيط املستمر لتطويرهاحاجات املستفيدين واإلمك

 املعلومات وتطوير مواردها وخدمات ستثمار امليزانية املخصصة ملصادرالتخطيط ال. 

 مستمر إنشاء مكتبة رقميه للجامعة والعمل على تطويرها وحتسني خدماتها بشكل. 

 ائدة على التعاون مع املكتبات واجلهات األخرى ذات االهتمام املشرتك مبا يعود بالف

.اجلامعة ووحداتها املختلفة

 فيها وفقا لإلجراءات املتبعة تنظيم معارض الكتب واملشاركة. 

 ت املتصلة مبجاالت عمل املكتباتعقد الندوات واحللقات الدراسية والدورا.

 التعريف باإلنتاج العلمي ملنسوبي اجلامعة بالوسائل املناسبة. 
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 يف جمال  جيدًا ى بشريه كافية ومؤهلة تأهياًلالتخطيط املستمر والعمل على توفري قو

املكتبات واملعلومات مبا يتناسب مع حجم ومتطلبات العمل واخلدمات املقدمة يف 

 .مكتبات اجلامعة املختلفة

  إعداد املعايري واملواصفات واإلجراءات اخلاصة مبكتبات اجلامعة وخدماتها مبا يضمن

.كتباترقي مستوى اخلدمات اليت تقدمها هذه امل

 القيم 

o  واإلخالصالصدق.

o األمانة. 

o التعاون. 

o محاية اخلصوصية. 

o محاية امللكية الفكرية.

 اهليكل التنظيمي للعمادة 
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 اهليكل التنظيمي للعمادة( 1)شكل رقم
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 ةجامعة اجملمع عن واقع املقتنيات والبنية التحتية ملكتباتشاملة إحصاءات 

 امعةاجلعن واقع املقتنيات والبنية التحتية ملكتبات شاملة إحصاءات ( )جدول
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اإلحدى املكتبات املفهرسة يف النظام اآللي يف عناوين الدد ع سابقيتبني من اجلدول ال

 باإلضافة إىل عدد  واإلجنليزيةعنوانًا باللغتني العربية  جلامعة بعدد با عشر

  عنواناً بمعدل يد الفهرسة وبالتالي يكون امجالي العناوين عنوانًا واردة وق

خدمة البحث يف قواعد املعلومات تتيح العمادة و هـجملدًا للعام اجلامعي 

جهاز حاسب آلي يف مكتبات  االلكرتونية والبحث يف شبكة االنرتنت من خالل توفري 

 .ومزودة بـأربع وعشرين طابعة اإلنرتنتبكة اجلامعة متصلة بش

 

 

 للعمادة داءمؤشرات األ( )جدول

املستهدف بنهاية  73/73 36/37 35/36 34/35 33/34 املؤشر م

الخطة الاستراتيجية 

 م0202للجامعة 

 600221 عدد عناوين الكتب في املكتبة نسبة لعدد الطالب 1

 

0232 06 72.7 06 

 

1:3.92 

 

60. 1 

 1 3 . 525 525 121 عدد الاشتراكات في املصادر على شبكة إلانترنت نسبة لعدد البرامج املوجودة 2

 222. 5926 3636 63.1 63.1 63.1 عدد الاشتراكات في الدوريات نسبة لعدد البرامج املطروحة 3

 . 7231 7235 723 7223 6 واملكتبة الرقمية  تقييم الطالب لخدمات املكتبة 4
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 تطور تنفيذ مؤشرات األداء بالعمادة( )شكل رقم

يتبني من اجلدول واألشكال أعاله تطور تنفيذ مؤشرات األداء اخلاصة مبكتبات جامعة اجملمعة 

يف اخلطة االسرتاتيجية الثانية للجامعة، من خالل اقرتاب حتقيق املستهدف بنهاية اخلطة يف كل من 

واملكتبة  تقييم الطالب خلدمات املكتبة لكتب يف املكتبة نسبة لعدد الطالبعدد عناوين امؤشري 

عدد االشرتاكات يف املصادر على شبكة اإلنرتنت نسبة لعدد الرقمية  وختطي املستهدف يف مؤشري 

 .عدد االشرتاكات يف الدوريات نسبة لعدد الربامج املطروحةو الربامج املوجودة
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 العمادة تستقبل سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  1-1

عمـادة سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يف يوم االربعاء الاستقبلت 

شطة هـ ورحب سعادة العميد بسعادته والوفد املرافق له، ومت تقديم شرح عن أن 5/1/1438

 .هـ ثم شكر سعادة الوكيل جهود العمادة1438العمادة ورؤيتها لعام 
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هـ اىل 8/1/1348يف الفرتة من أسبوع املكتبة الثالث يف جامعة اجملمعة 1-2

