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كلمة عميد �ش�ؤون املكتبات 

مع تطّور مفهوم املكتبة يف ال�سنوات االأخية، تغّيت هوّية املكتبة التي �سارت اأو�سع جمااًل من حيث املحتوى، واأرحب وظيفة 
توفي م�سادر  االأ�سا�سية يف  اأدواره��ا  اإلى  وتثقيفي ي�ساف  تعليمي  بدور  تنه�ض  فاإنها �سارت  ولهذا،  املهام.  تعّدد  من حيث 
كتب  )من  املعرفية  للم�سادر  ا  مادًيّ م�ستودًعا  باعتبارها  للمكتبة  التقليدي  الدور  على  املحافظة  ومع  املختلفة.  املعلومات 
اأبعاًدا  وخمطوطات ونوادر وقوامي�ض ومعاجم وجمالت و�سحف ووثائق ومطبوعات واأ�سرطة واأفالم... اإلخ(، فقد اأ�سافت 
وا�ستدعائها  املعلومات  م�سادر  تخزين  يف  التقنية  توظيف  ومنها:  اال�ستخدامات  من  عدد  يف  تتمّثل  ال�سابق  للدور  جديدة 
واال�ستفادة منها، وا�ستثمار التطبيقات التقنّية يف �سبط التعامالت املختلفة مع تلك امل�سادر، واإ�سدار البيانات والدرا�سات 

واالإح�سائيات الدقيقة واإجراء ا�ستطالعات الراأي حول جوانب معينة تتعّلق با�ستخدام املعرفة وما يت�سل بذلك من معطيات ُتفيد امل�ستخدم وتنفع اجلهة التي 
تقّدم اخلدمة. 

ومن املهام البارزة للمكتبة دورها الفّعال يف املناهج االأكادميية احلديثة حينما ي�ّسرت قواعد البيانات للبحث العلمي وقامت بتدريب الطالب والباحثني على 
ا�ستخدام امل�سادر العلمية وتوظيفها ب�سكل منهجي. اإلى جانب تهيئة بيئة اأكادميية منا�سبة للتطوير الذاتي من خالل الدورات املتنوعة والندوات واملحا�سرات 
اأ�سا�سًيا يف تطوير املناهج من خالل تركيزها على  �سون يف جماالت خمتلفة من داخل اجلامعة وخارجها. وهذا ما جعل املكتبة جزًءا  التي يقيمها متخ�سّ
منّظم  ب�سكل  االأفكار  وتقدمي  بهدف  والنقديه  والتف�سيي  واملنطقي  التحليلي  التفكي   : مثل  عقلية  مهارات  وهي  العلمي  البحث  مهارات  الكت�ساب  التدريب 

ب اأو اإق�ساء.     ومرتابط، وموازنة االآراء واملواقف واالجتاهات املختلفة ب�سكل مو�سوعي يعتمد على الواقعية وتقّبل االختالفات دون تع�سّ

وقد حر�ست عمادة �سوؤون املكتبات على مواكبة اجلديد مما يجري يف العامل يف جمال املعلومات واملكننة االآلية والرقمنة ، ف�سارعت اإلى عقد التحالفات مع 
باإقامة عالقات �سراكة متبادلة مع عدد من املراكز واملكتبات يف جماالت خمتلفة لال�ستفادة من اخلربات والتجارب  العاملية، وُعنيت  املكتبات واجلامعات 

وا�ستثمار اجلهود الناجحة التي اأثمرت يف حتقيق ثالثة اأهداف تتمثل يف اأواًل: اإثراء املعرفة، وثانًيا: تنمية املهارات، وثالًثا: تطوير البحث العلمي. 

ومواكبًة للنه�سة العلمّية والتعليمية التي ت�سهدها اجلامعة حالًيا، ا�ستطاعت العمادة توفي الكثي من قواعد املعلومات املطلوبة وجعلتها يف متناول يد الباحثني 
والباحثات من من�سوبي اجلامعة عن طريق بوابة البحث االإلكرتوين املوحد؛ ومّددت اأوقات الدوام يومًيا حتى منت�سف الليل مبا يف ذلك يوم اجلمعة الإتاحة 
الفر�سة للجميع لال�ستفادة من املكتبة؛ كما زادت فروع املكتبة داخل مدينة الريا�ض اإلى ثمانية ع�سر فرًعا لت�سهيل الو�سول اإلى حمتويات املكتبة من اأّي موقع. 
وعالوة على ذلك، افتتحت برامج تعليمية لتقدمي دورات للطالب وللم�ستفيدين يف جمال املهارات الكتابية كالبحث والتلخي�ض والعر�ض والت�سحيح والتك�سيف، 

ويف جمال املهارات اخلا�سة بالعرو�ض االأدائية يف اجلوانب التعليمية والفّنية والتقنية والريا�سية. 

ي�ستق�سي املنجزات  الذي  املعرفة«  »اإدارة  باأكملها وهو  للجامعة  نوعّية  �سة الإقامة برنامج يقّدم خدمة  العمادة حالًيا مع جامعات و�سركات متخ�سّ وتتعاون 
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العلمية جلميع كوادر اجلامعة وبراجمها ويوثقها مبا�سرة يف �سيغ منا�سبة للمحتوى، وُيِيّ�سر الو�سول اإليها وفق اأ�ساليب متنّوعة ومداخل كثية من خالل حاوية 
علمية اإلكرتونية ت�سّم املنجز العلمي واالإداري للجامعة. 

وتقوم العمادة حالًيا بتنفيذ اأكرب م�سروعني يف خطة العمادة لهذا العام فيما يخ�ض اإثراء املحتوى املعريف؛ اأحدهما يتعلق بتلخي�ض مليون عنوان عربي و�سّمه يف 
ملف واحد مع الفهر�ض واملقّدمة واخلامتة والعنوان ونبذة عن الكتاب، ثم اإتاحة ذلك للم�ستفيدين اإلكرتونًيا مع اإمكانية البحث داخل امللف وتخزين املعلومات 
الوثائقية  ال�سمعية والب�سرّية وتكوين مكتبة لالأفالم وخمتلف الربامج  املعلومات  العمادة. وامل�سروع االآخر هو جمع م�سادر  والتعليق على كل كتاب يف موقع 
واحلوارية والتعليمية. وقد �سرعت العمادة بجمع ما هو موجود داخل اجلامعة بعد اإجراء عمليات املونتاج والت�سنيف والفهر�سة وكل ما يلزم لتوفي هذه املادة 

يف خمترب خا�ض. 

والعمل جاٍر على تطوير البوابة االإلكرتونية للعمادة لكي تكون بوابة ا�ستك�سافية باملعنى التطبيقي، بحيث ترتجم ما ت�سّمه املكتبة من اأوعية معرفية وحاويات 
علمية متنّوعة املحتوى ومتعّددة الهيئات وخمتلفة االإطار، وما ت�سّمه من اأن�سطة وبرامج، مع ت�سييد حاوية »ميتاداتا« �ساملة لكافة موارد املكتبة وتوحيد مداخلها، 
مع ربطها باالأنظمة االآلية للجامعة باأكملها حل�ساد �سجالت املواد وا�سرتجاعها ح�سب موا�سفات االإطار امل�ستخدم لدعم خدمة البحث النطاقي. ي�ساف اإلى 
ذلك، بناء اأدّلة املو�سوع واملقرر اجلامعي على �سكل هياكل مفتوحة للتخ�س�سات التي ُتقّدمها اجلامعة مع اإثرائها بكاّفة املوارد التي تقتنيها العمادة وفق دليل 
األفبائي. على اأن يقوم املوقع ببناء »بروفايل« للمادة واآخر للع�سو مبا ُي�سّهل العودة للبحث واالحتفاظ باأّي جهد �سابق للع�سو عند زيارته للموقع. وتت�سّمن البوابة، 
ي و�سوتي الإ�سراك الرّواد يف م�سية تنمية املكتبة وتطوير خدماتها.  وتهدف هذه البوابة اال�ستك�سافية اإلى تقدمي اخلدمة الدقيقة  كذلك، �سندوق اقرتاحات ن�سّ
�سة لكل باحث وباحثة مع مراعاة التجاوب ب�سكل اآيل مع لغة الباحث واهتمامه من خالل املوقع اأمام مكتبة �سخمة يف جمال تخ�س�سه ت�سّم االأبحاث  واملتخ�سّ
الته. كما  واملقاالت والكتب واالأفالم واملحا�سرات والتعليقات وجميع العنا�سر املّت�سلة باملدخل املعريف الذي يرغبه، وميكنه تعيني واجهة البوابة ح�سب مف�سّ

يهتم املوقع بتوفي و�سائل التوعية والتثقيف واالإحاطة باجلديد من االأبحاث والكتب والدوريات وقواعد املعلومات واجلوانب التقنية والفنّية املت�سلة بذلك. 

والأّن العمل يف جمال املعرفة لي�ض له حّد ينتهي اإليه، فاإن ما �سبق هو ملمح ُيظهر جزًءا من طموحات كثية يف التطوير والبحث عن �ُسبل اجلودة واالإتقان. و�ستظل 
اجلهود م�ستمرة ومكثفة ما دامت احلياة معطاءة باجلديد واجلميل الذي يخدم املعرفة، فُيطّور البحث العلمي، لكي ُي�سعد االإن�سانية. 

وباهلل التوفيق وال�سداد. 
 نا�شر بن �شالح احلجيالن 
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خطة العمل يف عمادة �ش�ؤون املكتبات 

مقدمة:
للبحث  الداعمة  البيئة  والأنها  واملعارف،  للمعلومات  م�سدر  اأهم  لكونها  جامعة  الأي  االأكادميي  العمل  يف  اأ�سا�سًيا  عن�سًرا  املكتبة  متّثل 
والدرا�سة. وعليه، فاإن اخلطة التطويرية ا�ستفادت مما تقّدم به عدد من االأ�ساتذة الزمالء الكرام اأع�ساء اللجان امل�ساندة من خارج 
هذه  فاإن  وعليه،  والكتابية،  ال�سفهية  والطلبات  ال�سكاوى  اإلى  اإ�سافة  تطويرية،  مقرتحات  من  املكتبة  يف  والعامالت  والعاملني  العمادة 
اخلطة تقوم على جانبني، االأول هو اال�ستفادة من البنية التحتية القائمة والبناء عليها ب�سكل تراكمي ي�ستثمر كل عن�سر فيها بطريقة 
نافعة. واجلانب االآخر هو اإ�سالح اخللل ويف الوقت نف�سه ا�ستحداث برامج واآليات جديدة منا�سبة للتطوير تتما�سى مع �سيا�سة اجلامعة 

واملجتمع.

الهدف:
الرقي بخدمات املكتبة اإلى اأف�سل م�ستوى ممكن مع التغّلب على كاّفة ال�سعوبات املاثلة اأو املحتملة.

الروؤية:
اأن حُتّقق عمادة �سوؤون املكتبات مكانة متميزة يف خدماتها جتعلها ت�سل اإلى م�ساف اأرقى املكتبات العاملية.

الر�سالة:
اإحداث تغيي تقني واإداري منّظم الإعادة ت�سميم بيئة معرفية متكاملة تخدم امل�ستفيدين والعاملني يف امليدان �سمن التوّجه التطويري 

االأكادميي والتعليمي للجامعة.

فل�سفة العمل:
-  العمل بروح الفريق الكامل عن طريق اللجان واملجموعات مع اال�ستفادة من املقرتحات واالآراء والت�سّورات التي يبديها العاملون اأو 

املراقبون.
-  �شرورة ان�شجام فريق العمل، مبا يعني ارتباط كل موظف برئي�شه املبا�شر وعدم تخّطي ذلك.
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-  ا�ستثمار كل عن�سر ب�سري من من�سوبي اجلامعة ومن�سوبي العمادة بالطرق املنا�سبة للقدرات واملهارات.
- اإخ�ساع العمل دائًما للتنظيم لكي ي�سي وفق خطة للربامج التطويرية القائمة اأو اجلديدة، وحتديد فريق العمل وتعيني املهام.

- التقومي ال�سامل الأداء كل اإدارة وكل ق�سم وكل برنامج ب�سكل م�ستمر )ال يقل عن مرة كل اأ�سبوعني(، مع و�سع خطة دقيقة ملعاجلة جوانب 
الق�سور اأو اخللل يف كل جهة يف فرتة زمنية حمّددة.

- التقومي ال�سامل الأداء كل موظف من من�سوبي العمادة ب�سكل م�ستمر )اليقل عن مرة كل �سهر(، مع تدوين تقرير �سهري يحفظ يف ملف 
كل موظف.

- جتاوز العمل الروتيني با�ستخدام التقنية احلديثة يف التوا�سل مع العاملني ومع اجلمهور والتعّرف على االأداء ومتابعته وتقدميه بدّقة 
ومو�سوعية.

- اأخذ اأي �سكوى ت�سدر من امل�ستفيدين اأو من غيهم ماأخذ اجلد، واإعطاء مو�سوعها االهتمام الالزم، وعدم قبول اأّي تربير للخطاأ اأو 
التق�سي.

م�سكالت  -بدورها-  التخلق  �سحيحة  حلول  اإلى  للو�سول  املنا�سب  املجهود  بذل  من  البد  فاإنه  وعليه،  حّل.  ولها  اإاّل  م�سكلة  توجد  ال   -
جديدة.

- ا�ستبعاد االعتبارات التالية من العمل نهائًيا:
ح الهدف والروؤية، وحُتّدد املهام وفريق العمل والزمن الالزم للتنفيذ وو�سائل املتابعة. • العمل الع�سوائي، الذي ال يخ�سع خلطة تو�سّ

دقيقة. علمية  ملعايي  يخ�سع  ال  مما  التوّقعات  وبناء  الت�سّورات  ر�سم  يف  التخمني  على  املعتمدة  الذاتية  االنطباعية  • االأحكام 
للتاأخي. مقبولة  منطقية  اأ�سباب  اإبداء  دون  املحدد  موعده  عن  العمل  • تاأجيل 

تخ�سع اأن  ينبغي  اإذ  لها؛  اأ�سا�ض  ال  متوّهمة  اعتبارات  من  الترّبم  اأو  حمّدد  غي  غام�ض  �سيء  من  املنطقي  غي  • التذّمر 
     كل عبارة   ُتقال ملنطق وا�سح وحمتوى حمّدد ميكن التثبت من �سحته عملًيا.

- اإجراءات متابعة العمل وتقوميه:
اأواًل: يعقد اجتماع علني جماعي ي�سم كافة االإدارات والفروع يتم فيه االتفاق على تعليمات حمددة واإجراءات تلتزم بخطة لها

جدول زمني حمدد، واإعداد حم�سر بذلك مع توقيع جميع االأع�ساء عليه.
ثانًيا: تعقد اجتماعات فردية  خا�سة بكل اإدارة اأو فرع يتفق فيها على تعليمات خا�سة باالإدارة اأو الفرع واإجراءات
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وا�سحة مع اإعداد حم�سر بذلك يوّقع عليه املجتمعون.
ثانًيا: املتوّقع هو قيام امل�شوؤول اأو املوظف باأداء عمله املناط به على اأح�شن وجه. وهناك جمموعة حوافز ت�شجيعية ملن يوؤدي مبهارة 

خا�سة عماًل تتوفر فيه �سفتان: االأولى، اإتقان العمل، والثانية �سرعة االإجناز مبا ي�سبق املوعد املحدد يف اخلطة؛ بحيث
جُتمع له درجات �سهرّية يعباأ عن كل درجة منوذج خا�ض يعتمده الرئي�ض املبا�سر للموظف اأو امل�سوؤول عن الربنامج وي�سدر فيه

قرار من �ساحب ال�سالحية. كما ميكن اال�ستفادة من �سركات التقومي امل�ستمر من اأجل التعّرف على اإجناز كل موظف وكل ق�سم وكل 
اإدارة وكل برنامج تطويري.

رابًعا: يف حال تق�سي امل�سوؤول اأو املوظف عن الوفاء بالتزاماته اأو االإخالل مبا اّتفق عليه دون اإبداء مربرات مقبولة قبل املوعد بفرتة 
كافية، تّتبع معه االإجراءات النظامية التالية بالت�سل�سل:

-    امل�ساءلة ال�سفهية، وفيها ُي�ستخدم اأ�سلوب املنا�سحة.
-    اإعداد م�ساءلة مكتوبة ُتدّون فيها امللحوظات ويطلب منه اإبداء االأ�سباب مكتوبة وحتفظ يف ملّف املوظف.

-    اإعداد حم�سر ا�ستجواب حول واقعة معينة، ويحفظ املح�سر يف ملف املوظف.
-    اإيقاع العقوبة على املوظف )ح�سم من الراتب، نقل اإلى موقع اآخر، احلرمان من احلوافز، احلرمان من العالوة ال�سنوية،

اإعفاء من تكليف معني... اإلخ(، وذلك بحدود ال�سالحيات املمنوحة.

مقرتحات عامة مطروحة للدرا�شة:
-   ترحب العمادة باأي مقرتح تطويري اأو اأي ملحوظة ميكن االإفادة منها من اأي موظف اأو موظفة، على اأن تت�سمن برامج بّناءة

     قابلة للتطبيق اأو مقرتحات نافعة للجميع. وفيما يلي عر�ض ملجموعة من املقرتحات قيد الدرا�سة:
-  تكوين جلنة »ا�ست�سارية« لعمادة �سوؤون املكتبات من ذوي التخ�س�ض واخلربة من خارج العمادة.

-   تكوين جلنة خا�سة »بالتزويد واال�ستبعاد« تتكون من وكالء كليات اجلامعة لل�سوؤون االأكادميية ومن عميدات مراكز درا�سة الطالبات.
-   تكوين جلنة خا�سة ب�املخطوطات« من اأهل االخت�سا�ض واخلربة من خارج العمادة.

-   اإعادة هيكلة العمادة وتوزيع املهام وفق خطة، مع اال�ستعانة مبا تقّدمه �سركات االإدارة واجلودة، على اأن ت�سرتك العمادة
يف �سياغتها واإقرارها بعد الت�ساور مع اللجان املخت�سة.

-   درا�سة اآلية امل�ساركات اخلارجية للعمادة وو�سع �سوابط نظامية لها.
-   اإعداد خطة زمنية للربامج التطويرية امل�ستهدفة لعمادة �سوؤون املكتبات، وكذلك خطة لالجتماعات العامة و�سي العمل فيها.
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مكتبات اجلامعة : حقائق واأرقام

اأُن�سئت عام 1377ه� / 1957م مع بداية اإن�ساء اجلامعةاأول مكتبة باجلامعةم

عدد املكتبات التي اأن�ساأتها1
18 مكتبة، باالإ�سافة اإلى مكتبات فروع اجلامعة خارج منطقة الريا�ض.اجلامعة عرب تاريخها

اأُن�سئت عام 1394ه� / 1974م. ت�سرف على جميع �سوؤون املكتبات وتعمل على حتقيق اأهدافها.عمادة �سوؤون املكتبات2

العدد احلايل ملكتبات اجلامعة 3
مكتبة مركزية باملدينة اجلامعية + )18( مكتبات فرعية  )10( مكتبات للطالبات / )8( مكتبات للرجالبالريا�ض

العدد احلايل الإدارات واأق�سام4
)9( اإدارات ت�سم )27( ق�سًما للعمليات الفنية واخلدمات املكتبية وال�سوؤون االإدارية واملالية.ووحدات العمادة

)174( موظًفا من املتخ�س�سني وذوي اخلربة املعلوماتية واخلربات امل�ساعدة والفنيني + )117( موظفةالعدد احلايل للعاملني5

الرفوف املفتوحة – التقنني الدويل للو�سف الببليوجرايف – ت�سنيف ديوي الع�سري –النظم الفنية املّتبعة6
 الفهر�ض االآيل – الفهار�ض البطاقية.

)961471( عنواًنا تقع يف )2163476( جملًدا ومادة من خمتلف اأوعية املعلومات.اإجمايل عدد املقتنيات7

تقنية املعلومات: النظام االآيل: 8
االإنرتنت حمطات العمل باملكتبات

 نظام يونيكورن االآيل : اال�سرتاك يف 37 قاعدة بيانات للم�ستخل�سات والن�سو�ض الكاملة
)726( نقطة �سبكة باالأق�سام والقاعات واملكتبات الفرعية

من�سوبو اجلامعة )حوايل 74.000( طالب وع�سو هيئة تدري�ض وموظف( + املهتمون من اأبناء الوطنامل�ستفيدون من مكتبات اجلامعة9
واملقيمني )من خارج اجلامعة(.

•  ميكن احل�سول على بيانات تف�سيلية وحمدثة من موقع العمادة ببوابة اجلامعة على االإنرتنت: 
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تعيينات
-  تكليف الدكتور نا�سر بن �سالح احلجيالن عميًدا ل�سوؤون املكتبات بدءًا من 1430/11/15ه� .

-   تعيني الدكتورعبدالرحمن بن عبداهلل ال�سمري وكياًل للتطوير واجلودة  بالعمادة بدءًا من 3/ 4 /1431ه� ملدة �سنتني. 
-  تعيني الدكتورة نورة الزومان وكيلة عمادة �سوؤون املكتبات للفروع الن�سائية بدءًا من 1430/9/5ه� .

-  تعيني الدكتور عبدالعزيز بن عبدالكرمي التويجري، م�ست�سارًا غي متفرغ للعمادة.
-  تعيني الدكتور حافظ املغربي، م�ست�سارًا غي متفرغ للعمادة.

اللجنة اال�شت�شارية الدائمة ملكتبات اجلامعة
يف �سبيل النهو�ض باأداء مكتبات اجلامعة لتواكب متطلبات املعرفة والبحث ملن�سوبي اجلامعة من اأع�ساء هيئة التدري�ض والباحثني والطالب 
وتوفي اأوعية املعلومات املختلفة خلدمة هذا الهدف، فقد اأ�سدر معايل االأ�ستاذ الدكتور مدير اجلامعة القرار رقم 2416032111 بتاريخ 
1424/8/24ه� بت�سكيل اللجنة اال�ست�سارية الدائمة ملكتبة االأمي �سلمان املركزية وفروعها. وبناء على خطاب عمادة �سوؤون املكتبات رقم 

2528050230 وتاريخ 1425/8/1ه� باقرتاح اإعادة ت�سكيل اللجنة، مت اإعادة ت�سكيل اللجنة من كل من:

رئي�ًسا عميد �سوؤون املكتبات 1

نائًبا للرئي�ض وكيل عميد �سوؤون املكتبات 2

ع�سًوا وكيل كلية الطب لل�سوؤون االأكادميية 3

ع�سًوا م�ست�سار معايل مدير اجلامعة 4

ع�سًوا وكيل كلية الهند�سة لل�سوؤون االأكادميية 5

ع�سًوا وكيل كلية الرتبية لل�سوؤون االأكادميية 6

ع�سًوا وكيل عمادة �سوؤون الطالب 7

ع�سًوا وكيل كلية العلوم لل�سوؤون االأكادميية 8
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ع�سًوا وكيل عمادة الدرا�سات العليا 9

ع�سًوا وكيل عمادة البحث العلمي 10

ع�سًوا مدير ق�سم التطبيقات )االإدارة العامة للحا�سب االآيل ونظم املعلومات( 11

ع�سًوا رئي�ض ق�سم علوم املكتبات و املعلومات 12

اأميًنا للجنة ع�سو من عمادة �سوؤون املكتبات 14

وقد عقدت اللجنة عدة اإجتماعات، واتخذت من خاللها العديد من التو�سيات نذكر منها:
1- خماطبة اإدارة اجلامعة حول تخ�سي�ض ميزانية �سنوية ومتنامية للعمادة.

2- تطوير اخلدمات املكتبية والتقنية املقدمة من عمادة �سوؤون املكتبات مبكتبات اجلامعة.
وقد ت�سكلت اأربع جلان ا�ست�سارية هي : -

-  اللجنة اال�شت�شارية للمكتبة وتتك�ن من كل من :- 
رئي�سًا د. نا�سر احلجيالن ) عميد �سوؤون املكتبات (     

ع�سوًا  د. فهد بن عمر ال�سنبل ) كلية االآداب (     
ع�سوًا  د. عبداجلليل عبدالقادر ) كلية الطب الب�سري (     

ع�سوًا    د. ناديا الغرمييل ) كلية احلا�سب االآيل (     

- جلنة املخط�طات ، وتتك�ن من كل من :
رئي�سًا د. عبدالعزيزبن نا�سر املانع      
ع�سوًا اأ. �سالح بن �سليمان احلجي       
ع�سوًا اأ.�سالح القرين        
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-  جلنة التزويد واال�شتبعاد للكليات ال�شحية ، وتتك�ن من كل من :
مقررًا د. نورة بنت زومان الزومان ) وكيلة عمادة �سوؤون املكتبات الفرعية(    
ع�سوًا د.  اأمل بنت جميل فطاين )امل�سرفة على اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية(   
ع�سواً  د . م�سلم بن حممد ال�ساعدي )وكيل كلية الطب الب�سري لل�سوؤون االأكادميية(   
ع�سوًا د. ثاقب بن عبد الرحمن ال�سعالن )وكيل كلية طب االأ�سنان لل�سوؤون االأكادميية(   
ع�سوًا د. ه�سام بن �سعد اجل�سعي )وكيل كلية ال�سيدلة لل�سوؤون االأكادمية(    
ع�سواًً  د.حممد بن علي النافع )وكيل كلية كلية العلوم الطبية لل�سوؤون االأكادميية(   
ع�سوًا د. عادل بن �سعيد با�سطح )وكيل كلية التمري�ض لل�سوؤون االأكادميية(    
ع�سوًا د. حممد بن ا�سماعيل احلازمي )وكيل كلية العلوم ال�سحية(      
ع�سوًا  د.يا�سر بن عبدالرحيم الرتكي )وكيل كلية العلوم لل�سوؤون االأكادميية(    
ع�سوًا د. اإبراهيم بن عبدالعزيز الوا�سل )وكيل كلية الهند�سة لل�سوؤون االأكادميية(   
ع�سوًا د.فهد بن نا�سر الربكة )وكيل كلية الزراعة وعلوم االأغذية لل�سوؤون االأكادميية(   
ع�سوًا د.حممد ال�سرمي )وكيل كلية العمارة والتخطيط لل�سوؤون االأكادميية(    
ع�سوًا د.من�سور بن عبدالعزيز الزعي )وكيل كلية علوم احلا�سب االآيل واملعلومات(   

- جلنة التزويد واال�شتبعاد للكليات االإن�شانية ، وتتك�ن كم كل من :
مقررًا د. عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سمري )وكيل عمادة �سوؤون املكتبات(                          

ع�سوًا د.مرمي بنت حافظ ترك�ستاين )وكيلة مركز الدارا�سات اجلامعية يف علي�سة(             
ع�سواً  د. خالد بن عبدالكرمي البكر )وكيل كلية االآداب لل�سوؤون االأكادميية(    
ع�سواً  د. عبدالعزيز بن را�سد النجادي )وكيل كلية الرتبية لل�سوؤون االأكادميية(   
ع�سواً   د. حممد بن غازي التمام )وكيل كلية اإدارة االأعمال لل�سوؤون االأكادميية(                        
ع�سوًا د. خالد بن ح�سن بان�سر )وكيل كلية االأنظمة والعلوم ال�سيا�سية لل�سوؤون االأكادميية(  
ع�سواً  د.عبدالرحمن بن حمد املن�سور )وكيل كلية اللغات والرتجمة لل�سوؤون االأكادميية(   
د.عبداهلل بن حمد املنيف )وكيل كلية ال�سياحة واالآثار لل�سوؤون االأكادميية(    ع�سوًا

د.�سعد بن علي القحطاين )وكيل معهد اللغة العربية(                                            ع�سواً    
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د.عبداهلل بن عبدالرحمن ال�سبل ) وكيل كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع (                         ع�سواً 
د.خالد بن اإبراهيم النفي�سة ) وكيل كلية اإعداد املعلمني (                                                     ع�سواً  
د.اأحمد بن حممد الفا�سل ) وكيل كلية الرتبية البدنية والريا�سية (                                          ع�سوا  

رئي�ًساد. نا�سر بن �سالح احلجيالن، عميد �سوؤون املكتبات
ع�سًواد. عادل بن �سعيد با�سطح، وكيل كلية التمري�ض لل�سوؤون االأكادميية 

ع�سًواد. عادل بن حممد الهدلق، وكيل كلية طب االأ�سنان لل�سوؤون االأكادميية
ع�سًواد. حممد بن اإ�سماعيل احلازمي، وكيل كلية العلوم ال�سحية

ع�سًواد. حممد بن علي النافع، وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية لل�سوؤون االأكادميية
ع�سًواد. م�سلم بن حممد ال�ساعدي، وكيل كلية الطب لل�سوؤون االأكادميية
ع�سًواد. ه�سام بن �سعد اجل�سعي، وكيل كلية ال�سيدلة لل�سوؤون االأكادميية

ع�سًواد. ه�سام بن عبدالرحمن الفالح، م�ساعد وكيل اجلامعة للم�ساريع

- جلنة مكتبة »التخ�ش�شات ال�شحية«:

- جلنة مكتبة “التخ�ش�شات العلمية والهند�شية واحلا�شب االآيل”:

رئي�ًساد. نا�سر بن �سالح احلجيالن، عميد �سوؤون املكتبات 
ع�سًواد. اإبراهيم بن عبدالعزيز الوا�سل، وكيل كلية العلوم لل�سوؤون االأكادميية

ع�سًواد. فهد بن نا�سر الربكة، وكيل كلية علوم االأغذية الزراعية لل�سوؤون االأكادميية
ع�سًواد. حممد بن عبدالعزيز ال�سرمي، وكيل كلية االعمارة والتخطيط لل�سوؤون االأكادميية

ع�سًواد. من�سور بن عبدالعزيز الزعي، وكيل كلية علوم احلا�سب االآيل واملعلومات لل�سوؤون االأكادميية
ع�سًواد. يا�سر بن عبدالكرمي الرتكي، وكيل كلية الهند�سة لل�سوؤون االأكادميية

ع�سًواد. ه�سام بن عبدالرحمن الفالح، م�ساعد وكيل اجلامع للم�ساريع
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- جلنة املركز التعلمي يف عمادة �ش�ؤون املكتبات:

رئي�ًساعميد �سوؤون املكتباتد. نا�سر بن �سالح احلجيالن
ع�سًوام�ساعد وكيل اجلامعة للتخ�س�سات ال�سحية ل�سوؤون التطويرد. ع�سام بن ح�سني مطر

ع�سًوام�ساعد وكيل اجلامعة للتخ�س�سات ال�سحية لل�سوؤون االإداريةد. عبدالعزيز بن حممد الرا�سد
ع�سًوامدير مركز دعم الطالب للتخ�س�سات ال�سحيةد. عبداهلل بن اأحمد الزهراين

ع�سًوام�ساعد امل�سرف على وحدة االإر�ساد االأكادميي بكلية االآدابد. علي بن معيوف املعيوف
ع�سًواخبي االإر�ساد االأكادميي بكلية االآدابد. املنجي بن حممد القرديل

ع�سًوارئي�ض النظم واملعلومات يف عمادة �سوؤون املكتباتد. اأ�سامة لطفي
ع�سًوامدير اإدارة تقنية املعلومات يف عمادة �سوؤون املكتباتاأ. فهد بن عبدالعزيز اجلديد

مقرًراامل�سرف على االأن�سطة الثقافية والتعليمية يف عمادة �سوؤون املكتباتاأ. �سالح احل�سياين
ع�سًوا)من كلية االآداب(الطالب حممد بن بدر املحمد

ع�سًوا)من كلية الطب(الطالب �سقر القرين

- االإ�شالح االإداري وخطة �شياغة ال�شيا�شات

نظًرا لتقادم الهيكل التنظيمي لعمادة �سوؤون املكتبات، الذي �سدر الأول مرة عام 1405 ه�، مت ا�ستحداث اأق�سام ووحدات جديدة، فقد 
 

اأو�ست اللجنة اال�ست�سارية الدائمة بتعديل الهيكل التنظيمي يف حم�سر االجتماع االأول بتاريخ 1425/9/6ه�، وقد متت موافقة معايل مدير 
اجلامعة باعتماد هذا الهيكل يف 1425/9/19 ه�. انظر الهيكل التنظيمي لعمادة �سوؤون املكتبات بجامعة امللك �سعود – �ض 156.

الهيكل  عر�ض  مت  فقد  امل�ستويات،  جميع  على  من�سوبيها  وطاقات  الإمكانات  االأمثل  واال�ستغالل  االأداء  تطوير  على  العمادة  من  وحر�سًا 
التنظيمي للعمادة على اللجنة الفنية بالعمادة لدرا�سة واإجراء التعديالت على الهيكلة مبا يتنا�سب ومتطلبات العمل امل�ستجدة بالعمادة، 
كذلك فقد بداأت العمادة يف حتديد وظائف كل ق�سم والتجهيز الإعداد خريطة وا�سحة لتدفق �سي العمل داخل كل ق�سم، وبيان العالقات 

البينية لالإدارات واالأق�سام، بهدف �سياغة �سيا�سات مكتوبة ووا�سحة للعمادة.



19 

ي
نو

لس
ر ا

قري
الت

تاأهيل مكتبة كلية الدرا�شات التطبيقية وخدمة املجتمع بغرناطة 

تط�ير مكتبة كلية العل�م الطبية التطبيقية بنني 
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جتهيز املكتبة وتزويدها بالكتب واالأجهزة

جتهيز مكتبة كلية العل�م ال�شحية )خن�شليلة( 
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افتتاح مكتبة كلية الدرا�شات التطبيقية وخدمة املجتمع بالبديعة )طالبات( 
مت جتهيز املكتبة وتزويدها بالكتب واالأجهزة : 

تط�ير مكتبة العل�م الطبية التطبيقية بعلي�شة )طالبات(
مت جتهيز املكتبة وتزويدها بالكتب واالأجهزة : 
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تط�ير مكتبة كلية طب االأ�شنان بامللز )طالبات( 
مت جتهيز املكتبة وتزويدها بالكتب واالأجهزة:

                                                            
تط�ير مكتبة ال�شكن )للطالب والطالبات(

مت جتهيز املكتبة وتزويدها بالكتب واالأجهزة:
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تط�ير مكتبة كلية الطب وم�شت�شفى امللك خالد اجلامعي 

تط�ير مكتبة كلية املعلمني بحي ال�شالم
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تط�ير مكتبة م�شت�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي

تط�ير مكتبة ال�شنة التح�شريية )طالب(
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تط�ير مكتبة كلية املجتمع )امللز( 

تط�ير مكتبة كلية الدرا�شات التطبيقية وخدمة املجتمع بالنا�شرية )طالب(
  



امل�شاركة يف معار�ض الكتب ال�طنية والدولية

هذا  خالل  املكتبات  �سوؤون  عمادة  يف  ممثلة  �سعود  امللك  جامعة  �ساركت 
العام )1431ه�( يف كثي من معار�ض الكتب الوطنية والعربية والدولية؛ 

ا )اجلدول رقم 19(. بلغت 22 معر�سً
موؤلفات  املتميزة من  باإ�سداراتها  املعار�ض  �ساركت اجلامعة يف هذه  وقد 
العلمية  التخ�س�سات  م��ن  كثي  يف  باجلامعة  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 
واالأدلة  والندوات  املوؤمترات  بحوث  اإلى  باالإ�سافة  املو�سوعية،  واملجاالت 
والن�سرات التي ت�سدرها اجلامعة، باالإ�سافة اإلى ذلك: املجلة العلمية التي 
ت�سدرها اجلامعة يف ع�سرة فروع هي: االآداب، والرتبية، واالإدارة، والعلوم 
الطبيعية، والزراعة، والهند�سة، والعمارة والتخطيط، واحلا�سب، واللغات 

والرتجمة وال�سياحة واالآثار.

