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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 6 كلمة العميد

 8 مقدمة عن العمادة: القسم األول  

 21 اللجان والهيكل التنظيمي: القسم الثاني 

 28 المقتنيات : القسم الثالث

 88 اوانجازاتهالخدمات الفنية والمكتبية والمعلوماتية :القسم الرابع 

 62  القوى العاملة: س خامالقسم ال

 47 االجتماعية التعليمية واألنشطة الثقافية و:  القسم السادس

 88 مؤشرات األداء :  القسم السابع

 86 المشروعات المستقبلية : القسم الثامن 
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 فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 02 هـ  3313/هـ 3311 عام الواردة للمكتبة عن طريق الشراء أو اإلهداء خالل الكتب عدد     1       

 02 هـ3311/3313عدد اوعية المعلومات في مكتبات الجامعة المفهرسة آلياً ضمن نظام المكتبات اآللي لعام  2

 03 هـ 3313/هـ 3311الزيادة السنوية في عدد الكتب عام      3      

 00 هـ 3313/هـ 3311د الكتب العربية واألجنبية المقتناة في مكتبات الجامعة موزعة على الموضوعات خالل العام عد 4      

 01 هـ 3313/هـ 3311د الكتب العربية واألجنبية المقتناة في مكتبات الجامعة موزعة على المكتبات خالل العام عد           5      

 03 هـ 3313/هـ 3311عدد الدوريات العربية واألجنبية بمكتبات الجامعة للعام   6      

 02 هـ 3313/هـ 3311عدد المطبوعات الحكومية بمكتبات الجامعة للعام   7      

 02 هـ 3313/هـ 3311عدد المخطوطات المقتناة بمكتبات الجامعة للعام  8      

 02 هـ 3313/هـ 3311عدد المطبوعات النادرة بمكتبات الجامعة للعام  9      

 12 هـ 3313/هـ 3311بمكتبات الجامعة للعام  الجامعية الرسائل عدد 11     

 13 هـ 3313/هـ 3311بمكتبات الجامعة للعام  الفيلمية المصغرات عدد 11     

 10 هـ 3313/هـ 3311الصحف المحلية بمكتبات الجامعة للعام  عدد 12     

 11 هـ 3313/هـ 3311بمكتبات الجامعة للعام  والبصرية السمعية المواد عدد 13     

 12 هـ 3313/هـ 3311للعام ( النظام اآللي) المفهرسة آلياً  عدد أوعية المعلومات في مكتبات العمادة 14     

 12 تأمين وطلب وفهرسه أوعية المعلومات المختلفة  15     

 13 هـ 3313/هـ 3311 لعام المعلومات أوعية لشراء المنصرفة المبالغ إجمالي 16     

 32 هـ 3313/هـ 3311المساحة وعدد المقاعد بمكتبات الجامعة خالل العام  17     

 33 هـ 3313/هـ 3311عدد رواد مكتبات جامعة الملك سعود حسب التقدير االلكتروني خالل العام    18    

 30 هـ 3313/هـ 3311توزيع الخدمات المرجعية المباشرة للعام  19     

 31 هـ 3313/هـ 3311توزيع الخدمات المرجعية غير المباشرة للعام      02   

 33 هـ 3313/هـ 3311للعام  التصوير العلميتوزيع خدمات  02   

 32 هـ 3313/هـ 3311توزيع خدمات اإلعارة للعام  00   

 23 هـ 3313/هـ 3311عدد مطبوعات اإلهداء والتبادل الصادرة عن العمادة  02   

 23 هـ 3313/هـ 3311عدد مطبوعات اإلهداء والتبادل الواردة لمكتبات الجامعة  02   

 20 هـ 3313/هـ 3311عدد الجهات التي تم التبادل واإلهداء معها  02   

 21 هـ 3313/هـ 3311والساعات والشعب الذين شملهم التدريب بمكتبات االمير سلمان المركزية للعام عدد الطالب  06   
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 21 هـ 3313/هـ 3311عدد الطالبات والساعات والشعب الذين شملهم التدريب بمكتبات عليشة والملز  للعام  07    

 22 هـ 3313/هـ 3311توزيع أجهزة الحاسب على الكليات والمكتبات الفرعية للعام  08    

 22 هـ3311/3313تركيب وصيانة األجهزة اآللية خالل العام  09    

 22 هـ3311/3313 الدراسي العام خالل الجامعة بمكتبات واألقسام المكتبات على الشبكة ونقاط الكبائن توزيع 22    

 20 هـ3311/3313توزيع الموظفين على األقسام والقاعات والمكتبات الفرعية عام  22    

 23 هـ3311/3313للتخصصات والخبرة في مجال المكتبات عام  وفقاً  العاملين أعداد 20    

 22 هـ3311/3313وفقًا للمؤهالت الدراسية عام  العاملين أعداد 22    

 23 .هـ3311/3313 العمادة منسوبي حضرها التي المتخصصين وغير لإلداريين الداخلية التدريبية البرامج 22    

 26 هـ3313/ه3311 العمادة منسوبي حضرها التي بالمكتبات  للمتخصصين الداخلية التدريبية البرامج 22    

 22 .هـ3313/ه3311 العمادة منسوبي حضرها التي الخارجية التدريبية البرامج 26    

 33 هـ3311/3313العام  الشهر خالل المكتبات حسب شؤون والواردة حسب االشهر عن عمادة  الصادرة عدد المعامالت 27    

 32 هـ3311/3313 عام العمادة فيها شاركت التي المحلية الكتب عدد معارض    28    

 33 هـ3311/3313 لعام الجامعة فيها شاركت التي الدولية الكتب عدد معارض 29    

 32  هـ  3311/3313 سلمان األمير لمكتبة الوفود الزائرة 22    

 36 هـ3311/3313 للعام العمادة فيها وشاركت نظمتها التي( والمشاركات النقاش وحلقات المحاضرات)  الثقافية الفعاليات 22    

 62 هـ3311/3313ورش العمل التي نظمتها العمادة لعام  20    

 61 مؤشرات األداء لمكتبات جامعة الملك سعود 22    

 36 المشروعات المستقبلية بالعمادة 22    
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 كلمة العميد 

 

والذي يعترب حصيلة للعديد من اجلهود واالجنازات  هـ3313/هـ3311للعام يشرفين تقديم التقرير السنوي لعمادة شؤون املكتبات 

يسرني أن أعرب عن عميق و ، رسالة وأهداف جامعة امللك سعود  والنشاطات التى قامت بها العمادة لتحقيق رسالتها وأهدافها ، ومبا حيقق

 مدير اجلامعة ، وأصحاب السعادة وكالء اجلامعة ومجيع املسئولني باجلامعة على دعمهم املستمر /والتقدير ملعالي األستاذ الدكتورالشكر 

على جهودهم  تويسعدني أن أعرب عن شكري وامتناني جلميع منسوبي عمادة شؤون املكتبا متمنيًا للجميع املزيد من التقدم والنجاح للعمادة

 .التقريرهذا عداد على اجلهد املبذول يف ابالعمادة  واجلودة شكري اجلزيل لوحدة التطوير، وأقدم خلدمة رواد مكتبات اجلامعة  املتميزة

 

 شؤون املكتبات  عميد   

 سعود بن ليلي الرويلي /د
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 التقرير عن

 

 نعبد الرحم/ الدكتور  ئسهايتر فريق عمل إلعداد التقرير شكل حيث هـ3313/هـ3311 الجامعي العام نهاية بعد مباشرة العمادة السنوي التقرير بإعداد البدء تم
عبداهلل محمد  .أ ،  والجودة خالد بن أحمد الركبان مشرف وحدة التطوير. أ: وعضوية كل من  ،والجودة  للتطوير عمادةال وكيل الشمري عبد اهلل   بن

وأقسام العمادة المختلفة حيث تم  وحدات من العالقة ذات البيانات جمع تم وقد.  موظفي وحدة التطوير والجودة ، أبو سالمه نأحمد بن عبد الرحم. أ الخضير،
 هيكلال و فيستعرض ، أما القسم الثاني عمادةبال تعريفا يقدم التقريرالقسم األول من . ثمانية أقسام يتكون من الذي ،التقرير هذا في وعرضها هاوترتيب هاتحليل

في القسم الثالث المقتنيات الموجودة بمكتبات الجامعة وفروعها واالنجازات التي  التقرير عرضي كما. القرارات اإلدارية واللجان المكونة للعمادة  التنظيمي
التي حققتها عمادة شؤون الخدمات الفنية والمكتبية والمعلوماتية التي تقدمها العمادة واالنجازات  التقرير يعرض بينما في القسم الرابع. تحققت في هذا المجال

 ، الخامس بالعمادة واالنجازات التي تحققت في مجال التنمية البشرية في القسم والموظفين عن القوى العاملة تفصيليةال إلحصائياتالتقرير اويقدم  المكتبات ،
في القسم السادس، ثم مؤشرات األداء لعمادة شؤون المكتبات   العام خالل عمادةال رحاب في تمت التي والفعاليات األنشطة التقرير عرضيست  ذلك إلى ضافةا

 .في القسم السابع، وأخيرًا المشروعات المستقبلية في القسم الثامن 
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 حقائق وأرقام : مكتبات الجامعة
 

 مع بداية إنشاء الجامعة م3591/ هـ 3111أُنشئت عام  أول مكتبة بالجامعة ◄

 .باإلضافة إلى مكتبات فروع الجامعة خارج منطقة الرياض مكتبه 38 عبر تاريخها عدد المكتبات التي أنشأتها الجامعة ◄

 .أهدافهاتشرف على جميع شؤون المكتبات وتعمل على تحقيق . م 3514/ هـ  3154 أُنشئت عام عمادة شؤون المكتبات ◄

 (مكتبات للرجال 1+مكتبات للطالبات 8 + بالمدينة الجامعية  واحدة مكتبة مركزية) مكتبة31 العدد الحالي لمكتبات الجامعة بالرياض ◄

 .قسًما للعمليات الفنية والخدمات المكتبية والشؤون اإلدارية والمالية 71إدارات تضم  5 أقسام ووحدات العمادةإلدارات والعدد الحالي  ◄

المعلوماتية والخبرات المساعدة في مجال وذوي الخبرة المكتبيين، من المتخصصينوموظفة موظًفا  481 العدد الحالي للعاملين ◄
 .غيرهم اإلداريين وو والفنيين

 مجلًدا 3181311 في تقع ، واألجنبية العربية الكتب من عنواًنا 199184    الجامعة بمكتبات المقتناة الكتب عدد ◄

 . كتابا ًرقمياً ( 7171111 )  عدد الكتب اإللكترونية  ◄

 والمستخلصات  لنصوص الكاملةل ببليوجرافية بياناتاعدة ق 11 ركة فيها المكتبة تعدد قواعد المعلومات المش - ◄

 للبوابات األمنية االلكترونية   يمستفيداً حسب التقدير االلكترون( 871111)  سنوياً  المستفيدون من مكتبات الجامعة ◄

المساحة الكلية للمكتبات التابعة لعمادة شؤون  
  المكتبات 

 مقصورة 331إضافة إلى حوالي مقعــداً للقراءة   1474على متراً مربعاً، تحتـوي 13111

 مجلداً  7494118  تقع في عنواًنا 117951 المعلومات جملة مقتنيات مكتبات الجامعة من أوعية 

  31 ساعات العمل 

 : الجامعة على اإلنترنتالعمادة ببوابة يمكن الحصول على بيانات تفصيلية من موقع * 
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/library/Pages/default.aspx  
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 :مقدمة

 حيث المجتمع، وخدمة العلمي والبحث التعليم : الثالثة المجاالت في الجامعة أهداف تحقيق في المساهمة أجل من مكتباتها سعود الملك جامعة أنشأت      
 للخدمات الرئيس المرجع هي فالمكتبة ،والمجتمع ستاذاألو طالبال بين العالقة في مهمًا وجسرًا التعليمية، العملية دعم في رائدًا دورًا المكتبات تؤدي

 .سواء حد على والمجتمع التدريس هيئة وعضو للطالب معلوماتوال المعرفة مصادر من توفره وبما ،مختلفة خدمات من ُتقدمه بما للجامعة األكاديمية المعلوماتية

 

 :العمادة نشأة

 كانت أن بعد الجامعة، مجلس في ممثل أكاديمي كيان الجامعة لمكتبات وأصبح  (.م4391) هـ 4931 عام سعود الملك بجامعة المكتبات  عمادة أنشئت      
 وفرعية، مركزية مكتبات من عليه تشتمل بما الرياض، بمدينة بالجامعة المكتبات شؤون جميع على ًاوإداري ًافني العمادة وتشرف "المكتبات بإدارة ُتعرف إدارة

 الجامعة، تصدرها التي المطبوعات فيها، والمشاركة الكتب معارض تنظيم عن المسئولة أنها كما، المساندة والخدمات واإلدارية الفنية األقسام إلى باإلضافة
 المكتبات بأنشطة الصلة أو العالقة ذات والفعاليات المناسبات كافة في والدولية والعربية واإلقليمية الوطنية المستويات على الجامعة تمثيل إلى باإلضافة هذا

 . وخدماتها
 

 : الرؤية

 " عربيًا واألفضل عالميًا المتميزة األكاديمية  المكتبة كونت أن" 
 

 : الرسالة

 أنظمة من المكتبات تمتلكه بما المعلوماتية، الخدمات جودة خالل من المجتمع لخدمة مميز بحثي وإنتاج تعليم تقديم من الجامعة تمكين في المساهمة"  
 " هادفة مجتمعية وشراكات متميزة بشرية وموارد متطورة

 
 
 العمادة أهداف -

  :التالية األهداف تحقيق إلى العالقة ذات الجهات مع التنسيق خالل ومن المكتبات شئون عمادة تسعى



 02 

  .المعلومات ومصادر  الجامعة مكتبات لتطوير للمكتبات العالمية الجودة معايير تطبيق .4

 . الجامعة لمكتبات إلكترونية بيئة نحو التحول  .2

 . والمعلومات المكتبات مجال في العمادة منسوبي لقدرات المستمر التطوير .9

 .  المكتبة من للمستفيدين المعلومات خدمات خالل من العلمي البحث ودعم المضافة القيمة نمو  .1

 .وخارجياً  محلياً  والمراكز والمكتبات الجامعات مع واالقتصادية والتدريبية العلمية التبادلية االتفاقيات تفعيل على الدائم الحرص .5
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  القسم الثاني

 القرارات اإلدارية 

والهيكل التنظيمي  للجانوا  

 

 

  : اإلدارية للعمادة  عددا من القرارات  الجامعة مدير الدكتور األستاذ معالي أصدر
 
  .هـ22/9/4191 من اعتباًرا لمدة سنتين المكتبات لشؤون عميًدا  الرويلي الغشم رجاء ليلي بن سعود/  الدكتورتجديد تعيين  -
 . هـ4199 / 1/ 9 من اعتباًرا سنتين لمدة بالعمادة والجودة للتطوير وكياًل الشمري عبد اهلل بن نعبد الرحم/ كتورالدتجديد تعيين  -

 . هـ4199 / 41/ 22 من اعتباًرا سنتين لمدة للشؤون الفنية والتقنية بالعمادة  وكياًل سعيد القحطاني نحسين ب  /كتورالد تعيين -
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 : اللجان المشكلة من إدارة الجامعة : أواًل    : اللجان   
 :طريق الشراء المباشرعن  دراسة العروض المقدمة لتنفيذ األعمال والمشتريات لجنة  «     

 :هـ بتشكيل لجنة لفحص ودراسة العروض 42/1/4191بتاريخ  431221/19/2بناء على قرار مدير الجامعة رقم       
 :وتضم في عضويتها كل من        

