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 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 
 

رقم 

 الجدول 
 الصفحة عنوان الجدول 

 

رقم 

 الجدول 
 الصفحة عنوان الجدول 

 21 11 مكتبات الجامعة : حقائق وارقام 1
عدد األجهزة الخاصة لذوي االحتياجات 
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45 
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4 
عدد أوعية املعلومات التي تم تأمينها 

 وفهرستها.
22 24 

عدد مطبوعات اإلهداء والتبادل الصادرة 

 من العمادة .
52 

5 

في  األجنبية املقتناةعدد الكتب العربية و 

مكتبات الجامعة حسب توزيعها على 
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 53 عدد مطبوعات اإلهداء الواردة. 25 23
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 61 عدد املوظفين في مكتبات الجامعة. 31 30 عدد الرسائل الجامعية. 11
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 واالداريين
67 

16 
إجمالي املبالغ املنصرفة لشراء أوعية 
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

 

 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص الحمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان مالم يعلم، والصالة والسالم على نبينا محمد

مي   يالنب
ُ
 الذي علم األمة مفاتيح طلب العلم، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: األ

ه، 1439/1440السنوي لعمادة شؤون املكتبات للعام الجامعي  ريسرني تقديم التقريف

من البيانات واملعلومات حول العمادة، ونظامها الفني واإلداري، ومقتنياتها العلمية للعديد  املتضمنو 

قدمتها لكل من يطلب العلم واملعرفة، باإلضافة إلى أنشطتها الثقافية  والتعليمية، وخدماتها التي

واإلجتماعية، لتحقيق أهداف ورسالة الجامعة، وما يتوافق مع رؤية ورسالة العمادة وتخطيطها 

 االستراتيجي للوصول الى التميز العاملي والريادة العربية في مجال املكتبات واملعلومات.

ملن كان دعمهما متواصل  والعرفان م بوافر التقدير وجزيل الشكرإال أن أتقد ال يسعنيو 

، معالي مدير الجامعة، وسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،وعونهما مساند

اللذان كانا يشملونا بعنايتهما وتوجيههما لتحقيق األهداف التي تسعى إليها جامعتنا العريقة لتكون 

 لعاملية.سباقة نحو الريادة ا

أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر االمتنان لكافة منسوبي ومنسوبات العمادة  ال يفوتنيكما 

األكفاء على جهودهم املخلصة وخدماتهم الجليلة وأدائهم املتميز وتفانيهم في العمل، مما كان له األثر 

والجودة من  الطيب والفعال في تحقيق تلك اإلنجازات، والشكر موصول ملنسوبي وحدة التطوير

 موظفين وموظفات ملا بذلوه من جهد في إعداد هذا التقرير.

 عميد شؤون املكتبات

 الزامل أ.د. منصور بن عبد هللا

 كلمة العميد
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

 

 
ُ
وذلك هـ، 1440هـ/ 1439نهاية العام الجامعي بعد التقرير السنوي لعمادة شؤون املكتبات ا

 وفروع بجمع البيانات من وحدات وأقسام تمو  ،واالجتماعية للعمادةلرصد األعمال اإلدارية والفنية 

 العمادة املختلفة، وتحليلها وترتيبها وتقديمها في هذا الشكل املبسط، وهو يتكون من سبعة أقسام: 

 .تعريف بالعمادة .1

 .والقرارات اإلدارية واللجان املكونة التنظيمي الهيكل .2

 .مقتنيات مكتبات الجامعة وإنجازاتها  .3

 .تبية وانجازاتهاالخدمات الفنية واملك .4

 . القوى العاملة  .5

 .   األنشطة والفعاليات   .6

 .مؤشرات األداء .7
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 تعريف بالعمادة
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 
 

 

 مكتبات فروع الجامعة خارج منطقة الرياض. مكتبه باإلضافة إلى 18 تاريخهاعدد املكتبات التي أنشأتها الجامعة عبر   

نشئت
ُ
 تشرف على جميع شؤون املكتبات وتعمل على تحقيق أهدافها.و م.  1974هـ /  1394عام  عمادة شؤون املكتبات أ

 (.مكتبات للطالب فرعية 5مكتبات للطالبات فرعية +5مركزية باملدينة الجامعية + 2مكتبة )12 الجامعةالعدد الحالي ملكتبات 

 للعمليات الفنية والخدمات املكتبية والشؤون اإلدارية والخدمات املساندة. وشعبةوحدة  33 العمادةواالقسام والفروع في  عدد الوحدات

واإلداريين،  موظًفا وموظفة من املتخصصين في املكتبات واملعلومات، وذوي الخبرة في مجال املكتبات واملعلومات والفنيين 398/  العدد الحالي للعاملين
 %.   24.62متخصص باملكتبات بنسبة  118منهم 

.2317488عنواًنا تقع في    1065179جمالي جميع أوعية املعلومات    / إ
ً
 مجلدا

 مجلًدا. 1737443تقع في  واألجنبية،عنواًنا من الكتب العربية  731529/العربية واألجنبية      عدد الكتبجمالي إ

 قاعدة بيانات ببليوجرافية للنصوص الكاملة.   159 بها /املشتركة  عدد قواعد املعلومات

 
ً
 حسب تقدير البوابات األمنية اإللكترونية. 860088/  املستفيدون من مكتبات الجامعة سنويا

ً
 سنويا

ً
 مستفيدا

، تحتـوي  85436/   املساحة الكلية للمكتبات التابعة لعمادة شؤون املكتبات 
ً
 مربعا

ً
 للقراءة. 3145على  مترا

ً
 مقعــدا

 ( مكتبات الجامعة: حقائق وأرقام1جدول )

نشئت عام  أول مكتبة بالجامعة
ُ
 .م مع بداية إنشاء الجامعة1957هـ / 1377أ

 ساعة 14/  ساعات العمل

يمكن الحصول على بيانات تفصيلية من موقع العمادة ببوابة الجامعة على 

 https://library.ksu.edu.sa/arاإلنترنت: 

https://library.ksu.edu.sa/ar
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

أنشأت جامعة امللك سعود مكتباتها من أجل اإلسهام في تحقيق أهداف الجامعة في املجاالت 

 في دعم العملية الثالثة: التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع، حيث تؤدي املكتبات 
ً
 رائدا

ً
دورا

 في العالقة بين الطالب واألستاذ واملجتمع، فاملكتبة هي
ً
 مهما

ً
املرجع الرئيس  التعليمية، وجسرا

قدمه من خدمات مختلفة، وبما توفره من مصادر 
ُ
للخدمات املعلوماتية األكاديمية للجامعة بما ت

 مع على حد سواء.املعرفة واملعلومات للطالب وعضو هيئة التدريس واملجت
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

وأصبح ملكتبات الجامعة   م(.1974هـ ) 1394بجامعة امللك سعود عام  املكتبات عمادةأنشئت 

 
ً
عرف بإدارة املكتبات" وتشرف كيان أكاديمي ممثال

ُ
العمادة  في مجلس الجامعة، بعد أن كانت إدارة ت

 على جميع 
ً
 وإداريا

ً
، ن مركزية وعشر مكتبات فرعيةمكتبتيبمدينة الرياض،  مكتبات الجامعةفنيا

معارض املشاركة في ولة عن ؤ باإلضافة إلى األقسام الفنية واإلدارية والخدمات املساندة، كما أنها املس

، باإلضافة إلى تمثيل الجامعة على املستويات الوطنية واإلقليمية والعربية املحلية والدوليةالكتب 

 وخدماتها.ات العالقة بأنشطة املكتبات والدولية في كافة املناسبات والفعاليات ذ

 في مجال املكتبات واملعلومات "
ً
 والريادة عربيا

ً
 "التميز عامليا

 

توفير خدمات معلوماتية ذات جودة عالية لدعم العملية التعليمية والبحثية في الجامعة واملجتمع،  "

 "متميزة وشراكات محلية وعاملية هادفة من خالل ما تمتلكه املكتبات من أنظمة متطورة وموارد بشرية
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

تستند العمادة في تحقيق رؤيتها اإلستراتيجية ورسالتها إلى مجموعة من القيم التي تحدد مسار 

 العمادة وتتمثل هذه القيم فيما يلي:

مالقي

تتبنى العمادة:الجودة

مفهوم الجودة كأساس 
لخدماتها املقدمة، وذلك

يس من خالل إلتزامها بمقاي

.عاملية رفيعة املستوى  املسؤولية 

تلتزم :االجتماعية

العمادة بدورها املجتمعي

الهام، من خالل تعزيز 

الثقافة املجتمعية في
.القراءة واإلطالع والبحث

رى ت: التطوير املستمر

ق العمادة أن سبيلها لتحقي
الريادة والتميز يتحقق من
ا خالل التطوير املستمر مل

تقدمه من خدمات، ومواكبة
جميع املستجدات في مجال

.املكتبات وعلم املعلومات

ة الشفافية واملساءل

 تلتزم العمادة إ: واإللتزام
ً
لتزاما

 بعرض فكرها ومقتنيات
ً
ها راسخا

لقياس ومنشوراتها على املستفيدين

املية مقدار إسهاماتها في املعرفة الع

أعلى وتقييمها، ويلتزم منسوبيها ب

درجات األمانة واملسؤولية 

.واألخالقيات املهنية

:بيئة عمل محفزة

وجب العمل باملكتبات يست
يز ضرورة العمل على التحف

حقيق اإلحترافي املستمر لت

.  أهدافه بيسر وسهولة

ز تعزي:العمل الجماعي

يق مفهوم العمل بروح الفر 
الواحد، ومشاركة األفكار

والخبرات واملعارف بين

ضل املوظفين لتحقيق أف
.النتائج واإلنجازات

إلى تسعى العمادة:التميز

التميز من خالل اإللتزام
ية في بأرقى املقاييس الفكر 

توفير مصادر التعليم

.والتعلم



 

 
 

15 

 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

أهدافها تحقيق العالقة إلى  تسعى عمادة شؤون املكتبات ومن خالل التنسيق مع الجهات ذات

  :هـ وهي1445اإلستراتيجية وذلك بنهاية عام 

األهداف 

ية اإلستراتيج

للعمادة

تطوير البنية 

ات األساسية ملكتب

ق الجامعة بما يتواف

ة واملعايير العاملي

.للمكتبات
تعزيز الثقافة 

املجتمعية في 

القراءة واالطالع 

.والبحث

ات التعاون مع املكتب

املحلية والعاملية

وفتح مجاالت 

.الشراكة والتوأمة

ز املساهمة في تعزي

مصادر البحث 

العلمي والتعليم 

 .والتعلم

نية تعزيز الكفاءة الف

واإلدارية ملنسوبي

. ةاملكتبات الجامعي

التحول نحو بيئة

تقنية متكاملة 

 .ملكتبات الجامعة
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

  
والقرارات  الهيكل التنظيمي

 المكونة اللجاناالدارية و
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمادة شؤون املكتبات

