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

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

 املتضمنو ، ه1441السنوي لعمادة شؤون املكتبات للعام الجامعي  ريسرني تقديم التقريف

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

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

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

 يز العالمي والريادة العربية في مجال املكتبات واملعلومات.االستراتيجي للوصول الى التم

ملن كان دعمهما متواصل  والعرفان إال أن أتقدم بوافر التقدير وجزيل الشكر ال يسعنيو 

، الجامعة، وسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيسمعالي  ،وعونهما مساند

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

 سباقة نحو الريادة العاملية.

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

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

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

 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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التقرير  تم اعدادت املستقبلية، ألن تقييم ما تحقق من إنجازات هو األساس في تحديد الخطوا

وهو رصد  ه،1441، إليضاح ما حققته العمادة خالل العام الدراس ي السنوي لعمادة شؤون املكتبات

العمادة  وفروع جمع البيانات من وحدات وأقساملألعمال الفنية واإلدارية واالجتماعية، فقد تم 

تسلط الضوء على املحاور األساسية املبسط، و املختلفة، وتحليلها وترتيبها وتقديمها في هذا الشكل 

باإلضافة إلى ملحق خاص لجهود العمادة خالل العام الدراس ي تتركز في سبعة أقسام رئيسية 

(، 19باإلجراءات االحترازية التي اتخذتها العمادة للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد ) كوفيد 

  :وهذه األقسام هي 

 .تعريف بالعمادة .1

 .والقرارات اإلدارية واللجان املكونة التنظيمي الهيكل .2

 .مقتنيات مكتبات الجامعة وإنجازاتها  .3

 .الخدمات الفنية واملكتبية وانجازاتها .4

 . املوارد البشرية  .5

 .   األنشطة والفعاليات   .6

 .مؤشرات األداء .7

 

 معد التقرير                                                                                                                             

 عـــن الـــتــقــــريـــــر

 نبذة
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 فريق اإلعداد

 شراف العاماإل 

 لأ.د. منصور بن عبد هللا الزام

 املشرف العام على عمادة شؤون املكتبات

 واملراجعة العامة شراف التنفيذياإل 

 أ. غادة بنت إبراهيم القميزي 
 املشرفة على وحدة التطوير والجودة بمكتبات الطالبات

 

 شراف التنفيذياإل 

 حسن بن عبد هللا الجباري أ. 

 املشرف على وحدة التطوير والجودة

 منسق الفريق

 د هللا الدعيجيصالح بن عبأ. 

 وحدة التطوير والجودة

 مراجعة البيانات

 عبد املجيد بن عبد الرحمن الفيصلأ. 

 وحدة التطوير والجودة

 إعداد وإخراج

 إبراهيم بن عبد الرحمن الجمعةأ. 

 وحدة التطوير والجودة
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 تعريف بالعمادة
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 ( مكتبات الجامعة: حقائق وأرقام1جدول )

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

 مكتبه باإلضافة إلى مكتبات فروع الجامعة خارج منطقة الرياض. 18 تاريخهاأنشأتها الجامعة عبر  عدد املكتبات التي
نشئت

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

 مكتبات للطالب فرعية(. 5مكتبات للطالبات فرعية +5عية + مركزية باملدينة الجام2مكتبة )12 الجامعةالعدد الحالي ملكتبات  

 للعمليات الفنية والخدمات املكتبية والشؤون اإلدارية والخدمات املساندة. وشعبةوحدة  30 العمادةواالقسام والفروع في  عدد الوحدات 

ت، وذوي الخبرة في مجال املكتبات واملعلومات والفنيين واإلداريين، منهم موظًفا وموظفة من املتخصصين في املكتبات واملعلوما336/ العدد الحالي للعاملين 
 .  % 34 متخصص باملكتبات بنسبة 114

.2296531عنواًنا تقع في    1032339جمالي جميع أوعية املعلومات    / إ 
ً
 مجلدا

 مجلًدا. 1753483تقع في  جنبية،واأل عنواًنا من الكتب العربية  736664/العربية واألجنبية      عدد الكتبجمالي إ

 قاعدة بيانات ببليوجرافية للنصوص الكاملة.   168 بها /عدد قواعد املعلومات املشتركة 

 
ً
 حسب تقدير البوابات األمنية اإللكترونية. 429079/  املستفيدون من مكتبات الجامعة سنويا

ً
 سنويا

ً
 مستفيدا

، تحتـوي  85436/   ة شؤون املكتبات املساحة الكلية للمكتبات التابعة لعماد
ً
 مربعا

ً
 للقراءة.3164على  مترا

ً
 مقعــدا

 ساعة 14/  ساعات العمل

 https://library.ksu.edu.sa/arيمكن الحصول على بيانات تفصيلية من موقع العمادة ببوابة الجامعة على اإلنترنت: 

https://library.ksu.edu.sa/ar
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أنشأت جامعة امللك سعود مكتباتها من أجل اإلسهام في تحقيق أهداف 

ع، حيث تؤدي الجامعة في املجاالت الثالثة: التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتم

 في العالقة بين الطالب 
ً
 مهما

ً
 في دعم العملية التعليمية، وجسرا

ً
 رائدا

ً
املكتبات دورا

املرجع الرئيس للخدمات املعلوماتية األكاديمية  واألستاذ واملجتمع، فاملكتبة هي

قدمه من خدمات مختلفة، وبما توفره من مصادر املعرفة واملعلومات 
ُ
للجامعة بما ت

 و هيئة التدريس واملجتمع على حد سواء.للطالب وعض

  

 ة شؤون املكتباتعماد

 مدقمة 
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  م(.1974هـ ) 1394بجامعة امللك سعود عام  املكتباتشؤون  عمادةأنشئت 

 
ً
في مجلس الجامعة، بعد أن كانت  وأصبح ملكتبات الجامعة كيان أكاديمي ممثال

عرف بإدارة املكتبات" وتشرف
ُ
 على جميع  إدارة ت

ً
 وإداريا

ً
مكتبات العمادة فنيا

، باإلضافة إلى مكتبتين مركزية وعشر مكتبات فرعيةبمدينة الرياض،  جامعةال

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

، باإلضافة إلى تمثيل الجامعة على املستويات املحلية والدوليةمعارض الكتب 

كافة املناسبات والفعاليات ذات العالقة الوطنية واإلقليمية والعربية والدولية في 

 وخدماتها.بأنشطة املكتبات 

 

 

 

 

 

 

 لنشأةا 
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 في مجال املكتبات واملعلومات "
ً
 والريادة عربيا

ً
 "التميز عامليا

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

املكتبات من أنظمة متطورة وموارد بشرية  الجامعة واملجتمع، من خالل ما تمتلكه

 "متميزة وشراكات محلية وعاملية هادفة

 الرسالة 

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

 تحدد مسار العمادة وتتمثل هذه القيم فيما يلي:

  

تلتزم  الشفافية واملساءلة واإللتزام:
 بعرض فكرها 

ً
 راسخا

ً
العمادة إلتزاما

ومقتنياتها ومنشوراتها على املستفيدين 
لقياس مقدار إسهاماتها في املعرفة 
العاملية وتقييمها، ويلتزم منسوبيها بأعلى 

سؤولية واألخالقيات درجات األمانة وامل
 املهنية.

ترى العمــــــادة أن  التطوير املســـــــــــــتمر:
ســـــبيلها لتحقيق الريادة والتميز يتحقق 
من خالل التطوير املســــــــــــتمر ملـا تقـدمه 
مـــــــن خـــــــدمـــــــات، ومـــــــواكـــــــبـــــــة جـــــــمـــــــيـــــــع 
املســــــــــــتجـــدات في مجـــال املكتبـــات وعلم 

 املعلومات.

تســــــــــــعى العمــــادة إلى التميز من  التميز: 

قاييس الفكرية في خالل اإللتزام بأرقى امل
 توفير مصادر التعليم والتعلم.

تلتزم العمادة  املســـــــــؤولية االجتماعية:

بــــــدورهــــــا املــجــتــمــعــي الــهــــــام، مــن خــالل 

تعزيز الثقــــــافــــــة املجتمعيــــــة في القراءة 
 واإلطالع والبحث.

العمــــل بــــاملكتبــــات  بيئــــة عمــــل محفزة:

يســـــتوجب ضـــــرورة العمل على التحفيز 

أهــــــدافــــــه اإلحترافي املســــــــــــتمر لتحقيق 

 بيسر وسهولة.

تعزيز مفهوم العمــــل  العمــــل الجمــــا ي:

بروح الفريق الواحد، ومشـــــــاركة األفكار 

والــــخــــبــــرات واملــــعــــــارف بــــيــــن املــــوظــــفــــيــــن 

 لتحقيق أفضل النتائج واإلنجازات.

تتبنى العمــــــادة مفهوم الجودة  الجودة:

كأســـــــــــــاس لخـدماتهـا املقـدمة، وذلك من 

خالل إلتزامهــــا بمقــــاييس عــــامليــــة رفيعــــة 

 املستوى.

 القمي 
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العالقة إلى  يق مع الجهات ذاتتسعى عمادة شؤون املكتبات ومن خالل التنس

  :هـ وهي1445أهدافها اإلستراتيجية وذلك بنهاية عام تحقيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطوير البنية 
األساسية ملكتبات 

الجامعة بما يتوافق 
واملعايير العاملية 

 .للمكتبات

التحول نحو بيئة 
تقنية متكاملة 

 ملكتبات الجامعة.

تعزيز الكفاءة الفنية 
واإلدارية ملنسوبي 

 املكتبات الجامعية.

املساهمة في تعزيز 
مصادر البحث 
العلمي والتعليم 

 علم.والت

التعاون مع املكتبات 
املحلية والعاملية 

وفتح مجاالت 
 الشراكة والتوأمة.

تعزيز الثقافة 
املجتمعية في القراءة 

 واإلطالع والبحث.

أهداف 
 العمادة

 األدهاف 
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 الهيكل التنظيمي والقرارات اإلدارية
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 الهيكل التنظيمي

 وكالة العمادة ملكتبات الطالب العمادةإدارة  وكالة العمادة ملكتبات الطالبات

 عمادة شؤون املكتبات

 وحدة
 العمليات املتخصصة 

 وحدة
 التطوير والجودة 

العالقات  وحدة

 العامة واإلعالم

 وحدة
 خدمات املستفيدين 

 وحدة 
 واملعلوماتاإلحصاء 

 وحدة
 اإلهداء والتبادل

املخطوطات  وحدة
 واملجموعات الخاصة

 وحدة
 القــــــــاعات

املكتبات  وحدة
 الفرعية للطالب

 مكتب
 مساعدة الوكيلة 

 إدارة العمادة 
 ملكتبات الطالبات

 وحدة
 الشؤون اإلدارية

 وحدة
 الشؤون املالية 
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 عدد الجامعة رئيسأصدر معالي 
 
 من القرارات اإلدارية للعمادة: ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرارات اإلدارية

منصور بن عبد هللا الزامل /الدكتور األستاذ  تجديد تكليف  
 
  مشرفا

 
 على عاما

 اعتبار  عام ملدة املكتبات شؤون عمادة
 
 هـ.1441/  11/  4 من ا

 

 لعمادة شؤون املكتبات 
 
تكليف الدكتور / عبد هللا بن حمود املقرن وكيال

 من 
 
 ه.1/2/1441ملكتبات الطالب ملدة عام اعتبارا

 

 تكليف الدكتورة/ إسراء بنت محمد الطريقي وكيلة لعمادة شؤون املكتبات

 من 
 
 هـ.24/10/1441ملكتبات الطالبات ملدة عام اعتبارا

 

إلدارة عمادة شؤون تجدي 
 
د تكليف األستاذ / عمر بن ناصر الدخيل مديرا

 من  املكتبات ملدة
 
 ه.1441/ 5/  29عام اعتبارا
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 مقتنيات مكتبات الجامعة وإنجازاتها
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وقد بلغ إجمالي عدد عناوين الكتب الواردة  ،تمثل الكتب الرصيد األساس ي للمعرفة البشرية في جميع التخصصات

( عنواًنا من الكتب العربية واألجنبية تقع 7361)هـ 1441ملكتبات الجامعة عن طريق الشراء أو اإلهداء خالل عام 

 ( مجلًدا من الكتب العربية واألجنبية موزعة كالتالي:24501في )

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

 هـ1441 ( عدد الكتب الواردة ملكتبات الجامعة عن طريق الشراء واإلهداء خالل عام2جدول )

 النوع
 اإلجمالي تب أجنبيةك كتب عربية

 نسخة عنوان نسخة عنوان نسخة عنوان

 20072 3497 2902 924 17170 2573 شراء

 4429 3864 25 25 4404 3839 إهداء

 24501 7361 2927 949 21574 6412 املجموع
 

والعام ، 1440/  1439 للعام الجامعيوفي املقارنة السنوية لعدد الكتب الواردة عن طريق الشراء واالهداء،  -

، )12069-ـ، فقد بلغ الفارق )ه  1441
ً
 ( مجلد.42048-( عنوانا

 

 

 

 

 

 مقتنيات أوعية املعلومات:
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 ه1441( املقارنة السنوية في عدد الكتب الواردة لعام 3جدول )

 السنة
 املجموع الكتب األجنبية الكتب العربية

 مجلد عنوان مجلد عنوان مجلد عنوان

 66549 19430 7565 1708 58984 17722 ه1440ه / 1439

 24501 7361 2927 949 21574 6412 ه1441

 42048- 12069- 4638- 759- 37410- 11310- معدل التغير

 

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

 ( 7595بلغ اجمالي عناوين الكتب والدوريات التي تم تأمينها 
ً
 واجنبيا

ً
 عربيا

ً
( 25269د نسخ )بعد ،( عنوانا

 نسخة.