 3 وكيل العمادة للتطوير والجودة رئيسا ً 
 7 مدير الشؤون اإلدارية و المالية  عضوا 
 1 المعلوماتمدير إدارة تقنية  عضوا
 4 مشرف الفروع عضوا
 9 مدير إدارة اإلجراءات الفنية  عضوا
 1 والجودة  مشرف وحدة التطوير عضوا

 اللجان الداخلية بالعمادة  :ثانيا       
 :  ومن أهمهاعدة لجان داخلية بالعمادة تشكلت   «       
 : لجنة حصر الترشيح لمعارض الكتاب السنوية  -4      

 لموظفين المرشحين     وحصر ا هـ، ومهمتها وضع آليه وضوابط للترشيح السنوي للمعارض الداخلية والخارجية،21/4/4191تشكلت اللجنة بتاريخ   
 :للمعارض ، وضع معايير ترشيح الموظفين المتميزين، وتضم في عضويتها كل من        

 3                                                        عميد شؤون المكتبات رئيساً 

 7 وكيل العمادة للتطوير والجودة عضواً 

 1 وكيل العمادة للشؤون الفنية والتقنية عضواً 

 4                                                  والمالية اإلدارية الشؤون مدير عضواً 

 9                                      والمعارض العامة العالقات رئيس قسم  عضواً 

 1                                      مسؤول وحدة المعارض عضواً 
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 :  الخارجيةالتدريبية السنوي والترشيح للدورات  دريبيتال الحصر لجنة -2        

الحصر السنوي للتدريب اعداد قائمة الخارجية و التدريبية وضوابط للترشيح السنوي للدوراتهـ، ومهمتها وضع آليه 21/4/4191تشكلت اللجنة بتاريخ     
 الخارجي 

 :والداخلي لموظفي العمادة ، وتضم في عضويتها كال من         
 
 
 
 

 
 : اإلشراف على انتقال مكتبتي عليشة والملز للطالبات الى المدينة الجامعية للطالبات بالدرعية  لجنة -9       

  ومهمتها اإلشراف على انتقال مكتبتي عليشة والملز للطالبات الى المدينة الجامعية للطالبات بالدرعية  هـ،43/2/4191بتاريخ  اللجنة تشكلت      
 3                                                        عميد شؤون المكتبات رئيساً 

 7 وكيل العمادة للشؤون الفنية والتقنية عضواً 

 1 رئيس وحدة اإلجراءات الفنية  عضواً 

 4 مكتبات الفروعالمشرف على  عضواً 

 9 رئيسه وحدة اإلشراف على مكتبة عليشة   عضواً 

 1 رئيسه وحدة اإلشراف على مكتبة الملز عضواً 

 
 

 3 وكيل العمادة للتطوير والجودة رئيساً 

 7 وكيل العمادة للشؤون الفنية والتقنية عضواً 

 1 اإلدارية و الماليةمدير الشؤون  عضواً 

 4 المشرف على مكتب العميد عضواً 
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 :مكتبة المركزية للطالباتالهيكل التنظيمي لللجنة اعداد  -4

على األقسام  وتوزيع الموظفات، بالدرعية للمكتبة المركزية للطالبات تنظيمي عمل هيكل ومهمتها هـ ، 42/9/4191بتاريخ  اللجنة تشكلت     
 :وتضم في عضويتها كل من  ،خبرتهن ووظائفهن  والوحدات بما يناسب

 
 3 وكيل العمادة للتطوير والجودة   رئيساً 

 7 وكيل العمادة للشؤون الفنية والتقنية نائبا  

 1 اإلدارية والمالية ومدير الشؤون عضواً 

 4 ورئيس وحدة التطوير والجودة عضواً 

 9 ورئيس وحدة اإلجراءات الفنية عضواً 

 1 مكتبات الفروعالمشرف على  عضواً 

 1 المشرفة على وحدة المكتبات الفروعية للطباليات عضواً 

 8 رئيسه وحدة اإلشراف على مكتبة عليشة عضواً 

 5 مكتبة الملزرئيسه وحدة اإلشراف على  عضواً 

 31 مجموعة من موظفي وموظفات العمادة عضواً 
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 الكتـــــــب: أواًل
ـ ه1419/ه4199 عام نهاية حتى الجامعة بمكتبات المقتناة الكتب عدد مجمل بلغ وقد ، التخصصات جميع في البشرية للمعرفة األساسي الرصيد الكتب تمثل

: 
 : كالتالي موزعة مجلًدا 1443604 في تقع ، واألجنبية العربية الكتب من عنواًنا 450047  -
  .العربية الكتب من مجلًدا 150438 في تقع عنوانًا 174547 -
 .مجلًدا من الكتب األجنبية 628561 عنوانًا تقع في  275500 -

وكذلك إجمالي عدد  اإلهداء أو الشراء طريق عن الواردة العربية واألجنبيةوتوضـح البيانات التالية الموقف التفصيلي لمقتنيات مكتبات الجامعة من الكتب 
 :المواد المفهرسة والمدخلة إلى النظام اآللي للمكتبة 

 :اإلهداء أو الشراء طريق عن هــ3412/ هـ2222 عام المكتبة إلى الواردة الكتب-2

 عن طريق الشراء  - أ

 :موزعة كالتالي مجلدًا  23165في تقع  عنوانًا 5406بلغ إجمالي الكتب الواردة عن طريق الشراء 
 .مجلدًا  21009في تقع  عنواًنا باللغة العربية 4319 -
 .مجلدًا  2156 في تقع  األجنبية ةعنواًنا باللغ1087 -            

 عن طريق اإلهداء  -ب
 :مجلدًا موزعة كالتالي  2205في تقع عنوانًا  888 هداءبلغ إجمالي الكتب الواردة عن طريق اإل

 .مجلدًا  2118في تقع  عنواًنا باللغة العربية 829 -
  .يبين عدد الكتب الواردة للمكتبة سواء عن طريق الشراء أو اإلهداء (1)جدول و. مجلدًا 419في تقع  األجنبية ةعنواًنا باللغ 24 -   
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  (1) جدول
 هـ4191/هـ4199 عام خالل أو اإلهداءالواردة للمكتبة عن طريق الشراء  الكتب عدد    

 

 المجموع كتب أجنبية كتب عربية النوع
 نسخة عنوان نسخة عنوان نسخة عنوان

 29421 1112 2412 4189 24113 4319 شراء
 2211 888 419 24 2118 829 إهداء

 21991 2231 2919 4418 29129 1412 اإلجمالي
 
 المفهرسة آلًيا الموادأوعية المعلومات في مكتبات الجامعة إجمالي عدد -0
 4228429سخ بعدد ن 138311حوالي  (يونيكورن)اجمالي عدد عناوين اوعية المعلومات المدخلة ضمن النظام االلي لمكتبات الجامعة بلــغ   

 .يوضح اجمالي عدد اوعية المعلومات لمكتبات الجامعة المفهرسة اليا(   2) وجدول . مجلدا
 ( 2) جدول 

 هـ4191/ه4199المكتبات اآللي لعام  نظاماجمالي عدد اوعية المعلومات في مكتبات الجامعة المفهرسة آليًا ضمن 
 جمالياإل اقراص مدمجة الخرائط الرسائل الجامعية المراجع الكتب العدد
 138311 9112 219 41988 21189 114381 اويننمجموع الع

 4228429 41192 322 98132 491323 4119218 مجموع المجلدات
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هـ ،  4199/4191مجلدًا لعام  21934كتابًا، بعدد نسخ  42991جنبية التي تم طلبها وتأمينها لي عدد عناوين الكتب العربية واألبلغ اجماو -
 .يوضح الزيادة السنوية مقارنة بالعام الماضي(  9 )ل رقم وجدو

 
  ( 3 )جدول 

 ه4191/ ه4199لعام الزيادة السنوية في عدد الكتب 
 المجمــــوع الكتب األجنبية الكتب العربية السنة

 مجلد عنوان مجلد عنوان مجلد عنوان
 82199 41929 49829 1933 72650 8641 هـ92/4199
 21934 42991 1412 2189 13291 3988 هـ99/4191
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 ( 1 )جدول 
 ه4191/ه4199خالل العام  الكتب العربية واألجنبية المقتناة في مكتبات الجامعة موزعة على الموضوعات دعد

 

 التصنيف
 المجلدات المجموع العناوين

 المجموع
 أجنبي عربي أجنبي عربي

 53075 28626 24449 17669 12869 4800 المعارف العامة

 50464 15747 34717 15183 7753 7430 الفلسفة وعلم النفس

 154439 7062 147377 38420 3620 34800 الديانات

 300422 109367 191055 93446 54400 39046 العلوم االجتماعية

 63772 26781 36991 14789 7739 7050 اللغات

 192332 140880 51452 61174 51080 10094 العلوم البحتة

 287486 185831 101655 106312 86412 19900 العلوم التطبيقية

 35745 17730 18015 14154 10081 4073 الفنون

 168970 65462 103508 50912 26799 24113 اآلداب

 136899 31075 105824 37988 14747 23241 التاريخ والجغرفيا والتراجم

 1443604 628561 815043 450047 275500 174547 المجموع
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  ( 5 )جدول 
 ه4191/ه1433خالل العام  كتباتالكتب العربية واألجنبية المقتناة في مكتبات الجامعة موزعة على الم عدد

 

 الكتب

مكتبة 
األمير 
سلمان 
 المركزية

مكتبة 
طب 

األسنان 
 للطالبات

 مكتبة
 كلية

 الدراسات
 التطبيقية
 وخدمة
 المجتمع

 البديعة -

مكتبة 
سكن 

الطالبات 
- 

 خريص

 كلية مكتبة
 خدمة

 المجتمع
 والدراسات

 - التطبيقية
 غرناطة

 مكتبة
 مركز

 الدراسات
 الجامعية
 للطالبات

 عليشة -

المكتبة 
المركزية 
للطالبات 

 الملز -

مكتبة 
مستشفى 
الملك 

 عبدالعزيز

مكتبة 
كلية 
خدمة 
 المجتمع

 ليةك
 العلوم
 الطبية

 المساعدة
- 

 الدرعية

 مكتبة
 كلية
 العلوم
 الطبية

 المساعدة

مكتبة 
كلية 
 الطب

مكتبة 
السنة 

 التحضيرية

مكتبة 
كلية 

المجتمع 
- 

 الرياض

مكتبة 
كلية 

 المعلمين
 االجمالي

 331892 6766 6469 4406 86 783 63 927 928 52716 84039 4596 1835 5105 482 100661 عناوين عربي
 812737 11467 14845 7765 100 1391 83 1542 1299 107681 196366 6306 3142 7995 943 214200 مجلدات عربي
 347370 35 1070 180 3118 8182 975 88 4860 47345 31406 34 14 1001 9184 421141 عناوين اجنبي
 626547 46 2751 346 4106 10956 1543 110 7454 69211 42617 53 19 1373 9483 274770 مجلدات اجنبي

 679262 6801 7539 4586 3204 8965 1038 1015 5788 100061 115445 4630 1849 6106 9213 264140 اإلجمالي العناوين
 1439284 11513 17596 8111 4206 12347 1626 1652 8753 176892 238983 6359 3161 9368 9118 901469 االجمالي المجلدات

 

 

 

 يرجع إلى أنه توجد أعداد من النسخ لمكررة للكتاب الواحد( 1( )9)النقص في األعداد االجمالي في جدولى رقم  )*(
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 الدوريات العربية واألجنبية 

 العربية اشتراك

 العربية تبادل وإهداء

 االجنبية اشتراك 

 االجنبية تبادل وإهداء 

 الدوريــــــات: اً ثاني

 لما وذلك المعاصر، عالمنا في المعلومات مصادر أهم من الدوريات عدت
وقد بلغ . اإلصدار في والتواتر والحداثة والجدة المعالجة عمق من به تتميز

ذا ــإجمالي عدد الدوريات العربية واألجنبية التي اقتنتها العمادة ه
 امـــــعـــــال

 .دورية عربية وأجنبية، وذلك عن طريق االشتراك واإلهداء والتبادل 2241
 ، كما يوضح أعداد العربية واألجنبية  الدوريات توزيع(  6 )ويوضح جدول 

 .التبادل و صل منها عن طريق اإلهداءوما  االشتراكات السنوية وأعداد
 

  (6)   جدول      

 ه4191/ه4199عام الجامعة للبمكتبات  عدد الدوريات العربية واألجنبية

 

 
  

 العدد مصدر االقتناء لغة الدوريات

 132 اشتراك الدوريات العربية

 322 التبادل و اإلهداء

 332 المجموع

 3322 اشتراك الدوريات األجنبية

 022 التبادل و اإلهداء

 3222 المجموع

 0232 المجموع الكلي
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 المطبوعات الحكوميـة: اـًالثث
لومات ــة المعـيـم أوعـهمن أ الحكومية المطبوعات تعتبر 

 ةــقــوثــمـــية الــمــالرس
 ، المختلفة والهيئات المؤسساتنجازات وإ أنشطةللباحثين حيث أنها تتناول 

بلغ عدد عناوين  ،اضافة الى ذلك فقدة الدولي المحلية أو العربية سواء
المطبوعات العربية واألجنبية التي تم اضافتها لمجموعة القسم لهذا العام     

 المطبوعات عناوين جملةبلغت ومجلدا ، ( 9111)تقع في ( عنوانا 211) 

 في تقع ،عربيًا وأجنبيًا عنواًنا423242 العام هذا حتى الحكومية
  مجلد243219

 
 
 
 
 

 ( 7 )جدول        

 ه4191/ه4199عام بمكتبات الجامعة للإجمالي عدد المطبوعات الحكومية 
 العدد بالمجلد العدد بالعنوان النـــــــوع

 المجموع أجنبي عربي المجموع أجنبي عربي 

 3111 511 2511 611 111 511 المطبوعات غير المسلسلة

 1251 251 1111 251 51 211 المطبوعات المسلسلة

 4251 751 3511 851 151 711 المجمـــــوع

 214993 176126 38867 128762 96633 32129 إجمالي العام الماضي

 219243 176876 42367 129612 96783 32829 اإلجمالي الحالي
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ـًابعر  المخطوطـــــات: اـ

 من وماله اإلسالمي المخطوط، التراث ألهمية الجامعة إدارة من إدراكًا
 سنة في أسست فقد المعاصر، يلمالع البحث مجال في كبيرة مكانة

هتم يحيث ،  العربية المخطوطات بشؤون قسمًا ُيعنى هـ1096
 ، وحفظها والمصورة، األصلية النسخ جمع خالل بالمخطوطات من

بلغ عدد المخطوطات  وقد . للباحثين وإتاحتها وفهرستها، ، وصيانتها
 )جدول كما هو مبين في . مخطوطة (94411)لهذا العام  بمكتبات الجامعة

8 ) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 ( 8 )جدول        

 ه4191/ه4199عام الجامعة للبمكتبات  المقتناةوالوثائق عدد المخطوطات 
 عدد النوع

 33121 أصلية مخطوطات 

 22123 ( مخطوطات غير أصلية + كرسي الدكتور المانع )  ميكروفيلموسائط رقمية ومصورة على  غير أصلية  مخطوطات

 0211 المخطوطات الغير أصلية و المصورة على شكل ورقي 

 216 صليةاألوثائق ال

 3613 مصورةالوثائق ال

 33322 اإلجمالي
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 المخطوطاتخدمات : خامسا 

 :تتمثل في اآلتي عددًا من الخدمات لجميع المستفيدين قسم المخطوطات بتقديم يقومفي إطار الخدمات التي ُتقدم للباحثين،   
المخطوطات سواء بطرق مباشرة أو غير ، وتقديم جميع الخدمات المرجعية والبحثية في مجال ينباحثللع على المخطوطات الطتوفير خدمة اإل -