 واإلعالموحدة العالقات العامة 

 إدارة العمادة وكالة العمادة ملكتبات الطالبات وكالة العمادة ملكتبات الطالب

 ة العمليات املتخصصةوحد

 وحدة خدمات املستفيدين

 وحدة اإلهداء والتبادل

 وحدة املكتبات الفرعية وحدة القاعات

 للطالب

 وحدة املخطوطات واملجموعات الخاصة

 وحدة اإلحصاء واملعلومات

 وحدة التطوير والجودة

 إدارة العمادة ملكتبات الطالبات

 وحدة الشؤون اإلدارية مكتب مساعدة الوكيلة

 وحدة الشؤون املالية
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد أصدر معالي مدير الجامعة
 
 من القرارات اإلدارية للعمادة: ا

منصور بن عبد هللا الزامل /الدكتور األستاذ  تعيين  
ً
  مشرفا

ً
 على عاما

 اعتبار  عام ملدة املكتبات نشؤو  عمادة
ً
 .ه1440/  11/  4 من ا

 تجديد تكليف الدكتورة / سلمى بنت محمد هوساوي مساعدة

 من 
ً
لوكيلة عمادة شؤون املكتبات للطالبات ملدة عام اعتبارا

 ه. 16/6/1440

إلدارة العمادة تجديد تكليف األستاذ / عمر بن ناصر ال 
ً
دخيل مديرا

 من  عام ملدة
ً
 ه.1440/  5 / 29اعتبارا

 

 أ 
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجنة دراسة العروض املقدمة لتنفيذ األعمال واملشتريات عن 

 طريق الشراء املباشر:

 

مدير الجامعة رقم معالي تم تشكيل اللجنة بناء على قرار 

 هـ  لدراسة العروض :11/6/1437بتاريخ  231774/57/2

 وتضم في عضويتها كل من :

 

 1 وكيل العمادة ملكتبات الطالب ا ً رئيس

 
ً
 2 مدير اإلدارة عضوا

 
ً
 3 املشرف على وحدة تقنية املعلومات عضوا

 
ً
 4 املشرف على وحدة الفروع عضوا

 
ً
 5 املشرف على وحدة اإلجراءات الفنية عضوا

 
ً
 6 سكرتير وكيل العمادة ملكتبات الطالب سكرتيرا

 

 ب 
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقتنيات مكتبات الجامعة 

 وانجازاتها
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد بلغ إجمالي عدد عناوين الكتب الواردة  ،لمعرفة البشرية في جميع التخصصاتتمثل الكتب الرصيد األساس ي ل

( عنواًنا من الكتب العربية 19430)هـ 1440هـ/ 1439ملكتبات الجامعة عن طريق الشراء أو اإلهداء خالل عام 

 ( مجلًدا من الكتب العربية واألجنبية موزعة كالتالي:66549واألجنبية تقع في )

 يانات ادناه عدد الكتب العربية واألجنبية الواردة ملكتبات الجامعة عن طريق الشراء أو اإلهداء.وتوضـح الب

 هـ4014هـ/ 9143( عدد الكتب الواردة ملكتبات الجامعة عن طريق الشراء واإلهداء خالل عام 2جدول )

 النوع
 اإلجمالي كتب أجنبية كتب عربية

 نسخة عنوان نسخة عنوان نسخة عنوان

 53672 9770 4513 1694 49159 8076 اءشر 

 12877 9660 3052 14 9825 9646 إهداء

 66549 19430 7565 1708 58984 17722 املجموع
 

 هـ /1439وهـ، 1439هـ / 1438وفي املقارنة السنوية لعدد الكتب الواردة عن طريق الشراء واالهداء، لعامي  -

، 8159+هـ، فقد بلغ الفارق )1440
ً
 ( مجلد.19156+)( عنوانا
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 هـ1440هـ/ 1439( املقارنة السنوية في عدد الكتب الواردة لعام 3جدول )

 السنة
 املجموع الكتب األجنبية الكتب العربية

 مجلد عنوان مجلد عنوان مجلد عنوان

 47393 11271 1809 909 45584 10362 هـ1439هـ / 1438

 66549 19430 7565 1708 58984 17722 ه1440/  ه1439

 19156+ 8159+ 5756+ 799+ 13400+ 7360+ معدل التغير

 

 :للعام الحالي إجمالي عدد األوعية التي أمنتها وفهرستها عمادة شؤون املكتبات-2

 ( 19890بلغ اجمالي عناوين الكتب والدوريات التي تم تأمينها 
ً
 واجنبيا

ً
 عربيا

ً
( 68275بعدد نسخ ) ،( عنوانا

 نسخة.

   17164تم فهرسته عمادة شؤون املكتبات من كتب ودوريات عربية وأجنبية )وبلغ عناوين ما 
ً
 ،( عنوانا

 (. 4انظر جدول ) ،( نسخة52267بعدد نسخ )
 

 هـ1440هـ/ 1439( عدد أوعية املعلومات العربية واألجنبية التي أمنتها وفهرستها العمادة لعام 4جدول )

 نوع الوعاء م
 

 الكتب والدوريات

 االتي تم تأمينه

 اجمالي الكتب

 التي تم فهرسته

 نسخة عنوان نسخة عنوان

 45565 14281 58984 17722 الكتب العربية 1

 4986 2427 7565 1708 الكتب االجنبية 2

 1716 456 1716 456 الدوريات العربية 3

 - - 10 4 الدوريات االجنبية 4

 52267 17164 68275 19890 اإلجمالي
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 تب العربية واألجنبية املقتناه في مكتبات الجامعة حسب توزيعها على املكتبات خالل بلغ عدد عناوين الك

، تقع في )731529هذا العام )
ً
، انظر جدول )( 1737443( عنوانا

ً
 (.  5مجلدا

 هـ1440هـ/ 1439( اجمالي عدد الكتب العربية واألجنبية في مكتبات الجامعة حسب توزيعها على املكتبات خالل العام 5جدول )

 مجلدات اجنبي عناوين اجنبي مجلدات عربي عناوين عربي الكتب
اجمالي 

 العناوين

اجمالي 

 املجلدات

 1107245 466347 497886 256981 609359 209366 مكتبة امللك سلمان املركزية

مكتبة كلية الطب بمستشفى 

 امللك خالد الجامعي
83 97 3166 4222 3249 4319 

د مكتبة مستشفى امللك عب

 العزيز الجامعي
927 1311 4938 7617 5865 8928 

العلوم الطبية مكتبة كلية 

 التطبيقية )طالب( 
83 107 1219 1845 1302 1952 

مكتبة كلية الدراسات التطبيقية 

 و خدمة املجتمع )طالب( 
2928 4585 169 212 3097 4797 

 بالرياض مكتبة كلية املجتمع

 )طالب( 
6991 15707 1185 2911 8176 18618 

 13452 7049 1150 579 12302 6470 مكتبة السنة األولى املشتركة

 530356 211410 126464 85881 403892 125529 املكتبة املركزية للطالبات

مكتبة كلية الدراسات التطبيقية 

 وخدمة املجتمع )طالبات(
10152 24032 1517 2485 11669 26517 

 366 242 364 240 2 2 مكتبة كلية التمريض )طالبات(

مكتبة كلية طب األسنان 

 للطالبات
169 323 3794 7928 3963 8251 

مكتبة كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية )طالبات(
780 1393 8380 11249 9160 12642 

 1737443 731529 664333 368049 1073110 363480 اإلجمالي
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

وذلك ملا تتميز به من عمق املعالجة والجدة والحداثة  ،عاملنا املعاصرتعد الدوريات من أهم مصادر املعلومات في 

والتواتر في اإلصدار. وقد بلغ إجمالي عدد عناوين الدوريات العربية واألجنبية الورقية التي اقتنتها العمادة لهــذا 

 (.6)كما هو موضح بجدول  ،(1726( دورية عربية وأجنبية بعدد مجلدات )460الـــــعـــــام )

 هـ1440هـ/ 1439( عدد الدوريات العربية واألجنبية املقتناه بمكتبات الجامعة للعام 6جدول )

 عدد املجلدات عدد العناوين مصدر االقتناء الدوريات لغة

 الدوريات العربية
 1350 136 اشتراك

 366 320 اإلهداء و التبادل

 الدوريات األجنبية
 - - اشتراك

 10 4 اإلهداء و التبادل

 1726 460 املجموع الكلي

العربية إشتراك

%

العربية إهداء وتبادل

21%

األجنبية إشتراك

%

األجنبية إهداء وتبادل

1% الدوريات العربية واألجنبية

العربية إشتراك العربية إهداء وتبادل األجنبية إشتراك األجنبية إهداء وتبادل
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

وإنجازات  تعد املطبوعات الحكومية من أهـم أوعـيـة املعــلومات الرســمــية الـــمــوثــقــة للباحثين، إذ إنها تتناول أنشطة

تى الدولية، وبلغت جملة عناوين املطبوعات الحكومية ح سواء املحلية أو العربية املؤسسات والهيئات املختلفة،

، 129751هذا العام )
ً
 وأجنبيا

ً
 بمشروع فهرسة  (. 7كما هو مبين في جدول )( عنواًنا عربيا

ً
وتقوم العمادة حاليا

 ورقمنة جميع املطبوعات الحكومية القديمة لسهولة الوصول اليها من قبل الباحثين.

 هـ1440 /هـ1439( إجمالي عدد املطبوعات الحكومية بمكتبات الجامعة للعام 7جدول )

 النـــــــوع
 العدد بالعنوان

 املجموع أجنبي عربي

 0 0 0 املطبوعات الحكومية لهذه السنة

 129751 - - إجمالي العام املاض ي

 129751 - - اإلجمالي الحالي
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 من إدارة الجامعة ألهمية التراث اإلسالمي املخطوط، وماله من مكانة كبيرة في مجال البح
ً
ث العلمي املعاصر، إدراكا

 ُيعنى بشؤون املخطوطات العربية، ويهتم باملخطوطات من خالل جمع1390فقد أسست في سنة 
ً
النسخ  هـ قسما

األصلية واملصورة، وحفظها، وصيانتها، وفهرستها، وإتاحتها للباحثين.  وقد بلغ عدد املخطوطات والوثائق بمكتبات 

 (.8قة، كما هو مبين في جدول )( مخطوطة ووثي89525الجامعة لهذا العام )

 

 هـ1440هـ/ 1439( عدد املخطوطات والوثائق بمكتبات الجامعة للعام 8جدول )

 اإلجمالي عدد النوع

 11414 مخطوطات أصلية

82827 
مخطوطات غير أصلية مصورة على وسائط رقمية 

 وميكروفيلم
69380 

 
 
 2033 املخطوطات املصورة ورقيا

 4861 ةالوثائق األصلي
6698 

 1837 الوثائق املصورة

 89525 اإلجمالي
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

لكل مكتبة مقتنيات تعتز بها وتعدها أثمن محتوياتها، وتجتهد في إبرازها واملحافظة عليها، ولذلك تعتبر املجموعات 