ال�ف�د الر�شمية والزيارات
واملوؤ�س�سات  اجلامعات  اأ�ساتذة  ووفود  العاملية،  ال�سخ�سيات  كبار  من  الر�سمية  الوفود  ا�ستقبال  يف  دور  املركزية  للمكتبة  كان  لقد 
العام  لهذا  اجلامعة  ملكتبات  الزائرين  عدد  بلغ  وقد  اجلامعة.  زّوار  من  وغيها  واالإقليمية،  الدولية  واملنظمات  العلمية  والهيئات 

1431ه� )1027( زائرًا تقريًبا .
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ت�شتقبل املكتبة ممثلة باإدارة العالقات العامة بالعمادة زيارات متعددة منها :
    �سيوف اجلامعة من الوفود الزائرة التي يتم ا�ستقبالهم من قبل ادارة العالقات العامة باجلامعة ويتم التن�سيق مع االإدارة ليقوموا 
طالب  وزي��ارات  املدار�ض  طالب  زيارة  ت�سمل  الطالب  �سوؤون  عمادة  طريق  عن  طالبية  زيارات  املمكتبة  ت�ستقبل  كذلك  املكتبة  بزيارة 
اإدارة  التن�سيق فيها مبا�سرة مع  اأو باحثني ويتم  للمكتبة �سواء من طالب  . وثمة زيارات مبا�سرة  ال�سعودية وكليات املجتمع  اجلامعات 

العالقات العامة واملعار�ض بالعمادة .
وتقوم العمادة بتجهيز مطبوعات الزيارة من كتيبات ومطويات تعريفية باملكتبة، ومن ثم ا�ستقبال الوفد يف املوعد املحدد والرتحيب بهم 
يف اال�سرتاحة التعليمية وعر�ض فيلم تعريفي باملكتبة مدته )8( دقائق، واإعطائهم �سرحًا موجزًا عن املكتبة وفروعها مع زيارة لكل ق�سم 

والتعريف به وبخدماته. 
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بيان باأبرز ال�ف�د الزائرة وتاريخ زيارتهم:

تاريخ الزيارةالوفدالرقم

1430/10/23ه�اأع�ساء هيئة التدري�ض بكلية ال�سيدلة باخلرج1

1430/10/29ه�اأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة امللك خالد 2

9 /1430/11ه�جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية 3

6 /1430/11ه�كلية العلوم الطبية التطبيقية باملجمعة 4

6 /1430/11ه�خرباء اأجانب مبجال �سمان اجلودة 5

1430/11/13ه�االعتماد االأكادميي 6

9 / 1 / 1431ه�اللجنة الوطنية للمكتبات ال�سنغافورية 7

2/10/ 1431ه�املركز الوطني الأبحاث ال�سباب 8

1431/2/23ه�جامعة عدن 9

1431/2/21ه�معايل رئي�ض جامعة والية كولورادو10

1431/4/15ه�د.�سالح بن عبد الرحمن بن �سبعان11
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تاريخ الزيارةالوفدالرقم

1431/6/9ه�امل�ساركون يف املوؤمتر الدويل االأول للرتاث العمراين يف الدول االإ�سالمية 12

13
زيارة ال�سيد ) ماندياي انداي �سنغايل اجلن�سية ( متخ�س�ض يف جمال املكتبات والبحث العلمي 

.جامعة دكار
1431/8/12ه�

1431/1/4ه�وفد ال�سباب الياباين 14

1431/1/2ه�مدرا�ض امللك في�سل – ثانوي15

1431/1/26ه�مدار�ض اإ�سراري16

1431/1/17ه�دار التوجيه االجتماعي 17

1431/1/13ه�مدار�ض الرائد18

1431/4/1ه�مدار�ض الثغر النموذجية – حمافظة جدة 19

1431/4/8ه�ثانوية املزاحمية 20

1431/4/11ه�كلية العمارة والتخطيط21

1431/4/15ه�كلية التقنية – اأبها 22

1431/4/20ه�مدار�ض ابوبكر بن العربي23
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تاريخ الزيارةالوفدالرقم

1431/4/22ه�ثانوية حي ال�سفاء 24

1431/5/12ه�مدار�ض املوارد االأهلية 25

1431/5/19ه�مدار�ض العبي26

1431/5/14ه�مدار�ض الزلفي27

1431/6/2ه�وفد طالبي من حمافظة حفر الباطن28

1431/6/5ه�معهد النور للمكفوفني 29

1431/6/16ه�ثانوية االندل�ض30

1431/5/20ه�مدار�ض ريا�ض ال�ساحلني 31

1431/6/11ه�مدار�ض امللك فهد 32

1431/6/18ه�مدار�ض ثانوية القد�ض 33

1431/3/15ه�د.يارو�سالف ) جامعة �سيكاغو( 34

1431/8/15ه�مدر�سة جيل امل�ستقبل 35
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حـفالت واأن�شطة

اأقامت عمادة �سوؤون املكتبات خالل هذا العام)1430ه� - 1431 ه�(  عدًدا من احلفالت يف عدد من املنا�سبات املهمة ت�سمنت ما يلي: 
حفل معايدة احلفل ال�سنوي ملن�سوبي عمادة �سوؤون املكتبات ، وحفل للقاءات مع من�سوبي العمادة؛ كما اأقامت، يوم ال�سبت 1431/7/28ه� 

حفاًل تكرمييًا ملن�سوبي العمادة باإحدى اال�سرتاحات القريبة من اجلامعة.
وقد ت�سمن احلفل  كلمة من عميد �سوؤون املكتبات الدكتور /نا�سر احلجيالن ت�سمنت اأهم اجنازات العمادة خالل هذا العام  وكذلك 

�سكر املكرمني على جهودهم  التي بذلوها يف خدمة العمادة كال يف جماله وبعد ذلك مت تكرمي من�سوبي العمادة .
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حفل معايدة ملن�ش�بي العمادة بعيد الفطر املبارك                

�سباح  العا�سرة   ال�ساعة   1431ه���،  لعام  املبارك  االأ�سحى  عيد  مبنا�سبة  ملن�سوبيها  معايدة  حفل  املكتبات«  �سوؤون  »عمادة  اأقامت  كما 
االثنني 1431/12/16 ه� يف بهو مكتبة االأمي �سلمان املركزية ، حيث كان يف مقدمة احل�سور عميد �سوؤون املكتبات �سعادة الدكتور نا�سر 
بن �سالح احلجيالن، وقد القى �سعادة العميد كلمة بهذه املنا�سبة مهنئًا اجلميع بحلول عيد االأ�سحى املبارك، وتناول يف كلمته نقاطًا 

تتعلق بتطوير املكتبة واملوظفني



33 

ي
نو

لس
ر ا

قري
الت

المقتنيات
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املقتنيات
 اأواًل: الكتب

متثل الكتب الر�سيد االأ�سا�سي للمعرفة الب�سرية يف جميع التخ�س�سات. وقد بلغ جممل عدد الكتب املقتناة مبكتبات اجلامعة حتى نهاية 
عام1431ه� 676.338 عنواًنا من الكتب العربية واالأجنبية، تقع يف 141.4548 جملًدا وهذه العناوين تتكون من  281.530 عناونًا تقع 

يف 632.668 جملًدا من الكتب العربية و394.808 عنوان تقع يف 786.880 جملًدا من الكتب االأجنبية.
اأن فهر�سة مقتنيات مكتبات اجلامعة تتم وفًقا لقواعد التقنني الدويل للو�سف الببليوجرايف، املتوافق مع القواعد  اإلى  وجتدر االإ�سارة 
االأجنلواأمريكية للفهر�سة AACR2. ويح�سل الت�سنيف طبًقا لنظام ديوي الع�سري DDC، هذا وت�ستعمل قائمة روؤو�ض مو�سوعات مكتبة 

للكتب االأجنبية، وقائمة روؤو�ض املو�سوعات العربية )جامعة الريا�ض( للكتب العربية.  LCSH الكوجنر�ض
البيانات االآتية تو�س�ح املوقف التف�سيلي ملقتنيات مكتبات اجلامعة من الكتب العربية واالأجنبية:

1- الكتب الواردة اإلى املكتبة عام 1430ه� /1431ه�� عن طريق ال�سراء اأو االإهداء
بلغ اإجمايل الكتب الواردة عن طريق ال�سراء 8286 عنواًنا، منها 4000 عنواًنا باللغة العربية و 2700 عنواًنا باللغات االأجنبية. بينما بلغ 

اإجمايل الكتب الواردة عن طريق االإهداء 021 عنواًنا باللغة العربية جدول )1(. 
هذا وبلغ اإجمايل املبالغ املن�سرفة هذا العام على �سراء اأوعية املعلومات – من الكتب وغيها من االأوعية حوايل 817.921.12 ريااًل 

جدول )2(.

2- اإجمايل عدد املواد املفهر�سة اآلًيا
ب�دء  �سع���ود( منذ  امللك  الببليوجرافية جلامع��ة  املعلوم�ات  بقاع��دة  بياناته��ا  اآليًا )تخزي�ن  فهر�ستها  التي متت  املواد  بل��غ جممل عدد 
املوافق 0102/01/51 م 813.485 عنواًنا تقع يف  نهاية 1341 ه�  يونيكورن وحتى  االآيل ملكتبات اجلامعة وفق نظام  الت�سغيل  م�س�روع 
9802.861جملدًا؛ منها 247.371 عنواًنا عربًيا )تقع يف 007.668 جملد( و 675.692 عنواًنا اأجنبًيا )تقع يف 983.107(عدد الكتب 

االإلكرتونية 000411 كتاب رقمي .  انظر جدول رقم ) 21(
هذا ويك�سف جدول )3( الزيادة ال�سنوية يف عدد الكتب منذ عام 0141ه� حتى 1341 ه�. ويتبني من هذا اجلدول اأن متو�سط معدل الزيادة 

ا حوايل 6.5 % �سنوًيا ال�سنوية يف عدد العناوين يبلغ حوايل 5.6% �سنويًا، واأن متو�سط الزيادة ال�سنوية يف عدد املجلدات يبلغ اأي�سً
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جدول )1( عدد الكتب التي وردت خالل عام 1430ه�/1431ه�

املجموعكتب اأجنبيةكتب عربية

ن�سخةعنوانن�سخةعنوانجمموع الن�سخعنوان

400050.00027005000670055000�سراء

4832419--4832419اإهداء

41205045027005000682055540االإجمايل

جدول )2( اإجمايل املبالغ املن�سرفة عام 1431/1430ه� ل�سراء اأوعية املعلومات وغيها *

املبلغ بالريال ال�سعودينوع الوعاءم�سل�سل

8.000.000كتب عربية  و كتب اأجنبية1

248.900�سحف وطنية وجمالت3

35.454دوريات عربية4

11.984.584دوريات اأجنبية5

-مطبوعات حكومية ) مت االرتباط باملبلغ ومل يتم ال�شرف (6

18000اأوعية اأخرى ) �سلفة اأمني امل�ستودع (7

602.780تقنية املعلومات8

210.000اأجهزة ومعدات ) �سراء اأجهزة حا�سب عدد70(9

30.000التجليد10

21.129.718االإجمايل

* ا�سرتك يف توفي هذه املبالغ عدة جهات.
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جدول )3( الزيادة ال�سنوية يف عدد الكتب منذ عام 1410ه� حتى 1431ه�

املجم����وعالكتب االأجنبيةالكتب العربيةال�سنة

جملدعنوانجملدعنوانجملدعنوان

161142311941314756660980475898972921ماقبله

1411/1040908455409210950818219405

1412/112596559628258184542113780

1413/122685773149247707760915438

1414/13439617232593698281033227060

1415/144351168689777179841412834852

1416/1546521437844077633905922011

1417/163516869331763806669212499

1418/17698416873392151281090522001

1419/181282319200532458071814725007

1420/19904913766241331531141716919

1421/2031861224314312315461714558

1422/2155551382137684976932318797

1423/221096224530159326881255527218

1424/231032219619447362701479525889

1425/2410868231838307119841917535167
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املجم����وعالكتب االأجنبيةالكتب العربيةال�سنة

جملدعنوانجملدعنوانجملدعنوان

1426/2569021479625992958950117754

1427/26777216996709777881486924784

1428/27270454971140158738447084

1430/29285557107715429325864ه�

1431/3041205054027005000682855540ه�

2815306326683948087868806763381414548االإجمايل

وتبني  كذلك اأن معدل التكرار يف ح�سر عدد العناوين يبلغ حوايل 20.8% بالن�سبة للكتب العربية، و حوايل 8.7% بالن�سبة للكتب 
االأجنبية. جدول )3(.

ومن املعلوم اأن هذا التكرار يف عدد العناوين قد حدث نتيجة اقتناء العنوان الواحد - يف بع�ض االأحيان - عدة مرات خالل فرتات 
زمنية متباعدة، ويتم يف كل مرة اإ�سافة هذه العناوين )املكررة( اإلى االأعداد ال�سابقة. وينبغي االإ�سارة اإلى اأن النظام االآيل امل�ستعمل 

حاليًا مبكتبات اجلامعة مينع حدوث هذه الظاهرة.

ثانيًا: الدوريـــات
ُتعد الدوريات من اأهم م�سادر املعلومات يف عاملنا املعا�سر، وذلك ملا تتميز به من عمق املعاجلة واجلدة 

واحلداثة والتواتر يف االإ�سدار. وميكن تق�سيم مقتنيات العمادة من الدوريات العلمية املتخ�س�سة اإلى 
جمموعتني متميزتني:

الدوريات املقتناة مبكتبة االأمي �سلمان املركزية الإفادة جميع الرواد منها.
الدوريات املقتناة مبكتبة كلية الطب وم�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعي الإفادة االأطباء والباحثني 

املتخ�س�سني يف هذا املجال احليوي.
وقد بلغ اإجمايل عدد الدوريات العربية واالأجنبية التي اقتنتها العمادة هذا العام 2300 دورية عربية واأجنبية، 
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وذلك عن طريق اال�سرتاك واالإهداء والتبادل. ونظًرا لتوقف دعم �سندوق التعليم العايل ال�سرتاكات الدوريات قبل عامني، فقد قل عدد 
اال�سرتاكات لهذا العام عن االأعوام املا�سية. 

ويو�سح جدول )4( التوزيع اللغوي لهذه الدوريات، كما يو�سح اأعداد اال�سرتاكات ال�سنوية واأعداد ما ي�سل منها عن طريق التبادل 
واالإهداء.

جدول )4( عدد الدوريات العربية واالأجنبية عام  1430/ 1431 ه� )2010م(

العددم�سدر االقتناءلغة الدوريات

الدوريات العربية
200ا�سرتاك

260التبادل واالإهداء
460املجموع

الدوريات االأجنبية
1700ا�سرتاك

140التبادل واالإهداء

1840املجموع

2300املجموع الكلي

ثالثـًا: املطب�عات احلك�ميـة
توفر املطبوعات احلكومية، اأو الر�سمية، بيانات بالغة االأهمية عن منا�سط املوؤ�س�سات والهيئات املختلفة، 

�سواء الوطنية منها اأو االإقليمية اأو الدولية. وقد بلغت جملة مقتنيات املطبوعات احلكومية حتى هذا العام 
1431ه�  122152 عنواًنا، تقع يف 207168 جملًدا انظر جدول )5(. وميكن من خالل الق�سم االت�سال 

بنظام حفظ الوثائق ال�سادر عن معهد االإدارة العامة.
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جدول )5( اإجمايل عدد املطبوعات احلكومية عام  1430ه�/ 1430 ه�

العدد باملجلدالعدد بالعنوانالن�������وع

املجموعاأجنبيعربياملجموعاأجنبي                                                                عربي

105032404290151032404290املطبوعات غي امل�سل�سلة

80013602160176045156275املطبوعات امل�سل�سلة

1850460064502810775510565املجم�����وع

283498723511570236027160576196603اإجمايل العام املا�سي

301999195312215238837168331207168االإجمايل احلايل

  رابعــًا: املخط�طـــــات
�شت  اإداركاً  من اإدارة اجلامعة الأهمية الرتاث االإ�شالمي املخطوط، وماله من مكانة كبرية يف جمال البحث العملي املعا�شر، فقد اأ�شَّ

�سنة 1390ه� ق�سم ُيعنى ب�سوؤون املخطوطات العربية، من خالل جمع الن�سخ االأ�سلية وامل�سورة، 
وحفظها، و�سيانتها، وفهر�ستها، واإتاحتها للباحثني. 

وكان اأول مّقر لهذا الق�سم يف الطابق الثاين من مبنى اإدارة اجلامعة بحى امللز، ويف �سنة 1405ه� 
نقل اإلى مكانه احلايل يف الطابق الثالث من مبنى مكتبة االأمي �سلمان املركزية يف املدينة 

اجلامعية ، واأ�سبح يف الهيكل التنظيمي اجلديد )اإدارة املخطوطات(.
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االأعمال التي اأجنزت هذا العام :

اأواًل: يف جمال خدمة الباحثني
توفي خدمة اطالع ) 104 باحثني ( على) 233 خمطوطة (وت�سوير ما احتاجوا اإليه منها :

ا�ستحداث خدمة االطالع االإلكرتوين على �سور املخطوطات يف القاعة الرئي�سة باإدارة املخطوطات، والق�سم الن�سائي مبكتبة االأمي 
�سلمان املركزية، وفرعي املكتبة يف كل من علي�سة وامللز.

ثانيًا: يف جمال �شيانة املخط�طات :
تعقيم )4118 خمطوطة اأ�سلية ( ونقلها اإلى خزانة احلفظ، وترتيب ) 4096( خمطوطة يف الرفوف متهيداً  لتعقيمها.

ثالثاً : اإدخال بيانات املخطوطات وفهار�سها �سمن النظام االآيل ملكتبة اجلامعة. وقد اأدِخلت حتى االآن اإدخال حوايل ) 7000 ت�سجيلة ( 
نقال عن الفهار�ض التي ن�سرت والفهار�ض املعدة للن�سر، اإ�سافة اإلى البيانات املدخلة يف قواعد املعلومات لدى اإدارة املخطوطات يف وقت 

�سابق، حيث اأدخلت بطريقة اال�ستن�ساخ والدمج االإلكرتوين، ومايزال هذا امل�سروع قيد التنفيذ.

ثالثًا: امل�شاركة يف معر�ض امل�شاحف :
بناًء على دعوة جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف للجامعة للم�ساركة يف معر�ض امل�ساحف الذي �سيقام على هام�ض ملتقى 

خطاطي امل�ساحف يف العامل باملدينة املنورة، �ساركت عمادة �سوؤون املكتبات بعدد من امل�ساحف النادرة 

رابعًا: الربنامج التدريبي مل�ظفي اإدارة املخط�طات :
- مت ا�ستحداث برنامج تدريب يف جمال املخطوطات ، على النحو االآتي :- 

- اأعّد الربنامج ويقوم بتنفيذه خبي يف هذا املجال .
- الربنامج خا�ض باملوظفني امل�ستجدين يف اإدارة املخطوطات ) حا�سراً وم�ستقبالً (

- يهدف اإلى التاأهيل العلمي والتطبيق العملي يف كافة االإجراءات الفنية للمخطوطات .
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من اأبرز مايت�شمنه الربنامج :
- نبذة وافية عن اإدارة املخطوطات منذ اإن�ساء الق�سم اإلى الوقت احلا�سر ، واإجراءات العمل .

- معايي تقييم املخطوطات و فهر�ستها، طرق حفظها و�سيانتها، تعقيمها ومعاجلتها وترميمها.

خام�شًا: حت�يل �ش�ر املقتنيات للنظام الرقمي :
- ن�سخ )3081( ميكروفلم .

- ن�سخ )202( جملد من امل�سورات الورقية .

�شاد�شًا: اإعادة تنظيم القاعات واملقتنيات :
- تنظيم القاعة الرئي�سة، واإعادة توزيع حمتوياتها ) اأدراج الفهار�ض، رفوف امل�سادر، طاوالت القراءة ( .

- اإ�سافة طاوالت مزودة باأجهزة حا�سب، الطالع الباحثني على ال�سورة الرقمية للمخطوطات .
- حتديث مكاتب املوظفني وجتهيزاتها احلا�سوبية . 

�شابعًا: يف جمال تنمية املقتنيات :-
اقتناء ) 62(خمطوطة اأ�سلية وحوايل )45993( ن�سخة م�سورة يف و�سائط رقمية عن اأ�سول حمفوظة يف مكتبات اأخرى كثية .

و�سمن ال�سعي جللب املزيد من �سور املخطوطات ويف اإطار التعاون بني عمادة �سوؤون املكتبات وبني كر�سي االأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز 
والنظر يف  للتعرف على و�سع املخطوطات فيها  االأحقاف بح�سرموت،  لزيارة  اإدارة املجموعات اخلا�سة  العمادة مدير  انتدبت  املانع، 

اإمكان ت�سويرها .

ثامنا ً: يف جمال الفهر�شة وال��شف :
اإمتام الق�سم ال�سابع من �سل�سلة فهار�ض املخطوطات، واإعداده للن�سر، م�ستمالً  على فهر�سة وو�سف ) 288خمطوطة ( يف مو�سوع   -

ال�سية النبوية.
للن�سر، م�ستمالً  على فهر�سة وو�سف ) 61 خمطوطة ( يف مو�سوع  الثامن من �سل�سلة فهار�ض املخطوطات، واإعداده  اإمتام الق�سم   -

ال�سحابة.
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- اإمتام املرحلة قبل االأخية من اإعداد الق�سم التا�سع من �سل�سلة فهار�ض املخطوطات للن�سر، م�ستمالً  على فهر�سة وو�سف 
)180خمطوطة( يف مو�سوع اللغة العربية وعلومها.
- فهر�سة ) 69 وثيقة اأ�سلية ( فهر�سة خمت�سرة .

الزيــارات : 
التي  الر�سمية  والوفود  ال�سخ�سيات  من  عدد  ح�سر  حيث  وخارجها،  اململكة  داخل  من  وفدًا   )30( بزيارة  املخطوطات  قاعة  حظيت 
ا�ست�سافتها اجلامعة، اإ�سافة اإلى جمموعات من طالب املدار�ض واجلامعات، اطلعو على �سعب االإدارة، وباالأخ�ض معر�ض املخطوطات 

الدائم املقام داخل القاعة الرئي�سة ، وكذلك معمل التعقيم والرتميم .
جدول )6( يبني عدد املخطوطات االأ�سلية وامل�سورة عام 1430ه�/1431ه�

عدد الن�سخ / عدد املجلدات املقتنيات

11351 ن�سخة ) يف 8068 جملد (خمطوطات اأ�سلية 

54925 ن�سخة م�سورات يف و�سائط رقمية وميكروفيلم 

1951 ن�سخة ) يف 1413 جملد ( م�سورات ورقية 

453 وثيقة ) اإح�ساء 1430( وال اإ�سافة وثائق اأ�سلية 

1837 وثيقة ) اإح�ساء 1430( وال اإ�سافةوثائق م�سورة 

املجموع 70517 ن�سخة 

 خـامـ�شـًا: املطب�عات النادرة:
املطبوعات النادرة هي املطبوعات املن�سورة يف املائة �سنة االأولى من تاريخ الطباعة يف اأي بلد، وقد ينخف�ض هذا املدى الزمني اإلى 
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خم�سني �سنة يف بع�ض الدول حديثة العهد بالطباعة مثل دول اخلليج العربي، ويبل��غ اإجمايل ع��دد املطبوعات النادرة املتاحة مبكتبات 
اجلامعة 6157 عنواًنا، تقع يف 9129جملًدا.

جدول )7( يبني عدد املطبوعات النادرة عام 1431ه�

جملدعنوانالن�����وع

50777577املطبوعات العربية النادرة

10801552املطبوعات االأجنبية النادرة

61579129االإجم�����ايل

حُتفظ املطبوعات النادرة بق�سم املجموعات اخلا�سة بالطابق الثالث مببنى مكتبة االأمي �سلمان املركزية، وباالإ�سافة اإلى هذه املجموعة 
يوجد بالق�سم جمموعة اجلزيرة العربية التي تبلغ 2365 عنوانا من املطبوعات العربية واالأجنبية )منها 1845 عنوانا عربيا و520 عنوانا 
اأجنبيا( تقع يف 3087 جملًدا )منها 2242 جملدا عربًيا و845 جملدًا اأجنبيا(، هذا اإلى جانب املجموعات التذكارية التي ُيحتفظ بها يف 

الق�سم نف�سه وهي على التوايل:
- مكتبة العالمة خي الدين الزركلي.

- مكتبة ال�سيخ اأحمد العقيلي.
- مكتبة ال�سيخ حممد بن عبدالرحمن العبيكان.

- مكتبة ال�سيخ عمر بن ح�سن اآل ال�سيخ. 

�شاد�شًا: الر�شائل اجلامعية:
بالرغم من انتمائها اإلى عامل االإنتاج الفكري الرمادي Grey Literature، اإال اأن الر�سائل اأو االأطروحات اجلامعية ُتعد من اأقوى م�سادر 

املعلومات واأقربها اإلى روح البحث العلمي، وذلك ل ما تتميز به من توافر املنهجية ودقة التحكيم.
وقد بلغ اإجمايل عدد الر�سائل اجلامعية )ماج�ستي ودكتوراه( 24255 عنوانًا، تقع يف 34043 جملًدا، و246 ميكروفيلًما، و2915 
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ميكروفي�ًسا و 360 قر�ض مكتنز CDs، باالإ�سافة اإلى 798 ر�سالة ماج�ستي ودكتوراه على اأقرا�ض مكتنزة.
جدول )8( يبني عدد الر�سائل اجلامعية عام 1431ه�

اأقرا�ض مكتنزةميكروفي�ضميكروفيلمجملدعنوانالن������وع

14019221911461324325ماج�ستي

1023611852100159135دكتوراه

24255340432462915360االإجم�����ايل

�شابًعا: امل�شغرات الفلمية:
تبلغ جمموعة امل�سغرات الفلمية االأ�سلية وامل�سورة من مكتبات اأخرى 54925 خمطوطة م�سورة يف و�سائط رقمية وفلمية ،

ويتم االحتفاظ بها وا�ستخدامها بق�سم املخطوطات. 
امل�سغرات الفلمية لبع�ض املطبوعات النادرة )يف ق�سم املجموعات اخلا�سة(.
امل�سغرات الفلمية لبع�ض الر�سائل اجلامعية )يف ق�سم املجموعات اخلا�سة(.
امل�سغرات الفلمية لبع�ض ال�سحف ال�سعودية )يف ق�سم املعلومات ال�سحفية(.

امل�سغرات الفلمية لبع�ض الدوريات العربية واالأجنبية )يف ق�سم الدوريات(.

جدول )9( يبني اإجمايل عدد امل�سغرات الفيلمية عام 1431ه�

املجم�����وعميكروفي�ضميكروفيلم

24106411128217
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ثامنًا: ملفات املعل�مـات:
تعد ال�سحف اليومية م�سدًرا مهًما للمعلومات، وذلك لدورها االأ�سا�ض يف تتبع الق�سايا اجلارية واملنا�سبات املختلفة، وما يواكبها من 
منا�سط وما يرتبط بها من اأحداث، وقد بلغ عدد ملفات املعلوم�ات ال�سحفية 14128 ملف�ًا تت�سمن 12833 ملًفا للمو�س�وعات و1295 

ملًفا لل�سخ�سيات.
ه��ذا وقد اعتم�د الق�س�م املخت��ض )ق�سم املعلومات ال�سحفية وال�سحف( اأ�سلوب التك�سي�ف املو�سوعي بداًل من اأ�سلوب الق�ض والل�سق 
للق�سا�سات ال�سحفية الذي يحتاج اإلى عدد كبي من االأيدي العاملة ي�سعب توفيها يف الوقت احلايل، وي�ستعمل املركز حاليًا قاعدة 

حملية خا�سة يف تخزين البيانات الببليوجرافية للمو�سوعات ال�سحفية املختارة يف اأ�سكالها املختلفة.
وجتدر االإ�سارة اإلى اأن الق�سم ي�ستخدم االأقرا�ض املدجمة يف تك�سيف ال�سحف الوطنية والعربية، هذا باالإ�سافة اإلى اال�سرتاك يف 

قاعدة زاد ال�سحفية، التي حتتوي على ك�ساف ون�سو�ض كاملة لل�سحف ال�سعودية والعربية، وتتاح هذه اخلدمة من خالل موقع 
اجلامعة على االإنرتنت.

  
تا�شعًا: امل�اد ال�شمعية والب�شرية:

يو�س��ح جدول )10( عدد مقتنيات ق�سم الو�سائل ال�سمعية والب�سرية ومكتبة كلية الطب من االأ�سرطة املرئية )الفيديو( واالأفالم 
واالأ�سرطة امل�سموعة )الكا�سيت( وال�سرائح امللونة واأفالم االأ�سع�ة

جدول )10( يبني اإجمايل عدد املواد ال�سمعية والب�سرية لعام 1431ه�

الوحدةالعددالن�����وع

اأ- ق�سم الو�سائل ال�سمعية والب�سرية مبكتبة االأمي �سلمان املركزية

�سريط6260اأ�سرطة الفيديو

فيلم186اأفالم 16 مم

فيلم28اأفالم 8 مم

�سريط4155اأ�سرطة ت�سجيل �سوتي )كا�سيت(
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الوحدةالعددالن�����وع
فيلم49فيلم ثابت

�سريحة6770�سرائح ملونة
بكرة36ميكروفيلم بكرة

قر�ض102برنامج حا�سب اآيل
بكرة794بكرات �سوتية

قر�ض111�سي دي – دي يف دي
مادة تعليمية18496املجم�����وع

عـا�شـرًا: اخلـرائــط:
االجتماعية  العلوم  يف  اجلغرافيا  مثل  الب�سرية،  املعرفة  جم��االت  من  كثي  يف  للباحثني  االأهمية  بالغة  معلومات  م��واد  اخلرائط  تعد 

واجليولوجيا يف العلوم الطبيعية. 
وتقتني وحدة اخلرائط بالطابق الثالث من مكتبة االأمي �سلمان املركزية 905، خريطة ت�سمل 109 خرائط للمناطق الكربى واملحافظات 
باململكة و 591 خريطة للقرى والهجر باململكة اأي�سًا، و 16 خريطة للدول العربية و 75 خريطة لدول العامل باللغة العربية و 114 خريطة 

لدول العامل باللغة االإجنليزية، كما يقتني الق�سم عدًدا من املخططات الهند�سية ملناطق اململكة، وعدًدا من االأطال�ض. 
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جدول )12( اأوقات الدوام

مكتبة االأمي �سلمان املركزية
اجلمعةاخلمي�ضال�سبت ← االأربعاءاملكتبةم
2م – 9م )رجال(9 �ض – 5م )ن�ساء(8 �ض – 12 �ضمكتبة االأمي �سلمان املركزية1
مغلقةمغلقة8 �ض – 8مالقاعة الن�سائية2

املكتبات الفرعية
اجلمعةاخلمي�ضال�سبت ← االأربعاءاملكتبةم
مغلقةمغلقة8 �ض – 4ممكتبة الطالبات مبركز الطالبات ب�� علي�سة3
مغلقةمغلقة8 �ض – 4ممكتبة مركز العلوم الطبية للطالبات ب�� امللز4
مغلقةمغلقة8 �ض – 5ممكتبة كلية الطب وم�ست�سفى امللك خالد اجلامعي5
مغلقةمغلقة8 �ض – 2.15ممكتبة م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي6
مغلقةمغلقة8 �ض – 2.15ممكتبة كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع7

ف1: 8 �ض – 2.15ممكتبة كلية املعلمني8
مغلقةمغلقةف2: 4.30م – 8.30م

مغلقةمغلقة8 �ض – 2.15ممكتبة كلية املجتمع بامللز9
مغلقةمغلقة8 �ض – 2.15ممكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات10
مغلقةمغلقة8 �ض – 5ممكتبة كلية طب االأ�سنان طالب ب�� امللز11
مغلقةمغلقة8 �ض – 2.15ممكتبة كلية العلوم ال�سحية للطالبات ب�� املنار12
مغلقةمغلقة8 �ض – 2.15ممكتبة الدرا�سات التطبيقية بالبديعة13
مغلقةمغلقة8 �ض – 2.15ممكتبة الدرا�سات التطبيقية باأ�سبيليا14
مغلقةمغلقة8 �ض – 2.15ممكتبة ال�سنة التح�سيية )طالب(15
4م - 9م4م - 9م4م - 9ممكتبة اإ�سكان الطالب16
4م - 9م4م - 9م4م - 9ممكتبة اإ�سكان الطالبات17
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حادي ع�شر: اإجمايل عدد املقتنيات:
بلغت جملة مقتنيات مكتبات اجلامعة من اأوعية معلومات 676.346 عنواًنا، تقع يف  2163476 جملدًا ومادة جدول )13(.

جدول )13( يبني اإجمايل عدد االأوعية املقتناة مبكتبات اجلامعة حتى 1431/10/10ه�

مواد ا�سم املكتبة
اأقرا�ض كتب�سمعية

املجموعمراجعدورياتكتب رقميةخرائطخمطوطاتر�سائلمدجمة

53495445913041525345918114000226970641183803مكتبة االأمي �سلمان بن عبدالعزيز
0687522700003557279مكتبة طب االأ�سنان

مكتبة الدرا�سات التطبيقية وخدمة 
042936000001274426املجتمع بالبديعة

015033500000351573مكتبة كلية العلوم ال�سحية
02928300000873018مكتبة �سكن الطالبات

مكتبة مركز الدرا�سات اجلامعية 
01945772620000019652219099بعلي�سة

مكتبة اأق�سام العلوم والدرا�سات 
01601162054608000614515179213الطبية بامللز 

023431143710000332387مكتبة كلية خدمة املجتمع بغرناطة
0888819000013749283مكتبة امللك عبدالعزيز اجلامعي

0787311000017875مكتبة كلية خدمة املجتمع
مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية 

01160768000017442121416بنات

047563118120002143849124مكتبة كلية الطب
084030000791مكتبة العلوم الطبية التطبيقية بنني

033000000033مكتبة كلية ال�سنة التح�سيية
01210700000161233مكتبة كلية املجتمع بالريا�ض

01488500000131506مكتبة كلية املعلمني
5341405840206624255459181140002521341791682089ال����������م��������ج�����������م������������وع
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املجلد/املادةالعن�����وانالوع�����اء
676.3461414548الكتب)*(

2300441816الدوريات

122152207168املطبوعات احلكومية
7051711771املخطوطات)*(

2425534043الر�سائل اجلامعية

2821728217امل�سغرات الفيلمية

1412814128ملفات املعلومات

2036120361املواد ال�سمعية والب�سرية

905905اخلرائط

22902290الوثائق اخلطية

9614712163476االإجم�����ايل

5646  كتاب نادر تقع يف  8490 جملدًا.  ، انظر جدول املخطوطات رقم ) 6(  على  • حتتوي 
اآيل جديد ودقيق يف ح�ساب عدد العناوين بدون تكرار، لذا اختلفت نتيجة بع�ض العناوين عن  نظام  لرتكيب  • نظرا 

االأعوام ال�سابقة.

جدول ) 31(  اإجمايل اأوعية املعلومات يف مكتبات العمادة املفهر�سة اآلياً ) النظام االآيل (
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خدمات املعل�مات

تقدم مكتبات اجلامعة خدماتها اإلى من�سوبي اجلامعة من الطلبة والطالبات واأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني، واإلى غيهم من الباحثني 
من اجلن�سني �سواء املواطنني اأو املقيمني الذين يقدر عددهم حوايل ) 75000( من من�سوبي اجلامعة وخارجها .

�ساعات العمل : ت�ستقبل مكتبة االأمي �سلمان املركزية روادها يومًيا من ال�سبت الى اجلمعة من ال�ساعة 8�سباحاً حتى ال�ساعة 12 م�ساء 
خالل العام الدرا�سي . انظر جدول )12(

وباالإ�سافة اإلى مكتبة االأمي �سلمان املركزية فاإن عمادة �سوؤون املكتبات تتبعها مكتبات فرعية مبدين��ة الريا�ض، وت�ستقبل هذه املكتبات 
يومًيا خالل الف�سول الدرا�سية ما ال يقل عن 5000 رائد ورائدة من امل�ستفيدين وامل�ستفيدات من مكتبات اجلامعة.

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن اجلامعة قد خ�س�ست 9 مكتبات للن�ساء، باالإ�سافة اإلى ا�ستقبال ع�سوات هيئة التدري�ض وطالبات الدرا�سات العلي��ا 
مبكتبة االأمي �سلمان املركزية لفرتة متتد من الثامنة �سباًحا وحتى اخلام�سة م�ساء كل يوم خمي�ض خالل العام الدرا�سي. 

والفهار�ض  االأدل��ة  من  الببليوجرايف  البح�ث  اأدوات  ر  وتوفَّ وخارجي  داخلي  وت�سوير  واإع��ارة  اإر�ساد  خدمات  اجلامعة  مكتبات  وتقدم 
والببليوجرافيات، وا�ستعمال االأ�ساليب املعيارية. 