 "تفوقي كتابي"هـ  حتت شعار12/1/1348

اجلامعة هلذا ومنسوبي وطالبات طالب يف عامه الثالث لعمادة اسبوع املكتبة الاقامت      

استقبلت خالله الطالب اجلدد وأعضاء هيئة التدريس وغريهم من اجلامعي، حيث  العام

حتت  هـ12/1/1438هـ اىل 1438/ 1/  8 الفرتة  منالراغبني من منسوبي اجلامعة خالل 

وكذلك يف يف املكتبة املركزية مببنى املدينة اجلامعية وذلك  (تفوقي كتابي) شعار

 .ةاملكتبات الفرعية يف كليات اجلامع

 

ستفادة من هذا االسبوع مجيع الكليات يف اجلامعة لالوكانت العمادة قد أشعرت      

 .فعالياتهشاركة يف وامل

  .يف اجلامعةمن الطالب وأعضاء هيئة التدريس  600د عداستفاد من هذه الفعالية قد و
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 ه22/1/1341العمادة تشارك يف حفل استقبال أعضاء هيئة التدريس اجلدد يف  1-4

 .تقدميي عن عمادة شؤون املكتبات وخدماتها بعرض

العمادة تشارك ممثلًة يف عميد شؤون املكتبات باجتماع أعضاء املكتبة الرقمية 

السعودية مع عمداء شؤون املكتبات باجلامعات السعودية بالرياض وذلك يوم اخلميس 

 .م2117اك يف قواعد املعلومات لعام هـ ملناقشة جتديد االشرت1438/صفر/11

 

 تطبيقيًا لطالب اجلامعة برناجمًا تقيم العمادة 1-3

 املصادر بأهمية املقرن، سعد بن خالد الدكتور اجلامعة مدير معالي توجيهات ظل يف    

 عميد سعادة من حثيثة ومبتابعة اجلامعية، املكتبة حمتويات من واالستفادة املوثوقة، العلمية
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 املكتبات شؤون عمادة أقامت  العمران مابراهي بن عبدالعزيز الدكتور املكتبات شؤون

 ".اجلامعية املكتبة يف العلمي البحث تطبيقات" بعنوان تطبيقًا برناجمًا

 املكتبة يف فرةاملتو املعلومات مصادر على طالبال اطالع الربنامج كان هدفو

 عن البحث يف اجلامعية املكتبة يف املتوافر اآللي احلاسب استخدام كيفية وأيضا اجلامعية،

 .العلمي التوثيق طرائق ومعرفة املعلومات، أو البيانات

 

 

 عمادة شؤون املكتبات تشارك يف اليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة  1-5

 3قامت عمادة شؤون املكتبات بالتفاعل مع اليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة املوافق 

مادة وزوار املكتبة املركزيه من ديسمرب مبشاركة عميد شؤون املكتبات ومنسوبي الع

خوانهم ذوي إل كتابة عبارات حمفزة مشاركني أعضاء هيئة تدريس والطالب وذلك من خال

 .االحتياجات اخلاصة بهذا اليوم العاملي 
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-1341العمادة تعتمد وتصدر اخلطة االسرتاتيجية والتشغيلية الثانية للعمادة  1-6

 .هـ1331

. هـ1441-1437تيجية والتشغيلية الثانية للعمادة اعتمدت العمادة اخلطة االسرتا

 .متضمنة األهداف االسرتاتيجية والتفصيلية واملبادرات ومؤشرات األداء اخلاصة بها
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ا مكتبات اليت حتتاجهوتوفري مصادر املعلومات بأشكاهلا املختلفة  ىلتسعي العمادة إ

الكليات ووحدات اجلامعة، وكذلك املعاجلة الفنية وتنظيم مصادر املعلومات يف املكتبات 

سهم يف تسهيل الوصول إىل هذه املصادر واستخدامها من مبا ُي املهنيةالتابعة هلا بأفضل الطرق 

 .قبل املستفيدين

 نشاطات واجنازات قسم بناء وتنمية اجملموعات -

 عروض دور النشر.  

 حضور وزيارة معارض الكتب احمللية والدولية. 

 عروض املؤلفني ملؤلفاتهم وإنتاجهم الفكري. 

 تصفح مواقع دور النشر على شبكة االنرتنت وزيارات هلذه الدور. 

 ةاقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم والطالب ألوعية معلومات معين

  مقارنة اجملموعات مع املكتبات األكادميية العريقة على مستوى اململكة والعامل العربي.