ون املكتبات الخاصة في املكتبات هي العنوان األبرز عند الحديث عن الكتب الثمينة والقيمة، وقد قامت عمادة شؤ 

بجامعة امللك سعود بإنشاء وحدة املجموعات الخاصة تشتمل على قاعات النوادر واملكتبات التذكارية ومحدودة 

، ومكتبات خاصة  170االطالع واألطالس في مكتبات الجامعة ملا تحويه من كتب مطبوعة نادرة تمتد ألكثر من 
ً
عاما

تذكارية )كالشيخ العالمة حمد الجاسر، ومعالي د. عبدالعزيز  مكتبة 11ووقفية لشخصيات اعتبارية هامة بلغت 

الخويطر واملؤرخ األديب خير الدين الزركلي، وغيرهم(، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء هذه القاعات للقيام بمهام 

إتاحتها ألهل العناية واالهتمام بهذه الكنوز التراثية لتنظيمها وترتيبها وحفظها وصيانتها واالشراف عليها وإبرازها، و 

االختصاص بما ال يؤثر على سالمتها مع املحافظة على حقوق املكتبة والجامعة العلمية واألدبية واملالية، وأيضا 

تقديم جميع الخدمات املتعلقة بالباحثين والباحثات من هيئة التدريس واملوظفين وطالب الجامعة واملواطنين 

ير وجميع ما يلزم، وتهدف هذه الوحدة إلى املساهمة الفاعلة واملساعدة واملقيمين وجميع املهتمين كاالطالع والتصو 

لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف العمادة والجامعة، وتتبع الوحدة في ترتيب موادها تصنيف ديوي العشري لكل 

 مجموعة ويمكن البحث عنها عبر النظام اآللي ملكتبات الجامعة على االنترنت.

 ( مجلد.33516في ) ،( عنوان23096الكتب التذكارية ) ويبلغ اجمالي عدد عناوين

 (.9الجدول ) انظر 
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 هـ1440هـ/ 1439( عدد املكتبات التذكارية بمكتبات الجامعة للعام 9جدول )

 مجلد عنوان املكتبة

 5797 4588 الخويطر بن عبدهللا الدكتور عبدالعزيز معالي مكتبة 

 3055 2099 مكتبة العالمة خيرالدين الزركلي

 10422 6995 املطروديبن إبراهيم سليمان الشيخ مكتبة 

 1052 658 محمد بن عبد الرحمن العبيكانالشيخ مكتبة 

 1146 737 العقيلي بن أحمد محمدالشيخ مكتبة 

 6835 4621 حمد الجاسرمكتبة الشيخ العالمة 

 1542 875 حمود البدراألستاذ الدكتور مكتبة 

 1842 1114 حسن آل الشيخمكتبة الشيخ عمر بن 

 176 78 الجبر بن حسن محمدمعالي الدكتور  مكتبة 

 1555 1277 الشمالنبنت صالح  مكتبة الدكتورة نورة

 94 54 وليد الظاهراألستاذ مكتبة 

 33516 23096 اإلجمالي
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

باعة في أي بلد في العالم، وقد ينخفض املطبوعات النادرة هي املطبوعات املنشورة في املائة سنة األولى من تاريخ الط

حفظ 
ُ
هذا املدى الزمني إلى خمسين سنة في بعض الدول حديثة العهد بالطباعة مثل دول الخليج العربي. وت

باإلضافة الى املكتبات التذكارية والكتب محدودة االطالع  الخاصة،املجموعات بوحدة املطبوعات النادرة 

املتاحة بمكتبات الجامعة  ومحدودة االطالع واالطالس ـدد عناوين الكتب النادرةوقد بلــغ إجمالي عـ واالطالس،

 (.10كما هو مبين في جدول ) مجلًدا (23311( عنواًنا، تقع في )9922)

 

 هـ1440هـ/ 1439بمكتبات الجامعة للعام ومحدودة االطالع واالطالس النادرة ( عدد الكتب 10جدول )

 النوع
 لياالجما اجنبي عربي

 مجلد عنوان مجلد عنوان مجلد عنوان

 10203 4965 1177 780 9026 4185 الكتب النادرة

 12210 4314 2718 1386 9492 2928 الكتب محدودة االطالع

 898 643 6 6 892 637 األطالس

 23311 9922 3901 2172 19410 7750 اإلجمالي
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

عد الرسائل أو األطروحات الجامعية من أقوى 
ُ
مصادر املعلومات وأقربها إلى روح البحث العلمي، وذلك ملا تتميز به  ت

 من توافر املنهجية ودقة التحكيم. وقد بلغ إجمالي عدد عناوين الرسائل الجامعية الورقية العربية واالجنبية

، تقع في )16633)
ً
بمكتبات  ( يبين عدد عناوين ومجلدات الرسائل الجامعية11( مجلًد، وجدول )62372( عنوانا

 هـ.1440هـ/1439الجامعة لعام 

 هـ1440هـ/ 1439( عدد الرسائل الجامعية بمكتبات الجامعة للعام  11 )جدول 

 مجلد عنوان لغة الرسالة

 42329 9952 الرسائل العربية

 20043 6681 الرسائل االجنبية

 62372 16633 االجمالي

العربية

68%

األجنبية

32%

الرسائل الجامعية
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 
ُ
علومات املهمة، حيث يبلغ إجمالي املصغرات الفيلمية األصلية واملصورة املصغرات الفيلمية من مصادر املعد ت

وُيحتفظ بها بوحدة املخطوطات لالستفادة منها  ،( مخطوطة مصورة في وسائط رقمية وفيلميه35810)

 وتصنف املصغرات الفيلمية املوجودة باملكتبة كالتالي: ،واستخدامها

 رة.املصغرات الفيلمية لبعض املطبوعات الناد 

 .املصغرات الفيلمية لبعض الرسائل الجامعية 

 .املصغرات الفيلمية لبعض الصحف السعودية 

( يبين عدد املصغرات الفيلمية بمكتبات 12املصغرات الفيلمية لبعض الدوريات العربية واألجنبية، وجدول )

 هـ.1440هـ/1439الجامعة للعام 

 هـ1440هـ/ 1439ة للعام ( عدد املصغرات الفيلمية بمكتبات الجامع12جدول )

 العدد النوع

 31699 ميكروفيلم

 4111 ميكروفيش

 35810 اإلجمـــــالي

مميكروفيل

89%

ميكروفيش

11%

الفيلميةاملصغرات
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 
ُ
 للمعلومات، وذلك لدورها األساس في تتبع القضايا الجارية واملناسبات ت

ً
 مهما

ً
عد الصحف اليومية مصدرا

دد الصحف املحلية وعدد النسخ بمكتبات ( يبين ع13املختلفة، وما يرتبط بها من مناشط وأحداث، وجدول )

 هـ.1440هـ/1439الجامعة للعام 

 هـ1440هـ/ 1439( عدد الصحف املحلية بمكتبات الجامعة للعام  13 جدول )

 عدد النسخ عدد العناوين النوع

 56 12 اليومية الصحف املحلية

 12 4 املجالت املحلية والثقافية

 68 16 اإلجمالي
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

عد
ُ
الوسائط املتعددة من مصادر املعلومات املهمة ومن أوعيتها الحديثة، ويبلغ إجمالي عدد مقتنيات وحدة  ت

الوسائط املتعددة ومكتبة كلية الطب من األشرطة املرئية )الفيديو( واألفالم واألشرطة املسموعة )الكاسيت( 

( عدد الوسائط املتعددة بمكتبات 14جدول ) مادة تعليمية، ويوضــح (18491)والشرائح امللونة وأفالم األشعـة 

 هـ.1440هـ/1439الجامعة للعام 

  هـ1440هـ/ 1439( إجمالي عدد الوسائط املتعددة بمكتبات الجامعة للعام 14جدول )

 الوحدة العدد النـــــوع

 شريط 6260 أشرطة الفيديو

 فيلم 186 مم 16أفالم 

 فيلم 28 مم 8أفالم 

 شريط 4155 أشرطة تسجيل صوتي )كاسيت(

 فيلم 49 فيلم ثابت

 شريحة 6770 شرائح ملونة

 بكرة 36 ميكروفيلم بكرة

 قرص 102 برنامج حاسب آلي

 بكرة 794 بكرات صوتية

 قرص 111 دي في دي –س ي دي 

 وسيط معلوماتي 18491 املجمـــــوع

 

 

 

 

 

وأشرطة الفيدي

34%

مم16أفالم 

1%

مم8أفالم 

0%

ي أشرطة تسجيل صوت

(كاسيت)

22%

فيلم ثابت

0%

شرائح ملونة

37%

ميكروفيلم بكرة

0%

برنامج حاسب آلي

1%

بكرات صوتية

4% دي في دي–س ي دي 

1%

الوسائط املتعددة
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

عد الخرائط مواد معلو 
ُ
مات بالغة األهمية للباحثين في كثير من مجاالت املعرفة البشرية، مثل الجغرافيا في العلوم ت

االجتماعية، والجيولوجيا في العلوم الطبيعية. وتضم وحدة الخرائط بالطابق الثالث بمكتبة امللك سلمان املركزية 

افظات باململكة وخريطة للقرى والهجر ( نسخة، تشمل خرائط للمناطق الكبرى واملح898( عنوان، في حوالي )643)

باململكة، خريطة للدول العربية خريطة لدول العالم باللغة العربية وخريطة لدول العالم باللغة اإلنجليزية، كما 

 من األطالس، وزودت وحدة الخرائط 
ً
 من املخططات الهندسية ملناطق اململكة، وعددا

ً
تضم الوحدة عددا

قاة ذات املقاسات املختلفة واملناسبة وذلك لتقديم خدمة متميزة لرواد املكتبة بمجموعة من الخرائط املنت

 واملستفيدين.
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

. 2317488( عنواًنا تقع في )1065179بلغ اجمالي مقتنيات مكتبات الجامعة من جميع أوعية املعلومات )
ً
( مجلدا

 (.15انظر جدول )

هـ ـ4014هـ/ 9143في مكتبات الجامعة للعام  ( إجمالي عدد أوعية املعلومات15جدول )  

 املجلدات العناوين الوعاء

 1737443 731529 الكتب

 143508 25688 املراجع

 62372 16633 الرسائل الجامعية

 89525 89525 املخطوطات

 898 643 الخرائط

 35810 35810 املصغرات الفلمية

 17566 12591 أقراص مدمجة

 129751 122721 املطبوعات الحكومية

 53905 1568 الدوريات

 4908 58 الصحف واملعلومات الصحفية

 18491 18491 الوسائط املتعددة

 23311 9922 املطبوعات النادرة

 2317488 1065179 اإلجمالي
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

ذا العام بلغ إجمالي املبالغ املنصرفة على شراء أوعية املعلومات وصيانة النظام بمكتبات جامعة امللك سعود له

، كما هو موضح في الجدول ادناه.    5726462.21هـ حوالي )1440هـ/ 1439
ً
 ( رياال

 هـ1440هـ/ 1439( إجمالي املبالغ املنصرفة لشراء أوعية املعلومات وصيانة النظام لعام 16جدول )

