
عمادة شؤون المكتبات 



ي والفكري، منها ينطلق العالم والمفكر و 
صاحب إن المكتبات تعد من أهم مراكز الحراك الثقاف 

ي 
الفن إىل فضاءات ومساحات جديدة؛ لينهل من تجارب اآلخرين، الذين صهروا جل حياتهم ف 

.صفحات مسطورة بسني   الحياة الطويلة
ي المدينة الجامعية للطالبات بتقديم الخدمات للمستفيدا

ت من وتقوم المكتبة المركزية ف 
.منسوبات جامعة الملك سعود والمستفيدات من خارج الجامعة

.أدوار 4ـه وتضم 1434وتم افتتحاها سنه 

ة سارة بنت عبدهللا بن فيصل آل س عودمكتبة األمي 



. وحدة خدمات المستفيدين-
.وحدة التدريب-
ونية  - .وحدة الخدمات اإللكير
.وحدة الكتب العامة والمراجع-
.وحدة الدوريات والرسائل الجامعية-
.وحدة المكتبات الفرعية للطالبات-
. وحدة ذوي اإلعاقة -
.وحدة العالقات العامة واإلعالم -
.وحدة تقنية المعلومات-
.وحدة التطوير والجودة-
.وحدة العمليات المتخصصة-

أقسام المكتبة



ي تقدم الخدمات المكتبية والبحثية للمستف
يدين هي الوحدة التر

.بشكل مباشر وغي  مباشر 

: خدماتها 
.الخدمة المرجعية -
نت- (.الفهارس)قاعة البحث اآلىلي واإلنير
.المقصورات الدراسية-
.التصوير -
.اإلعارة-
.اإلهداء-
.قاعة الدراسات الجماعية-

وحدة خدمات المستفيدين



ي لطالبات ق
سم هي الوحدة المختصة بالتدريب الميدان 

ة علم المعلومات بالجامعة، عقد دورات تدريبية قصي  
ية بالجامعة عىل كي فية المدى لطالبات السنة التحضي 

ا، استخدام المكتبة واالستفادة من أوعية المعلومات به
ات وعقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وطالب

ي 
 
الجامعة عىل كيفية استخدام قواعد المعلومات سواء ف

ي مكتبات الجامعة، حرص االحتياج الت
 
ي كلياتهم او ف دريت 

لموظفات العمادة، اعداد اإلحصاءات والبيانات الخاصة
امج التدريبية والمتدربات ومتابعة وتقيي م تنفيذ بالي 
ي تك

امج التدريبية، القيام بالمهام األخرى التر لف بها الي 
.الوحدة فيما يتعلق بالتدريب

وحدة التدريب



ي حصو 
 
، ف ي يقدمها أمي   المراجع للمستفيدين  و الباحثي  

لهم عىل هي الخدمة التر
.معلوماتهم المرجعية المطلوبة من مصادرها المختلفة الورقية منها أو اآللية

:تشمل
:االتصال الموحد-

 أو عن طريق 
ً
اإلعارة تجديد , (الواتس اب )الرد عىل االستفسارات هاتفيا

احات والشكاوي عىل الرقم , 0118061000:استقبال االقير

( : live chat)المحادثة الفورية -
باشر محادثة فورية عىل موقع العمادة نقوم بالرد عىل االستفسارات بشكل م

.م2ص حتر 8خالل وقت الدوام الرسمي من 

ونية - :الخدمة المرجعية االلكتر
استخدام توفي  المصادر بأنواعها بشكل رقمي عن طريق تصويرها ب

ي وتحويلها اىل صيغة 
واإلجابة عىل , ( pdf)الماسح الضون 
.االستفسارات 

ونية  وحدة الخدمات اإللكير



وحدة الكتب العامة والمراجع

ويد والعمل يات هي الوحدة المعنية بمهام استالم الكتب والمراجع من الير 
فيعها المختصة وتوزيعها حسب ارقام التصنيف عىل القاعات ومن ثم تر 

ها للرائدات لالطالع واإلعارة  تب كما تقوم الوحدة بتوجيه الك.. وتجهي  
ام التالفة للصيانة والنسخ الزائدة لإلزالة من عىل الرفرف ، ومن مه
الوحدة كذلك الحرص عىل خلو الرفوف من الكتب الممنوعة 

كما تقوم الموظفات داخل الوحدة بتوجيه وارشاد . والمستبعدة 
الرائدات الحتياجاتهم من الكتب والمراجع والتوضيح لهم ما يمكن 

.اعارته وماهوا ممنوع من اإلعارة 



وحدة الدوريات والرسائل الجامعية

ي جميع أقسام العلو 
م،   تضم رسائل الدكتوراه والماجستي  ف 

ي : وتحتوي عىل قسمي    ي وأجنت  سائل وال يسمح بإخراج الر . عرن 
وتوفر القاعة . من القاعة أو إعارتها حفظا لحقوق المؤلف

، وأجهزة بحث: الخدمات التالية ي
، آلة تصوير، وآلة ماسح ضون 

ي طريقة استخراج الرسال
ة وموظفات لخدمة وإرشاد الرائدات ف 

ي الرفوف
.وكيفية البحث ف 

:قاعة الدوريات

٩٠٠الى ٠مرتبة حسب تصنيف ديوي العشري من 

شاملة المعلومات العلمية واألدبية والثقافية

ب الدوريات ال تعار للتصوير فقط وتختلف الدوريات حس

االصدار منها سنوية ومنها شهرية ومنها اسبوعية
خدمة الرائدات باستخراج الدورية المطلوبة من مكانها

