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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 5 كلمة العميد

 7 مقدمة عن العمادة: القسم األول  

 11 اللجان والهيكل التنظيمي: القسم الثاني 

 11 المقتنيات : القسم الثالث

 35 اوانجازاتهالخدمات الفنية والمكتبية والمعلوماتية :القسم الرابع 

 51  القوى العاملة: س خامالقسم ال

 74 االجتماعية التعليمية واألنشطة الثقافية و:  القسم السادس

 15 مؤشرات األداء :  القسم السابع

 11 (طموحات العمادة )المشروعات المستقبلية : القسم الثامن 
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 فهرس الجداول

 الصفحة االسم رقم الجدول
 02 هـ1341/1341 عام طريق الشراء أو اإلهداء خالل الواردة للمكتبة عن الكتب عدد  1
 01 هـ1340/ 1341حتى العام 1300الزيادة السنوية في عدد الكتب منذ عام   1
 23 هـ1341/1340أعداد الكتب العربية واألجنبية المقتناة في مكتبات الجامعة موزعة على الموضوعات خالل العام   4

 24 هـ1341/1340المقتناة في مكتبات الجامعة موزعة على المكتبات خالل العام أعداد الكتب العربية واألجنبية   3
 25 هـ 1340/ 1341عدد الدوريات العربية واألجنبية بمكتبات الجامعة للعام   5
 26 هـ 1340/ 1341عدد المطبوعات الحكومية بمكتبات الجامعة للعام   6

 07 1340/ 1341عدد المخطوطات المقتناة بمكتبات الجامعة للعام   7
 08 هـ 1340/ 1341عدد المطبوعات النادرة بمكتبات الجامعة للعام   8
 09 هـ 1340/ 1341بمكتبات الجامعة للعام  الجامعية الرسائل عدد  9

 42 هـ 1340/ 1341بمكتبات الجامعة للعام  الفيلمية المصغرات عدد  11
 42 هـ  1340/ 1341الصحف المحلية بمكتبات الجامعة للعام  عدد  11
 41 هـ 1340/ 1341بمكتبات الجامعة للعام  والبصرية السمعية المواد عدد  11

 44 هـ1341/1340للعام ( النظام اآللي) المفهرسة آلياً  عدد أوعية المعلومات في مكتبات العمادة  14
 43  هـ1341/1340 لعام المعلومات أوعية لشراء المنصرفة المبالغ إجمالي  13
 47 هـ1341/1340المساحة وعدد المقاعد بمكتبات الجامعة خالل العام   15

 48 هـ1341/1340عدد رواد مكتبات جامعة الملك سعود حسب التقدير االلكتروني خالل العام   16
 49 هـ 1341/1340توزيع الخدمات المرجعية المباشرة للعام   17
 32 هـ 1341/1340توزيع الخدمات المرجعية غير المباشرة للعام   18
 31 هـ 1341/1340للعام  التصوير العلميتوزيع خدمات   91

 34 هـ 1341/1340توزيع خدمات اإلعارة للعام   02
 39 هـ 1341/1340اإلهداء والتبادل خالل العام   09
 20 هـ 1340/ 1341توزيع أجهزة الحاسب على الكليات والمكتبات الفرعية للعام   00
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 24 هـ 1341/ 1341تركيب وصيانة األجهزة اآللية خالل العام   02
 23 هـ1341/ 1341 الدراسي العام خالل الجامعة بمكتبات واألقسام المكتبات على الشبكة ونقاط الكبائن توزيع  02

 29 هـ 1432/ 1431توزيع الموظفين على األقسام والقاعات والمكتبات الفرعية عام   02
 20 هـ 1432/ 1431للتخصصات والخبرة في مجال المكتبات عام  وفقاً  العاملين أعداد  02
 24 هـ1341/ 1341وفقًا للمؤهالت الدراسية عام  العاملين أعداد  02

 23 هـ1340/ 1341  داخل المملكة عام العمادة منسوبي حضرها التي التدريبية البرامج  02
 27 هـ1341/1340الدورات التدريبية التي نظمتها العمادة  لعام   01
 28 هـ1340/ 1341  خارج المملكة عام العمادة منسوبي حضرها التي التدريبية البرامج  22

 72 هـ1341/1340العام  إليها خالل الصادرة الجهة المكتبات حسب شؤون عن عمادة  الصادرة عدد المعامالت  29
 71 هـ1341/1340العام  الشهر خالل المكتبات حسب شؤون عن عمادة  الصادرة عدد المعامالت  20
 70 هـ1341/1340العام  الواردة منها خالل الجهة المكتبات حسب شؤون لعمادة  الواردة عدد المعامالت  22

 74 هـ1341/1340العام  الشهر خالل المكتبات حسب شؤون لعمادة  الواردة عدد المعامالت  22
 72 هـ1341/ 1341 عام العمادة فيها شاركت التي المحلية الكتب عدد معارض  22
 72 هـ 1341/1341 لعام الجامعة فيها شاركت التي الدولية الكتب عدد معارض  22

 78 هـ 1341/1341 الرئيسية لعام الجامعة لمكتبة والزيارات الوفود عدد  22
 81 1341/1341 للعام العمادة فيها وشاركت نظمتها التي( والمشاركات النقاش وحلقات المحاضرات)  الثقافية الفعاليات  22
 80 هـ1341/1340ورش العمل التي نظمتها العمادة لعام   21

 82 مؤشرات األداء لمكتبات جامعة الملك سعود  22
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 كلمة العميد 

 

هـ والذي يعترب حصيلة للعديد من اجلهود واالجنازات  1341/1341يشرفين تقديم التقرير السنوي لعمادة شؤون املكتبات للعام 

ويسعدني بهذه املناسبة أن أعرب عن .قامت بها العمادة لتحقيق رسالتها وأهدافها ، ومبا حيقق رسالة وأهداف جامعة امللك سعود  والنشاطات التى

والتقدير ملعالي على جهودهم املتميزة ، كما يسرني أن أعرب عن عميق الشكر  تشكري وامتناني جلميع منسوبي عمادة شؤون املكتبا

متمنيًا للجميع  للعمادة مدير اجلامعة ، وأصحاب السعادة وكالء اجلامعة ومجيع املسئولني باجلامعة على دعمهم املستمر /األستاذ الدكتور

 .، وأقدم شكري اجلزيل لوحدة التطوير بالعمادة للجهد املبذول يف أعداد التقريراملزيد من التقدم والنجاح

 

 شؤون املكتبات  عميد

 سعود بن ليلي الرويلي/د
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 التقرير عن

 

 عمادةال وكيلبرئاسة  جلنة شكلت حيث هـ1341/1341 اجلامعي العام نهاية بعد مباشرة العمادة السنوي التقرير بإعداد البدء مت

وأقسام العمادة املختلفة إضافة إىل املكتبات الفرعية  حيث مت  تإدارا من العالقة ذات البيانات مجع مت وقد. إلعداد التقريرواجلودة  للتطوير

 تعريفا التقريرالقسم األول من يتضمن . احلالي لعمادة شؤون املكتبات مثانية أقسام  رالتقري يتضمنو. التقرير هذا يف وعرضها هاوترتيب هاحتليل

املوجودة مبكتبات  يف القسم الثالث املقتنيات التقرير يستعرض كما. لجانالقسام وواأل التنظيمي يكل، أما القسم الثاني فيعرض اهل عمادةبال

اليت اخلدمات الفنية واملكتبية واملعلوماتية  التقرير يعرض بينما يف القسم الرابع. اجملالواالجنازات اليت حتققت يف هذا وفروعها اجلامعة 

 واملوظفني عن القوى العاملة تفصيليةال إلحصائياتكما يعرض التقرير ا. واالجنازات اليت حققتها عمادة شؤون املكتبات تقدمها العمادة 

 اليت والفعاليات األنشطة التقرير يستعرض ذلك، إىل باإلضافة  .ة البشرية يف القسم اخلامساالجنازات اليت حتققت يف جمال التنميوبالعمادة 

، وأخريًا املشروعات املستقبلية يف القسم السابعيف القسم السادس، ثم مؤشرات األداء لعمادة شؤون املكتبات   العام خالل عمادةال رحاب يف متت

 .يف القسم الثامن 
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 حقائق وأرقام : مكتبات الجامعة
 

 مع بداية إنشاء الجامعة    م7591/ هـ 7711أُنشئت عام  أول مكتبة بالجامعة ◄

 .مكتبة، باإلضافة إلى مكتبات فروع الجامعة خارج منطقة الرياض 71 عبر تاريخها عدد المكتبات التي أنشأتها الجامعة ◄

 .تشرف على جميع شؤون المكتبات وتعمل على تحقيق أهدافها. م7514/ هـ 7754أُنشئت عام  عمادة شؤون المكتبات ◄

  مكتبات فرعية 1+ مكتبة مركزية بالمدينة الجامعية  العدد الحالي لمكتبات الجامعة بالرياض ◄

 مكتبات للرجال 7/ مكتبات للطالبات  7

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

 وغيرهم المعلوماتية والخبرات المساعدة والفنيينفي مجال من المتخصصين وذوي الخبرة وموظفة موظًفا  252 العدد الحالي للعاملين ◄

الفهارس  –الفهرس اآللي  –العشري  ديوي تصنيف –التقنين الدولي للوصف الببليوجرافي  –الرفوف المفتوحة  النظم الفنية المّتبعة ◄
 .البطاقية

 .من مختلف أوعية المعلومات ومادة مجلًدا  2147221   عنواًنا تقع في 077279 إجمالي عدد المقتنيات ◄

 :تقنية المعلومات ◄

 :النظام اآللي -

 اإلنترنت -

 نظام يونيكورن اآللي  

 والنصوص الكاملة للمستخلصات بياناتاعدة ق 45االشتراك في 

 والمكتبات الفرعية باألقسام والقاعات نقطة شبكة 856

تمون من أبناء الوطن لمها( + وموظف وعضو هيئة تدريسطالب ( 750999 حوالي)الجامعة   منسوبو المستفيدون من مكتبات الجامعة ◄
 .(من خارج الجامعة) المقيمينو

 
 : الجامعة على اإلنترنتالعمادة ببوابة يمكن الحصول على بيانات تفصيلية من موقع * 

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

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




 

 :مقدمة

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

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

 

 :العمادة نشأة

 كانت أن بعد الجامعة، مجلس في ممثل أكاديمي كيان الجامعة لمكتبات وأصبح  (.م4391) هـ4931 عام سعود الملك بجامعة المكتبات  عمادة أنشئت      
 وفرعية، مركزية مكتبات من عليه تشتمل بما الرياض، بمدينة بالجامعة المكتبات شؤون جميع على ًاوإداري ًافني العمادة وتشرف "المكتبات بإدارة ُتعرف إدارة

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

 . وخدماتها المكتبات
 

 : الرؤية

 " عربيًا واألفضل عالميًا المتميزة األكاديمية  المكتبة كونت أن" 
 

 : الرسالة

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

 :يلي فيما القيم ه ه وتتمثل العمادة مسار تحدد التي القيم من مجموعة إلى ورسالتها اإلستراتيجية رؤيتها تحقيق  في العمادة تستند 
 .الجودة .1
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 .التميز .2

 .العمل الجماعي .3

 .التحفيز .4

 . االلتزام .5

 .الشفافية والمساءلة .6

 .المراقبة ال اتية .7

 .التطوير المستمر .8

 .الجدية .9
 

 العمادة أهداف -5

  :التالية األهداف تحقيق إلى العالقة  ات الجهات مع التنسيق خالل ومن المكتبات شئون عمادة تسعى
  .المعلومات ومصادر  الجامعة مكتبات لتطوير للمكتبات العالمية الجودة معايير تطبيق .1

 . الجامعة لمكتبات إلكترونية بيئة نحو التحول  .2

 . والمعلومات المكتبات مجال في العمادة منسوبي لقدرات المستمر التطوير .3

 .  المكتبة من للمستفيدين المعلومات خدمات خالل من العلمي البحث ودعم المضافة القيمة نمو  .4

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

والهيكل التنظيمي  اللجان  

 

 

 

 :قرارًا بتعيين الجامعة مدير الدكتور األستاذ معالي أصدر
 
 .هـ62/9/4196 من اعتباًرا المكتبات لشؤون عميًدا  الرويلي الغشم رجاء ليلي بن سعود/  الدكتور -

 . سنتين لمدة هـ4194/ 1/ 9 من اعتباًرا بالعمادة والجودة للتطوير وكياًل الشمري عبد اهلل بن نعبد الرحم/ كتورالد -

 والباحثين التدريس هيئة أعضاء من الجامعة لمنسوبي والبحث المعرفة متطلبات لتواكب الجامعة مكتبات أداءب النهوض جلأمن و
 رقمالقرار  الجامعة مدير الدكتور األستا  معالي أصدر ،الهدف ه ا لخدمة المختلفة المعلومات أوعية وتوفير، والطالب

 على وبناًء. وفروعها المركزية سلمان األمير ةلمكتب الدائمة االستشارية اللجنة بتشكيل هـ61/8/4161 بتاريخ 6142396444
 اللجنة تشكيل إعادة تم اللجنة، تشكيل إعادة باقتراح هـ4/8/4160 وتاريخ 6068303693 رقم المكتبات شؤون عمادة خطاب

 :من كلاالستشارية لتضم في عضويتها 
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 اللجنة االستشارية الدائمة لمكتبات الجامعة: أواًل 
 :وتضم في عضويتها كل من  

 1 المكتباتشؤون  عميد ا  رئيس
ا للرئيس  2 المكتبات شؤونعميد  وكيل نائب 

 3  للشؤون األكاديمية الطبكلية  وكيل عضوا  
 4 الجامعة لشؤون القوى البشرية مديرمعالي  مستشار عضوا  
 5 للشؤون األكاديمية الهندسةكلية  وكيل عضوا  
 6 للشؤون األكاديمية التربيةكلية  وكيل عضوا  
 7 الطالب شؤونعمادة  وكيل عضوا  
 8 للشؤون األكاديمية العلومكلية  وكيل عضوا  
 9 العليا الدراساتعمادة  وكيل عضوا  
 11 العلمي البحثعمادة  وكيل عضوا  
 11 (اإلدارة العامة للحاسب اآللي ونظم المعلومات) التطبيقاتقسم  مدير عضوا  
 12 والمعلومات المكتباتعلوم  قسم عضوا  
 11 والمعلومات المكتباتعلوم  قسم عضوا  

 
 :  ومن أهمهاعدة لجان داخلية بالعمادة تشكلت  كما

  لجنة دراسة الهيكل التنظيمي للعمادة -4

 :ومهمتها دراسة وضع الهيكل التنظيمي للعمادة وتحديد مهام كل مسمى وظيفي، وتضم في عضويتها كل من  هـ ، 92/2/9220تشكلت بتاريخ    
 

  
 ًً ً  3 المكتباتشؤون  عميد رئيسا
 2                                                      وكيل العمادة للتطوير والجودة   عضواً 
 1                                                    مدير النظام اآللي    عضواً 
 4                                                  والمالية اإلدارية الشؤون إدارة مدير عضواً 
 5 مشرف وحدة التطوير    عضواً 
 7 مشرف وحدة الجودة   عضواً 
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  : التعليمية المقصورات لجنة -0

ووضع آلية الستخدام  ،بمكتبة األمير سلمان المركزيةهـ، ومهمتها وضع تصور كامل لتطوير المقصورات التعليمية 5/11/1432تشكلت بتاريخ   
 :المقصورات التعليمية للمستفيدين، وتضم في عضويتها كل من  

 
 
 
 
 
 
 :لجنة االثاث المستبعد -2

      واستبعادها إلى  المركزية، األجهزة غير الصالحة والمستبعدة في مكتبة األمير سلمانوهـ، وتقوم بجرد جميع األثاث 5/11/1432تشكلت بتاريخ    
 :مستودعات الجامعة، وتضم في عضويتها كل من

 

  

 ًً ً  3                                                  والمالية اإلدارية الشؤون إدارة مدير رئيسا

 2 مشرف المكتبات الفرعية عضواً 

 1 مدير إدارة خدمات المستفيدين عضواً 

 ًً ً  3                                                  والمالية اإلدارية الشؤون إدارة مدير رئيسا
 2 مشرف وحدة التطوير    عضواً 
 1                              مدير إدارة العالقات العامة   عضواً 
 4 مدير إدارة تقنية المعلومات                      عضواً 
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 :لجنة الكتب المستبعدة -4

هـ، ومهمتها حصر وتحديد العدد اإلجمالى للكتب المستبعدة، ووضع تصور لكيفية استبعاد الكتب، وتضم في 2/99/9220تشكلت بتاريخ    
  :عضويتها  كل من

 ًً ً  3                                                      وكيل العمادة للتطوير والجودة   رئيسا

 2                                                          مستشار وحدة التطوير والجودة    عضواً 

 1 مستشار العمادة للمخطوطات    عضواً 

 4                                  مشرف المكتبات الفرعية    عضواً 

 5                                  مدير إدارة اإلجراءات الفنية      عضواً 

 
 :بالعمادة اللجنة الدائمة التنفيذية للمشاريع التطويرية -2

ا يكفل ، ومخاطبة اللجان ذات العالقة بالجامعة بمبالعمادةومهمتها تنسيق ومتابعة تنفيذ المشاريع التطويرية ، هـ92/99/9220تشكلت بتاريخ    
 :، وتضم في عضويتها كل مننجاح وتنفيذ تلك المشاريع

 ًً ً  3 المكتباتشؤون  عميد رئيسا

 2                                                      والجودة   للتطوير  وكيل العمادة  عضواً 