 املبلغ بالريال السعودي نوع الوعاء مسلسل

 3563905.31 الكتب العربية 1

 1409693.90 بيةالكتب األجن 2

 350000 دوريات عربية 3

 32863 صحف ومجالت وطنية 4

 370000 صيانة النظام اآللي 5

 5726462.21 اإلجمالي

 

 

 

 

 

  

الكتب العربية

62%

الكتب األجنبية

25%

دوريات عربية

6%

صحف ومجالت 

وطنية

1%

صيانة النظام اآللي

6%

املبالغ املنصرفة لشراء اوعية املعلومات وصيانة النظام

الكتب العربية

الكتب األجنبية

دوريات عربية

صحف ومجالت وطنية

صيانة النظام اآللي
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

  

الخدمات الفنية والمكتبية 

 وإنجازاتها
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

مكتبة مركزية  2مكتبة )  12تقدم مكتبات الجامعة خدماتها الفنية واإلرشادية والخدمية لجميع روادها من خالل  

مكتبات للطالب( ،  وأدوات البحـث العلمي الورقي واإللكتروني متوفرة  5مكتبات للطالبات،   5الجامعية،باملدينة 

لجميع الباحثين، وتستخدم مكتبــات الجامعة نظام األرفف املفتوحة ملعظم أوعيـة املعلومات لتيسير االستفادة 

هم وسائـل البحث في مقتنيـات مكتبــات الجامعة من )سينفوني ( ملكتبــات الجامعة أحد أ منها، ويعد النظام اآللي

الكتب واملراجع العربيـة واألجنبيـة التي تغطي معظــم املجاالت املوضوعية للمعرفـة البشرية، وتبلغ املساحة الكلية 

، تحتـوي 85436 للمكتبات التابعة لعمادة شؤون املكتبات) 
ً
 مربعا

ً
 للقراءة، و 3145على ) ( مترا

ً
الجدول ( مقعــدا

 هـ.   1440هـ/1439( يبين املساحة وعدد املقاعد بمكتبات الجامعة خالل العام 17)

وتقدم مكتبات الجامعة خدماتها إلى منسوبي الجامعة من الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس واملوظفين، 

( 
ً
 ل860088غيرهم من الباحثين، وبلغ عدد رواد مكتبات الجامعة سنويا

ً
هـ، 1440هـ / 1439هذا العام ( مستفيدا

 (.18كما هو مبين في جدول )

 

 ساعات العمل باملكتبات الرئيسية

 املكتبة املركزية للطالبات في املدينة الجامعية مكتبة امللك سلمان املركزية

 8050235_  8050529_  8052208 4676148ت: 

Email: library@ksu.edu.sa Email: libraryrs@ksu.edu.sa 

 إلى  8لى الخميس: ألحد إا
 
 إلى  8لى الخميس: األحد إ مساء   9صباحا

 
 مساء   4صباحا

 8061000الرقم املوحد ملكتبات الجامعة 
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 هـ1440هـ/ 1439( مساحة وعدد املقاعد بمكتبات الجامعة خالل العام 17جدول )

 عدد املقاعد 2املساحة باملتر املربع م اسم املكتبة

 1500 52000 ن املركزيةمكتبة امللك سلما

 1018 27250 املكتبة املركزية للطالبات

 82 1584 كلية الطب ومستشفى امللك خالد الجامعي

 18 263 مكتبة مستشفى امللك عبدالعزيز الجامعي

 25 130 )طالب(  -كلية العلوم الطبية التطبيقية

 50 420 )طالب(-كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع

 20 500 شارع الستين –خدمة املجتمع  كلية

 140 682 مكتبة السنة األولى املشتركة

 46 160 مكتبة كلية التمريض )طالبات(

 141 2027 () طالبات دراسات التطبيقية و خدمة املجتمعمكتبة كلية ال

 50 200 مكتبة كلية طب األسنان ) طالبات (

 55 220 طالبات () –مكتبة العلوم الطبية التطبيقية 

 3145 85436 اإلجمالي
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

هـ1440 /هـ1439خالل العام  عدد رواد مكتبات جامعة امللك سعود (18جدول )

 اسم املكتبة م
التقدير 

 اليومي

التقدير 

 الشهري 

التقدير 

 السنوي 

 447948 37329 1623 مكتبة امللك سلمان املركزية 1

 2484 207 9 ةكتبة امللك سلمان املركزيبم القاعة النسائية  2

 330924 27577 1199 املكتبة املركزية للطالبات  3

 8832 736 32 البات(ط)كلية الطب ومستشفى امللك خالد الجامعيمكتبة  4

 480 40 2 مكتبة مستشفى امللك عبد العزيز الجامعي 5

 6000 500 25 )طالب(  -كلية العلوم الطبية التطبيقيةمكتبة  6

 1920 160 8 )طالب(ات التطبيقية وخدمة املجتمعكلية الدراسمكتبة  7

 1200 100 5 )طالب( –كلية خدمة املجتمع مكتبة  8

 39600 3300 165 السنة األولى املشتركةمكتبة  9

 1932 161 7 مكتبة كلية التمريض )طالبات( 10

11 
مكتبة كلية الدراسات التطبيقية و خدمة املجتمع 

 (طالبات)
23 529 6348 

 1932 161 7 تبة كلية طب األسنان ) طالبات (مك 12

 10488 874 38 ) طالبات(العلوم الطبية التطبيقية  كلية مكتبة 13

 860088 71674 3143 اإلجمالي
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 من األعمال لجميع املستفيدين تتمثل في اآلتي: تقدم شعبة
 
 الخدمات املرجعية عددا

 من خالل حضورهم ملكتبات الجامعة، أو  (بشكل مباشر)ين تقديم خدمات مرجعية وإرشادية للمستفيد

 من خالل الهاتف، او الفاكس أو البريد اإللكتروني. (غير مباشر)

 .تيسير مهمة استخدام املكتبة عن طريق اإلرشاد إلى املراجع الورقية املناسبة والتعريف بكيفية استخدامها 

  لمكتبة للوصول إلى احتياجاتهم من املواد املرجعية.كيفية استخدام البحث اآللي لمساعدة الباحثين في 

  الجدد عن كيفية استخدام املكتبة والنظام اآللي باملكتبة. لطالب الجامعةتقديم دورات تدريبية 

 

 :في مجال الخدمات املرجعيةاإلنجازات 

الب أو املرتادين بلغ عدد الخدمات املرجعية املقدمة إلى املستفيدين سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الط

( مكاملة من خالل وحدة االتصال املوحد 2751وتم استقبال ومعالجة ) ،( خدمة20182من خارج الجامعة )

 .للخدمة املرجعية اإللكترونية

 الخدمات املرجعية لهذا العام. ( يبين عدد19وجدول ) 

 دمات المرجعيةالخ أواًل:
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 هـ1440هـ/ 1439( عدد الخدمات املرجعية    للعام 19جدول )

 العدد ةاسم الخدم

 98 املستخرجة من الكتب املرجعية

 11353 املستخرجة من الكتب العامة

 183 املستخرجة من الدوريات العلمية

 2102 املستخرجة من الدراسات  العلمية رسائل الدكتوراه / املاجستير(

 1034 (مخرجات البحث(املستخرجة من نظام البحث اآللي 

 556 م االلكترونياملودعة بالنظاالعلمية الرسائل 

 1140 خدمة مرجعية الكترونية

 667 البريد االلكتروني

 2751 االتصال املوحد

 298 تواصل ) رسائل تنبيه للمستفيدات بتاريخ انتهاء اإلعارة (

 20182 اإلجمالي
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 التصوير العلمي مجموعة من الخدمات للمستفيدين ومنها: شعبةتقدم 

 وغيرها من أوعية املعلومات. والصحف طبوعة من الكتب واملجالتتصوير املواد امل 

 .التصوير الفوتوغرافي امللون وغير امللون 

 وتغليفها بالبالستيك وتجليدها. طباعة الفهارس واألدلة والنشرات وتقارير إدارات وأقسام العمادة 

 .عمل البطاقات الحرارية وتغليفها 

 

 اإلنجازات في مجال التصوير العلمي:

 (.  20( طلبا كما هو مبين بجدول رقم )2525بلغ عدد الطلبات لخدمات التصوير والتغليف والتجليد )

 

 هـ1440هـ/ 1439( توزيع خدمات التصوير العلمي للعام 20جدول )

 عدد الطلبات اسم الخدمة

 2300 التصوير )الفوتوستات( بعدد اللقطات

 225 تغليف الكتب واملذكرات والتقارير

 0 ليدالتج

 2525 اإلجمالي

 

 

 

 خدمات التصوير :ثانيًا
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

 تقدم شعبة الصحف واملعلومات الصحفية مجموعة من الخدمات للباحثين ومنها:

  خدمة االطالع على األعداد الحديثة والقديمة من الصحف املحلية، بما في ذلك الصحف التي توقفت

 داخل وخارج الجامعة.من عن الصدور، والرد على استفسارات الباحثين 

 جموعة مصورة لصحف محلية وورقية وميكروفيلم.توفر م 

 .توفر النسخ املصورة من القصاصات الصحفية وميكروفيلم 

 .االشتراك في الصحف اليومية واألسبوعية السعودية، واملجالت الثقافية املحلية والعربية 

  رقمية ن طريق املكتبة الزاد( للباحثين عأسك )قاعدة توفير خدمة املعلومات الصحفية الرقمية

 .السعودية

 .توزيع الصحف واملجالت الثقافية على املكتبات الفرعية 

  رواد املكتبة يوميا كل صباح.لاتاحة الصحف السعودية 

 

 :الصحف واملعلومات الصحفيةفي مجال اإلنجازات 

 ( 120بلغ عدد املستفيدين من وحدة الصحف.
ً
 ( باحثا

 ( نسخة.2500يكروفيلم )بلغ عدد النسخ املصورة من القصاصات الصحفية وامل 

 

 

 

 

 

 الصحفخدمات  :ثالثًا
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

 

توفر وحدتي ذوي االحتياجات الخاصة بمكتبتي امللك سلمان املركزية واملكتبة املركزية للطالبات العديد من 

(، 21األجهزة لطلبة وطالبات ذوي االحتياجات الخاصة لخدمتهم العلمية واألكاديمية كما هو موضح في جدول )

 512من الوحدة بمكتبتي امللك سلمان املركزية واملكتبة املركزية للطالبات حوالي ) وقد بلغ عدد املستفيدين
ً
( طالبا

.
ً
 وطالبة سنويا

 ( عدد األجهزة الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة21جدول )

 اسم الجهاز م
مكتبة امللك سلمان 

 املركزية

املكتبة املركزية 

 للطالبات

1 
جهاز حاسب آلي محملة علية برامج 

 (Jwes)ئة قار 
6 15 

 10 3 جهاز برايل سينز 2

 10 17 جهاز تكبير محمولة 3

 5 7 جهاز تكبير مكتبي 4

5 
كاميرا قارئة تقوم بتحويل نصوص 

(PDF)   الى(word) 
9 3 

 3 8 جهاز ماسح ضوئي قارئ  6

 1 2 طابعة برايل 7

 - 44 سماعة السلكية 8

 - 10 قواعد شحن سماعات السلكية 9

 - 19 لبث مع سماعاتهجهاز ا 10

 47 125 اإلجمالي 

 

 االحتياجات الخاصةخدمات  :رابعًا
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 يقدم موظفو شعبة اإلعارة مجموعة من الخدمات التالية:

  تقديم خدمات اإلعارة للكتب ومصادر املعلومات املختلفة ملنسوبي الجامعة من طالب وأعضاء هيئة

 التدريس وموظفين، وكذلك الباحثين من غير منسوبي الجامعة.