 ه1341/ ه1344عدد الكتب الواردة ملكتبات الجامعة عن طريق الشراء أو إلاهداء خالل عام ( 4)جدول 

   إلاجمالي كتب أجنبية كتب عربية النوع

 نسخة عنوان نسخة عنوان نسخة عنوان

 04471 0072 1471 342 01155 0115 شراء

 115 115 15 15 155 105 إهداء

 03551 0402 1151 332 02255 0415 املجموع
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أوعية املعلومات يف مكتبات اجلامعة موزعة على املكتبات خالل العام  --

 ـه/ ـه

 ه1341/ ه1344عدد أوعية املعلومات في مكتبات الجامعة موزعة على املكتبات خالل العام ( 3)جدول 

 عدد النسخ أو املجلدات عدد العناوين العنصر/املكتبة م

 72239 22244 املكتبة املركزية 6

 23579 9641 مكتبة كلية التربية الزلفى 0

 21084 8298 مكتبة كلية التربية املجمعة 7

 2887 1133 مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات .

 18416 8069 مكتبة مجمع الكليات بالزلفي 5

 13512 5135 ير طالباتمكتبة كلية العلوم والدراسات إلانسانية بحوطة سد 1

 5864 2845 مكتبة كلية العلوم والدراسات إلانسانية بحوطة سدير طالب 3

 12451 4161 مكتبة كلية العلوم والدراسات إلانسانية برماح طالب 3

 9204 2975 مكتبة كلية العلوم والدراسات إلانسانية برماح طالبات 1

 7233 3201 بالغاط طالب مكتبة كلية العلوم والدراسات إلانسانية 62

 1869 912 مكتبة كلية العلوم والدراسات إلانسانية بالغاط طالبات 11

ـــــوع ـــ ــــمــ ـــ ـــــــجـــ ـــ  111441 11113 املــ

تني عنوانًا باللغ يتبني من اجلدول السابق عدد عناوين املكتبات العشر للجامعة بعدد 

 هـجملدًا للعام اجلامعي  العربية واالجنليزية يف 
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هـ /الواردة للمكتبات يف العام اجلامعي  الكتب --

هـ/واملفهرسة يف النظام اآللي حتى العام اجلامعي  

هـ /الواردة للمكتبات يف العام اجلامعي  الكتبإمجالي عدد ( )جدول 

 هـ/فهرسة يف النظام اآللي حتى العام اجلامعي  وامل

 العدد البند

 املجلدات العناوين

في العام الجامعي  الكتب الواردة ملكتبات الجامعة عن طريق الشراء أو إلاهداء

 ه 6.73/ 6.73

 (قيد إلاجراءات الفنية)

0402 03551 

العام الجامعي ي مكتبات الجامعة موزعة على املكتبات خالل فالكتب املفهرسة 

 هـ6.73/ 6.73

11113 111441 

 0.07.1 3.711 املجموع

يف مكتبات اجلامعة  الكتبتطور أعداد  --

 يف مكتبات اجلامعة الكتبتطور أعداد (6)جدول 

العام 

 امعيالج

6.76 - 

6.70 

6.70 - 

6.77 

6.77 - 

6.7. 

6.7. – 

6.75 

6.75 – 

6.71 

6.71 – 

6.73 

6.73 – 

6.73 

عدد 

 العناوين

1457 22434 40511 01203 10453 43410 3.711 

عدد 

 النسخ

05107 10411 150114 133424 144414 114450 0.07.1 

 

 
 

 عداد الكتب يف مكتبات اجلامعةتطور أ( 3)شكل رقم
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التطور امللحوظ يف أعداد وعناوين الكتب يف  والشكل أعالهيتبني من اجلدول  

عنوانًا يف  1719املكتبات بعدد  بدأتحيث  اآلن،حتى  نشأتهامكتبات اجلامعة منذ 

 .من عمر اجلامعة السادسةنًا يف السنة اعنو 74366 إىللتصل   األوىلالسنة 

امعية مبكتبات اجلامعة الرسائل اجل --

 الرسائل اجلامعية مبكتبات اجلامعة( 7)جدول 

 عدد النسخ عدد العناوين النوع

 120 120 ماجستري

 85 85 دكتوراه

 

 اطروحة دكتوراه  يف مكتبات اجلامعة،  85و رسالة ماجستري  120 يتبني من اجلدول السابق وجود عدد     

من و على سبيل االهداء من عمادات البحث العلمي ئل وردت للعمادة واجلدير بالذكر أن معظم هذه الرسا

 .بعض الباحثني واجلامعات السعودية

 تطور االشرتاك يف  قواعد املعلومات االلكرتونية --

 تطور االشرتاك يف  قواعد املعلومات االلكرتونية( )جدول

 -6.76 العام الجامعي

6.70 

6.70 -

6.77 

6.77-

6.7. 