  ( 7513وبلغ عناوين ما تم فهرسته عمادة شؤون املكتبات من كتب ودوريات عربية وأجنبية 
ً
بعدد  ،( عنوانا

 (. 4انظر جدول ) ،( نسخة23508نسخ )
 

 ه1441( عدد أوعية املعلومات العربية واألجنبية التي أمنتها وفهرستها العمادة لعام 4جدول )

 نوع الوعاء م

 والدوريات الكتب

 التي تم تأمينها

 اجمالي الكتب

 التي تم فهرسته

 نسخة عنوان نسخة عنوان

 20538 6007 21574 6412 الكتب العربية 1

 2247 1286 2927 949 الكتب االجنبية 2

 723 220 723 220 الدوريات العربية 3

 0 0 45 14 الدوريات االجنبية 4

 23508 7513 25269 7595 اإلجمالي
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  بلغ عدد عناوين الكتب العربية واألجنبية املقتناه في مكتبات الجامعة حسب توزيعها على املكتبات خالل

، تقع في )736664هذا العام )
ً
، انظر جدول )( 1753483( عنوانا

ً
 (.  5مجلدا

 ه1441ل العام ( اجمالي عدد الكتب العربية واألجنبية في مكتبات الجامعة حسب توزيعها على املكتبات خال5جدول )

 اجمالي العناوين مجلدات اجنبي عناوين اجنبي مجلدات عربي عناوين عربي املكتبة
اجمالي 

 املجلدات

 1120056 470900 499247 257761 620809 213139 مكتبة امللك سلمان املركزية

مكتبة كلية الطب بمستشفى 

 امللك خالد الجامعي
84 99 3166 4224 3250 4323 

شفى امللك عبد العزيز مكتبة مست

 الجامعي
927 1311 3454 4646 4381 5957 

العلوم الطبية مكتبة كلية 

 التطبيقية )طالب(
83 107 1224 1854 1307 1961 

مكتبة كلية الدراسات التطبيقية 

 و خدمة املجتمع )طالب(
2944 4610 170 213 3114 4823 

 بالرياض مكتبة كلية املجتمع

 )طالب(
7008 15721 1861  2912 8194 18633 

 13461 7059 1149 578 12312 6481 مكتبة السنة األولى املشتركة

 536193 213272 126593 85966 409600 127306 مكتبة االميرة سارة املركزية

مكتبة كلية الدراسات التطبيقية 

 وخدمة املجتمع )طالبات(
10300 24325 1517 2484 11817 26809 

 368 244 367 243 1 1 ض )طالبات(مكتبة كلية التمري

مكتبة كلية طب األسنان 

 للطالبات
169 323 3795 7930 3964 8253 

مكتبة كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية )طالبات(
780 1393 8382 11253 9162 12646 

 1753483 736664 662872 367442 1090611 369222 اإلجمالي
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وذلك ملا تتميز به من عمق املعالجة والجدة والحداثة  ،املعلومات في عاملنا املعاصرتعد الدوريات من أهم مصادر 

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

 (.6موضح بجدول ) كما هو ،(768( دورية عربية وأجنبية بعدد مجلدات )234الـــــعـــــام )

 ه1441( عدد الدوريات العربية واألجنبية املقتناه بمكتبات الجامعة للعام 6جدول )

 عدد املجلدات عدد العناوين مصدر االقتناء الدوريات لغة

 الدوريات العربية
 685 205 اشتراك

 38 15 اإلهداء و التبادل

 الدوريات األجنبية
 - - اشتراك

 45 14 اإلهداء و التبادل

 768 234 املجموع الكلي

 

 

 

 

 

العربية إشتراك

%

العربية إهداء وتبادل

5%

األجنبية إشتراك

%

األجنبية إهداء وتبادل

6%

الدوريات العربية واألجنبية

العربية إشتراك العربية إهداء وتبادل األجنبية إشتراك األجنبية إهداء وتبادل
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وإنجازات  تعد املطبوعات الحكومية من أهـم أوعـيـة املعــلومات الرســمــية الـــمــوثــقــة للباحثين، إذ إنها تتناول أنشطة

كومية حتى الدولية، وبلغت جملة عناوين املطبوعات الح سواء املحلية أو العربية املؤسسات والهيئات املختلفة،

، 32293هذا العام )
ً
 وأجنبيا

ً
  (. 7هو مبين في جدول ) (، كما42334بعدد مجلدات )( عنواًنا عربيا

 ه1441( إجمالي عدد املطبوعات الحكومية بمكتبات الجامعة للعام 7جدول )

 لغة املطبوع م
 العدد

 مجلد عنوان

 العربية املطبوعات الحكومية 1
32293 42334 

 االجنبية ملطبوعات الحكوميةا 2

 42334 32293 اإلجمالي
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 من إدارة الجامعة ألهمية التراث اإلسالمي املخطوط، وماله من مكانة كبيرة في مجال البحث العلمي املعاصر، 
ً
إدراكا

 ُيعنى بشؤون املخطوطات العربية، ويهتم باملخطوطات من خالل جم1390فقد أسست في سنة 
ً
النسخ  عهـ قسما

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

 (.8مخطوطة ووثيقة، كما هو مبين في جدول ) (97118) الجامعة لهذا العام

 ه1441( عدد املخطوطات والوثائق بمكتبات الجامعة للعام 8جدول )

 إلجماليا عدد النوع

 11414 مخطوطات أصلية

90420 

مخطوطات غير أصلية مصورة على وسائط رقمية 

 وميكروفيلم
69380 

 7593 مخطوطات مصورة على  ميكروفيلم

 
ُ
 2033 املخطوطات املصورة ورقيا

 4861 الوثائق األصلية
6698 

 1837 الوثائق املصورة

 97118 اإلجمالي
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بها وتعدها أثمن محتوياتها، وتجتهد في إبرازها واملحافظة عليها، ولذلك تعتبر املجموعات  لكل مكتبة مقتنيات تعتز

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

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

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

الشيخ العالمة حمد الجاسر، ومعالي د. مكتبة مكتبة تذكارية )ك(  12)  ووقفية لشخصيات اعتبارية هامة بلغت

رخ األديب خير الدين الزركلي، وغيرهم(، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء هذه القاعات للقيام عبدالعزيز الخويطر واملؤ 

بمهام العناية واالهتمام بهذه الكنوز التراثية لتنظيمها وترتيبها وحفظها وصيانتها واالشراف عليها وإبرازها، وإتاحتها 

كتبة والجامعة العلمية واألدبية واملالية، ألهل االختصاص بما ال يؤثر على سالمتها مع املحافظة على حقوق امل

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

واملواطنين واملقيمين وجميع املهتمين كاالطالع والتصوير وجميع ما يلزم، وتهدف هذه الوحدة إلى املساهمة الفاعلة 

يق رؤية ورسالة وأهداف العمادة والجامعة، وتتبع الوحدة في ترتيب موادها تصنيف ديوي واملساعدة لتحق

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

 ( مجلد.41916في ) ،( عنوان29786ويبلغ اجمالي عدد عناوين الكتب التذكارية )

 (.9الجدول ) انظر 
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 هـ1441 ( عدد املكتبات التذكارية بمكتبات الجامعة للعام9جدول )

 مجلد عنوان املكتبة

 9658 7693 الخويطر بن عبدهللا الدكتور عبدالعزيزمعالي مكتبة 

 3135 2138 مكتبة العالمة خيرالدين الزركلي

 10482 7030 املطروديمكتبة الشيخ سليمان بن إبراهيم 

 1052 658 عبد الرحمن العبيكان محمد بنالشيخ مكتبة 

 1149 738 العقيلي الشيخ محمد بن أحمدمكتبة 

 6827 4622 حمد الجاسرمكتبة الشيخ العالمة 

 1526 1141 حمود البدرمكتبة األستاذ الدكتور 

 1845 1117 مكتبة الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ

 176 78 الجبر بن حسن محمدمكتبة  معالي الدكتور 

 1550 1274 الشمالنبنت صالح  الدكتورة نورةمكتبة 

 110 69 وليد الظاهرمكتبة األستاذ 

 4405 3228 مكتبة الدكتور عبد هللا العسكر

 41916 29786 اإلجمالي
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املطبوعات النادرة هي املطبوعات املنشورة في املائة سنة األولى من تاريخ الطباعة في أي بلد في العالم، وقد ينخفض 

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  طالع واالطالسومحدودة اال  وقد بلــغ إجمالي عــدد عناوين الكتب النادرة واالطالس،

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

 

 ه1441بمكتبات الجامعة للعام النادرة ومحدودة االطالع واالطالس ( عدد الكتب 10جدول )

 النوع
 االجمالي اجنبي عربي

 مجلد عنوان مجلد عنوان مجلد عنوان

 10203 4965 1177 780 9026 4185 النادرةالكتب 

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

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

، تقع في ) (17014)
ً
( يبين عدد عناوين ومجلدات الرسائل الجامعية بمكتبات 11( مجلًد، وجدول )54088عنوانا

 ه1441الجامعة لعام 

 ه1441الرسائل الجامعية بمكتبات الجامعة للعام ( عدد  11 )جدول 

 مجلد عنوان لغة الرسالة

 35704 10016 الرسائل العربية

 18384 6998 الرسائل االجنبية

 54088 17014 االجمالي

العربية

66%

األجنبية

34%

الرسائل الجامعية
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ُ
ملصورة املصغرات الفيلمية من مصادر املعلومات املهمة، حيث يبلغ إجمالي املصغرات الفيلمية األصلية واعد ت

وُيحتفظ بها بوحدة املخطوطات لالستفادة منها  ،مخطوطة مصورة في وسائط رقمية وفيلميه (81084)

 وتصنف املصغرات الفيلمية املوجودة باملكتبة كالتالي: ،واستخدامها

 .املصغرات الفيلمية لبعض املطبوعات النادرة 

 .املصغرات الفيلمية لبعض الرسائل الجامعية 

 ية لبعض الصحف السعودية.املصغرات الفيلم 

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

 هـ.1441 الجامعة للعام

 ه1441( عدد املصغرات الفيلمية بمكتبات الجامعة للعام 12جدول )

 العدد النوع

 76973 ووسائط رقمية ميكروفيلم

 4111 ميكروفيش

 81084 اإلجمـــــالي

مميكروفيل

95%

ميكروفيش

5%

الفيلميةاملصغرات
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ُ
 للمعلومات، وذلك لدورها األساس في تتبع القضايا الجارية واملناسبات ت

ً
 مهما

ً
عد الصحف اليومية مصدرا

اليومية ( يبين عدد الصحف املحلية وعدد النسخ 13املختلفة، وما يرتبط بها من مناشط وأحداث، وجدول )

 ـ.ه1441 بمكتبات الجامعة للعام

 ه1441عدد الصحف املحلية بمكتبات الجامعة للعام  (13)جدول 

 عدد النسخ عدد العناوين النوع

 169 13 اليومية الصحف املحلية

 9 3 املجالت املحلية والثقافية

 178 16 اإلجمالي
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عد الوسائط املتعددة من مصادر املعلومات املهمة ومن أوعيتها الحديثة، ويبل
ُ
غ إجمالي عدد مقتنيات وحدة ت

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

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

 هـ.1441 الجامعة للعام

 ه1441( 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 نامج حاسب آليبر 
 بكرة 794 بكرات صوتية

 قرص 111 دي في دي –س ي دي 
 وسيط معلوماتي 18491 املجمـــــوع

 

 

 

 

 

 

 

أشرطة الفيديو

34%

مم16أفالم 

1%
مم8أفالم 

(كاسيت)أشرطة تسجيل صوتي 0%

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

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

( نسخة، تشمل خرائط للمناطق الكبرى واملحافظات باململكة وخريطة للقرى والهجر 898( عنوان، في حوالي )643)

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

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

ً
تضم الوحدة عددا

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

 واملستفيدين.
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. 2296531( عنواًنا تقع في )1032339نيات مكتبات الجامعة من جميع أوعية املعلومات )بلغ اجمالي مقت
ً
( مجلدا

 (.15انظر جدول )

هـ ـ1441( إجمالي عدد أوعية املعلومات في مكتبات الجامعة للعام 15جدول )  

 املجلدات العناوين الوعاء

 1753483 736664 الكتب

 143910 25735 املراجع

 54088 17014 عيةالرسائل الجام

 97118 97118 املخطوطات

 898 643 الخرائط

 76973 76973 املصغرات الفلمية

 18199 13213 أقراص مدمجة

 42334 32293 املطبوعات الحكومية

 62818 4215 الدوريات

 4908 58 الصحف واملعلومات الصحفية

 18491 18491 الوسائط املتعددة

 23311 9922 املطبوعات النادرة

 2296531 1032339 اإلجمالي
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بلغ إجمالي املبالغ املنصرفة على شراء أوعية املعلومات وصيانة النظام بمكتبات جامعة امللك سعود لهذا العام 

، كما هو موضح في الجدول ادناه.    1541190.25هـ حوالي )1441
ً
 ( رياال

 ه1441ومات وصيانة النظام لعام ( إجمالي املبالغ املنصرفة لشراء أوعية املعل16جدول )

 املبلغ بالريال السعودي نوع الوعاء مسلسل

 1318955.29 الكتب العربية 1

 955894.80 الكتب األجنبية 2

 290000 دوريات عربية 3

 411600 صيانة النظام اآللي 4

 2976450.09 اإلجمالي

 

 

 

 

 

  

الكتب العربية

44%

الكتب األجنبية

32%

دوريات عربية

10%

صيانة النظام اآللي

14%

املبالغ املنصرفة لشراء اوعية املعلومات وصيانة النظام

الكتب العربية

الكتب األجنبية

دوريات عربية

صيانة النظام اآللي
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 الخدمات الفنية واملكتبية وإنجازاتها
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مكتبة مركزية  2مكتبة )  12الفنية واإلرشادية والخدمية لجميع روادها من خالل تقدم مكتبات الجامعة خدماتها  

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

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

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

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

، تحتـوي 85436ة لعمادة شؤون املكتبات)للمكتبات التابع
ً
 مربعا

ً
 للقراءة، والجدول )3164على ) ( مترا

ً
( 17( مقعــدا

 .   ه1441يبين املساحة وعدد املقاعد بمكتبات الجامعة خالل العام 

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

 )غ
ً
 لهذا العام 429079يرهم من الباحثين، وبلغ عدد رواد مكتبات الجامعة سنويا

ً
، كما هو ه1441( مستفيدا

 (.18مبين في جدول )

 

  ساعات العمل باملكتبات الرئيسية 

 للطالبات االميرة سارة املركزية مكتبة مكتبة امللك سلمان املركزية

 8050235_  8050529_  8052208 4676148ت: 