 يذ اللوائح والضوابط التي تكفل املحافظة على تلك املصادر وإعادتها في الوقت املحدد.تنف 

 .تسجيل بيانات املستفيدين الجدد في النظام اآللي لإلعارة 

 املكتبات بين املتبادلة اإلعارة" طلبات تقديم خدمة "Inter-Library Loan (ILL) شعبة املراجع خالل من. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعارةخدمات  :خامسًا
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

:اإلعارةي مجال فاإلنجازات 

، والجدول )67755بلغ عدد الكتب املعارة لهذا العام من مكتبات الجامعة )
ً
( يبين بيانات اإلعارة للعام 22( كتابا

 هـ1440هـ/1439الجامعي 

 .هـ1440هـ/ 1439( إحصاءات خدمات اإلعارة للعام 22جدول )

 املكتبة
أعضاء هيئة 

 التدريس
 موظفون 

دراسات 

 عليا
 طالب

 من خارج

 الجامعة
 املجموع

 26557 1831 8440 11401 1693 3192 امللك سلمان املركزية مكتبة

 93 1 20 0 65 7 كلية الطب بمستشفى امللك خالد الجامعي مكتبة

 96 0 73 5 11 7 مستشفى امللك عبدالعزيز الجامعي مكتبة

 878 13 297 405 34 129 كلية العلوم الطبية التطبيقية )طالب(  مكتبة

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع  مكتبة

 )طالب(
0 3 0 10 0 13 

 26 0 23 0 2 1 كلية املجتمع )طالب(  مكتبة

 266 0 184 7 33 42 مكتبة السنة األولى املشتركة

 37789 934 12176 22101 783 1795 املركزية للطالبات املكتبة

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع مكتبة

 )طالبات(
46 26 404 788 62 1326 

 552 23 124 297 20 88 كلية التمريض )طالبات( مكتبة

 92 10 48 0 8 26 )طالبات(كلية طب األسنان  مكتبة

 67 0 58 4 4 1 كلية العلوم الطبية التطبيقية )طالبات( مكتبة

 67755 2874 22241 34624 2682 5334 املجموع
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

اآللي واإلنترنت في جميع مكتبات الجامعة، لذلك يمكن البحث في نظام املكتبات اآللي وقواعد  تتوفر وحدات للبحث

( جهاز حاسب آلي، للبحث اآللي بمكتبة امللك سلمان املركزية وذلك 88املعلومات االلكترونية، إذ أتاحت العمادة )

( 
ً
عة البحث اآللي في املكتبة املركزية للطالبات، ( جهاز حاسب آلي في قا57خدمة لجميع رواد املكتبة، كما يوجد أيضا

 وتقدم وحدة البحث اآللي الخدمات التالية:

 .إجراء عمليات البحث واسترجاع املعلومات من خالل النظام اآللي ملكتبات الجامعة أو اإلنترنت 

 .تمكين منسوبي الجامعة من البحث والوصول إلى قواعد املعلومات املتاحة بمكتبات الجامعة 

 

 

  

 البحث اآلليخدمات  :سادسًا
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 من الخدمات لجميع املستفيدين 
ً
قدم للباحثين، تقوم وحدة املخطوطات بتقديم عددا

ُ
في إطار الخدمات التي ت

 تتمثل في اآلتي:

  توفير خدمة االطالع على املخطوطات للباحثين، وتقديم جميع الخدمات املرجعية والبحثية في مجال

 .املخطوطات سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة

 .إعداد وإصدار املجلدات من فهارس املخطوطات وتصنيفها 

 .تصوير املخطوطات للباحثين لغرض البحث أو التحقيق سواء باملسح الضوئي، أو بامليكروفيلم 

 من قسم علم املعلومات عن املخطوطات. تدريب الطالب 

 .استقبال الزيارات والوفود رسمية 

  انات.بيانات الوثائق الخطية في قاعدة البيإدخال 

 .التصوير الرقمي للمخطوطات والوثائق التي تم شرائها 

 .ترميم وتعقيم املخطوطات والوثائق في املعمل الخاص بالوحدة 

 .فهرسة وتصنيف الوثائق خطية أصلية أو فهرسة مختصرة 

 فهرسة وتصنيف املخطوطات والوثائق في موضوع اللغة العربية وعلومها. 

 المخطوطاتخدمات  :سابعًا
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:خطوطات واملجموعات الخاصةاملفي مجال اإلنجازات 

 هـ1440هـ 1439( إنجازات وحدة املخطوطات لعام 23جدول )

 العدد البيان

 10 عدد الباحثين الذين أطلعوا على املخطوطات والوثائق

 0 عدد املخطوطات املضافة للمجموعة ) مخطوطات ورقية(

 38 عدد طلبات التصوير للباحثين

 8760 ملسح الضوئي أو بنسخ ميكروفيلم أو الطباعةعدد لقطات تصوير املخطوطات با

 20 عدد املخطوطات التي تم تحويلها إلى الشكل الرقمي

 460 عدد الوثائق التي تم تحويلها الى الشكل الرقمي

 4000 ُعقمت وُعولجتعدد املخطوطات التي 

 0 املخطوطات االصلية التي تم فهرستها وتصنيفها

 161 فهرستها وتصنيفها الوثائق االصلية التي تم
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تتوفر وحدة اإلجراءات الفنية العمليات الفنية على أوعية املعلومات من فهرسة وتصنيف حيث قامت الوحدة 

 هـ وهي:1439/1440بإنجاز العديد من األعمال خالل العام 

 النادرة لكتبل فهرسة وإعادة ،للدوريات جديدة فهرسة من املعلومات أوعية بعض على العمل تم 

 ملكتبات اآللي النظام في مسماها وتغيير ،التذكارية واملكتبات واالطالس والخرائط االطالع ومحدودة

 .ادناه بياناتها موضحه هي كما ،املجلدات بعدد الجامعة
 

 العمليات واجراء واالطالس والخرائط التذكارية واملكتبات االطالع ومحدودة النادرة الكتب فهرسة إعادة .1

 .عليها لفنيةا
 

 الكتب النادرة
كتب محدودة 

 االطالع
 الخرائط واالطالس املكتبات التذكارية

1615 2556 12623 1 

 

 إعادة فهرسة بعض املطبوعات الحكومية ورقمنتها وإجراء العلميات الفنية عليها. .2
 

 مجلد عنوان

19943 25476 

    

 عليهما الفنية العمليات واجراء ،والصحف العربية الدوريات وتصنيف فهرسة .3
 

 الصحف الدوريات العربية

26892 58 

 اإلجراءات الفنية :ثامنًا



 

 
 

52 
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كتب ومجالت علمية( (للمكتبات األكاديمية دور ثقافي مهم في املجتمع ونشر املعرفة، لذا تهدي الجامعة مطبوعـاتها 

لوطنية والعربية أو التبادل بها مع الجامعات ومراكز البحوث واملؤسسات التعليمية والعلمية على املستويات ا

 بأن 
ً
والدولية، لتصبح مطبوعات الجامعة متاحة للباحثين في املجال األكاديمي وغيره في مختلف أنحاء العالم، علما

عمادة شؤون املكتبات بالجامعة تهدي وتتبادل املجالت العلمية واإلنسانية بجميع تخصصاتها وهى: اآلداب، 

والزراعة، والهندسة، والعمارة والتخطيط، والحاسب، واللغات والترجمة،  والتربية، واإلدارة، والعلوم الطبيعية،

 والسياحة واآلثار، واألنظمة والعلوم السياسية، وطب األسنان .
 

 :اإلهداء والتبادلفي مجال اإلنجازات 

 ( 5795أهدت الجامعة)  
ً
 العلمية املؤسسات من ( جهة52) لـ اصدارات مطبوعات الجامعة، من مطبوعا

 5509) موزعة بين املختلفة ليميةوالتع
ً
 دورية. (286و) ( كتابا

 8721) وفي مجال تبادل املطبوعات تم ارسال حوالي 
ً
الجامعات من كتب ودوريات  إصدارات من ( مطبوعا

وخارجها، كما هو مشار اليه في جدول  اململكة داخل املختلفة العلمية واملؤسسات البحوث وغيرة الى مراكز

(24.) 

 هـ1440هـ/ 1439عدد مطبوعات اإلهداء والتبادل الصادرة من عمادة شؤون املكتبات خالل العام ( 24جدول )

 املجموع دورية كتاب النوع م

 5795 286 5509 إهداء 1

 8721 450 8271 تبادل 2

  بلغ اجمالي عدد اإلهداءات الواردة للعناوين العربية واألجنبية لعمادة شؤون املكتبات من كتب ودوريات

( عنوانا ً، وبلغ اجمالي عدد النسخ العربية واألجنبية لإلهداءات الواردة 9726ومطبوعات حكومية )

 يبين عدد العناوين والنسخ املهداة ملكتبات الجامعة. (25) وجدول ( نسخة. 20677)

 خدمات اإلهداء والتبادل :تاسعًا



 

 
 

53 

 لعمادة شؤون المكتبات 
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 ( بعدد نسخ )66تسلمت العمادة ،
ً
 ( نسخة من اصدارات الجامعة من كتب ودوريات الصادرة7800( عنوانا

 عن أدراه النشر العلمي واملطابع بالجامعة.

 هـ1440هـ/ 1439( عدد مطبوعات اإلهداءات الواردة ملكتبات الجامعة لعام 25جدول )

 نوع الوعاء
عدد العناوين 

 العربية

عدد العناوين 

 األجنبية
 عدد النسخ العربية

عدد النسخ 

 األجنبية

 3042 9454 10 9325 كتب

 10 366 4 320 دوريات

 0 5 0 1 بوعات حكوميةمط

 300 7500 2 64 مطبوعات الجامعة

 3352 17325 16 9710 املجموع

 20677 9726اإلجمالي                                 

 

 ( داخلية وخارجية، وعدد الجهات التي تم التبادل مع 52بلغ عدد الجهات الحكومية واألهلية املهدى لها )

( يبين عدد الجهات التي تبادلت معها العمادة 26رجية، والجدول رقم )( داخلية وخا66مطبوعاتهم )

 وأهدتها.
 