6.7. - 

6.75 

6.75 - 

6.71 

6.71-

6.73 

6.73-

6.73 

عدد القواعد 

 الالكترونية

41 40 137 247 232 142 183 

     

      

 تطور االشرتاك يف  قواعد املعلومات االلكرتونية (4)شكل رقم
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أعاله تطور االشرتاك السنوي يف قواعد املعلومات االلكرتونية والشكل يتبني من اجلدول  

 اىل قاعدة معلومات حتى وصل  بعدد   - حيث بدأ يف العام اجلامعي 

قاعدة معلومات يف العام اجلامعي  إىل تراجع العدد من ثم و /قاعدة يف العام 

  ليصل إىل /يف العام اجلامعي وارتفع عدد القواعد  هـ - 

 .قاعدة معلومات الكرتونية للدوريات والكتب االلكرتونية
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 نشاطات واجنازات قسم اإلجراءات الفنية -

 متهيد --

سعت العمادة منذ إنشائها إىل التحول من العمل اليدوي إىل التشغيل االلكرتوني 

من خالل قسم  نفذتها العمادة يف العام احلالي األنشطةمن  العديد، وهناك إجراءاتها جلميع 

.اإلجراءات الفنية

نشاطات واجنازات قسم اإلجراءات الفنية --

 

 

 التاريخ الانجــــاز /املهّمة   م

 مستمر 2تفعيل خدمة إلاعارة بجميع املكتبات

أخطاء فنية مسبقا  أو وجود عدم التكرار من ، والتأكد ضبط جودة تسجيالت الفهرس إلالكتروني

الزمة،وفق إجراء تسلسلي تتابعي   بما يحقق ذلك من إجراءات فنية التسجيالت والقيام تلك على

من مكتبات  ألي مكتبة املفّعلة التسجيالت املكررة وغير بحيث تزال بعد ذلك "مكتبة بعد أخرى "

 2الجامعة

 مستمر

حاليا على  توجدامعة و التدريس بالج ألعضاء التي تتبعالجامعية  مجموعة من الرسائل تم فهرسة

 بنسخها الورقية داخل املكتبة املركزية و املوقع

 مستمر

 مستمر فهرسة عدد كبير من أوعية املعلومات املهداة للعمادة من الجهات املختلفة وألافراد

 مستمر إلى املكتبات عن طريق الشراء املباشر ترد فهرسة عدد كبير من أوعية املعلومات التي

 مستمر النظام فيبعض الكليات وإدخالها  منكتب املراجع الدراسية املطلوبة  وترفيف فهرسة

 مستمر مراجعة إشكاليات إلاعارة وإلارجاع على النظام آلالي للعمل على تقليل نسبة التأخير

 إلي املباني الجديدة ، طالبات/  طالب برماح نقل مكتبات كلية العلوم والدراسات إلانسانية

وترتيب املكتبات  ترفيف وإعادة( -أجهزة حاسب  – رسائل – مجالت – كتب)ل كامل املحتويات من نق

 بالتنسيق مع قسم بناء وتنمية املجموعات العشري، ديوي  الثالث حسب معيار تصنيف

 2تفعيل خدمات إلاعارة

 هـ1/5/6.73

   إلي النسخة الجديدة كوها ترقية النظام آلالي

 (726321 ) 

 هـ60/6.73/.0

 هـ62/6/6.73 .ترقية نظام الفهرس إلالكتروني للجامعة علي املوقع إلالكتروني
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نشاطات واجنازات قسم خدمات املستفيدين -

أهم أنشطة واجنازات قسم خدمات املستفيدين --

 تقديم خدمة الطباعة للطالب وزوار املكتبة يف الفرتتني الصباحية واملسائية.

 ات إخالء طرف ملنسوبي اجلامعةتسهيل إجراء.

  التواصل مع متعهدي توريد الصحف اليومية لتجديد االشرتاك والتأكد من وصوهلا

 .جلميع املكتبات الفرعية

  خاصة باجلامعة يف قاعة الكتب واإلطالع أفالمتسهيل مهمة بعض العمادات لتصوير. 

 ثني الكليات يف املساعدة يف توفري بعض العناوين والكتب املطلوبة من الباح

 .ختصصات غري موجودة لديهم وإرساهلا إىل املكتبات الفرعية يف هذه الكليات

  املستفيدين إعادة الكتب للرفوف بعد انتهاء بقيام موظفي القسم بشكل يومي

بشكل  وقراءة الرفوفمن االطالع عليها والباحثني من الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 .يومي

 برفقة رسالة )مداد بالوثائق للباحثني يف بعض الدول العربية، يقدم القسم خدمات اإل

( الشكر للعمادة من إحدى املستفيدات من اخلدمة من اجلزائر 

  استقبال زيارات طالب املدارس وتقديم شرح هلم من اقسام املكتبة واخلدمات اليت

 .تقدمها

 هـ/مرافق وجتهيزات مكتبات اجلامعة يف العام اجلامعي  --

 هـ/مرافق وجتهيزات مكتبات اجلامعة يف العام اجلامعي ( )جدول
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مرتًا مربعًا، للمكتبات التابعة لعمادة شؤون املكتبات مجالية املساحة اإلبلغ ت