املح�ّسب�ة  الفه�ار�ض  وتعد  املقتنيات،  ملعظم  املفتوحة  االأرفف  نظام  منها من خالل  اال�ستفادة  لتي�سي  املعلومات  اأوعي�ة  لعر�ض وحفظ    
املجاالت  تغطي معظ��م  التي  واالأجنبي�ة  العربي�ة  واملراجع  الكتب  مكتب��ات اجلامعة من  مقتني�ات  البحث يف  و�سائ�ل  اأهم  اأحد  )االآلية( 

املو�سوعية للمعرف�ة الب�سرية.
وتقوم مكتبات اجلامعة، بامل�ساركة يف معار�ض الكتب، التي ُتعد من اأبرز الفعاليات الثقافية املهمة - غي املبا�سرة - التي ت�سارك فيها 

عمادة �سوؤون املكتبات )اأنظر االأن�سطة الثقافية - معار�ض الكتب(.
وجتدر االإ�سارة اإلى اأن امل�ساحة الكلية للمكتبات التابعة لعمادة �سوؤون املكتبات تبلغ 66120مرتًا مربعًا، وحتت�وي على6501 مقع��دًا للقراءة 
العام  يوميًا خالل  املكتبات  وي�ستفي�د من خدم��ات هذه  للقراءة(،  اإلى حوايل 400 مق�سورة )وحدة خا�سة  اإ�سافة  جدول )14( يبني 

الدرا�سي حوايل 5000 م�ستفيد من من�سوبي اجلامعة ومن اجلهات االأخرى.
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 جدول )14( م�ساحة مكتبات اجلامعة وعدد مقاعدها عام 1431ه�

عدد املقاعدامل�ساحة باملرت املربعا�سم املكتبة

520004400مكتبة االأمي �سلمان املركزية

4800708مكتبة العلوم والدرا�سات الطبية للطالبات )امللز(

3027500مكتبة مركز الدرا�سات اجلامعية للطالبات )علي�سة(

600187كلية الطب وامل�ست�سفى اجلامعي

26363م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي

11033كلية طب االأ�سنان

12036كلية العلوم الطبية التطبيقية)الدرعية(

1600389كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع

1600100كلية املعلمني 

120060كلية املجتمع 

80025كلية التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع 

661206501االإجمايل
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وفيما ياأتي عر�ض لبع�ض اأوجه هذه اخلدمات مدعًما بالبيانات االإح�سائية:

اأواًل:اخلدمات املرجعية:
       من اأهم االأعمال التي يقوم بها ق�سم اخلدمات املرجعية ما ياأتي:

- تقدمي خدمات مرجعية واإر�سادية للم�ستفيدين من املكتبة ب�سكل مبا�سر اأو بو�ساطه الهاتف اأو الربيد اأو الفاك�ض اأو الربيد االإلكرتوين. 
- ت�سهيل مهمة ا�ستخدام املكتبة عن طريق االإر�ساد اإلى املراجع املنا�سبة والتعريف بكيفية ا�ستخدامها.

- م�ساعدة الباحثني يف التعرف على احتياجاتهم من املواد املرجعية بو�ساطة البحث يف نظام املكتبة االآيل، اأو  با�ستخدام فهار�ض 
الفابطاقية.

اإح�شائية ق�شم اخلدمات املرجعية:

80      امل�ستخرجة من الكتب املرجعية 

87امل�ستخرجة من الدوريات العلمية  

400          امل�ستخرجة من الكتب العامة 

6         امل�ستخرجة من قواعد املعلومات 

40امل�ستخرجة من االإنرتنت 

200امل�ستخرجة من الدرا�سات  العلمية ر�سائل الدكتوراه / املاج�ستي( 

1360     امل�ستخرجة من نظام البحث االآيل ) خمرجات البحث(  

2173                         االإجمايل
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ثانيًا:خدمات الت�ش�ير العلمي:
-  يقوم ق�سم الت�سوير العلمي بتقدمي اخلدمات االآتية:

-  ت�سوير املواد املطبوعة من الكتب واملجالت وغيها )الفوتو�ستات(.
-  الت�سوير امليكروفيلمي للمخطوطات وال�سحف واملجموعات اخلا�سة.

-  ا�ستن�ساخ امل�سغرات الفلمية والطباعة منها.
-  الت�سوير الفوتوغرايف امللون وغي امللون.

-  طباعة االأفالم واخلرائط وعمل ال�سرائحٍ Slides وال�سفافيات Transparent، طباعة الفهار�ض واالأدلة والن�سرات
وتقارير االإدارات و االأق�سام يف العمادة وتغليفها وجتليدها .

-   عمل اللوحات االإر�سادية للعمادة، وعمل البطاقات احلرارية وتغليفها.

وقد قام الق�سم هذا العام باالإجنازات التالية:
- تنفيذ 1900 طلب للت�سوير )الفوتو�ستات( تت�سمن 100.000لقطة.

- تنفيذ 170 طلًبا للت�سوير )امللون( تت�سمن 4000 لقطة.
- تغليف كل متطلبات العمادة من الكتب واملذكرات والتقارير

)حوايل 400 طلب(.
- جتليد حوايل 1700 جملد.

- طبع وا�ستن�ساخ اأفالم امليكروفيلم )حوايل 400. لقطة(.
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ثالثًا:االإعارة:
بلغ عدد الكتب التي اأعيت هذا العام من مكتبات اجلامعة  115000  كتابًا  جدول )15(

جدول )15( بيانات االإعارة من 10/15/ 1430ه� اإلى 1431/10/15ه� ح�سب النظام االآيل
                                                     

                                                      )اإح�سائية مركز تداول الكتب خالل الثالثة اأ�سهر االأولى من �سنة 1431ه�(

   
رابعًا:االإعارة املتبادلة بني املكتبات:

     ُتقدم خدمة طلبات “االإعارة املتبادلة بني املكتبات” )Inter-Library Loan )ILL( من خالل ق�سم املراجع.  وفيما يلي اإح�ساءات 
هذه اخلدمة لهذا العام:

130- طلًبا للت�سوير من مقتنيات املكتبة وردت من العديد من الباحثني
من داخل اململكة وخارجها.

162- طلًبا لال�ستف�سار عن املو�سوعات التي تخ�ض الباحثني من داخل
اململكة وخارجها.
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خام�شًا:خدمات البحث االآيل:
اأتاحت اجلامعة احلا�سبات االآلية يف جميع مكتبات اجلامعة وكلياتها التي ميكن من خاللها اإجراء عمليات البحث وا�سرتجاع املعلومات، 
وقد اأن�سئ مركز للبحث االآيل واالإنرتنت لتي�سي عملية البحث، الذي تتوافر به حوايل )120( جهاًزا مت تخ�سي�ض  )40( منها الأع�ساء 
ا، هذا وميكن لكل من لديه ات�سال ب�سبكة اجلامعة من  هيئة التدري�ض، بلغ اإجمايل رواد البحث االآيل هذا العام حوايل 6480 �سخ�سً

من�سوبي اجلامعة البحث والو�سول اإلى قواعد بيانات املكتبة.
وجددت اال�سرتاكات هذا العام يف )37( قاعدة بيانات ذات ن�ض كامل و)12( قاعدة بيانات للم�ستخل�سات على �سبكة االإنرتنت تغطي 

عدًدا من التخ�س�سات العلمية واالإن�سانية، و مت جتديد اال�سرتاك يف خدمة قاعدة زاد ال�سحفية واملتاحة جميعها من خالل االإنرتنت.

�شاد�شًا:التدريب وامل�ش�رة الفنية:
واملعلومات  املكتبات  علوم  اأق�س�ام  وطالب�ات  لطلبة  والفرعية  املركزية  مكتباتها  يف  التدريب  فر�ض  باإتاحة  املكتبات  �سوؤون  عمادة  تهتم 
واملوؤ�س�سات احلكومية، وكل  والهيئات  بالوزارات  املكتب��ات  التدريب ملوظفي وموظف�ات  وُتتاح فر�ض  العليا،  اململكة ومعاهدها  بجامعات 
الذين يعملون يف جمال املكتبات، وياأتي هذا االهتمام يف اإطار اخلدمات التي تقدمها مكتبات اجلامعة الأبناء الوطن، ت�سمنت برامج            
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* تدريب طلبة وطالبات اأق�سام علوم املكتبات واملعلومات هذا العام :
- تدرب 7 طالب من مكتبة االأمي �سلمان خالل الف�سل الدرا�سي االول ملدة100 �ساعة
- تدرب 10 طالب من مكتبة االأمي �سلمان خالل الف�سل الثاين ملدة 100 �ساعة فقط

- تدريب 41 طالبة مبكتبة الطالبات بامللز خالل الف�سل الدرا�سي االأول ملدة 4 �ساعات اأ�سبوعًيا، على امتداد 13 اأ�سبوعًا.
- تدريب 33 طالبة مبكتبة الطالبات بعلي�سة خالل الف�سل الدرا�سي االأول ملدة 4 �ساعات اأ�سبوعًيا.

- تدريب 51 طالبة مبكتبة الطالبات بامللز خالل الف�سل الدرا�سي الثاين ملدة 4 �ساعات على امتداد 11 اأ�سبوع.
- تدريب 41 طالبة مبكتبة الطالبات بعلي�سة خالل الف�سل الدرا�سي الثاين ملدة 4 �ساعات  اأ�سبوعًيا.

* التدريب امليداين لطالب ق�سم املكتبات واملعلومات :
مت التدريب امليداين يف بع�ض اأق�سام مكتبة االأمي �سلمان املركزية، ملجموعة من طلبة التخرج يف ق�سم املكتبات واملعلومات – كلية االآداب 
– يومي االأحد والثالثاء من كل اأ�سبوع وملدة ) 27( اأ�سبوع وكان عددهم )11( طالبًا، وقد بلغ عدد �ساعات التدريب )216( �ساعة، حتت 

اإ�سراف االإدارة خالل ف�سلي الدرا�سة من عام 1431ه�.
* التدريب امليداين لل�سيدات:

- تدريب 25 طالبة مبكتبة الطالبات بامللز خالل الف�سل الدرا�سي االأول ملدة 6 �ساعات اأ�سبوعًيا، ملدة 6 اأ�سابيع.
- تدريب 20 طالبة مبكتبة الطالبات بعلي�سة خالل الف�سل الدرا�سي االأول ملدة 4 �ساعات اأ�سبوعًيا.

- تدريب 9 طالب مبكتبة االأمي �سلمان املركزية  خالل الف�سل الدرا�سي الثاين ملدة 8 �ساعات اأ�سبوعًيا، ملدة 14اأ�سبوع.
- تدريب 26 طالبة مبكتبة الطالبات بامللز خالل الف�سل الدرا�سي الثاين ملدة 6 �ساعات اأ�سبوعيًا.

- تدريب 45 طالبة مبكتبة الطالبات بعلي�سة خالل الف�سل الدرا�سي الثاين ملدة 4�ساعات اأ�سبوعيًا.
هذا وقد ُعقدت عالوة على ذلك دورات تدريبية ق�سية املدى لتدريب من�سوبي اجلامعة واأبناء املجتمع على كيفية ا�ستخدام املكتبة، 

بهدف حتقيق اأق�سى اإفادة من جمموعات املكتبة.
وتقدم مكتبات اجلامع��ة كذلك امل�سورة الفنية واخلدمات املكتبية ملن يطلبها من الهيئات واملوؤ�س�سات الوطني�ة واخلليجي�ة والعربي�ة، و 

جتيب على اال�ستبان�ات التي ترد من الهيئ�ات الر�سمية الدولية والوطنية اأو من الباحثني واملهتمني.
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�شابعًا:الزيارات الفنية:
يق�س��د بالزيارات الفني��ة اجلوالت التي تتم داخل املكتبة للتعريف مبقتنياتها من م�سادر املعلومات املختلفة وطرائق البحث واال�سرتجاع 

 .Information Literacy واخلدمات التي تقدمها املكتبة، وهو ما ُيعرف يف العامل املعا�سر بالتوعية املعلوماتية
اإلى طالب وطالب�ات اجلامع�ة ومن�سوبي  وق�د مت هذا الع�ام تنف�يذ 45 زيارة ملن�سوبي كثي من الهيئ�ات واملوؤ�س�س�ات الوطنية باالإ�سافة 
اأق�س�ام املكتب�ات واملعلوم�ات بجامع�ات اململك���ة. وت�سمح العمادة بالزيارات الفنية الأق�سام كليات اجلامعة - بناء على طلبها - للتعرف على 
اأق�سام مكتبات اجلامع��ة واخلدمات التي تقدمها وكيفية اال�ستفادة من مقتنياتها. وقد �سبق اأن اأعدت العمادة بالتعاون مع مركز التوزيع 
ال�سوتي والتليفزيوين الفل���م التعليمي “كيف ت�ستخدم املكتبة؟”، ه��ذا باالإ�سافة اإلى الربنام�ج االأ�سب�وعي عن كيفي��ة ا�ستعمال النظام 

االآيل )يونيكورن( للبحث يف مقتنيات املكتبة.

ثامنًا:االطالع على ال�شحف وامللفات ال�شحفية
يوجد يف ق�سم املعلومات ال�سحفية وال�سحف حوايل 14.128 ملًفا للمعلومات مق�سمة على 22 باًبا مو�سوعًيا، تغطي مو�سوعاتها دول 
اخلليج العربي ال�ست. هذا وقد زار ق�سم املعلومات ال�سحفية وال�سحف حوايل 4940 زائًرا، اطلعوا على حوايل 3400 ملفًا للمعلومات 

وح�سلوا على حوايل 3200 ن�سخة م�سورة من الق�سا�سات ال�سحفية و 500 لقطة من احلا�سوب.
وُيقبل عدد كبي من رواد مكتبات اجلامعة على قاعات ال�سحف الوطنية مبكتبة االأمي �سلمان املركزية واملكتبات الفرعية، والأجل هذا 
الغر�ض ت�سرتك مكتبات اجلامعة يف 404 ن�سخة من 16 �سحيفة يومية �سعودية، اإ�سافة اإلى ذلك ي�س�رتك الق�سم يف )13( جملة بعدد 

)89( ن�سخة، كما ت�سرتك العمادة يف قاعدة معلومات زاد ال�سحفية، التي تتاح من خالل موقع اجلامعة على االإنرتنت.
وُيعد االطالع على االأعداد القدمية من ال�سحف الوطنية من اخلدمات التي يقدمها ق�سم املعلومات ال�سحفية للباحثني يف مكتبة االأمي 

�سلمان املركزية، مبا يف ذلك ال�سحف التي توقفت عن ال�سدور.

تا�شعًا:الطالع على املخط�طات
يف اإطار اخلدمات التي ُتقدم للباحثني، قام ق�سم املخطوطات هذا العام بتقدمي اخلدمات االآتية:

- اّطلع على املخطوطات 104باحث�ًون وباحثة.
- تقدمي اخلدمة املرجعية والبحثية املبا�سرة �سواء باحل�سور ال�سخ�سي اأو االت�سال الهاتفي اأو باملرا�سلة الربيدية.

- متكني رائدات املكتبة من دخول قاعة الق�سم يوم اخلمي�ض للبحث يف الفهار�ض.
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و مت بق�سم املخطوطات هذا العام اإجراء كثي من العمليات منها:
- اإ�سافة 62 خمطوطة للمجموعة.

- اإ�سدار 9 جملدات من الفهار�ض وامل�سادر.
- تنفيذ 74 طلب ت�سوير للباحثني، �سورت من خاللها 152 خمطوطة لغر�ض البحث اأو التحقيق.

- اإمتام الق�سم ال�سابع من �سل�سلة فهار�ض املخطوطات واإعداده للن�سر م�ستماًل  على فهر�سة وت�سنيف)288 خمطوطه ( يف    مو�سوع 
ال�سية النبوية  .

- تدريب 9 طالب من ق�سم علوم املكتبات واملعلومات )انظر الف�سل اخلا�ض بالتدريب(.
- ا�ستقبل الق�سم حوايل 30 زيارة قامت بها وفود ر�سمية.

- ت�سوير املخطوطات بامل�سح ال�سوئي، اأو بن�سخ امليكروفيلم اأو طبعه )4852 لقطة(.
- اإدخال بيانات الوثائق اخلطية يف قاعدة البيانات )18 وثيقة(.

- فهر�سة وت�سنيف 69 وثيقة خطية  اأ�سلية فهر�سة خمت�سرة.
- فهر�سة وت�سنيف 180خمطوطة  يف مو�سوع اللغة العربية وعلومها.

عا�شرًا:خدمات ال��شائل ال�شمعية والب�شرية:
قامت اإدارة الو�سائل ال�سمعية والب�سرية هذا العام بتقدمي العرو�ض واخلدمات االآتية:

- تقدمي العرو�ض ال�سمعية والب�سرية للرواد.
- ُا�ستخدم يف تقدمي هذه العرو�ض 1183 من املواد املتوافرة بالق�سم.
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* و قام الق�سم باإجراء العمليات الفنية االآتية:
- حتديث دليل اأ�سرطة الفيديو املتاحة بالق�سم )باللغتني العربية واالإجنليزية(.

- ترتيب وتنظيم جميع املواد والو�سائل التعليمية القدمية.
- اإهداء بع�ض اجلهات احلكومية عدًدا من �سرائط الفيديو التعليمية واالإر�سادية والثقافية.

اأحد ع�شر:خدمات الت�زيع:
الطالبات،  اأو يف مكتبات  املركزية،  �سلمان  االأمي  �سواء مبكتبة  التوزيع،  ببيع مطبوعات اجلامعة من خالل منافذ  التوزيع  ادارة  تقوم 
ويوجد كذلك منافذ اأخرى عن طريق وكالء يف كل من م�سر وليبيا واجلزائر واملغرب واالإمارات والكويت واالأردن واليمن. وقد قام الق�سم 
باإعداد دليل خا�ض مبطبوعات اجلامعة، ويوزع هذا الدليل وبع�ض املطبوعات االأخرى من خالل املعار�ض التي ت�سارك فيها العمادة، اأو 
من خالل االإهداء والتبادل مع اجلهات االأخرى. وقد اجنزت االإدارة 10،000منجز مابني اإر�ساليات خارجية وداخلية ومعار�ض داخلية 

وخارجية وكذلك البيع وت�سليم املطبوعات موزعة على النحو التايل:
- ق�سم التزويد  1275  ن�سخة

- ق�سم االإهداء والتبادل  10200
- مايخ�ض املوؤلفني واملرتجمني  8500

- مبيعات للمكتبات الداخلية  7419
- مبيعات للمكتبات اخلارجية  1945

املجموع الكلي  29339  ن�سخة
   

اثنا ع�شر:خدمات التجليد:
قامت وحدة التجليد هذا العام بتجليد حوايل 5600 جملد الأق�سام ووحدات وفروع العمادة.

هذا وقد قامت اإدارة تقنية املعلومات هذا العام باالإجنازات االآتية:
- اأ�سبح عدد احلا�سبات ال�سخ�س�ية )404( جهازًا موزعة على جميع االأق�سام والوحدات واملكتبات الفرعية، بواقع )250( يف مكتبة 
االأمي �سلمان املركزية بالدرعية، )30( يف مكتبة اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية للطالبات بامللز، )50( يف مكتبة مركز الدرا�سات 
اجلامعية للبنات بعلي�سة، )30( يف مكتبة كلية الطب مب�ست�سفى امللك خالد، )7( مب�ست�سفى امللك عبد العزيز، )5( يف مكتبة كلية العلوم 
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الطبية، )3( مبكتبة كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع، )4( اأجهزة باإدارة التوزيع. 
بالهيكل  اجلديدة  للتغريات  ا�شتجابة  وذلك  الفرعية  واملكتبات  املركزية  �شلمان  االأمري  مبكتبة  وزيدت  ال�شبكة  نقاط  بع�ض  لت  ُعدِّ  -
تقنية  اإدارة  بها  قامت  التي  االأعمال  يو�سح  واجلدول  واالإدارات.  االأق�سام  بع�ض  اأماكن  يف  تغيي  من  ا�ستتبعه  وما  اجلديد،  التنظيمي 

املعلومات خالل هذا العام. 
جدول )16( فيه بيان بتوزيع الكبائن ونقاط ال�شبكة :

عددعدد الكبائناملوقعم
ال�سويت�ض

عدد نقاط
ال�سبكة

1230550مكتبة االأمي �سلمان املركزية1

1350مكتبة م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي2

1116مكتبة كلية الدرا�سات وخدمة املجتمع3

1114مكتبة م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي4

1118مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية5

1234مكتبة الطالبات بامللز6

1485مكتبة الطالبات بعلي�سه7

1110ق�سم التوزيع8

125-معمل التدريب بالعمادة9

1944793املجموع

ونظرًا ملا �ساحب تركيب النظام االآيل اجلديد )يونيكورن( من تغيات كثية بالبنية التحتية بالعمادة، فقد انعك�ض ذلك على االأعمال 
التي قامت اإدارة تقنية املعلومات بتنفيذها خالل هذا العام، ولعل نظرة ب�سيطة للجدول التايل تو�سح ب�سكل جلي تلك اجلهود. 
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جدول )17( بيان باالأعمال التي قامت بها اإدارة التقنية خالل العام 1430ه�/1431 ه�

العدداالأعمالم

25تركيب طابعات �سبكة1

800اإنهاء طلبات �سيانة2

3all in one 105تركيب اأجهزة

4Dell 160تركيب اأجهزة

5HP Compaq 85تركيب اأجهزة

6DTK 29تركيب اأجهزة

223اإجمايل االأجهزة التي مت تركيبها يف العمادة وفروعها7

66ترحيل وتركيب اأجهزة اإلى املكتبات الفرعية8

120تركيب بطاقات احلماية9

       

ثالثة ع�شر:ق�اعد املعل�مات االإلكرتونية على االإنرتنت:
يف جمال اال�ستخدام اخلا�ض ملكتبات العمادة resU elgniS فاإن االهتمام بقواعد البيانات الببليوجرافية املتعلقة بالكتب والدوريات 

يحتل االأولوية بالن�سبة حلاجات االختيار واالقتناء يف ق�سمي التزويد والدوريات.
ومن اأهم قواعد املعلومات املدجمة التي ا�ستمر اال�سرتاك فيها حتى نهاية العام 1430 ه� / 1431ه� : قاعدة بيانات الكتب )بيكر اأند 

.Ulrich قاعدة بيانات الدوريات ،BIP قاعدة بيانات الكتب ،Baker & Taylor )تيلور
وق�سم  الدوريات،  بق�سم  ا�ستخدامها  اإلى  اإ�سافة  التزويد،  بق�سم  الببليوجرايف  البحث  بوحدة  التقنية  هذه  ا�ستخدام  ر  ُطوَّ وق��د  هذا 

املطبوعات احلكومية، وق�سم املعلومات ال�سحفية وال�سحف.
ال�سعودية  لل�سحف  االإنرتنت وهى قاعدة معلومات حتتوى على ك�ساف ون�سو�ض كاملة  ال�سحفية على  وُجدد اال�سرتاك يف خدمة زاد 
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والعربية، وتتاح هذه اخلدمة من خالل موقع اجلامعة على ال�سبكة، ويتولى االإ�سراف عليها ق�سم املعلومات ال�سحفية وال�سحف.
كذلك مت هذا العام اال�سرتاك يف )37( قاعدة بيانات ببليوجرافية وم�ستخل�سات ون�سو�ض كاملة ومتاحة على �سبكة االإنرتنت )منها 26 
قاعدة ذات ن�سو�ض كاملة و10 للم�ستخل�سات( )انظر: جدول 18(. واجلدير بالذكر اأن بع�ض هذه القواعد ي�سل عدد العناوين فيها 

اإلى اأكرث من 3600 عنوان.
ي�ستمل اجلدول رقم )18( على اأ�سماء قواعد املعلومات االإلكرتونية املتاحة على �سبكة االإنرتنت لعام 2010م.
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اأربعة ع�شر:ب�ابة معل�مات عمادة �ش�ؤون املكتبات على االإنرتنت: 
حتتوى بوابة عمادة �سوؤون املكتبات على بوابة اجلامعة معلومات تف�سيلية عن العمادة ب�سفة عامة ومكتبة االأمي �سلمان املركزية ب�سفة 

خا�سة، هذا  وتقدم البوابة معلومات عن املكتبات الفرعية التابعة للعمادة.
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/library/Pages/Default.aspx

ا مع  وجدير بالذكر اأنه يتم االإ�سراف ومتابعة ال�سفحة وحتديثها ب�سفة دورية من خالل اإدارة تقنية املعلومات بالعمادة، وبالتن�سيق اأي�سً
اإدارة البوابة االلكرتونية باجلامعة.
ين�سوي حتت هذه البوابة ما ياأتي:

- معلومات ووثائق تعريفيه عن عمادة �سوؤون املكتبات ب�سفة عامة ومكتبة االأمي �سلمان املركزية ب�سفة خا�سة.
- معلومات ووثائق تعريفية عن مكتبات اجلامعة الفرعية.
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.OPAC رابط للبحث يف الفهر�ض املتاح على اخلط املبا�سر ملكتبات جامعة امللك �سعود -
49/0/0/http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/x

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

االإلكرتونية على  املعلومات  قواعد  ا�سرتاكات اجلامعة يف  اإلى  الو�سول  االإلكرتونية  املعلومات  رابط م�سادر  للمت�سفح من خالل  ميكن 
االإنرتنت باأ�سكالها املختلفة �سواء اأكانت بيانات ببليوجرافية اأم م�ستخل�سات اأم ن�سو�ض كاملة.

aspx.http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/library/Pages/database2
ث ب�سفة دورية. - �سريط اإخباري ُيحدَّ

خم�شة ع�شر:رابط لال�شتف�شارات واملالحظات:
- روابط لبع�ض املكتبات ال�سعودية والعربية والعاملية.

- ثمة رابط للمكتبة الرقمية يتيح الن�ض الكامل للمقاالت يف دوريات جامعة امللك �سعود بلغتها االأ�سلية )عربي – اجنليزي( على ملفات 
.Google Scholar باإجمايل عدد 2290 مقالة وميكن الو�سول اإليها من خالل املوقع وذلك   ،PDF

http://digital.library.ksu.edu.sa
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ا م�ستخل�سات و�سور اأغلفة كتب من�سورة من قبل الن�سر العلمي باجلامعة حتى 800 كتاب. ويتيح رابط املكتبة الرقمية اأي�سً
 )Yahoo – Google( اإتاحة الت�سجيالت الببليوجرافية ملقتنيات جامعة امللك �سعود للبحث من خالل حمركات البحث العاملية -
وذلك من خالل و�سع بيانات ببليوجرافية مل�سادر املعلومات املقتناة مبكتبات اجلامعة يف ملفات HTML ومن ثم مت تك�سيفها مبحركات 

البحث باإجمايل 500000 ملف/ �سفحة.

�شتة ع�شر:خدمة »اطلب كتابًا« اأو »اقرتح كتابًا«:
- وهي خدمة متاحة جلميع اأع�ساء هيئة التدري�ض ، لطلب كتاب غي موجود يف املكتبة وتلتزم العمادة بتوفي الكتاب املطلوب علي النحو 

التايل:
- ير�سل الطلب عرب موقع العمادة االلكرتوين.

- الكتاب املن�سور ، ي�سل لطالبه خالل ا�سبوع واحد.
- اأع�ساء هيئة التدري�ض الذين لديهم غرامات مل ت�سدد اأو كتب طلبت منهم ومل ترجع، الي�ستفيدون من هذه اخلدمة.
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خطط مستقبلية
                                    مشروعات ومبادرات         
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يف  فقامت  والبحثية،  التعليمية  العملية  يف  االأ�سا�سية  الركائز  اإحدى  باعتبارها  مبكتباتها  كبًيا  اهتماًما  �سعود  امللك  جامعة  اأولت 
النظام  تركيب  مثل:  بالفعل  مت  ما  منها  هامة،  م�سروعات  عدة  لتنفيذ  الالزمة  الدرا�سات  باإعداد  املكتبات  �سوؤون  عمادة  االإط��ار  هذا 
االآيل اجلديد )يونيكورن(، اال�سرتاك اجلماعي يف قواعد املعلومات االإلكرتونية، م�سروع بوابة مكتبات جامعة امللك �سعود، واالن�سمام 
اإلى الفهر�ض العربي املوحد، ومنها ما هو قيد التنفيذ مثل: م�سروعات املكتبة الرقمية، البحث املوحد يف م�سادر املعلومات املختلفة، 
�سبط جودة الت�سجيالت الببليوجرافية، تك�سيف بع�ض مقتنيات املكتبة، االإمداد بالوثائق، توفي الت�سجيالت املغناة، ورقمنة املخطوطات 

والو�سائل ال�سمعية والب�سرية ... وامل�ستقبل يحمل بني طياته املزيد اإن �ساء اهلل.
وفيما يلي تف�سيل اأهداف وخدمات بع�ض امل�سروعات التي تخطط العمادة لتنفيذها م�ستقباًل: 

1- م��ش�عة الكفاءات العلمية

ن الباحثني ومتخذي القرار من التعرف على اإمكانيات  تت�سح اأهمية هذه املو�سوعة من كونها اأحد اأنواع االأدلة احل�سارية التي مُتكَّ
اأع�ساء هيئة التدري�ض و درا�سة قطاعات بعينها، ومن ثم اإتاحة الفر�سة ملزيد من الدرا�سة والبحث والتحليل.

تتناول املو�سوعة جماالت العلوم والتقنية، العلوم االجتماعية واالإن�سانية، الدينية، ال�سرعية، اللغات، االآداب، والتاريخ باململكة العربية 
ال�سعودية. و�سيتم هذا امل�سروع على عدة مراحل.

اأوالً : يتم البدء فيه بح�سر هذه الكفايات بجامعة امللك �سعود. 
ثانًيا: جامعات منطقة الريا�ض.

ثالثاً  اجلامعات ال�سعودية االأخرى.. اإلخ.
اإن حتول جمتمع املعلومات اإلى جمتمع رقمي يتطلب توفي االأدوات الالزمة ملثل هذا التحول يف ظل حماولة تقلي�ض الفجوة الرقمية يف 
املنطقة العربية ب�سفة عامة ويف �سوء مبادرة املحتوى العربي التي اأطلقها خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، ويف 
ظل التوجه نحو �سيا�سات التعليم االإلكرتوين الذي ينبغي اأن يتم جتهيز م�سادره ومراجعه يف �سكل الكرتوين قابل لال�ستخدام من قبل 
امل�ستفيدين واملهتمني ويقوم بخدمة الباحثني العلميني، ف�ساًل عن رغبة متخذي القرار واالأكادمييني من الباحثني والدار�سني يف املعرفة 
التطويرية  اخلطط  يف  بهم  لال�ستعانة  متهيدا  اململكة  داخل  العلمية  التخ�س�سات  وجماالت  فئات  ملختلف  العلمية  للكفايات  واحل�سر 

وامل�سروعات البحثية باململكة. 
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اأهمية امل��ش�عة: 
ن الباحثني ومتخذي القرار من التعرف على درا�سة قطاعات  تت�سح اأهمية هذه املو�سوعة من كونها اأحد اأنواع االأدلة احل�سارية التي مُتكَّ
اإتاحة  ثم  ومن  بعينها  تخ�س�سات  يف  املتاحة  العلمية  الكفايات  جميع  على  للتعرف  م�سدًرا  باعتبارها  عليها  االعتماد  وميكن  بعينها، 
الفر�سة ملزيد من الدرا�سة والبحث والتحليل الكمي والنوعي والزمني واجلغرايف لتطوير قطاعات علمية وبحثية بعينها تت�سمنها هذه 
املو�سوعة، اأو اال�ستعانة ببع�ض هذه الكفايات يف برامج وم�سروعات علمية وبحثية تطويرية بعينها من قبل من يرغب من اجلامعات و 
الهيئات العلمية بل واخلا�سة، وحتول جمتمع املعلومات اإلى جمتمع رقمي يتطلب توفي االأدوات الالزمة ملثل هذا التحول، مع االأخذ يف 

االعتبار اأهمية ا�ستمرارية التحديث الدوري لهذه املو�سوعة ل�سمان اال�ستخدام االأمثل لها. 

اأهداف امل��ش�عة: 
تهدف هذه املو�سوعة اإلى ح�سر  الكفايات العلمية يف املجاالت التالية : 

- العلوم والتكنولوجيا.
- العلوم االجتماعية.

- العلوم االن�سانية.
- العلوم الدينية وال�سرعية.

- اللغات واالآداب.
- اجلغرافيا – التاريخ.

حدود التغطية:
1- احلدود املو�سوعية: تغطي هذه املو�سوعة جميع الكفايات العلمية املتوفرة يف جميع التخ�س�سات العلمية.

2- احلدود املكانية: اململكة العربية ال�سعودية.
3- احلدود الزمنية: الكفايات العلمية الفاعلة واملتوفرة يف عام 2009م  وحتى وقت اإمتام احل�سر باملو�سوعة. 

4- احلدود النوعية:  ويت�سمن احل�سر الفئات االآتية: 
اأ- اال�ساتذة من اأع�ساء هيئة التدري�ض ومن يف حكمهم.

ب- اخلرباء واال�ست�ساريني والباحثني.
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ج- املتخ�س�سني املهنيني.
د- القيادات املهنية.

ه�- احلدود اللغوية : اللغة العربية  واالجنليزية.

طريقة تنظيم امل��ش�عة: 
�سوف يتم تق�سيم املو�سوعة اإلى ثالثة اأق�سام رئي�سية: 

الق�سم االأول : وي�سم مقدمة املو�سوعة واأهميتها وطريقة التنظيم وطريقة الو�سول اإلى املعلومات و�سكل االإخراج ... الخ.
مو�سوع  كل  راأ�ض  وحتت  هجائًيا،  واملرتبة  املقننة  املو�سوعات  لروؤو�ض  وفقا  مرتب  للمو�سوعة  الرئي�سي  اجل�سم  وي�سم   : الثاين  الق�سم 
ترتب االأ�سماء هجاًئيا، مع ا�ستخدام �سبكة من االإحاالت للربط بني روؤو�ض املو�سوعات املت�سابهة اال�ستخدام وغي امل�ستخدمة اإلى تلك 

امل�ستخدمة. 
الق�سم الثالث : وي�سم ك�سافات املو�سوعة : االأ�سماء، الكليات، االأق�سام العلمية، املو�سوعات. 

كيفية ال��ش�ل اإلى املعل�مات داخل امل��ش�عة: 
اأو�سحنا، �ستكون مرتبة وفًقا لروؤو�ض املو�سوعات املقننة واملرتبة هجائيًا، وحتت راأ�ض كل مو�سوع ترتب املواقع  اأن  املو�سوعة كما �سبق 
هجائًيا وفقا الأ�سمائها، مع ا�ستخدام �سبكة من االإحاالت للربط بني روؤو�ض املو�سوعات املت�سابهة اال�ستخدام وغي امل�ستخدمة اإلى تلك 
االق�سام  الكليات،  االأفراد،  الأ�سماء:  وفًقا  املو�سوعة  ك�سافات  البحث يف  املبا�سر من خالل  الو�سول  اإمكانية  اإلى  باالإ�سافة  امل�ستخدمة، 

العلمية،... الخ 

االإمكانيات املرجعية بامل��ش�عة: 
اال�سم  العربية واالجنليزية:  )  باللغتني  االآتية  املرجعية  املعلومات  باملو�سوعة  لكل فرد  ت�سجيلة(  تت�سمن كل )بطاقة  اأن  ُيقرتح مبداأًيا 
الدرجات العلمية - الدورات التدريبية- اخلربات   - ال�سابقة  -الوظائف  احلالية  الوظيفة  –الهاتف-  االإلكرتوين  -الربيد  – اجلن�سية 
العلمية- اخلربات املهنية - اجلمعيات العلمية امل�سارك فيها - اأهم املن�سورات العلمية - اأهم االعمال- الكلمات املفتاحية – الفئة - 

عنوان �سفحات الويب ال�سخ�سية(.
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مراحل التنفيذ:
ا – البحث عن اأهم مو�سوعات واأدلة Who who  املنفذة عاملًيا.

ب- حتديد خطة تنفيذ امل�سروع.
ج – و�سع موا�سفات الت�سجيالت بينة، وت�سميم ا�ستمارات جمع البيانات الورقية واالإلكرتونية.

ب – اختيار وت�سميم قاعدة البيانات.
ج – توزيع اال�ستمارات وجمع البيانات.

د – اإدخال البيانات ومراجعتها.
ه� - اإتاحة البيانات يف �سكلها االإلكرتوين واملطبوع )اخراج البيانات(

* �سكل وطبيعة املخرجات:
1 – موقع على الويب.

2 - ن�سخ مطبوعة متعددة امل�ستويات )عامة – متخ�س�سة( )بيانات خمت�سرة/كاملة(
.PDF مطبوعة ويف قالب

3 – ن�سخة يف قالب قاعدة بيانات يتم توزيعها على اقرا�ض واإتاحتها للتنزيل من املوقع.