 .مباشرة
 .فهارس المخطوطات وتصنيفهامجلدات من الإعداد وإصدار  -
 .الميكروفيلمات للباحثين لغرض البحث أو التحقيق سواء بالمسح الضوئي، أو بمخطوطتصوير ال -
 .المخطوطاتعن قسم علوم المكتبات والمعلومات من  الطالبتدريب  -
 .ي تقوم بها وفود رسميةاستقبال الزيارات الت -
 .إدخال بيانات الوثائق الخطية في قاعدة البيانات -
 .فهرسة مختصرةأو فهرسة وتصنيف الوثائق خطية أصلية  -

 .فهرسة وتصنيف المخطوطات في موضوع اللغة العربية وعلومها -
 المخطوطاتاالنجازات في مجال 

 :تمثلت في التاليبتحقيق عددًا من االنجازات قام قسم المخطوطات هذا العام 
 .باحثا وباحثة ( 31) بلغ عدد الباحثين الذين اطلعوا على المخطوطات  -

 .مخطوطة رقمية (  9) عدد المخطوطات المضافة الى مجموعة المخطوطات  -

 .مجلدات (  9( ) الرواية والسند  –التربية  –الصرف  –النحو ) ، ( تحت الطبع ) اصدار مجلدات من الفهارس والمصادر  -

 ( .23) عدد طلبات التصوير للباحثين  -

 .لقطة ( 1111) عدد لقطات تصوير المخطوطات بالمسح الضوئي ، أو بنسخ الميكوفيلم أو طباعة  -

 .فهرسة مختصرة ( وثيقة خطية  أصلية ) 29فهرسة وتصنيف  -

 .مخطوطة في الرفوف تمهيدًا لتعقيمها ( 299) ونقلها إلى خزانة الخفظ ، كما تم ترتيب (  9111) وفي مجال صيانة المخطوطات تم تعقيم  -
 هـ1202 لعام والوثائق المخطوطات وحدة إنجازات -
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 العدد البيان
 96 والوثائق المخطوطات على أطلعوا الذين الباحثين عدد
 0 ( مخطوطات ورقية  ( للمجموعة المضافة المخطوطات عدد

 09 عدد طلبات التصوير للباحثين
 .لقطة 1666 طباعةال أو ميكروفيلم بنسخ أو الضوئي بالمسح المخطوطات تصوير لقطات عدد
 412 الرقمي الشكل إلى تحويلها تم التي المخطوطات عدد
 271 الرقمي الشكل إلى تحويلها تم التي الوثائق عدد
 144 محفوظة أصول عن رقمية وسائط في المصورة النسخ عدد
 070 ومعالجتها تعقيمها تم التي المخطوطات عدد

 04 (أصلية) وتصنيفها فهرستها تم التي المخطوطات
 01 (أصلية) وتصنيفها فهرستها تم التي الوثائق

الرواية والسند و القراءات   –التربية  –الصرف  –النحو ) اصدار فهارس للمخطوطات 
 ) 
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 والوثائق المخطوطات وحدة في التالي إنجاز تم كما
 .العامة العالقات وحدة مع بالتعاون( المكتبة بهو) المكتبة متحف وإعداد تجهيز .4

 (.لرواية والسند والقراءات وا التربية الصرف النحو،" )الجامعة مطابع" لدى الطبع تحت وهي للمخطوطات فهارس 0 إصدار .2

 .اإللكتروني والبريد اإللكتروني الموقع طريق عن والوثائق المخطوطات طلب تفعيل .9

 



 

29 

 
 

 

 المطبوعات النادرة: اـًسـامـخ 

الزمني إلى خمسين ، وقد ينخفض هذا المدى في العالم المطبوعات النادرة هي المطبوعات المنشورة في المائة سنة األولى من تاريخ الطباعة في أي بلد
مكتبة مبنى من الثالث  دورحفظ المطبوعات النادرة بقسم المجموعات الخاصة بالُتو  .سنة في بعض الدول حديثة العهد بالطباعة مثل دول الخليج العربي

 خير العالمة مكتبة :الموجودة بمكتباتكتب العامة في قاعات ال تم نقلها ودمجهاالموجودة سابقًا بالقسم لمجموعات التذكارية ل ؛ وبالنسبةةالمركزياألمير سلمان 
بلــغ إجمالي عــدد قد و، مكتبة الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ، العبيكان نمكتبة الشيخ محمد بن عبد الرحم، مكتبة الشيخ أحمد العقيلي، يالزر كل الدين

 .(9)جدول كما هو مبين في   امجلًد 8119  تقع في عنواًنا، 1239 ه4191/ه4199خالل العام  المطبوعات النادرة المتاحة بمكتبات الجامعةعناوين 
 

 
 

 ( 9 )جدول            
 ه4191/ه4199عام بمكتبات الجامعة للعدد المطبوعات النادرة              

 مجلد عنوان النـــــوع
 2812 1121 المطبوعات النادرة العربية
 4914 4492 المطبوعات النادرة األجنبية

 8119 1239 اإلجمـــــالي
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 الرسائل الجامعية 

 ماجستيرعنوان

 ماجستيرمجلد 

 ماجستيرميكروفيلم

 ماجستيرميكروفيش

 ماجستيرأقراص مكتنزة

 دكتوراة  عنوان

 دكتوراة    مجلد 

 
 

 الرسائل الجامعية: سادًسا
 ودقة المنهجية فراتو من به تتميز لما وذلك العلمي، البحث روح إلى وأقربها المعلومات مصادر أقوى من الجامعية األطروحات أو الرسائلُتعد   

  ًاميكروفيش 4911و ،ًاميكروفيلم 420و ا،مجلًد 92144 في تقع عنوانًا،(  21218 ) (ودكتوراه ماجستير) الجامعية الرسائل عدد إجمالي بلغ وقد .التحكيم
 ه4191/ه4199عام لل  بمكتبات الجامعة الجامعية الرسائل عدد يبين ( 41  ) جدولو ،CDs مكتنز قرص 006و

  ( 41 ) جدول
 هـ4199/ه4191عام بمكتبات الجامعة لل الجامعية الرسائل عدد

 أقراص مكتنزة ميكروفيش ميكروفيلم مجلد عنوان النــــــوع

 102 3103 332 01320 33623 ماجستير

 12 3223 322 30032 32323 دكتوراه

 122 0232 032 12233 02026 اإلجمـــــالي
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 أعداد المصغرات الفيلمية 

 ميكروفيلم

 ميكروفيش

 اإلجمـــــالي

 
 

 لميةيالمصغرات الف: سابًعا
 في مصورة مخطوطة 91841 والمصورة األصلية الفيلمية المصغراتإجمالي  بلغيمن مصادر المعلومات الهامة ، حيث  الفيلمية المصغراتتعد   

 :وتصنف المصغرات الفيلمية الموجودة بالمكتبة كالتالي ،   واستخدامهالالستفادة منها المخطوطات  بقسم بها االحتفاظ ويتم ، لميةيوف رقمية وسائط
  النادرة المطبوعات لبعض الفيلمية لمصغراتا -

 .الفيلمية لبعض الرسائل الجامعيةالمصغرات  -
  .المصغرات الفيلمية لبعض الصحف السعودية -
 ه4191/ه4199عام بمكتبات الجامعة لل الفيلمية المصغرات عدديبين  (14) جدول، والمصغرات الفيلمية لبعض الدوريات العربية واألجنبية -

  (14) جدول
 ه4191/ه1433عام بمكتبات الجامعة لل الفيلمية المصغرات عدد

   

  

 العدد النــــــوع

 94233 ميكروفيلم
 1444 ميكروفيش

 12632 اإلجمـــــالي
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 الصحفية معلوماتصحف والال: ثامًنا
الجارية والمناسبات المختلفة، وما يواكبها من مناشط وما  قضايافي تتبع ال وذلك لدورها األساسللمعلومات،  ًاًا هاممصدرتعد الصحف اليومية  

 هـ4191/ه4199عام بمكتبات الجامعة للوعدد النسخ  الصحف المحليةعدد يبين  (  12 ) جدولو ، يرتبط بها من أحداث
 

  ( 12 ) جدول                           
 ه4191/ه4199عام بمكتبات الجامعة لل الصحف المحلية عدد      

 

 عدد النسخ  عدد العناوين  النوع 
 111 42 الصحف المحلية 

 29 1 الثقافية و المجالت المحلية
 129 24 اإلجمالي 

 
 

 الوسائط المتعددة: تاسًعا  
 من الطب كلية ومكتبة والبصرية السمعية الوسائل قسم مقتنياتويبلغ إجمالي عدد ، أوعيتها الحديثةمن مصادر المعلومات الهامة ومن  الوسائط المتعددةتعتبر  

 عدد(  13) جدول يوضــح، وتعليميةمادة  28292األشعـة  وأفالم الملونة والشرائح( الكاسيت) المسموعة واألشرطة واألفالم( الفيديو) المرئية األشرطة
 . هـ4191/ه4199عام بمكتبات الجامعة لل والبصرية السمعية المواد
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 عدد الوسائط المتعددة

 أشرطة الفيديو

 مم 31أفالم 

 مم 8أفالم 

 (كاسيت)أشرطة تسجيل صوتي 

 فيلم ثابت

 شرائح ملونة

 ميكروفيلم بكرة

 برنامج حاسب آلي

 بكرات صوتية

 دي في دي –سي دي 

 
 
 

  ( 13 ) جدول
 هـ4191/ه4199عام بمكتبات الجامعة لل والبصرية السمعية المواد عدد إجمالي

 
  

 الوحدة العدد النـــــوع

 شريط 0406 أشرطة الفيديو
 فيلم 140 مم 10أفالم 
 فيلم 44 مم 4أفالم 

 شريط 2111 (كاسيت)أشرطة تسجيل صوتي 
 فيلم 29 فيلم ثابت

 شريحة 0776 شرائح ملونة
 بكرة 00 ميكروفيلم بكرة

 قرص 164 برنامج حاسب آلي
 بكرة 792 بكرات صوتية

 قرص 111 دي في دي –سي دي 
 مادة تعليمية 34313 المجمـــــوع
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 طــرائـالخ: ًراـاشـع
 العلوم في والجيولوجيا، االجتماعية العلوم في الجغرافيا مثل البشرية، المعرفة مجاالت من كثير في للباحثين األهمية بالغة معلومات مواد الخرائط تعد  

 والمحافظات الكبرى للمناطق ائطخر ( 413 ) تشمل:  خريطة(  322)  المركزية سلمان األمير بمكتبة الثالث بالطابق الخرائط وحدة تضمو .الطبيعية
 باللغة العالم لدول خريطة (494)و العربية باللغة العالم لدول خريطة( 91)و العربية للدول خريطة( 42) بالمملكة، والهجر للقرى خريطة( 134 ) و بالمملكة

 ذات المنتقاة الخرائط من بمجموعة الخرائط وحدة تزويد تمو، األطالس من ًاوعدد المملكة، لمناطق الهندسية المخططات من ًاعددالوحدة  مكما تض اإلنجليزية،
  .والمستفيدينالمكتبة  لرواد وذلك لتقديم خدمة متميزة والمناسبة المختلفة المقاسات

 

   
  



 

36 

 

 إجمالي عدد المقتنيات: حادي عشر
نيات من تالمقإجمالي عدد يبين  ( 41 )وجدول  .مجلدًا 2454408تقع في عنواًنا 762597بلغت جملة مقتنيات مكتبات الجامعة من أوعية المعلومات   

 .عمادةمكتبات الفي المختلفة أوعية المعلومات 
 (14)جدول                           

 ه4191/ه4199للعام  عمادةمكتبات الأوعية المعلومات في إجمالي عدد 
 

 إجمالي عدد أوعية المعلومات 

 

  

 المراجع الكتب الوعـــــاء
الرسائل 
 الجامعية

 الخرائط
اقراص 
 مدمجة

 الدوريات
المطبوعات 

 الحكومية
 المخطوطات

الصحف 
والمعلومات 

 الصحفية

المطبوعات 
 النادرة

المصغرات 
 الفلمية

الوسائط 
 المتعددة

 االجمالي

مجموع 

 العناوين
782184 24483 14788 922 7046 2610 129612 71155 21 5697 35810 18491 762597 

 2454408 20361 35810 8543 444 71155 221073 468855 10072 922 38596 130929 1447648 المجلدات
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  .المختلفةأوعية المعلومات  تأمين وطلب وفهرسة:  ثاني عشر
كتابا بعدد  9111مجلد، وقد بلغ جملة عناوين الكتب تحت الطلب  22834كتابا عربي واجنبي، بعدد نسخ  1991بلغ اجمالي عناوين الكتب التي تم تأمينها  

دورية  4211دورية عربية،  211مجلد، وتم تأمين  21912بعدد نسخ  2141وبلغ عناوين ما تم فهرسته من كتب عربية واجنبية  مجلد، 14111نسخ 
 . ـه4191/ه4199 عامل المختلفة المعلومات أوعية تأمين وطلب وفهرسةيبين  (15) جدولو دورية عربية واجنبية 2211اجنبية بعدد اجمالي 

 
  ( 15) جدول

 ه4191/ه4199تأمين وطلب وفهرسة أوعية المعلومات المختلفة لعام 
 الدوريات الفهرسة كتب تحت الطلب من كتب   ماتم تأمينه نوع الوعاء م

 نسخ عنوان نسخ عنوان نسخ عنوان
 211 22131 1328 98111 1111 21991 1288 الكتب العربية  4
 4211 2412 4189 9111 4111 2412 4189 الكتب األجنبية 2

 2211 21912 2141 14111 9111 22834 1991 اإلجمالي 
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 أوعية المعلومات اإلنفاق على ميزانية : عشر ثالث
حوالي  ـه4191/ه4199هذا العام بمكتبات جامعة الملك سعود من الكتب وغيرها المعلومات  شراء أوعيةعلى بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة   

 ـه4191/ه4199 عامل المعلومات أوعية لشراء المنصرفة المبالغ إجمالييبين  ( ( 16 جدولوريااًل  215989184
  ( 16 ) جدول

 ه4191/ه1433 عامل المعلومات أوعية لشراء المنصرفة المبالغ إجمالي
 المبلغ بالريال السعودي نوع الوعاء مسلسل

 251115111    كتب عربية 1
 951115111 كتب أجنبية 2
 9115111 ومجالت صحف وطنية 2
 4115111 دوريات عربية 9
 4454115989 دوريات أجنبية 1
 859825188 تقنية المعلومات 1

 2153825991 اإلجمالي 
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 :مقدمه 

سواء من الجنسين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وإلى غيرهم من الباحثين والطالبات  بمكتبات الجامعة خدماتها إلى منسوبي الجامعة من الطال تقدم
 .من منسوبي الجامعة وخارجها( 871111)هـ 4199/4191بلغ عدد رواد مكتبات الجامعة خالل هذا العام والمقيمين المواطنين 

 
مساًء، ويوم الجمعة من  14صباحاً حتى الساعة  4من الساعة  الخميسإلى  األحدتستقبل مكتبة األمير سلمان المركزية روادها يومياً  من  -: ساعات العمل

 للطالبمكتبات فرعية  9منها  فرعيةو رئيسية ةمكتب ( 42)عمادة شؤون المكتبات ، وتتبع خالل العام الدراسيمساًء  42ظهرًا حتى الساعة  2الساعة 
والبكالوريوس، علمًا ستقبال عضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليــا ال وذلك للطالبات اتمكتب( 8) الجامعة قد خصصتوبمدينــة الرياض، 

وتستقبل هذه المكتبات  ،خالل العام الدراسي سبتكل يوم من  صباًحا وحتى الخامسة مساًء الثامنةاألمير سلمان المركزية من  بأنه يتم استقبالهم أيضًا بمكتبة
 .من المستفيدين والمستفيدات من مكتبات الجامعة 2293يقل عن  خالل الفصول الدراسية ما اليومًيا 

 