 .باإلنرتنتي متصل جهاز حاسب آل ، وعدد مقعدًا للقراءة  وحتتوي على

 خدمات املستفيدين يف مكتبات اجلامعة --

  خدمة اإلرشاد والتوجيه

  اخلدمة املرجعية والرد على األسئلة واالستفسارات 

  خدمة الطباعة والتصوير

 خدمة اإلطالع على الصحف اليومية واجملالت 

 خدمة البحث اآللي على شبكة االنرتنت وقواعد البيانات االلكرتونية

 الداخلي  خدمة اإلطالع 

املعدل  العنصر/املكتبة م

 اليومي

املعدل 

 الشهري

املعدل 

 السنوي

 املكتبة املركزية 1

 مكتبة كلية الرتبية الزلفى 2

 مكتبة كلية الرتبية اجملمعة 3

 مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات 4
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 جممع الكليات بالزلفيمكتبة  5

 طالبات مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير 6

 طالب مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير 7

 طالبكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح م 8

 طالباتمكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح  9

 طالبمكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  11

 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط طالبات 11

 املــــــــــــجــــــــــمــــــــــوع

يتبني من اجلدول السابق أن املعدل اليومي للمرتددين على مكتبات اجلامعة      

مستفيد، ليصل يف  وشهريًا يصل معدل الرتدد اىل  مستفيد، يصل اىل 

، وبهذا ارتفع عدد املستفيدين عن العام مستفيد م اجلامعي اىل العا

ويف العام اجلامعي  هـ؛ حيث كان العدد  اجلامعي 

 . مستفيدًا هـ بعدد /

  خدمة اإلعارة اخلارجية

 

عدد  العنصر/ملكتبةا م

 املستعريين

عدد الكتب 

 املعارة

 6001 303 املكتبة املركزية 1

 6336 030 مكتبة كلية الرتبية الزلفى 2

 551 302 مكتبة كلية الرتبية اجملمعة 3

 06 61 مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات 4

 606 33 مكتبة جممع الكليات بالزلفي 5

 355 635 علوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير طالباتمكتبة كلية ال 6

 630 00 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير طالب 7
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 62 2 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالب 8

 321 631 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالبات 9

 1 0 والدراسات اإلنسانية بالغاط طالبمكتبة كلية العلوم  11

 32 61 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط طالبات 11

 3206 6333 املــــــــــــجــــــــــمــــــــــوع

يتبني من اجلدول السابق أن عدد املستعريين من مكتبات اجلامعة يف العام اجلامعي 

كتاب من مكتبات  ًا، باستعارة مستعري هـ وصل اىل /

 .اجلامعة

  خدمة البحث يف الفهرس االلكرتوني املوحد ملكتبات اجلامعة 

يف سبيل سعي وحرص العمادة على توفري مصادر املعلومات للمستفيدين قامت بتوفري 

فهرس الكرتوني ملكتبات اجلامعة ميكن من خالله البحث عن الكتب وأوعية املعلومات 

داخل املكتبة املركزية واملكتبات الفرعية مما يسهل على املستفيدين ويوفر هلم األخرى 

ويتم حتديث هذا الفهرس الوقت واجلهد يف التعرف على أماكن وجود أوعية املعلومات، 

: ورابط الفهرس هومستمر بكل جديد يضاف جملموعات مكتبات اجلامعة،  لبشك

(http:maktabat.mu.edu.sa  ) 

 

 لكرتوني املوحد ملكتبات اجلامعةشاشة البحث يف الفهرس اال

http://maktabat.mu.edu.sa/
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 نشاطات واجنازات مركز اجلودة والتدريب -

 متهيد  - -

يتناول هذا الفصل كل ما يتعلق مبهام ونشاطات مركز اجلودة يف العمادة من تنمية 

 -:يلي وفقا ملا مهارات وحتسني أداء العمل،

برنامج الوعي املعلوماتي  تفعيل  - -

برنامج الوعي املعلوماتي  يف تطبيقهاعمادة شؤون املكتبات  استمرت

وذلك  للعمادة اإلسرتاتيجيةكأحد وسائل حتقيق األهداف  

احلصول  مهاراتمنسوبي اجلامعة  إكسابنامج يف ، وتتلخص فكرة الربمنذ بداية تأسيها

ستخدام اعلى مصادر املعلومات بأنواعها وأشكاهلا املختلفة ومن أماكنها املتعددة،و كيفية 