 1     مشرف المكتبات الفرعية عضواً 

 4                                  مدير إدارة تقنية المعلومات      عضواً 

 5                                      اإلجراءات الفنية إدارة مدير  عضواً 

 7 العميد مدير مكتب عضواً 
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 : لجنة ترشيح الدورات التدريبية الخارجية والمعارض  -2

الداخلية  للمعارضترشيح آلية الوالخارجية، الداخلية وومهمتها وضع آلية للترشيح للدورات التدريبية هـ، 02/99/9220تشكلت بتاريخ   
 :من  وتضم في عضويتها كل  ضع معاييرترشيح الموظفين المتميزين،و، ووالخارجية

 ًً ً  3                                                      وكيل العمادة للتطوير والجودة   رئيسا

 2                                                  والمالية اإلدارية الشؤون إدارة مدير عضواً 

 1 مشرف وحدة التطوير    عضواً 

 4                                      والتوزيع والبيع اإلهداء إدارة مدير عضواً 

 5                                      والمعارض العامة العالقات إدارة مدير عضواً 

 7                                  المشرف على قسم المعارض     عضواً 
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 الهيكل التنظيمي للعمادة -
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 الكتـــــــب: أواًل
 :ـ ه4194/1432عام نهاية حتى الجامعة بمكتبات المقتناة الكتب عدد مجمل بلغ وقد ، التخصصات جميع في البشرية للمعرفة األساسي الرصيد الكتب تمثل

 : كالتالي موزعة مجلًدا 1492623 في تقع ، واألجنبية العربية الكتب من عنواًنا 439249  -
  .العربية الكتب من مجلًدا 831588 في تقع عنوانًا  162437 -
 .مجلًدا من الكتب األجنبية  661135عنوانًا تقع في  276812 -

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

 اإلهداء أو الشراء طريق عن هــ0340/ هـ0341 عام المكتبة إلى الواردة الكتب-9

 عن طريق الشراء  - أ

 :موزعة كالتالي مجلدًا   67911في تقع  عنوانًا 9111بلغ إجمالي الكتب الواردة عن طريق الشراء 
 .مجلدًا  58311في تقع  عنواًنا باللغة العربية 5111 -

 .مجلدًا  9611في تقع  األجنبية ةعنواًنا باللغ4111 -      
 عن طريق اإلهداء  -ب

 :مجلدًا موزعة كالتالي   11981في تقع عنوانًا  3111 هداءبلغ إجمالي الكتب الواردة عن طريق اإل
 .مجلدًا  8511في تقع  عنواًنا باللغة العربية2411 -

 . يبين عدد الكتب الواردة للمكتبة سواء عن طريق الشراء أو اإلهداء (4)جدول و. مجلدًا 2481في تقع  األجنبية ةعنواًنا باللغ711 -      
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 الكتب العربية واألجنبية بالمكتبة 

كتب عربية شراء 
 (عنوان)

كتب عربية شراء 
 (نسخ)

كتب عربية إهداء 
 (عنوان)

كتب عربية إهداء 
 (نسخ)

 

  (4) جدول
 هـ4194/4196 عام خالل الواردة للمكتبة عن طريق الشراء أو اإلهداء الكتب عدد    

 المجموع أجنبيةكتب  كتب عربية النوع
 نسخة عنوان نسخة عنوان نسخة عنوان

 67900 9100 9600 4000 58300 5100 شراء
 11981 3111 2481 711 8511 2411 إهداء

 78281 12211 12181 4711 66811 7511 اإلجمالي
 

 
 المفهرسة آلًيا الموادإجمالي عدد -0
 : هـ 1432/ 4194نهاية  وحتى يونيكورنالتي تمت فهرستها آليًا وفق نظام  الموادبلــغ مجمل عدد   
 :مجلدًا موزعة كالتالي  9812.861تقع في  عنواًنا  813.485 -
 . مجلدًا 711.668تقع في عربًيا  عنواًنا  247.371 -
 .ًمجلدا  983.117تقع في  عنواًنا أجنبًيا  675.692 -

 . هـ1432/ 4194حتى 1421الزيادة السنوية في عدد الكتب من  عام  يوضح( 2)جدول .  كتاباً رقميًا(  441333 )عدد الكتب اإللكترونية بلغ  -
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  (2)جدول 
 هـ4192/ 1431العام حتى 4123الزيادة السنوية في عدد الكتب من  عام 

 المجمــــوع الكتب األجنبية الكتب العربية السنة
 مجلد عنوان مجلد عنوان مجلد عنوان

 1181688 328611 613235 238927 577853 89691 1421قبل 

63/4164 9482 46619 4194 6940 1249 41008 

64/4166 0000 49864 9928 1392 3969 48939 
66/4169 43326 61093 4039 6288 46000 69648 
69/4161 43966 43243 1199 2693 41930 60883 
61/4160 43828 69489 8939 44381 43490 90429 
60/4162 2336 41932 6033 6308 3034 49901 
62/4169 9996 42332 9339 9988 41823 61981 
69/4168 6931 0139 4413 4089 9811 9381 
 5864 2932 154 77 5711 2855 هـ29/1431
 55541 6828 5111 2711 51541 4121 هـ31/1431
 78281 12211 12181 4711 66811 7511 هـ31/1432

 1492623 439249 661135 276812 831588 162437 اإلجمالي
 %5.5 %1.8 %1.5 %1.2 %11.5 %2.6 الزيادة نسبة 
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 هـ13/3412 هـ19/3413 هـ20/3419 27/3422 27/3427 25/3427 24/3425 21/3424 22/3421 23/3422 29/3423 30/3429

 1432حتى  1420الزيادة السنوية في أعداد الكتب من 

 مجموع كتب مجلد مجموع كتب عنوان كتب أجنبية مجلد كتب أجنبية عنوان كتب عربية مجلد  كتب عربية عنوان
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 (3)جدول 
 هـ1431/1432خالل العام  أعداد الكتب العربية واألجنبية المقتناة في مكتبات الجامعة موزعة على الموضوعات

 
 
 
 
 

المعارف  البيان  نوع الكتب
 العامة

العلوم  الدين الفلسفة
 االجتماعية

العلوم  اللغات
 الطبيعية

العلوم 
 التطبيقية

الجغرافيا  األدب الفن
 والتاريخ

 الجملة

                                  كتب عربية 
 عنوان

7594 9917 77419 79797 9776 5994 71775 7175 77641 77767 797471 

 177911 777417 769747 71116 55719 91771 71619 711914 799576 77776 77176 مجلد 

 719177 74176 71666 76671 56471 96916 1967 97741 7717 1945 77711 عنوان كتب أجنبية

 997679 76197 99599 71977 771575 747176 79176 761117 9115 79941 79161 مجلد 

 475745 71677 96641 77199 761991 96774 77577 11966 79141 74777 79797 مجموع العناوين

النسبة إلى مجموع العناوين 
)%( 

7.91% 7.74% 1.75% 76.79% 7.71% 77.17% 74.17% 7.77% 77.75% 1.47% 399% 

 7457977 744774 717751 79967 771779 766691 97119 759499 797115 41191 96471 مجموع المجلدات

النسبة إلى مجموع المجلدات 
)%( 

7.71% 7.71% 76.57% 75.19% 4.71% 77.46% 77.77% 7.71% 77.94% 5.91% 399% 
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  (4)جدول 
 هـ1431/1432خالل العام  كتباتأعداد الكتب العربية واألجنبية المقتناة في مكتبات الجامعة موزعة على الم

 المكتبات
 
 
 
 
 
 
 

 الكتب

مكتبة 
األمير 
سلمان 
 المركزية

مكتبة 
طب 

األسنان 
للطالبا

 ت

 كلية مكتبة
 الدراسات
 التطبيقية
 وخدمة
 - المجتمع
 البديعة

مكتبة 
سكن 
الطالبا

 -ت 
 خريص

 كلية مكتبة
 خدمة

 المجتمع
والدراسا

 ت
 التطبيقية

 غرناطة -

 مكتبة
 مركز

 الدراسات
 الجامعية
 للطالبات

 عليشة -

المكتبة 
المركزية 
للطالبات 

 الملز -

مكتبة 
مستشفى 
الملك 

 عبدالعزيز

كلية  مكتبة
خدمة 
 المجتمع

 كلية
 العلوم
 الطبية

 المساعدة
 الدرعية -

 كلية مكتبة
 العلوم
 الطبية

 المساعدة

مكتبة 
كلية 
 الطب

مكتبة 
السنة 

التحضير
 ية

مكتبة كلية 
 -المجتمع 
 الرياض

مكتبة كلية 
 المعلمين

 الجملة

79974 عنوان كتب عربية
7 

791 9766 7179 4977 19195 97699 571 9779 97 164 7479 7791 7746 7919 777171 

97777 مجلد
6 

775 1669 7747 9774 71416
7 

76751
7 

7777 1579 17 7476 7115 9776 7794 7771 177757 

74771 عنوان كتب أجنبية
1 

7466 7619 79 79 71956 49719 4159 4 157 1769 7794
4 

71 75 76 791967 

41176 مجلد 
5 

1767 7949 79 91 75964 91776 1159 9 7499 76551 4177
7 

77 97 74 997477 

75117 مجموع العناوين
6 

7991 9719 7197 4991 76949
5 

51447 9177 9775 599 5676 7751
6 

7719 7795 7959 475745 

النسبة إلى مجموع 
 )%(العناوين 

56.11
% 

6.17
% 

7.47% 6.47
% 

7.69% 74.67
% 

77.71
% 

7.77% 7.75% 6.77% 7.69% 1.97
% 

6.11% 6.94% 6.79% 399% 

51197 مجموع المجلدات
5 

1477 5997 7791 9717 77476
9 

71775
7 

5761 1547 7971 77461 4566
7 

9797 7461 7777 745797
7 

النسبة إلى مجموع 
 )%(المجلدات 

99.77
% 

6.96
% 

6.94% 6.77
% 

6.47% 74.79
% 

77.41
% 

6.97% 6.97% 6.76% 6.17% 7.71
% 

6.47% 6.77% 6.79% 399% 
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 الدوريات العربية واألجنبية 

 العربية اشتراك

 العربية تبادل وإهداء

 االجنبية اشتراك 

 االجنبية تبادل وإهداء 

 

 الدوريــــــات: ا  ثاني

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

 بلغ إجمالي عدد الدوريات العربية واألجنبية التي اقتنتها العمادة ه ا العام
 .دورية عربية وأجنبية، و لك عن طريق االشتراك واإلهداء والتبادل 2411

 ، كما يوضح أعداد العربية واألجنبية  الدوريات توزيع( 5)ويوضح جدول 
 .صل منها عن طريق التبادل واإلهداءوما  االشتراكات السنوية وأعداد

 
 ( 5)جدول 

 هـ 1432/ 4194عام بمكتبات الجامعة لل العربية واألجنبية عدد الدوريات
 العدد مصدر االقتناء لغة الدوريات

 422 اشتراك الدوريات العربية

 22 التبادل واإلهداء

 422 المجموع

 0222 اشتراك الدوريات األجنبية

 22 التبادل واإلهداء

 0222 المجموع

 0322 المجموع الكلي

 %3.4 الزيادة نسبة 
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المطبوعات غير المسلسلة عربي 
 مجلد 

لمطبوعات غير المسلسلة اجنبي 
 عنوان

لمطبوعات غير المسلسلة اجنبي 
 مجلد 

 المطبوعات  المسلسلة عربي عنوان

 المطبوعات  المسلسلة عربي مجلد 

 لمطبوعات المسلسلة اجنبي عنوان

 لمطبوعات المسلسلة اجنبي مجلد 

 المجموع عربي عنوان

 المجموع عربي مجلد

 المجموع أجنبي عنوان

 المجموع أجنبي  مجلد

 إجمالي العام الماضي عربي عنوان 

 المطبوعات الحكوميـة: اـًالثث
 أنشطة عن األهمية بالغة بيانات الرسمية، أو الحكومية المطبوعات توفر 

. الدولية أو اإلقليمية أو منها الوطنية سواء المختلفة، والهيئات المؤسسات
  128762 العام ه ا حتى الحكومية المطبوعات مقتنيات جملة بلغت وقد

كما هو مبين عربيًا وأجنبيًا  امجلًد 214963 في تقع ،عربيًا وأجنبيًا عنواًنا
 . (6) جدولفي 

 
 
 

 (6)جدول 

  هـ 1432/ 4194عام بمكتبات الجامعة للإجمالي عدد المطبوعات الحكومية 
 بالمجلدالعدد  العدد بالعنوان النـــــــوع

 المجموع أجنبي عربي المجموع أجنبي عربي 

غير المطبوعات 

 المسلسلة

1080 4082 3422 1282 4082 3422 

 6275 4515 1760 0022 1322 822 المطبوعات المسلسلة

 12242 7792 1430 2212 3282 1942 المجمـــــوع

02342 128441 36027 100120 91924 42199 إجمالي العام الماضي

8 

11399 176116 38837 118761 96644 41119 اإلجمالي الحالي

4 

 % 5.1 % 3.64  %7.79 % 5.31 % 5.18 %6.4 نسبة الزيادة 
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 المخطوطات االصلية 

المخطوطات المصورة على 
 ورق 

المخطوطات المصورة على 
 ميكروفيلم

 وثائق أصلية

 وثائق مصورة

 
ـًابعر  المخطوطـــــات: اـ

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

 التنظيم وأصبح في العربية، المخطوطات بشؤون قسمًا ُيعنى هـ4933
 حيث تهتم بالمخطوطات من( إدارة المخطوطات )  باسم اتدارلإلالجديد 
  وفهرستها، ، وصيانتها ، وحفظها والمصورة، األصلية النسخ جمع خالل

 84845بلغ عدد المخطوطات بمكتبات الجامعة  وقد . للباحثين وإتاحتها
 (7)جدول كما هو مبين في . مخطوطة

 
 
 
 
 

 

 ( 7)جدول 

 هـ 3412/ 7477عام بمكتبات الجامعة لل المقتناةعدد المخطوطات 

 عدد النوع

 11424 أصلية مخطوطات 

 7294 ميكروفيلموسائط رقمية ومصورة على مخطوطات 

 21224 وسائط رقمية من كرسي الدكتور المانع

 14 وثائق رقمية 

 324 وثائق أصلية

 1847 وثائق مصورة

 83835 اإلجمالي

 % 11.4 نسبة الزيادة 
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 المطبوعات النادرة

المطبوعات النادرة العربية 
 (عنوان)

المطبوعات النادرة األجنبية 
 (عنوان)

المطبوعات النادرة العربية 
 (مجلد)

المطبوعات النادرة األجنبية 
 (مجلد)

   
 المطبوعات النادرة: اـًسـامـخ

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

 خير العالمة مكتبة :الموجودة بمكتباتفي قاعات الكتب العامة  تم نقلها ودمجهاالموجودة سابقًا بالقسم لمجموعات الت كارية ل النسبة؛ وبةالمركزياألمير سلمان 
عــدد  بلــغ إجماليقد و، مكتبة الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ، العبيكان نمكتبة الشيخ محمد بن عبد الرحم، مكتبة الشيخ أحمد العقيلي، يالزر كل الدين

 .(8)جدول كما هو مبين في   امجلًد 8039  عنواًنا، تقع في 0209 هـ1431/1432خالل العام  المطبوعات النادرة المتاحة بمكتبات الجامعة
 

 
 

 (8)جدول 
 هـ 1432/ 4194عام بمكتبات الجامعة للعدد المطبوعات النادرة 

  
 مجلد عنوان النـــــوع  

 6812 4525 المطبوعات النادرة العربية
 1711 1132 المطبوعات النادرة األجنبية

 8513 5657 اإلجمـــــالي
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 الرسائل الجامعية 

 ماجستيرعنوان

 ماجستيرمجلد 

 ماجستيرميكروفيلم

 ماجستيرميكروفيش

 ماجستيرأقراص مكتنزة

 دكتوراة  عنوان

 دكتوراة    مجلد 

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

  ًاميكروفيش 6340و ،ًاميكروفيلم 612و ا،مجلًد 91319 في تقع عنوانًا،(  61600 )(ودكتوراه ماجستير) الجامعية الرسائل عدد إجمالي بلغ وقد .التحكيم
عام للبمكتبات الجامعة  الجامعية الرسائل عدد يبين (9) جدول، ومكتنزة أقراص على ودكتوراه ماجستير رسالة 938 إلى باإلضافة ،CDs مكتنز قرص 923و

 .هـ 1432/ 4194
  (9) جدول

 هـ 1432/ 4194عام بمكتبات الجامعة لل الجامعية الرسائل عدد

 أقراص مكتنزة ميكروفيش ميكروفيلم مجلد عنوان النــــــوع

 402 1403 132 00191 13219 ماجستير

 42 1291 122 11820 12042 دكتوراه

 422 0912 032 43234 03422 اإلجمـــــالي

 
 لميةيالمصغرات الف: سابًعا

 في مصورة مخطوطة 01360 والمصورة األصلية الفيلمية المصغراتإجمالي  بلغيمن مصادر المعلومات الهامة ، حيث  الفيلمية المصغراتتعد   
 :الموجودة بالمكتبة كالتالي وتصنف المصغرات الفيلمية ،   واستخدامهالالستفادة منها المخطوطات  بقسم بها االحتفاظ ويتم ، لميةيوف رقمية وسائط
  النادرة المطبوعات لبعض الفيلمية لمصغراتا -
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 أعداد المصغرات الفيلمية 