العلمي الورقي وااللكتروني لجميع الباحثين، وتستخدم وتوفر أدوات البحـث ، خارجيالداخلي والتصوير العارة واإلرشاد واإلوتقدم مكتبات الجامعة خدمات 
مكتبــات الجامعة أحد أهم وسائـل البحث ل ، ويعد النظام اآلليلمعظم أوعيـة المعلومات لتيسير االستفادة منها مكتبــات الجامعة نظام األرفف المفتوحة

المساحة  تبلغو  .ة التي تغطي معظــم المجاالت الموضوعية للمعرفـة البشريةفي مقتنيـات مكتبــات الجامعة من الكتب والمراجع العربيـة واألجنبيـ
وحدة خاصة )مقصورة  441إضافة إلى حوالي مقعــدًا للقراءة  2121على مترًا مربعًا، تحتـوي 94221 الكلية للمكتبات التابعة لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1201/ هـ1209عام يبين المساحة وعدد المقاعد بمكتبات الجامعة خالل ال ( 17)جدول ، و(للقراءة
 
 
 
 
 



 

40 

                                    
 ه1201/ه1209عام المساحة وعدد المقاعد بمكتبات الجامعة خالل ال ( 17)جدول                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقاعد عدد 2م المساحة بالمتر المربع اسم المكتبة
 1111 12111 مكتبة األمير سلمان المركزية

 918 1811 (الملز) المكتبة المركزية للبنات
 111 9129 عليشة -مكتبة مركز الدراسات الجامعية للطالبات

 489 4181 الجامعيالملك خالد  مستشفىكلية الطب و
 92  229 الجامعي زعبد العزيمستشفى الملك مكتبة 

 99 441 كلية طب األسنان

 91  491 بالدرعية   -كلية العلوم الطبية التطبيقية

 11  121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الناصرية                                                                                                                     -كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 83 4211 كلية المعلمين

 21 811 شارع الستين – المجتمع خدمة كلية
 411 282 مكتبة عمادة السنة التحضرية

 21 411 (طالبات ) غرناطة  –مكتبة خدمة المجتمع والدراسات التطبيقية 
 23 992 مكتبة سكن الطالبات
 28 1111 (طالبات ) مكتبة كلية الصيدلة 

 91 211 (طالبات ) مكتبة كلية طب األسنان 
 91 421 (طالبات ) عليشة  –مكتبة العلوم الطبية التطبيقية 

 2121 94221 اإلجمالي
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مستفيدًا (  823300)مستفيدًا، وبلغ العدد السنوي للمستفيدين ( 68580)مستفيدًا، بينما بلغ العدد الشهري ( 2639)وقد بلغ عدد رواد مكتبات الجامعة  يوميًا  -
يبين عدد رواد مكتبات جامعة الملك سعود حسب التقدير االلكتروني للبوابات األمنية االلكترونية لمكتبات الجامعة ادناه جدول ، وال ه4191/ه1433خالل العام 

 هـ1209/1201عام خالل ال
 هـ1201/ه1209عام خالل ال  يعدد رواد مكتبات جامعة الملك سعود حسب التقدير اإللكترون ( 48 )جدول 

 
  

 التقدير اليومي التقدير الشهري التقدير السنوي المكتبة م

 1580 47400 568800 مكتبة األمير سلمان المركزية 3

 19 380 7600 القاعة النسائية لمكتبة األمير سلمان المركزية 7

 40 800 6900 عليشه -مكتبة مركز الدراسات الجامعية للطالبات  1

 55 1100 13200 كزية للبنات بالملزرالمكتبة الم 4

 350 7000 84000 كلية الطب -مستشفى الملك خالد الجامعي  9

 56 1120 13440 كلية المعلمين 1

 13 260 3120 شارع الستين –كلية خدمة المجتمع  1

 45 900 31811 الدرعية –مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية  8

 9 180 2160 مكتبة مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي الطبية 5

 2 40 480 الناصرية – مكتبة  كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 31

 300 6000 72000 السنة التحضيرية 33

بغرناطة–مكتبة كلية خدمة المجتمع والدراسات التطبيقية  12  9120 760 38 

(نساء) مكتبة سكن الطالبات  13  3600 300 15 

 40 800 9600 مكتبة كلية الصيدلة 14

 40 800 9600 مكتبة كلية طب األسنان 15

عليشة –مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية  16  8880 740 37 

 2639 68580 823300 المجموع
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 :وانجازاتها الفنية والمكتبية والمعلوماتية لخدمات ا

 ةالخدمات المرجعي: أواًل

 :تتمثل في اآلتي نلجميع المستفيدي االتي يقدمهاألعمال من  بعددالخدمات المرجعية يقوم قسم      

 .أو البريد اإللكتروني الفاكس ،البريد ،الهاتفغير مباشر من خالل و أمن المكتبة بشكل مباشر  وإرشادية للمستفيدين تقديم خدمات مرجعية -
 .والتعريف بكيفية استخدامها ورقية المناسبةعن طريق اإلرشاد إلى المراجع الالمكتبة  استخدام مهمة يسيرت -
 .البحث في النظام اآللي للمكتبة من خالل مواد المرجعيةالتعرف على احتياجاتهم من ال فيمساعدة الباحثين  -
 .تقديم دورات تدريبية للطالب الجدد عن كيفية استخدام المكتبة والنظام اآللي بالمكتبة -

 ةالخدمات المرجعيفي مجال  تاالنجازا

 :الخدمات المباشرة - أ

خدمة، ( 2114)من أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو المرتادين من خارج الجامعة بلغ عدد الخدمات المرجعية المباشرة التي قدمها القسم للمستفيدين سواء 
 . هـ1201/ه1209يبين توزيع الخدمات المرجعية المباشرة للعام ( 19)وجدول 

 هـ1201/ هـ1209توزيع الخدمات المرجعية المباشرة للعام  ( 19) جدول                                             
 العدد الخدمةاسم 

 122 المستخرجة من الكتب المرجعية
 411 المستخرجة من الدوريات العلمية

 9921 المستخرجة من الكتب العامة

 11 المستخرجة من قواعد المعلومات

 491 المستخرجة من اإلنترنت

 4421 (الماجستير/ المستخرجة من الدراسات  العلمية رسائل الدكتوراه 

 821 (مخرجات البحث) نظام البحث اآللي المستخرجة من 
 2114 اإلجمالي
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 :الخدمات غير المباشرة -ب

( 9891)التي قدمها القسم للمستفيدين سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو المرتادين من خارج الجامعة  ةبلغ عدد الخدمات المرجعية الغير مباشر
 هـ1209/1201توزيع الخدمات المرجعية غير المباشرة للعام يبين ( 21)وجدول ، خدمة

 ( 21) جدول                           
 هـ1209/1201توزيع الخدمات المرجعية غير المباشرة للعام            

  
 

 

 

 

 خدمات التصوير العلمي: ثانيًا

 :للمستفيدين هىالخدمات عدد من يقوم قسم التصوير العلمي بتقديم         
 .من أوعية المعلومات تصوير المواد المطبوعة من الكتب والمجالت وغيرها -
 .الملون وغير الملون التصوير الفوتوغرافي -
 .وتجليدها بالبالستيك وتغليفها  الفهارس واألدلة والنشرات وتقارير إدارات وأقسام العمادةطباعة  -
 .البطاقات الحرارية وتغليفهاعمل  -

 العدد اسم الخدمة 
 3155 االلكتروني دالخدمة عبر البري

 213 الخدمة عبر االتصال الهاتفي

 21 الخدمة عبر الفاكس

 9891 اإلجمالي
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  التصوير العلمياالنجازات في مجال 

 .لقطة ( 42321) لتصوير جميع أوعية المعلومات  طلباً ، وعدد اللقطات( 1482)بلغ عدد الطلبات لخدمات التصوير والتغليف والتجليد 
 هـ1209/1201االنجازات في مجال التصوير العلمي للعام  (24)يبين جدول و 

 ( 24) جدول
 هـ1201/ هـ1209للعام  التصوير العلميتوزيع خدمات 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 عدد اللقطات عدد الطلبات اسم الخدمة
 49441 283 (الفوتوستات)لتصوير ا
 9812 412 (الملون)لتصوير ا

 - 9914 تغليف الكتب والمذكرات والتقارير
 - 11 التجليد 

 42312 1482 اإلجمالي
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 إلعارة المتبادلة بين المكتباتوا اإلعارةخدمات : ثالثًا

 :الخدمات التاليةمجموعة  اإلعارة بتقديم قسم موظفو يقوم
 غير من الباحثين وكذلك ،وموظفين التدريس هيئة من طالب وأعضاء الجامعة لمنسوبي تقديم خدمات اإلعارة للكتب ومصادر المعلومات المختلفة -

 .الجامعة منسوبي
 .دالمحدت الوقي فا وإعادتهر المصادك تلى علة المحافظل تكف التيط لضوابتنفيذ اللوائح وا -

 .لإلعارة اآللي النظام في الجدد المستفيدين بيانات تسجيل -
 .من خالل قسم المراجع Inter-Library Loan (ILL)" المتبادلة بين المكتبات اإلعارة"م خدمة طلبات يتقد -
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  اإلعارةاالنجازات في مجال 

 . هـ حسب النظام اآللي1209/1201 الجامعي للعامبيانات اإلعارة  يبين (22) كتابًا ، والجدول  248274هذا العام من مكتبات الجامعة  لبلغ عدد الكتب المعارة  -

                
 (22)جدول             

 هـ1201/ هـ1209خدمات اإلعارة للعام  احصاءات

 
 
 
 

مكتبة األمير 
 سلمان المركزية

مكتبة طب 
 األسنان

 للطالبات 

مكتبة كلية الدراسات 
التطبيقية وخدمة 

 البديعة -المجتمع 

مكتبة سكن 
 -الطالبات 
 خريص

مكتبة مركز 
الدراسات 

للطالبات الجامعية 
 عليشة -

المكتبة المركزية 
 الملز -للطالبات 

مكتبة كلية 
العلوم الطبية 

 المساعدة

مكتبة كلية 
  الطب

 المجموع 

 المستعيرين

 20290 222 262 290 0282 2 0 228 9728 أعضاء هيئة التدريس
 22926 22 67 2222 20920 29 0 0 22228 دراسات عليا

 2879 289 22 226 962 0 2 22 2228 نوموظف
 22082 226 022 0822 27688 28 2 227 00992 طالب 

 270 02 6 20 22 2 2 2 272 من خارج الجامعة
 228222 280 222 2226 22692 72 22 280 67292 مجموع 

 رةالكتب المعا
 222222 8 27 2222 22226 72 7 2 60688 عربي
 7689 272 288 996 222 2 2 282 2920 اجنبي

 228222 280 222 2226 22692 72 22 280 67292 مجموع 
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 البحث اآللي اتخدم: رابعًا

 نلمستفيديفي نظام المكتبة اآللي وإرشاد ا البحث ةعملي في الدور األول بمكتبة األمير سلمان المركزية لتيسيرأنشئ مركز البحث اآللي واإلنترنت 
ويقدم قسم  جهاز حاسب آلي في القاعة لخدمة جميع رواد المكتبة ،(  81)العمادة أتاحت ، حيث ألفضل السبل الستخدام النظام اآللي وقواعد المعلومات

 :البحث اآللي الخدمات التالية 
 .من خالل النظام اآللي لمكتبات الجامعة أو اإلنترنت  المعلوماتعمليات البحث واسترجاع إجراء  -
 .بمكتبات الجامعة ةالمتاح قواعدالمعلومات والوصول إلى البحث تمكين منسوبي الجامعة من  -

 

 البحث اآللي االنجازات في مجال

  .مستفيدًا( 91929)بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات النظام اآللي لمكتبات الجامعة لهذا العام حوالي  -

  والمعلومات الصحفية الصحفخدمات : خامسًا

 : تقدم الوحدة مجموعة من الخدمات للباحثين منها   
  .توقفت عن الصدوربما في ذلك الصحف التي ، محلية القديمة من الصحف الالحديثة واإلطالع على األعداد خدمة  -
 . يوفر القسم مجموعة مصورة لصحف محلية وورقية وميكروفيلم -

 .فيلم والميكرومصورة من القصاصات الصحفية النسخ يوفر القسم ال -
 .، والمجالت الثقافية المحلية والعربية  سعوديةواألسبوعية اليومية ال فصحال االشتراك في -

 .، والرد على أستفسارات الباحثين داخل وخارج الجامعة  للباحثين( زاد) الرقمية  المعلومات الصحفية مةتقديم خد -

 .وزيع الصحف والمجالت الثقافية على المكتبات الفرعية ت -
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 والمعلومات الصحفية الصحفاالنجازات في مجال 

 .والمعلومات الصحفية الصحفباحثًا بقسم ( 481) تقديم الخدمات لـ -

 .والميكروفيلم نسخة مصورة من القصاصات الصحفية ( 9111) يتوفير حوال -
 .نسخة (111)بعدد سعودية وأسبوعية صحيفة يومية ( 42 )االشتراك في  -

     .نسخة( 29)مجالت ثقافية سعودية وخليجية وعربية بعدد ( 1)االشتراك في  -
 .مجلد من مجلدات الصحف المحلية القديمة من قاعة الرسائل الجامعية بالدور الثالث الى قاعة الصحف في الدور األول( 1294)نقل وترحيل حوالي  -

 المخطوطاتخدمات : سادسًا
 :تتمثل في اآلتي عددًا من الخدمات لجميع المستفيدين قسم المخطوطات بتقديم يقومفي إطار الخدمات التي ُتقدم للباحثين،   

، وتقديم جميع الخدمات المرجعية والبحثية في مجال المخطوطات سواء بطرق مباشرة أو غير ينباحثللع على المخطوطات الطتوفير خدمة اإل -
 .مباشرة

 .فهارس المخطوطات وتصنيفهامجلدات من الإعداد وإصدار  -
 .الميكروفيلمات للباحثين لغرض البحث أو التحقيق سواء بالمسح الضوئي، أو بمخطوطصوير الت -
 .المخطوطاتعن قسم علوم المكتبات والمعلومات من  الطالبتدريب  -
 .استقبال الزيارات التي تقوم بها وفود رسمية -
  .إدخال بيانات الوثائق الخطية في قاعدة البيانات -
 .فهرسة مختصرةأو فهرسة وتصنيف الوثائق خطية أصلية  -

 .فهرسة وتصنيف المخطوطات في موضوع اللغة العربية وعلومها -
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 المخطوطاتاالنجازات في مجال 

 :بتحقيق عددًا من االنجازات تمثلت في التاليقام قسم المخطوطات هذا العام 
 .وباحثة باحثًا( 31) والوثائق بلغ عدد الباحثين الذين اطلعوا على المخطوطات -
 .لمجموعة المخطوطات  ات رقميةمخطوط( 9)إضافة  -
 ( .الرواية والسند والقرارات –التربية  –الصرف  –النحو ) ، وتشمل تحت الطبع  مجلدات من الفهارس والمصادر (9)إصدار  -
 .طلب تصوير للباحثين لغرض البحث أو التحقيق  )23 (تنفيذ  -
 . (لقطة 1111)تصوير المخطوطات بالمسح الضوئي، أو بنسخ الميكروفيلم أو طبعه عدد لقطات  -
 .وثائق أصلية (  21) وفهرسة وتصنيف  ،أصلية مخطوطة) 22)فهرسة وتصنيف  -

 . ونقلها إلى خزانة الحفظ( مخطوطة أصلية  299) ومعالجة وفي مجال صيانة ومعالجة المخطوطات تم تعقيم -

 نسخه من مخطوطات مصورة عن أصول محفوظة(  182) وثيقة ، ( 194) مخطوطة ، ( 241) لوحدة المخطوطات، تم تحويل في المجال الرقمي  -
. 