 هـ1440هـ/ 1439( عدد الجهات التي تبادلت معها العمادة وأهدتها لعام 26جدول )

 

 

 

 جهات اإلهداء

 الجامعات

مراكز 

البحوث 

 العلمية

 الهيئات
مدارس 

 ومعاهد
 املجموع جمعيات

1 11 32 6 2 52 

 66 0 2 3 10 51 بادلجهات الت
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

تهتم عمادة شؤون املكتبات بإتاحة فرص التدريب في مكتباتها املركزية والفرعية لطالب وطالبـات قسم علوم 

املكتبات واملعلومات بالجامعة، وتقوم وحدة التطوير والجودة بالتعاون مع وحدات املكتبات الرئيسية، واملكتبات 

 ات التدريب واملشورة الفنية ومنها:الفرعية بالجامعة، بتقديم خدم

 .التدريب امليداني لطالب قسم علم املعلومات بالجامعة، وللطالبات بفروع العمادة النسائية 

  عقد دورات تدريبية قصيرة املدى لتدريب طالب السنة التحضيرية بالجامعة على كيفية استخدام املكتبة

 واالستفادة من أوعية املعلومات بها.

 تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ولطالب الجامعة على كيفية استخدام قواعد  عقد دورات

 املعلومات سواء في كلياتهم او بمكتبات الجامعة.

  تقدم مكتبات الجامعــة املشورة الفنية والخدمات املكتبية ملن يطلبها من الهيئات واملؤسسات والوزارات

 الوطنيـة والخليجيـة والعربيـة.
 

 :مجال التدريبنجازات في اإل 

 امللك بمكتبة بالجامعة اآلداب بكلية املعلومات علم قسم من طالب( 20)لـــــ امليداني التدريب من تم االنتهاء 

من طالبات كلية اللغات والترجمة وقسم املكتبات واملعلومات  طالبة( 13) وتدريب املركزية، سلمان

   (.27للطالبات، كم هو مشار اليه في جدول ) املركزية كتبةبامل بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
 

 هـ1440هـ/ 1439عدد طالب وطالبات التدريب بمكتبات الجامعة لعام  (27)جدول 

 اإلجمالي طالبات طالب

20 13 33 

 

 

 والمشورةخدمات التدريب  :عاشرًا
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

 تقدم وحدة تقنية املعلومات بالعمادة العديد من الخدمات التقنية ومنها:

 آللي ملكتبات الجامعة، والعمل على صيانته عند األعطال، ويعد النظام من أحدث اإلشراف على النظام ا

األنظمة اآللية املتكاملة إذ إنه يتوافق مع املعايير الدولية، إضافة للدعم الكامل لإلنترنت وتوفير املساعدة 

 ملستخدمي النظام.

  ن جميع األجهزة بالعمادة، تقديم الدعم الفني لجميع األقسام خاصة الفنية والخدمية، كذلك يصو

 وتوزيع الكبائن ونقاط الشبكة بالعمادة وفروعها.

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

 .اإلشراف على البوابة اإللكترونية للعمادة وتحديث محتوياتها 

 ستفسارات املستفيدين منها، وإقامة دورات اإلشراف على قواعد املعلومات املشترك بها، والرد على ا

 تدريبية عن تلك القواعد املعلوماتية.

 .إعداد وتصميم برامج خاصة تلبية لحاجات بعض األقسام بالعمادة 

 

 :تقنية املعلوماتاإلنجازات في مجال 

 توزيع أجهزة الحاسب على املكتبات وتوزيع الكبائن ونقاط الشبكة: .أ
 لتطبيق أنظمة املعلو 

ً
مات بمكتبات الجامعة، فإن األمر يستلزم توفير تقنية املعلومات بشكل يسمح لألنظمة نظرا

بالعمل دون توقف، ولذلك زادت أعداد الحاسبات اآللية لتطبيق هذه األنظمة، حيث أصبح عدد الحاسبات 

 (،28ي جدول )( جهاًزا موزعة على جميع األقسام والوحدات واملكتبات الفرعية، كما هو مبين ف770الشخصـية )

 (.29نقطة شبكة على املكتبات واألقسام بالعمادة كما هو مبين في جدول ) (1334) توزيعوتم 

 

 :عشراحدى 
 خدمات تقنية المعلومات  
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 هـ1440هـ/ 1439( توزيع أجهزة الحاسب على مكتبات الجامعة للعام 28جدول )

 عدد األجهزة املكان م

 481 مكتبة امللك سلمان املركزية 1

 190 املكتبة املركزية للطالبات 2

 47 مكتبة كلية الطب ومستشفى امللك خالد الجامعي 3

 14 مكتبة مستشفى امللك عبدالعزيز الجامعي 4

 30 مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية للطالب 5

 8 مكتبة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع 6

 770 املجموع 

 

 هـ1440هـ/ 1439عة خالل العام الدراس ي ( توزيع الكبائن ونقاط الشبكة بمكتبات الجام29)جدول 

 عدد نقاط الشبكة عدد السويتش عدد الكبائن املوقع م

 1202 50 15 مكتبة امللك سلمان املركزية 1

 130 10 6 املكتبة املركزية للطالبات 2

3 
معمل التدريب بمكتبة امللك 

 سلمان املركزية
- 1 2 

  1334 61 21 املجموع
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 :املعلومات الرقمية أوعية  .ب

وبلغ  ،( قاعدة معلومات159) (SDL)بلغ عدد قواعد املعلومات املشترك بها من قبل املكتبة السعودية الرقمية 

 (.30انظر الجدول ) ،( مجلة علمية160000عدد املجالت الرقمية )

 ( عدد أوعية املعلومات الرقمية30جدول )

 العدد الرقمية أوعية املعلومات م

 قاعدة معلومات    159 (.SDLعدد قواعد املعلومات املشترك بها من قبل ) 1

 مجلة علمية SDL).) 160,000عدد املجالت العلمية الرقمية  2

 كتاب إلكتروني   SDL).) 550,000عدد الكتب االجنبية والعربية االلكترونية  3

 بحث ومؤتمر  SDL).) 9,000,000عدد البحوث واملؤتمرات  4

 رسالة علمية SDL).) 7,000,000عدد الرسائل العلمية  5

 وسائط رقمية SDL).) 7,000,000عدد الوسائط العلمية املتعددة  6

  االنترنت على للعمادة اإللكترونية البوابة  .ج

على  تحتوي  إذت، لكترونية لعمادة شؤون املكتباإمن الخدمات التي تقدمها عمادة شؤون املكتبات توفير بوابة 

سلمان املركزية بصفة خاصة، كما تقدم البوابة  لكمعلومات تفصيلية عن العمادة بصفة عامة ومكتبة امل

 معلومات عن املكتبات الفرعية التابعة للعمادة.

https://library.ksu.edu.sa 

https://library.ksu.edu.sa/
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بوابة وتحديث محتوياتها يكون بصفة دورية من خالل وحدة تقنية املعلومات وجدير بالذكر أن اإلشراف على ال

 بالعمادة، وبالتنسيق أيًضا مع إدارة البوابة اإللكترونية بالجامعة، ويندرج تحت هذه البوابة ما يلي:

 وسبل التواصل معها-ومكتبات الجامعة الفرعية -معلومات تعريفية عن عمادة شؤون املكتبات ووحداتها-

 لنماذج الخاصة باملستفيدين.ا

 رابط لقواعد  -رابط للبحث اآللي في الفهرس املتاح على الخط املباشر ملكتبات جامعة امللك سعود

 رابط للخدمة املرجعية االلكترونية. –رابط للمخطوطات  –املعلومات 

 .شريط إخباري يحدث بصفة دورية 

 ك "اقترح رابط لخدمة -رابط لالستفسارات واملالحظات 
ً
 لطلب كتاب غير موجود باملكتبة(. (تابا

  رابط للبحث اآللي في الفهرس املتاح على الخط املباشر ملكتبات جامعة امللك سعود باللغة العربية او

 االنجليزية.

.http://www.access.library.ksu 

http://www.access.library.ksu/
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 ملفات على( انجليزي  – عربي) األصلية بلغتها سعود امللك جامعة تدوريا يتيح الرقمية للمكتبة رابط 

PDF، املوقع خالل من إليها الوصول  ويمكن Google Scholar. 

 

 ستخلصاتامل -ة الكامل وصالنصب لقواعد املعلومات العربية واالجنبية ،السعودية رابط املكتبة الرقمية. 

 
 

https://sdl.edu.sa 
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 القوى العاملة
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 بين ُيصنفون  فيها، العاملة القوى  تمثل واإلدارية الفنية الكوادر من مجموعة املكتبات شؤون عمادة تضم

 بمكتبات العاملين عدد ويبلغ وإداريين،( ومعلومات مكتبات) فنيين وموظفين التدريس هيئة أعضاء

 ( 389) الجامعة
ً
 و  وحدة( 32) على موزعين وموظفة موظفا

ً
 العاملين عدد اجمالي ويبلغ. فرعية ومكتبة شعبة

 ( 388) السعوديين
ً
 . ادناه بالجدول  موضح هو كما وموظفة، موظفا

 هـ.1440هـ/ 1439( عدد املوظفين واملوظفات في مكتبات الجامعة عام 31جدول )

 املجموع متعاقد موظفة موظف الوحدة / القاعة / املكتبة الفرعية م

 4 - 2 2 مادةاإلدارة العليا للع 1

2 

االتصاالت والخدمات  -الشؤون اإلدارية واملالية-ادارة العمادة

مشرف الفترة املسائية  -مكتب املشرف العام والوكالء  -املساندة 

 مشرف املكتبات الفرعية –

24 35 - 59 

 11 - 2 9 تنمية املجموعات )التزويد( 3

 24 - 10 14 تنظيم املواد )الفهرسة والتصنيف( 4

 3 - - 3 وحدة متابعة الدوريات 5

 21 - 15 6 اإلعارة 6

 36 - 35 1 الخدمة املرجعية واإلنترنت 7

 5 - 4 1 التصوير العلمي 8

 2 - - 2 وحدة الصحف واملعلومات الصحفية 9

 5 - 4 1 االحتياجات الخاصة 10

 9 - 4 5 قاعة الدوريات 11

 

 أ
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 املجموع متعاقد موظفة موظف الوحدة / القاعة / املكتبة الفرعية م