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

 إلى  8لى الخميس: األحد إ
ً
 إلى  8لى الخميس: األحد إ مساءً  9صباحا

 
 مساء   4صباحا

 8061000الرقم املوحد ملكتبات الجامعة 

 

 خدمات مكتبات الجامعة
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 ه1441( مساحة وعدد املقاعد بمكتبات الجامعة خالل العام 17جدول )

 عدد املقاعد 2ة باملتر املربع ماملساح اسم املكتبة

 1500 52000 مكتبة امللك سلمان املركزية

 1018 27250 املركزية للطالباتاالميرة سارة كتبة م

 82 1584 كلية الطب ومستشفى امللك خالد الجامعيمكتبة 

 24 263 مكتبة مستشفى امللك عبدالعزيز الجامعي

 25 130 الب()ط  -كلية العلوم الطبية التطبيقيةمكتبة 

 47 420 )طالب(-كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمعمكتبة 

 36 500 شارع الستين –كلية خدمة املجتمع مكتبة 

 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 

 3164 85436 اإلجمالي
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ه1441خالل العام  عدد رواد مكتبات جامعة امللك سعود (18جدول )

 اسم املكتبة م
التقدير 

 اليومي

التقدير 

 الشهري 

التقدير 

 السنوي 

 362303 30263 1270 مان املركزيةمكتبة امللك سل 1

 7511 834 41 املركزية للطالباتاالميرة سارة كتبة م 2

 8680 390 35 البات(ط)كلية الطب ومستشفى امللك خالد الجامعيمكتبة  3

 1320 220 10 مكتبة مستشفى امللك عبد العزيز الجامعي 4

 3300 550 25 )طالب(  -كلية العلوم الطبية التطبيقيةمكتبة  5

 1320 220 10 )طالب(كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمعمكتبة  6

 3300 660 30 )طالب( –كلية خدمة املجتمع مكتبة  7

 29000 3150 150 السنة األولى املشتركةمكتبة  8

 1500 300 20 مكتبة كلية التمريض )طالبات( 9

10 
مكتبة كلية الدراسات التطبيقية و خدمة املجتمع 

 (طالبات)
43 95 413 

 4500 600 70 مكتبة كلية طب األسنان ) طالبات ( 11

 5932 296 14 ) طالبات(العلوم الطبية التطبيقية  كلية مكتبة 12

 429079 37578 1718 اإلجمالي
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 من األعمال لجميع املستفيدين  تقدم شعبة
 
تتمثل و من منسوبي الجامعة أو خارجها الخدمات املرجعية عددا

 في اآلتي:

  غير )من خالل حضورهم ملكتبات الجامعة، أو  (بشكل مباشر)رشادية للمستفيدين اإل خدمات التقديم

 عن بعد. و الفاكس أو البريد اإللكترونيأمن خالل الهاتف،  (مباشر

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

  كيفية استخدام البحث اآللي للمكتبة للوصول إلى احتياجاتهم من املواد املرجعية.مساعدة الباحثين في 

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

  (102)املقصورات الدراسية " تأجيرها، متابعتها. وصيانتها والبالغ عددها. 

 

 :في مجال الخدمات املرجعيةاإلنجازات 

( 52281) وغيرهمبلغ عدد الخدمات املرجعية املقدمة إلى املستفيدين سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطالب 

  الجامعة.ل املختلفة التي وفرتها مكتبات موزعة على وسائل التواصخدمة، 

 الخدمات املرجعية لهذا العام. ( يبين عدد19وجدول ) 

 الخدمات الفنية واملكتبية وإنجازاتها

 أوال:
 الخدمات المرجعية
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 ه1441( عدد الخدمات املرجعية    للعام 19جدول )

CALL CENTER 

 االتصال املوحد

 املكتبة
مكتبة امللك سلمان 

 املركزية

مكتبة األميرة سارة 

 املركزية للطالبات
 املجموع

عدد االتصاالت 

 الواردة
407 1450 1857 

 الخدمة املرجعية اإللكترونية

 2800 إجمالي الطلبات املقدمة

 2581 ي الطلبات املقبولةإجمال

 219 إجمالي الطلبات املرفوضة

 329 عدد االستفسارات

 282 عدد تفعيل املستفيدين

 28 عدد غير املفعلين

 خدمة املحادثة الفورية

 7406 عدد املحادثات

 4755 عدد الزوار

 ثانية 82 متوسط وقت االستجابة

 %89 نسبة رض ى املستفيدين

 خدمة الواتساب

WhatsApp 

 15334 عدد الرسائل الصادرة

 15390 عدد الرسائل الواردة

رسلة
ُ
  1300 عدد األرقام امل

 
 تقريبا

 52281 االجمالي
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 التصوير العلمي مجموعة من الخدمات للمستفيدين ومنها: شعبةتقدم 

 علومات.وغيرها من أوعية امل والصحف تصوير املواد املطبوعة من الكتب واملجالت 

 .التصوير الفوتوغرافي امللون وغير امللون 

 .التصوير امليكروفيلمي للمخطوطات والصحف واملجموعات الخاصة 

  وتغليفها بالبالستيك وتجليدها. العمادة وحداتطباعة الفهارس واألدلة والنشرات وتقارير 

 وتغليفها. البطاقات الحراريةاللوحات االرشادية للعمادة و  عمل 

 

 ت في مجال التصوير العلمي:اإلنجازا

 (.  20( طلبا كما هو مبين بجدول رقم )1966بلغ عدد الطلبات لخدمات التصوير والتغليف والتجليد )

 

 ه1441( توزيع خدمات التصوير العلمي للعام 20جدول )

 عدد الطلبات اسم الخدمة

 1850 التصوير )الفوتوستات( بعدد اللقطات

 116 تقاريرتغليف الكتب واملذكرات وال

 0 التجليد

 1966 اإلجمالي

 

 

 :ثانيًا
 خدمات التصوير
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ُ
 للمعلومات، وذلك لدورها األساس في تتبع القضايا الجارية واملناسبات ت

ً
 مهما

ً
عد الصحف اليومية مصدرا

 .املختلفة، وما يرتبط بها من مناشط وأحداث

 تقدم شعبة الصحف واملعلومات الصحفية مجموعة من الخدمات للباحثين ومنها:و 

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

 .عن الصدور 

 .توفر مجموعة مصورة لصحف محلية وورقية وميكروفيلم 

 .توفر النسخ املصورة من القصاصات الصحفية وميكروفيلم 

 افية املحلية والعربية.االشتراك في الصحف اليومية واألسبوعية السعودية، واملجالت الثق 

 ن طريق املكتبة الرقمية زاد( للباحثين عأسك )قاعدة خدمة املعلومات الصحفية الرقمية  تقديم

 والرد على استفسارات الباحثين داخل وخارج الجامعة. .السعودية

 .توزيع الصحف واملجالت الثقافية على املكتبات الفرعية 

 ميا كل صباح، في القاعة املخصصة للصحف.رواد املكتبة يو ل ملحليةاتاحة الصحف ا 

 

 :الصحف واملعلومات الصحفيةفي مجال اإلنجازات 

 ( 120بلغ عدد املستفيدين من وحدة الصحف.
ً
 ( باحثا

 ( نسخة.1218بلغ عدد النسخ املصورة من القصاصات الصحفية وامليكروفيلم ) 

 

 

 :ثالثًا
 خدمات الصحف
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العديد من األجهزة  ومكتبة األميرة سارة املركزية للطالباتة بمكتبتي امللك سلمان املركزي اإلعاقةتوفر وحدتي ذوي 

(، وقد بلغ عدد 21لخدمتهم العلمية واألكاديمية كما هو موضح في جدول ) اإلعاقةلطلبة وطالبات ذوي 

 320حوالي ) ومكتبة االميرة سارة املركزية للطالباتاملستفيدين من الوحدة بمكتبتي امللك سلمان املركزية 
ً
 ( طالبا

 .ه1441خالل العام الدراس ي وطالبة 

 اإلعاقة( عدد األجهزة الخاصة لذوي 21جدول )

 اسم الجهاز م
مكتبة امللك 

 سلمان املركزية

مكتبة االميرة سارة 

 للطالبات املركزية

 8 10 (Jwes)جهاز حاسب آلي محملة علية برامج قارئة  1

 10 10 جهاز برايل سينز 2

 10 17 جهاز تكبير محمولة 3

 5 7 جهاز تكبير مكتبي 4

 9 3 (word)الى   (PDF)كاميرا قارئة تقوم بتحويل نصوص  5

 3 8 جهاز ماسح ضوئي قارئ  6

 1 2 طابعة برايل 7

 - 44 سماعة السلكية 8

 - 10 قواعد شحن سماعات السلكية 9

 - 19 جهاز البث مع سماعاته 10

 - 10 أجهزة حاسب آلي ملس 11

 42 144 اإلجمالي 

 

 

 :رابعًا
 خدمات ذوي اإلعاقة
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 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.

 صادر وإعادتها في الوقت املحدد.تنفيذ اللوائح والضوابط التي تكفل املحافظة على تلك امل 

 .تسجيل بيانات املستفيدين الجدد في النظام اآللي لإلعارة 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خامسًا
 خدمات اإلعارة
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:اإلعارةفي مجال اإلنجازات 

، 39323مكتبات الجامعة ) بلغ عدد الكتب املعارة لهذا العام من
ً
يبين بيانات اإلعارة للعام  (22) والجدول ( كتابا

 ه.1441الجامعي 

 .ه1441( إحصاءات خدمات اإلعارة للعام 22جدول )

 املكتبة
أعضاء هيئة 

 التدريس
 موظفون 

دراسات 

 عليا
 طالب

من خارج 

 الجامعة
 املجموع

 16454 1001 4935 7603 780 2135 امللك سلمان املركزية مكتبة

 47 0 16 4 17 10 كلية الطب بمستشفى امللك خالد الجامعي مكتبة

 17 0 0 4 10 3 مستشفى امللك عبدالعزيز الجامعي مكتبة

 0 0 0 0 0 0 كلية العلوم الطبية التطبيقية )طالب( مكتبة

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع  مكتبة

 )طالب(
0 1 0 21 0 22 

 42 0 30 0 0 12 جتمع )طالب(كلية امل مكتبة

 128 0 122 0 0 6 مكتبة السنة األولى املشتركة

 22065 616 6889 13281 299 980 مكتبة األميرة سارة املركزية للطالبات

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع  مكتبة

 )طالبات(
8 3 31 272 0 314 

 82 0 40 24 1 17 كلية التمريض )طالبات( مكتبة

 73 0 42 0 1 30 )طالبات(كلية طب األسنان  مكتبة

 79 0 59 11 0 9 كلية العلوم الطبية التطبيقية )طالبات( مكتبة

 39323 1617 12426 20958 1112 3210 املجموع
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واعد تتوفر وحدات للبحث اآللي واإلنترنت في جميع مكتبات الجامعة، لذلك يمكن البحث في نظام املكتبات اآللي وق

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

( 
ً
مكتبة االميرة سارة ( جهاز حاسب آلي في قاعة البحث اآللي في 57خدمة لجميع رواد املكتبة، كما يوجد أيضا

 دمات التالية:للطالبات، وتقدم وحدة البحث اآللي الخ املركزية

 .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 

 

 

  

 :سادسًا
 خدمات البحث اآللي
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قدم للباحثين، تقوم وحدة املخطوطات بتق
ُ
 من الخدمات لجميع املستفيدين في إطار الخدمات التي ت

ً
ديم عددا

 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 

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

 من قسم علم املعلومات عن املخطوطات. تدريب الطالب 

 .استقبال الزيارات والوفود رسمية 

  بيانات الوثائق الخطية في قاعدة البيانات.إدخال 

 .التصوير الرقمي للمخطوطات والوثائق التي تم شرائها 

 خطوطات والوثائق في املعمل الخاص بالوحدة.ترميم وتعقيم امل 

 .فهرسة وتصنيف الوثائق خطية أصلية أو فهرسة مختصرة 

 فهرسة وتصنيف املخطوطات والوثائق في موضوع اللغة العربية وعلومها. 

 :سابعًا
 خدمات المخطوطات
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:املخطوطات واملجموعات الخاصةفي مجال اإلنجازات 

 ه1441لعام ( إنجازات وحدة املخطوطات 23جدول )

 العدد البيان

 21 عدد الباحثين الذين أطلعوا على املخطوطات والوثائق

 0 عدد املخطوطات املضافة للمجموعة ) مخطوطات ورقية(

 21 عدد طلبات التصوير للباحثين

 13707 عدد لقطات تصوير املخطوطات باملسح الضوئي أو بنسخ ميكروفيلم أو الطباعة

 53 لى الشكل الرقميعدد املخطوطات التي تم تحويلها إ

 0 عدد الوثائق التي تم تحويلها الى الشكل الرقمي

 49 ُعقمت وُعولجتعدد املخطوطات التي 

 0 املخطوطات االصلية التي تم فهرستها وتصنيفها

 200 الوثائق االصلية التي تم فهرستها وتصنيفها

 8 عدد املخطوطات التي تم دراسة عرض شرائها

 5 تم دراسة عرض شرائهاعدد الوثائق التي 

 تم البدء في تنفيذ معرض مخصص لوحدة املخطوطات والوثائق 
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العمليات الفنية على أوعية املعلومات من فهرسة وتصنيف حيث قامت الوحدة  العمليات املتخصصةوحدة  تتولى

 وهي:ه 1441 بإنجاز العديد من األعمال خالل العام

 النادرة للكتب فهرسة وإعادة ،للدوريات جديدة فهرسة من لوماتاملع أوعية بعض على العمل تم 

 هي كما ،واملجلداتالعناوين  بعدد الجامعة ملكتبات اآللي النظام في مسماها وتغيير ،التذكارية واملكتبات

 .ادناه بياناتها موضحه
 

 .عليها الفنية العمليات واجراءوفهرسة الدوريات العربية  التذكارية واملكتبات النادرة الكتب فهرسة إعادة .1
 

 الدوريات العربية املكتبات التذكارية الكتب النادرة 

 642 6690 507 عنوان

 11334 8400 749 مجلد

 

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

 مجلد عنوان

12471 16497 

    

 :ثامنًا
 العمليات المتخصصة
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كتب ومجالت علمية( (ور ثقافي مهم في املجتمع ونشر املعرفة، لذا تهدي الجامعة مطبوعـاتها للمكتبات األكاديمية د