 ميكروفيلم

 ميكروفيش

 اإلجمـــــالي

 .المصغرات الفيلمية لبعض الرسائل الجامعية -
  .المصغرات الفيلمية لبعض الصحف السعودية -
 هـ 1432/ 4194عام للبمكتبات الجامعة  الفيلمية المصغرات عدديبين  (10) جدول، والمصغرات الفيلمية لبعض الدوريات العربية واألجنبية -

 
  (10) جدول

 هـ 1432/ 4194عام بمكتبات الجامعة لل الفيلمية المصغرات عدد
   

 
 الصحفية معلوماتصحف والال: ثامًنا

الجارية والمناسبات المختلفة، وما يواكبها من مناشط وما  قضايافي تتبع ال األساسو لك لدورها للمعلومات،  ًاًا هاممصدرتعد الصحف اليومية  
 هـ 1432/ 4194عام بمكتبات الجامعة للوعدد النسخ  الصحف المحليةعدد يبين  (11) جدولو ، يرتبط بها من أحداث

 (11) جدول

 هـ 1432/ 4194عام بمكتبات الجامعة لل الصحف المحلية عدد 

 عدد النسخ عدد الصحف
28 513 

 

 العدد النــــــوع

 24116 ميكروفيلم
 4111 ميكروفيش

 08017 اإلجمـــــالي
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 عدد المواد السمعية والبصرية 

 أشرطة الفيديو

 مم 37أفالم 

 مم 2أفالم 

 (كاسيت)أشرطة تسجيل صوتي 

 فيلم ثابت

 شرائح ملونة

 ميكروفيلم بكرة

 برنامج حاسب آلي

 بكرات صوتية

 دي في دي –سي دي 

 الوسائط المتعددة: تاسًعا  

 كلية ومكتبة والبصرية السمعية الوسائل قسم مقتنياتويبلغ إجمالي عدد ، أوعيتها الحديثةمن مصادر المعلومات الهامة ومن  الوسائط المتعددةتعتبر   
 جدول يوضــح، وتعليميةمادة  48132األشعـة  وأفالم الملونة والشرائح( الكاسيت) المسموعة واألشرطة واألفالم( الفيديو) المرئية األشرطة من الطب

 .هـ1432/ 4194عام بمكتبات الجامعة لل والبصرية السمعية المواد عدد( 12)
  (12) جدول

 هـ 1432/ 4194عام بمكتبات الجامعة لل والبصرية السمعية المواد عدد إجمالي
 

  
 الوحدة العدد النـــــوع

 شريط 2623 أشرطة الفيديو
 فيلم 482 مم 42أفالم 
 فيلم 68 مم 8أفالم 

 شريط 1400 (كاسيت)أشرطة تسجيل صوتي 
 فيلم 13 فيلم ثابت

 شريحة 2993 شرائح ملونة
 بكرة 92 ميكروفيلم بكرة

 قرص 436 برنامج حاسب آلي
 بكرة 931 بكرات صوتية

 قرص 444 دي في دي –سي دي 
 تعليميةمادة  14381 المجمـــــوع
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 طــرائـالخ: ًراـاشـع
 العلوم في والجيولوجيا، االجتماعية العلوم في الجغرافيا مثل البشرية، المعرفة مجاالت من كثير في للباحثين األهمية بالغة معلومات مواد الخرائط تعد  

 والمحافظات الكبرى للمناطق ائطخر ( 433 ) تشمل:  خريطة(  330)  المركزية سلمان األمير بمكتبة الثالث بالطابق الخرائط وحدة تضمو .الطبيعية
 باللغة العالم لدول خريطة( 441)و العربية باللغة العالم لدول خريطة( 90)و العربية للدول خريطة( 16) بالمملكة، والهجر للقرى خريطة( 034 )و بالمملكة

  ات المنتقاة الخرائط من بمجموعة الخرائط وحدة تزويد تمو، األطالس من ًاوعدد المملكة، لمناطق الهندسية المخططات من ًاعددالوحدة  مكما تض اإلنجليزية،
  .والمستفيدينالمكتبة  لرواد و لك لتقديم خدمة متميزة والمناسبة المختلفة المقاسات
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 إجمالي عدد المقتنيات: حادي عشر
 (13)وجدول  .%8.44بزيادة نسبتها  ومادة مجلدًا 2346223تقع في عنواًنا 967871بلغت جملة مقتنيات مكتبات الجامعة من أوعية المعلومات   

 .(النظام اآللي) المفهرسة آليًا و عمادةمكتبات الفي المختلفة أوعية المعلومات نيات من تالمقإجمالي عدد يبين 
  (13)جدول 

 هـ1431/1432للعام  (اآلليالنظام ) المفهرسة آليًا  عمادةمكتبات الأوعية المعلومات في إجمالي عدد 

 

 إحمالى عدد المقتنيات
 الكتب عنوان
 الكتب مجلد
 الدوريات عنوان
 الدوريات مجلد 
 المطبوعات الحكومية عنوان
 المطبوعات الحكومية مجلد 
 المخطوطات عنوان
 المخطوطات مجلد 
 الرسائل الجامعية عنوان
 الرسائل الجامعية مجلد
 المصغرات الفيلمية عنوان
 المصغرات الفيلمية مجلد 
 الصحف والمعلومات الصحفية  عنوان 
 الصحف والمعلومات الصحفية مجلد 
 الوسائط المتعددة  عنوان
 االوسائط المتعددة  مجلد 
 الخرائط عنوان
 الخرائط مجلد 
 المطبوعات النادرة  عنوان

المطبوعات  الدوريات المراجع الكتب الوعـــــاء

 الحكومية

الرسائل  المخطوطات

 الجامعية

المصغرات 

 الفيلمية

الصحف 

والمعلومات 

 الصحفية

الوسائط 

 المتعددة

المطبوعات  الخرائط

 النادرة

 المجموع الكتب النادرة

مجموع 

 العناوين

349139 13734 1311 118761 70517 11774 18117 18 92411 121 5657 3541 734272 

النسب إلى 

 العناوين

59.8% 4.4% 1.41% 17.5% 9.7% 1.36% 4.8% 1.113% 1.5% 1.11% 1.77% 1.67% 111% 

 1384971 8851 8514 121 82369 514 18117 17147 83835 113994 361115 145911 1391614 المجلدات

إلى  النسب

 المجلدات

61.19% 5.37% 18.55% 8.7% 4.31% 1.19% 1.14% 1.11% 1.81% 1.146% 1.43% 1.456% 111% 
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 أوعية المعلومات اإلنفاق على ميزانية : ثاني عشر
على شراء هـ  1431/1432بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة ه ا العام بمكتبات جامعة الملك سعود حيث على أوعية المعلومات زاد إجمالي اإلنفاق   

 لشراء المنصرفة المبالغ إجمالييبين  (14) جدولوعن العام الماضي % 27بزيادة قدرها ريااًل  26.833.311حوالي من الكتب وغيرها  أوعية المعلومات
 .هـ4191/4192 عامل المعلومات أوعية

  (14) جدول
  هـ4191/4192 عامل المعلومات أوعية لشراء المنصرفة المبالغ إجمالي

 المبلغ بالريال السعودي نوع الوعاء مسلسل
 11.211.111 كتب أجنبيةو   كتب عربية 4
 348.911 ومجالت صحف وطنية 2
 211.111 دوريات عربية 3
 12.342.111 دوريات أجنبية 4
 3.292.411 تقنية المعلومات 5
 451.111 (151شراء أجهزة حاسب عدد (أجهزة ومعدات 6

 26.833.311 اإلجمالي 
 %26.99 نسبة الزيادة
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 :مقدمه 

سواء من الجنسين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وإلى غيرهم من الباحثين والطالبات  بتها إلى منسوبي الجامعة من الطالتقدم مكتبات الجامعة خدما
 .من منسوبي الجامعة وخارجها( 904764)حوالي بلغ عددهم  والمقيمينالمواطنين 

 
ويوم الجمعة من ، مساًء 46صباحاً حتى الساعة  8من الساعة  ربعاءاأل إلىتستقبل مكتبة األمير سلمان المركزية روادها يومياً  من السبت  -: ساعات العمل

فرعية بمدينــة الرياض، وتستقبل ه ه المكتبات  ةمكتب  (18)عمادة شؤون المكتبات ، وتتبع خالل العام الدراسيمساًء  12ظهرًا حتى الساعة  2الساعة 
 .من المستفيدين والمستفيدات من مكتبات الجامعة  2855يقل عن  خالل الفصول الدراسية ما اليومًيا 

 

ستقبال عضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات ال، (مكتبة فرعية  18من )  للنساء اتمكتب( 9)وتجدر اإلشارة إلى أن الجامعة قد خصصت 
س خالل العام كل يوم خميمن  صباًحا وحتى الخامسة مساًء الثامنةاألمير سلمان المركزية من  بمكتبةأيضًا استقبالهم علمًا بأنه يتم ، والبكالوريوسالعليــا 
 . الدراسي

 

تستخدم و، ورقي وااللكتروني لجميع الباحثينالعلمي الوتوفر أدوات البحـث ، خارجيالداخلي والتصوير العارة واإلرشاد واإلوتقدم مكتبات الجامعة خدمات 
أحد أهم وسائـل البحث مكتبــات الجامعة ل اآللي، ويعد النظام لتيسير االستفادة منهاأوعيـة المعلومات لمعظم  نظام األرفف المفتوحةمكتبــات الجامعة 

المساحة  تبلغو  .في مقتنيـات مكتبــات الجامعة من الكتب والمراجع العربيـة واألجنبيـة التي تغطي معظــم المجاالت الموضوعية للمعرفـة البشرية
وحدة خاصة )مقصورة  133إضافة إلى حوالي مقعــدًا للقراءة  2034على تحتـويمترًا مربعًا،  67104 الكلية للمكتبات التابعة لعمادة شؤون المكتبات 

 .هـ4131/1432عام المساحة وعدد المقاعد بمكتبات الجامعة خالل اليبين  (15)جدول و، (للقراءة
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  (15)جدول 

 هـ4131/1432عام خالل الالمساحة وعدد المقاعد بمكتبات الجامعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 عدد المقاعد المساحة بالمتر المربع اسم المكتبة
 1133 06333 مكتبة األمير سلمان المركزية

 938 1833 (الملز)لطالبات المكتبة المركزية ل
 033 9369 (عليشة)لطالبات المكتبة المركزية ل

 489 1584 الجامعيالملك خالد  مستشفىكلية الطب و
 29 629 الجامعي زعبد العزيمستشفى الملك مكتبة 

 99 443 كلية طب األسنان

 92 463 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 983 4233 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 111 1611 كلية المعلمين

 61 1211 كلية المجتمع
 25 811 كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع

 6511 67104 اإلجمالي
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ستفيدًا خالل العام م( 904764)للمستفيدين  السنوي، وبلغ العدد مستفيدًا( 75397) الشهري، بينما بلغ العدد مستفيدًا( 2855)المكتبة يوميًا  قد بلغ عدد روادو

خالل لجامعة األمنية االلكترونية لمكتبات ا للبواباتااللكتروني عدد رواد مكتبات جامعة الملك سعود حسب التقدير يبين  (16)جدول ، وهـ 1431/1432
 .هـ4131/1432عام ال

 (16)جدول 

 هـ4131/1432عام خالل ال  يلكترونجامعة الملك سعود حسب التقدير اإلعدد رواد مكتبات 
 

  
 التقدير اليومي التقدير الشهري التقدير السنوي المكتبة

 1574 47221 566648 مكتبة األمير سلمان المركزية

 336 7383 88600 عليشه -مكتبة مركز الدراسات الجامعية للطالبات 

 53 1169 14028 كزية للبنات بالملزرالمكتبة الم

 320 7040 84480 كلية الطب -مستشفى الملك خالد الجامعي 

 20 440 5280 القاعة النسائية لمكتبة األمير سلمان المركزية

 150 3300 39600 كلية المعلمين

 158 3476 41712 كلية خدمة المجتمع بالملز

 50 1100 13200 مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 150 3300 39600 مكتبة مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي الطبية

 12 264 3168 مكتبة  كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 32 704 8448 السنة التحضيرية

 2855 75397 904764 المجموع 
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 :وانجازاتها والمعلوماتية لمكتبية الفنية والخدمات ا
 ةالخدمات المرجعي: أواًل

 :تتمثل في اآلتي نالمستفيدي يعلجم االتي يقدمهاألعمال من  بعددالخدمات المرجعية يقوم قسم      

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

 ةالخدمات المرجعيمجال في  تنجازااال

 :الخدمات المباشرة - أ

أو الطالب أو المرتادين من خارج الجامعة بلغ عدد الخدمات المرجعية المباشرة التي قدمها القسم للمستفيدين سواء من أعضاء هيئة التدريس 
 .هـ 1431/1432يبين توزيع الخدمات المرجعية المباشرة للعام  (17)جدول و، خدمة( 3661)

  (17) جدول
 هـ 1431/1432للعام توزيع الخدمات المرجعية المباشرة 

 العدد اسم الخدمة
 157 المستخرجة من الكتب المرجعية

 93 العلميةالمستخرجة من الدوريات 

 576 المستخرجة من الكتب العامة

 43 المستخرجة من قواعد المعلومات

 68 المستخرجة من اإلنترنت

 539 (الماجستير/ المستخرجة من الدراسات  العلمية رسائل الدكتوراه 

 2185 (مخرجات البحث) المستخرجة من نظام البحث اآللي 
 3661 اإلجمالي
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 : الخدمات غير المباشرة-ب

(  2911) التي قدمها القسم للمستفيدين سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو المرتادين من خارج الجامعة  ةبلغ عدد الخدمات المرجعية الغير مباشر
 .هـ 1431/1432توزيع الخدمات المرجعية غير المباشرة للعام يبين  (18) جدول، وخدمة

 (18) جدول
 هـ 1431/1432للعام توزيع الخدمات المرجعية غير المباشرة 

 
 
 

 
 

 

 خدمات التصوير العلمي: ثانيًا

 :للمستفيدين هىالخدمات عدد من يقوم قسم التصوير العلمي بتقديم         
 .تصوير المواد المطبوعة من الكتب والمجالت وغيرها -
 .التصوير الميكروفيلمي للمخطوطات والصحف والمجموعات الخاصة -
 .استنساخ المصغرات الفيلمية والطباعة منها -
 .الملون وغير الملون التصوير الفوتوغرافي -

 العدد اسم الخدمة 
 4833 االلكتروني دالخدمة عبر البري

 933 الخدمة عبر االتصال الهاتفي

 133 الخدمة عبر الفاكس

 2911 اإلجمالي
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 أقسام العمادةألدلة والنشرات وتقارير إدارات وطباعة الفهارس واو ،Transparentوالشفافات  Slides الشرائح عملالخرائط وطباعة األفالم و -

 .وتغليفها وتجليدها 
 .البطاقات الحرارية وتغليفهاوعمل اللوحات اإلرشادية للعمادة،  -
  .للتقارير وانجازات األقسام بالعمادة بالبالستيك التغليف -

 العلميالتصوير في مجال االنجازات 

 هـ 1431/1432االنجازات في مجال التصوير العلمي للعام  (19)جدول يبين 
 (19) جدول

 هـ 1431/1432للعام  التصوير العلميتوزيع خدمات 

 

 

 

 
 

 

  

 عدد اللقطات عدد الطلبات اسم الخدمة
 151.111  2111 (الفوتوستات)لتصوير ا
 6111  191 (الملون)لتصوير ا

 -  411 والتقاريرتغليف الكتب والم كرات 
 -  1911 التجليد 

 -  611 طبع واستنساخ أفالم الميكروفيلم 
 156.611  4791 اإلجمالي
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 إلعارة المتبادلة بين المكتباتوا اإلعارةخدمات : ثالثًا
 :الخدمات التاليةمجموعة  بتقديماإلعارة  قسم موظفو يقوم

 غير من باحثينال وك لك ،وموظفين التدريس هيئة وأعضاءمن طالب  الجامعة المعلومات المختلفة لمنسوبيخدمات اإلعارة للكتب ومصادر تقديم  -
 .الجامعة منسوبي

 .دالمحدت الوقي فا وإعادتهر المصادك تلى علة المحافظل تكف التيط لضوابتنفي  اللوائح وا -

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

هـ حسب 4194/4196 الجامعي للعامبيانات اإلعارة  يبين (21) والجدول، كتابًا   111263بلغ عدد الكتب المعارة ه ا العام من مكتبات الجامعة   -
  .النظام اآللي

 (21) جدول
 هـ 1431/1432توزيع خدمات اإلعارة للعام 

 
 المكتبة 

 
 

 المستعيرون

مكتبة 
األمير 
سلمان 
 المركزية

مكتبة طب 
األسنان 
 للطالبات

مكتبة كلية 
الدراسات 
التطبيقية 
وخدمة 
 -المجتمع 
 البديعة

مكتبة 
سكن 

الطالبات 
خريص -  

مكتبة 
مركز 

الدراسات 
الجامعية 
 -للطالبات 
 عليشة

المكتبة 
المركزية 
 -للطالبات 
 الملز

مكتبة كلية 
العلوم 
الطبية 
 المساعدة

مكتبة كلية 
 الطب

ومستشفي 
 الملك خالد

إلى  النسبة الجملة
 الجملة 

%31070 15233 138 106 982 1635 0 4 52 12316 أعضاء هيئة التدريس  

%14074 38656 5 79 2598 10200 117 6 1 25650 دراسات عليا  

%3023 1341 0 2 7 137 0 0 0 3305 من خارج الجامعة  

%7017 8195 199 14 521 879 0 21 14 6547 نوموظف  

%41 47838 248 340 3172 17755 29 23 318 26053 طالب  

%399 111263 590 441 7280 30606 146 54 385 71761 المجموع الكلي  

النسبة إلى مجموع 
 المستعيرين 

%64.5 9015%  9095%  9031%  27053%  7054%  904%  9051%  399%   
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 البحث اآللي اتخدم: ًارابع