املرحلة االأولى :
مدة التنفيذ 6 اأ�سهر، وتقت�سر هذه املرحلة على اجناز البنية التحتية الكاملة للمو�سوعة من ت�سميم  وبرجميات واإعداد  منوذج جتريبي 

يطبق على الكفاءات العلمية جلامعة امللك �سعود.
وقد قّرت املو�سوعة يف مرحلتها االأولى عدة اإجراءات:

اأواًل: جتميع املو�سوعات واالأدلة التي مت ن�سرها على امل�ستويات املختلفة العاملية منها والعربية واملحلية ، ولعل اأبرزها:
-Who is Who.
-Who is Who in America. 
-Who is Who in the World.
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- دليل الكفاءات العلمية للعاملني مبرافق املعلومات يف م�سر.
- دليل االأكادمييني بجامعة امللك �سعود.

- منوذج الكفايات العلمية بجامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية.
ثانيًا: جتميع ال�سيغ املعيارية للت�سجيالت البيوجرافية ، ومتت هذه اخلطوة بدرا�سة :

- �سيغة IOC وهي بيئة ت�سجيالت منوذجية لالأ�سخا�ض والهيئات ، مع اهتماماتهم البحثية.
- �سيغة CCF/F وهي بيانات حقائق الأ�سخا�ض وهيئات وم�سروعات بحثية جارية.

وقد كانت نتيجة درا�سة االأدلة نف�سها وطبيعة البيانات بكل منها، ودرا�سة ال�سيغ املعيارية للت�سجيالت البيوجرافية، اإجناز منوذج لتجميع 
بيانات االأفراد روعي فيه الب�ساطة، وبالوقت نف�سه كان وافًيا.

ثالثًا: وهي اخلطوة احلالية وفيها يتم التعرف على اأعداد وقوائم االأكادمييني بجامعة امللك �سعود، مع حتديد االآلية الالزمة لالت�سال 
بهم، ومن ثم جتميع بياناتهم، م�ستثمرين يف ذلك و�سائل االت�سال املتعددة )كالربيد التقليدي واالإلكرتوين، الفاك�ض، وموقع العمادة على 

االإنرتنت(.

فريق العمل: 
اأفراد فريق عمل برنامج مو�سوعة الكفايات العلمية، من عمادة �سوؤون املكتبات؛ وذلك ليقوموا باإدارة هذا الربنامج، وتن�سيقه،  جميع 

واإعداد الدرا�سات الالزمة الإعداد الت�سجيلة البيوجرافية، وت�سميم ا�ستمارة جتميع البيانات.  
والتحليل  البيانات،  جتميع  ا�ستمارة  وحتكيم  تقومي  يف  للم�ساعدة  حمددة  جماالت  يف  املتخ�س�سني  ببع�ض  الفريق  ا�ستعان  وقد  هذا 

االإح�سائي، و�سياغة التقارير النهائية.

نتائج املرحلة االأولى من م�شروع م��ش�عة الكفايات العلمية: 
مت االإنتهاء من ح�سر الكفايات العلمية بجامعة امللك �سعود للعلوم النظرية، ويقدر عدد الكفايات التي مت اإدخال معلوماتها حوايل 500 
كفايه علمية، وقد ادِخلَت جميع بيانات اأع�ساء هيئة التدري�ض باجلامعة للعلوم النظرية وذلك بعد اإر�سال مناذج اإلى الكليات النظرية 

والتن�سيق مع االأق�سام يف تلك الكليات لتعبئة النماذج من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ض يف لكل ق�سم .
مت اإدراج �سور اأع�ساء هيئة التدري�ض املدخلة بياناتهم يف املوقع املوؤقت على االإنرتنت املحدد من قبل ال�سركة املنفذه، ومت مراجعة تلك 
البيانات على �سكلها االإلكرتوين واإ�سافة مداخل وروابط ملقاالت  اأو كتب ن�سرها ع�سو هيئة التدري�ض ، اأو مواقع اإلكرتونية خا�سة باأع�ساء 

هيئة التدري�ض .
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خدمة االإعارة عن بعد )جاٍر تنفيذه(:
تطمح هذه اخلدمة اإلى تقدمي خدمة االإعارة يف اأماكن وجود اأع�ساء هيئة التدري�ض، من خالل 
لتوفي خدمة  التقليدية )هاتف - فاك�ض(  وو�سائل االت�سال  االآيل،  النظام  اإمكانات  ا�ستثمار 
اإعارة امل�ستفيدين، مع توفي اآلية لتو�سيل الكتب اإلى كليات اجلامعة املختلفة، وتوفي �سناديق 

لرد الكتب يف االأماكن نف�سها. 
اأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة امللك �سعود )مكتبة االأمي �سلمان  وتقت�سر هذه اخلدمة على 
املركزية( يف كل من )كلية االآداب وكلية الرتبية وكلية اإدارة االأعمال( وع�سوات هيئة التدري�ض 
االآيل  احلا�سب  علوم  وكلية  العلوم  )كلية  بامللز  الطبية  والدرا�سات  العلوم  اأق�سام  مركز  من 

واملعلومات( ومن مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات بعلي�سة )كلية الرتبية وكلية اإدارة االأعمال(، وتقوم هذه اخلدمة على اأ�سا�ض طلب 
الكتب عن طريق تعبئة منوذج معني واإر�ساله اإلى الربيد االإلكرتوين املخ�س�ض لكل مكتبة ومن ثم تقوم املكتبة باإر�سال الكتب اإلى ع�سو 

هيئة التدري�ض يف ق�سمه االأكادميي.
هذا وقد قامت العمادة باإعداد عدة مناذج ال�ستخدامها يف تطبيق هذه اخلدمة، وميكن احل�سول عليها من خالل املوقع :

aspx.http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/library/News/Pages/t9

وقد ت�شمن هذا امل�شروع ثالثة ملفات هي: 
امللف االأول : القوائم الببليوجرافية: 

األف ن�سخة(، وتطلب  مت ا�ستخراج حوايل 500 األف �سفحة ويب لعناوين كتب متاحة مبكتبات جامعة امللك �سعود )متثل مليونًا و 500 
تك�سيف هذه امللفات - �سواء يف حمركات البحث العاملية اأو يف حمرك البحث اخلا�سة باجلامعة -اإتاحتها من خالل ملفات ك�سافات بكل 
من املو�سوعات، والعناوين، واملوؤلفني يف �سورة جمموعة هرمية من ملفات html لكل فئة، كما مت ت�سميم امللفات ب�سكل ي�سمن �سرعة 

متييز الكتب عند عر�سها �سمن نتيجة البحث يف موقع اجلامعة.

امللف الثاين : مكتبة جامعة امللك �سعود الرقمية )املقاالت – الر�سائل - الكتب(:
يت�سمن هذا املحور اإتاحة اإنتاج جامعة امللك �سعود من الكتب واملقاالت والر�سائل اجلامعية )حوايل 2500 مادة(، وفقا للمعايي املعتمدة 
يف هذا ال�ساأن، وب�سكل معياري ي�سمن تك�سيفه يف حمرك بحث جوجل العلمي، لتحقيق اأكرب انت�سار لهذا االإنتاج، مبا يوؤدي اإلى زيادة 
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االعتماد عليه، واال�ست�سهاد به يف االإنتاج الفكري العاملي، مما يرتقي برتبة Rank هذا االإنتاج يف حتليل اال�ست�سهادات املرجعية، من 
.SCOPUS  و  ISI بينها

امللف الثالث : م�سروع الت�سجيل باالأدلة وحمركات البحث العاملية
ويتلخ�ض هذا املحور يف ت�سجيل موقع اجلامعة ومكتباتها على االأدلة وحمركات البحث العاملية Back Links، لتزداد عدد الروابط 

اخلارجية التي ت�سي اإلى موقع اجلامعة ) تبلغ حوايل 300 موقع(، ومن ثم حتتل اجلامعة رتبة متقدمة �سمن قائمة اجلامعات.

2- االإجراءات الفنية واملكتبة الرقمية

بعد درا�سة م�ستفي�سة للم�سروع بعنا�سره املتعددة ميكن حتديد هذه العنا�سر يف عدة اأمور: 
- فهر�سة الكتب العربية واملخطوطات واملطبوعات احلكومية والكتب النادرة، �سواء منها ما هو مفهر�ض بالفعل، اأو ما �سيتم فهر�سته فيما  

-بعد لقواعد وتقنينات الفهر�ض العربي املوحد.
- اإعادة ت�سنيف جمموعات مكتبات اجلامعة من الكتب العربية واالأجنبية وفق اأحدث طبعات ت�سنيف ديوي الع�سري.

- �سياغة امللفات اال�ستنادية ذات العالقة بالكتب االأجنبية.
- اإن�ساء مكتبة رقمية جلامعة امللك �سعود.

اأهداف املكتبة الرقمية: 
- تطوير مكتبات جامعة امللك �سعود لت�سبح �سبكات معلومات متطورة قادرة على التعامل والتفاعل مع التطورات واالجتاهات املعا�سرة.
-  ا�ستثمار اإمكانات ال�سبكة يف تلبية االحتياجات املتنوعة وتو�سيع منافذ االت�سال مع ال�سبكات ونظم املعلومات االإلكرتونية العاملية.

-  تلبية احتياجات اأع�ساء هيئة التدري�ض والباحثني والدار�سني بجامعة امللك �سعود يف �ستى املو�سوعات واملجاالت.
-  حتقيق قفزة كربى يف ا�ستخدام تقنيات املعلومات واالت�ساالت، وطبيعة اخلدمات والربامج املكتبية واملعلوماتية.

-  ن�سر خدمات املكتبات واملعلومات باجلامعة على نطاق وا�سع، متخطية بذلك احلواجز املكانية والزمانية بني بلدان العامل.
-  تطوير مهام اأمني املكتبة وحتول�ه اإلى خبي اأو ا�ست�ساري معلومات، اأو اأمني مراجع وموجه اأبحاث للعمل فيها م�سخرًا بذلك خرباته 

ومهاراته يف تقدمي معلومات دقيقة وفورية الأنواع خمتلفة من امل�ستفيدين.
-  تاأمني ف�ر�ض اأوفر لتدريب اأخ�سائيي املكتبات، واإك�سابهم املهارات يف جم�ال ا�ستخدام التقنيات وا�ستثمار �سبكات املعلومات.
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اأما اخلدمات التي ميكن اأن تقدمها املكتبة الرقمية فهي :
املكتبات  ات�سالها مبجموعات  اأو من خالل  املكتنزة،  االأقرا�ض  �سواء من خالل  واملعلومات،  البيانات  كمًا �سخمًا من  للباحث  ر  توَفّ   -

ومراكز املعلومات واملواقع االأخرى. 
ر ال�شيطرة على اأوعية املعلومات االإلكرتونية و�شتكون اأكرث دقة وفاعلية من حيث تنظيم البيانات واملعلومات وتخزينها وحفظها  -  تي�شِّ

وحتديثها مما �سينعك�ض على ا�سرتجاع الباحث لهذه البيانات واملعلومات. 
عند  االآلية  الرتجمة  ولربجميات  الن�سو�ض،  معاجلة  لربجميات  ا�ستخدامه  عند  االإلكرتونية  املكتبة  اإمكانات  من  الباحث  ي�ستفيد    -

توافرها، والربامج االإح�سائية، ف�ساًل عن االإفادة من اإمكانات نظام الن�ض املرتابط، والو�سائط املتعددة. 
-  تخطي احلواجز املكانية واحلدود بني الدول واالأقاليم واخت�سار اجلهد والوقت يف احل�سول على املعلومات عن بعد.  

واالأفكار مع جمموعات  الر�سائل  وتبادل  االآخرين،  والباحثني  املهنة  بالزمالء يف  واالت�سال  االإلكرتوين  الربيد  ا�ستخدام  مُتكن من    -
احلوار )Discussion groups( وتوزيع اال�ستبانات وا�سرتجاعها. 

-  اإعطاء الباحث فر�سة كبية لن�سر نتائج بحثه فور االنتهاء منها يف زمن �ساقت فيه امل�ساحات املخ�س�سة للبحوث على اأوراق الدوريات. 
- اإتاحة مطبوعات اجلامعة من خالل منفذ املكتبة االإلكرتونية للجامعة على اأن يدار هذا االأمر على نحو اإقت�سادي، مبا يدر بع�ض الربح 

على اجلامعة.
-  تتاألف املكتبة الرقمية جلامعة امللك �سعود من املجموعات الرقمية االآتية: 

- املكتبة الرقمية للر�سائل اجلامعية.
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2- املكتبة الرقمية للدوريات العلمية.
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3-املكتبة الرقمية للمخطوطات.

  
           

4- املطبوعات احلكومية .
5- املكتبة الرقمية للمواد ال�سمعية والب�سرية.
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3- م�شروع ال��شائط املتعددة ملكتبات جامعة امللك �شع�د

يهدف امل�شروع اإلى حتقيق االأهداف التالية :
يهدف هذا امل�سروع اإلى تطوير ق�سم املواد ال�سمعية والب�سرية لي�سبح ق�سما للو�سائط املتعددة، ب�سكل يحقق املزايا التالية: 

االحتياجات  ذوي  على  الرتكيز  مع  املختلفة،  اجلامعية  التخ�س�سات  وتخدم  باحلداثة  تتميز  التي  املعلومات  من  هائل  كٍم  اإتاحة   -
اخلا�سة.

- �سهولة البحث عن البيانات وا�سرتجاعها، والتحكم يف �سكل املخرجات بح�سب رغبة امل�ستفيد.
- فتح اآفاق جديدة للتعاون مع اجلامعات االأخرى، يف جمال قواعد البيانات واملعلومات.

- االقت�ساد يف النفقات على املدى الطويل.
- توفي الوقت واجلهد املبذولني يف عملية البحث يف م�سادر متعددة.

التجهيزات  من  وغيها  والرفوف  املكتبات  مباين  على  االإنفاق  يوفر  مما  التقليدية  املعلومات  م�سادر  ت�سغله  الذي  احليز  تقلي�ض   -
الالزمة.

- التاأكيد على الدور الريادي جلامعة امللك �سعود على اأنها م�سدر لالإ�سعاع العلمي.
- اإثراء املحتوى االأكادميي العربي بكافة �سوره.

- االإ�سهام يف فر�ض التعلم االإلكرتوين والتعليم عن بعد.
- تعزيز التو�سيل الفعال املعلومات االقت�سادية جلميع قطاعات املجتمع.

- ت�سجيع اجلهود التعاونية التي �ست�سفر عن ا�ستثمارات كبية يف موارد البحث العلمي، واحلا�سب االآيل، و�سبكات االت�سال يف اململكة.
- دعم االت�سال والتعاون مع اجلامعات، وموؤ�س�سات البحث العلمي، والقطاع اخلا�ض، واحلكومة.

- لعب دور ريادي دويل يف اإنتاج وتوزيع املعرفة يف جماالت ذات اأهمية اإ�سرتاتيجية للمملكة.
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- التحويل الرقمي للمواد املختارة تبعا للموا�سفات التي تفر�سها طبيعة كل مادة.
- اإعداد و تعديل الت�سجيالت الببليوجرافية وت�سجيالت التك�سيف للمواد الرقمية وربط ت�سجيالت نظام املكتبة الرقمية بت�سجيالت 

النظام االآيل للمكتبة.
 - �سبط اجلودة والتاأكد من �سالحية خمرجات التحويل الرقمي والت�سجيالت الببليوجرافية.

ولعل اأهم الف�ائد التي ميكن اأن جتنيها مكتبات اجلامعة هي:
- اإتاحة مواد ق�سم الو�سائط املتعددة كاماًل يف اأي وقت طوال العام.

- تقلي�ض احليز املكاين.
- ت�سهيل العمليات الفنية التي تقوم بها املكتبات من خالل ربط بيانات املواد االإلكرتونية املرئية وامل�سموعة بت�سجيالتها

املعيارية املح�سبة.
4- م�شروع تط�ير املكتبات الفرعية

يندرج حتت هذه امل�سروعات تطوير واإن�ساء عدة قاعات واإدارات ومكتبات فرعية بالعمادة ومنها :
- اإن�ساء مقر الإدارة العالقات العامة ومكتب العميد وقاعة لالجتماعات بالدور الثاين .

العامة  القاعة   ، الر�سائل اجلامعية  وتاأثيثها مكتبًيا ومنها )قاعة   اإن�ساء مكاتب مغلقة يف بع�ض االإدارات بالعمادة، وكذلك قاعاتها   -
العربية، قاعة الدوريات، وحدت التطوير واجلودة، مكتب الوكيل وال�سوؤون االإدارية، اإدارة خدمات امل�ستفيدين(. 

- اإن�ساء قاعة متعددة االأغرا�ض مبكتبة العلوم والدرا�سات الطبية بامللز، وحتتوي على �سبكة داخلية وانرتنت .
- تطوير مبنى مكتبة كلية الطب وم�ست�سفى امللك خالد اجلامعي كاماًل، وذلك بتغي االأثاث واالأجهزة ومداخل واأر�سيات املكتبة وكاونرت 

االإعارة واإن�ساء قاعة ن�سائية لالطالع والبحث يف قواعد املعلومات، واإن�ساء قاعة ذكية داخل املكتبة جمهزة بتقنية حديثة.

5- م�شروع معمل ترميم املخط�طات وال�ثائق

متتلك مكتبات جامعة امللك �سعود نحو )70517( خمطوطًا، وتعمل اجلامعة على اقتناء املزيد من املخطوطات، خلدمة الباحثني واملهتمني 
بالرتاث العربي، لذا كانت احلاجة ما�سة اإلى وجود معمل يخت�ض برتميم املخطوطات التي تتقادم اأو َتْبَلى من كرثة اال�ستخدام اأو بحكم 
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عامل الزمن. 
ويت�سمن املعمل املزمع اإن�ساوؤه على عدة اأجهزة:

- جهاز �سفط الهواء لتنظيف املخطوطات.
- جهاز ترميم اآيل.

- جهاز قيا�ض درجة احلمو�سة.
- جهاز فك الل�سق بالبخار.

- جهاز تغرية الورق.

- جهاز تقطي املياه.
- جهاز ترميم الورق بالعجينة.

- وحدة مق�ض وحامل روالت.
- مق�ض يدوي دقيق.

- خالطة لعجينة الورق.
- جهاز التعقيم باالأوزون.

- اأرفف جتفيف الوثائق واملخطوطات.
- كيماويات الرتميم.

يهدف هذا امل�سروع اإلى املحافظة على ر�سيد مكتبات جامعة امللك �سعود من الوثائق واملخطوطات، كما يهدف اإلى اإك�ساب اأبناء اجلامعة 
مهارات الرتميم، وكذا ترميم خمطوطاتنا داخل اجلامعة مما يعفي اجلامعة من التكاليف الباهظة للرتميم خارج اجلامعة، اأو �سياع 

املخطوطات وفقدانها.
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6- اإدارة املعرفة يف جامعة امللك �شع�د

مقدمة:
ت�سعى اجلامعة اإلى تطوير بيئة العمل فيها جتاوبا مع توجيهات وزارة التعليم العايل واالأجواء التطويرية العامة يف اململكة،  وحيث اأن �سعي 
اجلامعة ي�سمل جميع مناحي العمل فيها فاإن تناول اأجواء املعرفة بالتطوير يعد ركيزة من ركائز �سعي اجلامعة خللق بيئة املعرفة فيها.  
اإن ايجاد بيئة املعرفة يف اجلامعة يعني خلق اأدوات و اأجواء امل�ساركة باملعرفة و التقاطها و تنميتها واإعادة االإفادة منها بحيث تكون هذه 
االأجواء و االأدوات جزء من دورة العمل اليومية يف اجلامعة و مفهوما متلب�سا من قبل العاملني املعرفيني فيها. ويف هذا ال�سياق، ترغب 

اجلامعة اأن ت�ستدرج عرو�ض فنية متخ�س�سة من ال�سركات املوؤهلة لتنفيذ م�سروع اإدارة املعرفة عرب جامعة امللك �سعود .
وي�سمل العمل املهام التالية:

-  اأعمال اال�ستق�ساء و امل�س�ح املع��ريف. 
-  تطوير وتنفيذ برنامج التوعية املعرفية.

-  تطوير اخلطة االإ�سرتاتيجية الإدارة املعرفة. 
-  تطوير ن�سق ومنظومة التق�سيم املعريف ملعارف اجلامعة.

-  تطوير ن�سق ومنظومة التو�سيف املعريف خلرباء اجلامعة. 
-  تطوير وتهيئة العاملني على اإدارة املعرفة يف اجلامعة.

-  تطوير و تاأ�سي�ض وت�سغيل مركز اإدارة املعرفة .

مدة التنفيذ:
يو�سح املقاول خطة التنفيذ املعتمدة و املدة التي ت�ستغرقها كل مرحلة من مراحله ب�سكل وا�سح.

ال�سركات املوؤهلة:
-  ال�سركات ال�سعودية امل�سجلة يف اململكة مع وجود تقدمي ن�سخة من ال�سجل التجاري �سالح املفعول.

-  خربة يف املوؤ�س�سات احلكومية يف اململكة ال تقل عن ع�سر �سنوات.
-  خربة يف م�ساريع معرفية و تقنية ال تقل عن 10 م�ساريع يف اململكة.

-  تقدمي ال�سي الذاتية للفريق العامل يف امل�سروع.
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نطاق العمل:
ي�سمل نطاق العمل يف م�سروع »اإدارة املعرفة عرب جامعة امللك �سعود« ما يلي:

-  اأعمال اال�ستق�ساء و امل�س�ح املع��ريف. 
-  على املقاول تقدمي درا�سة ا�ستق�سائية حتليلية للوحدات املعرفية التي تقع حتت نطاق االأق�سام امل�ستهدفة يف اجلامعة وتقدمي جرد 
اإنتاجها و امل�شاركة فيها و التقاطها و تنميتها. ومن ثم ر�شم اخلريطة املعرفية للجامعة مبا ميكن  معريف لها يحدد م�شاراتها و نقاط 

اجلامعة من ت�سور �سامل ملواقع حركة املعرفة يف اجلامعة.  

يقدم نتاج هذه املرحلة على �شكل تقرير ي�شمل ما يلي:
-  تقييم بيئة املعرفة يف اجلامعة.

-  جرد الوحدات املعرفية على االأقل 15 وحدة.
-  حركة املعرفة وان�سيابها جلميع وحدات املعرفة.

-  خريطة املعرفة يف اجلامعة تطوير وتنفيذ برنامج التوعية املعرفية
يهدف هذا اجلزء من امل�سروع اإلى ن�سر الوعي مبفاهيم اإدارة املعرفة يف اجلامعة و ذلك خللق القبول الالزم لها. ويتم ذلك عن طريق 
�سرح و تر�سيخ املفاهيم االأ�سا�سية الإدارة املعرفة واأدواتها املختلفة و اإي�ساح ايجابيات التبادل املعريف للخربات وامل�سادر املعرفية من اأجل 

حتقيق اأهداف اجلامعة بكفاءة.
-  يقدم املقاول الربامج واملواد التدريبية يف �سورة اإلكرتونية و يكون للجامعة احلق يف االإفادة منها وتلتزم اجلامعة بعدم اإتاحتها ملن هو 

خارج اجلامعة.

يتم ت�فري الربنامج ل�شريحتني من امل�ش�ؤولني يف اجلامعة:
-  �سريحة كبار امل�سوؤولني ويتم فيها تنفيذ برنامج تدريبي �سامل ملدة يومني.

-  �سريحة باقي املوظفني املعرفيني ويتم فيها تنفيذ برنامج تدريبي �سامل ملدة يومني ويعاد لثالث مرات مبا ميكن من ا�ستيعاب كامل  
الفريق املعريف يف الدائرتني امل�ستهدفتني.

-  تطوير اخلطة االإ�سرتاتيجية الإدارة املعرفة. 
-  بناء على املعطيات الواردة يف الدرا�سة امل�سحية يقوم املقاول بو�سع خطة ا�سرتاتيجية �ساملة الإدارة املعرفة يف اجلامعة مكونة من 
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االأهداف االإ�سرتاتيجية واخلطة التنفيذية و املفاهيم املرتبطة باخلدمة مع التو�سيف الكامل للم�ساريع واملبادرات الالزمة لتفعيل مناهج 
واأدوات نظم اإدارة املعرفة �سعيا لتمكني اجلامعة من خلق ثقافة التبادل املعريف و االإبداع وت�سمني تطبيقات عملية اإدارة املعرفة �سمن 

االإجراءات واالإعمال االأ�سا�سية للجامعة.

يقدم املقاول املخرجات لهذه املرحلة كما يلي:
-  تقرير يو�سح اخلطة التف�سيلية لتنفيذ برنامج اإدارة املعرفة يف اجلامعة.

-  تطوير ن�سق ومنظومة التق�سيم املعريف ملعارف اجلامعة.
-  يقوم املقاول بتطوير متثيل معريف ومعياري للمعارف التي تدور يف ف�سائها املعرفة يف اجلامعة وذلك لكي تتمكن اجلامعة من ا�ستخدام 

هذه التق�سيمات املعيارية يف تو�سيف املعارف امللتقطة و اإتاحتها ب�سكل من�سبط يف القاعدة املعرفية للجامعة.

يقدم املقاول املخرجات لهذه املرحلة كما يلي:
-  خطة للتمثيل املعريف ملعارف اجلامعة.

-  تطوير ن�سق ومنظومة التو�سيف املعريف خلرباء اجلامعة يف هذه املرحلة يتم حتليل املعارف لدى املوظفني  يف الدائرتني 
يف اجلامعة من خالل نظام ميكن من الو�سول اإلى خربات اأفراد اجلامعة بالبحث العام.

 
يقدم املقاول املخرجات لهذه املرحلة كما يلي:

-  تطوير منظومة الربجميات الالزمة يف اأعمال التو�سيف وتطويرالنماذج املنا�سبة.
-  تنفيذ ومراجعة امللفات لعدد ال يزيد عن 2500 موظف معريف.

-  تطوير وتهيئة العاملني على اإدارة املعرفة يف اجلامعة.
-  يو�سح املقاول الطريقة التي �سيتم من خاللها �سمان ا�ستمرار اأجواء املعرفة و م�ساريعها يف اجلامعة بعد امل�سروع، حيث تكون 
اأحد اأهم معايي التقييم هي يف اال�ستمرارية املتوا�سلة الأجواء املعرفة يف اجلامعة، وعلى املقاول حتديد كيفية حتقيق ذلك و االأدوات 

الالزمة له.
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تطوير و ت�صميم وتوريد منظومة التقاط املعرفة:
يو�شح املقاول ماهية املنظومة الالزمة اللتقاط املعرفة وموا�شفاتها الفنية ومدى قدرتها على حتقيق هدف التقاط املعرفة واكت�شافها. 
وفقا  توريدها  قبل  عليها  الالزمة  التعديالت  باجراء  يقوم  كما  اجلامعة،  عرب  عملها  وجم��االت  املنظومة  لهذه  دقيقا  تو�سيفا  ويقدم 

للموا�سفات املعتمدة يف عر�سه املقدم.
املقاول  يقوم  اجلامعة  اإل��ى  امل��ق��اول  م��ن  املعرفة  لنقل  �سعي  اجلامعةيف  يف  املعرفة  اإدارة  مركز  وت�سغيل  وتاأ�سي�ض  تطوير    -
للزيادة.                                                                                 قابل  ع��ام  مل��دة  ب��اخل��رباء  وت�سغيله  اجلامعة  يف  املعرفة  اإدارة  مركز  لتاأ�سي�ض  اال�سرتاتيجية  واالأط���ر  االأه���داف  بو�سع 

وي�سمل تاأ�سي�ض املركز وت�سغيله ما يلي:
- و�سع اخلطة اال�سرتاتيجية للمركز.

- و�سع الهيكلية العامة له و موا�سفات العاملني و و�سف وظائفهم ومعايي تقييمهم.
- توفي طاقم كامل من املوظفني القادرين على حتقيق اأهدافه يف ال�سنة االأولى.

تطبيقات اإدارة االأ�ش�ل املعرفية يف امل�ؤ�ش�شات االأكادميية:
اخلزانات املعرفية �شمن مبادرات اإدارة االأ�ش�ل املعرفية

منظومة مبادرات اإدارة االأ�سول املعرفية:
تعترب مبادرات اإدارة االأ�سول املعرفية وتطبيقاتها العملية منظومة متكاملة من املراحل املتتابعة واالإجراءات املت�سل�سلة والعمليات املتكاملة 
التي يكمل بع�سها بع�سًا، وال ميكن باأي حال من االأحوال، حتقيق املطلوب النهائي والو�سول اإلى الهدف الرئي�سي لتلك املبادرات بنظرة 

جتزيئية ال تاأخذ يف احل�سبان البعد ال�سمويل لها. 
فال ميكن، على �سبيل املثال:

- جتزئة االأ�سول املعرفية الأي منظمة، اإلى اأجزء واأق�سام واعتماد بع�سها والتخلي عن البع�ض االآخر. 
- جتاهل موؤثرات البيئة واملحيط الثقايف للجامعة التي على اعتبار اأن خلق بيئة ايجابية الإدارة املعرفة يجب اأن يكون مكون رئي�سي وبعد 

حموري يف اأي مبادرة حقيقية و ناجحة الإدارة االأ�سول املعرفية يف اجلامعة.
ف�سال عن اأنه يجب:

اأن ال يتم الرتكيز على البعد التقني يف املقاربة املعرفية على ح�ساب البعد الب�سري الذي يعترب ركيزة اأ�سا�سية والذي على اأ�سا�سه حتدد 
مدى جناح اأو ف�سل م�ساريع اإدارة االأ�سول املعرفية.  فال ميكن القول اأن بناء بنية حتتية تقنية معرفية ) من اأجهزة و برامج و خزانات 
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معرفية( ميكن اأن يحقق لنا االأهداف دون النظر يف العامل الب�سري.

البعد الب�شري يف مبادرات اإدارة االأ�ش�ل املعرفية:
اإن اأحد اأهم مميزات املجتمع املعريف هو مبادرات املعرفة والتي متيزها عن املجتمع املعلوماتي و مبادرات تقنية املعلومات هو تركيزها 
على اجلانب الب�سري يف مقابل تركيز االأخية على اجلانب التقني. ففي جمتمع املعرفة يتم الرتكيز على خلق بيئة املعرفة بني املوظفني 
اإلى حتويل املعارف ال�سمنية التي لديهم،  اأي�سا على املبادرات التي تهدف  وعلى حتديد املعارف التي ميتلكها هوؤالء املوظفون وترتكز 
واملتمثلة يف اخلربات والتجارب واملعارف املختلفة، اإلى معارف �سريحة وملمو�سة ميكن التقاطها وتنظيمها واإتاحتها وا�ستغاللها يف توليد 
معارف جديدة داخل اجلامعة، وهو ما ال يتاأتى من خالل االإكتفاء بخزانات معرفية ومعلوماتية والتي تبقى بدون مبادرات املعرفة االأخية 

جمرد و�سائط تخزين للمعارف املكتوبة.
لقد جرت اأدبيات اإدارة االأ�سول املعرفية يف الكثي مما هو من�سور ومتاح على اأن الرتكيز يف م�ساريعها يتوجب اأن ال تكون التقنية مبعزل 
عن خلق االأجواء وفهم حركة املعرفة يف املوؤ�س�سة وحتديد معوقات ان�سيابها وذلك بتحديد املوظفني املعرفيني وخرباتهم وحتفيزهم على 

نقل املعرفة وحتويلها اإلى معارف �سريحة ت�ساف اإلى االأ�سول التي متتلكها اجلامعة. 
لذلك جند اأن املوؤ�س�سات االأكادميية حول العامل مل تكتف باإن�ساء خزانات معرفية / معلوماتية فقط بل تعدت ذلك اإلى مبادرات معرفية. 
نذكر منها على �سبيل املثال، -1 مبادرة جامعة اأوهايو التي ت�سمل جمموعة من املبادرات املعرفية )موافقة ملا مت اقرتاحة يف اجلامعة( 
ومنها -2 مبادرة)Knowledge Worker Profiling - OSU: pro( والتي تركز على التو�سيف التف�سيلي للموظفني املعرفيني وربط 
ببناء  باالإكتفاء  اأ�شبه  ان�شيابها. وعليه فاإن جمرد وجود خزانات املعرفة هو  اإلى تفعيل  اأجواء تهدف  اإلتقاط املعرفة عرب  باأدوات  ذلك 

اخلزان املعلوماتي دون االكرتاث بكيفية ونوعية و�سمانات ما �سيد فيه من معارف.

ما دور خزانات املعرفة؟
خزانات املعرفة كما تعرفها القوامي�ض املعرفية املتخ�س�سة »هي مبثابة الذاكرة املوؤ�س�ساتية اأو القاعدة املعرفية القائمة على بنية تقنية 
حا�شوبية تعمل على اإلتقاط وحتليل االأ�شول املعرفية للمنظمة ب�شفة م�شتمرة يف اإطار نظام تعاوين وت�شاركي حيث متكن االأفرد من الو�شول 

اإلى امل�سادر واملوارد املعرفية املهيكلة وغي املهيكلة )املعارف ال�سمنية وال�سريحة( بغية اال�ستفادة منها وتوليد معرفة جديدة«.  
وهي يف جامعة امللك �سعود عبارة عن م�ستودع رقمي للوثائق يتم فيه خزن الوثائق و بالتايل تقت�سر على املعارف امللمو�سة ال�سريحة 
والت�سمل ما عداها من املعارف التي تهتم مبادرات اإدارة االأ�سول املعرفية بالتقاطها و تك�سيفها و اإتاحتها للبحث و اال�ستك�ساف. وهي بهذا 
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متثل �شرورة غري كافية وال �شك الأن جمرد توفرها دون بيئة معرفية متكاملة ودون برامج اللتقاط املعرفة و دون قدرة على التعامل مع 
املعرفية ال�سمنية تبقى جمرد خزانات معلوماتية لالأ�سول املهيكلة فقط دون اأن يكون لها دور يف ت�سكيل اخلارطة املعرفية للمنظمة.

مراحل بناء وتطوير خزانات املعرفية:
ولتو�سيح ال�سورة اأكرث حول مفهوم خزانات املعرفة ومكانتها يف مبادرات اإدارة االأ�سول املعرفية يجدر بنا التذكي باأهم مراحل اإطالق 
اأي مبادرة الإدارة االأ�سول املعرفية وخمرجاتها ودور كل مرحلة يف املرحلة التي تليها حتى ن�سل يف النهاية اإلى حتديد الهدف النهائي 

من تلك املبادرات. 

اأوال: اال�شتق�شاء املعريف:
 والذي من خالله يتم تقييم الفجوة املعرفية بني ما متتلكه اجلامعة من معارف وما تتخذه من اإجراءات الإدارتها، والو�سع املثايل لتحقيق 
اأهدافها بكفاءة وفاعلية، فهو يقدم البناء االأ�سا�سي الأي اإجراء يتم اإتخاذه �سمن املبادرة الأنه عن طريقه يتم احل�سر املعريف لالأ�سول 
املعرفية املتوافرة، املهيكلة وغي املهيكلة، وحتديد م�سادرها ومكانها وكيفية الو�سول اإليها وكذا ان�سيابية تدفق املعرفة داخل اجلامعة 
وح�سر كامل لالأفراد الذين ميتلكون املعارف املهمة واالأ�سا�سية. وهذا ما ال يح�سل اإذا مت الرتكيز فقط على تطوير اخلزانات املعرفية 

والتي هي باالأ�سا�ض خزانات معلوماتية للم�سادر املعلوماتية املتوفرة اأو املحولة اإلى ال�سكل االإلكرتوين.