 
 ط المتعددةخدمات الوسائ: سابعًا

 :لجميع المستفيدين وتتمثل في اآلتيبتقديم العروض والخدمات  ط المتعددةالوسائ يقوم قسم
 .الباحثين داخل القسملجميع الوسائل السمعية والبصرية توفير  -
 .وثائقية عن المكتبة والجامعة للزائرينعروض  تقديم -
 . النقل المباشر لمواد القسم لبعض المكتبات الفرعية التابعة للعمادة -
 .(باللغتين العربية واإلنجليزية )تحديث دليل أشرطة الفيديو المتاحة بالقسم  -
 .الفيديو التعليمية واإلرشادية والثقافيةشرائط  إهداء بعض الجهات الحكومية عدًدا من -
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 اإلهداء والتبادل خدمات : ثامنًا 

 ل اإلهداء والتباد-أ

 الجامعات معل بها تبادال أو( كتب ومجالت علمية( هامطبوعـات بإهداء الجامعة تقوم، لذا ةونشر المعرف المجتمع فيهام  ثقافي دوراألكاديمية  مكتباتلل
في المجال األكاديمي  للباحثين متاحة الجامعة مطبوعات تصبح، لوالدولية والعربية الوطنية المستويات على والعلمية التعليمية والمؤسسات البحوث ومراكز
: وهى تخصصاتها بجميع واإلنسانية العلمية تلمجالل والتبادل اإلهداء بعملية تقوم بالجامعة المكتبات شؤون ،علمًا بأن عمادةالعالم أنحاء مختلف في وغيره

 والعلوم واألنظمة واآلثار، والسياحة ،والترجمة واللغات والحاسب، والتخطيط، والعمارة والهندسة، والزراعة، الطبيعية، والعلوم واإلدارة، والتربية، اآلداب،
 . األسنان وطب السياسية،

 

 : االنجازات في مجال اإلهداء والتبادل
  120و كتابًا  3301 :موزعة بين  المختلفة والتعليمية العلمية المؤسسات من جهة 11 لـ اصدارات مطبوعات الجامعة من مطبوعًا  3362 أهدت الجامعة  -

 .دورية
 المملكة داخل المختلفة العلمية والمؤسسات البحوث ومراكز الجامعات إصدارات من مطبوعًا 3313 حوالي تم ارسال في مجال تبادل المطبوعات و -

يبين اإلهداء والتبادل لعمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود خالل العام ( 22)وجدول  .حكومية ومطبوعات ودوريات كتب تشمل ،وخارجها
 هـ1434/ه1433
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 هـ4199/4191عمادة شؤون المكتبات خالل العام الصادرة من  اإلهداء والتبادلعدد مطبوعات   (29)جدول 
 
 
 
 
 
 

 
عنواناً ، وبلغ عدد ( 2716) بلغ عدد العناوين العربية واألجنبية لالهداءات الواردة لعمادة شؤون المكتبات من كتب ودوريات ومطبوعات حكومية  -

 .يبين عدد العناوين والنسخ المهداة لمكتبات الجامعة (  21) وجدول. نسخة ( 25758) النسخ العربية واألجنبية لالهداءات الواردة 

نسخة من اصدارات الجامعة من كتب ودوريات الصادرة عن ادراة النشر العلمي والمطابع بالجامعة ( 21211) عنواناً  بعدد نسخ (  84) تم استالم  -
. 

 

 ه4191/ه4199الواردة لمكتبات الجامعة لعام عدد مطبوعات اإلهداءات (   21)جدول                              

 عدد النسخ األجنبية عدد النسخ العربية عدد العناوين األجنبية عدد العناوين العربية نوع الوعاء
 419 2118 24 829 كتب

 م
 مجموع دورية كتاب البيان

 1181 922 1429 إهداء 4
 9499 4983 1918 تبادل 2
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 241 4399 492 392 دوريات
 82 4191 19 112 مطبوعات حكومية
 2911 49111 3 92 مطبوعات الجامعة 

 9419 22244 283 2129 المجموع
 

،   داخلية وخارجية (18) مع مطبوعاتهم تم التبادل التي عدد الجهات، و داخلية وخارجية (39)المهداة لها  الحكومية واألهليةبلغ عدد الجهات 
 .يبين عدد الجهات التي تم التبادل واإلهداء معها (  21) والجدول رقم  

 

 ( 21)جدول                                                                    

 ه4191/ه4199عدد الجهات التي تم التبادل و اإلهداء معها لعام                                               

 جهات اإلهداء
مراكز البحوث  الجامعات

 العلمية
 المجموع جميعات مدارس ومعاهد الهيئات

1 41 9 1 1 99 

 18 - 4 8 3 91 جهات التبادل
 

 

 التجليدخدمات : تاسعا

    .لف أوعيتها لجميع مكتبات الجامعةبتجليد المجلدات والكتب والمطبوعات بمخت قسمقوم الي -

 .وأرقم تصنيفها لعناوين الكتبإجراء اإلخراج الفني للمجلدات من طباعة وتذهيب  -
 االنجازات في مجال التجليد

 .   العمادة وفروع ووحدات ألقسام مجلد (441) حوالي بتجليد العام هذا التجليد وحدة قامت -
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 التدريب والمشورة الفنيةخدمات : عاشرًا

وطالبـات أقسـام علوم المكتبات والمعلومات بجامعات  بتهتم عمادة شؤون المكتبات بإتاحة فرص التدريب في مكتباتها المركزية والفرعية لطال
 :الخدمات التالية في مجال التدريب والمشورة الفنية ومنها مبتقديوبالتعاون مع المكتبات الفرعية للطالبات ، وتقوم وحدة التطوير المملكة

 .العمادة النسائيةالتدريب الميداني لطالب قسم المكتبات والمعلومات بالجامعة، وللطالبات بفروع  -

 .عقد دورات تدريبية قصيرة المدى لتدريب منسوبي الجامعة وأبناء المجتمع على كيفية استخدام المكتبة -

 
 

 . في مجال المكتبات ، ولجميع العاملينفرص التدريب لموظفي وموظفـات المكتبــات بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية توفير -
 .الوطنيـة والخليجيـة والعربيـةوالوزارات لمشورة الفنية والخدمات المكتبية لمن يطلبها من الهيئات والمؤسسات تقدم مكتبات الجامعــة ا -

 .التي ترد من الهيئـات الرسمية الدولية والوطنية أو من الباحثين والمهتمين عن االستبيانات تقديم الخدمة والمشورة الفنية من خالل اإلجابة -

 التدريب والمشورة الفنيةاالنجازات في مجال  

 التدريب الميداني لطالب قسم المكتبات والمعلومات  - أ
 ( 22 )جدول                                                                

 هـ4191/ ه4199للعام عدد الطالب والساعات والشعب الذين شملهم التدريب بمكتبات االمير سلمان المركزية                 
 

 
 
 
 

  طالباتالتدريب الميداني لل-ب

 ( 29 )جدول  
 هـ4191/ ه4199للعام   عليشة والملزعدد الطالبات والساعات والشعب الذين شملهم التدريب بمكتبات 

 

عدد  عدد الطالب  الفصل الدراسي  م
 الشعب

عدد 
 الساعات 

 االسابيع  االيام 

 42 21 32 2 44 األول 4
 42 21 32 2 44 الثاني 2



 

55 

 
 
 

 
 

 
 
 

 المعلومات تقنية خدمات: حادي عشر 
 :ومنها التقنية تقوم إدارة تقنية المعلومات بالعمادة بتقديم العديد من الخدمات 

ـ ، والعمل على تطوير النظام وصيانته عند األعطال، ويعد النظام من أحـدث األ (نظام يونيكورن)النظام اآللي لمكتبات الجامعة اإلشراف على  -  ةنظم
 .وتوفير المساعدة لمستخدمي النظامإضافة للدعم الكامل لالنترنت  ع المعايير الدولية،ماآللية المتكاملة حيث أنه يتوافق 

األقسام خاصة الفنية والخدمية، كذلك يقوم بصيانة جميع األجهزة بالعمادة، وتوزيع الكبائن ونقاط الشبكة بالعمـادة   تقديم الدعم الفني لجميع -
 .وفروعها

 .توفير وتركيب جميع األجهزة من حاسبات آلية وطابعات وغيرها في مكتبات الجامعة -

 .اإلشراف على البوابة االلكترونية للعمادة وتحديث محتوياتها -

 .عن تلك القواعد المعلوماتية ةف على قواعد المعلومات المشترك بها، والرد على استفسارات المستفيدين منها، وإقامة دورات تدريبياإلشرا -

 .إعداد وتصميم برامج خاصة تلبية لحاجات بعض األقسام بالعمادة -

 

 المعلومات االنجازات في مجال تقنية

 توزيع الكبائن ونقاط الشبكة األجهزة ووصيانة توفير وتركيب  - أ

عدد  عدد الطالبات الفصل الدراسي م
 الشعب

عدد 
 االسابيع االيام الساعات

 42 21 32 1 412 األول 4
 42 21 32 1 413 الثاني  2
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لك زادت أعداد نظرًا لتطبيق أنظمة المعلومات بمكتبات الجامعة ، فإن األمر يستلزم توفير تقنية المعلومات بشكل يسمح لألنظمة بالعمل دون توقف ، ولذ
الفرعية،  والمكتبات والوحدات األقسام جميع على موزعة اجهاًز( 993) الشخصـية الحاسبات عدد صبحالحاسبات اآللية لتطبيق هذه األنظمة ، حيث أ

( 2221)، اضافة لذلك فقد تم تركيب وصيانة  هـ4199/4191خالل العام يبين توزيع أجهزة الحاسب على الكليات والمكتبات الفرعية ( 28)وجدول  
نقطة شبكة على المكتبات واألقسام 322كبينة ،  43تم توزيع يبين تركيب وصيانة األجهزة اآللية خالل هذا العام ، وأيضا ( 23)جهاز آلي ، وجدول رقم 

 .يبين توزيع الكبائن ونقاط الشبكة (  91)بالعمادة ، وجدول 
 

 
 
 ( 28 )جدول  

 ه4191/ه4199توزيع أجهزة الحاسب على الكليات والمكتبات الفرعية للعام 
 

 

  
 عدد األجهزة المكان م
 199 بالدرعية المركزية سلمان األمير مكتبة 4
 12 بالملز الطبية والدراسات العلوم أقسام مكتبة 2
 411 بعليشة للبنات الجامعية الدراسات مركز مكتبة 9
 19 خالد الملك بمستشفى الطب كلية مكتبة 1
 41 العزيز عبد الملك مستشفىمكتبة  1

 91 الطبية العلوم كلية مكتبة 2

 8 المجتمع وخدمة التطبيقية الدراسات كلية مكتبة 9

 2 والبيع  لاإلهداء والتباد إدارة 8

 993 المجموع 
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 ه4191/ه4199االنجازات في مجال تركيب وصيانة األجهزة اآللية خالل العام  يبين(  29)والجدول 
 

 (  29)جدول 
 ه4191/ه4199تركيب وصيانة األجهزة اآللية خالل العام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 العدد األعمال م
 21 طابعات شبكةتركيب نقل و 4
 4931 إنهاء طلبات صيانة 2
 all in one 481تركيب أجهزة  9
 Dell 219تركيب أجهزة نقل و 1
 HP Compaq 949تركيب أجهزة نقل و 1
 282 إجمالي األجهزة التي تم تركيبها في العمادة وفروعها 2
 38 ترحيل وتركيب أجهزة إلى المكتبات الفرعية 9
 491 الحمايةتركيب بطاقات  8

 2291 االجمالى 
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 هـ4191/ه4199 الدراسي العام خالل الجامعة بمكتبات واألقسام المكتبات على الشبكة نقاطو الكبائن توزيع( 30 ) جدول يبين كما
 ( 30)جدول                                                                     

 .هـ4191/ه4199على المكتبات واألقسام بمكتبات الجامعة خالل العام الدراسي  نقاط الشبكةو الكبائنتوزيع 
 

 الشبكة عدد النقاط السويتش عدد عدد الكبائن الموقع م

 911 11 42 مكتبة األمير سلمان المركزية 4
 11 9 4 مكتبة مستشفي الملك خالد الجامعي 2
 43 2 4 مكتبة كلية الدراسات وخدمة المجتمع 9
 41 4 4 مكتبة مستشفي الملك عبدالعزيز الجامعي 1
 48 4 4 مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية 1
 91 2 4 مكتبة الطالبات بالملز 2
 448 1 4 مكتبة الطالبات بعليشه 9
 41 4 4 قسم التوزيع 8
 21 4-  معمل التدريب بالعمادة 3

 4128 13 43 المجموع
 

 الرقميةالمعلومات  قواعد :ب

 واحدةو كاملة نصوص ذات قاعدة 92 منها) اإلنترنت شبكة على ، وهى متاحة كاملةال نصوصالو مستخلصاتالو ببليوجرافيةال بياناتال عدواققاعدة من  92 في االشتراكتم  -
 عنوانا مابين كتاب و مجلة ورسالة جامعية ، إضافة إلى ذلك يتم االشتراك في قواعد  951215111للمستخلصات و ثالثة قواعد اشتراك فردي ، ويصل عدد العناوين الى  
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في عملية االختيار سواء للباحثين أو إلدارة اإلجراءات الفنية األجنبية للمساعدة  والدوريات لكتبا عن ببليوجرافية بيانات قواعدعلومات متخصصة ألعمال المكتبات، وهى تقدم 

 .Ulrich، وقاعدة بيانات الدوريات BIP، وقاعدة بيانات الكتب Baker & Taylorقاعدة بيانات الكتب  :بالعمادة، ومن تلك القواعد

 خالل من الخدمة هذه وتتاح. والعربية السعودية للصحف كاملة ونصوص كشاف على تحتوى معلومات قاعدة االنترنت، وهى على الصحفية زاد خدمة في تجديد االشتراك -
 . الشبكة على الجامعة موقع

 

 على االنترنت  اإللكترونية للعمادةبوابة ال:  ج
 تفصيلية معلومات ، حيث تحتوى على الجامعة موقع على المكتبات شؤون لعمادةرقمية  من الخدمات التي تقدمها عمادة شؤون المكتبات توفير بوابة

 .للعمادة التابعة الفرعية المكتبات عن معلومات البوابة تقدم كما خاصة، بصفة المركزية سلمان األمير ومكتبة عامة بصفة العمادة عن

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/library/Pages/Default.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/library/Pages/Default.aspx
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 البوابة إدارة مع أيًضا وبالتنسيق بالعمادة، المعلومات تقنية إدارة خالل من دورية بصفة محتوياتها وتحديثعلى البوابة  اإلشراف يتم أنه بالذكر وجدير
 :يلي ما البوابة هذه تحت بالجامعة، ويندرج االلكترونية

 .معلومات ووثائق تعريفيه عن عمادة شؤون المكتبات بصفة عامة ومكتبة الجامعة بصفة خاصة -
 .OPACرابط للبحث في الفهرس المتاح على الخط المباشر لمكتبات جامعة الملك سعود  -

 
 
 
 

 
http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/49 

http://catalog.library.ksu.edu.sa/ 
 

 .نترنت بأشكالها المختلفة سواء أكانت بيانات ببليوجرافية أم مستخلصات أم نصوص كاملةرابط لقواعد المعلومات االلكترونية على اال -

- http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/library/Pages/database2.aspx 
 .إخباري يحدث بصفة دوريةشريط  -
 .رابط لالستفسارات والمالحظات -
  .روابط لبعض المكتبات السعودية والعربية والعالمية -

 

 
 

http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/49
http://catalog.library.ksu.edu.sa/
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/library/Pages/database2.aspx
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وذلك بإجمالي  ،PDFعلى ملفات ( انجليزي –عربي )ابط للمكتبة الرقمية يتيح النص الكامل لمقاالت دوريات جامعة الملك سعود بلغتها األصلية ر -
 .Google Scholarمقاله ويمكن الوصول إليها من خالل الموقع  4496عدد 

 
http://digital.library.ksu.edu.sa 

 .كتاب 466رابط المكتبة الرقمية يتيح أيًضا مستخلصات وصور أغلفة الكتب المنشورة من قبل النشر العلمي بالجامعة لعدد  -