 نلمستفيديا وإرشاد اآلليفي نظام المكتبة  البحث ةعملي لتيسيرفي الدور األول بمكتبة األمير سلمان المركزية أنشئ مركز البحث اآللي واإلنترنت 
حوالي  من خالل توفيرفي جميع مكتبات الجامعة وكلياتها  الحاسبات اآلليةأتاحت الجامعة حيث ، م اآللي وقواعد المعلوماتالسبل الستخدام النظا ألفضل

 :الخدمات التالية البحث اآللي  قسميقدم و، لجميع المستفيدين ًاجهاز( 451)
  .المعلوماتعمليات البحث واسترجاع إجراء  -
 .بمكتبات الجامعة ةألوعية المعلومات المتاح الببليوجرافيةقواعد الوالوصول إلى البحث من منسوبي الجامعة  تمكين -

 

 البحث اآللي االنجازات في مجال

  .مستفيدًا(  2183)حوالي النظام اآللي لمكتبات الجامعة له ا العام خدمات  عدد المستفيدين منبلغ إجمالي  -

 

  والمعلومات الصحفية الصحفخدمات  :خامسًا

توقفت بما في  لك الصحف التي ، القديمة من الصحف الوطنيةالحديثة واإلطالع على األعداد يقدم القسم خدمة ، في إطار الخدمات التي ُتقدم للباحثين  
  .عن الصدور

 .مجموعة مصورة لصحف محلية وورقية وميكروفيلم يوفر القسم -

 .الصحفية ، ومن الحاسوب عبر خدمة زادوالميكروفيلممصورة من القصاصات الصحفية النسخ ال القسم ريوف -
 .سعوديةواألسبوعية اليومية ال فصحال االشتراك في -

 .مجالت الثقافية السعودية والخليجية والعربيةالاالشتراك في  -
 .تقديم خدمات المعلومات الصحفية والصحف للباحثين -

 .الصحفية والتي تتاح من خالل موقع الجامعة على اإلنترنتتوفير خدمة قاعدة معلومات زاد  -
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 والمعلومات الصحفية الصحفاالنجازات في مجال 

 .والمعلومات الصحفية الصحفباحثًا بقسم (  415 )لـتقديم الخدمات  -
 .الصحفية من الحاسوب عبر خدمة زاد(  531)والميكروفيلم ، نسخة مصورة من القصاصات الصحفية (  9653) يتوفير حوال -
 .نسخة (111) بعدد نسخ يصل إلىسعودية وأسبوعية صحيفة يومية (  48 ) االشتراك في -

 .نسخة( 83)مجالت ثقافية سعودية وخليجية وعربية بعدد ( 41)االشتراك في  -

 المخطوطاتخدمات : ًاسادس

 :اآلتيتتمثل في  المستفيدين ميععددًا من الخدمات لج قسم المخطوطات بتقديم يقومفي إطار الخدمات التي ُتقدم للباحثين،   
أو غير مباشرة في مجال المخطوطات سواء بطرق المرجعية والبحثية  جميع الخدماتتقديم ، وينباحثللع على المخطوطات الطتوفير خدمة اإل -

 .مباشرة
 .فهارس المخطوطات وتصنيفهامجلدات من الإصدار إعداد و -
 .الميكروفيلمببالمسح الضوئي، أو سواء  للباحثين لغرض البحث أو التحقيقات مخطوطالتصوير  -
 .المخطوطاتعن قسم علوم المكتبات والمعلومات من  طالبالتدريب  -
 .بها وفود رسمية التي تقوم الزياراتل ااستقب -
 .إدخال بيانات الوثائق الخطية في قاعدة البيانات -
 .فهرسة مختصرةأو خطية أصلية  ائقوثفهرسة وتصنيف ال -

 .في موضوع اللغة العربية وعلومهاالمخطوطات فهرسة وتصنيف  -
 المخطوطاتاالنجازات في مجال 

 :بتحقيق عددًا من االنجازات تمثلت في التاليقام قسم المخطوطات ه ا العام 
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 .وباحثة باحثًا( 114)ال ين اطلعوا على المخطوطات الباحثين  بلغ عددطالع على المخطوطات حيث ير خدمة اإلتوف -
 .ة المخطوطاتللمجموع مخطوطة(  62)إضافة  -
 .مجلدات من الفهارس والمصادر (9)إصدار  -
 .مخطوطة لغرض البحث أو التحقيق( 406 )طلب تصوير للباحثين، صورت من خاللها   )91 (تنفي   -
 .قسم علوم المكتبات والمعلوماتمن  طالب (9) تدريب  -
 .زيارة قامت بها وفود رسمية ( 31)استقبل القسم حوالي  -
 (.لقطة 1806)تصوير المخطوطات بالمسح الضوئي، أو بنسخ الميكروفيلم أو طبعه  -
 .الوثائق الخطيةفي قاعدة المعلومات  (وثيقة 48)إدخال  -
 .فهرسة مختصرة( أصلية   وثيقة خطية (69فهرسة وتصنيف  -

مخطوطة في الرفوف تمهيداً  ( 1332) تم ترتيب ، كما ونقلها إلى خزانة الحفظ( مخطوطة أصلية  1448)تعقيم وفي مجال صيانة المخطوطات تم  -
 .لتعقيمها

 .الجامعة لمكتبة اآللي النظام ضمن وفهارسها المخطوطات بيانات( تسجيله  9333) حوالي  إدخال -

 .مكتبات أخرى كثيرةنسخة مصورة في وسائط رقمية عن أصول محفوظة في ( 10339)مخطوطة أصلية وحوالي  (26) اقتناء  -
   .في موضوع السيرة النبوية(  مخطوطة 688 )سلسلة فهارس المخطوطات، وإعداده للنشر مشتمالً  على فهرسة وتصنيف من إتمام القسم السابع  -
 .الصحابةفي موضوع ( مخطوطة  24) إتمام القسم الثامن من سلسلة فهارس المخطوطات، وإعداده للنشر، مشتمالً  على فهرسة ووصف  -

في ( مخطوطة  483) إتمام المرحلة قبل األخيرة من إعداد القسم التاسع من سلسلة فهارس المخطوطات للنشر، مشتمالً  على فهرسة ووصف  -
 .موضوع اللغة العربية وعلومها
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 ط المتعددةخدمات الوسائ: سابعًا

 :اآلتيوتتمثل في المستفيدين  لجميعبتقديم العروض والخدمات  ط المتعددةالوسائ قسمقوم ي
 .لجميع الباحثين داخل القسمالوسائل السمعية والبصرية توفير  -
 .وثائقية عن المكتبة والجامعة للزائرينعروض  تقديم -
  .النقل المباشر لمواد القسم لبعض المكتبات الفرعية التابعة للعمادة -
 .(العربية واإلنجليزيةباللغتين  )تحديث دليل أشرطة الفيديو المتاحة بالقسم  -
 .شرائط الفيديو التعليمية واإلرشادية والثقافية إهداء بعض الجهات الحكومية عدًدا من -

 ط المتعددةالوسائاالنجازات في مجال 
 .عرضًا ( 443 )قدمت لزوار القسم عروض المواد السمعية والبصرية التي عدد بلغ  -
  .المواد المتوفرة بالقسم منمادة  سمعية وبصرية ( 4489) وقد بلغت  العروضلتقديم  الالزمةالمواد  توفير -

 اإلهداء والتبادل والبيعخدمات :  ثامنًا

 ل اإلهداء والتباد-أ

 والمؤسسات البحوث ومراكز الجامعات معل بها تبادال أو هامطبوعـات بإهداء الجامعة تقوم، ل ا ةالمعرف ونشر المجتمع فيهام  ثقافي دوراألكاديمية  مكتباتلل
، العالم أنحاء مختلف في في المجال األكاديمي وغيره للباحثين متاحة الجامعة مطبوعات تصبحل والدولية؛ والعربية الوطنية المستويات على والعلمية التعليمية

 واإلدارة، والتربية، اآلداب،: وهى تخصصاتها بجميع واإلنسانية العلمية تلمجالل والتبادل اإلهداء بعملية تقوم بالجامعة المكتبات شؤون عمادةعلمًا بأن 
 . األسنان وطب السياسية، والعلوم واألنظمة واآلثار، والسياحة ،والترجمة واللغات والحاسب، والتخطيط، والعمارة والهندسة، والزراعة، الطبيعية، والعلوم
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 : اإلهداء والتبادل االنجازات في مجال
 كتابًا  63933 :موزعة بين  المختلفة والتعليمية العلمية المؤسسات من جهة 983 لـ الجامعة مطبوعات من مطبوعًا 60903 أهدت الجامعة  -

 .دورية 0303و
 كتب تشمل وخارجها المملكة داخل المختلفة العلمية والمؤسسات البحوث ومراكز الجامعات إصدارات من مطبوعًا  8293 حوالي تلقت العمادة  -

خالل العام لعمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود يبين اإلهداء والتبادل ( 21)وجدول . صحفية وملفات حكومية ومطبوعات ودوريات
 هـ 1431/1432

 (21)جدول 
 هـ 1431/1432خالل العام لعمادة شؤون المكتبات اإلهداء والتبادل 

 
 
 
 
 
 

 
 

العلمية األكاديمية داخل  الجهات منغيرها و الناشئةالسعودية  الجامعات جميع إلى المكتبة مقتنيات منالقديمة والمستبعدة  الكتب من مجموعة إهداء -
 .وخارجها المملكة داخل جامعة( 32) ،جهة (29)وخارج المملكة، وقد بلغ عدد الجهات السعودية المهداة لها 

 .داخل وخارج المملكة جهة (45) عن طريق اإلهداء مطبوعاتهم مع تم التبادل التي بلغ عدد الجهات -

 عدد الجهات مجموع دورية كتاب البيان م
 حكومية وأهلية

 222 02222 2222 02222 إهداء 9

 22 2222 222 2222 تبادل 0
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 :البيع -ب

 :حيث يقوم بالخدمات التاليةمن خالل توزيع وبيع مطبوعات الجامعة، بدور هام  بالعمادة قسم البيعقوم ي
 .بعليشة والملزمكتبة األمير سلمان المركزية أو مكتبات الطالبات من خالل  داخل الجامعة مناف  التوزيع  فيبيع مطبوعات الجامعة  -

  .مكتباتهم جميع في للتوزيع العبيكان شركة مع و لك باالتفاق، من خالل نقاط البيع  المملكة داخل الجامعة مطبوعات توزيع  -
 .ل الوكالء المعتمدين لدى العمادةمن خال العربية العواصم عدد من فيالجامعة  مطبوعات بيع -
 . األخرىالمهتمة مع الجهات وك لك المعارض التي تشارك فيها العمادة، ضمن وتوزيعه ، سنويًا  وعات الجامعةخاص بمطبالدليل الإعداد  -

 البيعاالنجازات في مجال 
 .المشاركة بها العمادةخارجية الداخلية والمعارض ال ك لكووغير حكومية لجهات حكومية بريدي طرد   11.111تم إرسال  -

 .عربية جامعة 633 في الجامعة مطبوعات توزيع -
 .للجهات الحكومية المحددة في قائمة التوزيع المملكة داخل الجامعة مطبوعات توزيع تم -

 التجليدخدمات :  تاسعًا

    .لجميع مكتبات الجامعةلف أوعيتها بمختوالكتب والمطبوعات  اتمجلدالبتجليد  قسمال قومي -

 .وأرقم تصنيفها الفني للمجلدات من طباعة وت هيب لعناوين الكتب إجراء اإلخراج -

 االنجازات في مجال التجليد

 .   العمادة وفروع ووحدات ألقسام مجلد (3111) حوالي بتجليد العام ه ا التجليد وحدة قامت -
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 التدريب والمشورة الفنيةخدمات : ًاعاشر

وطالبـات أقسـام علوم المكتبات والمعلومات بجامعات  بمكتباتها المركزية والفرعية لطالتهتم عمادة شؤون المكتبات بإتاحة فرص التدريب في 
 :ومنهاوالمشورة الفنية الخدمات التالية في مجال التدريب  مبتقديوبالتعاون مع المكتبات الفرعية للطالبات وتقوم وحدة التطوير ، المملكة

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

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

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

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

 

 التدريب والمشورة الفنيةمجال االنجازات في  

 :التدريب الميداني لطالب قسم المكتبات والمعلومات  -أ

 .هـ1432/ 1431من العام خالل الفصل األول ساعة   (114)لمدة   المركزيةمكتبة األمير سلمان بطالب  (8)بيتدر -
 .هـ1432/ 1431ساعة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام   (114)لمدة   المركزيةطالبًا بمكتبة األمير سلمان ( 14)تدريب -
 .هـ31/1432من العام خالل الفصل الدراسي الثاني  ساعات أسبوعًيا،( 8)أسبوع بواقع (14)لمدةب بمكتبة األمير سلمان المركزية طال (12)تدريب -
 .هـ1432/ 1431خالل العام الدراسي طالب من قسم المكتبات والمعلومات بالجامعة ( 3)تدريب  -

  طالباتالتدريب الميداني لل-ب

 .هـ1431/1432طالبة بمكتبة الطالبات بعليشة والملز خالل الفصل الدراسي األول من العام  (112)تدريب  -
 .هـ1431/1432 من العام خالل الفصل الدراسي الثاني طالبة بمكتبة الطالبات بعليشة والملز (159)تدريب  -
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 المعلومات تقنية خدمات: حادي عشر 
 :ومنها التقنية تقوم إدارة تقنية المعلومات بالعمادة بتقديم العديد من الخدمات 

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

الكبائن ونقـاط الشـبكة   تقديم الدعم الفني لجميع األقسام خاصة الفنية والخدمية، ك لك يقوم بصيانة جميع األجهزة بالعمادة، وتوزيع  -
 .بالعمادة وفروعها

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

 

 .اإلشراف على البوابة االلكترونية للعمادة وتحديث محتوياتها -

 .عن تلك القواعد المعلوماتية ةوإقامة دورات تدريبياإلشراف على قواعد المعلومات المشترك بها، والرد على استفسارات المستفيدين منها،  -

 .إعداد وتصميم برامج خاصة تلبية لحاجات بعض األقسام بالعمادة -

 المعلومات االنجازات في مجال تقنية

 توزيع الكبائن ونقاط الشبكة األجهزة ووصيانة توفير وتركيب  - أ

، ول لك زادت أعداد توفير تقنية المعلومات بشكل يسمح لألنظمة بالعمل دون توقف يستلزم األمر فإن ، مكتبات الجامعة نظرًا لتطبيق أنظمة المعلومات ب
، الفرعية والمكتبات والوحدات األقسام جميع على موزعة اجهاًز( 652) الشخصـية الحاسبات عدد صبحأالحاسبات اآللية لتطبيق ه ه األنظمة ، حيث 

 .هـ1432/ 1431خالل العام يبين توزيع أجهزة الحاسب على الكليات والمكتبات الفرعية ( 22)وجدول  
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 (22)جدول  
 هـ1432/ 1431توزيع أجهزة الحاسب على الكليات والمكتبات الفرعية للعام 

 
 

  
 عدد األجهزة المكان م
 391 بالدرعية المركزية سلمان األمير مكتبة 1
 78 بالملز الطبية والدراسات العلوم أقسام مكتبة 2
 115 بعليشة للبنات الجامعية الدراسات مركز مكتبة 3
 46 خالد الملك بمستشفى الطب كلية مكتبة 4
 14 العزيز عبد الملك مستشفىمكتبة  5

 7 الطبية العلوم كلية مكتبة 6

 7 المجتمع وخدمة التطبيقية الدراسات كلية مكتبة 7

 5 والبيع  لوالتباداإلهداء  إدارة 8

 652 المجموع 
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 هـ 4196/ 4194خالل العام في مجال تركيب وصيانة األجهزة اآللية االنجازات  يبين( 23)جدول وال
 

 ( 23)جدول 
   هـ 4196/ 4194خالل العام تركيب وصيانة األجهزة اآللية 

 العدد األعمال م
 25 تركيب طابعات شبكة 4
 833 إنهاء طلبات صيانة 6
 all in one 430تركيب أجهزة  9
 Dell 160تركيب أجهزة  1
 HP Compaq 80تركيب أجهزة  0
 DTK 63تركيب أجهزة  2
 669 إجمالي األجهزة التي تم تركيبها في العمادة وفروعها 9
 66 ترحيل وتركيب أجهزة إلى المكتبات الفرعية 8
 463 تركيب بطاقات الحماية 3
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 هـ4196/ 4194 الدراسي العام خالل الجامعة بمكتبات واألقسام المكتبات على الشبكة نقاطو الكبائن توزيع( 24) جدول يبين كما

 
 (24)جدول 

 هـ4196/ 4194على المكتبات واألقسام بمكتبات الجامعة خالل العام الدراسي  نقاط الشبكةالكبائن وتوزيع 
 

 الشبكة عدد النقاط السويتش عدد عدد الكبائن الموقع م

 550 30 12 مكتبة األمير سلمان المركزية 1
 51 3 1 مكتبة مستشفي الملك خالد الجامعي 2
 16 1 1 مكتبة كلية الدراسات وخدمة المجتمع 3
 14 1 1 مكتبة مستشفي الملك عبدالعزيز الجامعي 4
 18 1 1 مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية 5
 34 2 1 مكتبة الطالبات بالملز 6
 85 4 1 مكتبة الطالبات بعليشه 7
 11 1 1 قسم التوزيع 8
 25 1-  معمل التدريب بالعمادة 9

 793 44 19 المجموع
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 الرقميةالمعلومات  قواعد :ب

 نصوص  ات قاعدة 35 منها) اإلنترنت شبكة على ، وهى متاحة كاملةال نصوصالو مستخلصاتالو ببليوجرافيةال بياناتال عدواق في االشتراكتم  -
، إضافة إلى  لك يتم االشتراك عنوانًا 9233 من أكثر إلى فيها العناوين عدد يصل القواعد ه ه بعض أن بال كر ، والجدير(للمستخلصات 43و كاملة
األجنبية للمساعدة في عملية االختيار  والدوريات لكتبا عن ببليوجرافية بيانات قواعدتقدم  وهىالمكتبات،  ألعمال متخصصةقواعد معلومات في 

، وقاعدة بيانات الكتب Baker & Taylor( بيكر أند تيلور)قاعدة بيانات الكتب ) :لقواعدومن تلك ا، بالعمادةإلدارة اإلجراءات الفنية سواء للباحثين أو 
BIP وقاعدة بيانات الدوريات ،Ulrich .) 