ثانيًا: فهم ثقافة اجلامعة:
التي ت�سكل الفهم ال�سمني لكيفية اجناز واأداء خمتلف االأعمال داخلها، الأن الثقافة والبيئة الثقافية لها تاأثي مبا�سر يف اأ�سلوب التعلم 
وت�سارك املعرفة بني خمتلف االأفراد داخل اأي منظمة وبالتايل توليدها، كما اأن هذا البعد هو الذي يحدد مدى جناح اأو ف�سل مبادرات 
وبرامج اإدارة االأ�سول املعرفية يف اأي منظمة؛ ذلك اأن وجود الثقافة االإيجابية الداعمة للتبادل املعريف وت�سارك اخلربات عامل مهم يف 
جناح مبادرات اإدارة االأ�سول املعرفة والعك�ض �سحيح. فمعرفة البيئة الثقافية للجامعة ميكنها من و�سع مبادراتها وم�ساريعها يف االإطار 
ال�سحيح وحتديد مدى جاهزيتها لتطبيقات اإدارة االأ�سول املعرفية من خالل اأرقام وموؤ�سرات املحاور االأ�سا�سية للثقافة الداعمة للتبادل 
املعريف وبالتايل متكينها من ت�سحيح اأو تدعيم الو�سع بح�سب متطلبات البيئة الثقافية، وهذا ما ال يتطلبه اأي م�سروع يقوم على اعتماد 

مقاربة تقنية حم�سة فقط.
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ثالثًا: ح�شر منظم ومنهجي لالأ�ش�ل املعرفية:
 يتم ح�سرها من م�سادر وموارد معرفية ومعلوماتية تتوافر عليها اجلامعة، واملتمثلة يف املوارد ال�سريحة، مثل االأدلة واللوائح والقوانني 
والتقارير والوثائق االإلكرتونية واأدلة اإجراءات العمل وغيها من املوارد ذات الطابع املعريف ال�سريح، واملعارف ال�سمنية من امل�سادر 
تتمثل يف  والتي  تخ�س�ساتهم  اجلامعة يف خمتلف  العاملني يف  االأف��راد  والتي ميتلكها  املهيكلة  اأو غي  الوثائقية  املعرفية غي  وامل��وارد 
خرباتهم ومعارفهم املختلفة. وهذا احل�سر ملعارف اجلامعة ال�سمنية وال�سريحة، �سي�سكل النواة االأ�سا�سية للقاعدة املعرفية اأو اخلزان 

املعريف والذي �سوف يتم بنائه لتمكني الو�سول واالإتاحة ملعارف اجلامعة جلميع من�سوبيها ح�سب ال�سالحيات املطلوبة. 
االأفراد  �سرائح  لدى خمتلف  املعرفية  املجودات  ودرا�سة  �سيتم حتليل  املعرفية حيث  املوارد  اأهم  املعريف خلرباء اجلامعة من  فالر�سد 
العاملني يف جمال املعرفة يف اجلامعة وتنظيمها لت�سهيل الو�سول اإليها من خالل نظام بحث وا�ستك�ساف �سهل ي�ستخدم اخلطة املعيارية 
للتق�سيم املو�سوعي ملعارف اجلامعة ويقدم معلومات االت�سال باأ�سحاب هذه اخلربات، هذا النظام اإ�سافة اإلى قيامه بتمكني اجلامعة 
من معرفة ما متلكه من خمزون معريف لدى اأفرادها ومل يتم توثيقه من قبل، فهو ي�ساعد اأي�سا  اأ�سحاب القرار يف اتخاذ قرارات تتعلق 
باإ�سناد مهمات معينة اأو ت�سكيل فرق عمل متجان�سة اأو الرت�سيح لدورات تدريبية اأو متثيل اجلامعة يف حمافل خمتلفة، مبنية على اأ�س�ض 
معرفية تالئم املتطلبات العملية، اإ�سافة اإلى متكني اأع�ساء اجلامعة من االت�سال فيما بينهم لتبادل اخلربات واال�ست�سارات من خالل 

و�سائل االت�سال املتعددة.
والجناز هذه املهمة �شوف يتم اتباع منهجية واأداوت حمددة للح�شر واآليات اللتقاط املعرفة من خالل خمتلف النماذج املعيارية حل�شر 
اإال من خالل حتديد دقيق الن�سيابية تدفق املعرفة داخل  االأ�سول املعرفية ومناذج حل�سر وو�سف م�سادر هذه االأ�سول، وهذا لن يتم 
واإتاحتها  ومعاجلتها  ب�سكليها  املعارف  و�سف هذه  واأدوات  اآليات  تطوير  اإلى  اإ�سافة  وتوليدها.  وا�ستهالكها  اإنتاجها  اجلامعة من حيث 
ومتكني اال�سرتجاع الفعال، وهذا ما يجعل اخلزان املعريف اأو القاعدة املعرفية للجامعة مت�سمنة لي�ست فقط امل�سادر املوثقة واملهيكلة 
ولكن اإ�سافة اإلى ذلك جند امل�سادر املعرفية ال�سمنية واأف�سل املمار�سات، مما ميكن من اال�ستغالل االأف�سل والفعال لتلك املوارد من 

قبل اجلامعة.

رابعًا: تط�ير برامج الت�عية:
 تطور نظم اإدارة االأ�سول املعرفية ي�ساهم ب�سكل كبي ومبا�سر يف اإن�ساء ثقافة اإيجابية داخل اجلامعة نحو التبادل املعريف وامل�ساركة يف 
امل�سادر املعرفية، كما اأنه ي�ساهم يف التوعية بنظم اإدارة االأ�سول املعرفية خللق و اإيجاد هذه الثقافة عرب ن�سر وتبني املفاهيم االأ�سا�سية 
لهذه االإدارة واأدواتها املختلفة واإي�ساح ايجابيات التبادل املعريف للخربات وامل�سادر املعرفية من اأجل حتقيق اأهداف اجلامعة بكفاءة 
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وت�سمني ثقافة االبتكار �سمن االإجراءات واالأعمال االأ�سا�سية لها، وهذا ما ال توفره التطبيقات املعتمدة على اجلانب التقني فقط من 
مبادرات اإدارة االأ�سول املعرفية.

اخلال�شة: م�قع اخلزانات املعرفية �شمن مراحل تطبيق مبادرة اإدارة االأ�ش�ل املعرفة:
مما �سبق يتبني لنا جليًا اأن مبادرة اإدارة االأ�سول املعرفة يف اجلامعات احلديثة هي منظومة متكاملة تهدف باالأ�سا�ض اإلى ح�سر وتنظيم 
تنفيذ  منها يف  اال�ستفادة  معرفة جديدة ميكن  توليد  من  ب�سكل ميكن  وا�ستغاللها  اإتاحتها  لت�سهيل  الوا�سع  املعرفية مبفهومها  االأ�سول 

واإجناز االأعمال واملهام املختلفة يف �سبيل حتقيق اأهداف اجلامعة.  
فالقاعدة املعرفية كمخرج من خمرجات مبادرات اإدارة االأ�سول املعرفية وكعائد ا�ستثماري مبا�سر لتطبيقات مبادرة اإدارتها، من �ساأنها 
ر�سم اخلارطة املعرفية للجامعة وذلك بتحديد وعر�ض ما متتلكه من معارف �سمنية و�سريحة، وكيفية ان�سياب هذه املوجودات املعرفية 
بني خمتلف االأفراد ووحدات اجلامعة املختلفة على �سكل خرائط ر�سومية ميكن من خاللها ت�سور ما حتتاجه اجلامعة من تغيي �سلوكي اأو 
تغييات تقنية اأو تغييات يف اإجراءات العمل لتح�سني كفاءة اأداء اجلامعة يف حتقيق اأهدافها. وهذا ما ال توفره حتما اخلزانات املعرفية 
التي يتم تطويرها مبعزل عن النظرة ال�سمولية ملبادرات اإدارة االأ�سول املعرفة والتي ال متكن بالفعل اجلامعة من اإدارة اأ�سولها املعرفية 

ب�سكل فعال وبالتايل اال�ستفادة منها اأميا ا�ستفادة.  

7- اإثراء حمت�ى الت�شجيالت الببلي�غرافية

ال��شف العام:
هو عبارة عن حتويل م�سادر املعلومات من الكتب واملراجع العربية التي تزخر بها مكتبات جامعة امللك �سعود اإلى ال�سكل الرقمي عرب 
امللكية  الدولية، ومبا يتفق مع حقوق  لل�شروط واملعايري  الرقمي، وفًقا  بالت�شوير وامل�شح  التقنيات واالأنظمة املتخ�ش�شة  اأحدث  ت�شخري 

الفكرية، ثم تك�سيفها وفهر�ستها وتخزينها وربطها بت�سجيالت الفهر�سة يف النظام االآيل للبحث باملكتبة.
موا�سفات امل�سروع العامة:

اأواًل: جتهيز ملف يحوي املعلومات التالية لكل كتاب عربي:
- �سورة الغالف )ملون(.
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- الفهر�ض.
- املقدمة.
- اخلامتة.

نبذة عن الكتاب )اإن وجدت(.
- ملّخ�ض ملحتوى الكتاب )1-3�ض(.

ثانًيا: الوعاء املادي للكتاب: ورقي.
ثالًثا: حالة الوعاء املادية: ت�سمح مب�سحة �سوئية ذات دّقة عالية.

.A2-A8 :رابًعا: حجم الر�سالة
.BW/Grayscale/Color :خام�ًسا: درجة االألوان

.200DPI-96 ساد�ًسا: دّقة امل�سح ال�سوئي: حتى�
.PDF، JPEG، TIF، EPS :سابًعا: ال�سيغة االإلكرتونية للملفات املحّولة�

ثامًنا: ي�سمل العمل مليون عنوان لكتب عربية.
تا�سًعا: يتم ت�سليم وا�ستالم الكتاب من العمادة اإلى ُمنّفذ امل�سروع.

موا�سفات امل�سروع الفنية:
تعريفات:

الفئة: الكتب العربية املتوفرة مبكتبة اجلامعة.
الوحدة: عنوان عربي واحد.

اخلدمة امل�ستهدفة من امل�سروع: ربط �سور العنوان باأحجامه املختلفة، واإدخال ملخ�ض عن الكتاب، وت�سوير قوائم املحتويات.
.)MARC21( 21 معايي التنفيذ: مارك

- يو�سع كل كتاب يف ملف اإلكرتوين قابل للقراءة والبحث احلّر مع رقمنة املحتوى وربطها اإلكرتونًيا بالت�سجيلة.
ذ امل�شروع جميع التجهيزات التقنية )وحدات التخزين، ال�شبكات، االأجهزة( واالأثاث، على اأن تبقى ملًكا للعمادة بعد انتهاء  ر ُمنفِّ - ُيوفِّ

امل�سروع.
ُيوجد من من�شوبي  التي ال  املهام  امل�شروع ما عدا  لتنفيذ  امللك �شعود  املكتبات بجامعة  �شوؤون  امل�شروع مبوظفي عمادة  ذ  ُمنفِّ ي�شتعني   -

العمادة من يقوم بها، على اأن يتوّلى املقاول مراقبة اجلودة واعتمادها.
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- يكون للم�سروع مدير وجلنة مراقبة لالإنتاج ُتقّر من العمادة ويتحّمل املقاول تكاليفها.
- مدة امل�سروع )36( �سهًرا من تاريخ الرت�سية على املقاول.

- تقوم عمادة �سوؤون املكتبات بتوفي مكان امل�سروع، وعلى مقاول امل�سروع جتهيزه باالإمكانات املادية والتقنية.
- ُيقّدم املقاول عر�سه املادي لتنفيذ امل�سروع بناًء على �سعر الوحدة )العنوان الواحد(.

- تقوم العمادة بتوفي الكتب، على اأن يتولَّى املقاول نقلها واإعادة ترفيفها بعد االنتهاء منها.
jpg يلتزم املقاول باإن�ساء ن�سخة رقمية الأغرا�ض الت�سفح والبحث على االإنرتنت وفق ال�سيغة الرقمية التالية 96-200 نوع امللف -

 اأو pdf )ملّون/ اأبي�ض واأ�سود(.
- يتحمل املقاول امل�سوؤولية عن اأي معاجلة على املواد االأ�سلية بعد عملية امل�سح ال�سوئي.

- تعتمد الفهر�سة على املعايي الدولية املّتبعة يف العمادة.

8- م�شروع الكتاب ال�ش�تي )امل�شم�ع(

1. مقدمة:
ي�سهد قطاع الن�سر يف ال�سنوات االأخية تطوًرا مذهاًل با�ستخدام تقنيات املعلومات والتكنولوجيا احلديثة على االأ�سكال املادية وامل�سامني 
على اأوعية املعلومات املختلفة. وبعد مرحلة الن�سر االإلكرتوين الذي كان نقلة نوعية يف طرق تنظيم املعلومات واإتاحة امل�سادر املعلوماتية، 
با�ستخدام اأجهزة واإجراءات ب�سيطة ومي�سرة ميكن حتميلها على اأي اأجهزة قارئة ونقلها وا�ستخدامها يف اأي مكان، فاإن املرحلة الثانية 
من الوثبة الرقمية �سهدت تطوًرا اأكرب، ميكن اعتباره ثورة حقيقة يف عامل الن�سر والتوزيع ويف عامل تنظيم املعرفة الب�سرية واإتاحتها. فقد 
اأدخلت تقنيات حديثة اإلى تلك امل�سادر مع توفي اإمكانيات ال�سماع ال�سوتي ملحتوى تلك املواد، وهو ما اأ�سبح يعرف بالكتاب ال�سوتي اأو 
الكتاب امل�سموع. ويف الوقت الذي كانت املواد املطبوعة -يف املرحلة الرقمية االأولى- ُترفق باالأ�سول الرقمية، اأ�سبحت هذه االأخية ُترفق 

باالأ�سول ال�سوتية لتلك املحتويات الرقمية واملطبوعة على حد �سواء.
لت باإحدى طرق التحويل الرقمي، اأو اأنها م�شادر اإلكرتونية  اإن الكتب ال�شوتية )امل�شموعة( هي م�شادر معلوماتية تقليدية اأو رقمية ُحوِّ
واالإنتاج  التحويل  تقنيات  بوا�شطة  اأو  الب�شري  ال�شوت  ل  تدخُّ بطرق  �شواء  ال�شوتي،  التحويل  طرق  باإحدى  �شمعية  م�شادر  اإلى  لت  ُحوِّ
ال�سوتي االآيل عن طريق برامج خا�سة ُتثّبت على اأجهزة الكمبيوتر. ويف احلالتني كلتيهما ميكن اإنتاج تلك املواد وامل�سادر املختلفة بطرق 
فنية عالية ت�ستجيب للمعايي واأح�سن املمار�سات املقتب�سة من البث االإذاعي، من حيث االإلقاء واملوؤثرات ال�سوتية، بحيث ُت�سبح اأ�سبه 
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بربنامج اإذاعى م�سموع. 
وهناك طريقتان اأ�سا�سيتان الإنتاج هذا النوع من امل�سادر، وهما:

 االأولى: طريقة االإنتاج الفني با�ستخدام ال�سوت الب�سري، وهي طريقة تعتمد باالأ�سا�ض على ممار�سات البث االإذاعي وتطبيقاته وا�ستخدام 
االأولى توفي  بالدرجة  فاإنه يتطلب  الب�سرية  الناحية  اأما من  الفنية.  الناحية  ال�سوتي وتقنياته، هذا من  والت�سجيل  البث  اأ�ستوديوهات 
كفاءات يف اإدارة تلك االأ�ستوديوهات من مهند�سني وفنيني يف الت�سجيل واالإخراج وال�سبط، باالإ�سافة اإلى توفي من يتولَّى قراءة الن�ض 
ال�سوتي من قراء موؤهلني وحمرتفني قد ي�سعب يف كثي من االأحيان احل�سول عليهم ب�سهولة، ملا ميلكون من قدرات على جت�سيد حمتوى 
اإلى جت�سيد م�سامني الن�سو�ض املختلفة. وهذا اجلانب يتطلب ا�ستثمارات  اإلى حد كبي  الن�سو�ض املقروءة بطريقة احرتافية تقرتب 

مالية كبية واإدارة حمكمة يف بناء وتطوير مراكز وا�ستوديوهات الت�سجيل. 
اأما الطريقة الثانية يف عملية االإنتاج الفني لهذه املواد فتتمثل يف اإنتاج هذه امل�سادر واملواد ال�سمعية واإخراجها بالطريقة االآلية عن طريق 
قراءتها اإلكرتونًيا بوا�سطة برامج خا�سة با�ستخدام التوليد االآيل لل�سوت الب�سري بوا�سطة احلا�سب؛ وهي عادة اأقل تكلفة من الطريقة 
اإلى مواد �شمعية. وقد كانت  املراد حتويلها  الن�شو�ض  لت�شكيل  لغويني  ّباط  واأجهزة حا�شب و�شُ اإال تطبيقات برجمية  االأولى وال تتطلب 
اأقّل جودة عن الكتب ال�سوتية التي يقوم بقراءتها  اإنتاج املواد ال�سمعية بخ�سو�سية تت�سم عادة باأنها  بدايات اعتماد هذه الطريقة يف 
اأ�سخا�ض حقيقيون، اإال اأنه حديًثا مت تطوير برامج متقدمة ال ي�ستطيع ال�سخ�ض العادي التفريق بينها وبني الن�سو�ض امل�سموعة وكاأنها 

اأ�سوات ب�سرية.

2.  فكرة امل�شروع:
اأ- الفكرة االأ�سا�سية:

حتويل الكتاب املقروء اإلى كتاب م�سموع عن طريق ا�ستثمار التقنيات احلديثة، اإ�سافة اإلى اإيجاد كتب م�سموعة متخ�س�سة يف خمتلف 
جماالت املعرفة.

ب- الهدف العام:
توفي الكتاب للقارئ العربي على �سكل �سمعي وتي�سي التوا�سل معه.
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ج- االأهداف التف�سيلية:
ن�سر عادة القراءة امل�سموعة بني �سرائح املجتمع.

اإتاحة الو�سول اإلى الكتاب باأي�سر الطرق.
تنمية الثقافة مبختلف جماالتها.

توفي فر�ض جيدة ال�ستثمار وقت الفراغ لدى خمتلف فئات املجتمع.
توثيق االأعمال الثقافية واالإبداعية اإلكرتونًيا.

تعزيز دور القراءة يف املجتمع من خالل توفي م�سادر متعددة للقارئ.

د- الربامج:
تتمثل الربامج يف كيفية حتويل االأهداف التف�سيلية اإلى اأعمال منفذة، يتم من خاللها:

حتويل الكتاب املقروء اإلى كتاب م�سموع وفق خطة زمنية حمددة.
اإيجاد كتب م�سموعة اأ�سيلة.

ه�- امل�ستفيدون:
طالب وطالبات اجلامعة.

اأ�ساتذة اجلامعة.
 خمتلف �سرائح املجتمع.

3. اأهمية امل�اد ال�شمعية:
نال هذا النوع من امل�سادر املعلوماتية )الكتب ال�سوتية( بتقنياته اجلديدة اهتماًما كبًيا يف الدول املتقدمة، وقد بداأت تلعب دوًرا يف عملية 
التثقيف ورفع الوعي املعلوماتي لدى �سعوب هذه الدول، حتى اأ�سحت اإحدى الطرق احلديثة امل�ستخدمة يف الربامج التعليمية والرتبوية، 
�سواء يف التعليم احل�سوري اأو التعليم االإلكرتوين، يف جماالت معرفية حمددة كتعليم اللغات واملو�سيقى وخمتلف الفنون والتاريخ واالأدب 
والق�س�ض، اإلخ. واأ�سبحت الكتب ال�سوتية من الت�سجيالت املهّمة متوافرة يف معظم االأمكنة، كاأماكن بيع الكتب والقرطا�سيات وعلى 
مواقع االإنرتنت. فال�سخ�ض ميكنه اال�ستفادة من حمتوياتها اأينما حّل وحيثما رحل، وذلك باال�ستماع اإليها عرب م�سغالت الو�سائط الرقمية 
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الت واجلّواالت، اإلخ. التى يحملها واملتوافرة حالًيا ب�شكل كبري، كاأجهزة احلا�شب وامل�شجِّ

4. امل�اد ال�ش�تية )ال�شمعية( يف املكتبات:
ُتعّد التطبيقات ال�سوتية من اأهم التطبيقات احلديثة، خا�سة على �سبكة االإنرتنت. فعلى الرغم من اقرتان امللفات ال�سوتية بالت�سجيالت 
الغنائية اإال اأن هناك الكثي من التطبيقات التي تبتعد عن الغناء، وهي الكتب ال�سوتية )ال�سمعية(. فالكتب ال�سوتية لعبت دوًرا مهًما 
ر الكتب  يف حياة االأفراد واجلماعات حديًثا، وقد نالت يف عامل االإنرتنت الن�شيب االأكرب من االهتمام حتى انت�شرت مكتبات عاملية ُتوفِّ
ال�سوتية يف هيئة ملفات ت�سجيل خمتلفة باالإمكان تنزيلها وت�سغيلها على م�سغالت ال�سوتيات اأو ت�سجيلها على اأقرا�ض م�سغوطة ميكن 

ا�ستخدامها يف كل مكان وزمان.
العامة ومكتبات  الوظيفية )كاملكتبات  اأو غي  الوظيفية )كاملكتبات املدر�سية واملكتبات اجلامعية(،  اأنواعها،  وقد �سهدت املكتبات بكل 
ى اأبعاد  االأطفال(، يف االآونة االأخية توّجهات لال�ستثمار هذه التقنيات اجلديدة لتفعيل وتقدمي خدمات مكتبية تتجاوز حدود املكتبة وتتحدَّ
املكان والزمان. اإلى وقت قريب كانت هذه اخلدمة يف املكتبات ُموّجهة اإلى فئة حمددة من امل�ستفيدين، كفئة �سعاف الب�سر اأو املكفوفني 
اأو ذوي االحتياجات اخلا�سة التي حتّد من تنقالتهم اأو ا�ستخدامهم للمواد التقليدية )املطبوعة واالإلكرونية( لتوفي فر�ض مكافئة لهم 
�سني يف هذا  للتح�سيل العلمي والتثقيف العام. وكل هذه اخلدمات والتقنيات واملواد ميكن توفيها »جاهزة« من بع�ض النا�سرين املتخ�سّ
املجال، وتتميز بجودة االإخراج والو�سوح وال�سمولية املو�سوعّية، ويظهر التوّجه نحو اإجتاه توفي مراكز الو�سائط املتعددة )امليدياتيك( 

لهذا الغر�ض.
وقد اجتهت املكتبات اإلى هذه التقنية باعتماد طرق ومناهج خمتلفة بح�سب متطلباتها، اإّما بالعمل على اقتناء هذه املواد مبا�سرة وجاهزة 

من النا�سرين املتخ�س�سني اأو تطوير املواد املوجودة وحتويلها اإلى مواد م�سموعة بالطرق املختلفة. 

5. جتارب دولية:
هناك عدد من التجارب العاملية، واأخرى حملية ميكن اال�ست�سهاد بها يف هذا العر�ض. لعله من نافلة القول من اأن التجارب يف العامل 
الغربي اأكرث ن�سًجا من مثيالتها يف الدول االأخرى كما هو احلال يف العامل العربي. وقد بداأت هذه التجارب يف القطاع اخلا�ض، �سواء 
من نا�سرين اأو من �سركات يف عامل التنكولوجيا، بتطوير تلك التطبيقات ثم انتقلت بعد ذلك اإلى املكتبات وحمالت بيع الكتب املختلفة، 
خا�سة على �سبكة االإنرتنت. وب�سبب االإقبال الكبي من اجلمهور على هذه الكتب ال�سمعية ن�سطت �سوق الكتب امل�سموعة وبرزت �سركات 

ومنظمات ذات توجه كامل ل�سوق الكتاب امل�سموع، نذكر منها على �سبيل املثال:
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:)NetRead( اأ. �سركة نت ريد
�سركة تتولى تطوير برجميات وتطبيقات تقنية لقراءة امل�سادر الرقمية، اأي حتويلها اإلى مواد م�سموعة. ومن بني اأف�سل تلك املنتجات 

  .)JacketCaster for ONIX( »منتج يدعى »جاكيتكا�ستي على نظام ت�سغيل يونيك�ض
:)PlayAway( ب. �سركة بالي اأواي

�سعارها هو: »�سغل يف اأي مكان«. وقد طرحت منتًجا تقنًيا بفكرة جديدة من نوعها ُتدعى الكتاب ال�سوتي. تعمل التقنية بفكرة م�سابهة 
اعات و�سل�سلة لتعليقها على الرقبة. ويتم  م و�سمَّ مل�سغالت االآي بود )iPod( اإذ ياأتي كل كتاب �سوتي ككتاب �سغي احلجم وبواجهة حتكُّ
ت�سغيله ببطارية �سغية، وله غالف الكتاب العادي. وال ميكن ن�سخ حمتوى الكتاب ال�سوتي الأنه حممي، ولكن ميكن تبادله مع االأ�سدقاء 
ه اإلى  �ض منها ما هو ُموجَّ اأو اإعارته من املكتبة اأو عر�شه للتبادل يف مواقع تبادل الكتب. وتنتج هذه ال�شركة اأجهزة ذات ا�شتخدام ُمتخ�شَِّ

اال�ستخدام داخل املكتبات واملدار�ض واملراكز الطبية، ومنها ما هو موجه لال�ستخدامات الع�سكرية.

:)Audible( ج. متجر اأوديبل الكتب ال�سوتية
يعد هذا املوقع من اأكرب مواقع الكتب ال�سوتية على االإنرتنت، وهو �سبيه مبوقع »اأمازون« ال�سهي، اإال اأنه يقت�سر على الكتب ال�سوتية. 
اإذ يحتوي على عدد كبي من الكتب ال�سوتية احلديثة يف �ستى ميادين املعرفة، منها: العلوم االإن�سانية واالجتماعية والتطبيقية واالأدبية، 
باالإ�سافة اإلى كتب االأطفال والروايات والق�س�ض واملحا�سرات واملوؤمترات املختلفة. ُيتيح املوقع تنزيل الكتب على هيئة اإلكرتونية بحيث 

ميكن ن�شخها على قر�ض م�شغوط اأو حفظها على اأجهزة ت�شغيل املواد ال�شوتية اأو تنزيلها وقراءتها على الهواتف املحمولة. 

 :)Gutenberg Project(  د. م�سروع جوتنبيج للكتب ال�سوتية
ُيعّد اأ�سخم م�سروع للكتب االإكرتونية املتاحة على �سبكة االإنرتنت، اإذ ُيوّفر يف الوقت الراهن اأكرث من )35.000( كتاب اإلكرتوين جماًنا 
نظًرا ل�شقوط حقوق امللكية الفكرية لها. وهو ب�شدد تطوير م�شروع موازي �شمن امل�شروع العاّم يقوم على حتويل هذه املواد الرقمية اإلى 
مواد �سمعّية ُتنتج فنًيا وفق منهجية اإنتاج هذا النوع من املواد. وهي مق�سمة اإلى ق�سمني، تت�سمن املجموعة االأولى كتب �سوتية من اإنتاج 

�سوت ب�سري، واملجموعة الثانية تت�سمن مواد �سمعية ب�سوت ُمولَّد عن طريق برامج حا�سوبية. 

 :)LibriVox( ه�. املكتبة ال�سوتية
االأعمال اخليّية )غي  �سركة �سمن  اأنها  على  م�سجلة  وهي  للعمل اخليي،  املتطوعني  ال�سوتية  من جمموعة من  املكتبة  تتكّون هذه 
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�سات ويف جميع  الربحية(، مما يفتح جمااًل للمتطوعني لالن�سمام اإليها. وتهدف هذه املكتبة اإلى حتويل كل املواد والكتب يف كل التخ�سّ
اإلى مواد �سمعية. وقد بداأت عملية االإنتاج يف �سيف 2005 يف مقاطعة  العامة )لي�ض لها حماية فكرية(  التي ت�سقط يف امللكية  اللغات 
مونرتيال بكندا. اإن عملية االإنتاج الفكري لهذه املواد يف هذه املنظمة �سهلة وب�سيطة الأنها تقوم على املتطوعني للقراءة من كل االأعمار 
واالأجنا�ض، على غرار ما تقوم به جمموعة فوي�سيز، وال تتطلب جتهيزات متقدمة. كما ت�ستعني بخربة �سركات وجمموعات ذات خربة 
�سة يف الكتب املدر�سية، وم�سروع »جونتبيج«، و »�سركة االأر�سيف ال�سمعي«  طويلة يف املجال، على غرار �سركة »ليرتال �سي�ستام�ض« املتخ�سّ

التي تتيح حالًيا اأكرث من ثالثة اآالف مادة �سمعية يف خمتلف املجاالت االأدبية واالإن�سانية والتقنية.

6. م�شاريع الكتاب ال�ش�تي يف املنطقة العربية: 
هذا النوع من االأوعية واملواد يف املنطقة العربية مل يعرف بعد االإنطالقة ال�سحيحة رغم بع�ض املحاوالت والتجارب املحلية هنا وهناك. 
ولعل نق�ض الوعي باأهمية هذه املواد يف �ستى مناحي احلياة، ال�سخ�سية واملهنية والتعليمية، وقلة اخلربة يف هذا املجال، ونق�ض الروؤية 
الوا�سحة يف منهجية ا�ستثمار هذه املواد، اإ�سافة اإلى اجلوانب املتعلقة باحلماية الفكرية لبع�ض االأعمال التي ميكن حتويلها اإلى مواد 
�سمعية، و�سعوبة احل�سول على الرتاخي�ض الالزمة؛ كلها عوامل رئي�سية ال ُت�سّجع على اإ�سدار اأو اإنتاج الكتب ال�سوتية العربية. ومع ذلك، 
فهناك بع�ض املحاوالت التي ي�سكر اأ�سحابها عليها. وعلى الرغم من اأن تلك املحاوالت مل تبلغ درجة الوعي الكامل واإلى اإمكانية تنزيلها 

عرب االإنرتنت، لكنها ت�سكل جتربة يف هذا املجال. 
ومن اأهم تلك التجارب:  

اأ. موقع الوراق:
يعد موقع الوراق اأكرب م�سروع ثقايف عربي ميتلك مكتبة اإلكرتونية للكتب العربية، وقد بداأ بتوفي جمموعة من الكتب ال�سوتية التي ميكن 
اإليها عرب املوقع، وي�ستثني من ذلك بع�ض الق�س�ض ال�سوتية التي ميكن احل�سول على ن�سخ منها. وتت�سّمن املكتبة ال�سمعية  اال�ستماع 
لت من واقع الكتب املطبوعة واملخطوطة القدمية. وت�شمل هذه املجموعات  الب�شرية على موقع الوراق جمموعة من املواد ال�شمعية التي ُحوِّ

على تخ�س�سات معرفية متعددة كالتاريخ واالأدب والق�س�ض والرحاالت وال�سعر. 

ب. اإذاعة الرا�سد:
يعترب موقع الرا�سد اأكرث املواقع العربية التي جتد اإقبااًل على �سبكة االإنرتنت، فمن خالل هذه االإذاعة االإلكرتونية ميكن للزائر اال�ستماع 
اإلى عدد كبي من الت�سجيالت ال�سوتية يف جماالت خمتلفة تتعّلق بق�سايا تطوير الذات وال�سخ�سية و�سقل قدرات االإن�سان وجماالت 
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تلك  من  ن�سخ  على  احل�سول  اإمكانية  عدم  من  الرغم  وعلى  اال�ست�سارات،  وخمتلف  العامة  والعالقات  الزوجية  والعالقات  التدريب 
الت�سجيالت ال�سوتية ب�سفة جمانية، اإال اأن املركز يوفر عددَا كبًيا من الت�سجيالت التي ميكن احل�سول عليها من طريق ال�سراء.

ج. املجمع الثقايف بدولة االإمارات:
يعترب املجمع الثقايف يف دولة االمارات اأول جهة عربية يف العامل تطرح الكتب ال�سوتية العربية عرب االإنرتنت. يحتوي املوقع على عدد من 
الكتب ال�سوتية التي ميكن اال�ستماع اإليها عرب موقع املجمع على �سبكة االإنرتنت اأو احل�سول عليها من داخل املكتبة. وت�سم املكتبة يف 
ق�سم املواد ال�سمعية جمموعة من تلك املواد ُموّجهة اإلى فئات خمتلفة عامة ومتخ�س�سة، باأ�سلوب فني متمّيز يف االإخراج . وال ُيوّفر املجمع 

اإمكانية تنزيل تلك املواد على موقعه وال اإعارتها.

7. دور عمادة �ش�ؤون املكتبات يف تط�ير الكتاب امل�شم�ع:
يتطلب هذا العمل جهًدا كبًيا واحرتافية يف تنفيذه وتوفي اأدوات واآليات واإجراءات لتج�سيده. عمادة �سوؤون املكتبات بخرباتها املرتاكمة 

يف العمل مع النا�سرين العاملني واملحليني ميكنها تنفيذ امل�سروع مع �سركة ذات خربة تقنية وفنية عالية لتطوير هذا امل�سروع.
وفيما يلي ت�سّور اأويل لتنفيذ العمل: 

8. جلنة االإ�شراف على امل�شروع
تاأ�سي�ض الفريق اال�ست�ساري اخلا�ض مل�سروع الكتاب ال�سمعي، ويكون اأع�ساوؤه من خمتلف التخ�س�سات )تقنية، وفنية، وقانونية( ي�سرف 

على اإدارة الفريق وتوجيهه مدير امل�سروع. وميكننا اإجمال اأهداف الفريق ودوره من خالل املهام التالية: 
مهام ا�ست�سارية حول االإطار العام للم�سروع وخمتلف مراحل تنفيذه. وتعمل على النظر يف املنهجية املعتمدة يف تنفيذ امل�سروع. وحتديد 

املميزات واخل�سائ�ض ومعايي تقييم واختيار املواد املختلفة.
الن�سر للمواد الفكرية  اإطار الدولة وحقوق  الت�سريعية واحلماية الفكرية للمواد الفكرية املختلفة �سمن  مهام قانونية خا�سة باجلوانب 
وما ي�سمح به يف هذا املجال، والعمل على ح�سر كل املنظومة القانونية يف هذا املجال. كما تعمل اللجنة على تن�سيق االت�سال بالنا�سرين 
واملوؤلفني واملوؤ�س�سات االإعالمية والهيئات واالإدارات التي لها عالقة مبا�سرة بهذه اجلوانب، كوزارة االإعالم وكذا املكتبة الوطنية وهيئات 

احلماية الفكرية، اإلخ.
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مهام فنية وتقنية :
د املميزات الواجب اّت�شافها       خا�شة بعملية االإنتاج الفني لتلك املواد، وتتولى مهمة تطوير �شيا�شة عامة وممار�شات تف�شيلية حُتدِّ
للمواد املنتجة، وطريقة معاينتها و�سبط جودتها، واالإ�سراف على عملية تعيني االأ�سخا�ض ممن تتوافر فيهم ال�سفات واملوؤهالت الفنية 

لعملية التحويل االآيل اأو ال�سوت ال�سخ�سي والتاأّكد من خربتهم وجتريبها.
التوظيف واالإت�سال والتخ�سي�ض ودرا�سة  اإدارية ومالية: حيث تعمل على جتهيز الوحدات االإنتاجية وت�سرف على عمليات  مهام 
املخ�س�سات واملوازنات املالية احلالية وامل�ستقبلية. كما ميكنها االإ�سراف على اجلوانب املتعلقة بالعقود مع املنتجني، �سواء كانوا اأفراًدا 

اأو موؤ�س�سات، وت�سرف على �سرف م�ستحقاتهم املالية واإعداد العقود املختلفة.
ومدى  املتبعة  واملمار�سات  املعتمدة  املعايي  مع  ومقابلته  وتقييمه  النهائي  املنتوج  تقوم مبراجعة  حيث  والتقييم:  املراجعة  مهام 
واملنهجية  العلمية  االأ�س�ض  وو�سع  والتقييم  وال�سبط  للمراجعة  اآلية  تطوير  اللجنة  هذه  عاتق  على  يقع  وهنا  والتوزيع.  للبث  �سالحيته 

مبراحلها املختلفة.
مهام البث والت�سويق: حيث يقع على عاتق هذه اللجنة النظر يف االآليات والو�سائل والطرق الناجحة يف تفعيل مثل هذه اخلدمات 
داخل املجتمع املراد خدمته، �سواء كانوا متخ�س�سني اأم اأفراًدا من املجتمع، واإي�سال هذه املواد بالطريقة املنهجية الفعالة اإلى الفئات 
املنا�سبة. كما ميكن للجنة النظر يف عقد عقود مع نا�سرين و�سركات االإعالن لت�سويق هذه املواد �سواء اأريد منها اجلانب املادي الربحي 

اأو اخليي.   

9. منهجية اإنتاج الكتاب امل�شم�ع:
كما �سبق ذكره، فهناك طريقتان لل�سروع يف االإنتاج الفني لهذه املواد، �سوف منزج بينهما للو�سول الى اأف�سل م�ستوى ممكن من اجلودة. 

وفيما يلي موجز لكل منهما:

اأ. االإنتاج الفني الب�سري:
وهنا يجب و�سع منهجية خا�سة وحمددة لهذا النوع من االإنتاج الفني الذي يتطّلب جمموعة من االإجراءات الواجب النظر فيها من قبل 

فريق العمل وتدقيقها وتوفيها قبل ال�سروع الفعلي يف تنفيذ امل�سروع. ومن هذه االإجراءات:
- توفي االأ�سخا�ض الذين يتّولون قراءة الن�سو�ض وت�سجيل اأ�سواتهم للمحتويات املراد حتويلها، �سواء كانت اأ�سوات ن�سائية اأو اأ�سوات رجالية. 