وذلك من خالل وضع ( Yahoo – Google)إتاحة التسجيالت الببليوجرافية لمقتنيات جامعة الملك سعود للبحث من خالل محركات البحث العالمية  -
 /ملف 066666ومن ثم تم تكشيفها بمحركات البحث بإجمالي  HTMLالبيانات الببليوجرافية لمصادر المعلومات المقتناة بمكتبات الجامعة في ملفات 

 .صفحة

ضمن  وترغب بتوفيره  المكتبة في موجود غير كتاب لطلب  التدريس، هيئة أعضاء لجميع متاحة خدمة وهي "كتابًا اقترح" أو "  كتابًا اطلب" رابط لخدمة -
 .مجموعات المكتبات

 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://digital.library.ksu.edu.sa/
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 وتوزيعهم الموظفين أعداد: أواًل 

واإلدارية تمثل القوى العاملة فيها ، يتم تصنيفهم بين أعضاء هيئة التدريس وموظفين وإداريين ،  ةالكوادر الفنيتضم عمادة شؤون المكتبات مجموعة من  
 موظفًا( 192) السعوديين العاملين ويبلغ عدد. فرعية ومكتبة ووحدة قسمًا 47موزعين على  وموظفة موظفًا( 189) الجامعة بمكتبات العاملين عدد ويبلغ
 هـ 4192/4199توزيع العاملين على األقسام والقاعات والمكتبات الفرعية عام يوضح (  31 ) جدول ، و (9) عددهم السعوديين غير العاملين وعدد

 
 هـ4199/ه4192على األقسام والقاعات والمكتبات الفرعية عام  موظفينتوزيع ال   ( 31 )جدول                              

 المجموع متعاقد سعودي الفرعيةالمكتبة /القاعة/القسم م
 22 4 21 .الشؤون اإلدارية والمالية ومكتب العميد والوكالء والفترة المسائية 1

 2 - 2 الخدمات والصيانة  4
 44 - 44 قسم التجليد 0
 49 4 42 (التزويد ) تنمية المجموعات  2
 41 - 41 (الفهرسة والتصنيف ) تنظيم المواد  1
 2 - 2 وحدة متابعة الدوريات  0
 2 - 2 اإلعارة 7
 1 - 1 الخدمة المرجعية واإلنترنت 4
 2 - 2 التصوير العلمي 9
 9 - 9 وحدة الصحف والمعلومات الصحفية  16
 48 - 48 قاعة الكتب والدوريات 11
 2 - 2 قاعة المراجع العربية واألجنبية  14
 1 - 1 قاعة المطبوعات الحكومية  49
 1 - 1 الرسائل الجامعية والمجموعات الخاصة  11
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 2 4 1 المخطوطات  11
 9 - 9 العالقات العامة والمعارض 12
 41 4 3 تقنية المعلومات 17
 3 - 3 التطوير والجودة 48
 2 - 2 اإلهداء والتبادل 43
 2 - 2 مكتبة كلية الطب والمستشفى الجامعي 21
 2 - 2 عبدالعزيز الجامعيمكتبة مستشفى الملك  24
 3 - 3 الناصرية –مكتبة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  22

 3 - 3 (طالب ) مكتبة كلية العلوم التطبيقية بالدرعية  29

 2 - 2 (طالب ) مكتبة السنة التحضيرية  21
 4 - 4 (طالب ) مكتبة كلية العلوم التطبيقية  21
 2 - 2 (طالب ) شارع الستين  –مكتبة كلية المجتمع  22
 28 - 28 (طالبات)  -القاعة النسائية بمكتبة األمير سلمان المركزية  29
 2 - 2 (طالبات) مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية  28
 3 - 3 (طالبات) مكتبة كلية خدمة المجتمع  23
 412 - 412 (طالبات( ) عليشة )مكتبة الطالبات  91
 34 - 34 (طالبات) الملز  –مكتبة الدراسات الجامعية للبنات  94
 2 - 2 (طالبات)  -كلية الصيدلة  99
 2 - 2 (طالبات) -سكن الطالبات واإلدارة  91

 9 - 9 ( طالبات) مكتبة كلية طب األسنان  91
 269 2 262 اإلجمالي
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 بنسبة وموظفة موظفًا 491 يبلغ والمعلومات المكتبات في المختصين من الموظفين للتخصصات، فإن عدد وفقًا الجامعة بمكتبات العاملين وعن أعداد
 %21511 حوالي بنسبة وموظفة موظفًا 11 يبلغ والمعلومات المكتبات في خبرة لديهم الذين الموظفين عدد الموظفين، وأن عدد إجمالي من% 91511 حوالي

 .موظفًا وموظفة 211 عددهم يبلغ المجال هذا في خبرة لديهم ومن المتخصصين أن الموظفين، أي عدد إجمالي من
 هـ4191/ه4199عام والخبرة في مجال المكتبات  للتخصصات وفقًا العاملين يوضح أعداد( 92)وجدول                      

 ( 92)جدول 
 ه 4191/ه4199عام والخبرة في مجال المكتبات  للتخصصات وفقًا العاملين أعداد 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 النسبة المئوية العدد المؤهل م

 %91511 491 المختصين في المكتبات 1
 %21511 11 والمعلومات المكتبات في أصحاب الخبرة 4

 %11592 221 المجموع
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( 191)وبلغ عددهم  درجة البكالوريوس على الحاصلين من العاملين من األكبر العددالدراسية، فإن  للمؤهالت وفقًا الجامعة بمكتبات العاملين وعن أعداد

 العاملين عدد ، بينما%42593 حوالي بنسبة وموظفة موظفًا 21 عددهم ويبلغ العامة الثانوية على الحاصلين ، يليهم% 99522حوالي   بنسبة وموظفة موظفًا
يبين أعداد العامين وفقا لمؤهالتهم  (33 ) ، جدول%   2859 حوالي ونسبتهم وموظفة موظفًا 29 عددهم يبلغ فأعلى الثانوية فوق دبلوم على الحاصلين
 الجامعات من المعلومات ونظم المكتبات وبكالوريوس المكتبات ماجستير على حديثًا الحاصلين عدد في الزيادة األخيرة السنوات في يالحظو .الجامعة بمكتبات
  .السعودية

 ( 33 )جدول 
ه4191/ه4199وفًقا للمؤهالت الدراسية عام  العاملين أعداد  

 
                       

 

 

 

 

 

 

  

 العدد النسبة المئوية العدد المؤهل م
 التراكمي

 التراكمية النسبة

 1581 1 1581 4 دكتوراه 1
 4528 2 1519 2 ماجستير 4
 91581 914511 99512 911 ليسانس/بكالوريوس 0
 82512 989511 9528 92 ثانويةدبلوم فوق ال 2
 31594 119511 42593 21 ثانوية عامة 1
 39598 113511 2512 42 ةمتوسطال 0
 38539 121511 4519 1 االبتدائية 7

 411511 123511 4519 1 بدون 4
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  والمالية اإلدارية والشؤون العاملة القوى مجال في االنجازات -
موظفًا  في ( 419) تدريبيةالبرامج الالمملكة بلغ عدد الموظفين الذين حضروا وخارج تعددت االنجازات في مجال القوى العاملة، ففي مجال التدريب داخل  
( 44)موظفًا، في( 22)ظفينوبلغ عدد المتدربين خارجيًا من المودورة داخلية ، ( 93)متدرب في ( 448)وقد بلغ عدد المتدربين داخلياً دورة تدريبية، ( 11)

 .معاملة( 49842)دورات تدريبية، وفي مجال الشؤون اإلدارية والمالية بلغ عدد المعامالت الصادرة والواردة للعمادة 
 
 
 داخل المملكةتدريب الموظفين  -2
 لإلداريين وغير المتخصصين  الداخلية الدورات التدريبية أـ

 ،(الجامعة) تتطوير المهارا عمادة ،(الجامعة)المجتمع  وخدمة التطبيقية الدراسات كلية: كل من خلية فيامن الدورات الد العديدشارك منسوبي العمادة في 
برانامج ، وعدد ( 93)ة الداخلية لإلداريين وغير المتخصصين التي حضرها منسوبي العمادة بييبرامج التدر، وقد بلغ عدد ال(الرياض)العامة اإلدارة معهد
 .االنجليزية آلي ، اللغة حاسب سلوكية ، وتنظيمية ، إدارية :البرامج اإلدارية التالية  في متدرب وذلك( 448) ربين بها      المتد

 هـ4191/ هـ 1433 عام العمادة منسوبي حضرها التي المتخصصين وغير لإلداريين الداخلية التدريبية يبين البرامج (34  )جدولو  
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 (  34)جدول 
 .هـ1200/1202 العمادة منسوبي حضرها التي المتخصصين وغير لإلداريين الداخلية التدريبية البرامج

 

 إدارية وتنظيمية
عدد 

 المتدربين
 سلوكية

 عدد
 المتدربين 

 حاسب آلي
 عدد

 المتدربين
 اللغة االنجليزية

 عدد
 المتدربين

 

 7 لغة انجليزية Excel 2برنامج  2 التميز في خدمة العمالء 2 التخطيط وتنظيم الوقت

   3 التعامل مع البرامج المكتبية 3 مهارات التعامل 2 إدارة المشاريع االحترافية

   3 السكرتارية االلكترونية 3 مهارات االنجاز 3 إدارة التغيير

     1 قيم واخالقيات العمل 3 تنظيم وإدارة االجتماعات

     3 االنتاجية بيئة وتحسين االنجاز مهارات 3 تطوير االجراءات والنماذج

     2 العمل بيئة في التعامل مهارات 3 ابجديات التفوق االداري

     1 واآلخرين الذات تحفيز مهارات تنمية 3 حل المشكالت واتخاذ القرارات

     5 مهارات التميز الوظيفي 2 مهارات القائد

     2 واالقناعمهارات التأثير  2 إدارة االستراتيجيات

     3 بناء ثقافة تنظيم الفعاليات 3 االدارة الحديثة للموارد البشرية

     6 التعامل مع الرؤساء 2 القيادة واإلبداع االداري

     3 مهارات االشراف الفعال 2 التخطيط االستراتيجي

     4 مهارات االتصال الفعال 31 إدارة ضغوط العمل

     1 مهارات فن االتيكيت 5 العالقات العامة

     3 تميز الثقة بالنفس 2 مهارات تفويض المهام والصالحيات

     2 العمالء شكاوي مع التعامل فن 5 إدارة وكتابة وتنظيم التقارير

       1 إدارة الفعاليات

       3 االبداع وإدارة الوقت

       1 العمل بيئة في النزاعات إدارة
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 والمعلومات  المكتبات فيالمتخصصة  الداخلية الدورات التدريبية -ب
عددًا من الدورات التدريبية المتخصصة عن المكتبات لمنسوبيها ، وذلك ضمن خطتها اإلستراتيجية لرفع كفاءة  في عمادة شؤون المكتبات شارك منسوبي

،  الفنية ، االجراءات  المعلومات تقنية،  المكتبات إدارة :المكتبات والمعلومات المجاالت التالية تناولت الدورات التدريبية المتخصصة في موظفي العمادة، وقد 
 الدورات التدريبية يبين( 35 ) والجدول . متدرب 23، وعدد المتدربين بها   دورات تدريبية( 42)وقد بلغ عدد الدورات التدريبية   .المستفيدين خدمات
 .ه4191/ ه1433لعام  العمادة منسوبي حضرها التي بالمكتبات  للمتخصصين الداخلية

  ( 35 )جدول 
 .هـ1202/ه1200 العمادة منسوبي حضرها التي بالمكتبات  للمتخصصين الداخلية التدريبية البرامج 

 
عدد  إدارة المكتبات

 المتدربين

عدد  تقنية المعلومات

 المتدربين

عدد  االجراءات الفنية

 المتدربين

عدد  المستفيدينخدمات 

 المتدربين
 3 االعارة 1 الفهرسة الموضوعية 1 االسترجاع اآللي للمعلومات 2 خدمات المعلومات في المكتبات

  
استخدام االنترنت ألغراض 

 المكتبات
 3 والمطبوعات المراجع في المعلومات عن البحث 3 االختيار والتزويد 6

   3 واالستخالصالتكشيف  1 بناء المكتبات الرقمية  

   3 الوصف الببليوغرافي    

    
 وبناء الموضوعية الفهرسة

 الموضوعات رؤوس قوائم
2   

   2 الببليوجرافيا             
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 خارج المملكة والموظفات الموظفين تدريب ـ 0

 في الجامعة، وذلك نعدد من المنظمات والمعاهد العربية والدولية المعتمدة م في المملكةخارج  تدريبية دورات( 11)منسوبي العمادة  من موظفًا( 22)جتازأ
موظفا، ( 49)برنامج ، تدرب بها ( 2) وقد بلغ عدد الدورات الخارجية للمتخصصين في المكتبات والمعلومات ، واإلداريةالفنية والمهنية  والمجاالت البرامج

 1433كةلمملاخارج  العمادة منسوبي حضرها التي الخارجية التدريبية البرامجيبين  (36)جدولو ( 1)تدرب بها (  1) ة لإلداريين وبلغ عدد الدورات الخارجي

 .ه4191/ه 
 (36)جدولو                                                                      

 .هـ1202/ه1200 العمادة منسوبي حضرها التي الخارجية التدريبية البرامج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد املتدربني الدورات اخلارجية لإلداريني عدد املتدربني واملعلومات باملكتبات للمتخصصني اخلارجية الدورات

 1 تسجيل وادخال البيانات واملعلومات 3 إدارة املكتبات
 1 العمل تطبيق يف الربجمة لغة استخدام 11 إدارة املكتبات الرقمية

 1 والتقارير املراسالت وكتابة اعدد مهارات 1 املعلومات ومراكز املكتبات يف املعلومات خدمات تسويق
 1 اإلداء حتسني و والتقنية الذاتية احلديثة املهارات تفعيل 1 املكتبة الرقمية والترمجة

 1 والرمسية اإلدارية املكاتبات اعداد مهارات 1 الببلوجرايف الوصف يف احلديثة االجتاهات
   1 واملعلومات املكتبات يف احلديثة االساسيات
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 والواردة  الصادرة االنجازات في مجال المعامالت-2

 الصادرة المعامالت جميع تسجيل على( األرشيف) اإلدارية االتصاالت قسم حيث يعملمعاملة، ( 49842)والواردة للعمادة  الصادرة بلغ عدد المعامالت
 : وكان بيانها كالتالي والواردة

 
 

 .صادرة معاملة 44912 الصادرة المعامالت عدد -
 .معاملة واردة 2141 الواردة المعامالت عدد -
 
 
 ه4191/ه 1433العام  الشهر خالل المكتبات حسب شؤون عن عمادةوالواردة حسب االشهر   الصادرة عدد المعامالت (98)جدول و
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 ه4191/ه 1433العام  الشهر خالل المكتبات حسب شؤون عن عمادةوالواردة حسب األشهر   الصادرة عدد المعامالت(  99  )ويبين الجدول           
 ( 99 )جدول 

 ه 4191/ه 1433العام  الشهر خالل المكتبات حسب شؤون عن عمادةوالواردة حسب االشهر   الصادرة عدد المعامالت
 العدد الشهرعدد المعامالت الواردة  حسب  العدد الشهرعدد المعامالت الصادرة حسب  م
 912 محرم 4494 محرم 4
 124 صفر 331 صفر 2