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

 على االنترنت  اإللكترونية للعمادةبوابة ال:  ج
 تفصيلية معلومات علىحيث تحتوى ،  الجامعة موقع على المكتبات شؤون عمادةلرقمية  بوابةتوفير من الخدمات التي تقدمها عمادة شؤون المكتبات 

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

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

 
  

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

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

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

 .على االنترنت بأشكالها المختلفة سواء أكانت بيانات ببليوجرافية أم مستخلصات أم نصوص كاملةقواعد المعلومات االلكترونية رابط ل -

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

http://catalog.library.ksu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/49
http://catalog.library.ksu.edu.sa/
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/library/Pages/database2.aspx
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و لك بإجمالي  ،PDFعلى ملفات ( انجليزي –عربي )ابط للمكتبة الرقمية يتيح النص الكامل لمقاالت دوريات جامعة الملك سعود بلغتها األصلية ر -
 .Google Scholarمقاله ويمكن الوصول إليها من خالل الموقع  6633عدد 

.library.ksu.edu.sahttp://digital 

 .كتاب 833أيًضا مستخلصات وصور أغلفة الكتب المنشورة من قبل النشر العلمي بالجامعة لعدد يتيح رابط المكتبة الرقمية  -

و لك من خالل وضع ( Yahoo – Google)إتاحة التسجيالت الببليوجرافية لمقتنيات جامعة الملك سعود للبحث من خالل محركات البحث العالمية  -
/ ملف 233333ومن ثم تم تكشيفها بمحركات البحث بإجمالي  HTMLالبيانات الببليوجرافية لمصادر المعلومات المقتناة بمكتبات الجامعة في ملفات 

 .صفحة

ضمن  هتوفيروترغب ب  المكتبة في موجود غير كتاب لطلب  التدريس، هيئة أعضاء لجميع متاحة خدمة وهي "كتابًا اقترح" أو "  كتابًا اطلب" خدمةرابط ل -
 .مجموعات المكتبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digital.library.ksu.edu.sa/
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 وتوزيعهم الموظفين أعداد: أواًل 
تمثل القوى العاملة فيها ، يتم تصنيفهم بين أعضاء هيئة التدريس وموظفين واإلدارية  ةمن الكوادر الفني تضم عمادة شؤون المكتبات مجموعة  

( 603) السعوديين العاملين ويبلغ عدد. فرعية ومكتبة ووحدة قسمًا 69موزعين على  وموظفة موظفًا( 608) الجامعة بمكتبات العاملين عدد وإداريين ، ويبلغ
توزيع العاملين على يوضح ( 25) جدول الكلي ، و المجموع من% 62 بنسبة( وموظفة موظف 20) بزيادة (8) عددهم السعوديين غير العاملين وعدد موظفًا

 هـ 1432/ 1431قسام والقاعات والمكتبات الفرعية عام األ
  (25)جدول 

 هـ 1432/ 1431على األقسام والقاعات والمكتبات الفرعية عام  موظفينتوزيع ال

 المجموع متعاقد سعودي المكتبة الفرعية/القاعة/القسم م
 27 1 26 .الشؤون اإلدارية والمالية ومكتب العميد والوكالء والفترة المسائية 4

 11 1 9 (التزويد)تنمية المجموعات  6
 11 1 11 (الفهرسة والتصنيف )تنظيم المواد 9
 4 1 3 التطوير 1
 6 - 6 وحدة متابعة الدوريات 0
 4 - 4 المطبوعات الحكومية 2
 4 - 4 المخطوطات 9
 2 - 2 الوسائط المتعددة 8
 0 - 0 الخدمة المرجعية واإلنترنت 3
 5 - 5 العامة والمعارضالعالقات  43
 6 - 6 التصوير العلمي 44
 6 - 6 اإلعارة 46
 7 - 7 الخدمات والصيانة والنقل 13
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 5 1 4 تقنية المعلومات 44
 18 - 18 قاعات الكتب والدوريات 45
 2 - 2 قاعة المراجع العربية واألجنبية 46
 3 - 3 وحدة الصحف والمعلومات الصحفية 17
 0 - 0 الجامعية والمجموعات الخاصةالرسائل  18
 6 1 5 مكتبة كلية الطب والمستشفى الجامعي 19
 1 - 1 مكتبة مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي 21
 3 - 3 مكتبة كلية طب األسنان 21
 4 - 4 (بنين)مكتبة كلية العلوم التطبيقية بالدرعية  22
 4 - 4 المجتمعمكتبة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  23
 12 2 11 قسم التجليد 24
 5 - 5 التبادل واإلهداء 25
 3 - 3 البيع 26
 5 - 5 الجودة 27
 3 - 3 (طالبات)مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية  28
 3 - 3 (بنات)البديعة  –مكتبة كلية خدمة المجتمع  29
 2 - 2 (بنين)مكتبة السنة التحضيرية  31
 1 - 1 (بنين)العلوم التطبيقية  مكتبة كلية 31
 2 - 2 (بنين) مكتبة كلية المجتمع  32
 41 - 41 (عليشه ) مكتبة الطالبات  33
 39 - 39 الملز -مكتبة الدراسات الجامعية للبنات  34

 022 8 022 اإلجمالي
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الشؤون اإلدارية والمالية ومكتب العميد والوكالء 
 والمسائي

 التزويد
 التطوير تنظيم المواد

 وحدة متابعة الدوريات

 المطبوعات الحكومية والوثائق

 المخطوطات

 الوسائل السمعية والبصرية

 الخدمة المرجعية واإلنترنت

 العالقات العامة والمعارض

 التصوير العلمي

 اإلعارة

 الخدمات والصيانة

 تقنية المعلومات

 قاعات الكتب والدوريات

 قسم المراجع المركزية 

 قسم المعلومات الصحفية والصحف 

 الرسائل الجامعية والمجموعات الخاصة 

 مكتبة كلية الطب والمستشفى الجامعي

 مكتبة مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي

مكتبة كلية 
طب 
 األسنان

 (بنين)مكتبة كلية العلوم التطبيقية بالدرعية 

 مكتبة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 قسم التجليد

 التبادل واإلهداء

 المستودعات -التوزيع 

 الجودة و المتابعة
 (طالبات)مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 (بنات)البديعة  –مكتبة كلية خدمة المجتمع 

 (بنين)مكتبة السنة التحضيرية 

 (بنين)مكتبة كلية العلوم التطبيقية 

 (بنين) كلية المجتمع 

 (عليشه ) مكتبة الطالبات 

 الملز -مكتبة الدراسات الجامعية للبنات 

 توزيع العاملين على األقسام والقاعات والمكتبات الفرعية 
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 بنسبة وموظفة موظفًا 496 يبلغ والمعلومات المكتبات في المختصين من الموظفين فإن عدد، للتخصصات وفقًا الجامعة بمكتبات العاملين أعدادوعن 
 من% 60.0 حوالي بنسبة وموظفة موظفًا 22 يبلغ والمعلومات المكتبات في خبرة لديهم ال ين الموظفين عدد الموظفين، وأن عدد إجمالي من% 51.7 حوالي
يوضح ( 26)، وجدول اإلجمالي من% 77.2موظفًا وموظفة  198 عددهم يبلغ المجال ه ا في خبرة لديهم ومن المتخصصين أن الموظفين، أي عدد إجمالي
 .هـ 1432/ 1431عام والخبرة في مجال المكتبات  للتخصصات وفقًا العاملين أعداد

 (26)جدول 
 هـ 1432/ 1431عام والخبرة في مجال المكتبات  للتخصصات وفقًا العاملين أعداد 

 
 
 
 
 
 

عددهم بلغ و درجة البكالوريوس على الحاصلين من العاملين من األكبر العدد، فإن الدراسية للمؤهالت وفقًا الجامعة بمكتبات العاملين أعدادوعن 
 العاملين عدد ، بينما%64 حوالي بنسبة وموظفة موظفًا 01 عددهم ويبلغ العامة الثانوية على الحاصلين ، يليهم%49.2 حوالي بنسبة وموظفة موظفًا( 127)

 يبين أعداد العامين وفقا لمؤهالتهم بمكتبات (27) ، جدول% 11 حوالي ونسبتهم وموظفة موظفًا 29 عددهم يبلغ فأعلى الثانوية فوق دبلوم على الحاصلين
 الجامعات من المعلومات ونظم المكتبات وبكالوريوس المكتبات ماجستير على حديثًا الحاصلين عدد في الزيادة األخيرة السنوات في يالحظ  .الجامعة

 ورعاه، اهلل حفظة ـ سعود آل زعبد العزي بن عبد اهلل الملك  الشريفين الحرمين خادم أوامر صدور بسبب السنة ه ه الموظفين عدد زيادة ويالحظ  .السعودية
  .الدولة ميزانية من البنود كافة على المعينين والمواطنات المواطنين كافة بتثبيت

  

 المئويةالنسبة  العدد المؤهل م

 %51.7 496 المختصين في المكتبات  4
 %60.0 22 والمعلومات المكتبات في أصحاب الخبرة 6

 %2270 912 المجموع



 هـ 1341/1341التقرير السنوي لعمادة شؤون المكتبات للعام 

64 
 

4 4 7 

29 

54 

18 
12 10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

 المؤهل الدراسي

 العدد

 العدد

 
   (27)جدول                                

 هـ 4196/ 4194وفًقا للمؤهالت الدراسية عام  العاملين أعداد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

النسبة  العدد المؤهل م
 المئوية

 العدد
 التراكمي

 النسبة
 التراكمية

 1.5 4 1.5 4 دكتوراه 4
 3 8 1.5 4 ماجستير 6
 52.2 135 49.2 127 ليسانس/بكالوريوس 9
 63.4 641 11.2 29 ثانويةدبلوم فوق ال 1
 84.4 218 21 54 ثانوية عامة 0

 91.4 236 7 18 ةمتوسطال 2

 96 248 4.6 46 االبتدائية 9

 433 258 4 43 بدون 8

 توزيع العاملين وفقاً لمؤهالتهم الدراسية  
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  والمالية اإلدارية ونوالشؤ العاملة القوى مجال في تانجازاال -
موظفًا  في ( 121)تدريبية تعددت االنجازات في مجال القوى العاملة، ففي مجال التدريب داخل المملكة بلغ عدد الموظفين ال ين حضروا برامج   
دورات تدريبية، وفي مجال الشؤون اإلدارية والمالية بلغ عدد ( 11)موظفًا، في( 16)دورة تدريبية، وبلغ عدد المتدربين خارجيًا من الموظفين( 59)

 .معاملة( 12174)المعامالت الصادرة والواردة للعمادة 
 الموظفين  تدريب -9
  المملكة داخل التدريب ـأ

 ،(الجامعة) المجتمع وخدمة التطبيقية الدراسات كلية: كل من فيداخل المملكة  تدريبية دورة( 09) العام ه ا العمادة وموظفات موظفي من موظفًا( 121)أجتاز
  :واإلدارية التالية ةفنيال والمجاالت البرامج في ، و لك(الرياض)العامة اإلدارة معهد ،(الجامعة)المكتبات شؤون عمادة ،(الجامعة) تتطوير المهارا عمادة

 في المعلومات عن البحث ـ اآللي الحاسب صيانة ـ المكتبات ألغراض اإلنترنت استخدام المكتبات نظم ـ المعلومات ومراكز المكتبات إدارة ـ اإلعارة
 ـ الموضوعية الفهرسة- العشري ديوي تصنيف ـ التنظيمية الثقافة ـ الوقت إدارة تخطيط ـ اليونيوكورن نظام في الفنية العملياتو .المطبوعة المراجع

 إدارة في الحديثة االتجاهات ـ المعلومات ومراكز المكتبات تخطيط ـ الرقمية المكتبات ـ للدوريات الببلوجرافي الوصف ـ التكشيف ـ المخطوطات ترميم
يبين  (28)جدولو اآللي، الحاسب في مقدمة ـ اإلداري والتغير اإلدارة في التميز استراتيجيات ـ المكتبات إدارة في المتقدمة التكنولوجيا ـ المجموعات

 .هـ4192/ 4191 داخل المملكة عام العمادة منسوبي حضرها التي التدريبية البرامج
  (28)جدول 

 هـ4192/ 4191  عامداخل المملكة  العمادة منسوبي حضرها التي التدريبية البرامج 
 

 اإلدارة ـ المكتبة الفرعية المتدربين المدة اسم الدورة م
 عليشه ـ الطالبات ـ الملز ـ الطالبات 49 0 6339الجداول االلكترونية  1
 عليشه ـ الطالبات ـ الملز ـ الطالبات 2 4 اإلحصاءات  والتقارير 2
 عليشه ـ الطالبات ـ الملز ـ الطالبات 90 4 عادات النجاح العملي والشخصي 3
 عليشه ـ الطالبات الملزـ ـ الطالبات 49 4 اليونيكورن نظام في الفنية العمليات 4
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 63 43 (مبتدئ) 6339معالج النصوص  5
 عليشه ـ الطالبات ـ الملز ـ الطالبات
 اإلدارية الشؤون ـ العامة العالقات
 المستفيدين خدمات

 الطالبات ـ الملز 1 9 إدارة المكتبات ومراكز المعلومات 6
 عليشه ـ الطالبات ـ الملز ـ الطالبات 43 4 بالملز المعلومات ومصادر البحث مهارة 7
 الطالبات ـ الملز 4 9 اختيار وتزويد الكتب 8
 الطالبات ـ الملز 9 6 الموحد العربي الفهرس خدمات في الجديد 9
 الطالبات ـ الملز 9 0 اإلجراءات الفنية للمفهرس الموحد 11
 عليشه ـ الطالبات الملزـ ـ الطالبات 18 0 نظم المكتبات 11
 عليشه ـ الطالبات ـ الدوريات ـ الملز ـ الطالبات 1 9 خدمات المعلومات في المكتبات 12
 عليشه ـ الطالبات ـ الملز ـ الطالبات 1 6 االستخالص 13

 عليشه ـ الطالبات الملزـ ـ الطالبات 43 6 استخدام اإلنترنت ألغراض المكتبات 14
 الفنية اإلجراءات ـ الدوريات ـ التقنية

 عليشه ـ الطالبات الملزـ ـ الطالبات 49 4 مهارة البحث في اإلنترنت 15
 الطالبات ـ الملز 9 1 الطباعة باللمس 16
 الطالبات ـ الملز 49 4 صيانة الحاسب اآللي 17
 الطالبات ـ الملز 9 9 اإلعارة 18
 الطالبات ـ الملز 4 9 األساسي المستوى ـ الكتب فهرسة 19
 الطالبات ـ الملز 6 0 (مدار) واإلداري المالي النظام مشروع 21