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

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

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

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

 األنظمة والعلوم السياسية، وطب األسنان .والسياحة واآلثار، و 
 

 :اإلهداء والتبادلفي مجال اإلنجازات 

 (3966) أهدت الجامعة  
ً
 العلمية املؤسسات من ( جهة36) لـ اصدارات مطبوعات الجامعة، من مطبوعا

 3681) موزعة بين املختلفة والتعليمية
ً
 دورية. (285و) ( كتابا

 (2964) حوالي وفي مجال تبادل املطبوعات تم ارسال  
ً
الجامعات من كتب ودوريات  إصدارات من مطبوعا

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

(24.) 
 ه1441( عدد مطبوعات اإلهداء والتبادل الصادرة من عمادة شؤون املكتبات خالل العام 24جدول )

 املجموع دورية بكتا النوع

 3966 285 3681 إهداء

 2964 320 2644 تبادل

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

 ( عنوانا ً، وبلغ اجمالي عدد النسخ العربية واألجنبية لإلهداءات الواردة3983ومطبوعات حكومية )

 يبين عدد العناوين والنسخ املهداة ملكتبات الجامعة. (25) وجدول خة. نس (12628)

 :تاسعًا
 خدمات اإلهداء والتبادل
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 ( بعدد 54تسلمت العمادة ،
ً
نسخة من اصدارات الجامعة من كتب ودوريات الصادرة  (8100) نسخ( عنوانا

 .دار جامعة امللك سعود للنشرعن 
 ه1441( عدد مطبوعات اإلهداءات الواردة ملكتبات الجامعة لعام 25جدول )

 ع الوعاءنو 
عدد العناوين 

 العربية

عدد العناوين 

 األجنبية
 عدد النسخ العربية

عدد النسخ 

 األجنبية

 25 4404 25 3839 كتب

 2 74 2 43 دوريات

 0 23 0 20 مطبوعات حكومية

 150 7950 1 53 مطبوعات الجامعة

 177 12451 28 3955 املجموع

 12628 3983                      اإلجمالي

 

 ( داخلية وخارجية، وعدد الجهات التي تم التبادل مع 36بلغ عدد الجهات الحكومية واألهلية املهدى لها )

( يبين عدد الجهات التي تبادلت معها العمادة 26( داخلية وخارجية، والجدول رقم )49مطبوعاتهم )

 وأهدتها.
 

 ه1441( عدد الجهات التي تبادلت معها العمادة وأهدتها لعام 26جدول )

 

 

 

 جهات اإلهداء

 الجامعات

مراكز 

البحوث 

 العلمية

 الهيئات
مدارس 

 ومعاهد
 املجموع جمعيات

1 4 30 1 0 36 

 49 0 1 2 7 39 جهات التبادل
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تهتم عمادة شؤون املكتبات بإتاحة فرص التدريب في مكتباتها املركزية والفرعية لطالب وطالبـات قسم علوم 

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

 الفرعية بالجامعة، بتقديم خدمات التدريب واملشورة الفنية ومنها:

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

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

 واالستفادة من أوعية املعلومات بها.

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

 املعلومات سواء في كلياتهم او بمكتبات الجامعة.

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

 الوطنيـة والخليجيـة والعربيـة.
 

 :مجال التدريباإلنجازات في 

 امللك بمكتبة بالجامعة اآلداب بكلية املعلومات علم قسم من طالب( 47)لـــــ امليداني التدريب من تم االنتهاء 

من كلية اللغات والترجمة وقسم املكتبات واملعلومات بجامعة األميرة  اتطالب( 6) دريبوت املركزية، سلمان

   (.27هو مشار اليه في جدول ) اللطالبات، كم بمكتبة االميرة سارة املركزية نورة بنت عبد الرحمن
 

 ه1441عدد طالب وطالبات التدريب بمكتبات الجامعة لعام  (27)جدول 

 اإلجمالي طالبات طالب

47 6 53 

 

 

 :عاشرًا
 خدمات التدريب والمشورة
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 بالعمادة العديد من الخدمات التقنية ومنها: اإلحصاء واملعلوماتتقدم وحدة 

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

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

 ملستخدمي النظام.

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

 وتوزيع الكبائن ونقاط الشبكة بالعمادة وفروعها.

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

  شراف على البوابة اإللكترونية للعمادة وتحديث محتوياتها.اإل 

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

 تدريبية عن تلك القواعد املعلوماتية.

 .إعداد وتصميم برامج خاصة تلبية لحاجات بعض األقسام بالعمادة 

 

 :اإلحصاء واملعلوماتمجال اإلنجازات في 

 توزيع أجهزة الحاسب على املكتبات وتوزيع الكبائن ونقاط الشبكة: .أ
 لتطبيق أنظمة املعلومات بمكتبات الجامعة، فإن األمر يستلزم توفير تقنية املعلومات بشكل يسمح لألنظمة 

ً
نظرا

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

 (،28( جهاًزا موزعة على جميع األقسام والوحدات واملكتبات الفرعية، كما هو مبين في جدول )809الشخصـية )

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

 

إحدى 
 خدمات اإلحصاء والمعلومات عشر:
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 ه1441عة للعام ( توزيع أجهزة الحاسب على مكتبات الجام28جدول )

 عدد األجهزة املكان م

 484 مكتبة امللك سلمان املركزية 1

 198 للطالبات مكتبة االميرة سارة املركزية 2

 79 مكتبة كلية الطب ومستشفى امللك خالد الجامعي 3

 5 مكتبة مستشفى امللك عبدالعزيز الجامعي 4

 31 مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية للطالب 5

 12 مكتبة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع 6

 809 املجموع

 

 ه1441توزيع الكبائن ونقاط الشبكة بمكتبات الجامعة خالل العام الدراس ي  (29)جدول 

 عدد نقاط الشبكة عدد السويتش عدد الكبائن املوقع م

 1202 52 15 مكتبة امللك سلمان املركزية 1

2 
 كزيةمكتبة االميرة سارة املر 

 للطالبات
6 10 130 

3 
معمل التدريب بمكتبة امللك 

 سلمان املركزية
- 1 2 

  1334 63 21 املجموع
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 :املعلومات الرقمية أوعية  .ب

وبلغ  ،( قاعدة معلومات168) (SDL)بلغ عدد قواعد املعلومات املشترك بها من قبل املكتبة السعودية الرقمية 

 (.30انظر الجدول ) ،( مجلة علمية123670عدد املجالت الرقمية )

 ( عدد أوعية املعلومات الرقمية30جدول )

 العدد ) املكتبة الرقمية السعودية( أوعية املعلومات الرقمية م

 قاعدة معلومات    168 (.SDLعدد قواعد املعلومات املشترك بها من قبل ) 1

 مجلة علميةSDL).) 123670ة عدد املجالت العلمية الرقمي 2

 كتاب إلكتروني SDL).) 466044عدد الكتب االجنبية والعربية االلكترونية  3

 بحث ومؤتمر SDL).) 6548350عدد البحوث واملؤتمرات  4

 رسالة علمية SDL).) 5224410عدد الرسائل العلمية  5

 ةوسائط رقمي  SDL).) 3061669عدد الوسائط العلمية املتعددة  6

 تقرير 3.061.669 التقارير 7

  :االنترنت على للعمادة اإللكترونية البوابة  .ج

على  تحتوي  إذلكترونية لعمادة شؤون املكتبات، إمن الخدمات التي تقدمها عمادة شؤون املكتبات توفير بوابة 

تقدم البوابة سلمان املركزية بصفة خاصة، كما  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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اإلحصاء وجدير بالذكر أن اإلشراف على البوابة وتحديث محتوياتها يكون بصفة دورية من خالل وحدة 

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

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

 النماذج الخاصة باملستفيدين.

 رابط لقواعد  -لك سعودرابط للبحث اآللي في الفهرس املتاح على الخط املباشر ملكتبات جامعة امل

 رابط للخدمة املرجعية االلكترونية. –رابط للمخطوطات  –املعلومات 

 .شريط إخباري يحدث بصفة دورية 

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

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

 االنجليزية.

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

 

 

 

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

 .Google Scholar ملوقعا خالل من إليها الوصول  ويمكن

 

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

https://sdl.edu.sa 

 
 

 

https://sdl.edu.sa/
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 املوارد البشرية
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فيها، ُيصنفون بين أعضاء  املوارد البشريةالفنية واإلدارية تمثل تضم عمادة شؤون املكتبات مجموعة من الكوادر 

( 336هيئة التدريس وموظفين فنيين )مكتبات ومعلومات( وإداريين، ويبلغ عدد العاملين بمكتبات الجامعة )

 وموظفة 
ً
( 30على ) موزعين -سعوديين، جميعهم من الجنسية السعودية وال يوجد أي متعاقدين غير -موظفا

 و  وحدة
ً
 ادناه.   ومكتبة فرعية. كما هو موضح بالجدول شعبة

 .ه1441( عدد املوظفين واملوظفات في مكتبات الجامعة عام 31جدول )

 املجموع موظفة موظف الوحدة / القاعة / املكتبة الفرعية م

 3 1 2 اإلدارة العليا للعمادة 1

2 

االت االتص -املاليةالشؤون  –الشؤون اإلدارية -ادارة العمادة

مشرف  -مكتب املشرف العام والوكالء  -والخدمات املساندة 

 مشرف املكتبات الفرعية –الفترة املسائية 

21 22 43 

 33 13 20 العمليات املتخصصة 3

 4 - 4 متابعة الدوريات 4

 34 22 12 خدمات املستفيدين 5

 6 4 2 ذوي االعاقة 6

 6 3 3 قاعة الدوريات 7

 49 37 12 ةقاعة الكتب العربي 8

 12 10 2 قاعة الكتب االجنبية 9

 4 3 1 قاعة املراجع العربية واالجنبية 10

 1 - 1 قاعة املطبوعات الحكومية 11

 11 7 4 قاعة الرسائل الجامعية 12

 5 - 5 الوثائقاملخطوطات و  13

 أ توزيع املوظفين
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 املجموع موظفة موظف الوحدة / القاعة / املكتبة الفرعية م

 2 - 2 املجموعات الخاصة 14

 18 14 4 العالقات العامة واالعالم 15

 15 7 8 املعلوماتاإلحصاء و  16

 14 9 5 التطوير والجودة 17

 3 1 2 اإلهداء التبادل 18

 7 4 3 والخدمة املرجعية االتصال املوحد 19

 20 20 - موظفات العمليات املتخصصة بمكتبة امللك سلمان املركزية 20

 3 3 - طالبات –كلية العلوم الطبية التطبيقية مكتبة  21

 3 - 3 طالب –بية التطبيقية  كلية العلوم الطمكتبة  22

 20 20 - طالبات –كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع مكتبة  23

 3 - 3 طالب –كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع مكتبة  24

 4 4 - طالبات –كلية طب االسنان مكتبة  25

 3 3 - كلية التمريضمكتبة  26

 5 5 - ك خالد الجامعيطب بمستشفى امللكلية المكتبة  27

 2 - 2 طالب –مستشفى امللك عبدالعزيز مكتبة  28

 2 - 2 طالب –مكتبة السنة األولى املشتركة  29

 1 - 1 طالب –كلية املجتمع مكتبة  30

 336 212 124 املجمـــــــوع
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37%

63%

املوظفين واملوظفات في مكتبات الجامعة

ذكور  إناث

عدد العامالت في عمادة شؤون املكتبات من 

 212هو ه  1441ناث خالل العام الدراس ي اال 

 موظفة 211هيئة تدريس وة عضو  1منهن 

في عمادة شؤون املكتبات من  العاملينعدد 

 124هو ه  1441خالل العام الدراس ي  لذكور ا

 موظف 122وعضو هيئة تدريس 2منهم 
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 114تخصصين في مجال املكتبات واملعلومات )بلغ اجمالي عدد العاملين بمكتبات الجامعة من امل
ً
( موظفا

  (90)وموظفة، منهم 
ً
من إجمالي عدد  ،%78.95نسبة يشكلون بدرجة البكالوريوس وموظفة موظفا

 (.  32جدول ) املتخصصين، انظر

 

 ه1441( عدد العاملين املتخصصين في مجال املكتبات واملعلومات عام 32جدول )

 ملئويةالنسبة ا العدد املؤهل م

 %1.75 2 دكتوراه 1

 %10.53 12 ماجستير مكتبات 2

 %78.95 90 بكالوريوس مكتبات 3

 %8.77 10 دبلوم مكتبات 4

 % 100 114 املجموع

 املتخصصون في املكتبات.1
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 وموظفة بنسبة( 210) بلغ عدد العاملين بمكتبات الجامعة والحاصلين على درجة البكالوريوس 
ً
، %62.50 موظفا

 وموظفة بنسبة (67) على الثانوية العامة وعددهم يليهم الحاصلين
ً
 ثم الحاصلين على الدبلوم ،%19.94 موظفا

 وموظفة بنسبة (26)
ً
 (.33) هو مبين بجدول  كما، %7.14 بنسبة( 24)فاملاجستير ، %7.74 موظفا

  

ا العاملين أعداد( 33) جدول 
 
 ه1441 لعام الدراسية للمؤهالت وفق

 النسبة التراكمية العدد التراكمي ئويةالنسبة امل العدد املؤهل م

 %0.89 3 %0.89 3 دكتوراه 1

 %8.03 27 %7.14 24 ماجستير 2

 %70.53 237 %62.50 210 بكالوريوس 3

 %78.27 263 %7.74 26 دبلوم 4

 %98.21 330 %19.94 67 ثانوية 5

 %99.40 334 %1.19 4 املتوسطة 6

 %100 336 %0.60 2 االبتدائية 7

دكتوراه
ماجستير

بكالوريوس

دبلوم

ثانوية

املتوسطة
االبتدائية

مؤهالت العاملين في عمادة شؤون املكتبات

دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم ثانوية المتوسطة االبتدائية

 مؤهالت املوظفين.2
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 في نظام )ديوان(: في مجال الشؤون اإلدارية، بلغ عدد املعامالت الصادرة والواردة للعمادة

 (.34( معاملة واردة، كما هو مبين في جدول )1315) ( معاملة صادرة،3216( معاملة، منها )4531)

 ه1441العام  والواردة حسب األشهر خالل الصادرة ( عدد املعامالت34جدول )