 112 األول ربيع 334 األول ربيع 9
 212 الثاني ربيع 349 الثاني ربيع 1
 139 األول جماد 812 األول جماد 1
 113 األخر جماد 833 األخر جماد 2
 219 رجب 311 رجب 9
 242 شعبان 312 شعبان 8
 299 رمضان 291 رمضان 3

 213 شوال 814 شوال 41
 231 العقدة ذو 4428 العقدة ذو 44
 118 الحجة ذو 311 الحجة ذو 42

 6222  22220 المجموع
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  الثقافية ألنشطةا :أواًل
 :الكتب المحلية والدولية  معارضالمشاركة في  -2

 عدد بلغ وقد ، جنبيةاألالعربية و المحلية و الكتب معارض من كثير في العام هذا خالل المكتبات شؤون عمادة في ممثلة سعود الملك جامعة شاركت
 في بالجامعة التدريس هيئة أعضاء مؤلفات من المتميزة إصداراتها بجميع الجامعة شاركت ، حيث ًامعرض (43)العمادة  فيها شاركت التي المعارض

 وأيضا ، الجامعة تصدرها التي والنشرات واألدلة والندوات المؤتمرات بحوث إلى إضافة ، الموضوعية والمجاالت العلمية التخصصات نكثير م
 والعمارة والهندسة، والزراعة، الطبيعية، والعلوم واإلدارة، والتربية، اآلداب، :هي فروع عشرة في الجامعة تصدرها التيواإلنسانية  العلمية تالمجال

  .واآلثار ، والسياحةوالترجمة واللغات والحاسب، والتخطيط،
 :الدوليو المحلى  المستويين على هاتمت المشاركة بوفيما يلي بيان بالمعارض التي  
 المعارض المحلية( أ)

 ،معارض محلية (1)لمحلية بلغ عددها ا الكتب معارض عدد من  في العام هذا خالل المكتبات شؤون عمادة في ممثلة سعود الملك جامعة شاركت
   هـ4191/ه4199 عام العمادة فيها شاركت التي المحلية الكتب معارض يبين ( 38) دولوج

 

 ( 98) دولج
 هـ4191/ه4199 عام العمادة فيها شاركت التي المحلية الكتب معارض

 المعرضتاريخ  مكان اإلقامة المعرض م

 ه0/1/1202-40/2 الرياض معرض الرياض الدولي للكتاب .1

 ه4/0/1202-46/1 المدينة المنورة الجامعة اإلسالميةالكتاب والمعلومات بمعرض  .4

مركز الدراسات الجامعية  –جامعة الملك سعود  بعليشة -بمركز الدراسات الجامعيةللبنات معرض الكتاب  0
 بعليشة

 هـ 16-12/0/1202

 هـ14/2/1202-4 جازان معرض جازان ا لثالث للكتاب والمعلومات .2
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 المعارض الدولية( ب)
)  وجدول  ،معرض( 41  )عمادة شؤون المكتبات في عدد من المعارض العربية والدولية وقد بلغ عدد المعارض التي تمت المشاركة بها  شاركت  

 . يبين المعارض الدولية التي تمت المشاركة بها(  93
 هـ1434/هـ 1433 الدولية الكتب معارض في سعود الملك جامعة مشاركات جدول(  39 )جدول    

 

 

 

 التاريخ بالميالدي عدد األيام رقم الدورة البلد أسم المعرض م
المقاس 
د  بالمتر

عد

دو
من

ال

ن
بي

 

 6 22 م6/4/4134-44/3 34 44 مصر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2

 4 22 م31/4/4134-31 31 31 المغرب للكتاب الدولي البيضاء الدار معرض 0

 4 22 م4/4/4134-41/1 1 44 اإلمارات للكتاب الدولي ظبي أبو معرض 2

 4 22 م41/4/4134-45 5 46 سويسرا والصحافة للكتاب الدولي جنيف معرض 2

 4 22 م6/5/4134-42/4 31 11 تونس معرض تونس الدولي للكتاب 2

 4 22 م5/31/4134-1 1 11 أسبانيا معرض برشلونة الدولي للكتاب 6
 4 22 م2/6/4134-4 1 5 أمريكا معرض أمريكا الدولي للكتاب 7
 4 22 م4/1/4134-13/1 5 31 الصين معرض الثقافة الدولي للكتاب 8

 4 22 م34/31/4134-31 5 64 ألمانيا معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 9

 4 22 م36/33/4134-2 31 13 اإلمارات معرض الشارقة الدولي للكتاب 22

 4 22 م3/34/4134-43/33 33 12 الكويت معرض الكويت العربي للكتاب 22

 4 22 م35/1/4134-5. 2 34 األردن معرض عًمان الدولي للكتاب  20

 4 22 م41/33/4134-32 4 13 تركيا معرض اسطنبول الدولي للكتاب 22

 4 22 م34/34/4134-1 34 56 لبنان للكتاب الدولي العربي بيروت معرض 22

 4 22 م44/34/4134-34 33 41 قطر معرض الدوحة الدولي للكتاب 22
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 الوفود الرسمية والزيارات  -0

 والمؤسسات الجامعات وفود، أومن  العالمية الشخصيات كبار من والمحلية الزائرة للجامعة سواء الرسمية الوفود استقبال مهم في لعمادة شؤون المكتبات دور  
وفدًا  (12) ه 4191/ه4199 العام لهذا الجامعة لمكتبات الوفود الزائرة  عدد بلغ وقد .واألهلية الحكومية المدارس ، وطالب واإلقليمية الدولية والمنظمات العلمية والهيئات

 .زائرًا

الزائرة وذلك للوفود  تعليمية قاعة تخصيص تم بأنه علمًا عن العمادة والمكتبات التابعة لها، تعريفيةال والمطويات كتيباتال من مطبوعات لزوارها العمادة وتقدم  
 .األمير سلمان المركزية  لمكتبة والزيارات الوفود عدد يبين(  40) والجدول  .تقدمها التي والخدمات وفروعها الجامعة مكتبات عن تعريفي فيلم وتقديم لعرض

 
 ( 40 )جدول 

  هـ  4191/ه4199 سلمان األمير لمكتبة الوفود الزائرة

 م
 

شخصيات           وفود جامعية  وفود تعليمية
 عامة   

 المجموع  هيئات  هيئات دولية

 دولية  محلية  معاهد  ثانوي متوسطة
41 42 9 44 2 - 4 9 12 
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 الثقافية  المشاركة في الفعاليات-2

المحاضرات وحلقات النقاش والمشاركات الثقافية، إضافة إلى إصدار مطويات شاركت عمادة شؤون المكتبات في العديد من المشاركات  الثقافية، ونظمت العديد من 
والفعاليات الثقافية، حيث بلغ  ة، علما بأن أصدقاء المكتبة لهم دور مهم وفاعل في تلك األنشطفعاليات ( 3) تعريفية عن تلك األنشطة الثقافية، وقد بلغ عدد الفعاليات الثقافية

خبر ( 29) نشر اضافة لذلك تم . ألصدقاء المكتبة بالعمادة منتسب ومنتسبة من منسوبي الجامعة مسجلين في سجالت العضوية (4181)عدد أصدقاء المكتبة ما يزيد عن 
ً  ( 44) لصحف اليومية المحلية وبعض المواقع اإللكترونية ، وبث مواد صحفية في ا( 41) صحفي في رسالة الجامعة لتغطية تلك الفعاليات ، ونشر مايقارب  خبرا

التي نظمتها ( المحاضرات وحلقات النقاش والمشاركات) يبين ملخص الفعاليات الثقافية ( 41)الجدول(  تلفزيون الجامعة) ر المصور األسبوعي في صحفياً  عبر التقري
 .هـ1201/ه1209وشاركت فيها العمادة للعام 
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 ( 14 )جدول 

 ( ه4191/ه4199) بعمادة شؤون المكتبات لعام  الثقافيةالبرنامج فعاليات 
 

 عدد الحضور  المكان  التاريخ المتحدث اسم الفعالية  م
أنس .ترجمة د مناقشة كتاب اإلسالم في الفكر االوربي  .4

 عبدالرازق مكتبي
/41/الثالثاء29

 هـ4199
 98 بالعمادةاإلستراحة التعليمية 

محاضرة تعريفية عن الناشر  .2
MDCONSULTالخدمات التي يقدمها للباحثين 

السبت  أحمدالحاوي.أ
 هـ21/44/4199

 11 كلية الطب

مناقشة كتاب المياه في الشرق األوسط نزاعات  .9
 محتملة 

عبدالعزيز . د. ترجمة أ
 محمد البسام

الثالثاء 
 هـ28/42/4199

 48 بالعمادةاإلستراحة التعليمية 

الثالثاء  مصطفى قاسم .ترجمة د مناقشة كتاب مأساه سياسة القوى العظمى  .1
 هـ29/4/4191

 29 اإلستراحة التعليمية بالعمادة

 22 اإلستراحة التعليمية بالعمادة 1/2/4191الثالثاء  أحمد الحاوي.أ طرق البحث في قواعد المعلومات  .1
 41 مقر أصدقاء المكتبة بالعمادة  ه22/9/4191 دائرة مستديرة  اللقاء السادس الصدقاء المكتبة  .2
 49 مقر أصدقاء المكتبة بالعمادة  ه41/1/4191األحد  دائرة مستديرة  حلقة نقاش كتاب إدارة التفكير .9
األحد  محمد عبدالكريم فارع  دور القراءة في بناء الشخصية  .8

 هـ24/1/4191
 22 مقر أصدقاء المكتبة بالعمادة 

استبانات ) عرض كتاب مقياس الكشف المبكر  .3
 (األعمار والمراحل 

الثالثاء  إبراهيم عبداهلل العثمان .د
 هـ29/1/4191

 91 اإلستراحة التعليمية بالعمادة
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 الملز / كتبة المركزية للطالبات بالم: البرامج الثقافية                                             

 

 عدد الحضور المقر عنوان المحاضرة اليوم م

الثالثاء  4
 هـ21/4/4191

 1 99الدور الثاني قاعة  21مبنى  مائة طريقة لتحفيز نفسك

الثالثاء  2
 هـ29/4/4191

 3 مركز البحوث كيف تواجه احداث الحياة

الثالثاء  9
 هـ21/4/4191

 49 مركز البحوث مختلفةفكر بطريقة 

الثالثاء  1
 هـ42/2/4191

 41 مركز البحوث دليل اآلباء في تربية األبناء

 2 مركز البحوث حكمة للشيخ الغزالي 211 هـ2/1/4191الثالثاء  1
 9 مركز األمير سلمان إدارة الغضب هـ3/1/4191الثالثاء  2
الثالثاء  9

 هـ42/1/4191
 8 البحوثمركز  فن التعامل مع اآلخرين

الثالثاء  8
 هـ29/1/4191

 2 مركز البحوث التغيير من الداخل

 41 مركز البحوث ماذا تقرأ ؟ هـ1/1/4191الثالثاء  3
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 التعليمية  ألنشطةا:  ثانيًا

الجامعة من نظمت عمادة شؤون المكتبات عددا من األنشطة والفعاليات التعليمية بالجامعة ، ومجموعة من ورش العمل في قواعد المعلومات لمنسوبي 
ورشة عمل متخصصة وعامة عن قواعد المعلومات وكيفية ( 41)طالب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات الجامعة، وقد بلغ عدد ورش العمل

 .هـ4191/ه4199ورش العمل التي نظمتها العمادة لعام  يبين( 42) والجدول البحث والتعامل معها،
 هـ4191/ه4199نظمتها العمادة لعام ورش العمل التي ( 42) جدول

الثالثاء  41
 هـ49/2/4191

جمالة البيضاني امرأة التعرف المستحيل غاادة 
 محمد شناعة

 9 مركز البحوث

الثالثاء  44
 هـ21/2/4191

 مركز البحوث اسماعيلمها آل  كان باألمس

الثالثاء  42
 هـ29/2/4191

 مركز البحوث جواهر الخريف الحمقى في التعامل
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 الفئة المستهدفة  تاريخ انعقادها  مقرها  اسم المحاضرة  م
2  

 االلكترونية المعلومات مصادر في البحث مهارات عن عمل ورشة
 

 عمادة تطوير المهارات
 

 هـ92/9411 /94
 

 عامة

0  

 االلكترونية المعلومات مصادر في البحث مهارات عن عمل ورشة
 

 عمادة تطوير المهارات
 

 هـ92/9411 /91
 

 عامة

2  

 سفاري الناشر عن تعريفية ورشة
 

 16أ رقم مدرج والمعلومات الحاسب علوم كلية مبنى
 هـ 29/92/9411

 

 والمعلومات الحاسب علوم كلية

2  

 سفاري الناشر عان تعريفية ورشة
 

 11g رقم مدرج االعمال ادارة كلية مبنى
 

 هـ 81/92/9411
 

 االعمال ادارة كلية

2  

 up todate الناشر عن تعريفية محضرة
 

 االول الدور في الكبرى القاعة الطب كلية
 

 هـ 6/9/9411
 

 الطب كلية

6  

 up todate الناشر عن تعريفية محضرة
 

 االول الدور في الكبرى القاعة الطب كلية
 

 هـ 9411/ 6/9
 

 الطب كلية

7  

 MD consult قاعدة عن محاضرة
 

 181c قاعة الثالث الدور الطب كلية

 

 هـ 82/99/9411

 

 

 ب الط كلية

8  

 البحث في قواعد المعلومات
 

 المركزية سلمان االمير مكتبة التعليمية القاعة
 

 هـ 81/98/9411
 

  كلية التربية

9  

 PQ المعلومات قواعد عن عمل ورشة
 

 االول الدور في الكبرى القاعة الطب كلية
 هـ 86/98/9411

 

 الطب كلية

22  

 المعلومات قواعد و العلمي البحث
 

 الملز -كلية الصيدلة بنات 
 

 هـ 92/9/9414
 كلية الصيدلة

22  

 البحث العلمي و قواعد المعلومات

 

 

 الملز -كلية الصيدلة بنات 

 

 هـ82/4/9414
 كلية الصيدلة

20  

 االلكترونية االكاديمية المكتبة عن تعريفية عمل ورشة
 

 الملز -كلية الصيدلة بنات 
 كلية الصيدلة هـ81/4/9414

22  

 االلكترونية االكاديمية المكتبة عن تعريفية ورشة
 

 المركزية سلمان االمير مكتبة التعليمية القاعة
 

 هـ1/1/9414
 عامة

22  

 االلكترونية االكاديمية المكتبة عن تعريفية ورشة
 

 المركزية سلمان االمير مكتبة التعليمية القاعة
 

 هـ89/1/9414
 كلية التربية

 كلية العمارة هـ28/5/1434 كلية العمارة والتخطيط ورشة تعريفية عن المكتبة االكاديمية االلكترونية 22

 

 االجتماعية ألنشطةا:ثالثاً 

 عمادة شؤون المكتبات بمناسبة عيدى الفطر واألضحى المباركين حفالت -أ
 بمناسبة لمنسوبيها معايدة حفل صباحًا والنصف التاسعة بتمام هـ9/41/4199الموافق  السبت يوم سعود الملك بجامعة المكتبات شؤون عمادة أقامت

 مكتبة بهو هـ، وذلك في48/42/4199الموافق  السبت كما أقامت العمادة حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد األضحى المبارك يوم المبارك، الفطر عيد
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ي ووكالء العمادة للتطويروالجودة والشؤون الفنية الرويل ليلي بن سعود/ الدكتور المكتبات شؤون عميد الحضور مقدمة في كان ركزية، حيثالم سلمان األمير
 .السعيدة بهذه المناسبات والتبريكات التهاني الجميع تبادلو الفرعية،  المكتبات وبحضور موظفي العمادة وعدد من موظفي
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 مؤشرات األداء لمكتبات جامعة الملك سعود( 19)جدول 