 2 0 المطبوعة المراجع في المعلومات عن البحث 21
 الملز ـ الطالبات

 الدوريات ـ العربية الكتب قاعة
 عليشه ـ الطالبات ـ الفنية اإلجراءات

22 Windows 7 1 4 الطالبات ـ عليشه 
 الطالبات عليشه 4 68 اإلنجليزية لغير الناطقيناللغة  23
 الشؤون اإلدارية 4 9 المكتبات إدارة في الحديثة االتجاهات 24
 الخدمات  ـ اإلدارية الشؤون ـ الحكومية المطبوعات ـ العربية الكتب قاعة 1 9 العمل بيئة في التعامل مهارة 25
 الشؤون اإلدارية 4 9 التخطيط وإدارة الوقت 26
 التحضيرية السنة ـ  الفنية اإلجراءات ـ اإلدارية الشؤون 0 9 صفات الشخصية الناجحة 27
 التطبيقية العلوم كلية ـ اإلدارية الشؤون ـ الكتب قاعة ـ الخدمات 0 9 الثقافة التنظيمية 28
 الطالبات  ـ عليشه 4 9 الببليوجرافيا 29
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 اإلجراءات الفنية 9 0 الوصف الببليوجرافي لمصادر المعلومات 31
 اإلجراءات الفنية 9 0 تصنيف ديوي العشري 31
 الدوريات ـ اإلجراءات الفنية 6 9 نظام األفق للمكتبات 32
  المتابعة ـ الدوريات ـ التزويد ـ التحضيرية السنة 1 9 االسترجاع اآللي للمعلومات 33
 مستشفى الملك خالد الجامعي 4 9 بناء المكتبات الرقمية 34
 قاعة الكتب األجنبية 6 9 الفهرسة الموضوعية 35
 الفنية اإلجراءات ـ اإلدارية الشؤون 6 9 برنامج مايكروسوفت أكسل 36
 التزويد 4 9 المستفيدين خدمة في المتكاملة المهارة 37
 شؤون الفروع 4 9 اإلبداع اإلداري 38
 اإلدارية الشؤون ـ التزويد ـ الخدمات 9 9 مهارات اإلقناع والتأثير 39
 اإلجراءات الفنية 4 6 مهارات االتصال  41
 اإلجراءات الفنية 4 6 عداد كتابة التقاريرإ 41
 المستفيدين خدمات ـ الفنية اإلجراءات 6 9 تنظيم وإدارة االجتماعات 42
 اإلجراءات الفنية 4 9 بناء وإدارة فرق العمل  43
 اإلدارية الشؤون ـ األجنبية الكتب قاعة 6 6 حل المشكالت واتخا  القرارات  44
 التقنية 4 9 االختيار والتزويد عن المعلومات 45
 المخطوطات 6 43 ترميم المخطوطات وحفظها 46
 اإلجراءات الفنية 4 2 الوصف الببليوجرافي للكتب 47
 كلية العلوم التطبيقية 4 9 ال كاء العاطفي 48
 كلية العلوم التطبيقية 4 9 مهارات القراءة السريعة 49
 الخدمات والصيانة 4 0 أساليب  اإلدارة الحديثة 51
 الخدمات والصيانة 4 0 إعداد وصياغة التقارير اإلدارية 51
 خدمات المستفيدين 4 9 مهارة السكرتير المتميز 52
 الخدمات والصيانة 4 6 اإلداري التطوير في الحديثة األساليب 53
 المتابعة 4 9 المكاتب إدارة في الحديثة اإلدارة 54
 الطالبات ـ عليشه 6 9 مهارات التعامل مع المراجعين 55
 الطالبات ـ عليشه 4 9 التكشيف 56
 الطالبات ـ عليشه 4 9 الوصف الببليوجرافي للدوريات 57
  الفنية اإلجراءات ـ المستفيدين خدمات ـ المتابعة 0 33 اللغة اإلنجليزية لكافة المستويات 58
 الشؤون اإلدارية والمالية 4 33 النواف  ونظام اآللي الحاسب في مقدمة 59
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 الدورات التدريبية المتخصصة عن المكتبات -ب

العمادة، وظفي نظمت عمادة شؤون المكتبات عددًا من الدورات التدريبية المتخصصة عن المكتبات لمنسوبيها ، و لك ضمن خطتها اإلستراتيجية لرفع كفاءة م
 يبين( 29) والجدول .دورة تدريبية ( 12)وقد بلغ عدد الدورات التدريبية   .وقد ركزت الدورات التدريبية على العمل المكتبي والتعامل مع المستفيدين

 هـ1431/1432الدورات التدريبية التي نظمتها العمادة  لعام 
 (29) جدول

 هـ1431/1432 الدورات التدريبية التي نظمتها العمادة  لعام
 انعقادها تاريخ اسم الدورة م
 هـ12/11/1432-11 المعلومات           قواعد 4
 هـ13،11/11/1432 وتصنيف           فهرسة 6

 هـ44/44/4196 المكتبات   في اآللي الحاسب استخدامات 9
 هـ13،11/11/1432 المستفيدين                خدمة فن 1

 هـ46/44/4196        (الترفيف) الكتب إعادة 5
 هـ41/44/4196 (UNICORN) المكتبات في اآللي النظام 6
 بالملز هـ69/4/4196-43 ، بعليشة هـ42/4/4194-46 والملز بعليشة للموظفات التدريبي األسبوع 7
 هـ12/11/1432-8 للموظفين الجدد دورة 8
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البرامج التدريبية الخارجية التي حضرها 
 منسوبي العمادة 

التميز في أعمال السكرتارية 
 الحديثة

االتجاهات الحديثة في إدارة 
 المجموعات

جودة خدمات المعلومات 
 االلكترونية

تخطيط المكتبات ومراكز 
 المعلومات

 األساسيات الحديثة في المكتبات

التكنولوجيا المتقدمة في إدارة 
 المكتبات

التحالف واإلستراتيجية  
 والمشاركة في اإلدارة

إستراتيجيات  التميز في اإلدارة 
 والتغير اإلداري

 خارج المملكة والموظفات الموظفين تدريب ـ ج

 نعدد من المنظمات والمعاهد العربية والدولية المعتمدة م خارج المملكة في تدريبية اتدور( 11)العام ه ا العمادة وموظفات موظفي من موظفًا( 16)أجتاز
خارج  العمادة منسوبي حضرها التي التدريبية البرامجيبين  (31)جدول، وواإلداريةالفنية والمهنية  والمجاالت البرامج في و لك، الجامعة
 .هـ31/1432المملكة

 (31)جدول

 هـ4192/ 4191  عامخارج المملكة  العمادة منسوبي حضرها التي التدريبية البرامج
 

 المكان المدة اسم الدورة م
عدد 

 المتدربين

 1 دبي 11 الحديثة السكرتارية أعمال في التميز 1

 4 القاهرة 15 المجموعات إدارة في الحديثة االتجاهات 1

 1 القاهرة 11 جودة خدمات المعلومات االلكترونية 4

 1 القاهرة 15 تخطيط المكتبات ومراكز المعلومات 3

 1 القاهرة 11 األساسيات الحديثة في المكتبات 5

 1 ماليزيا 11 المكتبات إدارة في المتقدمة التكنولوجيا 1

 1 الشارقة 10 اإلدارة في والمشاركة  واإلستراتيجية التحالف 7

 1 ماليزيا 15 اإلداري والتغير اإلدارة في التميز  إستراتيجيات 4

 1 دبي 10 الحديثة السكرتارية أعمال في التميز 8

 1 القاهرة 11 المكتبات الرقمية 10

 11 المجموع
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 والواردة  الصادرة في مجال المعامالتاالنجازات -0

 الصادرة المعامالت جميع تسجيل على( األرشيف) اإلدارية االتصاالت قسم حيث يعملمعاملة، (  12174) للعمادة والواردة  الصادرة المعامالت بلغ عدد
 : وكان بيانها كالتالي والواردة

 .صادرة معاملة 8434 الصادرة المعامالت عدد -
 .واردة معاملة 9883 الواردة المعامالت عدد -

  .هـ1431/1432العام  خاللإليها  الصادرة الجهة حسب المكتبات شؤون عمادةعن   الصادرة المعامالت عدد ( 31)ويبين الجدول 
  .الشهر المكتبات حسب شؤون عن عمادة  الصادرة عدد المعامالت يبين( 32)جدول و
 .هـ1431/1432العام  الواردة منها خالل الجهة المكتبات حسب شؤون لعمادة  الواردة عدد المعامالتيبين ( 33)جدول و
 .الشهر المكتبات حسب شؤون لعمادة  الواردة يبين عدد المعامالت( 34)جدول و
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 المعامالت الصادرة  حسب الجهة الصادرة إليها

 معالي مدير الجامعة

 سعادة وكيل الجامعة

سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

 سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة

 سعادة وكيل الجامعة للمشاريع

سعادة وكيل الجامعة للتبادل المعرفي 
 ونقل التقنية

سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 
 واألكاديمية

سعادة وكيل الجامعة للتخصصات 
 الصحية

 
 (31)جدول 

 هـ1431/1432العام  إليها خالل الصادرة الجهة المكتبات حسب شؤون عن عمادة  الصادرة عدد المعامالت
 

 المعامالت عدد إليها الجهة الصادر م  
 41 الجامعة مدير معالي 1

 46 سعادة وكيل الجامعة  

 163 العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل سعادة 3
 11 والجودة للتطوير الجامعة وكيل سعادة 4
 78 للمشاريع الجامعة وكيل سعادة 5
 4 التقنية ونقل المعرفي للتبادل الجامعة وكيل سعادة 6
 7 واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة وكيل سعادة 7
 8 الصحية للتخصصات الجامعة وكيل سعادة 8
 477 الكليات 9
 259 المساندة العمادات 11
 2837 والموظفين التدريس هيئة أعضاء شؤون  11
 568 المالية اإلدارة 12
 157 المشتريات إدارة 13
 678 الجامعة داخل أخرى جهات 14
 2225 الجامعة خارج أخرى جهات 15
 632 المكتبات شؤون   عمادة أقسام و إدارات 16

 2919 المجموع 
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 هـ 1431/1432العام  خالل الشهر المكتبات حسب شؤون عن عمادة  الصادرة عدد المعامالت( 32)ويبين الجدول 
 

 (32)جدول 
 هـ1431/1432العام  الشهر خالل المكتبات حسب شؤون عن عمادة  الصادرة عدد المعامالت

 العدد الشهر م
 697 محرم 1
 635 صفر 2
 581 األول ربيع 3
 611 الثاني ربيع 4
 844 األول جماد 5
 911 األخر جماد 6
 834 رجب 7
 617 شعبان 8
 554 رمضان 9

 439 شوال 11
 977 العقدة  و 11
 512 الحجة  و 12

 2919 المجموع
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 هـ1431/1432العام  الواردة منها خالل الجهة المكتبات حسب شؤون لعمادة  الواردة عدد المعامالت( 33)جدول 
 ( 33)جدول 

 .هـ1431/1432العام  الواردة منها خالل الجهة المكتبات حسب شؤون لعمادة  الواردة عدد المعامالت
 

 المعامالت عدد الجهة الواردة منها م
 17 الجامعة مدير معالي 1
 13 الجامعة وكيل سعادة 2
 27 العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل سعادة 3
 8 والجودة للتطوير الجامعة وكيل سعادة 4
 13 للمشاريع الجامعة وكيل سعادة 5
 21 التقنية ونقل المعرفي للتبادل الجامعة وكيل سعادة 6
 3 واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة وكيل سعادة 7
 4 الصحية للتخصصات الجامعة وكيل سعادة 8
 57 الكليات 9
 91 المساندة العمادات 11
 72 والموظفين التدريس هيئة أعضاء شؤون  11
 76 المالية اإلدارة 12
 98 المشتريات إدارة 13
 668 الجامعة داخل أخرى جهات 14
 2552 الجامعة خارج أخرى جهات 15
 163 المكتبات شؤون   عمادة أقسام و إدارات 16

 2222 المجموع
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 هـ1431/1432العام  الشهر خالل المكتبات حسب شؤون لعمادة  الواردة عدد المعامالت( 34)ويبين الجدول 
 (34)جدول 

 هـ 1431/1432العام  الشهر خالل المكتبات حسب شؤون لعمادة  الواردة عدد المعامالت
 

 

 

 

                                                                                                   

  

 العدد الشهر م
 364 محرم 1
 424 صفر 2
 391 األول ربيع 3
 482 الثاني ربيع 4
 425 األول جماد 5
 337 األخر جماد 6
 287 رجب 7
 235 شعبان 8
 218 رمضان 9
 191 شوال 11
 311 العقدة  و 11
 229 الحجة  و 12

 2222 المجموع



 هـ 1341/1341التقرير السنوي لعمادة شؤون المكتبات للعام 

75 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 هـ 1341/1341التقرير السنوي لعمادة شؤون المكتبات للعام 

76 
 

 

  الثقافية ألنشطةا :أواًل
 المشاركة في المعارض -9

معرًضا  (26)المحلية والدولية بلغ عددها  الكتب معارض من كثير في العام ه ا خالل المكتبات شؤون عمادة في ممثلة سعود الملك جامعة شاركت 
جامعة الملك سعود بتخصصاتها المختلفة، وتجدر اإلشارة إلى أن  تمجالوأعداد وبيع مطبوعات الجامعة من الكتب والمراجع محلًيا ودولًيا؛ وقد تم عرض 

وفيما يلي بيان   .عميد شؤون المكتبات عضو في لجنة معارض الكتاب الداخلية والخارجية ممثاًل عن الجامعات السعودية بقرار من وزارة التعليم العالي
 :لى أو الدوليبالمعارض التي شاركت فيها العمادة سواء على المستوى المح

 المعارض المحلية( أ)

 ،معارض محلية (6)لمحلية بلغ عددها ا الكتب معارض عدد من  في العام ه ا خالل المكتبات شؤون عمادة في ممثلة سعود الملك جامعة شاركت
   .هـ4196/ 4194 عام العمادة فيها شاركت التي المحلية الكتب معارض يبين (35) دولوج

 

 ( 35) دولج
 هـ4196/ 4194 عام العمادة فيها شاركت التي المحلية الكتب معارض

 تاريخ المعرض مكان اإلقامة المعرض م

 هـ07/4/1341-12 الرياض معرض الرياض الدولي للكتاب 1

 هـ12/3/1341-1 الرياض معرض الكتاب المصاحب للمهرجان الوطني للتراث والثقافة  0

 هـ3/2/1341-19/3 المدينة المنورة المنورةمعرض الجامعة اإلسالمية بالمدينة  4

 هـ02/2/1341-4 المدينة المنورة معرض الكتاب بجامعة طيبة  بالمدينة المنورة  3

 هـ7/11/1340-4 جامعة الملك سعود معرض الكتاب األكاديمي في بهو مكتبة األمير سلمان المركزية 2

 هـ18/2/1344-هـ 3/11/1340 الملك سعودجامعة  المعارض التعريفية في رحاب كليات الجامعة 2
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 المعارض الدولية( ب) 
 المعارض عدد بلغ وقد ، جنبيةاألالعربية و الكتب معارض من كثير في العام ه ا خالل المكتبات شؤون عمادة في ممثلة سعود الملك جامعة شاركت  

 نكثير م في بالجامعة التدريس هيئة أعضاء مؤلفات من المتميزة إصداراتها بجميع الجامعة شاركت ، حيث ًامعرض (21) العمادة فيها شاركت التي
 العلمية تالمجال وأيضا ، الجامعة تصدرها التي والنشرات واألدلة والندوات المؤتمرات بحوث إلى إضافة ، الموضوعية والمجاالت العلمية التخصصات
 والحاسب، والتخطيط، والعمارة والهندسة، والزراعة، الطبيعية، والعلوم واإلدارة، والتربية، اآلداب، :هي فروع عشرة في الجامعة تصدرها التيواإلنسانية 

  .الجامعة هافي شاركت التي الدولية المعارض يبين( 36) والجدول  .واآلثار ، والسياحةوالترجمة واللغات
 (36)جدول 

 هـ 4194/4196معارض الكتب الدولية التي شاركت فيها الجامعة لعام 

رقم  البلد اسم المعرض م
 الدورة

عدد 
 األيام

سعر  التاريخ بالميالدي
المتر 
 بالدوالر

األمتار 
 المطلوبة

السعراإلجمالي 
 بالريال

عدد 
 المندوبين

 2 62603 جناحين/م63 903 م2/6/6344-62/4 46 19 مصر معرض القاهرة الدولي للكتاب 1

 1 69603 63 943 م63/6/6344-44 43 49 المغرب للكتاب الدولي البيضاء الدار معرض 2

 1 42890 40 933 م1/9/6344-66/6 44 42 سلطنة عمان معرض مسقط الدولي للكتاب 3

 1 42946.0 40 633 م63/9/6344-40 2 64 اإلمارات للكتاب الدولي ظبي أبو معرض 4

 1 9343 43 فرانك 662 م9/0/6344-63/1 0 60 سويسرا والصحافة للكتاب الدولي جنيف معرض 5

 1 96260 43 893 م62/0/6344-69 1 1 أمريكا معرض أمريكا الدولي للكتاب 6
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 1 66033 43 233 م0/2/6344-69/0 43 62 سنغافورة معرض سنغافورة الدولي للكتاب 7 

 1 42890 43 103 م43/2/6344-40 0 49 كوريا ج معرض سيئول الدولي للكتاب 8

 1 66033 40 133 م48/3/6344-8 43 69 سوريا معرض الكتاب العربي بسوريا 9

 1 42890 43 103 م1/3/6344-94/8 0 49 الصين معرض الثقافة الدولي للكتاب بالصين 11

 1 8260 43 693 م46/3/6344-9 0 61 روسيا معرض موسكو الدولي للكتاب 11

 1 لم يحدد 43 لم تحدد أكتوبر/9-0 9 63 أسبانيا معرض مدريد الدولي للكتاب 12

 1 99003 43 يورو 904 م42/43/6344-46 0 29 ألمانيا معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 13

 1 44603 40 633 م63/43/6344-43 44 92 الكويت معرض الكويت العربي للكتاب 14

 1 44603 40 633 م62/44/6344-42 43 93 اإلمارات معرض الشارقة الدولي للكتاب 15

 1 44603 40 633 م2/44/6344-69/43 44 42 الجزائر المعرض الدولي للكتاب بالجزائر 16

 1 91933 43 يورو 933 م49/44/6344-43 9 29 النمسا معرض فيينا الدولي للكتاب 17

 1 43392 43 يورو661 م40/44/6344-46 0 93 تركيا معرض اسطنبول الدولي للكتاب 18

 1 8199.0 40 403 66/46/6344-46 44 66 قطر الدولي للكتابمعرض الدوحة  19

 1 44603 46 603 م40/46/6344-6 41 00 لبنان معرض بيروت العربي للكتاب 21

  ريال 438843 المجموع                                              
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 الوفود الرسمية والزيارات  -0