 الثورة املعرفية اليت نعيشهات التعامل معها بكفاءة يف ظل ومهارا ،هذه املصادر

عدة دورات  هـ/ويف هذا السياق فقد عقدت العمادة خالل العام اجلامعي 

 :تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطالب، كما يف اجلدول التالي

 احملاضرات  والربامج التدريبية يف الفصل الدراسي األول: أواًل 

الفصل  التدريبية اليت قدمتها العمادة ألعضاء هيئة التدريس والطالب يفوالربامج  احملاضرات ( )جدول

الكليات العلميةيف  هـ – اجلامعي العام  الدراسي األول
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يتبني من اجلدول السابق أن عدد املتدربني من اعضاء هيئة التدريس والطالب يف الفصل الدراسي 

 .متدرب ول يف الكليات العلمية وصل اىل األ

احملاضرات  والربامج التدريبية اليت قدمتها العمادة ألعضاء هيئة التدريس والطالب يف الفصل ( )جدول

واإلدارية الكليات اإلنسانيةهـ يف   – الدراسي األول العام اجلامعي 

التاريخ  العدد اليوم  الكلية 
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رتبية كيفية استخدام مصادر املعلومات االلكرتونية يف كلية ال

الزلفيب

--

هـ

الثالثاء كيفية استخدام مصادر املعلومات االلكرتونية يف كلية العلوم 

 الغاطوالدراسات اإلنسانية ب

// االربعاء كيفية استخدام مصادر املعلومات االلكرتونية حماضرة البالك 

 وردب

هـ  //

م//

األربعاء كيفية استخدام مصادر املعلومات االلكرتونية يف كلية اجملتمع

// االربعاء كيفية استخدام مصادر املعلومات االلكرتونية يف كلية العلوم 

 والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير

اجملموع

يف والطالب لسابق أن عدد املتدربني يف الفصل الدراسي األول من اعضاء هيئة التدريس يتبني من اجلدول ا

يف الفصل الدراسي األول جلميع  ًامتدرب  متدربًا، بإمجالي عدد  الكليات االنسانية واالدارية بلغ 

 .الكليات

 احملاضرات  والربامج التدريبية يف الفصل الدراسي الثاني: ثانيًا

احملاضرات  والربامج التدريبية اليت قدمتها العمادة ألعضاء هيئة التدريس والطالب يف الفصل ( )جدول

 يف الكليات العلمية  هـ – الدراسي الثاني العام اجلامعي 
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Sr Name of the college Date Day Total Attendees 

1 College of Computer Science March 1, 2017 Wednesday 15 

2 College of Engineering March 5, 2017 Sunday 9 

3 College of DENTISTRY - Zulfi March 13, 2017 Monday  17 

4 College of Science - Zulfi March 21, 2017 Tuesday 20 

5 College of Applied Medical Sciences   March 27, 2017 Monday  25 

6 College of DENTISTRY - Zulfi April 10, 2017 Monday  24 

Total 110 

يتبني من اجلدول السابق أن عدد املتدربني من اعضاء هيئة التدريس والطالب يف الفصل الدراسي 

 .متدرب الثاني  يف الكليات العلمية وصل اىل 

عضاء هيئة التدريس والطالب يف الفصل احملاضرات  والربامج التدريبية اليت قدمتها العمادة أل( )جدول

واإلدارية الكليات اإلنسانيةهـ  يف  – الدراسي الثاني العام اجلامعي 

التاريخ  العدد اليوم  الكلية 

هـ//  كيفية استخدام مصادر املعلومات االلكرتونية يف كلية العلوم  األربعاء 

 والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير

هـ//  كيفية استخدام مصادر املعلومات االلكرتونية يف كلية اجملتمع األحد

هـ// الثالثاء كيفية استخدام مصادر املعلومات االلكرتونية يف كلية الرتبية 

 بالزلفي



 املعرفة جمتمع حنو معًا                                                                                   املكتبات شؤون عمادة

 

38 
 

هـ// الثالثاء كيفية استخدام مصادر املعلومات االلكرتونية يف كلية الرتبية يف 

 معةاجمل

اجملموع

يتبني من اجلدول السابق أن عدد املتدربني يف الفصل الدراسي األول من اعضاء هيئة التدريس والطالب      

متدربًا يف الفصل الدراسي األول  متدربًا، وبإمجالي عدد   يف الكليات االنسانية واإلدارية بلغ 

 .هـ/متدربًا يف العام اجلامعي  جلميع الكليات، وبإمجالي 

 تطور عدد الربامج التدريبية املقدمة من العمادة ملنسوبي اجلامعة  - -

تطور عدد الربامج التدريبية املقدمة من العمادة ملنسوبي اجلامعة( )جدول

 –  –  -  – -اجلامعيالعام 

 