  مجلًدا 2222622 في تقع ، واألجنبية العربية الكتب من عنواًنا 222227   الجامعة بمكتبات المقتناة الكتب عدد
 (نسخة)  مجلًدا  822222 في تقع عنوانًا  272227 العربية الكتبعدد عناوين 

 (نسخة)  مجلًدا   608262عنوانًا تقع في   الكتب األجنبية 072222 عدد عناوين
 مجلدًا 2608267تقع في  عنواًنا 298922 يونيكورننظام  ضمنالتي تمت فهرستها آليًا  الموادعناوين عدد 

 . كتاباً رقميًا (  0602222 )عدد الكتب اإللكترونية 
   امجلًد 8222  عنواًنا، تقع في2697بمكتبات الجامعة بلــغ إجمالي عــدد المطبوعات النادرة المتاحة

 جنبية دورية  2922عربية  ودورية  722دورية  0622م عدد الدوريات العربية واألجنبية التي اقتنتها العمادة هذا العا
 .مخطوطة أصلية وغير أصلية  72222عدد المخطوطات بمكتبات الجامعة 

  مجلدًا 62292  تقع في عنواًنا 7602970جملة مقتنيات مكتبات الجامعة من أوعية المعلومات 

  مجلدًا 86277  تقع في عنواًنا 20272من أوعية المعلومات تزويدها  طلبها و التي تمجملة مقتنيات مكتبات الجامعة 

 .ريااًل02980272حوالي  في مكتبات الجامعة أوعية المعلومات وإشتراك لمختلف على شراءهـ  2222/2222هذا العام لإجمالي المبالغ المنصرفة 

 مقصورة  222إضافة إلى حوالي مقعــدًا للقراءة  6202على مترًا مربعًا، تحتـوي 72662 المساحة الكلية للمكتبات التابعة لعمادة شؤون المكتبات 

 .للبوابات األمنية االلكترونية لمكتبات الجامعة   يمستفيدًا حسب التقدير االلكترون( 802222)مستفيدًا ، وسنويًا ( 68282)مستفيدًا ، وشهريا ( 0629)عدد رواد مكتبات جامعة الملك سعود يوميًا 

 .كتابًا 228222عدد الكتب المعارة هذا العام من مكتبات الجامعة  

 . مستفيدًا( 22262)الجامعة لهذا العام حوالي إجمالي عدد المستفيدين من خدمات النظام اآللي لمكتبات 

 .خدمة( 6222)عدد الخدمات المرجعية المباشرة للمستفيدين سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو المرتادين من خارج الجامعة 

 .خدمة ( 2822)و الطالب أو المرتادين من خارج الجامعة التي قدمها القسم للمستفيدين سواء من أعضاء هيئة التدريس أ ةعدد الخدمات المرجعية الغير مباشر

 . دورية260و كتابًا 2202 :موزعة بين  المختلفة والتعليمية العلمية المؤسسات من جهة 22 لـ مطبوعًا2282 عدد المطبوعات التي أهدتها الجامعة 

 واحدة و كاملة نصوص ذات قاعدة 72)عنوانًا ، ضمن    2262222 من أكثر إلى التي أتاحتها الجامعة فيها كاملةال نصوصالو مستخلصاتالو ببليوجرافيةال بياناتال عدواقفي  العناوين عدد
 (للمستخلصات

 مقاله  4411والتي إتاحته رابط المكتبة الرقمية  PDFعلى ملفات ( انجليزي –عربي )عدد مقاالت النص الكامل لدوريات جامعة الملك سعود باللغتين 
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 .دوية 2289كاتباً  و  2728جهة علمية وتعليمية موزعة بين  28مطبوع ل  7227تبادل المطبوعات إجمالي 

 .طالبًا وطالبة بمكتبة األمير سلمان المركزية ومكتبة الطالبات بعليشة والملز (082)عدد الطالب والطالبات الذين تم تدريبهم من قسم المكتبات والمعلومات 

 طالب ثالثة أمناء مكتبات  2222 لكل/  المكتبات أمناء عدد

 أمناء لكل مائة عضو هيئة تدريس  2  تدريس هيئة عضو  222 لكل/  المكتبات أمناء عدد

 2208على المكتبات واألقسام  نقاط الشبكةعدد 

 دورة تدريبية  (69)عدد الدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي حضرها منسوبي العمادة 

  السعوديين غير من (2)سعوديًا ،  موظفًا( 262)منهم . فرعية ومكتبة ووحدة قسمًا 42موزعين على  وموظفة موظفًا( 269) الجامعة بمكتبات العاملين عدد

 موظفًا (022)داخل المملكة والعمادة  تدريبية عدد الموظفين الذين اجتازوا دورات

 موظفين (02)تدريبية خارج المملكة  عدد الموظفين الذين اجتازوا دورات

 معاملة واردة 6222صادرة ،  معاملة  22220معاملة ،( 27826)والواردة للعمادة  الصادرة عدد المعامالت
  دولًيا 22محلًيا و2معرًضا  (29) سعود الملك جامعةفيها  شاركتالمحلية والدولية التي  الكتب معارضعدد 
 .زائرًاوفدًا  (26) هـ2222 /هـ2222 العام لهذا الجامعة لمكتبات الوفود الزائرة  عدد

 فعالية( 9)عدد الفعاليات الثقافية التي نظمتها العمادة 
 .ألصدقاء المكتبة بالعمادة منتسب ومنتسبة من منسوبي الجامعة مسجلين في سجالت العضوية 2282عدد أصدقاء المكتبة 
 ورشة عمل متخصصة وعامة عن قواعد المعلومات وكيفية البحث والتعامل معها،( 22)بلغ عدد ورش العمل

  اجهاًز( 729) الفرعية والمكتبات والوحدات باألقسام الشخصـية الحاسبات عدد
 مجلد عربي وأجنبي  02728مطبوع عربي وأجبني في عدد نسخ  0726عدد عناوين مطبوعات االهداءات الواردة لمكتبات الجامعة 
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 القسم الثامن
مستقبلية بالعمادةالمشروعات ال  

:مقدمه   

 شؤون  عمادة اإلطار في هذا فقامت والبحثية، األكاديمية  العملية في األساسية الركائز إحدى باعتبارها بمكتباتها كبيًرا اهتماًما سعود الملك جامعة أولت  

إضافة إلى ذلك أعدت عمادة شؤون المكتبات خطتها اإلستراتيجية لتواكب أهداف وخطة الجامعة  هامة، مشروعات عدة لتنفيذ الالزمة الدراسات بإعداد المكتبات
 تطويرمشروع : المشروع األول : اإلستراتيجية ، والمتضمنة العديد من المبادرات والمشروعات والتي تطمح العمادة تنفيذها بمشيئة اهلل في المستقبل منها 

بحيث يشمل هذا المشروع مشروعان هما   المكتبات شؤون لعمادة التقنية التحتية البنية تطويرمشروع : اما المشروع الثاني  ، مكتباتالجامعة بإنشاء مكتبة طبية
 باستخدام الكتب تعريف تقنية تطبيق،  والخارجيين المحليين الناشرين من الجديدة والمراجع الكتب خازن الفنية لإلجراءات الكتروني نظام إنشاءمشروع : 

: ويتضمن هذا المشروع ثالثة مشروعات هي  الجامعة بمكتبات المعلومات ألوعية الرقمي التحولمشروع : ، بينما المشروع الثالث  RFID  الراديو موجات
 التي المشروعات لبعض تفصيل يلي وفيما.  تطوير الوسائط المتعددةع ، ومشروالتحويل الرقمي للصحف ، مشروع  تطوير وتحديث أوعية المعلومات المختلفة

  مستقباًل لتنفيذها  العمادة تخطط
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 المشاريع المستقبلية للعمادة ( 11) جدول                                                                   
 

مكتبات الجامعة تطوير( 2) مشروع  عنوان المشروع  

.انشاء مكتبة طبية تخدم جميع الكليات الصحية تسعي العمادة في هذا المشروع إلى   التعريف بالمشروع 

  دين انشاء مكتبة طبية موحدة داخل الحرم الجامعي وبالقرب من الكليات الصحية ومستشفى الملك خالد الجامعي لمواجهة الزيادة في عدد المستفي :يهدف المشروع إلى
 .المكتبة الطبية وكذلك التوسع في أوعية المعلومات المختلفة التي تخدم الكليات الصحية من خدمات 

 المشروعأهداف 

   أدورا 6مكون مبني المكتبة إنشاء. 
 لخدمة روادها  ح باستغاللها على الوجه األمثلبالمكتبة بما يسم توزيع أوعية المعلومات. 
  للقراءة واإلنترنتتحديد قاعات منفصلة للطالب والطالبات .  
  تزويد القاعات بغرف قراءة فردية وجماعية  ذات جودة عالية  ، وتزويدها بالبنية التحتية التقنية الالزمة 

 

 الخطة التنفيذية للمشروع

4 سنوات   زمن المشروع 

 

 
 

 

المكتبات شؤون لعمادة التقنية التحتية البنية تطوير( 0) مشروع  عنوان المشروع  

  يشمل هذا المشروع جانبين : 
 والخارجيين المحليين الناشرين من الجديدة والمراجع الكتب خازن الفنية لإلجراءات الكتروني نظام إنشاء. 
 الراديو موجات باستخدام الكتب تعريف تقنية تطبيق  RFID . 

 التعريف بالمشروع

  :يهدف المشروع إلى 
 الناشرين مع والتعاقد ، النظام داخل وتكشفيها وتسجيلها الجديدة الكتب مع التعامل يسهل بحيث الكتروني نظام إنشاء خالل من العمادة داخل الفنية االجراءات  قسم تطوير 

 .  بسهولة منهم تصدر التي والمراجع الكتب من انتاجهم وشراء والدوليين المحليين

 المشروعأهداف 
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 التالية االجراءات المشروع خطة تتضمن
  االلكترونية والمراجع الكتب خازن

 جديدة كتب وشراء التعاقد وإجراءات بالمكتبة، الفنية االجراءات وتحديد حصر . 
 التقنية وشراء الملحقة واألجهزة النظام مواصفات وضع  . 
 بالنظام لربطهم مع  الناشرين المحليين والخارجيين  لقاءات وعقد النظام وتشغيل تثبيت  

للمشروعالخطة التنفيذية   

 ميزانية المشروع ريال سعودى  202220222

 زمن المشروع سنوات  1

المكتبات شؤون لعمادة التقنية التحتية البنية تطوير( 0) مشروع  عنوان المشروع  

  يشمل هذا المشروع جانبين : 
 والخارجيين المحليين الناشرين من الجديدة والمراجع الكتب خازن الفنية لإلجراءات الكتروني نظام إنشاء. 
 الردايو موجات باستخدام الكتب تعريف تقنية تطبيق  RFID . 

 التعريف بالمشروع

  :يهدف المشروع إلى 
 تقنية إدخال خالل من الكتب إدارة تطوير RFID  المكتبة لمحتويات اآللى والجرد ، والتسرب  الضياع من وحمايتها وتتبعها الكتب على التعرف يتم بحيث . 

 المشروعأهداف 

 التالية االجراءات المشروع خطة تتضمن
  RFID تقنية

 تقنية وشراء لألجهزة المواصفات وتحديد لألرفف إعادتها وإجراءات الكتب حصر   RFID 
 النظام وتشغيل األمان محتويات وتجريب وتثبيت ، التقنية لتركيب الكتب تجهيز. 
 النظام باستخدام بالمخازن الجرد عمليات وتنفيذ بالمكتبات الكتب على التعرف تنفيذ  . 

 الخطة التنفيذية للمشروع

 1.111.111  ميزانية المشروع ريال سعودى 

 زمن المشروع سنوات  1
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الجامعة بمكتبات المعلومات ألوعية الرقمي التحول( 2) مشروع  عنوان المشروع  

 جوانب ثالثة المشروع هذا يشمل  : 
  تطوير وتحديث أوعية المعلومات المختلفة 
 التحويل الرقمي للصحف 
  تطوير الوسائط المتعددة 

 التعريف بالمشروع

  :يهدف المشروع إلى 
 واألجنبية العربية والمراجع والدوريات الحكومية والمطبوعات المخطوطات وتشمل المختلفة المعلومات أوعية وتحديث تطوير . 

 المشروعأهداف 

 خطة المشروع االجراءات التاليةتتضمن 
 تطوير وتحديث أوعية المعلومات المختلفة 
  حكومية ومطبوعات ومخطوطات وأجنبية عربية ودوريات مراجع من المختلفة المعلومات أوعية من المكتبة محتويات حصر. 
  الجامعة بنظام وربطها النظام على ووضعها االلكترونية الصيغة إلى المعلومات أوعية جميع تحويل  . 
 للمجالت االلكترونية الملفات وشراء ، بالنظام وربطها وإتاحتها واألجنبية العربية اإللكترونية المعلومات وأوعية قواعد من المزيد في االشتراك (back files  )آلخر 

  .سنوات خمس

 الخطة التنفيذية للمشروع

 202220222   ميزانية المشروع ريال سعودى 

المشروعزمن  سنوات  1  
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الجامعة بمكتبات المعلومات ألوعية الرقمي التحول( 2) مشروع  عنوان المشروع  

 جوانب ثالثة المشروع هذا يشمل  : 
  تطوير وتحديث أوعية المعلومات المختلفة 
 التحويل الرقمي للصحف 
  تطوير الوسائط المتعددة 

 التعريف بالمشروع

  :يهدف المشروع إلى 
 واألجنبية العربية والمراجع والدوريات الحكومية والمطبوعات المخطوطات وتشمل المختلفة المعلومات أوعية وتحديث تطوير . 

 المشروعأهداف 

 تتضمن خطة المشروع االجراءات التالية
 تطوير وتحديث أوعية المعلومات المختلفة 
  حكومية ومطبوعات ومخطوطات وأجنبية عربية ودوريات مراجع من المختلفة المعلومات أوعية من المكتبة محتويات حصر. 
  الجامعة بنظام وربطها النظام على ووضعها االلكترونية الصيغة إلى المعلومات أوعية جميع تحويل  . 
 للمجالت االلكترونية الملفات وشراء ، بالنظام وربطها وإتاحتها واألجنبية العربية اإللكترونية المعلومات وأوعية قواعد من المزيد في االشتراك (back files  )آلخر 

  .سنوات خمس

 الخطة التنفيذية للمشروع

 1.111.111  ميزانية المشروع ريال سعودى 

 زمن المشروع سنوات  1
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الجامعة بمكتبات المعلومات ألوعية الرقمي التحول( 2) مشروع  عنوان المشروع  

 جوانب ثالثة المشروع هذا يشمل  : 
  تطوير وتحديث أوعية المعلومات المختلفة 
 التحويل الرقمي للصحف 
  تطوير الوسائط المتعددة 

 التعريف بالمشروع

  :يهدف المشروع إلى 
 الخاصة المحاكاة وبرامج المدمجة واألقراص  األشعـة وأفالم الملونة والشرائح المسموعة، واألشرطة المرئية واألفالم األشرطة:  وتشمل المتعددة الوسائط  تطوير 

 .  الخاصة االحتياجات ذوى أو العاديين بالمستفيدين

 أهداف المشروع

 تتضمن خطة المشروع االجراءات التالية
  تطوير الوسائط المتعددة 
 المتعددة الوسائط من والعمادات الكليات احتياجات وشراء وتحديد حصر  . 
 الكترونيًا بالقسم المتوفرة الوسائط ونقل وتجهيزه المتعددة الوسائط قسم هيكلة إعادة  
 وتوفيرها المتعددة الوسائط وإنتاج نسخ أجهزة مواصفات تحديد. 
 بهم الخاصة االطالع وأدوات باألجهزة الخاصة االحتياجات ذوى ركن تجهيز  . 

 الخطة التنفيذية للمشروع

 002220222    ميزانية المشروع ريال سعودى 

 1  زمن المشروع سنوات 