 العلمية والهيئات والمؤسسات الجامعات أسات ة وفودمن . غيرهم و العالمية الشخصيات كبار من الرسمية الوفود استقبال مهم في دور للمكتبة  
وفدًا  (63) هـ4196 /1431 العام له ا الجامعة لمكتبات الوفود الزائرة  عدد بلغ وقد ه ا .واألهلية الحكومية المدارس طالبو واإلقليمية الدولية والمنظمات

 .زائرًا

للوفود  تعليمية قاعة تخصيص تم بأنه علمًا ،عن العمادة والمكتبات التابعة لها تعريفيةال والمطويات كتيباتال من مطبوعات لزوارها العمادة وتقدم  
 الرئيسية الجامعة لمكتبة والزيارات الوفود عدد يبين(  37) والجدول  .تقدمها التي الخدماتو وفروعها الجامعة مكتبات عن تعريفي فيلم لعرضالزائرة و لك 

 (37)جدول 
 هـ4196 معا سلمان األمير لمكتبة الزيارات

 
 التاريخ وصف الوفد م التاريخ وصف الوفد م

 هـ12/2/1340 وفد من جامعة طيبه 44 هـ13/11/1341 الوفد الشبابي البريطاني 1

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي وعدد من  0

 الخبراء 

 هـ12/2/1340 ضيوف المؤتمر الدولي للتعليم العالي 43 هـ9/11/1341

 هـ12/2/1340 وفد من جامعة الملك خالد 42 هـ18/11/1341 طالب  ماجستير كلية التربية  4

 هـ00/2/1340 ثانوية االمام عبدهللا بن مسعود 42 هـ00/11/1341 (جامعة صنعاء ) خالد ناصر حميد .د 3

 هـ04/2/1340 مجمع حلقات المجد 47 هـ07/11/1341 وفد المجلس التنفيذي للمعهد الثقافي االفريقي الدولى  2

 هـ04/2/1340 أمناء مركز الملك عبدهللا للغة العربية 48 هـ11/10/1341 مدارس البيارق األهلية  2

أساتذة من الواليات المتحدة االمريكية وجمهورية  49 هـ15/11/1341 مدارس علوم الرياض 7

 المانيا 

 هـ02/2/1340

 هـ07/2/1340 مدارس العبير 32 هـ22/11/1341 فريق تطوير كلية الملك فهد االمنية  8
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 هـ08/2/1340 مدارس الماوردي 31 هـ25/11/1341 اللجنة الخاصة بجامعة األمير مشعل  9

 هـ7/2/1340 ثانوية حي الشفاء 30 هـ28/11/1341 مجمع الملك سعود التعليمي  12

 هـ11/2/1340 مدرسة حي السفارات 34 هـ2/1/1340 مدارس منارات الرياض 11

 هـ14/2/1340 وفد من مدارس محافظة الزلفي 33 هـ14/1/1340 مدارس الحضارة األهلية 10

 هـ14/2/1340 لتحفيظ القران الكريممجمع المجد  32 هـ12/1/1340 مجمع الصفوة لتحفيظ القران الكريم 14

 هـ19/2/1340 وفد من مدارس القويع 32 هـ01/1/1340 مدارس الحضارة األهلية 13

 هـ02/2/1340 وفد من مدارس محافظة الزلفي 37 هـ08/1/1340 مدارس السفراء 15

 هـ00/2/1340 مدارس اطياب االهلية 38 هـ09/1/1340 وفد جامعة عدن 11

 هـ08/2/1340 ثانوية الملك فهد 39 هـ00/0/1340 الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وفد مدينة 17

 هـ09/2/1340 وفد من مدارس المزاحمية 50 هـ08/0/1340 جامعة الكويت 14

 هـ0/7/1340 ثانوية الملك فهد 51 هـ0/3/1340 ثانوية األمير منصور بن عبدالعزيز 18

 هـ4/7/1340 قنوات التعليم العالي الفضائية شبكة 51 هـ4/3/1340 جامعة تبوك 10

 هـ17/7/1340 وفد من القيادة واالركان للقوات المسلحه 54 هـ4/3/1340 مدرسة أبي تـــــمـــام 11

 هـ07/12/1340 الهيئة االمريكية للتعليم الحر 53 هـ8/3/1340 مدارس المواهب 11

 هـ4/11/1340 وفد الشباب الكوري 55 هـ9/3/1340 مدارس قرطبة 14

 هـ3/11/1340 الوفد االكاديمي االلماني 51 هـ12/3/1340 وفد شباب الياباني 13

 هـ7/11/1340 وزراء التعليم العالي منظمة التعاون االسالمي 57 هـ00/3/1340 مدرسة هشام بن عمار 15

 هـ10/11/1340 للسنة التحضرية( جامعتي) وفد برنامج 54 هـ04/3/1340 مدارس الموارد األهلية 11

 هـ14/11/1340 للسنة التحضرية(  جامعتي)وفد برنامج  58 هـ03/3/1340 معهد النور للمكفوفين 17

 هـ13/11/1340 للسنة التحضرية( جامعتي)وفد برنامج  10 هـ09/3/1340 مدرسة ابن الجوزي لتحفيظ القران الكريم 08

 هـ12/11/1340 للسنة التحضرية( جامعتي))برنامجوفد  11 هـ42/3/1340 مدرسة رياض الصالحين 09

 هـ03/11/1340 (عمادة الدراسات العاليا)وفد من طالب الماجستير 11 هـ0/2/1340 وفد من جامعة طيبه 42
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 هـ07/11/1340 وفد من طالب الهندسة الزراعية 14 هـ14/2/13400 مدارس الجامعة االهلية 41

    هـ13/2/1340 مدارس علوم الرياض 40
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 الثقافية  المشاركة في الفعاليات-2

إلى إصدار  شاركت عمادة شؤون المكتبات في العديد من المشاركات الثقافية، ونظمت العديد من المحاضرات وحلقات النقاش والمشاركات الثقافية، إضافة
 ةفعالية، علما بأن أصدقاء المكتبة لهم دور مهم وفاعل في تلك األنشط( 46)مطويات تعريفية عن تلك األنشطة الثقافية، وقد بلغ عدد الفعاليات الثقافية

ألصدقاء المكتبة  منتسب ومنتسبة من منسوبي الجامعة مسجلين في سجالت العضوية 4438والفعاليات الثقافية، حيث بلغ عدد أصدقاء المكتبة ما يزيد عن 
 .هـ4194/4196التي نظمتها وشاركت فيها العمادة للعام ( المحاضرات وحلقات النقاش والمشاركات)  يبين ملخص الفعاليات الثقافية( 38)والجدول. بالعمادة
 (38)جدول 

 هـ9229/9220التي نظمتها وشاركت فيها العمادة للعام ( المحاضرات وحلقات النقاش والمشاركات) ملخص الفعاليات الثقافية 
 

  
 الحضور  إجمالي التاريخ الحدث م
 48 هـ3/1/4196 هـ4196 المكتبة ألصدقاء الثاني اللقاء  4
---  هـ9/2/4196-1 الخامس اإلسكان ملتقى في المكتبة أصدقاء مشاركة  6
--  هـ43/44/4196 افتتاح مقر أصدقاء المكتبة   9
 69 هـ43/44/4196 هـ4196 المكتبة ألصدقاء الثالث اللقاء  1
 01 هـ40/1/4196 "ال كاء العاطفي"قراءة كتاب   0
 96 هـ66/1/4196 "ملوك العرب"قراءة كتاب   2
 69 هـ63/1/4196 "العلمية الثورات بنية" كتاب قراءة  9
 64 هـ69/0/4196 "اإلدارة في حياة" كتاب قراءة  8
 43 هـ0/2/4196 "اإلمبراطورية"قراءة كتاب   3

 62 هـ2/2/4196 "فعالية األكثر للناس السبع العادات:"كتاب نقاش دائرية حلقة  43
 43 هـ9/2/4196 "وتعلمها فهمها الترجمة:"كتاب ترجمة تجربة عرض  44
 94 هـ46/2/4196 "الهويات القاتلة"قراءة كتاب   46
 94 هـ29/6/1432 المملكة ساكورا مجموعة مع بالتعاون اليابانيون المستعربون بعنوان محاضرة  49
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 التعليمية  ألنشطةا  :ثانيًا

في قواعد نظمت عمادة شؤون المكتبات عددا من األنشطة والفعاليات الثقافية بالجامعة منها أسبوع المكتبة ومجموعة من ورش العمل 
 :، وفيما يلي به ه األنشطة والفعالياتالمعلومات لمنسوبي الجامعة

 أسبوع المكتبة والجامعة  -أ 

وهو أسبوع تعريفي عن المكتبة ومحتوياتها هـ، 27/11/1431 – 23في الفترة من نظمت عمادة شؤون المكتبات أسبوع المكتبة بالجامعة 
 .والخدمات التي تقدمها وهي مخصصة للطالب المستجدين بالجامعة وخصوصًا طالب السنة التحضيرية

 لمنسوبي الجامعةورش العمل في قواعد المعلومات  -ب 

طالب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس في  نم لمنسوبي الجامعةالمعلومات  نظمت عمادة شؤون المكتبات العديد من ورش العمل عن قواعد
 والجدول ،ورشة عمل متخصصة وعامة عن قواعد المعلومات وكيفية البحث والتعامل معها( 14)وقد بلغ عدد ورش العملمختلف كليات الجامعة، 

 .هـ1431/1432ورش العمل التي نظمتها العمادة لعام  يبين( 39)
 ( 39) جدول

 هـ1431/1432ورش العمل التي نظمتها العمادة لعام  يبين
 

 نوعها مقرها انعقادها  تاريخ اسم الورشة  م

 خاصة بالكليات الصحية االستراحة التعليمية  بالعمادة هـmd consult  15/1/1341 قاعدة عن عمل ورشة 1

 عامة التعليمية  بالعمادةاالستراحة  هـ14/4/1341  سبرينقر قاعدة عن تعريفية ورشة 1

 عامة كلية العلوم التطبيقية هـ1341/ 3/ 7 المعلومات ورشة عن قواعد 4

 خاصة كلية الصيدلة هـ11/3/1341   سبرينقر   : عن عمل ورشة 3

 عامة معهد اللغة العربية بالدرعية هـ15/3/1341 المعلومات  ورشة عن قواعد 5

 عامة للطالب كلية طب األسنان هـ11/3/1341 التعريف بقواعد المعلوماتورشة  1

 عامة االستراحة التعليمية  بالعمادة هـ14/5/1341 المعلومات قواعد في البحث مهارات 7

 عامة كلية الصيدلة هـ00/5/1341 االلكترونية المعلومات مصادر في العلمي البحث 8
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 العليا الدراسات وطالب التدريس هيئة ألعضاء عامة كلية طب األسنان هـ15/5/1341 قواعد المعلومات  ورشة عن 9

 عامة كلية طب األسنان هـ29/5/1341 مهارات البحث العلمي 11

 عامة مدرج كلية الصيدلة هـ1/1/1341 الجديدة المعلومات بقواعد تعريفية ورشة 

 عامة كلية الطب هـ2/1341/ 9 العلمي البحث ومهارات المعلومات قواعد 10

 عامة كلية العلوم الطبية هـ00/2/1341 في قواعد المعلوماتالبحث  14

 26/1/1431 المعلومات قواعد في العلمي البحث مهارات 13

 هـ

 عامة االستراحة التعليمية  بالعمادة

 
 

 االجتماعية ألنشطةا:ثالثًا 
 عمادة شؤون المكتبات بمناسبة عيدى الفطر واألضحى المباركين حفالت -أ

 لمنسوبيها معايدة حفل صباحًا والنصف التاسعة بتمام هـ16/12/1432الموافق  السادس األحد يوم سعود الملك بجامعة المكتبات شؤون عمادة أقامت
 مكتبة بهو هـ، و لك في6/1/1433كما أقامت العمادة حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد األضحى المبارك يوم السبت الموافق  المبارك، الفطر عيد بمناسبة
 وبحضور موظفي العمادة وعدد من موظفي الرويلي ليلي بن سعود/ الدكتور المكتبات شؤون عميد الحضور مقدمة في كان المركزية، حيث سلمان األمير

 .السعيدة به ه المناسبات والتبريكات التهاني الجميع تبادلو الفرعية،  المكتبات
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 ( 40)جدول 
 مؤشرات األداء لمكتبات جامعة الملك سعود

  مجلًدا 9210202 في تقع ، واألجنبية العربية الكتب من عنواًنا 221021   الجامعة بمكتبات المقتناة الكتب عدد
 (نسخة)  مجلًدا  831588 في تقع عنوانًا  920222 العربية الكتبعدد عناوين 

 (نسخة)  مجلًدا   661035عنوانًا تقع في   الكتب األجنبية 276812 عدد عناوين
 مجلدًا  12207229تقع في  عنواًنا  2927222 يونيكورنالتي تمت فهرستها آليًا وفق نظام  الموادعدد 

 . كتاباً رقميًا (  003111 )عدد الكتب اإللكترونية 
 % 9272، وفي النسخ % 072نسبة الزيادة السنوية في عدد عناوين الكتب العربية 

 %972، وفي النسخ %970نسبة الزيادة السنوية في عدد عناوين الكتب األجنبية  
 %272وفي النسخ % 972نسبة الزيادة السنوية في عدد عناوين الكتب العربية واألجنبية  

 دورية عربية وأجنبية  0222م عدد الدوريات العربية واألجنبية التي اقتنتها العمادة هذا العا
 % 0272بزيادة قدرها . مخطوطة 22222عدد المخطوطات بمكتبات الجامعة 

 % 270عربيًا وأجنبيًا  بزيادة قدرها  امجلًد 092122 في تقع ،عربيًا وأجنبيًا  عنواًنا 902220 العام هذا حتى الحكومية المطبوعات مقتنيات جملة

 % 90722بزيادة نسبتها  ومادة مجلدًا 0220222  تقع في عنواًنا 222222أوعية المعلومات جملة مقتنيات مكتبات الجامعة من 
 % .02بزيادة قدرها ريااًل  0272227299حوالي من الكتب وغيرها  على شراء أوعية المعلوماتهـ  9229/9220إجمالي المبالغ المنصرفة هذا العام 

 مقصورة  311إضافة إلى حوالي مقعــدًا للقراءة  3010على مترًا مربعًا، تحتـوي 22922 المساحة الكلية للمكتبات التابعة لعمادة شؤون المكتبات 
للبوابات األمنية   يااللكترون مستفيدًا حسب التقدير( 904764)مستفيدًا ، وسنويًا ( 22212)مستفيدًا ، وشهريا ( 0222)عدد رواد مكتبات جامعة الملك سعود يوميًا 

 االلكترونية لمكتبات الجامعة 

 .كتابًا  111263عدد الكتب المعارة هذا العام من مكتبات الجامعة  
 .مستفيدًا(  3381)إجمالي عدد المستفيدين من خدمات النظام اآللي لمكتبات الجامعة لهذا العام حوالي 

 .خدمة( 2229)للمستفيدين سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو المرتادين من خارج الجامعة عدد الخدمات المرجعية المباشرة 
 .خدمة (  0122) التي قدمها القسم للمستفيدين سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو المرتادين من خارج الجامعة  ةعدد الخدمات المرجعية الغير مباشر

 . دورية 0101و كتابًا  81411 :موزعة بين  المختلفة والتعليمية العلمية المؤسسات من جهة 481 لـ مطبوعًا 80401 عدد المطبوعات التي أهدتها الجامعة 
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 كاملة نصوص ذات قاعدة 22)عنوانًا ، ضمن    4311 من أكثر إلى التي أتاحتها الجامعة فيها كاملةال نصوصالو مستخلصاتالو ببليوجرافيةال بياناتال عدواقفي  العناوين عدد
 (للمستخلصات 01و

 مقاله  8821والتي إتاحته رابط المكتبة الرقمية  PDFعلى ملفات ( انجليزي –عربي )عدد مقاالت النص الكامل لدوريات جامعة الملك سعود باللغتين 

 . داخل وخارج المملكة  جهة (22) اإلهداءعن طريق  مع مطبوعاتهم تم التبادل التي بلغ عدد الجهات

 .طالبًا وطالبة بمكتبة األمير سلمان المركزية ومكتبة الطالبات بعليشة والملز (012)عدد الطالب والطالبات الذين تم تدريبهم من قسم المكتبات والمعلومات 

 طالب ثالثة أمناء مكتبات  0111 لكل/  المكتبات أمناء عدد

 أمناء لكل مائة عضو هيئة تدريس  2  تدريس هيئة عضو 011 لكل/  المكتبات أمناء عدد

  أسابيع ستة الرف إلى الناشر من الكتاب وصول فترة

 .ساعة83 الرفوف إلى العربيات من الكتب عودة فترة
 دورة تدريبية  (21)عدد الدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي حضرها منسوبي العمادة 

  السعوديين غير من (2)سعوديًا ،  موظفًا( 801)منهم . فرعية ومكتبة ووحدة قسمًا 82موزعين على  وموظفة موظفًا( 808) الجامعة بمكتبات العاملين عدد

 موظفًا (902)داخل المملكة والعمادة  تدريبية اتعدد الموظفين الذين اجتازوا دور

 موظفين (92)خارج المملكةتدريبية  اتعدد الموظفين الذين اجتازوا دور
 معاملة واردة 4822صادرة ،  معاملة 8020، معاملة (  90222) والواردة للعمادة  الصادرة عدد المعامالت