 54 - 40 14 قاعة الكتب العربية 12

 10 - 8 2 الكتب االجنبية قاعة 13

 6 - 4 2 قاعة املراجع العربية واالجنبية 14

 4 - 3 1 قاعة املطبوعات الحكومية 15

 12 - 7 5 قاعة الرسائل الجامعية 16

 6 - - 6 املخطوطات واملجموعات الخاصة 17

 17 - 14 3 العالقات العامة واالعالم 18

 14 - 7 7 تقنية املعلومات 19

 13 1 8 4 ير والجودةالتطو  20

 3 - 1 2 اإلهداء التبادل 21

 6 - 5 1 االتصال املوحد 22

 24 - 24 - طالبات-القاعة النسائية بمكتبة امللك سلمان 23

 3 - 3 - طالبات –كلية العلوم الطبية التطبيقية  24

 1   1 طالب –كلية العلوم الطبية التطبيقية   25

 18 - 18 - طالبات –وخدمة املجتمع كلية الدراسات التطبيقية  26

 2 - - 2 طالب –كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع  27

 4 - 4 - طالبات –كلية طب االسنان  28

 4 - 4 - كلية التمريض 29

 4 - 4 - طالبات –كلية الطب بمستشفى امللك خالد الجامعي  30

 1 - - 1 طالب –مستشفى امللك عبدالعزيز  31

 2 - - 2 طالب –مكتبة السنة األولى املشتركة  22

 2 - - 2 طالب –كلية املجتمع  33

 389 1 265 123 املجمـــــــوع
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% 68% 

389 
 عمادة شؤون املكتبات العاملين فيعدد 

 هيئة التدريس أعضاء 5
 و

121  
ً
 موظفة 263وموظفا
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

 

 

 118واملعلومات ) املكتبات مجال في املتخصصين من الجامعة بمكتبات العاملين عدد اجمالي بلغ 
ً
 ( موظفا

  (98منهم ) وموظفة،
ً
من إجمالي عدد  ،%83.05نسبة يشكلون  البكالوريوس بدرجةوموظفة  موظفا

 (.  32) جدول  انظراملتخصصين، 

 

 هـ1440هـ/ 1439( عدد العاملين املتخصصين في مجال املكتبات واملعلومات عام 32جدول )

 النسبة املئوية العدد املؤهل م

 % 0.85 1 دراسات املعلومات دكتوراه 1

 % 7.63 9 مكتباتماجستير  2

 % 83.05 98 بكالوريوس مكتبات 3

 % 8.47 10 دبلوم مكتبات 4

 % 100 118 املجموع

1 
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 وموظفة بنسبة 235بلغ عدد العاملين بمكتبات الجامعة والحاصلين على درجة البكالوريوس ) 
ً
%،  60.41( موظفا

 وموظفة بنسبة ( مو 96يليهم الحاصلين على الثانوية العامة وعددهم )
ً
، ثم الحاصلين على الدبلوم %24.68ظفا

 وموظفة بنسبة 26)
ً
 (.33، كما هو مبين بجدول )%6.68( موظفا

  

ا العاملين أعداد( 33) جدول 
 
 هـ1440 /هـ1439 لعام الدراسية للمؤهالت وفق

 النسبة التراكمية العدد التراكمي النسبة املئوية العدد املؤهل م

 % 1.29 5 % 1.29 5 دكتوراه 1

 % 5.66 22 % 4.37 17 ماجستير 2

 % 66.07 257 % 60.41 235 بكالوريوس 3

 % 72.75 283 % 6.68 26 دبلوم 4

 % 97.43 379 % 24.68 96 ثانوية 5

 % 99.23 386 % 1.80 7 املتوسطة 6

 % 100 389 % 0.77 3 االبتدائية 7

 
2 

دكتوراه
ماجستير

بكالوريوس

دبلوم

ثانوية

املتوسطة
االبتدائية

مؤهالت العاملين في عمادة شؤون املكتبات

دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم ثانوية المتوسطة االبتدائية
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 في نظام )ديوان(: د املعامالت الصادرة والواردة للعمادةفي مجال الشؤون اإلدارية، بلغ عد

 (.34( معاملة واردة، كما هو مبين في جدول )2278) ( معاملة صادرة،4110( معاملة، منها )6388)

 هـ1440ه/1439العام  والواردة حسب األشهر خالل الصادرة ( عدد املعامالت34جدول )

 م
عدد املعامالت الصادرة 

 حسب الشهر
 دالعد

عدد املعامالت الواردة  

 حسب الشهر
 العدد

 171 محرم 370 محرم 1

 185 صفر 325 صفر 2

 139 األول  ربيع 267 األول  ربيع 3

 204 الثاني ربيع 376 الثاني ربيع 4

 313 األول  جمادى 484 األول  جمادى 5

 304 األخر جمادى 493 األخر جمادى 6

 325 رجب 550 رجب 7

 232 شعبان 415 شعبان 8

 142 رمضان 217 رمضان 9

 82 شوال 133 شوال 10

 104 القعدة ذو 270 القعدة ذو 11

 77 الحجة ذو 210 الحجة ذو 12

 2278  4110 املجموع
 

 

 

 ب
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 
 

( موظف وموظفة في دورات تدريبية لإلداريين واملتخصصين 72وفي مجال تدريب القوى العاملة، تم مشاركة )
 (.35عدد من الجهات الحكومية، كما هو موضح في الجدول ) باملكتبات في الجامعة وفي

 هـ.9143/4014( البرامج التدريبية للمتخصصين باملكتبات واالداريين لعام 35جدول )

 جهة التدريب م
 عدد

 مجال التدريب
 موظفة موظف

 0 10 معهد اإلدارة العامة 1

 تنمية مهارات استخدام االنترنت 

 لفهرسةا في األساسية املهارات 

 تطوير املهارات اإلدارية 

 تطوير مهارات الذات 

 التخطيط التنفيذي 

 أساسيات أمن املعلومات 

 38 13 عمادة تطوير املهارات بالجامعة 2

 الحاسب اآللي وتطبيقاته والشبكات 

 الحديثة عمال اإلدارية والسكرتاريةأل ا 

 تطوير مهارات الذات 

 الجودة واملواصفات الدولية إدارة نظام 

 طط االستراتيجيةالخ 

 املعلومات ومراكز املكتبات في الفنية العمليات 

 لكترونيةأنظمة الجامعة اإل 

 تأهيل ممثلي الجودة بجامعة امللك سعود  0 2 عمادة التطوير والجودة بالجامعة 3

 الفهرسة والتصنيف  9 0 مكتبة امللك فهد الوطنية 4

 (72 ) وظفين واملوظفاتي عدد املإجمال 47 25 اإلجمــــــــــــــــالي

 
 ج
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األنشطة والفعاليات 
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

لعمادة شؤون املكتبات دور مهم في استقبال الوفود الرسمية واملحلية الزائرة للجامعة سواء من كبار الشخصيات 

وكذلك طالب املدارس  العاملية او وفود الجامعات واملؤسسات والهيئات العلمية واملنظمات الدولية واإلقليمية،

 للعام 119الحكومية واألهلية، وقد بلغ عدد الوفود الزائرة ملكتبات الجامعة )
ً
 زائرا

ً
 هـ.1440هـ/1439( وفدا

 بأن هناك قاعة   
ً
وتقدم العمادة لزوارها كتيبات ومطويات تعريفية عن العمادة ومكتبات الجامعة، علما

فيلم تعريفي عن مكتبات الجامعة والخدمات التي تقدمها لروادها.   تعريفية مخصصه للوفود الزائرة، وذلك لعرض

 يبين عدد الوفود والزيارات ملكتبات الجامعة. (36والجدول )

 هـ1440هـ/ 1439الوفود الزائرة ملكتبات الجامعة  ( عدد36جدول )

شخصيات  وفود جامعية وفود مدرسية

 عامة

هيئات 

 دولية

هيئات 

 محلية
 املجموع

 دولية محلية معاهد نويةثا متوسطة

4 15 2 67 9 9 4 9 119 

                                                                

 

  

 

 

 الوفود الرسمية والزيارات   أ
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

فقد نظمت  ،شاركت عمادة شؤون املكتبات في العديد من الفعاليات الثقافية واالنشطة التعليمية والتعريفية

إضافة إلى إصدار مطويات تعريفية عن تلك  ،املحاضرات والندوات وحلقات البحث وورش العمل العديد من

 ( فعاليات.24) وقد بلغ عدد الفعاليات الثقافية ،األنشطة الثقافية داخل وخارج مكتبات الجامعة

 (.     37انظرالجدول)

 امعة( الفعاليات الثقافية التي نظمتها وشاركت فيها مكتبات الج37) جدول 

 املكان التاريخ الفعالية اسم م

 بهو املكتبة هـ23/12/1439 األسبوع التعريفي للطالبات 1

 كلية علوم  الحاسب هـ22/12/1439 األسبوع التعريفي للطالبات 2

 كلية التمريض هـ22/12/1439 األسبوع التعريفي للطالبات 3

 ت الترجمةكلية اللغا هـ24/12/1439 األسبوع التعريفي للطالبات 4

 كلية إدارة األعمال هـ25/12/1439 األسبوع التعريفي للطالبات 5

 كلية الصيدلة هـ22/12/1439 األسبوع التعريفي للطالبات 6

 املدينة الجامعية للطالبات هـ15/1/1440 88اليوم الوطني  7

 بهو املدينة الجامعية هـ21/3/1440-20 رحلة كتاب 8

 بهو املدينة الجامعية هـ21/3/1440-20 لقاء إنجاز بجودة 9

 الفعاليات الثقافية   ب
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 املكان التاريخ الفعالية اسم م

 بهو املدينة الجامعية هـ27/1/1440 فعالية الوقاية من سرطان الثدي 10

11 
املهرجان الوطني  الترفيهي لألشخاص ذوي 

 اإلعاقة
 هـ28/4/1440

مدينة سلطان بن عبدالعزيز 

 للخدمات االنسانية

 كلية إدارة األعمال هـ15/5/1440 قافلة املكتبة 12

 كلية التربية هـ16/5/1440 قافلة املكتبة 13

 كلية اللغات و الترجمة هـ17/5/1440 قافلة املكتبة 14

 كلية اآلداب هـ18/5/1440 قافلة املكتبة 15

 كلية الحقوق والعلوم السياسية هـ21/5/1440 قافلة املكتبة 16

 كلية الصيدلة هـ22/5/1440 قافلة املكتبة 17

 كلية طب األسنان هـ23/5/1440 قافلة املكتبة 18

 كلية العلوم التطبيقية هـ24/5/1440 قافلة املكتبة 19

 كلية الطب هـ25/5/1440 قافلة املكتبة 20

 كلية العلوم هـ28/5/1440 قافلة املكتبة 21

 كلية التمريض هـ29/5/1440 قافلة املكتبة 22

 كلية علوم  الحاسب هـ30/5/1440 قافلة املكتبة 23

 24/7/1440 ليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلفا 24

 مكتبة امللك سلمان املركزية

املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 من )محاضرات 41نظمت العمادة العديد من األنشطة التعليمية بمكتبات الجامعة، فقد بلغت )
ً
 تعليميا

ً
( نشاطا

 ة(.تدريبي دورات –ورش عمل  –مناقشات كتب  –

( االنشطة التعليمية )محاضرات وندوات وحلقات البحث وورش العمل( للعام الدراس ي 38جدول )

 هـ1440هـ/ 1439

 انعقادها تاريخ مقرها املحاضرة اسم م

 كيف أكون فاعلة في مجتمعي 1
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ9/1/1440