كما يجب توفري فريق العمل مع هوؤالء من �شباط جودة ومراجعني وفنيني ومهند�شني، مثل مهند�ض ال�شوتيات )الت�شجيل( واملخرج.
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- توفي املواد املراد حتويلها يف املرحلة االأولى من امل�سروع. وميكن يف هذه املرحلة االعتماد على املواد التي لي�ض لها حماية فكرية اأو تلك 
التي حت�سل عليها اجلامعة مع اإذن بتحويلها و�ستكون هذه املجموعة نواة ل�� )500 كتاب(.

- حتويل الكتب غي املرقمنة اإلى مواد رقمية على �سكل ملفات اإلكرتونية، يف حال ما اأريد توفي املطبوع �سمن امل�سموع اأو املرقمن مع 
امل�سموع.

- ال�سروع يف عملية تنفيذ عينات اأولى واعتمادها كاآلية لعملية ال�سبط وت�سحيح م�سار االإنتاج و�سبط اجلودة واملراجعة.
- االعتماد على اأ�ستوديوهات للت�سجيل جُمّهزة لهذا الغر�ض ومتلك اأحدث االآليات من �سماعات ومكربات وميكروفونات واإنتاج ملوؤثرات 
�سوتية واأجهزة �سبط ال�سوت. حيث ميكن تاأجيها اأو تاأ�سي�سها مع اال�ستفادة من اأ�ستوديوهات عمادة التعليم االلكرتوين والتعّلم عن 
بعد. اأما من الناحية االإنتاجية فاإن مثل هذه الطريقة �ست�ستغرق وقًتا يف عملية اإنتاج �سفحة واحدة من كتاب �سمن اإطار جمموعة من 

االأ�سخا�ض املكونني لفريق العمل ككل من قراءة وتنفيذ ومراجعة. 

ب. االإنتاج الفني االآيل:
تعتمد خدمة حتويل امللفات الن�سية اإلى ملفات �سمعية ) بامتداد MP3( على تكنولوجيا )TTS( والتي ميكن من خاللها �سماع امللفات 
ح �شياق اجلملة الن�شية ومعناها. ومتّر  ال�شوتية ب�شوت ب�شري وا�شح باللغة العربية، مبا ي�شتلزم ذلك من وقفات وتاأثريات �شمعية ُتو�شِّ

عملية حتويل الكتاب الن�سي اإلى كتاب م�سموع وفق املراحل املتتالية االآتية:
 .PDF اأو DOC احل�سول على املادة الن�سية للكتاب يف �سيغة اإلكرتونية -

- مراجعة االأخطاء االإمالئية والنحوية واالأ�سلوبية.
- ت�سكيل الكلمات التي حتتاج اإلى �سبط بال�سكل. 

 .)MP3( حتويل الن�سو�ض اإلى ملفات �سوتية ب�سيغة -
- مراجعة و�سبط امللفات ال�سوتية ومدى مطابقتها للمحتوى الن�سي.

- اإ�سافة ت�سجيالت حّية وتاأثيات �سوتية، )تغي نربات ال�سوت ب�سكل تعبيي مثل: الده�سة، التعجب، اال�ستفهام، وغيها(.
- اإ�سافة خلفّيات �سوتّية على ح�سب نوع الكتاب.

- االإخراج الفني الكامل ومدى جاهزيته لال�ستخدام.
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10. مراحل تنفيذ امل�شروع:
املرحلة االأولى:

ت�ستهدف حتويل )1000( كتاب مقروء اإلى كتاب م�سموع، واإيجاد )10( كتب م�سموعة اأ�سيلة.
املرحلة الثانية: 

ت�ستهدف حتويل )100( األف كتاب مقروء اإلى كتاب م�سموع، واإيجاد )100( كتاب م�سموع.

اأ- اآلية التنفيذ:
- تكوين اللجان االأربعة وحتديد مهامها.

- اختيار الكتب املر�سحة للتنفيذ يف املرحلة االأولى.
- جتهيز املكاتب واالأ�ستديوهات الالزمة.

- تر�سيح القراء والقارئات من خمتلف البالد العربية.
- القيام بالتنفيذ وفق اجلدول الزمني املقرتح.

- مراجعة الكتب املنفذة من قبل جلان متخ�س�سة.
- تقومي الكتاب بناء على معايي علمية دقيقة واإجازتها ب�سورة نهائية.

تنفيذ املرحلة الثانية كما يف املرحلة االأولى. 
ب- الكتب املر�سحة/ املقرتحة:

- ُيراعى الرتكيز على املوا�سفات التالية:
- اأن ينا�سب مو�سوع الكتاب اأكرب �سريحة ممكنة من القّراء.

- اأن يكون اأ�سلوب الكتاب �سهاًل وقريًبا من الفهم دون احلاجة اإلى خلفيات نظرية اأو معرفية �سابقة.
- اأن يت�سّمن القيم واملبادئ االإن�سانية املفيدة للجميع.
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املجاالت املتاحة هي: 
-  الثقافة العامة.

-  الثقافة الدينية العامة.
-  الكتب التاريخية.

-  كتب املال واالقت�ساد.
-  تطوير ال�سخ�سية.

-  علم النف�ض.
-  الرتبية والتعليم.

-  االإدارة.
-  الطب والعالج.
-  علم االجتماع.

-  الروايات.
-  الدواوين ال�سعرية.

-  املجموعات الق�س�سية.
-  امل�سرحيات.

9- م�شروع احلاوية الرقمية جلامعة امللك �شع�د

فكرة امل�سروع:
جتميع كاّفة االإنتاج العلمي جلامعة امللك �سعود من �ستَّى م�سادره ويف خمتلف �سيغه واأوعيته، ون�سره عرب بواّبة اإلكرتونية مُوّحدة، مع 

االلتزام بالقوانني الدولية حلقوق امللكية الفكرية، وقواعد الو�سف الببليوجرايف للمعلومات.

الهدف:
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اأ- اإبراز القيمة العلمّية التي تقوم بها جامعة امللك �سعود من خالل االإنتاج العلمي الذي تن�سره اأو ين�سره من�سوبوها يف االأوعية املعرفية.
ا. ب- اإثراء م�سادر املعلومات باملحتوى العلمي نوًعا وكمًّ

ج- خدمة الباحثني يف خمتلف احلقول للو�سول اإلى املادة بُي�سر من خالل البوابة االإلكرتونية املوّحدة.
د- تفعيل تبادل املعرفة عاملًيا مع اجلامعات واملراكز العلمية والباحثني.

جمال العمل:
نوعًيا: ُترّكز احلاوية الرقمية على االإنتاج العلمي للجامعة ب�سّتى اأنواعه من خالل االأولويات التالية:

- البحوث املن�سورة يف الدوريات العلمّية املحّكمة )العربية واالأجنبية(.
- الر�سائل اجلامعية.

- اأوراق العمل والبحوث املحّكمة امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات.
- املراجعات العلمية وعرو�ض الكتب.

املقاالت.
زمنًيا: ي�سمل كاّفة االإنتاج العلمي جلامعة مع اإعطاء االأولوية لالإنتاج العلمي االأحدث.

اآليات العمل:
ت�سكيل فريق عمل مركزي للجامعة واالعتماد عليه يف جتميع االإنتاج العلمي واإدراجه يف احلاوية الرقمّية )م�سدر اأ�سا�سي(، ومراجعة 

اإدراجات اأع�ساء هيئة التدري�ض واعتمادها )م�سدر ثانوي(.
التعاقد مع جهات خارجية يف املرحلة التاأ�سي�سية ل�سمان �سرعة اإجناز التحويل الرقمي للم�سادر الورقية وغيها واإدراجها يف احلاوية 

الرقمية.
ت�سكيل جلنة دائمة للحاوية تتولَّى ُمهّمة التن�سيق داخل اجلامعة و�سياغة االتفاقيات مع النا�سرين.

مراحل العمل:
1. املرحل التاأ�سي�سية )ملدة 12 �سهر(:
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وتهدف اإلى ح�سر االإنتاج العلمي للجامعة واإدراجه ب�سكل �سامل �سواء املحول رقمًيا بالفعل اأو التحويل الرقمي لالإنتاج املتوافر ورقًيا. مع 
عمل االتفاقيات الالزمة مع النا�سرين الدوليني واملحليني.

2. مرحلة التحديث واملتابعة )�سنوًيا(:
االتفاقيات مع  لقواعد  تبًعا  ن�سره  بعد  اأو  باأ�سرع وقت )قبل  واإدراج��ه مبا�سرة  للجامعة،  الفكري اجلديد  االإنتاج  والهدف منها متابعة   

النا�سرين(.

البنية التنظيمية للم�سروع:
ترتكز اآلية تنفيذ امل�سروع على ثالثة مكونات رئي�سية هي:

اأواًل: اللجنة الدائمة للحاوية الرقمية.
ثانًيا: فريق العمل الرئي�سي.

ثالًثا: فرق العمل اخلارجية وال�سركات امل�ساندة.

اأواًل: اللجنة الدائمة للحاوية الرقمية:
يتطلب العمل ت�سكيل جلنة دائمة للحاوية الرقمية للجامعة، تتوّلى املهام التالية:

- التخطيط واالإ�سراف على تطوير اخلدمات الرقمية املتاحة للحاوية.
- التن�سيق بني عمادات اجلامعة ووحداتها امل�ساهمة يف احلاوية الرقمية.

- االإ�سراف على فرق عمل التحويل الرقمي واالإدخال واملراجعة لالإنتاج العلمي للجامعة.
- اإن�ساء مبادرات ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�ض والباحثني على اإيداع اإنتاجهم العلمي يف احلاوية الرقمية.

وتتكون هذه اللجنة من:
مُمّثل لعمادة �سوؤون املكتبات )رئي�ًسا(.

مُمّثل لعمادة الدرا�سات العليا.
مُمّثل لعمادة البحث العلمي.

مُمّثل لعمادة التعامالت االإلكرتونية.
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مُمّثل لعمادة التعّلم االإلكرتوين والتعليم عن بعد.
مُمّثل للن�سر العلمي.

ق احلاوية الرقمية )مقرًرا(. ُمن�شِّ

ثانًيا: فريق العمل الرئي�سي:
ويقوم هذا الفريق باملهام التالية:

- اقرتاح �سيا�سات احلاوية الرقمية للجامعة واأولوياتها.
- حتديد اأ�سلوب االإتاحة وتعيني قواعده.

- االتفاق مع النا�سرين للت�سريح باإتاحة ن�سخ رقمية من البحوث املن�سورة يف احلاوية الرقمية للجامعة.
- املراجعة الإدراجات اأع�ساء هيئة التدري�ض.

.Handle Systemو Cross Refو DOI الت�سجيل يف خدمات ُمعّرفات الكيانات الرقمية -
- مراجعة �سيا�سات امللكية الفكرية لنا�سري االإنتاج العلمي للجامعة واالإتاحة.

- حتديد موا�سفات البيانات املّتبعة يف و�سف كل نوع من اأنواع املواد املدرجة يف احلاوية الرقمية.
يتكون فريق العمل الرئي�سي من خم�سة اأع�ساء على النحو التايل:

ق امل�شتودع الرقمي. ُمن�شِّ
.)DSpace( مربمج

ثالثة من اأخ�سائي املعلومات والتوثيق.

ثالًثا: فرق العمل اخلارجية وال�سركات امل�ساندة:
ل هذه الفرق من خالل التعاقد مع �سركات و/اأو متعاونني من اخلارج، ويعتمد عليها ب�سفة خا�سة يف املرحلة التاأ�سي�سية، كما ُيعتمد  ُت�سكَّ

عليها يف املهام التالية:
1- تقدمي لال�ست�سارات.

2- تنفيذ التحويل الرقمي لالإنتاج املتاح ورقًيا.
3- جمع االإنتاج اخلارجي.



ي
نو

لس
ر ا

قري
الت

106 

4- تطوير الربامج.
5- اإعداد قوالب التقارير التحليلية.

ملحق )1( اأعمال املرحلة التاأ�سي�سية:
اإدراج االإنتاج العلمي املتاح رقمًيا وورقًيا لدى اجلامعة يف حدود )27000( مادة وت�سمل:

- مقاالت الدورّيات وبحوث املوؤمترات املن�سورة خارج اجلامعة يف حدود )17000( �سواء باإتاحة الن�ض الكامل اأو امل�ستخل�ض مع االإ�سارة 
الأ�سل املقالة لدى النا�سر.

الن�سر:  لقواعد  تبًعا  اإليها  احلاجة  حالة  يف  االإتاحة  اتفاقيات  وعقد  لديهم،  املتاح  االإنتاج  وكّمية  النا�سرين  على  الدقيق  التعّرف   -
./SHERPA/RoMO Home – Publisher Copyright Policies & Self-Archiving،« n.d. http://www.sherpa.ac.uk/romeo«

- تطوير الواجهة وبرامج اإعداد التقارير التحليلية لالإنتاج العلمي املتوافر يف احلاوية الرقمية.
- ت�سجيل احلاوية يف االأدّلة العاملية وحمّركات بحث الو�سول احلّر.

 Mario Fernandez Perez. »Ranking Web of م يف الت�شنيف العاملي للحاويات:  و�شع احلاوية الرقمية للجامعة يف موقع ُمتقدِّ  -
.rep_inst.asp_World Repositories.« Text.Homepage، n.d. http://repositories.webometries.info/top400

وباهلل التوفيق.
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حفل افتتاح املعر�ض امل�شاحب لفعاليات االأيام العلمية للجامعات ال�ش�رية:
ومدير  العنقري  خالد  الدكتور  العايل  التعليم  وزير  معايل   بح�سور 
التعليم  وزي��ر  افتتح  العثمان   عبداهلل  الدكتور  �سعود  امل���لك  جامعة 
العايل ال�سوري الدكتور غياث عبدالوهاب بركات املعر�ض امل�ساحب 
اجلامعات  رحاب  يف  ال��سورية  للجام����عات  العلمية  االأي��ام  لفعاليات 
ال�سعودية بجامعة امللك �سعود يف بهو مكتبة االأمي �سلمان املركزية يذكر 
ال�سبت  يوم  انطلقت  ال�سورية  للجامعات  العل�مية  االأي���ام  فعاليات  اأن 
امل�لك  ال�س�عودية بجامعة  املوافق 1431/6/1ه�  يف رحاب اجلام�عات 
العنقري.  خالد  ال���دكتور  ال��عايل  التعل��يم  وزي��ر  رعاي��ة  حت��ت  �سعود 
والن�ساء  للرجال  الفعاليات على 18 جل�س����ة علمية  ا�ستملت هذه  وقد 

نظمتها جامعتا امل���لك �سعود واالإمام حتى 31 اأيار )مايو( 2010م .

حفل افتتاح املقهى الثقايف بالعمادة: 
على �سرف ح�سور �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا و البحث العلمي د.على بن �سعيد الغامدي و �سعادة عميد �سوؤون املكتبات

وذلك  �سلمان  االأم��ي  مبكتبة  الثقايف  املقهى  افتتاح  بالعمادة مت  املوظفني  و  ال�سخ�سيات  من  وع��دد  احلجيالن  �سالح  بن  نا�سر  د. 
املوافق  ال�سبت  يوم  �سبيحة  ذلك  كان  اجلامعي.  احل��رم  على  يطل  ج��ذاب  و  مريح  مكان  توفي  و  اجلامعة  جمتمع  الأحتياجات  تلبية 

1431/11/22ه� .

�سعادة االأ�ستاذ الدكتور وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي/ عميد �سوؤون املكتبات

معايل وزيري التعليم العايل ال�سعودي وال�سوري يفتتحان االأيام 
الثقافية ال�سورية واملعر�ض امل�ساحب يف  املكتبة  .
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عميد املكتبات بجامعة امللك �سعود يفتتح معر�ض »النحل واملناحل«

معر�ض النحل البلدي يف جبال ال�شروات:

ال�سروات( يف بهو مكتبة االأمي  البلدي يف جبال  افتتح عميد املكتبات بجامعة امللك �سعود الدكتور نا�سر احلجيالن، معر�ض )النحل 
�سلمان املركزية، وقد ا�ستمر املعر�ض مدة اأ�سبوع حتى نهاية يوم اجلمعة املوافق 1431/6/28ه� وقد هدف املعر�ض لتعريف باأقدمية مهنة 
تربية النحل يف املنطقة، وعلىاالأخ�ض يف جبال ال�سروات، وذلك من خالل ت�سوير مناحل معلقة يف اأعايل جبال ال�سروات تعود اأعمارها 
�ساعات  بال�سي  باجلامعة  الزراعة  كلية  الغ�سن من  اإبراهيم  بن  نا�سر  االأ�ستاذ  النحل  برتبية  املتخ�س�ض  الباحث  قام  ال�سنني.  ملئات 

متوا�سلة لت�سويرها. وقد اأثبت اأكرثها يف كتابه )النحل ونباتات الزهر يف اململكة العربية ال�سعودية(. 
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املعر�ض الفّني
بح�سور عميد كلية االآداب وجمموعة من اأع�ساء هيئة التدري�ض والطالب افتتح عميد �سوؤون املكتبات الدكتور نا�سر بن �سالح احلجيالن 
املعر�ض على                   احتوي  وقد  الرتبية  بكلية  الفنية  الرتبية  ق�سم  مع  بالتعاون  املركزية  �سلمان  االأمي  مكتبة  بهو  يف   املقام  الفني  املعر�ض 
50 لوحة فنية من ت�سميم طالب وطالبات الق�سم وقام الدكتور فواز بن فهد ابو نيان رئي�ض ق�سم الرتبية الفنية ب�سرح بع�ض املدلوالت 
الفنية التي حتتويها اللوحات كما عرّب اجلميع عن �سعادتهم بهذا التعاون ومتنوا املزيد من املعار�ض واالأن�سطة التي تربز مواهب الطالب 

واإبداعاتهم .
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م�شادر الرتبية الفنية يف املخط�طات االإ�شالمية:
افتتح رئي�ض ق�سم الرتبية الفنية الدكتور فواز اأبو نيان املعر�ض الفني »م�سادر الرتبية الفنية يف املخطوطات االإ�سالمية« الذي اأقيم يف بهو 
مكتبة االأمي �سلمان املركزية بالتعاون مع ق�سم الرتبية الفنية بكلية الرتبية ومركز البابطني اخليي للثقافة والرتاث يوم االأحد 8 رجب 
1431ه� وقد ت�سمن املعر�ض على عدد من اللوحات الفنية من ت�سميم طالب وطالبات الق�سم وقام اأ�ستاذ الفنون االإ�سالمية الدكتور �سامل 
الغيثي ب�سرح بع�ض املدلوالت الفنية التي حتتويها اللوحات. هذا وقد عرّب اجلميع عن �سعادتهم بهذا التعاون ومتنوا ان يكون املزيد من 

املعار�ض واالأن�سطة التي تربز مواهب الطالب واإبداعاتهم.

:Springer اإتاحة اأكرث من 17000 كتاب اإلكرتوين من النا�شر
قام املركز الوطني بتوفي الكتب االإلكرتونية من النا�سر Springer من خالل م�سروع املكتبة الرقمية ال�سعودية التابعة لوزارة التعليم 

العايل، وقد بلغ عددها اأكرث من 17000 كتاب اإلكرتوين.
وتتم اإتاحتها بالن�ض الكامل على نظام Digital Library Plus  واأ�سبحت متوفرة جلميع من�سوبي اجلامعة �سواء من داخل 

https://access.library.ksu.edu.sa  اجلامعة اأو خارجها وذلك من خالل موقع قواعد املعلومات
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حما�شرة االأ�شتاذ الزائر ح�شن ال�شامي �شمن الربناج الثقايف 

للنا�ض،  ال�سعبي  �سمات ال�سلوك  بعنوان:  حما�سرة  اأقيمت 
من  ومدته  ووظيفته،  ومعناه،  ومكوناته،  وب��ن��اوؤه،  �سكله، 
اأ�ستاذ  ال�سامي  لالأ�ستاذ ح�سن  ال�سلوكية  النظريات  خالل 
�سمن  اأنديانا  جامعة  يف  الثقافية  والدرا�سات  الفلكلور 
يوم  ذلك  كان  املكتبات؛  �سوؤون  بعمادة  الثقايف  الربنامج 
ح�سورًا  املحا�سرة  و�سهد  1431ه���  االأول  ربيع   20 ال�سبت 

كبيًا من باحثني وموظفني وطالب.

البحث  ب�ابة  تد�شن  املكتبات  عمادة 
امل�حد يف ق�اعد املعل�مات 

د�سنت عمادة �سوؤون املكتبات  بوابة البحث املوحد يف قواعد 
اجلامعة.  يف  والباحثات  الباحثني  تخدم  التي  املعلومات، 

تتميز بوابة البحث املوحد يف قواعد املعلومات مبا يلي:
املعلومات  قواعد  كافة  على  ال��دخ��ول  اإمكانية  اإت��اح��ة   -
هي  واح��دة  م��رور  كلمة  خ��الل  من  اجلامعة  ت�سرتك  التي 

نف�سها امل�ستخدمة للربيد االلكرتوين �سواء من داخل اجلامعة اأو من اأي موقع خارجها. 
-  اإجراء البحث مرة واحدة يف اأي عدد من قواعد البيانات التي يختارها امل�ستفيد مع حذف املقاالت املكررة. 

- الو�سول اإلى الن�سو�ض الكاملة للمقاالت حتى وان وجد الن�ض الكامل يف قاعدة معلومات اأخرى ت�سرتك فيها اجلامعة. 
-  معاجلة امل�سكالت الناجتة عن االنقطاع ، يف اإتاحة بع�ض قواعد البيانات نتيجة لتغي كلمة املرور ومتنع بذلك ت�سرب كلمات املرور 

لقواعد البيانات على �سبكة االإنرتنت العتمادها على كلمة املرور ال�سخ�سية للم�ستفيد باجلامعة.



113 

ي
نو

لس
ر ا

قري
الت

ور�شة عن: الفهر�ض العربي امل�حد

رغبة يف تطوير اأداء العمل يف مكتبة جامعة امللك �سعود واالرتقاء بها، ا�سرتكت املكتبة يف ع�سوية الفهر�ض العربي املوحد، وهو م�سروع 
تعاوين غي ربحي يهدف اإلى اإيجاد بيئة تعاونية للمكتبات العربية من خالل توحيد ممار�سات الفهر�سة داخل املكتبات العربية، واعتماد 
املعايي الدولية يف الو�سف الببليوجرايف، والتي متكن امل�ستفيد من الو�سول اإلى وعاء املعلومات املحدد بكل ي�سر و�سهولة، ومن خالل هذا 
اال�سرتاك مت عقد ور�سة عمل تدريبية لفريق العمل املكلف باملكتبة، حتت م�سمى )الفهر�ض العربي املوحد ( ملدة اأ�سبوع من ال�ساعة 8 

�سباحا وحتى ال�ساعة  12 ظهرًا .
وتهدف هذه الور�سة اإلى: التعريف بالفهر�ض العربي املوحد وكيفية ا�ستخدامه و ت�سغيله واال�ستفادة من خدماته، وذلك يف مقر 

مكتبة امللك عبد العزيز العامة  برئا�سة املدربتان منية الفوزان وهند ال�سعيد .
حيث بداأت فعاليات الور�سة يف اليوم االأول بالرتحيب مبوظفات املكتبة  والتعرف عليهن، بعد ذلك  ُقدم عر�ض نظري عن مفهوم الفهر�ض 
العربي وتطبيقاته ون�ساأته واأهميته و اأهدافه وخدماته وماله من دور يف حتقيق حلم الباحث العربي حيث اأ�سبح باإمكانه التعرف على 

اأماكن تواجد اأوعية املعلومات التي هو بحاجة اإليها يف دولته اأو يف باقي الدول العربية خالل حلظة من الزمن وبعملية بحث واحدة .
ويف اليوم الثاين مت عر�ض موقع الفهر�ض العربي املوحد املتاح على اخلط املبا�سر وتف�سلت املدربة ب�سرح كامل عن كل ما يحتويه املوقع 

من اأيقونات وروابط .
ويف اليوم الثالث كان ال�سرح عن كيفية البحث بالفهر�ض وكيفية الفهر�سة والفهر�سة املنقولة واملن�سوخة وكيفية تنزيله على النظام املحلي 
ويف اليوم الرابع واخلام�ض مت توزيع ا�سم م�ستخدم ورقم �سري على فروع مكتبة امللك �سعود لتمكن املوظفات من الدخول لنظام الفهر�سة 

التدريبي ومن خالله متت تطبيقات عملية حول الفهر�سة با�ستخدام نظام مارك21.
وقد حققت الور�سة ما تطمح اإليه من اأهداف، ويف النهاية ُمنحت  �سهادات ح�سور جلميع امل�ساركات.
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اإدارة اجل�دة ال�شاملة
املكتبة اجلامعية موؤ�س�سة فرعية يف اجلامعة مهمتها خدمة التعليم العايل والبحث العلمي، وهدفها »م�ساندة املناهج واملقررات الدرا�سية 
اأقيمت ور�سة عمل للموظفات. ونظرا الأهمية  وغر�ض وتنمية القدرة على احل�سول على املعلومات«، وهو ما ي�سمى بالتعلم الذاتي. وقد 
واأ�سبحت واحدا من موؤ�سرات احلكم على  توؤديه فقد حازت على االهتمام املطلوب والنظرة املحرتمة،  املكتبة اجلامعية والدور الذي 

اجلامعة وم�ستوى التكوين والتاأهيل فيها للح�سول على اجلودة واالعتماد.
واإدارة اجلودة ال�ساملة اأحد االأ�ساليب احلديثة امل�ستخدمة فى تقومي اأداء املكتبات ومراكز املعلومات وو�سع روؤية جديدة الأهداف وغر�ض 

املكتبات وتعتمد اجلودة ال�ساملة على جمموعة من املعاير والتي ت�ستلزم على كل موظفة معرفتها لتحقيقها.

وكانت النتائج كاالأتي:
-   عمل روؤية ور�سالة للمكتبة تعرب عن عملها احلايل وطموحاتها يف امل�ستقبل.

-   اإعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية، وتو�سيف وتقييم الوظائف ب�سكل ر�سمي.
-   اإن�ساء اإدارة  يف املكتبة مهمتها العمل على تن�سيق وقيادة عمليات �سمان اجلودة.

-   اأن يكون التقييم الذاتي وتخطيط التح�سني ب�سكل دوري .
-   التعريف ب�سيا�سة املكتبة وتغيي الثقافة املتبعة يف املكتبة وهذا يحتاج الى االإلتزام مبتطلبات اجلودة ال�ساملة من قبل االإدارة

      العليا اأواًل، ومن ثم من ِقَبل جميع روؤ�ساء االأق�سام املختلفة لتطوير اجلودة. 
-   متكني الفرد كمدير ق�سم واإعطاءه ال�سالحيات الالزمة.

-   حتديد امل�سئوليات والرتكيز على النتائج ولي�ض االإجراءات يف تدريب وتوجيه املوظفني.
-   تبني اهتمامات ورغبات املوظفني والتوفيق بينها وبني م�سالح املكتبة 

-   التدريب امل�ستمر اأثناء وخارج العمل .
-   عقد دورات اأكرث تخ�س�ض لتطوير املكتبات.

-   تدريب املكتبيني على كيفية اإر�ساد املرتددين على املكتبية للتمييز بني الغث والثمني يف الكتب واالإنرتنت.
-   التعرف على متطلبات واحتياجات امل�ستفيدين والعمل على حتقيقها.

-   عمل دورات وحما�سرات تعريفية باملكتبة وما توفره من خدمات للطالبات واأع�ساء هيئة التدري�ض.
-   تكون الكتب املزودة تدعم املناهج الدرا�سية وتكون معد لها م�سبقا قبل ال�سنة الدرا�سية باالإتفاق مع اأع�ساء هيئة التدري�ض .
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-  توفي م�ساحات تتالئم مع احتياجات كل فرد يف العمل الفردي املعزول اأو العمل اجلماعي، مع مراعاة ذوي االحتياجات
       اخلا�سة كاملعوقني واملكفوفني  وت�سهيل طرق دخولهم اإلى املكتبة، واإك�سابهم الذاتية يف البحث واالطالع على الوثائق التي تنا�سبهم.

-   احلجز االلكرتوين واالإعارة عن بعد غي مفعله.
-   توفي جهاز ملراقبة احلوا�سيب.

-   توفري نقاط مفتوحة لتمكني الطالبات من ا�شتخدام االإنرتنت على حوا�شيبهم ال�شخ�شية.
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دورة يف عل�م املكتبات

نظمت عمادة �سوؤون املكتبات دورة تدريبية متخ�س�سة ملن�سوبيها، وذلك 
تناولت  وقد  العمادة.  موظفي  كفاءات  لرفع  االإ�سرتاتيجية  خطتها  �سمن 
ومدتها  العامة،  والعالقات  املكتبي  العمل  يف  االأ�سا�سية  اجلوانب  ال��دورة 
اأ�سبوع ح�سب اجلدول املرفق اأدناه يف املكان القاعة التعليمية ببهو العمادة:

12-101.30-11.30اليوم

قواعد املعلوماتال�سبت 1431/11/18ه�
د/ احمد احلاوي 

فهر�سة و ت�سنيف
اأ/ عبدالرحمن اخلويتم

ا�ستخدامات احلا�سب االآيل يف املكتباتاالأحد 1431/11/9ه�
د/ يو�سف هارون

فن خدمة امل�ستفيدين
اأ/ فهد اجلديد

قواعد املعلوماتاالثنني 1431/11/10ه�
د/ اأحمد احلاوي

اإعادة الكتب ) الرتفيف(
اأ/ اإبراهيم �سرور

فن خدمة امل�ستفيدينالثالثاء 1431/11/11ه�
اأ/ فهد اجلديد

ا�ستخدامات احلا�سب االآيل يف املكتبات
د/ يو�سف هارون

النظ��ام االآيل يف املكتبات)UNICORN(االأربعاء 1431/11/12ه�
د/ اأ�سامة  لطفي
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ور�شة عن ق�اعد املعل�مات

بلغ عدد  اأيام مبعدل 10�ساعات حيث  النا�سر، ملدة ثالث  وفا  اأ.  و  نورة احلماد  اأ.  برئا�سة  املعلومات  بعنوان قواعد  عقدت ور�سة عمل 
املتدربات 40 متدربة من  اع�ساء هيئة التدري�ض والطالبات 

يف البداية قدمت املدربة نبذة خمت�سرة باملق�سود من  قواعد املعلومات و ملاذا نبحث يف قواعداملعلومات
 وماهي املهارات املطلوبة لتعامل مع قواعد املعلومات وا�سرتاتيجيات البحث الب�سيط واملتقدم.

ثم انتقلت املدربة الى التعرف على كيفية الو�سول لقواعد البيانات من خالل الدخول ملت�سفح االإنرتنت والو�سول ملحرك البحث قوقل 
و البحث عن مكتبة جامعة امللك �سعود و الدخول ملوقع عمادة �سوؤون املكتبات و اختيار خدمة قواعد املعلومات من ال�سفحة الرئي�سية 
وتعريفهم على متطلبات ت�سجيل الدخول لقواعد املعلومات وكيفية اال�ستفادة من خدمات املوقع ومن ثم ت�سفح بع�ض الروابط والتعرف 

على اخلدمات التي تقدمها بع�ض قواعد املعلومات  املتوفره على املوقع 
اإقامة الور�سة هو تعريفهم عن كيفية التعامل مع قواعد املعلومات لال�ستفادة من اخلدمة يف البحث واالطالع وقد   وكان الهدف من  

حققت الور�سة ما تطمح اإليه.
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العمل باالإعارة الذاتية يف مكتبة االأمري �شلمان املركزية

�سرعت عمادة �سوؤون املكتبات بجامعة امللك �سعود بالعمل بنظام االإعارة الذاتية يف مكتبة االأمي �سلمان املركزية يف احلرم اجلامعي. 
وذكر عميد �سوؤون املكتبات املكلف الدكتور نا�سر احلجيالن اأن هذه االأجهزة متطورة وت�ستطيع قراءة بيانات بطاقة امل�ستعي عن طريق 
الكتاب يف ح�سابه وي�سمح  بالكتاب، في�سجل  الباركود اخلا�ض  ال�سوئي، فتظهر معلومات طالب االإعارة ثم ميرر  املا�سح  متريرها على 
له باإعارته. وميكن ا�ستخدام االأجهزة ذاتها يف اإعادة الكتب امل�ستعارة. وقد �ساعدت هذه االأجهزة العمادة يف متديد فرتة الدوام اإلى 
منت�سف الليل اإ�سافة اإلى افتتاح املكتبة يوم اجلمعة الأنها متاحة لال�ستخدام طوال الوقت؛ كما �ساهمت يف خدمة رواد املكتبة والتقليل 

من فرتات االنتظار اأمام كاونرت االإعارة.

اإّن جميع امل�ستفيدين وامل�ستفيدات من خدمات املكتبة ميكنهم االطالع على ح�سابهم والتعرف على الكتب التي لديهم لكي يتمكنوا من 
املكتبات  تفعيل  وتعمل على  ت�سلهم يف فرتة وجيزة.  لكي  املكتبة  فهار�ض  لي�ست موجودة يف  كتب  اإعادتها، وميكنهم طلب  اأو  جتديدها 
قواعد  اإلى  الو�سول  الباحثني على  ت�ساعد  معلومات  وم�سادر  تعليمية  تكون مراكز  لكي  للعمادة  التابعة  الريا�ض  داخل مدينة  الفرعية 

املعلومات وطلب الكتب وامل�سادر من املكتبة املركزية لت�سلهم يف تلك الفروع.
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اال�شرتاحة التعليمية مبكتبة االأمري �شلمان تقيم فعاليات ثقافية اأ�شب�عية

نظمت عمادة �سوؤون املكتبات �سمن براجمها الثقافية التي ا�ستهلتها هذا العام، جمموعة من اللقاءات واملحا�سرات والندوات التعليمية، 
وذلك يف بهو مكتبة االأمي �سلمان املركزية. ويت�سمن الربنامج اأن�سطة اأ�سبوعية، تبداأ ال�سبت وت�ستمر ملدة اأربعة اأيام من كل اأ�سبوع. وقد 

جاءت برامج االأ�سبوع احلايل، وهو االأ�سبوع الرابع يف االأن�سطة الثقافية على النحو التايل:
 

ال�ساعةعنوان اللقاءاملحا�سرميالديهجري اليوم

10 �سباحًاجزيرة الغرابخالد اجلربين4/113/27ال�سبت

4/123/28English video lessonsاالأحد
80:  ي�ستمر العر�ض من 8:30 �سباحًا وحتى 2:15 ظهرًا

10 �سباحًاالقيمة الزمنية للنقودناجي الغامن4/133/29االثنني

10 �سباحًاكيف توؤلف كتابًاد. را�سد العبدالكرمي4/143/30الثالثاء

بيتنا: العر�ض االأول: ال�ساعة 9 �سباحًا، العر�ض الثاين:  10.30 �سباحًا،4/153/31االأربعاء
العر�ض الثالث: 12.45 ظهرًا
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اأ�شب�ع جتهيز املقررات الدرا�شية:
واال�ستفادة  العلمية  التطورات  ملواكبة  �سعود  امللك  جامعة  �سعي  �سمن 
عمادة  نّظمت  عنها،  والباحثني  املعرفة  خدمة  يف  احلديثة  التقنية  من 
اأ�سبوع التهيئة لتجهيز املقررات الدرا�سية للعام اجلامعي  �سوؤون املكتبات 
اجلديد ابتداء من يوم ال�سبت 9 �سوال 1431ه�، وذلك بت�سخي جهودها 
يف  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  مل�ساعدة  امل�ستفيدين  خدمات  اإدارة  خالل  من 
اإعداد خمطط املقرر املعروف ب�)syllabus( وت�سميم املالزم الدرا�سية 

واملذّكرات املطلوبة. وتت�سّمن هذه اخلدمة امل�ساعدة يف االآتي:
-  جتميع خطط املواد امل�سابهة املوجودة يف اجلامعة يف ال�سنوات املا�سية 

اأو املعمول بها يف جامعات اأخرى.
 وميكن لع�سو هيئة التدري�ض:

-  حتديد جامعة اأو جامعات معينة يريد االطالع على خطط املقررات فيها.
-  حتديد املواد املطلوبة من الكتب والدوريات وت�سويرها.