 م
دد املعامالت الصادرة حسب ع

 الشهر
 العدد

عدد املعامالت الواردة  حسب 

 الشهر
 العدد

 142 محرم 250 محرم 1

 229 صفر 407 صفر 2

 166 األول  ربيع 566 األول  ربيع 3

 218 الثاني ربيع 391 الثاني ربيع 4

 126 األول  جمادى 316 األول  جمادى 5

 195 األخر جمادى 483 األخر جمادى 6

 88 رجب 328 رجب 7

 22 شعبان 31 شعبان 8

 9 رمضان 13 رمضان 9

 48 شوال 126 شوال 10

 38 القعدة ذو 182 القعدة ذو 11

 34 الحجة ذو 123 الحجة ذو 12

 1315 املجموع 3216 املجموع

 معاملة 4531 االجمالي

 ة واملوارد البشرية:اإلنجازات في مجال الشؤون اإلداري

 ب الشؤون اإلدارية
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دورات تدريبية لإلداريين واملتخصصين ( موظف وموظفة في 117، تم مشاركة )املوارد البشريةوفي مجال تدريب 
 (.35)باملكتبات في الجامعة وفي عدد من الجهات الحكومية، كما هو موضح في الجدول 

 .ه1441 لعام( البرامج التدريبية للمتخصصين باملكتبات واالداريين 35جدول )

 

 جهة التدريب م
 الدورات عدد

 مجال التدريب
 موظفة موظف

 0 9 امةمعهد اإلدارة الع 1

 واملعلومات الفهرسة في األساسية املهارات 

 تطوير املهارات اإلدارية 

 تطوير مهارات الذات 

 الثقافة التنظيمية 

 85 12 عمادة تطوير املهارات بالجامعة 2

 الحاسب اآللي وتطبيقاته والشبكات 

 األعمال اإلدارية والسكرتارية الحديثة 

 تطوير مهارات الذات 

 رة االزماتالعالقات العامة وإدا 

 املعلومات ومراكز املكتبات في الفنية العمليات 

 أنظمة الجامعة اإللكترونية 

 واالحصائية املهارات املصرفية والحسابية 

 ريادة االعمال 

 اللغة اإلنجليزية 

 الخطط االستراتيجية 

 االعالم الجديد والتواصل مع املستفيدين 

 .التصوير وإدارة الحمالت اإلعالمية واملحتوى 

 ج تدريب املوارد البشرية



 

 
 

68 

 

 

 

 

  

 جهة التدريب م
 الدورات عدد

 مجال التدريب
 موظفة موظف

3 
كلية الدراسات التطبيقية 

 وخدمة املجتمع
0 3 

  الشخصية األحوال قانون 

 إدارة املشاريع 

4 
عمادة التعامالت االلكترونية 

 بالجامعة
0 1  مقدمة في الكمبيوتر والشبكات 

 ربي املوحدالفهرس الع  0 7 مكتبة امللك عبد العزيز العامة 5

 89 28 اإلجمــــــــــــــــالي
إجمالي عدد الدورات التي حضرها 

 (117املوظفين واملوظفات )
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 األنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية واإلجتماعية
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لعمادة شؤون املكتبات دور مهم في استقبال الوفود الرسمية واملحلية الزائرة للجامعة سواء من كبار الشخصيات 

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

 للعام 41الحكومية واألهلية، وقد بلغ عدد الوفود الزائرة ملكتبات الجامعة )
ً
 زائرا

ً
 .ه1441( 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 )

 ه1441الوفود الزائرة ملكتبات الجامعة  ( عدد36جدول )

صيات شخ وفود جامعية وفود مدرسية

 عامة

هيئات 

 دولية

هيئات 

 محلية
 املجموع

 دولية محلية معاهد ثانوية متوسطة

0 2 0 29 4 1 2 3 41 

                                                                

 

  

 

 األنشطة الثقافية:

 الوفود الرسمية والزيارات أ
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فقد نظمت  ،واالنشطة التعليمية والتعريفية شاركت عمادة شؤون املكتبات في العديد من الفعاليات الثقافية

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

 ( فعاليات.18) وقد بلغ عدد الفعاليات الثقافية ،األنشطة الثقافية داخل وخارج مكتبات الجامعة

 (.     37انظرالجدول)

 عاليات الثقافية التي نظمتها وشاركت فيها مكتبات الجامعة( الف37) جدول 

 املكان التاريخ الفعالية اسم م

 5/1/1441-4 املشاركة باللقاء التعريفي 1
عمادة أقسام العلوم والدراسات 

 الطبية للطالبات

 كلية التمريض للطالب 9/1/1441 املشاركة باللقاء التعريفي 2

 كلية التمريض للطالبات 1/1441//10 املشاركة باللقاء التعريفي 3

 بهو مسرح الجامعة للطالبات 25/1/1441 89فعالية اليوم الوطني  4

 بهو مكتبة امللك سلمان 25/1/1441 اليوم الوطني التاسع والثمانين 5

 املدينة الجامعية للطالبات 4/2/1441 فعالية يوم املعلم العالمي 6

 كلية العمارة والتخطيط 2/1441/ 15 خصصاملشاركة في معرض الكتاب املت 7

 الفعاليات الثقافية ب
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 املكان التاريخ الفعالية اسم م

 بهو مكتبة االميرة سارة 24/2/1441 فعالية الوقاية من سرطان الثدي 8

9 

زيارة معالي وزير الخارجية اإلماراتي سمو 

الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان برفقة معالي 

رئيس الجامعة بهدف لقاء طالب وطالبات 

 الجامعة

 ك سلمانبهو مكتبة املل 2/3/1441

 بهو الجامعة 8/3/1441-6 املشاركة في مهرجان إرادة الرابع 10

11 
معرض مسيرة مظفرة ومستقبل مشرق / 

 ذكرى البيعة
 بهو مكتبة امللك سلمان املركزية هـ1441 /4/ 14

 بهو مكتبة امللك سلمان هـ1441 /4/ 19 ذكرياتهم في الجامعة 12

 ية علوم األغذية والزراعةكل 5/1441/ 17 مكتبتك جوهر معرفتك 13

 كلية اللغات و الترجمة 1/6/1441 ركن تعريفي 14

 مسرح الجامعة للطابات 3/6/1441-2 معا نبدأ 15

 12/6/1441-8 أسبوع املكتبة والجامعة" 16
بهو مكتبة امللك سلمان وكليات 

 الجامعة

 املشاركة باللقاء التعريفي 17
أيام من تاريخ  4مدة 

16/6/1441 
 سرح الرئيس ي للطاباتامل

 بهو مكتبة امللك سلمان 1/7/1441 معرض الوسائل السمعية والبصرية 18
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 من )محاضرات 34نظمت العمادة العديد من األنشطة التعليمية بمكتبات الجامعة، فقد بلغت )
ً
 تعليميا

ً
( نشاطا

 تدريبية(. دورات –ورش عمل  –مناقشات كتب  –

 ه1441يمية )محاضرات وندوات وحلقات البحث وورش العمل( للعام الدراس ي ( االنشطة التعل38جدول )

 انعقادها تاريخ مقرها املحاضرة اسم م

 هـ13/1/1441 مكتبة األميرة سارة عيون جافة 1

2 
طرق البحث في قواعد املعلومات العربية 

 واالجنبية
 17/1/1441 كلية التربية

3 
 )فعالية يوم الترجمة العالمي(

 ات الترجمة الطبيةأساسي
 هـ1/2/1441 مكتبة األميرة سارة

 هـ2/2/1441 مكتبة األميرة سارة الوعي الذاتي 4

 للتنمية االقتصادية 5
ً
 هـ10/2/1441 مكتبة األميرة سارة الثقافة والفنون مفتاحا

6 
 التعلم القائم على الفريق

Team based learning 
 هـ16/2/1441 مكتبة األميرة سارة

 هـ21/2/1441 مكتبة األميرة سارة تصال داخل املؤسساتاال 7

 هـ23/2/1441 مكتبة األميرة سارة قراءة بين خطوط الكروموسوم 8

9 
سرطان الثدي ما بين املفاهيم املغلوطة 

 والصحيحة
 هـ24/2/1441 مكتبة األميرة سارة

 هـ1/3/1441 مكتبة األميرة سارة )النخلة غذاء ودواء بين املاض ي الحاضر( 10

 هـ6/3/1441 مكتبة األميرة سارة تغيرات ما بعد انقطاع الدورة الشهرية 11

 هـ8/3/1441 مكتبة األميرة سارة ورشة استخدام امللصقات العلمية في املؤتمرات 12

 هـ10/3/1441 مكتبة األميرة سارة كسل العين 13

 هـ14/3/1441 مكتبة األميرة سارة املفاهيم الخاطئة عن االدوية النفسية 14

 هـ15/3/1441 مكتبة األميرة سارة وآليات تفعيلة ،فن الحوار في االسرة أهميته 15

 األنشطة التعليمية ج
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 انعقادها تاريخ مقرها املحاضرة اسم م

 هـ16/3/1441 مكتبة األميرة سارة في التعليم kahootاستخدام برنامج املسابقات  16

 17/3/1441 مكتبة األميرة سارة التطوع واملسؤولية االجتماعية 17

18 
دمات مكتبات جامعة مهارة استخدام مصادر وخ

 امللك سعود
 20/3/1441 مكتبة امللك سلمان

19 
 الذكاء الصناعي ونحن

Artificial intelligence 
 21/3/1441 مكتبة األميرة سارة

 23/3/1441 مكتبة األميرة سارة الخطوات املبسطة لبناء الدوائر الكهربية املعقدة 20

 24/3/1441 مكتبة األميرة سارة املعلومات الحيوية 21

 29/3/1441 مكتبة األميرة سارة استخدام التدوين البصري في التعليم 22

 30/3/1441 مكتبة األميرة سارة الحشرات الجنائية 23

 4/4/1441 مكتبة األميرة سارة سرطان عنق الرحم والوقاية منه 24

 5/4/1441 مكتبة األميرة سارة مهارات إدارة الضغوط 25

 6/4/1441 مكتبة األميرة سارة ئيةالحشرات الجنا 26

27 
قاعدة بروكويست كيفية استخداماتها واهم 

 املهارات األساسية بالتعامل معها

االستراحة التعليمية 

بمكتبة امللك سلمان 

 املركزية

8/4/1441 

 هـ16/6/1441 مكتبة األميرة سارة الخطر الصامت على األطفال 28

 هـ23/6/1441 مكتبة األميرة سارة العلمياستخدام أسلوب دلفاي في البحث  29

30 
Schistosomiasis  associated  carcinogenesis 

 العالقة بين اإلصابة بالشستوزوما والسرطان
 هـ24/6/1441 مكتبة األميرة سارة

 هـ30/6/1441 مكتبة األميرة سارة Rتحليل البيانات باستخدام برنامج  31

 هـ3/7/1441 مكتبة األميرة سارة ف عنك؟الفحوصات الجينية ماذا ستكش 32

 هـ6/7/1441 مكتبة األميرة سارة قرار التخصص ونقطة التحول  33

 هـ7/7/1441 مكتبة األميرة سارة طرق املذاكرة الحديثة 34
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 :احتفال عمادة شؤون املكتبات بعيدي الفطر واألضحى املباركين

 كع
ً
ادتها السنوية بمناسبة عيدي الفطر واألضحى املباركين وذلك لالحترازات لم تقم عمادة شؤون املكتبات احتفاال

 (.19)كوفيد  كورونا فيروسالوقائية للحد من انتشار 

 

 

 

 

 األنشطة اإلجتماعية د
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 مؤشرات األداء
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 مؤشرات األداء ملكتبات جامعة امللك سعود (39جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7361) االهداء او الشراء طريق عن الجامعة ملكتبات الواردة الكتب عناوين دعد 
 
 في تقع ،( عنوانا

(24501 ) 
 
 .مجلدا

 
 ا،  (7595الجامعة )عدد عناوين أوعية املعلومات العربية واالجنبية التي تم تأمينها ملكتبات

 
عنوان

. (25269)تقع في 
 
 مجلدا

 
هرست يالت والدوريات الكتب عناوين عدد

ُ
  ف

 
 العام لهذا سينفوني الجامعة مكتبات نظام ضمن آليا

ا، (7513)
 
  (23508) في تقع عنوان

 
 .مجلدا

 

ا، (736664) الجامعة بمكتبات واالجنبية العربية الكتب عناوين عدد اجمالي
 
 في تقع عنوان

(1753483 ) 
 
 .مجلدا

 

( 369222) العربية الكتب عناوين عدد،
 
ا( 1090611) في تقع عنوانا  .مجلد 

 (367442)عدد عناوين الكتب األجنبية ،
 
ا (662872)تقع في  عنوانا  .مجلد 

 (768في )دورية، تقع  (234)عدد الدوريات العربية واألجنبية التي اقتنتها العمادة هذا العام  
 
 .مجلدا

( 42334)عنوان تقع في ( 32293) اجمالي عدد املطبوعات الحكومية 
 
 .مجلدا
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أصلية.مخطوطة أصلية وغير ( 97118)خطوطات بمكتبات الجامعة عدد امل 

 تقع في  (29786)عدد عناوين كتب املكتبات التذكارية ،
 
  (41916)عنوانا

 
 .مجلدا

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

 
 .مجلدا

 وعدد املجلدات عنوان( 17014)عــدد عناوين الرسائل الجامعية بمكتبات الجامعة ،
 
 (.54088)ا

 فيلم( 81084)عدد املصغرات الفلمية. 

 نسخة( 178)، تقع في (16)عدد عناوين الصحف واملجالت املحلية. 

 (.18491)اجمالي عدد الوسائط املتعددة 

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

 ا، تقع ( 1032339)اجمالي جميع أوعية املعلومات بمكتبات الجامعة
 
 ( 2296531في )عنوان

 
 .مجلدا
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 وصيانة ودعم واشتراك مختلف أوعية املعلومات بمكتبات الجامعة  املنصرفة لشراءإجمالي املبالغ

  (2976450.09)حوالي النظام اآللي 
 
 .رياال

(85436) الجامعة ملكتبات الكلية املساحة  
 
، مترا

 
 ( 3164) على تحتـوي  مربعا

 
 .مقعــدا

 
 
 1718)عدد رواد مكتبات جامعة امللك سعود يوميا

 
،  (37578)، وشهريا ( مستفيدا

 
مستفيدا

 
 
 حسب تقدير البوابات األمنية اإللكترونية ملكتبات الجامعة (429079)وسنويا

 
 .مستفيدا

 ( خدمة52281)عدد الخدمات املرجعية للمستفيدين من مكتبات الجامعة. 