 – 

 

-

 

   الربامج التدريبيةعدد 

      

 

 تطور عدد الربامج التدريبية املقدمة من العمادة ملنسوبي اجلامعة( )شكل رقم 
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تدريبيني  لنشأتها بربناجمني األوىلبدأت التدريب يف السنة العمادة أن  والشكل أعالهيتبني من اجلدول  

كيفية استخدام املكتبة الرقمية السعودية ووصلت يف العام اجلامعي  تعّرف علىمت ختصيصهما لل فقط

 .ًاتدريبي ًابرناجم  إىل هـ – 

 تطور رضا املستفيدين عن خدمات املعلومات يف مكتبات اجلامعة --

 تطور رضا املستفيدين عن خدمات املعلومات يف مكتبات اجلامعة()جدول 

 القائم باالستطالع درجة الرضا من  تاريخ االستطالع

 عمادة شؤون املكتبات  

نظام  بنات بنني ،   

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا  

 عمادة شؤون املكتبات  

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات

 دة شؤون املكتبات عما  

 

 تطور رضا املستفيدين عن خدمات املعلومات يف مكتبات اجلامعة()شكل رقم 

رضا املستفيدين عن خدمات املعلومات يف مكتبات يتبني من اجلدول والشكل اعاله تطور 

 .ميف العام  م اىل يف العام  من  اجلامعة
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 متهيد

ُأحسن ثماره إن ُأحسن استف ؛يعد العنصر البشري يف أي مؤسسة هو رأس ماهلا األول

عمادة شؤون فيما يلي التعريف باجلوانب املتعّلقة مبنسوبي واملخصصة ، املوارد املالية ثمار است

- :املكتبات ومكتباتها الفرعية

 مكتبات جامعة اجملمعة تطور أعداد العاملني يف  1 - 4

 تطور أعداد العاملني يف مكتبات جامعة اجملمعة()جدول

العام 

 اجلامعي

 – 

 

 

- 

 

 

- 

 

 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

-

 هـ

عدد 

 العاملني

   54 54 54 

1-6.1.1  

52 

 

 

 معة اجملمعةتطور أعداد العاملني يف مكتبات جا( )شكل رقم 

أعاله تطور أعداد العاملني يف مكتبات اجلامعة حيث بدأ يف والشكل يتبني من اجلدول   

موظفًا يف العام اجلامعي   إىلموظفًا حتى وصل  بعدد   - العام اجلامعي 
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هـ ثم أخنفض يف العام  – أستمر هذا العدد حتى العام ، وـ ه - 

  .موظف يف عمادة شؤون املكتبات  اىلهـ  -  اجلامعي

 للموظفني يف العمادة واملكتبات الفرعيةوالتخصص  التوزيع العددي  2 - 4

  التخصص النوع العنصر/املكتبة م

 باتغري مكت مكتبات أنثى ذكر اجملموع

      املكتبة املركزية 1

      مكتبة كلية الرتبية الزلفى 2

      مكتبة كلية الرتبية اجملمعة 3

      مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات 4

      جممع الكليات بالزلفيمكتبة  5

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  6

 طالبات حبوطة سدير

     

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  7

 طالب حبوطة سدير

     

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  8

 طالببرماح 

     

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  9

 طالباتبرماح 

     

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  11

 طالببالغاط 

2  2  2 

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  11

 بالغاط طالبات

 2  2 2 

     املــــــــــــجــــــــــمــــــــــوع
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 يتبني من اجلدول السابق أن عدد العاملني يف مكتبات اجلامعة من الذكور

وغري  يف املكتبات واملعلومات من االناث، وعدد املتخصصني  موظفًا، وعدد 

 .بإمجالي عدد  املتخصصني 

 توزيع املوظفني يف العمادة واملكتبات الفرعية وفقًا للمؤهالت الدراسية  4 - 4

 لعاملني وفقًا للمؤهالت الدراسية يف العمادة واملكتبات الفرعيةاتوزيع ( )جدول 

 العدد املؤهالت الدراسية م

   دكتوراه  

  بكالوريوس 

  دبلوم فوق الثانوية 

  ثانوية عامة 

  اجملموع

 

 لعاملني وفقًا للمؤهالت الدراسية يف العمادة واملكتبات الفرعيةاتوزيع ( )شكل رقم 

أعاله أن أكثر العاملني يف مكتبات اجلامعة من محلة والشكل يتبني من اجلدول 

حاملي شهادة  الثالثةا يف املرتبة مفوق الثانوية يليهشهادة دبلوم  س  ثم شهادة البكالوريو

 .العامة الثانوية
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يتبني من اجلدول السابق أن عدد الربامج اليت حضرها العاملني يف مكتبات اجلامعة 