-  جمع امل�سورات من الكتب لتكوين ملزمة )مع مراعاة حقوق امللكية الفكرية( وت�سميم غالف منا�سب للمادة.
-  اإعداد ح�سر ببليوغرايف للم�سادر واملراجع الالزمة، وحتديد اأماكنها يف املكتبة لت�سهيل و�سول الطالب والطالبات اإليها.

-  التزويد بنماذج من اأ�سئلة االختبارات للمادة نف�سها يف ال�سنوات ال�سابقة.
وي�ستطيع اأع�ساء هيئة التدري�ض من الرجال زيارة ق�سم »اخلدمات املرجعية« يف الدور االأر�سي مبكتبة االأمي �سلمان املركزية يومًيا )من 
ال�ساعة 8 �سباًحا اإلى ال�ساعة 12 ليال، ويوم اجلمعة من ال�ساعة 2 ظهًرا اإلى 12 ليال(. كما ت�ستطيع ال�سيدات من ع�سوات هيئة التدري�ض 
زيارة القاعة الن�سائية يف مكتبة االأمي �سلمان املركزية يومًيا )من ال�ساعة 8 �سباًحا اإلى ال�ساعة 8 م�ساء، ويوم اخلمي�ض من 8 �سباًحا 

اإلى 4 ع�سًرا(.
وهذه اخلدمة م�ستمرة طوال ال�سنة، وخ�س�ض لها اأ�سبوع نظًرا لتفرغ اأع�ساء هيئة التدري�ض للتجهيز ملقرراتهم، ومتنى بدوره للجميع اأن 

يحظوا بعام جامعي حافل بالتعّلم واالإبداع.
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فريق مراجعة االعتماد االأكادميي باملكتبة املركزية 
 قام فريق مراجعة االعتماد االأكادميي للجامعة بزيارة اإلى مكتبة االأمي �سلمان املركزية يوم االأحد 3 �سفر 1431 ه� وكان يف ا�ستقبالهم 
�سعادة الدكتور عميد �سوؤون املكتبات د. نا�سر احلجيالن ووكيل العمادة لل�سوؤون االإدارية واملالية د. عبدالرحمن ال�سمري ومدير النظام 
االآيل د. اأ�سامة لطفي وقد اطلع الفريق على جميع طوابق املكتبة واإداراتها وقاعاتها مبا يف ذلك املكتبة الن�سائية واطلعوا على التقنيات 

امل�ستخدمة والربامج التطويرية التي مت ا�ستحداثها موؤخرًا مبكتبات اجلامعة . 

وفد جامعة ح�شر م�ت
زيارة وفد كلية الهند�سة والبرتول بجامعة ح�سرموت للعلوم والتكنولوجيا جلامعة امللك �سعود يف الفرتة من12-13 اكتوبر2010م.

تفعيال لالتفاقية املوقعة بني جامعة ح�سرموت للعلوم والتكنولوجيا وجامعة امللك �سعود، زار وفد من كلية الهند�سة والبرتول جامعة امللك 
�سعود برئا�سة عميد الكلية اأ.د �سامل عو�ض رمو�سه وع�سوية كال من :

د. اأحمد مبارك ال�سباعي:        رئي�ض فريق حت�سني جودة التعليم بق�سم الهند�سة الكيميائية 
د. �سامل �سالح باموؤمن :          ع�سو فريق حت�سني جودة التعليم بق�سم الهند�سة الكيميائية

د. م�سعل احمد �سيبان:            من ق�سم الهند�سة املدنية
عادل الربك ال�سباعي:              فني خمتربات بق�سم الهند�سة الكيميائية وع�سو فريق حت�سني جودة التعليم ق�سم الهند�سة الكيميائية

وقد ا�ستقبل الوفد بحفاوة وكرم بالغ من قبل مدير اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور/ عبداهلل العثمان واالأ�ستاذ الدكتور/ علي الغامدي وكيل 
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي وم�ساعد الوكيل الدكتور/ حممد �سعيد فني�ض وعمداء الكليات وروؤ�ساء االأق�سام واأع�ساء هيئة 
التدري�ض وقد كرم معايل مدير اجلامعة اع�ساء الوفد مبيداليات تذكارية ووجه بتقدمي كافة الت�سهيالت واأبدى ا�ستعداد اجلامعة الكامل 

لتفعيل بنود االتفاقية والتعاون بني اجلانبني وقد قام الوفد بزيارة :
1- كلية الهند�سة

2- كلية هند�سة وعلوم احلا�سوب
3- كلية الت�سميم البيئي

4- عمادة الدرا�سات العليا و البحث العلمي
5- املكتبة املركزية باجلامعة
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ونتج عن هذه الزيارة ما ياأتي :
اأوال: املوافقة على التواأمه بني ق�سمي الهند�سة الكيميائية يف اجلامعتني على اأن تبداأ مبايلي:

- ير�سح ق�سم الهند�سة الكيميائية بجامعة امللك �سعود ع�سوين يف اللجنة اال�ست�سارية اخلا�سة مب�سروع حت�سني جودة التعليم يف ق�سم 
الهند�سة الكيميائية بجامعة ح�سرموت.

اأ- امل�ساعدة يف و�سع خطة عملية للح�سول على االعتماد االكادميي وذلك من خالل اإر�سال فريق خمت�ض يف :
ب- تقييم خمتربات الق�شم لتلبية ال�شروط الالزمة للح�شول على االعتماد االكادميي.

ج- تقييم املناهج واخلطط الدرا�سية.
د- تو�سيح متطلبات) ABET(( الالزمة للح�سول على االعتماد االكادميي.

ه�- ا�ستقدام ا�ساتذة زائرين للتدري�ض يف ق�سم الهند�سة الكيميائية. 

ثانًيا: املوافقة على اإر�سال اأ�ساتذة زائرين لفرتات ق�سية لتغطية النق�ض يف بع�ض اق�سام كلية الهند�سة والبرتول.

ثالًثا: االتفاق مع عمادة تطوير املهارات على تقدمي دورات يف كلية الهند�سة والبرتول على اأن تبداأ بربنامج تهيئة اع�ساء هيئة التدري�ض 
اجلدد واعدادهم ) بناء املقرر الدرا�سي، مهارات التدري�ض اجلامعي، مهارات تقومي الطالب، التدري�ض امل�سغر(. 

رابًعا: اإتاحة الفر�سة الأع�ساء هيئة التدري�ض بكلية الهند�سة والبرتول بجامعة ح�سرموت للم�ساركة يف جلان مناق�سة الر�سائل العلمية 
لطالب الدرا�سات العليا وكذلك االبحاث و اال�سراف امل�سرتك على الر�سائل العلمية. 

                      
التي تقيمها جامعة امللك  التطويرية  خام�ًسا: حجز مقاعد حمدودة ملن�سوبي كلية الهند�سة والبرتول بجامعة ح�سرموت يف الدورات 

�سعود ملن�سوبيها.

االلكرتونية  �سعود  امللك  جامعة  مكتبة  با�ستخدام  والبرتول  الهند�سة  بكلية  التدري�ض  هيئة  الأع�ساء  ال�سماح  امكانية  درا�سة  �ساد�ًسا: 
وقواعد بياناتها.
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�سابًعا: ار�سال ن�سخ من الدوريات واال�سدارات اخلا�سة بجامعة امللك �سعود.
ثامًنا: اإر�سال فنيي املختربات من كلية الهند�سة والبرتول بجامعة ح�سرموت للتاهيل والتدريب يف كلية الهند�سة بجامعة امللك �سعود.

تا�سًعا: قيام جامعة امللك �سعود باإعداد ت�سور �سامل لربنامج التفرغ العلمي الأع�ساء هيئة التدري�ض بكلية الهند�سة والبرتول بجامعة 
ح�سرموت ي�سمل االجراءات واملزايا )�سكن، اعا�سة، موا�سالت،.....(. 

واخلارجية  الداخلية  البيئة  حتليل  عمل  ور�شة 
لعمادة �ش�ؤون املكتبات يف جامعة امللك �شع�د:

نظمت عمادة �سوؤون املكتبات بجامعة امللك �سعود ور�سة عمل بعنوان: »حتليل 
البيئة الداخلية واخلارجية لعمادة �سوؤون املكتبات«، وذلك يف اإطار اإعداد 
النه�سة  مع  يتواكب  مبا  القادمة  لل�سنوات  للعمادة  االإ�سرتاتيجية  اخلطة 
التي ت�سهدها اجلامعة يف كافة مرافقها و�سروحها العلمية. وافتتح الور�سة 
�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي االأ�ستاذ الدكتور علي 
الغامدي يوم ال�سبت املوافق 1432/1/5ه� ال�ساعة التا�سعة �سباًحا بقاعة 

الدرعية مبنى 17 الدور الرابع.
التي ميكن  املتاحة  الفر�ض  والك�شف عن  املكتبة،  الراهن خلدمات  للو�شع  وال�شعف  القوة  نقاط  على  التعرف  اإلى  الور�شة  تهدف هذه 
باأف�سل الطرق، والتعرف على التحديات التي تواجهها مكتبات جامعة امللك �سعود. وقد حظيت املكتبة بدعم معايل مدير  ا�ستثمارها 

اجلامعة الدكتور عبداهلل العثمان يف اإطار دعم البحث العلمي وتعزيز الدور التعليمي والتعلمي للجامعة.
وتخطط املكتبة لتنفيذ م�سروعات �سخمة تبداأ مع هذا العام اجلديد و�ستكون نقلة نوعية لنظام املكتبة واملعلومات على م�ستوى العامل 
االإنرتنت؛  يف  العمادة  موقع  على  كتاب  لكل  واخلامتة  واملقدمة  وتوفيالفهار�ض  عربي  كتاب  عنوان  مليون  تلخي�ض  منها  ذكر  العربي، 
كتاب  األف  مائة  حتويل  اإلى  الرقم  لي�سل  الواحد،  العام  خالل  م�سموعة  كتب  ع�سرة  اإ�سدار  مع  م�سموع  كتاب  اإلى  كتاب  األف  وحتويل 
م�سموع خالل �ست �سنوات قادمة؛ واإقامة م�سروع التحويل الرقمي للدوريات والر�سائل اجلامعية؛ ورفع ممتلكات املكتبة من املخطوطات 
والكتب والدوريات واملقتنيات ال�سمعية والب�سرية؛ والبدء يف تنفيذ م�سروع املداخل االأ�سا�سية للعلوم االإن�سانية وتوفيها على �سكل كتب 
واملقرتحات  اخلربات  من  اال�ستفادة  العلمية  الور�سة  على  ويعول  والباحثني.  الطالب  خلدمة  متقدم  تعليمي  مركز  وجتهيز  اإلكرتونية؛ 
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للمجتمع االأكادميي، ولل�سراكة املجتمعية مع كل من مزودي اخلدمات والنا�سرين واجلمهور.
مكتبة االأمي �سلمان املركزية ت�سارك يف معر�ض الكتاب باجلامعة االإ�سالمية

معر�ض الكتاب يف املدينة املن�رة:
�ساركت عمادة �سوؤون املكتبات بجامعة امللك �سعود يف معر�ض الكتاب الذي تقيمه اجلامعة االإ�سالمية يف املدينة املنورة، والذي بداأ يوم 
اأحدث  توفي  املكتبات يف  �سوؤون  م�ساركة عمادة  املحتوى. وجاءت  متنوعة  ومكتبات  ن�سر  دور  فيه  و�ساركت  االأحد 13 حمرم 1432ه���، 
اإ�سدارات اجلامعة العلمية واإنتاج مراكز البحوث وكرا�سي البحث. وذكر عبدالرحمن امل�سوح، امل�سرف على معر�ض جامعة امللك �سعود 
املعرفية  املجاالت  على  وتركز  املتزايدة،  العلمي  البحث  حركة  بف�سل  عام  بعد  عاًما  تزداد  اجلامعة  اإ�سدارات  عدد  باأن  املعر�ض،  يف 
والتخ�س�سات االأكادميية التي تغطيها اجلامعة. وقد بلغت املطبوعات من الكتب )1210( عنواًنا، وهناك اأعداد من املجالت العلمية 
تزيد على )400(عدد، عالوة على الن�سرات البحثية والندوات املتخ�س�سة.  من جهته، اأو�سح مدير اإدارة املعار�ض يف العمادة اأحمد 
باأن�سطة  والتعريف  االأكادميي  الكتاب  ن�سر  للم�ساهمة يف  املعار�ض املحلية واخلارجية  امل�ساركة يف  اإلى حر�ض اجلامعة على  اأبو �سالمة 
اجلامعة العلمية. م�سًيا اإلى حر�ض عميد �سوؤون املكتبات د. نا�سر احلجيالن على التعريف مبنتجات اجلامعة يف املنا�سبات واملحافل 
العايل                                   التعليم  وزير  معايل  املختلفة.  البحثية  املراكز  بني  واملقتنيات  للكتب  وتبادل  تعارف  وعقد عالقات  الكتاب  كمعار�ض  وامللتقيات 

د. خالد العنقري يزور مكتبة االأمي �سلمان املركزية بجامعة امللك �سعود:

زيارة معايل وزير التعليم العايل:
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اإلى مكتبة االأمي �سلمان املركزية باحلرم اجلامعي جلامعة امللك �سعود  قام معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد العنقري بزيارة 
�سباح يوم الثالثاء وقد رافقه معايل مدير اجلامعة الدكتور عبداهلل العثمان واأمني عام جمل�ض التعليم العايل د. حممد ال�سالح ووكيل 
الدكتور  امل�سوؤولني واالأكادمييني. وقد قام عميد �سوؤون املكتبات  الغامدي، وعدد من  العلمي د. علي  العليا والبحث  للدرا�سات  اجلامعة 
نا�سر احلجيالن بتعريفهم بامل�سروعات التطويرية التي تنفذها املكتبة حالًيا وامل�سروعات التي اأطلقتها للعام 2010م، ومن بينها جمموعة 
من اخلدمات البحثية والتعليمية والتقنية التي تتعلق بنظام االإعارة الذاتية بن�سخته اجلديدة التي تق�سي على م�سكالت االإعارة اليدوية 

وت�سمح بتمديد دوام املكتبة اإلى منت�سف الليل الذي تزمع العمادة ال�سروع به ال�سهر القادم. 
كما اطلع على نظام االإعارة عن بعد، والبوابة الرقمية، وقواعد املعلومات. وزار معاليه القاعة اجلديدة املخ�س�سة لالإنرتنت والبحث، 
كما زار القاعة الن�سائية وكان يف ا�ستقباله م�سوؤوالت املكتبة بح�سور امل�سرفة على مركز الدرا�سات الطبية والعلمية د. اأمل فطاين. كما 
زار مركز االأعمال املعريف واأخذ نبذة عن االأنظمة اجلديدة التي اأدخلتها العمادة يف تزويد اأوعية املعلومات بامل�سادر، ونظام طلب الكتب 
واإعارتها، ونظام الت�سوير الذكي الذي يحفظ حقوق امللكية الفكرية وي�سمح بتخزين املواد امل�سورة اإلكرتونًيا لال�ستفادة منها الحًقا. 
وتاأتي هذه الزيارة من معاليه �سمن الدعم املعنوي واملادي الذي حتظى به جامعة امللك �سعود وعمادة �سوؤون املكتبات مبا يخدم البحث 
ون�سر املعرفة. وت�سعى العمادة اإلى حتقيق هدفها يف الو�سول اإلى اقتناء ال�سبل التقنية احلديثة وتوظيفها يف خدمة الباحثني من خالل 

البوابات االإلكرتونية واالأنظمة التقنية التي تطبقها هذا العام الذي تعتربه العمادة عام املعرفة الرقمية. 

مكتبة االأمري �شلمان املركزية تت�شلم مايزيد على واحد وع�شرون األف خمط�طة: 
اأثمر التعاون امل�ستمر بني عمادة �سوؤون املكتبات ممثلًة يف ق�سم املخطوطات 
واآدابها عن  العربية  اللغة  ل�درا�سات  املانع  الدكتور عبدالعزيز  مع كر�س�ي 
األفًا  ع�سر  و�سبعة  واحدًا  �سور عدد )17448(  املخطوطات  ق�سم  ا�ستالم 
واأربعمائة خمطوطة من عدد من  املكتبات املتفرقة حول العامل؛ لي�سبح 
وت�سعًا  وثمامنائة  األفًا  واأربعني  ثالثًةً   )43859( املخطوطات  عدد  بذلك 
مركز جمعة  مع   التعاون  عنه  اأثمره  ما  اإليه  ي�ساف  وخم�سني خمطوطة. 
املاجد للثقافة والرتاث يف دولة االإمارات العربية املتحدة من ا�ستالم �سور 
بعقد  تقوم  والعمادة  خمطوطة.  ع�سر  واأحدى  األف  ع�سر  اأربع   )14011(
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حتالفات مع املكتبات املعنية باملخطوطات من اأجل تبادل املعلومات وتوحيد االإجراءات اخلا�سة بالفهر�سة والت�سنيف وتدريب العاملني 
وتنظيم الندوات املتخ�س�سة يف هذا االإطار. وتخطط العمادة لرفع عدد املخطوطات اإلى ما يقارب من املائة األف خمطوطة يف نهاية 

�سيف هذا العام.

عمادة �ش�ؤون املكتبات تنظم ور�شة عن ق�اعد املعل�مات للعام 2011م:
نظمت عمادة �سوؤون املكتبة ور�سة تعريفية بقواعد املعلومات اجلديدة للعام 2011، �سمن �سل�سة ور�ض العمل التي تعتزم تنفيذها يف كليات 

جامعة امللك �سعود لتعريف اأع�ساء هيئة التدري�ض والطالب بتلك القواعد وطرق ا�ستخدامها وكيفية اال�ستفادة منها يف البحوث.
وعقدت هذه الور�سة يوم االثنني 10 يناير 2011م، يف مدرج كلية ال�سيدلة يف احلرم اجلامعي بالدرعية، ال�ساعة الواحدة ظهرا، 

وهي خم�س�سة لكل من كلية ال�سيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتمري�ض، مع نقل البث اإلى الطالبات يف امللز.

معمل تعقيم املخط�طات وترميمها
�سمن امل�ساريع التطويرية التي ت�سهدها جامعة امللك �سعود ب�سكل عام، وعمادة �سوؤون املكتبات ب�سكل خا�ض اقتنت مكتبة االأمي �سلمان 
املركزية موؤخرًا معماًل متكاماًل لتعقيم املخطوطات وترميمها. وهو من اأكرب معامل الرتميم اخلا�سة باملخطوطات واأحدثها على م�ستوى 
ال�سرق االأو�سط. وميتاز هذا املعمل بتقنية عالية يف احلفاظ على املخطوطة وت�ساعد قدرة املعمل على الدقة املتناهية على الك�سف عن 
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حمتوى املخطوطة ومتييز خطوطها وحربها ومكوناتها وخامتها االأ�سلية اأو املقلدة وغي ذلك من اخلدمات املهمة يف جمال املخطوطات، 
لي�شاهم ب�شكل كبري يف احلفاظ على الرتاث العربي االإ�شالمي املخطوط.

يتكون املعمل من العديد من االأجهزة منها: جهاز التعقيم الذي يعمل بوا�سطة غاز االأوزون و ي�ستوعب  حوايل )200( خمطوطة يف الدورة 
الواحدة التي ت�ستغرق )24( �ساعة يقتل فيها احل�سرات وجميع البكتييا املتغلغلة داخل االأوراق. ومنها جهاز التنظيف الذي يقوم ب�سحب 

الغبار واالأتربة ومزود بفر�سات تقوم بتنظيف املخطوطة بعد فك جلد املخطوطة اأتوماتيكًيا.
وهناك جهاز قيا�ض احلمو�سة الذي به تتحدد درجة حمو�سة الورق وبذلك تعرف ن�سبة املحاليل الكيميائية التي تنا�سب كل خمطوطة. 
ويتبع هذا املعمل جهاز ترميم اآيل ت�سل درجة حرارته اإلى )120( درجة مئوية، وي�ستخدم لتقوية ورق املخطوطات التي مل ترمم من قبل، 

وذلك عن طريق اإ�سافة نوع خا�ض من البال�ستك فوق ورق املخطوطة لتقويتها وعزلها عن املوؤثرات الطبيعية.
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عمادة �ش�ؤون املكتبات تنظم ور�شة مل�ظفاتها عن »مفه�م اجل�دة وتطبيقاتها يف املكتبات«

يوم  اأحدهما نظري يف  بالرتتيب مع عمادة اجلودة ور�سة مدتها يومان منف�سالن،  امللك �سعود  املكتبات بجامعة  �سوؤون  نظمت عمادة 
1431/12/29 واليوم التايل تطبيقي كان يف 7 حمرم 1432ه� مبجموع �سبع �ساعات. وقّدمت الور�سة باإ�سراف د. منية عيد العبدالعزيز، 
من  جمموعة  ومب�ساركة  املروان  مرام  املعيدة  وتن�سيق  الزومان،  نورة  د.  املكتبات  �سوؤون  عمادة  وكيلة  وبح�سور  اجلودة،  عمادة  وكيلة 

موظفات مكتبة علي�سة امل�ستهدفات يف الور�سة  بلغ عددهن 23 موظفة.
وقد تناولت ور�سة تناولت مو�سوع معايي اجلودة وتطبيقها يف املكتبات، من خالل مناق�سة بع�ض التعريفات التي تناولت مفهوم اجلودة 
والتقييم بوجه عام، وتطبيقاتها يف جمال املكتبات لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات حتى ت�سل لدرجة التميز الذي يعد مثااًل يتوق اإليه كل 
من مقدمي اخلدمات وامل�ستفيدين منها على حد �سواء. وركزت الور�سة على اآليات تنفيذ اجلودة با�ستخدام العديد من االإ�سرتاتيجيات 
من اأجل حت�سني م�ستوى االأداء. ومن اأهم تلك االإ�سرتاتيجيات االهتمام بعامل اجلودة يف التخطيط والتنفيذ والتقومي مل�ساعدة املكتبات 
على توفي خدمات تلبي رغبات امل�ستفيدين، وحتقق متطلباتهم واحتياجاتهم وتفي بتوقعاتهم املعلنة وغي املعلنة �سواء داخل املكتبة اأم 
خارجها. ي�ساف اإلى ذلك، و�سع معايي املالئمة وتقومي م�ستويات االأداء للمحافظة على م�ستويات عالية من االأداء االإداري والفني من 

خالل تطبيق تلك الربامج.
وحر�ست الور�سة على و�سع يد املتدربات من موظفات املكتبة على اآلية التعرف على احتياجات اجلمهور وا�ستطالع اآرائهم، والتدرب على 
تقدمي املعلومة باحرتاف ودقة وتوفي قاعدة بيانات خا�سة بالرائدات. وانتهت الور�سة اإلى تقدمي ت�سور م�سرتك ل�سياغة روؤية املكتبة 
ور�سالتها، وو�سع عنا�سر خطة حت�سني املكتبة ونتائج تنفيذها؛ ثم تعيني معايي حمددة  ل�سبط اجلودة يف املكتبة من خالل اإعداد تقارير 

وبراهني عن االأداء و درا�سة التقومي الذاتي التي قامت بها موظفات املكتبة، ويف النهاية مت منح ال�سهادات للحا�سرات.
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تدريب امل�ظفني يف اجل�دة

اأقامت عمادة �سوؤون املكتبات بالتعاون مع عمادة اجلودة دورة تدريبية بعنوان )اأ�سا�سيات اإدارة اجلودة( ملوظفي عمادة �سوؤون املكتبات 
اأ�سرف عليها االأ�ستاذ الدكتور �سامل بن �سعيد  القحطاين وكيل عمادة اجلودة خالل الفرتة 7-1430/7/8 ه� بقاعة املحا�سرات بالدور 

الثالث من مبنى مكتبة االأمي �سلمان ويف نهاية الدورة مت توزيع �سهادات للح�سور.
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اأواًل: معار�ض الكتب: 
ا للكتب حملًيا  �ساركت العم�ادة ممثلة جلامعة امللك �سعود يف )22( معر�سً
ودولًيا؛ وقد عر�ض فيها بيع مطبوعات اجلامعة من كتب ومراجع و�سجالت 
املوؤمترات وندوات واأعداد جملة جامعة امللك �سعود بتخ�س�ساتها املختلفة 
)لالط���الع على بيانات ه�ذه املع��ار�ض، انظر جدول) 19(. وجتدر االإ�سارة 
الداخلية  الكتاب  املكتبات هو ع�سو يف جلنة معار�ض  اأن عميد �سوؤون  اإلى 

واخلارجية ممثاًل جلامعات ال�سعودية بقرار من وزارة التعليم العايل. 

تاريخ املعر�ضمكان االإقامةاملعر�ضالرقم

15-1431/3/27ه�الريا�ضمعر�ض الريا�ض الدويل للكتاب1

1-1431/4/15ه�الريا�ضمعر�ض الكتاب امل�ساحب للمهرجان الوطني للرتاث والثقافة 2

4/19-1431/5/4ه�املدينة املنورةمعر�ض  اجلامعة االإ�سالمية3

3-1431/6/20ه�الريا�ضمعر�ض الكتاب بجامعة طيبة  باملدينة املنورة 4

املعار�ض الدولية لعام 2010م:   
اجلامعة يف معار�ض الكتب الدولية 2010م 

وافق �سعادة الدكتور وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور علي الغامدي على م�ساركة اجلامعة مبعار�ض الكتاب الدولية 
2010م ممثلة بعمادة �سوؤون املكتبات لعر�ض وبيع االإ�سدارات املتميزة للجامعة، باالإ�سافة اإلى الوجود امل�ستمر للجامعة يف كافة املحافل 

الثقافية الدولية، اأ�سوة مبثيالتها من اجلامعات ال�سعودية واجلهات احلكومية.   

اأحد امل�ساركات اخلارجية – بدولة الكويت1431ه�
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ثانًيا: التبادل واالإهداء:
نظًرا ملا للجامعة من دور ثقايف بارز يف املجتمع فقد قامت اجلامعة باإهداء املطبوع�ات التي ت�سدرها اأو تتبادلها مع اجلامعات ومراكز 
البحوث واملوؤ�س�سات التعليمية والعلمية على امل�ستويات الوطنية والعربية والدولية؛ لت�سبح مطبوعات اجلامعة متاحة للباحثني والقراء يف 

خمتلف اأنحاء العامل.
وقد مت هذا العام ت�سدير مايقارب 24256 من مطبوعا من مطبوعات اجلامعة على 380 جهة من املوؤ�س�سات العلمية والتعلمية املختلفة 
)19006 كتابا و 5250 دورية(، كما مت تزويد املكتبة بحوايل 12415 مطبوعا من اإ�سدارات اجلامعات ومراكز البحوث و 2419 مطبوعًا 

واملوؤ�س�سات العلمية املختلفة واالأفراد من داخل اململكة وخارجها ت�سمل كتب ودوريات ومطبوعات حكومية وملفات �سحفية .

واجلدير بالذكر اأن مكتبة االأمي �سلمان املركزية تتبادل وُتهدي املجلة العلمية التي ت�سدرها اجلامعة بعنوان: جملة جامعة امللك �سعود 
بتخ�س�ساتها االإثنى ع�سر، وهي: االآداب، والرتبية، واالإدارة، والعلوم الطبيعية، والزراعة، والهند�سة، والعمارة والتخطيط، واحلا�سب، 

واللغات والرتجمة، وال�سياحة واالآثار،واالأنظمة والعلوم ال�سيا�سية وعلوم طب االأ�سنان.



ي
نو

لس
ر ا

قري
الت

132 

 ثالًثا: امل�ؤمترات والندوات واملعار�ض واالجتماعات الر�شمية:
داأبت عمادة �سوؤون املكتبات على امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات واالجتماعات املهنية املعنية ب�سوؤون املكتبات والتوثيق واملعلومات، على 

امل�ستويات الوطنية واخلليجية والعربية والدولية، وقد �ساركت العمادة يف الفعاليات االآتية:
-  �ساركت عمادة �سوؤون املكتبات يف االجتماع ال�سنوي لعمداء وم�سوؤويل �سوؤون املكتبات باجلامعات وموؤ�س�سات التعليم

    العايل بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية .
- امل�ساركة يف االجتماعات الدورية لعمداء �سوؤون املكتبات يف اململكة حتت تن�سيق وزارة التعليم العايل.

-  ت�سارك عمادة �سوؤون املكتبات يف ع�سوية عدد من اللجان الفنية والتنظيمية باجلامعة اأو خارجها، ومنها اللجنة الدائمة لتطوير النظم 
واحلا�سبات واللجنة الدائمة للوثائق، واللجنة العليا الدائمة ملعار�ض الكتاب الدولية بوزارة التعليم العايل، واللجنة اال�ست�سارية الدائمة 

للمكتبات، واللجنة الدائمة للن�سر العلمي باجلامعة .
-  �ساركت عمادة �سوؤون املكتبات ممثلًة جامعات ال�سعودية )عميد �سوؤون املكتبات مندوب اجلامعات ال�سعودية( يف جلنة معار�ض

    الكتاب املحلية واخلارجية بوزارة التعليم العايل التي عقدت بالريا�ض.
-  االإ�سراف على تنظيم جناح جامعة امللك �سعود يف عدد من معار�ض الكتاب بالدول   اخلليجية والعربية واالأجنبية. 

-  م�ساركة يف مهرجان اجلنادرية )معر�ض الكتاب(. 
-  االإ�سراف على جناح جامعة امللك �سعود مبعر�ض الريا�ض الدويل للكتاب لعام 2010م الذي نظمته وزارة الثقافة واالإعالم.

-  فعاليات مكتبة اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية للبنات يف امللز
-  اإقامة حفل مبنا�سبة تويل الدكتورة نوره الزومان من�سب وكيلة �سوؤون املكتبات الفرعية .

-  اإقامة برنامج اليوم التعريفي للمكتبة يف م�سرح االأق�سام العلمية تخلله )عرو�ض ، ودورات ، وم�سابقات وهدايا( .
-  ح�سور املوؤمتر ال�ساد�ض جلمعية املكتبات واملعلومات ال�سعودية »البيئية املعلوماتية االآمنة :املفاهيم والت�سريعات

     والتطبيقات ح�سور ور�سة عمل املكتبة الرقمية، البدايات والتطلعات .
-  ح�سور ور�سة عمل كيف تتخل�ض من الفو�سى يف حياتك. 

-  ح�سور املوؤمتر ال�سعودي اخلام�ض للغذاء والتغذية بعنوان »�سناعة الغذاء والرقابة والتغذية ال�سحية .
-  امل�ساركة باللقاء التعريفي اخلا�ض بطالبات الدرا�سات العليا امل�ستجدات.

-  امل�ساركة يف ور�سة عمل نحو تطوير االأداء االإداري باجلامعة .
-  زيارة )25( من طالبات جامعة االأمي �سلطان ق�سم اإدارة االإعمال ملكتبة االأمي �سلمان .
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-  زيارة جلان التقومي التطويري الرباجمي حتت اإ�سراف الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي.
-  زيارة الوفد اخلا�ض باملراجعة اخلارجية لق�سم علوم التغذية )انظر ما �سبق عن الوفود الزائرة(.

-  زيارة )48( من طالبات مدر�سة جيل امل�ستقبل الفلبينية العاملية.
  

رابعًا: التعاون املتبادل: 
ت�سارك مكتبات جامعة امللك �سعود يف االأن�سطة املكتبية على امل�ستويات الوطنية واخلليجية والعربية والدولية، وفيما ياأتي عر�ض لبع�ض 

هذه االأن�سطة:
-  م�ساركة يف االجتماعات واملوؤمترات والندوات الوطنية واخلليجية وتبادل املعلومات واخلربات فيما يتعلق باملكتبات اجلامعية 

     ومن ذلك اجتماعات عمداء �سوؤون املكتبات باجلامعات ال�سعودية واخلليجية.
-  تنفيذ متطلبات االإعارة املتبادلة بني املكتبات اجلامعية الوطنية واخلليجية.
-  تقدمي اخلربات الفنية يف اأعمال املكتبات ملن يطلبها من موؤ�س�سات املجتمع.

-  م�ساركة يف معار�ض الكتب التي تنظمها الهيئات واملوؤ�س�سات املعنية )انظر معار�ض الكتب - االأن�سطة الثقافية(.
-  تدريب طالب وطالبات درا�سات املكتبات باجلامعات واملعاهد العليا بالريا�ض تدريبًا عمليًا على العمليات الفنية واخلدمات 

    املكتبية، وب�سفة خا�سة طالب ق�سم علوم املكتبات واملعلومات باجلامعة .
-  اال�ستجابة لطلبات املنظمات والهيئات الدولية والعربية والوطنية يف التعرف على اأن�سطة واإمكانات مكتبات اجلامعة من خالل

     االإجابة عن اال�ستبانات الواردة من هذه اجلهات، وكذا من الباحثني وطالب الدرا�سات العليا.
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-  امل�ساركة يف االحتادات الدولية والوطنية واملتخ�س�سة مثل االحتاد الدويل للتوثيق FID، واالحتاد الدويل جلمعيات
.ALA وجمعية املكتبات االأمييكية ،IFLA املكتبات     

-  اإقامة عالقات ثقافية مع العديد من املوؤ�س�سات الوطنية والعربية واالإ�سالمية والدولية من خالل تبادل مطبوعات اجلامعة يف جميع 
جماالت املعرفة ويف اأ�سكالها املختلفة )الكتب، والدوريات، و�سجالت

     املوؤمترات،  واالأدلة، والن�سرات، والفهار�ض،... اإلخ(.
-  يوجد تعاون وتن�سيق خا�ض يربط بني املكتبات الطبية باجلامعة )مكتبة كلية الطب وم�ست�سفى امللك خالد اجلامعي، ومكتبة
     م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي( وبني املكتبات الطبية باململكة مثل مكتبة م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي، ومكتبة

    م�ست�سفى القوات امل�سلحة... وغيهما. 
-  ت�سوير املقاالت والدرا�سات واالأبحاث بناء على طلب بع�ض املوؤ�س�سات التعليمية والبحثية )الوطنية واخلليجية(.

-  ا�ست�سافة املقر املوؤقت للجمعية ال�سعودية للمكتبات، وذلك مببنى مكتبة االأمي �سلمان املركزية باملدينة اجلامعية.

خام�شًا: خدمة املجتمع:
اأبوابها لتقدمي اخلدمات املكتبية جلميع فئات املجتمع وتي�سي �سبل االإفادة من مقتنياتها املتعددة االأ�سكال،  - تفتح مكتبات اجلامعة 
لهم  وي�سمح  تقدمها،  التي  بالتمتع بجميع اخلدمات  لغي من�سوبي اجلامعة  وي�سمح  الب�سرية. هذا  املعرفة  وال�ساملة جلميع مو�سوعات 

كذلك اال�ستعارة بخطاب �سمان من جهات عملهم ودفع مقدار التاأمني املقرر.
- كما ي�ستفيد اأفراد املجتمع من معار�ض الكتب التي ت�سارك فيها العمادة )اأهمها معار�ض الريا�ض الدولية للكتب( حيث ميكنهم �سراء 

مطبوعات اجلامعة.
- )يوجد مراكز لبيع مطبوعات اجلامعة مبكتبة االأمي �سلمان املركزية، ومكتبة اأق�سام العلوم والدرا�سات للبنات بامللز، ومركز ثالث 
داخل مكتبة مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات بعلي�سة. هذا باالإ�سافة اإلى املركز الرئي�ض لتوزيع وبيع مطبوعات اجلامعة باإدارة اجلامعة، 

وكذلك الوكالء �سواًء يف الداخل اأو اخلارج(. 
النا�سرية هي »مكتبة كلية الدرا�سات التطبيقية و خدمة املجتمع«  - وقد خ�س�ست عمادة �سوؤون املكتبات مكتبة م�ستقلة تقع مبنطقة 

لتقدمي اخلدمات املكتبية الأفراد املجتمع. وتقوم العمادة بتزويد هذه املكتبة بالعنا�سر الب�سرية الالزمة واالأثاث املكتبي واملقتنيات. 
هذا وتقدم العمادة خدماتها الفنية يف اأعمال املكتبات والتوثيق ملن يطلبها من موؤ�س�سات املجتمع، باالإ�سافة اإلى املطبوعات التي تهديها 

العمادة لهذه املوؤ�س�سات.
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�شاد�ًشا: اأ�شب�ع املكتبة واجلامعة:
يف اإطار اأن�سطة العمادة يف ن�سر الوعي املعلوماتي لدى عموم امل�ستفيدين ومن�سوبي اجلامعة، وب�سفة خا�سة الطالب امل�ستجدين، وكذا 
اأع�ساء هيئة التدري�ض اجلدد، قامت العمادة بعد املوافقة من مدير اجلامعة  بتنظيم اأ�سبوٍع للمكتبة واجلامعة لعام 1431/1430 ه� خالل 
املدة من 1431/10/16 ه� وحتى 1431/10/28ه� وقامت اللجنة االإعالمية بالعمادة بتفعيل االأ�سبوع ، وقد عر�ض فلم وثائقي  عن املكتبة 

املركزية واأق�سامها ودورها ومدى اال�ستفادة من مقتنياتها وكيفية البحث واحل�سول على هذه املقتنيات .
وكان من بني اأهداف “اأ�سبوع املكتبة واجلامعة” تعريف الطالب امل�ستجدين وغيهم مبقتنيات مكتبات اجلامعة من م�سادر معلومات، 
ومت تعريفهم باالأن�سطة واخلدمات التي تقدمها مكتبات اجلامعة، هذا ف�سال عن اإ�سدار كثي من الن�سرات االإعالمية اجلديدة للتعريف 

مبكتبات اجلامعة واخلدمات التي تقدمها لرواد هذه املكتبات

�شابعًا: اتفاقيات التعاون:
- جامعة الفي�شل االأهلية بالريا�ض

جاءت هذه االتفاقية عرب عدد من اللقاءات بني الطرفني للتو�سل اإلى ما ميكن اأن يقدمه كل طرف لالآخر، وقد جاءت �سيغة التفاهم 
مت�سمنه تنظيم دورات يف اللغة االإجنليزية خلم�سة موظفني من العمادة يف كل ف�سل درا�سي بجامعة الفي�سل بهدف رفع م�ستواهم العام 
يف اللغة االإجنليزية؛ وت�سهيل مهمة بع�ض من�سوبي مركز هارفرد الطبي الدويل Harvard Medical International لزيارة العمادة 

وبخا�سة مكتبة كلية الطب ملعاينة مقتنياتها وخدماتها، وتقدمي بع�ض اال�ست�سارات لتح�سني وتطوير اخلدمة بها.
ومن جهة اخرى �سوف �سي�سمح لطلبة جامعة الفي�سل بزيارة مكتبات اجلامعة لالإفادة من مقتنياتها وخدماتها.