طلب (1966)ت للمستفيدين عدد خدمات التصوير التي قدم. 

 من خدمات 
 
 ( 320) اإلعاقةذوي وحدة عدد املستفيدين سنويا

 
 .وطالبةطالبا

 (39323)عدد الكتب املعارة لهذا العام من مكتبات الجامعة  
 
 .كتابا

 لـ  (3966)عدد املطبوعات الصادرة التي أهدتها الجامعة 
 
من املؤسسات العلمية  ( جهة36)مطبوعا

 و  (3681)مية املختلفة موزعة بين والتعلي
 
 دورية. (285)كتابا

 موزعة ( 2964)عدد املطبوعات الصادرة التي تبادلتها الجامعة ،
 
  (2644)بين مطبوعا

 
( 320)و كتابا

 .دورية
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 مطبوع عربي وأجبني، بعدد  (3983)عدد عناوين مطبوعات االهداءات الواردة ملكتبات الجامعة

 .بي وأجنبيمجلد عر  (12628)نسخ 

 وطالبة53)عدد الطالب والطالبات الذين تم تدريبهم بمكتبات الجامعة 
 
 .( طالبا

 ( جهاز ا809)عدد الحاسبات الشخصـية باألقسام والوحدات واملكتبات الفرعية. 

 (.1334)عدد الكبائن ونقاط الشبكة بمكتبات الجامعة 

( قاعدة مع168عدد قواعد املعلومات املشترك بها )لومات ذات نصوص كاملة 

( وموظفة، موزعين على )336عدد العاملين بمكتبات الجامعة 
 
وحدة ومكتبة فرعية. ( 30( موظفا

 سعوديين و  (336)منهم 
 
 وموظفة

 
 موظف غير سعودي. (0)موظفا

( 114عدد العاملين املتخصصين بمجال املكتبات واملعلومات) .
 
 موظفا

 ( معاملة.4531)دة عدد املعامالت الصادرة والوار 

( 117عدد املتدربين من موظفي وموظفات العمادة للبرامج اإلدارية واملتخصصة باملكتبات 
 
 ( موظفا

 وموظفة.
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 (41)عدد الوفود الزائرة ملكتبات الجامعة لهذا العام .
 
 زائرا

 
 وفدا

 فعالية. (18)عدد الفعاليات الثقافية التي نظمتها العمادة 

وحلقات نقاش ودورات  ( محاضرة34ليمية التي نظمتها مكتبات الجامعة )عدد االنشطة التع

 تدريبية.
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ملحق خاص عن اإلجراءات االحترازية  

في مكتبات  19والوقائية لجائحة كوفيد 

 الجامعة وسير العمل.
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 من يوم 
ً
تنفيذا لألوامر الصادرة بتعليق الحضور ملقرات العمل في كافة الجهات الحكومية اعتبارا

 على حماية املواطنين واملقيمين وضمان سالمتهم، 21/7/1441االثنين 
ً
بعد إعالن هـ، وذلك حرصا

 جائحة عاملية. (19 )كوفيدجديد منظمة الصحة العاملية وباء فيروس كورونا ال

قررت عمادة شؤون املكتبات البدء في تقديم خدماتها لروادها وتسيير أعمالها عن بعد وذلك 

 باالستفادة من التقنيات الحديثة في التواصل وإنجاز االعمال.

 من يوم االحد الى أن أعلن وزير املوارد البشرية ع
ً
ودة موظفي القطاع العام بشكل تدريجي اعتبارا

 من عمادة شؤون املكتبات على سالمة منسوبيها ورواد مكتباتها، فقد ه. 8/10/1441املوافق 
ً
وحرصا

 مع التعليمات يروساتخذت عدة تدابير وقائية للحد من انتشار الف
ً
في هذا  الصادرة، تماشيا

 الخصوص ومن ضمنها:  

 وتقديم الجامعة، مكتبات في والسالمة الصحة وإجراءات معايير اتباع ضرورة على دالتأكي 

 .وموظفات موظفين من ملنسوبيها الالزمة اإلرشادية التعليمات

 اإلصابة لتجنب الصحة وزارة قبل من الصادرة التعليمات واتباع التقيد أهمية على التشديد 

 الحاالت عن اإلبالغ وضرورة منه، الوقائية ةاالحترازي اإلجراءات واتباع الفيروس، بعدوى 

 .املصابة

على ضرورة اتباع  العمادةوللحد من التعرض لإلصابة بفيروس كورونا الجديد في بيئة العمل، تشدد 

 :ما يلي

 

 

 مقدمة
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 قبل الدخول ملكتبات الجامعة:

  ( تصنيف وزارة املوارد البشريةعدم السماح للموظفين املعرضين لخطر اإلصابة )حسب

 ، وإلزامهم بالعمل من املنزل.ملقر العمل الحضور ب

  منسوبيها من موظفين وموظفات، أو من لديهم على  مباني مكتبات الجامعةيقتصر دخول

 .هحاالت ملحة ملراجعة مكتبات الجامعة كإخالء طرف أو ما شاب

 .يتم اخذ موعد مسبق لكل من أراد زيارة مكتبات الجامعة من املستفيدين 

 يجب االلتزام بلبس الكمامات أو ما يغطي األنف ملكتبات الجامعةمراجعين  في حال وجود ،

 .أو الوقوف بينهم مسافة آمنة للجلوس املراجعين، وعملوالفم لجميع 

  منع شركات التوصيل )طرود وأغذية وغيرها( من دخول املباني واألدوار للتوصيل واالكتفاء

 .بالتوصيل خارج املبنى
 

 الجامعة: بعد الدخول ملكتبات

  وعدم السماح واملوظفات واملراجعين عند بوابة الدخول املوظفين جميع قياس درجة حرارة

 ( درجة مئوية بالدخول.38ألي شخص تزيد درجة حرارته عن )

 .اثبات الحضور باستخدام البطاقة فقط دون البصمة 

 .وضع معقمات اليدين في جميع انحاء واروقة املكتبات 

 دة والفعاليات.تمنع تجمعات املعاي 

 .تمنع املصافحة 

  )إعادة تنظيم مساحة املكاتب وضمان التباعد الجسدي بين املوظفين )متر ونصف الى مترين

 واستخدام الفواصل حيثما أمكن ذلك.

  وخروجهم.لدخول املوظفين  بوابة محددةاستخدام 

  ام الجامعة في وفق نظ) واملوظفات على جميع املوظفين” ساعات العمل املرنة“تطبيق سياسة

 هذا الخصوص(.
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  في الطوابير استخدام امللصقات األرضية لبيان املسافة اآلمنة الواجب تركها بين األشخاص

 واملصاعد.

 ارتداء كمامات الوجه أو ما يغطي الوجه واألنف عند  واملوظفات يجب على جميع املوظفين

أروقة وقاعات وجودهم في ويجب التأكد من استخدامها طوال فترة  مباني املكتباتدخول 

 .املكتبات

  دون تطهير اليدين.التنقل بين الوحدات واالقسام والقاعات منع 

  تنظيف وتطهير كافة املناطق الحيوية واألسطح واألدوات املشتركة.
ً
 جيدا

  ،االعتماد على االجتماعات الرقمية قدر اإلمكان، وفي حال الحاجة لالجتماعات الحضورية

 باعد بين األشخاص )متر ونصف إلى مترين(.يجب التقييد بالت

 .استخدام األكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات 

  على استخدام الساللم وتقليل استخدام املصاعد، حيثما أمكن املوظفين واملوظفات تشجيع

 ذلك.

  الصالة في نفس الطابق وعلى السجادة الشخصية وارتداء الكمامة خالل صالة الجماعة مع

 إبقاء مسافة بين املصلين.مراعاة 

  يروسمراقبين ملتابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية من انتشار الفتعيين. 
 

 اإلبالغ:

 ( 38أعلى من ) أو املوظفات إبالغ السلطات املعنية في حال كانت درجة حرارة أحد املوظفين

 طات املعنية(.إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية )وفًقا لتعليمات السللتهم درجة مئوية وإحا

  في حالة مالحظة عدم التقيد باإلجراءات االحترازية في مكتبات املدينة الجامعية للطالب يتم

وفي مكتبات املدينة الجامعية للطالبات يتم  0114690950اإلبالغ عن املخالفين على الرقم 

  0118051792اإلبالغ عن املخالفات على الرقم 
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عن بعد، وانجزت العديد من االعمال الفنية واإلدارية األنشطة التثقيفية والتعليمية قدمت العمادة العديد من 

 :عملية واجراء أساسية وهي (44)فقد بلغ عدد اإلجراءات والعمليات العمل خالل فترة تعليق الحضور ملقرات 

 

 إدارة العمادة: -1

 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 آليات متابعة التنفيذ اريخ التنفيذت نتائج اإلجراء

1 

اخالء طرف 

عبر النظام 

 االلي للمكتبة

انتهاء الخدمة 

بالجامعة: 

تقاعد مبكر/ 

استقالة/ 

 استالم وثيقة

 هيئةاعضاء 

التدريس 

واملوظفين/ طالب/ 

 باحثين

املوافقة على اخالء 

الطرف بعد سداد 

 املستحقات املالية

-3-16من تاريخ 

م والعمل 2020

 رمستم

بالتواصل مع وحدة 

االحصاء واملعلومات 

ومتابعة اكمال االجراءات 

 مع املستفيد

2 

تسجيل عقد 

في منصة 

اعتماد وزارة 

 املالية

استكمال 

اجراءات صرف 

املستحقات 

للقطاع 

 الخاص

الفهرس العربي 

 املوحد

تم تسجيل عقد في 

 منصة اعتماد
 م17-04-2020

بالدخول على منصة 

ة اعتماد وزارة املالي

ومتابعة إكمال اإلجراءات 

اعتماد العقد ومن ثم 

 انشاء املطالبات املالية

3 

 11تصدير 

معاملة أمر 

توريد كتب 

 ومراجع

الستكمال 

عملية اجراءات 

صرف 

 املستحقات

شركة النظم 

العربية املتطورة 

 نسيج

تجهيز املعامالت 

 من أجل رفعها 
 
إلكترونيا

في منصة اعتماد وزارة 

 املالية

 م20-4-2020

تصدير املعامالت عبر 

ديوان لإلدارة املالية ومن 

ثم رفعها عبر منصة 

اعتماد )تسجيل عقود( 

ومتابعة املنصة بشكل 

مستمر حتى تتم املوافقة 

الستكمال رفع املطالبات 

 املالية للشركة

  

  

 

 إنجازات العمادة خالل تعليق الحضور 
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 وحدة خدمات املستفيدين: -2

 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 آليات متابعة التنفيذ تاريخ التنفيذ جراءنتائج اإل 

1 
اخالء طرف 

 الكتروني

 *انتهاء الخدمة

 *تقاعد مبكر

 *استقالة

 *نقل

*أعضاء هيئة 

 التدريس

 *موظفين

 

على اخالء ملوافقة *ا

الطرف لخلو املستفيد 

 من املتعلقات.

اخالء الطرف عليق *ت

لوجود متعلقات على 

 املستفيد.

من تاريخ 

16/3/2020 

تاريخ ارسال الى 

هذه الوثيقة وال 

 زال مستمر

االستفسار من وحدة 

اإلحصاء واملعلومات عن 

وضع املستفيد بالنظام 

ومن ثم اتخاذ االجراء 

 الالزم .

2 
 اخالء طرف 

 ورقي

 *انتهاء الخدمة

 *تقاعد مبكر

 *استقالة

 *نقل

 *كادر طبي فقط

*الرد على الحاالت التي 

 تصلنا من 

األستاذ عبد هللا 

خثعمي بخصوص ال

حالة املستفيد بالنظام 

 من منسوبي املستشفى. 

من تاريخ 

16/3/2020 

الى تاريخ ارسال 

هذه الوثيقة 

 ومازال مستمر

االستفسار من وحدة 

اإلحصاء واملعلومات عن 

وضع املستفيد بالنظام 

ومن ثم الرد على أستاذ 

 عبدهللا التخاذ الالزم.

3 
 اخالء طرف 

 الطالب
 *تخرج طالب

ب الدراسات *طال 

 العليا

*طالب 

 البكالوريوس

الحاالت التي تصل الى 

الخدمة املرجعية 

االلكترونية  بخصوص 

حالة الطالب بالنظام 

 لغرض التخرج.

من تاريخ 

16/3/2020 

الى تاريخ ارسال 

هذه الوثيقة 

 ومازال مستمر

التنسيق مع وحدة 

اإلحصاء واملعلومات 

بإشعارنا في حال تم اقفال 

عن طريق  ملف مستفيد

 النظام.