برناجمًا تدريبيًا، وحضر  هـ بلغت /يف معهد االدارة العامة يف العام اجلامعي 

 .من العاملني يف املكتبات اجلامعية هلذه الربامج التدريبية 
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 متهيد

 أحدمما الشك فيه أن جامعة اجملمعة قد أولت اهتمامًا كبريا مبكتباتها باعتبارها 

، وقد شرعت عمادة شؤون والبحث العلمي  التعليميةملية لعية الداعمة لالركائز األساس

ر مكتبات اجلامعة، حيث قامت بإعداد الدراسات لتنفيذ عدد املكتبات يف العمل على تطوي

من املشروعات التأسيسية والتطويرية للعمادة، وتنقسم هذه املشروعات إىل ثالثة أنواع أوهلا 

ومشروعات مستقبلية للعمادة، وقد مت حاليًا مشروعات مت تنفيذها ومشروعات جيري تنفيذها 

أقسام هذا التقرير وسوف نستعرض فيما يلي  يفما سبق استعراض النوعيني األوليني يف سياق 

والتحديات اليت  املشروعات املستقبلية للعمادةالرؤى املستقبلية للعمادة من خالل عدد من 

 -:تواجهها ومقرتحات التحسني

 التحديات اليت تواجه العمادة ومقرتحات التحسني -

 التحسنيالتحديات اليت تواجه العمادة ومقرتحات ( )جدول 

 مقرتحات التحسني التحديات اليت تواجه العمادة

عقد برامج تدريبية وحماضرات وورش عمال  التدريب والتأهيل املهين للعاملني

يف ختصص املكتبات واملعلومات لغري 

 .املتخصصني

جتهيز مقر واسع متكامل اخلدمات  ي للمكتباتاملكانضيق احلّيز 

امعية للمكتبة املركزية يف املدينة اجل

التخطيط لتوفري مساحات مناسبة 

  .للمكتبات الفرعية داخل الكليات
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 مقرتحات التحسني التحديات اليت تواجه العمادة

ضعف استجابة املستفيدين من خدمات 

 .مكتبات اجلامعية يف استطالعات الرأي

العمل على تعزيز استجابة املستفيدين يف 

 املشاركة يف استطالعات الرأي

 

 الرؤى املستقبلية للعمادة  2 - 3

 مي املؤسسي جلامعة اجملمعة إنشاء املستودع الرق(IDRMU ) 

   عدد من الدورات التدريبية يف إطار مشروع تنمية مهارات العاملني يف مكتبات  تنفيذ

 اجلامعة

 اخلدمات اليت فادة منسوبي اجلامعة من ستإعداد دراسات للوقوف على مدى إ

 .تقدمها عمادة شؤون املكتبات

  فعيل خمرجات النظام اآللي كوها تمشروع 

 شروع إنشاء املكتبة السمعية والبصرية يف املكتبة املركزية باجلامعةم 

 إثراء حمتوى وتطوير بوابة عمادة شؤون املكتبات 

 األمنية واإلعارة الذاتية للمكتبات الفرعية مشروع البوابات . 

  تعتزم عمادة شؤون املكتبات  افتتاح قسم للمواد السمعية والبصرية لتقديم املواد املسموعة

ملن حيتاج هلذه اخلدمة وذلك بعد االنتقال ملبنى املكتبة املركزية ( برايل)ملقروءة بطريقة وا

 .هئاجلديد عند انشا
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 جلنة إعداد التقرير

هـ    18/11/1438بتاريخ ( 43)مت تشكيل جلنة إلعداد التقرير السنوي للعمادة بقرار رقم 

 :مكونة من 

 عميد شؤون املكتبات            رئيسًا        عبدالعزيز بن ابراهيم العمران    . د

 أسامة حممد عطية مخيس   مستشار العمادة ورئيس مركز اجلودة      عضوًا. د

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

 عضوًا              امحد بن عبدالعزيز الثمريي  رئيس قسم خدمات املستفيدين  . أ

 عبدالعزيز بن حممد الربغش      رئيس قسم االجراءات الفنية               عضوًا. أ

 فيصل بن محد الشايع                رئيس قسم شؤون املوظفني               عضوًا. أ

 عضوًاإبراهيم بن عبدالرمحن الروساء     مدير وحدة اإلعارة                        . أ
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 مساًء صباحًا إىل  من :  الدوام الرمسي

 :  اهلاتف

  :الفاكس 

 .الدور الثاني - ة اجلديدياجلامعاملدينة مبنى  – اجملمعةحمافظة  : العنوان

 اململكة العربية السعودية 

  :  الرمز الربيدي  : ص ب

 الربيد االلكرتوني

 

 