-كلية املعرفة للعل�م والتقنية االأهلية :
انطالقًا من رغبة كل من جامعة امللك �سعود ممثلة ) بعمادة �سوؤون املكتبات ( و) كلية املعرفة للعلوم والتقنية االأهلية ( يف تعزيز واأوا�سر 

التعاون بينهما ، فقد اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم بينهما بتاريخ 1431/4/15ه� ، املوافق 2010/3/31م .
واتفق الطرفان على اأن يكون االتفاق على النحو االآتي : - 

- الطرف االأول ) كلية املعرفة ( 
يلتزم الطرف االأول بتنظيم دورات جمانية يف اللغة االإجنلزية لع�سرة موظفني 10 يف كل ف�سل درا�سي 
يلتزم الطرف االأول بتنظيم دورات جمانية يف احلا�سب االآيل لع�سرة موظفني 10 يف كل ف�سل درا�سي .

- الطرف الثاين . جامعة امللك �سعود ) عمادة �سوؤون املكتبات (.
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املعلومات  قواعد  من  واال�ستفادة  املركزية  �سلمان  االأمي  مكتبة   ) 30طالب  عدد   ( بزيارة  االأول  الطرف  لطلبة  الثاين  الطرف  ي�سمح 
االإلكرتونية يومًا واحدًا من كل اأ�سبوع .

يلتزم الطرف الثاين بتقدمي خدمة االإر�ساد يف بداية كل ف�سل درا�سي من خالل �سرح كيفية ا�ستخدام قواعد املعلومات االإلكرتونية .

املركز ال�طني الأبحاث ال�شباب
قد مت االتفاق على التعاون والتن�سيق بني العمادة واملركز يف املجاالت االآتية :

-  تقوم العمادة باإر�سال قوائم اإ�سدارات اجلامعة اإلى املركز الختيار املواد التي تنا�سبه.
-  تقوم العمادة باقتناء املطبوعات التي هي حمل اهتمام املركز.

-  ت�سع العمادة املركز واحتياجاته �سمن بوؤرة االهتمام اأثناء اال�سرتاك يف قواعد املعلومات.
-  تتعاون العمادة مع املركز يف تقدمي اخلربة الالزمة الإن�ساء مركز م�سادر للمعلومات باملركز.

-  يقوم املركز بتزويد العمادة باملطبوعات واالإ�سدارات التي ين�سرها م�ستقبال.
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اأواًل: تدريب امل�ظفني خارج العمادة
اأ- التدريب داخل اململكة وخارجها:

وخدمة  التطبيقية  ال��درا���س��ات  )كلية  يف  تدريبية  دورة   )34( العام  ه��ذا  العمادة  وموظفات  موظفي  من  �سخ�سًا   )82( اجتاز 
معهد  ال��ظ��ه��ران،  وامل��ع��ادن-  للتربول  فهد  امل��ل��ك  جامعة  ال��ع��ام��ة-ال��ري��ا���ض،  االإدارة  معهد  امل��ه��ارات(  تطوير  ع��م��ادة  املجتمع، 
العزيز  عبد  امللك  جامعة  الريا�ض،  االآيل-  احلا�سب  لقيادة  ال��دويل  امل�سغل  الريا�ض،  اخلارجية  الدبلوما�سية-وزراة  الدرا�سات 
املغرب،                                                                                                                              الثقافة-  وزارة  والتنمية-م�سر،  لال�ست�سارات  العربية  املوؤ�س�سة  م�سر،  االإداري���ة-  للتنمية  العربية  املنظمة  ج��دة،   –

وذلك يف الربامج واملجاالت املو�سوعية واملهنية االآتية: 
االإنرتنت  ا�ستخدام   ، االآيل  احلا�سب  لقيادة  الدولية  الرخ�سة   ، الع�سري  ديوي  ت�سنيف   ، االإعارة   ، امل�ستويات  لكافة  االجنليزية  اللغة 
الأغرا�ض املكتبات ومراكز املعلومات، مهارات االت�سال الفعال ، التزويد ، بناء قوائم روؤو�ض املو�سوعات ، - الببليوجرافيا ، الفهر�سة 
، البحث عن املعلومات يف املكتبات  ، اختيار وتزويد الدوريات  – التقنيات املكتبية احلديثة  للكتب  الببليوجرايف  الو�سف   ، املو�سوعية 
اأ�سا�سيات يف اجلودة ، مقدمة يف احلا�سب االآيل ونظام النوافذ ، االأر�سفة االإلكرتونية ، االإنرتنت االأخ�سائي يف املكتبات واملعلومات   ،
  ، املعلومات  تكنولوجيا  ال�سكرتارية مب�ساندة  اأعمال  ، االحرتاف يف  املعلومات  لتكنولوجيا  – التخطيط اال�سرتاجية  الرقمية  املكتبات   ،
الفهر�سة االآلية – فعاليات املوؤمتر الع�سرين الحتاد املكتبات واملعلومات ، اإدارة املكاتب وذلك كما هو وا�سح  ويف اجلدول رقم )20 (
)21(.  حيث يقدم اجلدول رقم  املعوقات التي تعرت�ض �سبل اأق�سام ووحدات العمادة ويتبني من اجلدول كذلك اأن اأكرث املعوقات حدة هو 

النق�ض الوا�سح يف عدد املوظفني املتخ�س�سني ، لرفع امل�ستوى الفني لهم .
و جتدر االإ�سارة اإلى اأنه نظراً  للنق�ض الكبي يف عدد العاملني مبكتبات اجلامعة، قيا�ًسا بعدد امل�ستفيدين وحجم اخلدمات املقدمة لهم 
وتعدد االأق�سام الفنية والقاعات واملكتبات الفرعية فاإن عمادة �سوؤون املكتبات قامت باال�ستعانة بخدمات بع�ض املوظفني بعقود �سنوية 

موؤقتة .

ب- االبتعاث خارج اململكة :
ومما يذكر كذلك اأنه مت هذا العام ابتعاث اثنني من من�سوبي العمادة اإلى جامعات اأجنبية لدرا�سة درجة املاج�ستي يف تخ�س�ض املكتبات 
وعلم املعلومات، ولقد متت هذه اخلطوة بدعم كرمي من معايل مدير اجلامعة �سمن خطة اجلامعة لرفع امل�ستوى املهني واللغوي ملن�سوبي 

اجلامعة.
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ثانيا: تدريب امل�ظفني داخل العمادة:
يف اإطار تدريب املوظفني اأثناء العمل، درب عدد من املوظفني على برنامج املخطوطات ، والبث يف قواعد البيانات، وحفظ املخرجات 
وطباعتها والنظام االآيل اجلديد، ومعاجلة الن�سو�ض والنظام املايل واالإداري ) مدار( ...وغيها ، ويقوم العاملون باإدارة تقنية املعلومات 

بتقدمي هذا النوع من التدريب ، وتقوم كذلك عمادة التعامالت االإلكرتونية باجلامعة وفقا لظروف العمل وبدون مواعيد م�سبقة .

)جدول 20( بيانات الربامج التدريبية التي ح�سرها من�سوبو العمادة عام  1430/ 1431ه�

املدةا�سم الدورةم
يوم

عدد
االإدارة / املكتبة الفرعيةاملتدربني

9014اللغة االإجنليزية العامة لكافة امل�ستويات1
القاعات، العالقات العامة ،االإجراءات 

الفنية ، التطوير واجلودة ،مكتبة الطب ، املجموعات 
اخلا�سة ، التقنية 

املجموعات اخلا�سة، القاعات33االإعارة2

التوزيع ،االإجراءات الفنية ، مكتبة الطب 53ت�سنيف ديوي الع�سري3

تقنية املعلومات51الرخ�سة  الدولية لقيادة احلا�سب االآيل 4

ا�ستخدام االإنرتنت الأغرا�ض املكتبات5
كلية الطب ، القاعات ،مكتبة الطالبات بامللز،38ومراكز املعلومات

االإجراءات الفنية 

ال�سوؤون االإدارية 21مهارات االإي�سال الفعال 6

االإجراءات الفنية 121التزويد 7

االإجراءات الفنية 31بناء قوائم روؤو�ض املو�سوعات8

االإجراءات الفنية، مكتبة الطالبات بامللز 32الببليوجرافيا9
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االإجراءات الفنية31الفهر�سة املو�سوعية 10

القاعات ، االإجراءات الفنية ، التطوير واجلودة 53الو�سف الببليوجرايف للكتب11

العالقات العامة41ال�سوؤون االأمنية للمنقولني للخارج12

الو�سائل ال�سمعية 21التقنيات املكتبية احلديثة 13

القاعات31اختيار وتزويد الدوريات 14

القاعات ، تقنية املعلومات ، مكتبة53البحث عن املعلومات يف املراجع املطبوعة 15
الطالبات بامللز 

تقنية املعلومات 51برجمة تطبيقات االإنرتنت بلغة الفيجوال بي�سك 16

مكتبة الطب 121خدمة املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات 17

تقنية املعلومات ، العالقات ،ال�سوؤون االإدارية ، 46اأ�سا�سيات اإدارة اجلودة 18
التطوير واجلودة ، اخلدمات وال�سيانة 

املجموعات اخلا�سة ، املتابعة 832مقدمة يف احلا�سب االآيل ونظام النوافذ19

القاعات21اإدارة اأداء املروؤو�سني 20

مكتبة الطالبات بعلي�سة 21اجلودة وتطبيقاتها يف موؤ�س�سات التعليم العايل 21

مكتبة الطالبات بعلي�سة 21دور االأ�سرة يف تعزيز االأمن الفكري لدى االأبناء 22

مكتبة الطالبات بعلي�سة11اجلامعات ال�سعودية وحاجاتها لدور ن�سر جامعية  23
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مكتبة الطالبات بامللز،القاعات32اإدارة املكتبات ومراكز املعلومات24

مكتبة الطالبات بامللز31مهارات التعامل مع املراجعني 25

املطبوعات احلكومية51االإنرتنت الأخ�سائي املكتبات واملعلومات 26

27062      االإجمايل                                                                     

جدول) 21( جدول بيانات الربامج التدريبية اخلارجية التي ح�سرها من�سوبي العمادة عام  1430/ 1431ه�

عدداملدةا�سم الدورةم
االإدارة / املكتبة الفرعيةاملتدربني

1لبنان2االأر�سفة االإلكرتونية 1

8م�سر30املكتبات الرقمية2

1م�سر6التخطيط اال�سرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات3

االحرتاف يف اأعمال ال�سكرتارية مب�ساندة تكنولوجيا 4
3عمان – االأردن 30املعلومات

5MARC – 3م�سر25الفهر�سة االآلية

2املغرب 3فعاليات املوؤمتر الع�سرين الإحتاد املكتبات 6                                                                    

1م�سر11اإدارة املكاتب احلديثة با�ستخدام احلا�سب االآيل7

ا�سرتاجتيات التميز يف االإدارة والتغيي االإداري ومهارات 8                                                                   
1ماليزيا15التطوير امل�ستمر 

520 جهات   122االإج�مايل                   
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عدد املعامالتاجلهة ال�سادر اإليهام

39معايل مدير اجلامعة1

56�سعادة وكيل اجلامعة2

186�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي3

16�سعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة4

60�سعادة وكيل اجلامعة للم�ساريع5

19�سعادة وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية6

12�سعادة وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية7

11�سعادة وكيل اجلامعة للتخ�س�سات ال�سحية8

306الكليات 9

108العمادات امل�ساندة10

تقرير مف�شل عن املعامالت ال�شادرة وال�اردة بعمادة �ش�ؤون املكتبات
خالل الفرتة من 1431/1/1هـ اإلى 1431/12/30هـ

املعامالت ال�سادرة ح�سب اجلهة ال�سادرة اإليها:
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ح�سب ال�سهر ال�سادرة فيه:

عدد املعامالتاجلهة ال�سادر اإليهام

1586�سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني11

391االإدارة املالية12

143اإدارة امل�سرتيات13

422جهات اأخرى داخل اجلامعة 14

3273جهات اأخرى خارج اجلامعة15

445اإدارات واأق�سام عمادة �سوؤون املكتبات16

7073املجم�������������������������وع

عدد املعامالتال�سهرم

692حمرم1

727�سفر2

666ربيع االأول3

704ربيع الثاين4
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عدد املعامالتال�سهرم

579جماد االأول5

634جماد االأخر6

561رجب7

581�سعبان8

407رم�سان9

367�سوال10

707ذو العقدة11

448ذو احلجة12

7073املجم�������������������������وع

عدد املعامالتاجلهة ال�سادر اإليهام

1معايل مدير اجلامعة1

1�سعادة وكيل اجلامعة2

17�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي3

املعامالت الواردة ح�سب اجلهة الواردة منها:
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عدد املعامالتاجلهة ال�سادر اإليهام

4�سعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة4

3�سعادة وكيل اجلامعة للم�ساريع5

13�سعادة وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية6

1�سعادة وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية7

0�سعادة وكيل اجلامعة للتخ�س�سات ال�سحية8

32الكليات 9

79العمادات امل�ساندة10

2�سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني11

3االإدارة املالية12

23اإدارة امل�سرتيات13

463جهات اأخرى داخل اجلامعة 14

2898جهات اأخرى خارج اجلامعة15

175اإدارات واأق�سام عمادة �سوؤون املكتبات16

3715املجم�������������������������وع
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عدد املعامالتاجلهة ال�سادر اإليهام

353حمرم1

413�سفر2

378ربيع االأول3

471ربيع الثاين4

413جماد االأول5

326جماد االأخر6

276رجب7

223�سعبان8

198رم�سان9

171�سوال10

289ذو العقدة11

204ذو احلجة12

3715املجم�������������������������وع

ح�سب ال�سهر الواردة فيه:
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اإيرادات العمادة

134,635غرامات كتب

14,878ر�سوم ت�سوير

293,184بيع مطبوعات

442,697املجموع
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امل�ؤ�شرات االإح�شائية للمعامالت ال�شادرة وال�اردة:
املعامالت  بلغ عدد  وقد   ، العام  لهذا  وال��واردة  ال�سادرة  املعامالت  ت�سجيل جميع  على   ) االأر�سيف   ( االإداري��ة  االت�ساالت  ق�سم  يعمل 

ال�سادرة 5800 معاملة وبلغ عدد جمموع املعامالت الواردة 4115 معاملة.
                            

ثالًثا: تدريب امل�ظفني على النظام االآيل اجلديد )ي�نيك�رن(:
يف اإطار خطة العمادة املتعلقة بتفعيل النظام االآيل اجلديد )يونيكورن( وبالتعاون مع جميع الفرق التنفيذية بالعمادة كان هناك عدة 

اأن�سطة تدريبية لعدد من من�سوبي العمادة، يف اإدارات واأق�سام خمتلفة، وكان من بني هذه الدورات واالأن�سطة ما ياأتي:
تدريب من�سوبي ق�سم الفهر�سة والت�سنيف على كيفية نقل البيانات من مكتبة الكوجنر�ض، ومت العمل بالفعل يف فهر�سة املواد االأجنبية 

مبعدالت عمل ترتاوح بني 40 و 50 ت�سجيلة يومًيا. )1431/2/20ه�(   
بتكليف من العميد مت اإعداد خمطط دورة تدريبية ملديري االإدارات وروؤ�ساء االأق�سام حول الوالء التنظيمي، واالت�سال الفعال، 

رابًعا: عدد امل�ظفني وت�شنيفهم:
يبل�غ عدد العاملني مبكتبات اجلامعة عند اإعداد بيانات هذا التقرير )1431/10/10ه�( 185 موظًفا وموظفة يعملون يف 27 ق�سًما ووحدة 

ومكتبة فرعية.
يو�سح جدول )23( توزيع العاملني على االأق�سام والقاعات واملكتبات الفرعية. وُيبنَيّ اجلدول اأن عدد العاملني ال�سعوديني يبلغ ) 185( 

موظًفا وعدد العاملني غي ال�سعوديني يبلغ ) 8(
يو�سح اجلدول )24( توزيع العاملني مبكتبات اجلامعة وفًقا للموؤهالت الدرا�سية، ويبني اأن العدد االأكرب من العاملني من احلا�سلني على 
البكالوريو�ض حيث يبلغ عددهم 92 موظًفا وموظفة بن�سبة حوايل 47.7%. يليهم احلا�سلون على الثانوية العامة اإذ يبلغ عددهم 38 موظًفا 
وموظفة بن�سبة حوايل 19،7%. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن عدد العاملني احلا�سلني على دبلوم فوق الثانوية فاأعلى يبلغ عددهم 117 موظًفا 
وموظفة ون�سبتهم حوايل 60،6%. )ُيالحظ يف ال�سنوات االأخية الزيادة يف عدد احلا�سلني حديًثا على ماج�ستي املكتبات و بكالوريو�ض 

املكتبات ونظم املعلومات من اجلامعات ال�سعودية(.
فيو�سح اجلدول )اأّما 25-26( توزيع العاملني مبكتبات اجلامعة وفًقا للتخ�س�سات. يتبني من اجلدول اأن عدد املوظفني من املتخ�س�سني 
يف املكتبات واملعلومات يبلغ 92 موظًفا وموظفة بن�سبة حوايل 47.7% من اإجمايل عدد املوظفني. واأن عدد املوظفني الذين لديهم خربة 
يف املكتبات واملعلومات يبلغ 43 موظًفا وموظفة بن�سبة حوايل 22.3% من اإجمايل عدد املوظفني، اأي اأن املتخ�س�سني ومن لديهم خربة 

يف هذا املجال يبلغ عددهم حوايل 70% من االإجمايل. 
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يبلغ  وال�سعوديات  ال�سعوديني  عدد  اأن  اجلدول  من  ويتبني  للجن�سيات.  وفًقا  اجلامعة  مبكتبات  العاملني  توزيع   )27( اجلدول  ويو�سح 
 8 يبلغ  املتعاقدين  عدد  واأن  موظفة(،   39 املوظفات  )عدد  العاملني  عدد  اإجمايل  من   %95.9 اإلى  ت�سل  بن�سبة  وموظفة  موظًفا   185
موظفني بن�سبة 2.4%)بند الوفورات( وهم ميثلون اأربع جن�سيات هي امل�سرية وال�سودانية و ال�سورية والباك�ستانية )ويالحظ هنا الزيادة 

امل�سطردة يف تنفيذ �سيا�سة االإحالل خالل ال�سنوات االأخية(.

جدول )23( توزيع العاملني على االأق�سام والقاعات واملكتبات الفرعية عام 1430/ 1431ه� 

املجموعمتعاقد�سعوديالق�سم/القاعة/املكتبة الفرعيةم

24125ال�سوؤون االإدارية واملالية ومكتب العميد والوكالء وامل�سائي1

6-6تنمية املجموعات 2

21122تنظيم املواد3

1-1التطوير4

4-4وحدة متابعة الدوريات 5

5-5املطبوعات احلكومية والوثائق6

      4-4املخطوطات7

2-2الو�سائل ال�سمعية والب�سرية 8

5-5اخلدمة املرجعية واالإنرتنت9

3-3العالقات العامة واملعار�ض10

2-2الت�سوير العلمي11

3-3االإعارة12
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املجموعمتعاقد�سعوديالق�سم/القاعة/املكتبة الفرعيةم

7310تقنية املعلومات13

17-17قاعتا الكتب والدوريات14

2-2ق�سم املراجع املركزية 15

3-3ق�سم املعلومات ال�سحفية وال�سحف 16

5-5قاعة الر�سائل اجلامعية واملجموعات اخلا�سة 17

46-46مكتبة الطالبات ) علي�سه (18

415مكتبة كلية الطب وامل�ست�سفى 19

1-1مكتبة م�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعي 20

3-3مكتبة كلية طب االأ�سنان21

1-1مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية  بالدرعية )بنني(22

1-1مكتبة كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع 23

14317ق�سم التجليد 24

3-3االإهداء والتبادل  )ادارة جديدة(25

3-3التوزيع 26

4-4اجلودة و املتابعة 27

1858193االإجمايل
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جدول )24( توزيع العاملني وفقًا للموؤهالت الدرا�سية عام 1431/1430ه� يف 1431/10/10 ه� 

 الن�سبة العدداملوؤهلم
املئوية

 العدد 
الرتاكمي

 الن�سبة 
الرتاكمية

2121دكتوراه1

31،652،2ماج�ستي2

9247،79750،3بكالوريو�ض/لي�سان�ض3

2010،311760،6دبلوم فوق الثانوية4

3819،715580،3ثانوية عامة5

168،317188،6املتو�سطة6

126،218394،8االبتدائية7

105،2193100بدون8
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م�ؤ�شرات
ونتائج

يف جمال التزويد:
- مت تاأمني )12300 األف عنوان عربي جديد )15-20 ن�سخة من كل عنوان( من 190 نا�سًرا +  3560 عنوان اإجنليزي من 36 نا�سًرا اأجنبًيا(. 

- واخلطة للعام 2011 اأن يرتفع عدد العناوين اإلى 20 األف عنوان جديد. ت�ساف اإلى مقتنيات املكتبة البالغة حوايل مليونني
    ومائتي األف جملد يف مايقارب 900 األف عنوان. 

- مت تاأمني: 250 دورية عربية+ 2250 دورية اأجنبية جلميع التخ�س�سات يف اجلامعة.
-  واخلطة هي اأن يكون هناك ميزانية للتزويد بالو�سائل ال�سمعية والب�سرية من االأفالم واملقتنيات العلمية.

-  فرتة و�سول الكتاب من النا�سر اإلى الرّف، كانت �ستة اأ�سهر. و�سارت هذا العام �ستة اأ�سابيع. وفرتة عودة الكتب من العربيات
    اإلى الرفوف تق�سّلت من اأ�سبوع اإلى 24 �ساعة.

- زاد عدد املخطوطات خالل عام، 26 األف خمطوطة.

يف جمال التدريب والتعليم:
املعلومات،  قواعد  �سملت  والطالب،  للموظفني  تدريب  �ساعة   46 للموظفات+  تدريب  �ساعة   96 واملوظفات:  للموظفني  دورات  -  عقدت 

واأنظمة املكتبة، واللغة االإجنليزية.

يف جمال قواعد املعلومات:
  - عدد القواعد التي مت توريدها 37 قاعدة عاملية الأ�سهر النا�سرين يف العامل مثل: اإل�سفي، �سربينجر، وايلي، اب�سكو، بروكوي�ست،اي 
تربل e، وغيها، للم�ستخل�سات والن�سو�ض الكاملة. منها قاعدتان باللغة العربية وهما اديو�سي�ض وا�سك زاد. ت�سمل تاأمني حوايل 2200 
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دورية عاملية.
-  توفي و�سيلة للبحث املوحد متكن الباحث من البحث يف جميع القواعد املتاحه من خالل عملية بحث موحدة لتوفي الوقت واجلهد

-  من امل�سادر الهامة املتاحة املكتبة ال�سعودية الرقمية والتي ت�سم 114 األف كتاب اإلكرتوين.
- توؤمن العمادة ل� 20 جامعة �سعودية قواعد املعلومات وت�سعى اإلى املتابعة والتن�سيق على مدار العام.

يف جمال التوزيع:
- يتم توزيع مطبوعات اجلامعة داخل اململكة باالتفاق مع �سركة العبيكان للتوزيع يف جميع املكتبات التي ي�سمل التوزيع. واخلطة للعام 

القادم 2011 هي اأن يتم التوزيع يف 200 جامعة عربية، واأن يتم توفي املطبوعات يف جميع العوا�سم العربية.
- مت اإهداء جمموعة من الكتب من مقتنيات املكتبة اإلى جميع اجلامعات النا�سئة وعدد من اجلهات التي ا�ستحدثت مكتبات بلغ عددها 

29 جهة+ 32 جامعة داخل اململكة وخارجها.
- اجلهات التي نتبادل معها االإهداء بلغ عددها 45 جهة.

الطموح امل�ستقبلي:
التعليمي  الدور  تعزيز  العلمي ويف  البحث  غاية اجلامعة يف  نحقق  لكي  ما�سبق  اإلى  ت�ساف  اأخرى  اإلى حتقيق منجزات  العمادة  تطمح 

والتعلمي، ومن هذه امل�سروعات:
- توفي ملخ�ض ملليون كتاب عربي ت�سمل الغالف والفهر�ض واملقدمة واخلامتة وامللخ�ض والتعريف بالكتاب، وتوفيها اإلكرتونيًا على 

موقع العمادة؛ خالل ثالث �سنوات.
- حتويل مائة األف كتاب عربي اإلى كتاب م�سموع، وتاأليف ع�سرة اآالف كتاب م�سموع خالل �ستة اأعوام.

- التحويل الرقمي للر�سائل اجلامعية والدوريات القدمية، وجعلها يف حاوية رقمية �سخمة للمواد واالأبحاث واملخطوطات.
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- تنفيذ م�سروع »اإدارة املعرفة« الذي �سيمّكن املكتبة من جمع وت�سنيف والتفاعل مع جميع اأن�سطة اجلامعة ووثائقها وبحوثها يف خمتلف 
االأوعية املعرفية.

- تنفيذ م�سروع املداخل االأ�سا�سية للعلوم االإن�سانية وتوفيها على �سكل كتب اإلكرتونية.
- جتهيز مركز تعليمي متقدم خلدمة الطالب والباحثني.

- اإن�ساء 8 مكتبات لالأطفال، موزعة على عدد من اأحياء مدينة الريا�ض.
- تاأ�سي�ض جملة علمية متخ�س�سة باملراجعات النقدية للكتب والدرا�سات العلمية.

اأوعية معرفية  املكتبة من  التطبيقي، بحيث ترتجم ما ت�سّمه  باملعنى  ا�ستك�سافية  بوابة  للعمادة لكي تكون  االإلكرتونية  البوابة  - تطوير 
وحاويات علمية متنّوعة املحتوى ومتعّددة الهيئات وخمتلفة االإطار، وما ت�سّمه من اأن�سطة وبرامج، مع ت�سييد حاوية »ميتاداتا« �ساملة لكافة 
موارد املكتبة وتوحيد مداخلها، وربطها باالأنظمة االآلية للجامعة باأكملها حل�ساد �سجالت املواد وا�سرتجاعها ح�سب موا�سفات االإطار 
امل�ستخدم لدعم خدمة البحث النطاقي. ي�ساف اإلى ذلك، بناء اأدّلة املو�سوع واملقرر اجلامعي على �سكل هياكل مفتوحة للتخ�س�سات 

التي ُتقّدمها اجلامعة مع اإثرائها بكاّفة املوارد التي تقتنيها العمادة وفق دليل األفبائي.
- اإن�ساء مركز تعليمي خلدمة الطالب والطالبات يف اإجراء البحوث والعرو�ض وتطوير اآدائهم العلمي يف التعّلم والتوا�سل.
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قات والحلول المقترحة المعوِّ
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قات واحلل�ل املقرتحة املع�ِّ

اأواًل: املع�قات:
ترتكز املعّوقات الرئي�سة مبكتبات اجلامعة يف حمورين:

املح�ر االأول: امل�ارد املالية:
 هناك دعم ا�ستثنائي حتظى به العمادة من معايل مدير اجلامعة مبا يذلل كثيًا من ال�سعوبات . على اأن ثمة نق�سًا يف املقتنيات من 
الناحيتني املو�سوعية والعددية. وب�سبب عدم وجود ميزانية �سنوية منا�سبة ومعروفة م�سبًقا يوؤدي اإلى عدم القدرة على توجيه املوارد وفًقا 

الأف�سل القنوات.
وقد بلغ اإجمايل املن�سرف هذا العام مبلغ 21.129.718 ريااًل   

وتاأمل العمادة اإعادة النظر يف تقدير املخ�س�سات املالية للمكتبات، مبا ينا�سب الزيادة امل�ستمرة يف عدد امل�ستفيدين من مكتبات اجلامعة 
على االأخ�ض الطلبة والطالبات؛ ومبا ينا�سب تنوع التخ�س�سات املو�سوعية والبحث العلمي باجلامعة، وما يواكب امل�سروعات التطويرية 

التي تنه�ض بيها العمادة، اإ�سافة اإلى ارتفاع ا�سعار م�سادر املعلومات بوجه عام واالأجنبية بوجه خا�ض.

املح�ر الثاين: الت�ظيف:
 هناك ثبات ن�سبي يف اأعدد املوظفني يف ال�سنوات االأخية يف الوقت الذي يتزايد فيه عدد امل�ستفيدين، و يتزايد عدد املقتنيات وجماالت 
اخلدمات. ومما ينبغي االإ�سارة اإلى احلاجة املا�سة لزيادة عدد العاملني من اجلن�سني مبكتبات اجلامعة، والرتكيز على الزيادة النوعية 
املتخ�س�سة يف جماالت املكتبات والتوثيق واملعلومات وا�ستخدامات احلا�سب االآيل، اإ�سافة اإلى تاأهيل العاملني الإجادة اللغة االإجنليزية       

واحلا�سب االآيل. _وحتتاج العمادة كذلك اإلى املرونة يف اأنظمة ولوائح تدريب املوظفني داخلًيا وخارجًيا.
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 جدول )28( بيان املعّوقات باأق�سام ووحدات العمادة

نوع امل�سكلةالق�سم/القاعة/الوحدةم

12345678910املكتبة الفرعية
***تنمية املجموعات1
***تنظيم املواد2
*******التطوير3
**وحدة متابعة الدوريات4
*املطبوعات احلكومية5
*****املخطوطات6
******الو�سائل ال�سمعية…7
العالقات العامة واملعار�ض8
****الت�سوير العلمي9

**االإعارة10
*تقنية املعلومات11
***قاعتا الكتب والدوريات12
****قاعة املراجع13
***اخلدمة املرجعية واالإنرتنت14
***ق�سم املعلومات ال�سحفية15

**قاعة الر�سائل واملجموعات16

*****مكتبة الطالبات )امللز(17
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نوع امل�سكلةالق�سم/القاعة/الوحدةم

******مكتبة الطالبات )علي�سه(18

**مكتبة كلية الطب وامل�ست�سفى19
*****مكتبة م�ست�سفى امللك عبدالعزيز20
****مكتبة طب االأ�سنان21
****مكتبة العلوم الطبية22
****مكتبة كلية الدرا�سات....23
*****ق�سم التجليد24
****ال�سوؤون االإدارية25
****ق�سم التبادل واالإهداء26
**اإدارة التوزيع27

1799164247431اإجمايل

2- نق�ض املوارد املالية  3- نق�ض املقتنيات 1- نق�ض املوظفني  
5- نق�ض املواد املكتبية  6- رفع امل�ستوى الفني  4- نق�ض املعدات التقنية  

8- نق�ض اإمكانات التجليد  9- م�سكالت مالية/اإدارية  7- �سيق املكان املخ�س�ض  
10- اأخرى 
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ثانًيا: احلل�ل املقرتحة:      
اجلامعة. ملكتبات  ومتنامية  كافية  ميزانية  •  و�سع 

االأخ��رى  والتخ�س�سات  االإجنليزية  واللغة  االآيل  واحلا�سب  واملعلومات  املكتبات  جم��االت  يف  املتخ�س�سني  العاملني  زي��ادة   •
امل�ساعدة.

املتخ�س�سة داخلًيا وخارجًيا. التدريبية  الدورات  خالل  من  العاملني  كفاءة  •  رفع 
من�سوبي العمادة من خالل االبتعاث للخارج، اأو االلتحاق باإحدى الكليات للح�سول على  لبع�ض  االإجنليزية  اللغة  م�ستوى  • رفع 

دبلوم يف اللغة االإجنليزية.
التدري�ض ح�سب التخ�س�سات املختلفة الإثراء املكتبة . هيئة  اأع�ساء  ببع�ض  • اال�ستعانة 
واملعلومات واحلا�سب االآيل. املكتبات  جمايل  يف  احلديثة  التقنيات  من  املزيد  •  توفي 

الفرعية. املكتبات  م�ساحة  •  زيادة 
حتتاجها مكتبات اجلامعة وموظفوها. جديدة  وظائف  •  ا�ستحداث 

اخلطة اخلم�سية ملكتبات اجلامعة. لتنفيذ  الالزمة  االحتياجات  توفي  على  •  العمل 
•  توظيف عدد من املتعاقدين على وظيفة اأ�ستاذ م�ساعد، وحما�سر لال�ستفادة من خرباتهم .

حما�سرين . بوظائف  �سعوديني  مواطنني  تعيني  خالل  من  الوطنية  الكفاءات  •  اجتذاب 
 

وباهلل التوفيق
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الهيكل التنظيمي لعمادة �ش�ؤون املكتبات 

مكتبة الطالبات بعلي�شة

مكتبة الطالبات بامللز
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جلنة اإعداد التقرير ومراجعته:

اأواًل: جلنة االإعداد:
رئي�ًسا اأ. خالد بن اأحمد الركبان، امل�سرف على وحدة التطوير بالعمادة   
مقرًرا اأ. اأحمد بن �سالح اجلطيلي، م�ساعد مدير ال�سوؤون االإدارية واملالية   
ع�سًوا د. اأ�سامة لطفي، رئي�ض ق�سم النظم واملعلومات     
ع�سًوا اأ. عبداهلل بن حممد اخل�سي، وحدة التطوير واجلودة    

ثانيًا: جلنة املراجعة:
رئي�ًسا د. عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سمري، وكيل العمادة للتطوير واجلودة       
ع�سًوا د. عبداهلل عبداهلل حجازي، ع�سو هيئة التدري�ض بالعمادة          
ع�سًوا اأ. فهد بن عبدالعزيز اجلديد، مدير اإدارة تقنية املعلومات         
ع�سًوا اأ. اإبراهيم بن هادي �سرور، مدير اإدارة خدمات امل�ستفيدين   
مقرًرا اأ. �سالح بن حممد احل�سّياين، مدير اإدارة العالقات العامة واملعار�ض   

ثالثًا: جلنة املتابعة والتن�سيق:
رئي�ًسا د. نورة بنت زومان الزومان           
ع�سًوا اأ. مرام بنت  حممد املروان      
ع�سًوا اأ. منية بنت �سالح الزهراين      
ع�سًوا اأ. منال بنت اأحمد الدعف�ض      
ع�سًوا اأ. رنا بنت �سعيد اآل �سقر      
ع�سًوا اأ. نوف بنت علي الغامدي      

االإ�سراف:  وحدة التطوير بالعمادة• 
االإخراج:  اإدارة العالقات العامة بالعمادة• 
الت�سوير: عبداهلل اخل�سي  .  مقرن العتيبي• 
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