4 
التوجيه 

 واالرشاد

*اإلجابة عن 

األسئلة تخص 

خدمات 

املستفيدين 

واملكتبة بشكل 

 عام 

*أعضاء هيئة 

 التدريس

 *موظفين

*طالب الدراسات 

 العليا

*طالب 

 البكالوريوس

تم الرد على األسئلة التي 

 تردنا من:

مسؤول الخدمة  -

 املرجعية االلكترونية

مسؤول التواصل  -

 ي واالعالم االجتما 

من تاريخ 

16/3/2020 

الى تاريخ ارسال 

هذه الوثيقة 

 ومازال مستمر

التوجيه واإلرشاد عن 

طريق البريد االلكتروني او 

 االتصال او الواتساب.
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 وحدة الدوريات العلمية: -3

 اإلجراءات م
أسباب 

 التنفيذ

املستفيدون من 

 اإلجراء
 عة التنفيذآليات متاب تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

1 

ضمان وصول 

إشتراكات 

 الدوريات

ضرورة 

التواصل مع 

الجهات 

املعنية 

للدوريات 

 العلمية

 الطالب

أعضاء هيئة 

 التدريس

 الباحثين

ايجاد حلول وتسهيل 

وصول اشتراكات 

 الدوريات العلمية 

 

5-8-1441 

 

 وصول الدوريات للعمادة

 وحدة العمليات املتخصصة: -4

 نفيذأسباب الت اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 آليات متابعة التنفيذ تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

1 

 بريد الكتروني

 طلب 

اكمال 

اعمال 

شركه 

 نسيج

اكمال 

اعمال 

 متبقيه

 عماده شؤون

 املكتبات

تم ارجاء العمل 

 لوقت اخر 
 البريد االلكتروني مارس 29

2 

الرد على 

بريد  3عدد 

 الكتروني 

خاص 

 بالطالب

تطلبات م

 بحوث

علميه لدى 

طالب قسم 

 املعلومات

 طالب الجامعة
دعم العملية 

 التعليمية  

 /مارس 26

 مارس/24

 

 البريد االلكتروني

3 

الرد على 

بريد  2عدد 

 الكتروني 

خاص 

بأعضاء 

هيئه 

 التدريس

اقتراحات 

وطلبات 

اعضاء 

هيئه 

التدريس 

 من املراجع

اعضاء هيئه 

 التدريس

دعم العملية 

 ة  التعليمي

 مارس/29

 مارس 26

 مارس 25

 البريد االلكتروني

4 
توفير مصادر 

رقمية 

دعم العملية 

التعليمية 

 والثقافية

جميع منسوبي 

 الجامعة

تحت اإلجراء 

 واملوافقة 

تحت االجراء 

 واملوافقة
 منصة ديوان
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 نفيذأسباب الت اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 آليات متابعة التنفيذ تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

( ألف 400)

 عنوان

 وحدة التدريب: -5

 اإلجراءات م
أسباب 

 التنفيذ

املستفيدون من 

 اإلجراء
 آليات متابعة التنفيذ تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

1 

عقد ورشة 

عمل عن بعد 

عن قواعد 

 البيانات

تعليم 

 وتثقيف

*أعضاء هيئة 

 التدريس

 *موظفين

 * طالب طالبات

* باحثين من خارج 

 الجامعة

إرسال شهادات حضور عبر 

 البريد االلكتروني
22-4-2020 

بعد املوافقة من املشرف 

تنسيق مع العام  يتم ال

املحاضر واملدرب ومتابعة 

الحضور والتسجيل ومن 

ثم إرسال شهادات 

للحضور  عبر البريد 

 االلكتروني املسجل

2 

عقد ورشة 

عمل عن بعد 

عن قواعد 

 البيانات

تعليم 

 وتثقيف

*أعضاء هيئة 

 التدريس

 *موظفين

 * طالب طالبات

* باحثين من خارج 

 الجامعة

إرسال شهادات حضور عبر 

 االلكترونيالبريد 
27-4-2020 

بعد املوافقة من املشرف 

العام  يتم التنسيق مع 

املحاضر واملدرب ومتابعة 

الحضور والتسجيل ومن 

ثم إرسال شهادات 

للحضور  عبر البريد 

 االلكتروني املسجل

3 

عقد ورشة 

عمل عن بعد 

عن قواعد 

 البيانات

تعليم 

 وتثقيف

*أعضاء هيئة 

 التدريس

 *موظفين

 ات* طالب طالب

* باحثين من خارج 

 الجامعة

إرسال شهادات حضور عبر 

 البريد االلكتروني
29-4-2020 

بعد املوافقة من املشرف 

العام  يتم التنسيق مع 

املحاضر واملدرب ومتابعة 

الحضور والتسجيل ومن 

ثم إرسال شهادات 

للحضور  عبر البريد 

 االلكتروني املسجل

4 

عقد ورشتي 

عمل عن بعد 

عن قواعد 

 ياناتالب

تعليم 

 وتثقيف

*أعضاء هيئة 

 التدريس

 *موظفين

 * طالب طالبات

* باحثين من خارج 

 الجامعة

 شهادات إرسال

 عبر حضور 

 االلكتروني البريد

4-5-2020 

 و

6-5-2020 

بعد املوافقة من املشرف 

العام  يتم التنسيق مع 

املحاضر واملدرب ومتابعة 

الحضور والتسجيل ومن 

ثم إرسال شهادات 

ر  عبر البريد للحضو 

 االلكتروني املسجل
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 وحدة العالقات العاملة واالعالم: -6

 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

 آليات متابعة التنفيذ

1 

مبادر الوعي 

املعرفي في ظل 

 األزمة

وصول توجهيه 

من وكيل 

الجامعة 

للدراسات العليا 

ي في والبحث العلم

رفع وعي املجتمع 

األكاديمي والعام 

عن فيروس 

كورونا الجديد 

وبث مجموعة من 

 الرسائل التوعوية

 الطالب

أعضاء هيئة 

 التدريس

 املوظفين

والباحثين من 

 خارج الجامعة

تعرف املجتمع عن 

الفايروس واإلجراءات 

الوقائي واالحترازية التي 

 قامت بها اململكة

 4ابتداء من 

 هـ1441رجب 

تمرين حتى مس

 االن

تم االنطالق في بث كافة أنواع 

وسائط املعلومات )نص،ورة، 

 فيديو(:

 تغريدة 147

 صورة 97

 رد على االستفسارات 230

ساعات  5فيديو بمعدل  48

 دقيقة 11و

وال نزال مستمرين حتى 

تحقيق نتيجة الوعي الكاملة 

في أفراد  املجتمع وانتهاء 

 األزمة

2 

مبادرة تحدث 

مع أمين 

ملكتبة وأنت ا

 في بيتك

 

 

 

املساهمة في سد 

الفجوة بين 

املستفيدين 

 والعمادة

 

استكمال العملية 

التعليمية ودعم 

الباحثين في 

التكاليف البحثية 

عبر التعريف عن 

خدمات 

املعلومات التي 

 تقدمها العمادة

 الطالب

أعضاء هيئة 

 التدريس

 املوظفين

تقديم برامج توعوية 

ي ثقافية وبحثية تساعد ف

قضاء أفراد املجتمع 

السعودي أوقاتهم في 

املنزل ودعم هاشتاق 

#خلك_في_البيت 

#كلنا_مسؤول 

واملساعدة في الحد من 

انتشار الفايروس ورفع 

درجة الوعي لدى أفراد 

 املجتمع

شعبان  13

 هـ1441

شعبان  15

 هـ1441

 

تم استخدام خاصية البث 

املباشر في تويتر والتي من 

 لي:خاللها تناولنا التا

الحلقة األولى: تناولت مقدمة: 

عن #فيروس_كورونا 

املستجد وجهود اململكة و 

#جامعة_امللك_سعود في 

االجراءات االحترازية 

 .والوقائية

املحور األول: نستضيف أ.د 

الزامل أستاذ  عبد هللافهد بن 

طب األطفال واستشاري 

األمراض املعدية للحديث عن 

فيروس املستجدات حول #

لجديد، الوضع ا كورونا

الحالي وجهود اململكة ووزارة 

الصحة وأخبار عن 

 والعالجات.التطعيمات 

الدخول  الثاني: أهميةاملحور 

على قواعد معلومات 
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 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

 آليات متابعة التنفيذ

واالستفادة من مصادر 

 ملنسوبي.املعلومات الرقمية 

املحور الثالث: ماذا تقدم 

الخدمة املرجعية اإللكترونية 

ملنسوبي 

#جامعة_امللك_سعود 

املحور  #املعرفة. ومجتمع

الرابع: خدمة اإلعارة تعتبر 

من أهم الخدمات 

تقدمها  التي#املعلوماتية 

مكتبات 

 ،.#جامعة_امللك_سعود

فيها  استضفناالحقة الثانية: 

بالجامعة رئيس نادي القراءة 

فيصل الشبرمي،  األستاذ

 :محاور اللقاء

: تنمية املجتمع بالقراءة 
ً
أوال

اءة ويندرج منه )أهمية #القر 

وأثرها، مع ذكر أنواعها 

واملمارسات الصحيحة 

والخاطئة، وباب تطوير 

 .املجتمع بالقراءة(

: التكنولوجيا ويندرج منها 
ً
ثانيا

أبرز منصات #القراءة 

والتطبيقات، #الكتاب 

املسموع: هل له أثر مثل 

القراءة؟، األجهزة التي تساعد 

 .في القراءة مثل الكندل

 :
ً
منها ويندرج  اسهاماتثالثا

إسهامات الجهات الحكومية 

والخاصة في #الثقافة وكذلك 

مع جائحة #كورونا، وانطالق 

ماراثون القراءة من بوابة 
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 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

 آليات متابعة التنفيذ

#وزارة_الثقافة تحت شعار 

#الثقافة_في_العزلة، ومتى 

من باب تبادل  القارئ يفيد 

#املعرفة؟ هل للقراء 

إسهامات مجتمعية؟ وأين 

هم من باب 

 ؟ 2030#رؤية_اململكة_

: رسالة تقدمها للمجتمع راب
ً
عا

عن #القراءة في ظل هذه 

الجائحة والقراءة الواعية 

 عبر املصادر الرسمية.

 

3 

مبادرة ساعة 

 معرفة

 

مواكبة الوضع 

الحالي وتثقيف 

األخرين في 

التعامل مع أزمة 

 كورونا

 

كيفية استغالل 

 من باب الوقت

#خلك_في_البيت 

 و#كلنا_مسؤول

 الطالب

أعضاء هيئة 

 يسالتدر 

 املوظفين

والباحثين من 

 خارج الجامعة

املشاركة في تقديم برامج 

ثقافية وبحثية تساعد في 

قضاء املجتمع أوقاتهم في 

املنزل ودعم هاشتاق 

#خلك_في_البيت 

#كلنا_مسؤول 

واملساعدة في الحد من 

انتشار الفايروس ورفع 

درجة الوعي لدى أفراد 

 املجتمع

الحلقة األولى: 

شعبان  20

 هـ1441

الحلقة الثانية: 

شعبان  22

 هـ1441

الحلقة الثالثة: 

شعبان  27

 هـ1441

الحلقة الرابعة: 

شعبان  29

 هـ1441

 

تم استخدام خاصية البث 

املباشر في تويتر والتي من 

 خاللها تناولنا التالي:

الحلقة األول تناولت اآلتي: 

ضيف الحلقة الدكتورة أميرة 

الزهراني للحديث عن طرق 

بعة واألكثر التدريس املت

انتشار في اململكة، وأهم 

االتجاهات الحديثة في مناهج 

كأحد  STEMالعلوم ومفهوم 

االتجاهات الحديثة. التعليم 

اإللكتروني في اململكة العربية 

السعودية أصبح حاجة ملحة 

وهامة، أكبر تحدي للباحث، 

أساليب تنمية مهارات 

التفكير لدى الطالب، 

وتعريفهم عن سبل التعلم 

املستخدمة في الوقت الحالي، 

مع التحدث عن األزمة 

والتعريف عن اإلجراءات التي 

 نقوم بها في التعليم.
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 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

 آليات متابعة التنفيذ

الحلقة الثانية تناولت اآلتي: 

ضيف الحلقة األستاذ 

الدكتور محمد بن محمود 

فجال للحديث عن أهم 

األساليب املتبعة واألكثر 

تميًزا في املذاكرة لالختبارات، 

ثة واالتجاهات الحدي

املستخدمة في التعلم 

والتعليم، ودور وزارة التعليم 

 في التعلم عن بعد.

الحلقة الثالث تناولت اآلتي: 

ضيف الحلقة الدكتور أحمد 

بن خضير،  عبد هللابن 

للحديث عن الثقافة 

الصحية، واملعلوماتية 

الصحية ومجاالتها، وأهم 

 التطبيقات املستخدمة.

الحلقة الثالثة تناولت اآلتي: 

يف الحلقة األستاذ محمد ض

بن ناصر الهالل  ، للحديث 

عن طرق إعداد البحث 

العلمي وكيفية التعامل مع 

مصادر املعلومات، والتطوع 

البحثي، وأهم السبل في 

خدمة املجتمع األكاديمي، مع 

التطرق للدور الذي تقدمة 

عمادة شؤون املكتبات في 

 دعم الباحثين والباحثات.

4 

مبادرة اليوم 

المي الع

للكتاب 

وحقوق 

 املؤلف

مد الجسور 

املعرفية 

والثقافية فنحن 

اليوم نحتفي 

باليوم العالمي 

 الطالب

أعضاء هيئة 

 التدريس

 املوظفين

بالرغم من اتباع تدابير 

العزل االجتماعي قامت 

العمادة بتحقيق رسالة 

الجامعة بنشر العلم 

شعبان 30

 هـ1441

يتم عبر شبكة التواصل 

 االجتماعي تويتر اآلتي:

يتم اإلعالن عن مشاركة 

الجامعة في اليوم العالمي 

للمكتبات وحقوق املؤلف عن 
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 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

 آليات متابعة التنفيذ

للكتاب وحقوق 

 املؤلف،

والباحثين من 

 خارج الجامعة

قافة في كافة املحافل والث

 الثقافية والعاملية

بعد، وبالتالي سوف تكون 

طبيعة املشاركة نصوص 

كتابية ترفق في تغريدات 

عن  تحمل عبارات تحفيزية

الكتاب والقراءة واملؤلف ومن 

خاللها تبث هذه الرسائل بعد 

إضافة أسماء وشخصيات 

أكاديمية ومجتمعية هافة، 

ويأتي ذلك توكيدا منا على 

رمزية سلطة الكتاب 

وتشجيعا منا للقراءة. 