يختلف ترتيب الدوريات عن الكتب ف

والرسائل والمراجع باإلضافة 
إلى ترتيبها حسب التصنيف



وحدة المكتبات الفرعية للطالبات

:وتضم
.مكتبة كلية التمريض-
.مكتبة كلية العلوم التطبيقية-
.مكتبة كلية طب األسنان-
مكتبة  العيادات الخارجية بمستشف  الملك خالد الجامعي -
مكتبة كلية الطب-
.مكتبة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع-



وحدة ذوي اإلعاقة 

، )خدمة تقوم عىل تزويد ذوي االحتياجات الخاصة  المكفوفي  
ي  بالخدمات المعلوماتية ع( إلخ. ...ضعاف البرص، الصم، المقعدين

اجاتهم تعليمهم كيفية اإلفادة من المكتبة ومقتنياتها، وتلبية احتي
، وحقهم  ي

الخاصة والمتنوعة مع تأمي   زادهم الفكري والثقاف 
ي المجتمع

ي تعزيز وجودهم ف 
وع ف  المشر

:عن طريق
تمكي   الطالبات من التعرف عىل األجهزة المتوفرة لذوي -

.االحتياجات الخاصة
مساعدة الطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة داخل المكتبة -
.وتقديم الخدمة لهم( إلخ... توجيه، إرشاد )



 من األعمال من أبرزها
ً
:تقدم وحدة العالقات العامة واالعالم عددا

خدمة استقبال الوفود الداخلية  والخارجية، والتعريف بخدمات المكتبة، وخدمة
ات أو الندوات أو المناقشات أو الدورات )حجز القاعات لغرض تقديم  المحاض 

ها( التدريبية .أو غي 
ات والندوات العلمية واألكاديمية والثقافية بالتنسيق ا .لمسبقوخدمة إلقاء المحاض 

.وإقامة الفعاليات والمعارض الخاصة بالمكتبة
: باإلضافة لشعبة التصاميم 

تصميم عام و متحرك وتصميم  للمناسبات
و يعملون عىل تصميم اإلعالنات
.و تصميم للتواصل االجتماعي 

وحدة العالقات العامة واإلعالم



ي مجال المعلومات والتقنيات
ة جدا ف  ي مواكبة للتطورات الكبي 

تأنر
ي إع

ة ف  ، وكذلك الزيادة الكبي  ي مجاالت البحث العلمي
داد المستخدمة ف 

ي مكتبات الجامعة
.واستخدامات الحاسب اآلىلي ف 

:تنقسم إىل ثالثة أقسام
.قسم النظام اآلىلي -
.قسم الصيانة -
ونية- .قسم البوابة االلكير

وحدة تقنية المعلومات



وحدة التطوير والجودة 

ها، حي ث هي وحدة إدارية تعت  بتطبيق مفاهيم الجودة و معايي 
تعرف الجودة عىل أنها مقياس لتميي   الخدمة المقدمة بحيث
تكون خالية من أّي عيوب أو نواقص، ويتّم تحقيق ذلك من

ي يتّم قياسها واعتم
ام الشديد بالمعايي  التر  

ادها ، خالل االلير
بحيث تكون قابلة لإلنجاز والتحقيق، وهذا كله يقاس عىل
أساس إرضائها للمستفيدين، وتّم تعريف الجودة حسب 

ي يت
ات التر ها مجموعة من السمات والمي  

ّ
متع بها معياراآليزوعىل أن

المنتج أو الخدمة المقدمة، بحيث تكون قادرة عىل تلبية 
ما تهتم االحتياجات المطلوبة بشكٍل ضي    ح أو بشكٍل مضمون، ك

.الوحدة بتطوير الخدمات المقدمة للوصول للجودة المطلوبة



وحدة العمليات المتخصصة

(  ةاإلجراءات الفني)تعتي  وحدة العمليات المتخصصة 
ي وتتم من خالله ك افة األساس التنظيمي للعمل المكتت 
لية العمليات التنظيمية ألوعية المعلومات و القيام بعم
ي لها من فهرسة وتصنيف ويستخدم ف

يها التنظيم الفت 
 عىل مستوى 

ً
أحدث األنظمة الخاصة وأوسعها انتشارا

جاعها  من جمهور   لعملية اسير
ً
العالم وذلك تسهيال

.المستفيدين ومرتادي المكتبة بكل يش وسهولة 



روابط تهمك 

الخدمة المرجعية 
ونية  اإللكير

القوائم الببليوغرافية

المحادثة الفورية

تيليجرام

واتس آبخدمة تجهي   الكتبقواعد المعلوماتموقع العمادة



وكيلة العمادة

59129

flibrary@ksu.edu.sa

مديرة العمادة

56405

flibraryAdmin@ksu.edu.sa

وحدة العالقات العامة

50466

p.r@ksu.edu.sa

وحدة خدمات المستفيدات

52215

Lib23as.ude.usk@

شؤون الموظفات
51382

Library1as.ude.usk@

التطوير والجودة

58796

dqflibraries@ksu.edu.sa

وحدة التدريب

52208

libtraining@ksu.edu.sa

وحدة تقنية المعلومات

57092

gitlibrary@ksu.edu.sa

وحدة االحتياجات الخاصة

52122

mualzahrani@ksu.edu.sa

االتصال الموحد

0118061000

أوقات العمل

 8الخميس  –األحد 
ً
مساءً 4–صباحا

مغلقة –الجمعة والسبت 
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