  محلًيا ودولًيامعرًضا  (02) سعود الملك جامعةفيها  شاركتالمحلية والدولية التي  الكتب معارضعدد 
 .زائرًاوفدًا  (22) هـ0348 /9229 العام لهذا الجامعة لمكتبات الوفود الزائرة  عدد

 فعالية ( 08)عدد الفعاليات الثقافية التي نظمتها العمادة في 
 .ألصدقاء المكتبة بالعمادة منتسب ومنتسبة من منسوبي الجامعة مسجلين في سجالت العضوية 0028عدد أصدقاء المكتبة 

 . ورشة عمل متخصصة وعامة في قواعد المعلومات لمنسوبي الجامعة ( 03)عدد ورش العمل التي نظمتها العمادة  
  اجهاًز( 652) الفرعية والمكتبات والوحدات باألقسام الشخصـية الحاسبات عدد
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 القسم الثامن
مستقبلية بالعمادةالمشروعات ال  

:مقدمه   

 شؤون  عمادة اإلطار في ه ا فقامت والبحثية، كاديمية األ العملية في األساسية الركائز إحدى باعتبارها بمكتباتها كبيًرا اهتماًما سعود الملك جامعة أولت  

 في االشتراكمشروع  ،)يونيكورن( الجديد النظام اآللي تركيبمشروع   :مثل بالفعل تم ما منها هامة، مشروعات عدة لتنفي  الالزمة الدراسات بإعداد المكتبات

مشروع   :مثل التنفي  قيد هو ما ومنها،  الموحد العربي الفهرس االنضمام إلىمشروع  سعود، الملك جامعة مكتبات بوابة مشروع ، اإللكترونية المعلومات قواعد
 وغيرها من المشروعات ،   والبصرية السمعية والوسائل ورقمنه ،الببليوجرافية التسجيالت جودة ضبطمشروع المختلفة،  المعلومات مصادر في الموحد البحث

رات والمشروعات إضافة إلى  لك أعدت عمادة شؤون المكتبات خطتها اإلستراتيجية لتواكب أهداف وخطة الجامعة اإلستراتيجية ، والمتضمنة العديد من المباد
 :مستقباًل لتنفي ها  العمادة تخطط التي المشروعات بعضل تفصيل يلي وفيماوالتي تطمح العمادة تنفي ها بمشيئة اهلل في المستقبل ، 

 

 مشروع المقصورات الدراسية-9
ل مشروع تسعى العمادة من خالل ه ا المشروع إلى تحديث وتطوير المستلزمات األساسية لمكتبة األمير سلمان المركزية والفروع التابعة لها من خال  

للعمادة وتحقيقًا للهدف األول من أهداف  اإلستراتيجيةه ا المشروع ضمن الخطة المقصورات الدراسية و لك لتقادمها وعدم صالحية البعض منها ، ويأتي 
الجامعة وخاصة الهدف العمادة والمتعلق بتطوير مكتبات الجامعة وتوفير مصادر معلوماتية بما يتوافق والمعايير العالمية للجودة في المكتبات ، وك ا ألهداف 

 :لى السادس والتي تسعي فيه إلى توفير بيئة تعليمية داعمة ، ويهدف ه ا المشروع إ
 (. المواطنين –الباحثين  -الطالب   –التدريس  ةهيئأعضاء ) مواجهة الزيادة من قبل المستفيدين من خدمات المكتبة سواء من  -

 .توفير مقصورات بمواصفات  ات جودة عالية لتواكب التطورات في المكتبات العالمية وتلبي حاجات المستفيدين  -
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 .استكمال النقص في التجهيزات الضرورية لمواجهة متطلبات العملية التعليمية والبحثية للطالب وأعضاء هيئة التدريس  -

 . تطوير وتنظيم المقصورات لتلبي حاجة المستفيدين ،وتوفير خدمة متميزة لهم لالستفادة من خدمات المكتبة  -

 .اسيةمقصورة در 443زيادة عدد المقصورات بالمكتبة بمقدار  -

 

 :نطاق وإجراءات المشروع 

 :يتضمن المشروع مجموعة من اإلجراءات هي  -
 تزويد القاعات بمقصورات  ات جودة عالية   -

 .تجهيز المقصورات بتمديدات كهربائية ونقاط الشبكة وتوفير االتصال الجيد  -

 .تزويد المقصورات بالبنية التحتية التقنية الالزمة  -

 . من خالل بوابات للدخول الخروج بأقفال رقمية  تأمين وحماية المقصورات -

 .من مصادر المعلومات وأوعيتها المتاحة بالمكتبة  واالستفادة لإلطالعزمات الحديثة الالزمة لستتزويد المقصورات بالم -

 مشروع تأهيل وتطوير المكتبات الفرعية التابعة للعمادة  -0

 وتوفير مصادر الجامعة مكتبات بتطوير والمتعلق األول ألهدافها وخاصة الهدف وتحقيقًاعمادة يأتي ه ا المشروع ضمن الخطة اإلستراتيجية لل  
وتلبية لتطلعات الجامعة في توفير مصادر المعلومات وأوعيتها ، واألخ  بالنظم الحديثة في تطوير  المكتبات في للجودة العالمية والمعايير يتوافق بما معلوماتية

يهدف المشروع إلى تطوير المكتبات الفرعية التابعة لعمادة شؤون المكتبات وضرورة توفير المواصفات القياسية في مكتبات الجامعة ، ووتحديث المكتبات ، 
 سد النقص الواضح في التجهيزات الضرورية لتلك المكتبات الفرعية حتى يتسنى لها القيام بواجبها تجاه العملية: من حيث مكتبة فرعية ( 14)وعددها 
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بحيث يشمل ه ا التطوير  التعليمية والبحثية لمنسوبي الجامعة ، وك لك إجراء العمليات الفنية من فهرسة وتصنيف وإدخالها ضمن نظام المكتبة اآللي ،
 :تحقيق اآلتي ويستهدف المشروع ، ة والجوانب الفنية يالجوانب الماد

 . للعمادة التابعة الفرعيةتوفير وتطوير البنية التحتية بالمكتبات  -

 .الفرعيةتوفير الكوادر البشرية المدربة بمكتبات الجامعة  -

  .توفير أجهزة الحاسب اآللي ومستلزماتها  في نظام المكتبة اآللي وقواعد المعلومات المختلفة  -

 .من تصوير وإعارة وغيرها للعمادة التابعة الفرعيةرفع مستوى الخدمات بالمكتبات  -

 .من أرفف وطاوالت قراءة وغيرها للعمادة التابعة الفرعيةزيادة الطاقة االستيعابية بالمكتبات  -
 :المشروع وإجراءات نطاق 

 :يشمل المشروع مجموعة اإلجراءات الفنية منها 
 .تحديث وتطوير البنية التحتية بالمكتبات الفرعية التابعة للعمادة  -

 .توفير العناصر البشرية والتكنولوجيا الالزمة للمكتبات الفرعية التابعة للعمادة  -

 .فهرسة وتصنيف مصادر المعلومات المختلفة الموجودة بالمكتبات الفرعية  -

 ( .اليونيكورن ) توظيف مصادر المعلومات وإضافتها في النظام اآللي للمكتبة  -

 .ي  بمكتبة األمير سلمان المركزية  ربط المكتبات الفرعية بنظام الفهرسة اآلل -

 .إعادة التأثيث للمكتبات الفرعية وتزويدها بالمستلزمات المكتبية  -

 . توفير نظام أمن رقمي لحماية مقتنيات المكتبات -

 .تطبيق معايير الجودة على المكتبات الفرعية  -
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 .للدخول إلى مصادر المعلومات  ةعة والروابط الالزمتوفير شبكة داخلية وتطوير واجهة التفاعل لكل مكتبة بحيث تحمل شعار الجام -

 .مشروع توفير نظام إلكتروني لإلجراءات الفنية خازن للكتب والمراجع الجديدة وربطه مع النظام اآللي لمكتبات الجامعة-2
 والطالب التدريس هيئة ألعضاء محفزة داعمة تعليمية بيئةيأتي ه ا المشروع ليحقق هدف الجامعة في خطتها اإلستراتيجية وال ي ينص على توفير  

 نظام توفير  يهدف المشروع إلىالجامعة ، و لمكتبات متكاملة إلكترونية بيئة نحو التحولوليحقق هدف العمادة الثاني من خالل  .الجامعة في والموظفين
تيسير يهدف إلى كما ،   والخارجيين المحليين ب سواء للناشرينالجامعة ليعمل كخازن للكت لمكتبات اآللي بالنظام وربطه الفنية لإلجراءات إلكتروني

 .للتعامل مع مصادر المعلومات وأوعيتها المختلفة  ةزماإلجراءات الفنية الال

 :نطاق وإجراءات المشروع 
 :يشمل المشروع مجموعة اإلجراءات الفنية منها  -
 . للمكتبات التابعة لعمادة شؤون المكتباتااللكتروني النظام وإتاحة توفير  -

 .وضع آلية لنظام إلكتروني يسمح بتيسير اإلجراءات الفنية بالمكتبات وفروعها  -

 . بالنظام اآللي الفنية لإلجراءات يلكترونإلا نظاماللربط  زمةلالا   soft wareتوفير  -

 .بسهولة ويسرستخدام النظام ال الالزمةاإلجراءات الفنية  علىتدريب الموظفين  -
 .وخارجيين  مراجعين داخليينمن خالل مراعاة المعايير الدولية في النظام بما يسمح بقياس مخرجات المكتبات  -
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 مشروع استحداث وتوفير نظام إلكتروني للشؤون اإلدارية والمالية وأقسام العمادة األخرى بفروعها لتطويرالمكتبات-2

 

 الهيكل بناء إعادة من خالل داعم إداري تنظيم تسعي جامعة الملك سعود إلى بناءيأتي ه ا المشروع ليحقق هدف الجامعة التاسع في خطتها اإلستراتيجية حيث 
 إلـى  المشـروع  حيث يهدفالجامعة ، ويأتي ه ا المشروع ضمن الخطة اإلستراتيجية لعمادة شؤون المكتبات ،  رؤية يدعم إداري نمو ج وبناء،  التنظيمي

 . والمالية اإلدارية اإلجراءات مع التعامل يسهل بما إلكترونيًا يكون بحيث المكتبات لتطوير للعمادة ومالي إداري نظام توفير

 :نطاق وإجراءات المشروع 
 :المشروع بمجموعة من اإلجراءات هي ه ا يمر 
 .الستحداث برامج تيسير الشؤون اإلدارية والمالية بالتعاقد مع متخصصين زمةالالإعداد الدراسات  -

 . للمكتبات التابعة لعمادة شؤون المكتباتاإلداري االلكتروني النظام وإتاحة توفير  -

 (.مدار)اآللي للجامعة  اإلداريالالزم للنظام وربطه مع النظام    soft wareتوفير  -

 . الحديث ماالنظ على اإلدارية والمالية بمكتبات الجامعة وفروعهافي الشؤون  لموظفينا تدريب -

 . المستفيدين على الراجعة التغ ية قياس آليات تحديد -
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 الهيكل اإلداري تطوير مهارات مشروع  – 2

 إداري نموذج وبناء التنظيمي الهيكل بناء إعادة من خالل داعم إداري تنظيم ه ا المشروع ضمن أولويات الجامعة وأهدافها حيث تسعي الجامعة إلى بناء يأتي

والمعلومات  المكتبات مجال في العمادة منسوبي قدرات وتطوير تنميةكما يهدف تحقيق الخطة اإلستراتيجية من خالل الهدف الثالث وهو ،  الجامعة رؤية يدعم
المكتبات  اقتراح مصفوفة برامج عامة ومتخصصة في مجال خالل منوالفني بالعمادة  اإلداري الطاقم مهارات يهدف ه ا المشروع إلى تنمية وتطوير، حيث 

وبما يسهم في تطوير الهيكل اإلداري وتنمية مهارات ، الفرعية ، سواء في مكتبة األمير سلمان المركزية أو المكتبات الموظفين عليها  لتدريبواإلدارة 
 . العمل المكتبي واإلداري والفني رفع كفاءاتهم ومهاراتهم في ووقدرات الموظفين 

 :نطاق وإجراءات المشروع 
 :يمر المشروع بمجموعة من اإلجراءات هي 

 .النظم الحديثة في المكتبات وك ا المعايير الدولية  وفقدراسات االحتياجات التدريبية لموظفي العمادة  -

 .الموظفين عليها لتدريباقتراح مصفوفة برامج عامة ومتخصصة في مجال المكتبات  -

 .العمادة مكتبات لموظفي المطلوبة التدريبية الدورات تحديد -

 .بها للمشاركة الجامعة مكتبات كل من أعضاءحديد وت التدريبية الدورات عن اإلعالن -

 . عليها الموظفين وتدريب متطورة برامج استحداث -

 .المكتبة خدمات لتفعيلللموظفين  االنجليزية باللغة تدريبية برامج استحداث  -
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 مشروع الجودة واالعتماد -2
مية التي تعتبر الجودة في الوقت الحالي مطلبًا أساسيا وليست ترفًا وتسعي جامعة الملك سعود إلى الجودة والتميز باعتبارها أحد الجامعات العال  

الهدف ن خالل تسعى لمزيد من التطور والتميز ،  ل لك تأخ  بتنفي  برامج الجودة في كل مؤسساتها ، كما أن ه ا المشروع يحقق أحد أهداف العمادة م
 المكتبات في للجودة العالمية والمعايير يتوافق بما معلوماتية مصادرتوفيرو  الجامعة مكتبات تطويراألول من أهداف العمادة وال ي تسعي فيه العمادة إلى 

 .الفرعية التابعة لها تطبيق نظم الجودة في عمادة  شؤون المكتبات والمكتبات   ، ويهدف المشروع إلى
 :وإجراءات المشروع نطاق 

 :يمر المشروع بمجموعة من اإلجراءات هي 
 .للجودة في مجال المكتبات لمعايير الدولية وتحديد ادراسات إعداد ال -

 .إنشاء نظام داخلي للجودة -

 .ضبط جميع اإلجراءات وفق معايير ونظم الجودة -

 .إعداد الوثائق الالزمة للتقدم وللحصول على األيزو  -

 .التطوير والتحسين للتقدم لالعتماد المؤسسيإعداد خطة  -

 .في مجال الجودة العمادة مكتبات لموظفي المطلوبة التدريبية الدورات تحديد -

 .على خطوات ومراحل الجودة  الموظفين تدريب -

 موسوعة حصر الكفاءات العلمية  -2  

ة الهدف الخامس يأتي ه ا المشروع تحقيقًا ألهداف الجامعة ورؤيتها والتي تسعي فيها إلى إعداد وتوفير أعضاء هيئة تدريس متميزون وألهداف العمادة خاص
 الفكري تحصيلهم من تزيدو تيسر ،عالية جودة  ات تعليمية مصادر بخدمات المستفيدين خدمات وتحسين العلمي البحث تعزيزوال ي ينص على ضرورة 

 على التعرف من القرار ومتخ ي الباحثين تمكَّن قاعدة بيانات ضخمة واستكماال المرحلة األولى التي أنجزت منه ، ويهدف ه ا المشروع إلى إعداد  .والمعرفي

في مجاالت عديدة حيث تتوفر القدرات البشرية المتنوعة المتعددة    والتحليل والبحث الدراسة من لمزيد الفرصة إتاحة ثم ومن ، التدريس هيئة إمكانيات أعضاء
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 .العربية السعودية بالمملكة والتاريخ اآلداب، اللغات، الشرعية، الدينية، واإلنسانية، االجتماعية العلوم والتقنية، العلوم مجاالت الموسوعة تتناولو. التخصصات 

 .إلخ ..األخرى السعودية الجامعات، الرياض منطقة جامعات ،سعود الملك جامعةفي  الموسوعة تتضمن حصر الكفاءات وه ه

 :نطاق وإجراءات المشروع 
 :يمر المشروع بمجموعة من اإلجراءات هي 

 :التالية  ءاتااإلجروفيها تمت  : األولى المرحلة-
 :أبرزها ولعل ، والمحلية والعربية منها العالمية المختلفة المستويات على نشرها تم التي واألدلة الموسوعات تجميع  -

 .مصر في المعلومات بمرافق للعاملين العلمية الكفاءات دليل  -

 .سعود الملك بجامعة األكاديميين دليل  -

 .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة العلمية اتءالكفا نمو ج  -

 : ،وتم فيها االعتماد على  يوجرافيةلببال للتسجيالت المعيارية الصيغ تجميع -

 .البحثية اهتماماتهم مع ، والهيئات ألشخاصل نمو جية تسجيالت بيئة هيو  IOC صيغة - 

 .جارية بحثية ومشروعات وهيئات ألشخاص حقائق بيانات وهي CCF/F صيغة - 

 فيه روعي األفراد لتجميع بيانات نمو ج إنجازو يوجرافية،بلالب للتسجيالت المعيارية الصيغ ودراسة منها، بكل البيانات وطبيعة نفسها ألدلةا  دراسة نتيجة كانت وقد

 .وافًيا كان نفسه وبالوقت البساطة،
 االتصال وسائل  لك في مستثمرين بياناتهم، تجميع ثم ومن بهم، لالتصال الالزمة اآللية تحديد مع سعود، الملك بجامعة األكاديميين وقوائم أعداد على التعرف-

وأنجزت المرحلة األولى من المشروع وجاري اآلن تنفي  المراحل المتبقية  ، .)اإلنترنت على العمادة وموقع الفاكس، واإللكتروني، التقليدي كالبريد(  المتعددة
          . من المشروع 

 