ويستطيع القراء في كل أنحاء 

العالم التواصل ببعضهم 

بعضا وتخفيف حدة الشعور 

 بالوحدة

 رسائل العلمية:وحدة ال -7

 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 آليات متابعة التنفيذ تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

1 

استالم 

الرسائل 

 الجديدة

دعم للحركة 

العلمية 

والبحثية 

واستكمال 

متطلبات 

 التخرج

طالب الدراسات 

 العليا

عدم توقف إجراءات 

التخرج للطالب 

 ةواستالم الوثيق

 هـ1441/7/14
الخدمات االلكترونية 

 بالعمادة

2 
االرشاد 

 والتوجيه

دعم للحركة 

العلمية 

 والبحثية

 الباحثين والرواد
استمرار العملية 

 التعليمية
 قاعدة الرسائل العلمية هـ1441/7/14

 االفادات 3

دعم للحركة 

العلمية 

 والبحثية

طالب الدراسات 

 العليا

 

استمرار العملية 

 التعليمية
 هـ1441/7/14

فهارس املكتبة وقواعد 

 البيانات
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 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 آليات متابعة التنفيذ تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

4 

استالم 

الرسائل 

 الجديدة

دعم للحركة 

العلمية 

والبحثية 

واستكمال 

متطلبات 

 التخرج

طالب الدراسات 

 العليا

عدم توقف إجراءات 

التخرج للطالب 

 واستالم الوثيقة

 هـ1441/7/14
الخدمات االلكترونية 

 بالعمادة

 وحدة اإلحصاء واملعلومات: -8

 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 آليات متابعة التنفيذ تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

1 

متابعة عمل 

البوابة 

اإللكترونية 

 للمكتبة

للتسهيل على 

منسوبي الجامعة 

ومن هم من خارج 

الجامعة للوصول 

للخدمات 

اإللكترونية 

 للمكتبة

منسوبي الجامعة 

ومن هم من خارج 

 لجامعةا

استمرار عمل البوابة 

 اإللكترونية
 عمل مستمر

متابعة عمل البوابة 

 اإللكترونية للمكتبة

2 

متابعة عمل 

صفحة 

الدخول على 

قواعد 

املعلومات 

 العلمية

للتسهيل على 

منسوبي الجامعة 

للوصول لصفحة 

قواعد املعلومات 

 العلمية

 منسوبي الجامعة

استمرار عمل صفحة 

قواعد املعلومات 

 علميةال

 عمل مستمر

متابعة عمل صفحة الدخول 

على قواعد املعلومات 

 العلمية

3 

متابعة عمل 

الفهرس اآللي 

 للمكتبة

للتسهيل على 

منسوبي الجامعة 

للوصول للفهرس 

 اآللي للمكتبة

منسوبي الجامعة 

ومن هم من خارج 

 الجامعة

استمرار عمل الفهرس 

 اآللي
 عمل مستمر

متابعة عمل الفهرس اآللي 

 مكتبةلل

4 
متابعة عمل 

 موقع مخطوطة

للتسهيل على 

منسوبي الجامعة 

من الوصول 

لصفحة قواعد 

 املعلومات العلمية

منسوبي الجامعة 

ومن هم من خارج 

 الجامعة

استمرار عمل موقع 

 مخطوطة
 متابعة عمل موقع مخطوطة عمل مستمر
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 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 آليات متابعة التنفيذ تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

5 
متابعة عمل 

 نظام املكتبة

للتسهيل على 

فريق اإلعارة من 

جراءات انهاء إ

اخالء الطرف 

وسداد املطالبات 

 املالية

 منسوبي الجامعة
استمرار عمل نظام 

 املكتبة
 متابعة عمل نظام املكتبة عمل مستمر

6 

متابعة عمل 

تطبيق املكتبة 

على الهواتف 

 الذكية

للتسهيل على 

منسوبي الجامعة 

من استخدام 

 تطبيق املكتبة

 ستمرعمل م استمرار عمل التطبيق منسوبي الجامعة
متابعة عمل تطبيق املكتبة 

 على الهواتف الذكية

 وحدة املخطوطات: -9

 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 آليات متابعة التنفيذ تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

1 

ارشاد الباحث 

للدخول عبر 

بوابة 

املخطوطات 

بجامعة امللك 

سعود 

واالستفادة من 

املخطوطات 

 حة املتا

دعم العملية 

البحثية 

 للمستفيدين

 الطالب

أعضاء هيئة 

 التدريس

 الباحثين

استمرار العملية 

التعليمية والبحثية عن 

ٌبعد في ظل جائحة 

 كورونا

من تاريخ 

16/3/2020 

الى تاريخ 

ارسال هذه 

الوثيقة وال 

 زال مستمر

 بريد الكترونيعن طريق 

الوحدة للتأكد من تنفيذ 

 طلب الباحث

2 

على  الرد

االستفسارات 

الواردة من 

 الباحثين 

دعم العملية 

البحثية 

 للمستفيدين

 باحث
سهولة الحصول على 

 املعلومات للباحثين

من تاريخ 

16/3/2020 

الى تاريخ 

ارسال هذه 

الوثيقة وال 

 زال مستمر

 بريد الكترونيعن طريق 

الوحدة للتأكد من تنفيذ 

 طلب الباحث
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 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 آليات متابعة التنفيذ تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

3 

ارشاد الباحثين 

للتواصل مع 

الدراسات 

العليا حول 

املخطوطات 

 املحققة 

دعم العملية 

البحثية 

 للمستفيدين

مستفيد يرغب 

 بتحقيق مخطوطة

سهولة الحصول على 

 املعلومات للباحثين

من تاريخ 

16/3/2020 

الى تاريخ 

ارسال هذه 

الوثيقة وال 

 زال مستمر

 بريد الكترونيعن طريق 

الوحدة للتأكد من تنفيذ 

 طلب الباحث

 املجموعات الخاصة: وحدة -10

 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 آليات متابعة التنفيذ تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

1 
خدمة 

 املستفيدين

ورود استفسار 

عن كتاب 

الشمائل النبوية 

من وزارة 

الخارجية موجه 

ملكتب معالي 

 مدير الجامعة

مكتبة معالي املدير 

 ووزارة الخارجية

ملساهمة باإلفادة ا

وتزويد بنسخة 

إلكترونية من املصادر 

 املفتوحة

ابريل  1

2020 

 

 إفادة وإحالة 2

ورود اتصال من 

املشاريع 

 والصيانة

إدارة املشاريع 

 والصيانة

إفادة بتعليق الدوام 

 واإلغالق

ابريل  8

2020 

 

 إفادة وإحالة 3

ورود 

استفسارات 

عديدة عن آلية 

الخدمات 

املقدمة أثناء 

 جائحة كورونا

طالب وأعضاء هيئة 

تدريس داخل 

 وخارج الجامعة

إفادة بتعليق الدوام 

واإلغالق واإلحالة إلى 

وسائل التواصل 

الخاصة الخدمة 

املرجعية وخدمات 

 املستفيدين باملكتبة

مارس  29

2020 

أبريل  8

2020 

 

 

 تنبيه وتحذير 4

تحذير أمني عن 

رسائل سيبرانية 

مشبوهة تحت 

اسم فايروس 

 كورونا

 توعية موظفو الوحدة
ابريل  9

2020 
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 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 آليات متابعة التنفيذ تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

 تنبيه وتحذير 5

تحذير أمني عن 

منصة زووم 

واختراق وسرقة 

معلومات 

 املستخدمين

 موظفو الوحدة

 توعية
ابريل  1

2020 

 

 

 وحدة املراجع: -11

 أسباب التنفيذ اإلجراءات م
املستفيدون من 

 اإلجراء
 فيذآليات متابعة التن تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

1 

الرد على 

استفسارات 

من خالل 

خدمة 

الواتساب 

واملحادثة 

 الفورية 

دعم للعلية  .1

 التعليمية 

خدمة  .2

 املستفيدين 

الحاجة  .3

 املعرفية

 منسوبي .1

 الجامعة

 هيئة أعضاء)

 – التدريس

 – موظفين

 ( طالب

 خارج املجتمع .2

 من) الجامعة

 اململكة داخل

 (وخارجها

الوصول  .1

للمعلومات بشكل 

 . دقيق

الحصيلة  زيادة .2

 املعرفية 

 اإلجراءات تسهيل .3

 التي واملعامالت

 املستفيد يحتاجها

 الخدمتين كال من

 هـ16/7/1441

 املوافق

 م11/3/2020

من بداية 

اإلعالن عن 

توقف 

الخدمات 

املباشرة حتى 

 اآلن

إحالة كل طلب للوحدة 

 املختصة

2 

تنفيذ طلبات 

التصوير في 

الخدمة 

املرجعية 

 اإللكترونية

لية دعم للعم

التعليمية عن 

 بعد

 منسوبي .1

 الجامعة

 هيئة أعضاء)

 – التدريس

 – موظفين

 ( طالب

املجتمع خارج 

الجامعة )من داخل 

 اململكة وخارجها(

تنفيذ طلبات تصوير 

الرسائل العلمية فقط 

 لتوفرها إلكتروني

 ه8/8/1441

 املوافق

 م1/4/2020

 ارسال الطلب للمستفيد
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 وحدة التطوير والجودة: -12

 جراءاتاإل  م
أسباب 

 التنفيذ

املستفيدون من 

 اإلجراء
 آليات متابعة التنفيذ تاريخ التنفيذ نتائج اإلجراء

1 

الصحف تكشيف 

القديمة في مكتبة 

امللك سلمان 

 املركزية

الحفاظ على 

الصحف 

القديمة من 

التلف، 

وسهولة 

وسرعة وصول 

املستفيدين لها 

دون الحاجة 

للحضور إلى 

املكتبة 

 واالستفادة من

التطور التقني 

في مكتبات 

 الجامعة

  تحت االجراء تحت االجراء الباحثين

2 

التوعية اإلعالمية 

للمستفيدين من 

خارج الجامعة 

لالستفادة من 

 خدمات املكتبة

التعريف 

بخدمات 

مكتبات 

جامعة امللك 

 سعود

 جميع فئات املجتمع

  تحت االجراء تحت االجراء

3 

تطوير قاعات 

مكتبة امللك 

 ن املركزيةسلما

 

قدم األثاث 

 واملحتويات

 املستفيدين

 موظفي القاعات
  تحت االجراء تحت االجراء
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 تقرير مفصل عن إنجازات 

 العالموحدة العالقات العامة وا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 )تقرير عن ورش العمل التي قدمتها وحدة التدريب بعمادة شؤون املكتبات(

امعة امللك سعود لنشر الثقافة املجتمعية، ولتحقيق مبادراتها وأهدافها ضمن سعى عمادة شؤون املكتبات بج

نحو مجتمع معرفي واعي، قدمت العمادة العديد من ورش العمل والدورات التثقيفية واملتخصصة في مجال 

كة املعلومات، مع تطبيق اإلجراءات الوقائية واالحترازية املوص ى بها من قبل الجهات الصحية املختصة باململ

( وذلك باستخدام الوسائل 19العربية السعودية في جهودها للسيطرة على فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

 التقنية الحديثة في التعليم عن بعد.

( ورش عمل متخصصة في مجال قواعد املعلومات، كان الهدف الرئيس ي من 6حيث قامت العمادة بتقديم عدد )

في كيفية التعامل مع قواعد املعلومات  -بجميع شرائحهم-ستفيدين إقامتها هو تحسين وتعزيز قدرات امل

(، كان الهدف 19واالستفادة منها. كما قدمت العمادة محاضرتان تثقيفيتان عن فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

 وكيفية الوقاية منه. الفيروسالرئيس ي من اقامتهما هو بث الوعي في أوساط املجتمع عن 

ألثر اإليجابي الكبير على املستفيدين بتفاعلهم وحرصهم على حضور مثل هذه اللقاءات املعرفية كان لهذه الورش ا

 لهذه الورش العلمية واملحاضرات من يوتمنياتهم بتقديم املزيد من ورش العمل املشابهة. وقدم املستفيدون تقي
ً
ما

 %97م خالل نماذج التقييم وكانت النتائج مرضية للغاية حيث كان معدل التقيي

 

 

 تقرير مفصل عن إنجازات 

 وحدة التدريب



 

 
 

114 

ورش العمل املتخصصة في قواعد املعلومات التي اقامتها العمادة خالل اإلجراءات االحترازية ملنع تفش ي 

 :كورونا يروسف

 

 اليوم والتاريخ عنوان ورشة العمل م

1 

 قاعدتي

IEEE Xplore 

& 

IGI Global 

 22/4/2020األربعاء 

2 

 قاعدتي

AskZad “Arabic Resource” 

& 

Encyclopedia Britannica 

 27/4/2020 االثنين

3 

 قاعدتي

EBSCO Business Source Complete 

& 

IGI Business Journals and E books 

 املتخصصة باألعمال واالقتصاد

 29/4/2020األربعاء 

4 

 قاعدتي

EBSCO Medline Complete 

& 

Dynamed 

& 

CABI Global Health 

 املتخصصة بالطب والصحة

 4/5/2020االثنين 

 6/5/2020 األربعاء EBSCO Cinahelقاعدة بيانات  5

 12/5/2020 الثالثاء ProQuestقواعد  6
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 :كورونافيروس املحاضرات التثقيفية التي اقامتها العمادة خالل اإلجراءات االحترازية ملنع تفش ي 

 

 ماذج من شهادات الحضور لورش العمل:ن

 

 

 

 اليوم والتاريخ املدرب/املدربة عنوان املحاضرة م

1 

الوقاية من فايروس 

 كورونا

Covid-19 Prevention 

 االستاذة: إيمان أبو موزة

 إدارة املحاضرة:

 د. دليل العصيمي

 الثالثاء

5/5/2020 

2 
Covid-19 

New Perspective 

Dr. Mohammad Badshah 

 أستاذ الجراحة الطبية

 بكلية التمريض

 ادارة املحاضرة: 

 د. دليل العصيمي

 وكيلة قسم الباطني الجراحي

 االحد

10/5/2020 
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 نماذج من اإلعالن عن ورش العمل:
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 تقرير عن إنجازات 

 وحدة الخدمات املرجعية

249 

 عدد

الطلبات 

 املقبولة
 

14 

 عدد

الطلبات 

 املرفوضة
 

284 

 عدد

الطلبات 

 املقدمة
 

2767 

الرسائل 

 الصادرة
 

2767 

الرسائل 

التي تم 

 تسلمتها
 

2350 

الرسائل 

التي تم 

 قراءتها
 

2686 

الرسائل 

 الواردة
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 اإلجراءات االحترازية 

 في مباني مكتبات الجامعة 

  الكتب رجاعإانهاء إجراءات 
 
 ذاتيا

 قياس درجة الحرارة قبل الدخول 
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 التزام املوظفين باإلجراءات االحترازية

 
 
 انهاء إجراءات اعارة الكتب ذاتيا

 نشر امللصقات االرشادية في جميع انحاء املكتبات
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 نشر امللصقات االرشادية في جميع انحاء املكتبات

 في جميع انحاء املكتبات معقمات االيدينشر 

 االحترازات الوقائية في املصاعد
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