2 
سعودية رؤية في تاريخ اململكة العربية ال

 التطورات والتحوالت

املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ15/1/1440

 سوانح من املاض ي 3
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ17/1/1440

 قراءة املخطوطات وتحقيقها 4
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ17/1/1440

 اإلسالميعبقرية الفن  5
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ21/1/1440

 بحوث السيرة الذاتية 6
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ2/2/1440

 اضطراب االنتباه والنشاط الزائد 7
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ8/2/1440

 التقنية والرقميةكيف تقدمين املعلومات  8
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ12/2/1440

 هل نحتاج إلى محفز في حياتنا؟ 9
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ14/2/1440

 الثقافة التشكيلية 10
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ15/2/1440

11 
ري مريض فرط الحركة تجربتي مع صغي

 وتشتت االنتباه

املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ23/2/1440

12 
أفكار عملية لتطوير مهارات تقرير املصير 

 لألطفال املعاقين والعاديين

املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ28/2/1440
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 انعقادها تاريخ مقرها املحاضرة اسم م

 سعوديات وعظيمات أيضا 13
ة باملدنية الجامعية املكتبة املركزي

 للطالبات
 هـ29/2/1440

 ال تتأخري عنق رحمك أمانة في عنقك 14
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ4/3/1439

 التذوق الجمالي في الحياة اليومية 15
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ6/3/1440

 جتمعالعمل التطوعي وأثره على امل 16
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ7/3/1440

 الحول لدى األطفال أسبابه وعالجه 17
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ13/3/1440

 االستخدام األمثل للمكمالت الغذائية 18
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ14/3/1440

 اللغة العربية في حياتنا أهمية 19
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ20/3/1440

20 
تصحيح املفاهيم واالنطباعات عن فناناتنا 

 السعوديات

املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
 هـ21/3/1440

 )االرجونوميكا( هندسة البشر 21
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
10/5/1440 

 أساسيات التأمين بالسوق السعودي 22
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
24/5/1440 

 ساعة في التصالح مع الذات 23
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
6/6/1440 

 كوني مبدعة 24
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
7/6/1440 

25 
تنمية املهارات املستقبلية في التعليم 

 الجامعي

املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
12/6/1440 

 كيفية تنظيف الجفون  26
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
15/6/1440 

27 
استراتيجيات املثاقفة ودورها على الصحة 

 النفسية العامة

باملدنية الجامعية املكتبة املركزية 

 للطالبات
19/6/1440 

28 
أخالقيات البحث العلمي وأخالقيات 

 الحاسب اآللي

املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
21/6/1440 
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 انعقادها تاريخ مقرها املحاضرة اسم م

29 
مواقع وتطبيقات تساعد على املذاكرة 

 وإنجاز املهام

املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
22/6/1440 

 مع سورة هودوقفات  30
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
27/6/1440 

31 

ورشة تصميم االنفوجرافيك الثابت 

 باستخدام برنامج

(Piktochart) 

املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
4/7/1440 

 القمة تتسع للجميع 32
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
5/7/1440 

 مهارات اإللقاء املميز 33
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
7/7/1440 

34 
مفهوم السيولة الثقافية واملجتمعات 

 الرقمية

املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
10/7/1440 

 التعريف بالشبكات االجتماعية األكاديمية 35
ية املكتبة املركزية باملدنية الجامع

 للطالبات
14/7/1440 

 فن إدارة فريق العمل في املشروع الريادي 36
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
17/7/1440 

37 
االنتقال من االستجابة إلى التفكير: صقل 

 مهارات التفكير النقدي

املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
18/7/1440 

38 
ارتك ومعوقات القيادة كيف تعتنين بسي

 للمرأة السعودية

املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
21/7/1440 

 تجربتي مع التأليف 39
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
24/7/1440 

 حقوق املؤلف 40
املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
27/7/1440 

41 
لطة الجامعية( للمؤلف: مناقشة كتاب)الخ

 عبداللطيف القرين

املكتبة املركزية باملدنية الجامعية 

 للطالبات
28/7/1440 
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 احتفال عمادة شؤون املكتبات بعيدي الفطر واألضحى املباركين-أ

 اسعةالت الفطر املبارك في عيد بمناسبة ملنسوبيها معايدة سعود حفل امللك بجامعة املكتبات شؤون عمادة أقامت

 من
ً
  .ه1440/  10/  6املوافق  األحد يوم صباحا

 في هـ،17/12/1440املوافق  األحد يوم املبارك األضحى عيد بمناسبة ملنسوبيها معايدة حفل العمادة أقامت كما  

 وقد شرف عيدي الفطر واألضحى املشرف العام على عمادة شؤون املكتبات ،املركزية سلمان امللك مكتبة بهو

 .السعيدة املناسبات بهذه والتبريكات التهاني الجميع وتبادل ،العمادة لعمادة وموظفيووكيل ا
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 مؤشرات األداء 
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 مؤشرات األداء ملكتبات جامعة امللك سعود (39جدول )

 البيان م

1 
،   ( 19430عدد عناوين الكتب الواردة ملكتبات الجامعة عن طريق الشراء او االهداء ) 

ً
عنوانا

. 66549تقع في ) 
ً
 ( مجلدا

2 
(  19890)   عدد عناوين أوعية املعلومات العربية واالجنبية التي تم تأمينها ملكتبات الجامعة

. 68275عنواًنا، تقع في ) 
ً
 ( مجلدا

3 
 ضمن نظام مكتبات الجامعة سينفوني لهذا 

ً
هرست آليا

ُ
عدد عناوين الكتب والدوريات التي ف

. 52267( عنواًنا ، تقع في)  17164العام ) 
ً
 ( مجلدا

4 
( عنواًنا، تقع  371529اجمالي عدد عناوين الكتب العربية واالجنبية بمكتبات الجامعة ) 

.1737443في)
ً
 ( مجلدا

، تقع في )  (  363480عدد عناوين الكتب العربية)  5
ً
 ( مجلًدا. 1073110عنوانا

 ، تقع في )  368049عدد عناوين الكتب األجنبية )  6
ً
 ( مجلًدا. 664333( عنوانا

7 
(  1726)  ( دورية، تقع في  460ا العام ) عدد الدوريات العربية واألجنبية التي اقتنتها العمادة هذ

.
ً
 مجلدا

 ( نسخة.129751اجمالي عدد املطبوعات الحكومية ) 8

 لية .( مخطوطة أصلية وغير أص 89525عدد املخطوطات بمكتبات الجامعة )  9

، تقع في )  23096عدد عناوين كتب املكتبات التذكارية )  10
ً
. 33516( عنوانا

ً
 ( مجلدا

، تقع في )9922عدد عناوين الكتب النادرة ) 11
ً
.23311( عنوانا

ً
 ( مجلدا

، وعدد املجلدات )16633عــدد عناوين الرسائل الجامعية بمكتبات الجامعة ) 12
ً
 (.62372( عنوانا
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 ( فيلم.35810صغرات الفلمية )عدد امل 13

 ( نسخة.68(، تقع في )16املحلية ) واملجالت عدد عناوين الصحف 14

 (.18491اجمالي عدد الوسائط املتعددة ) 15

، في )643عدد عناوين الخرائط ) 16
ً
 ( نسخة.898( عنوانا

17 
( 2317488في  )( عنواًنا، تقع 1065179اجمالي جميع أوعية املعلومات بمكتبات الجامعة )

.
ً
 مجلدا

18 
وصيانة إجمالي املبالغ املنصرفة  لشراء واشتراك مختلف أوعية املعلومات بمكتبات الجامعة 

. 5726462.21حوالي )ودعم النظام اآللي 
ً
 ( رياال

، تحتـوي  ( 85436املساحة الكلية ملكتبات الجامعة)  19
ً
 مربعا

ً
. 3145على )  مترا

ً
 ( مقعــدا

20 
 )  عدد رواد

ً
، وشهريا )  3143مكتبات جامعة امللك سعود يوميا

ً
، (  71674(  مستفيدا

ً
مستفيدا

 ( 
ً
 حسب تقدير البوابات األمنية اإللكترونية ملكتبات الجامعة. 860088وسنويا

ً
 ( مستفيدا

 (  خدمة. 20182عدد الخدمات املرجعية للمستفيدين من مكتبات الجامعة )  21

 ( طلب. 5025وير التي قدمت للمستفيدين ) بلغ عدد خدمات التص 22

 من خدمات ذوي االحتياجات الخاصة ) 23
ً
 و طالبة.512بلغ عدد املستفيدين سنويا

ً
 ( طالبا

. 67755عدد الكتب املعارة لهذا العام من مكتبات الجامعة )  24
ً
 ( كتابا

25 
 لـ 5795عدد املطبوعات الصادرة التي أهدتها الجامعة ) 

ً
(  جهة من املؤسسات  52)  ( مطبوعا

 و )  5509العلمية والتعليمية املختلفة موزعة بين ) 
ً
 ( دورية . 286( كتابا

26 
، موزعة بين  )  8721عدد املطبوعات الصادرة التي تبادلتها الجامعة ) 

ً
 و   8271( مطبوعا

ً
( كتابا

 (  دورية. 450) 
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 لعمادة شؤون المكتبات 

 هـ1440-1439للعام الجامعي 

 

 

 

27 
( مطبوع عربي وأجبني،  9726ت الجامعة ) عدد عناوين مطبوعات االهداءات الواردة ملكتبا

 ( مجلد عربي وأجنبي. 20677بعدد نسخ  ) 

 وطالبة.33بلغ عدد الطالب والطالبات الذين تم تدريبهم بمكتبات الجامعة )  28
ً
 ( طالبا

 (  جهاًزا. 770عدد الحاسبات الشخصـية باألقسام والوحدات واملكتبات الفرعية )  29

 ( . 1334قاط الشبكة بمكتبات الجامعة ) عدد الكبائن ون 30

 ( قاعدة معلومات ذات نصوص كاملة159عدد قواعد املعلومات املشترك بها ) 31

32 
 وموظفة، موزعين على )389عدد العاملين بمكتبات الجامعة )

ً
 ( 32( موظفا

ً
ووحدة  شعبة

  388ومكتبة فرعية. منهم ) 
ً
 سعوديين( موظفا

ً
 ر سعودي.( موظف غي 1و )  وموظفة

. 118عدد العاملين املتخصصين بمجال املكتبات واملعلومات )  33
ً
 ( موظفا

 ( معاملة.6388عدد املعامالت الصادرة والواردة )  34

35 
(  72عدد املتدربين من موظفي وموظفات العمادة للبرامج اإلدارية واملتخصصة باملكتبات )

 وموظفة.
ً
 موظفا

. 119تبات الجامعة لهذا العام ) عدد الوفود الزائرة ملك 36
ً
 زائرا

ً
 ( وفدا

 ( فعالية. 24عدد الفعاليات الثقافية التي نظمتها العمادة )  37

38 
(  محاضرة وحلقات نقاش ودورات  41عدد االنشطة التعليمية التي نظمتها مكتبات الجامعة ) 

 تدريبية.
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