
 Information Literacy Program (ILP) "برنامج الوعي المعلوماتي"

 بعمادة شؤون المكتبات بجامعة المجمعة

 :فكرة وتاريخ البرنامج: أولا 

 Informationأطلقت عمادة شؤون املكتبات منذ انشاءها برنامج الوعي املعلومايت 
Literacy Program (ILP)   كأحد وسائل حتقيق األهداف االسرتاتيجية للعمادة ،

وتتلخص فكرة الربنامج يف مساعدة كافة منسويب اجلامعة على كيفية احلصول على مصادر املعلومات 
بأنواعها وأشكاهلا املختلفة ومن أماكنها املتعددة،و كيفية إستخدام هذه املصادر ومهارات التعامل معها 

 .جار املعريفبكفاءة يف ظل ثورة االنف

 :رؤية البرنامج: ثانياا  

الوصول إىل جمتمع أكادميي لديه وعي  معلومايت وقادر ذاتياً على الوصول للمعلومات والتعامل 
 .معها بكفاءه 

 :رسالة البرنامج: ثالثاا 

يف جمتمع جامعة اجملمعة لتحقيق تواصل  Information Literacy الوعي املعلومايت نشر
 .معريف ومعلومايت دائم مع كافة منسويب اجلامعة ودعم حاجاهتم املعلوماتية

 :أهداف البرنامج: رابعاا 

 :يهدف برنامج الوعي املعلومايت  إىل حماولة حتقيق االهداف التالية

 أن يدرك منسويب اجلامعة أمهية املعلومات يف حياهتم.  
 أن يتعرف منسويب اجلامعة على مصادر املعلومات بأنواعها وأشكاهلا املختلفة. 
 أن جييد منسويب اجلامعة مهارات البحث عن املعلومات. 
  اجلامعة مهارات التعامل مع املعلوماتإكساب منسويب. 
 أن يتعرف منسويب اجلامعة على أخالقيات التعامل مع املعلومات واألمانة العلمية. 
  أن يكتسب منسويب اجلامعة مهارة كيفية توثيق املعلومات من مصادرها التقلدية

 .وااللكرتونية

http://library-g.kau.edu.sa/Pages-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A.aspx?URL=www.kau.edu.sa
http://library-g.kau.edu.sa/Pages-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A.aspx?URL=www.kau.edu.sa


 آليات تنفيذ البرنامج: خامساا 

 ريف باملكتبة وخدماهتاتنفيذ الربنامج اإلرشادي للتع. 
 ومطويات ورقية تعريفية بأقسام املكتبة وخدماهتا وكيفية احلصول عليها  مطبوعات إعداد

توفريها بشكل دائم عند املدخل الرئيسي للمكتبة و ... وطريقة استخدام الفهرس اآليل 
  املركزية واملكتبات الفرعية وإتاحتها الكرتونيا عرب بوابة العمادة على شبكة االنرتنت

 إعداد االدلة االرشادية والتعريفية مبكتبات اجلامعة. 
 إعداد االدلة التعريفية بقواعد البيانات االلكرتونية. 
 اآليت تنظيم دورات تدريبية تتضمن : 

o استخدام قواعد البيانات االلكرتونية. 
o استخدام املكتبة الرقمية السعودية 
o مهارات واسرتاتيجيات البحث. 
o كيفية صياغة االستشهادات املرجعية يف البيئة االلكرتونية  

 (من القدم لالحدث: ) أنشطة العمادة في البرنامج: سادساا 

 :والدورات التدريبية في إطار هذا البرنامج، منهاقامت العمادة بتنفيذ عدد من النشطة 

يف كلية الرتبية باجملمعة يوم الثالثاء  Edusearchتقدمي حماضرتني للتعريف بقاعدة بيانات  .1
وطريقة استخدامها  Edusearchقاعدة املعلومات الرتبوية " هـ بعنوان 11/30/1301

 .هـ 12/0/1301االثنني املوافق ويف كلية الرتبية بالزلفى يف يوم " واالستفادة منها 
 British قاعدة بيانات"تقدمي حماضرة مع شركة التنمية املعلوماتية حماضرة تعريفية بعنوان  .1

Medical Journals BMJ  ملنسوبات كلية العلوم الطبية التطبيقية " وطرق إستخدامها
سر  الكلية م مب 8/13/1311هـ  13/11/1301جبامعة اجملمعة وذلك يوم السبت املوافق 

 . .Jennifer Lewis وقد ألقتها احملاضرة الربيطانية
عميد شؤون املكتبات حماضرة تعريفية بعنوان  قدم سعادة الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العمران  .0

هـ  11/13/1301يف يوم الثالثاء املوافق  "قواعد البيانات اللكترونية بجامعة المجمعة " 
جلديد ضمن فعاليات دورة تعريفية العضاء هيئة التدريس اجلدد للعام مبسر  اجلامعة مبقرها ا

هـ الذي نظمته عمادة اجلودة وتطوير املهارات حتت رعاية  1300-1301الدراسي اجلديد 
 معايل مدير اجلامعة، 

http://library-g.kau.edu.sa/Pages-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA.aspx
http://library-g.kau.edu.sa/Pages-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA.aspx


 .ه 1301/1301للعام " التقرير السنوي لعمادة شؤون المكتبات" إصدار ونشر وتوزيع  .3
ومت إتاحتها على بوابة "  عمادة شؤون المكتبات" إصدار ونشر وتوزيع مطوية تعريفية عن  .2

 ( ه1301ذي احلجة ) عمادة شؤون املكتبات 
ومت "  خدمات المستفيدين من مكتبات الجامعة" إصدار ونشر وتوزيع مطوية تعريفية عن  .6

 ( ه1301ذي احلجة ) إتاحتها على بوابة عمادة شؤون املكتبات 
 (ه1300حمرم ) "دليل قواعد البيانات اللكترونية " صدار ونشر وتوزيع إ .7
قواعد  كيفية إستخدام" عقد دورة تدريبية بالتعاون مع املكتبة الرقمية السعودية حول  .8

 . هـ1300ذي احلجة  18-17يف الفرتة " المعلومات والمكتبة الرقمية 
 القائمين على تنفيذ البرنامج : سابعاا  .9
 :عمل برنامج الوعي املعلومايت من جمموعة من األعضاء، هم يتكون فريق .13
 (عميد شؤون املكتبات)مشرفًا        عبدالعزيز بن ابراهيم العمران. د•  .11
رئيس مركز اجلودة ومسؤول تقنية )  عضواً           أسامة محمد عطية خميس. د•  .11

 (املعلومات
 (ر الشؤون االدارية واملاليةمدي)عضًوا              ياسر بن عبداهلل الدهش. أ•  .10
عضًوا                  نايف عبداهلل الهباس. أ•  .13
 (مدير مكتبة كلية العلوم بالزلفي)

 

Information Literacy Program (LIP) 

Deanship of Libraries Affairs in Almajmaah University 

First: The concept and history of the program  

Deanship of Libraries Affairs started Information Literacy 
Program (LIP) as one of the mechanisms of achieving the strategic 
goals of Deanship. The idea of the program is summarized in 
assisting all University employees to get information resources in 
different kinds and forms and from different places. Also, the 



objective of the program is to help the employees to use all 
resources and the skills of dealing with them in a professional 
manner.   

Second: The vision of the program: 

Arriving at an academic community that has information 
literacy and ability to reach data and deal with them skillfully.   

Third, The program's Message:  

Spreading information literacy in Almajmaah University 
community in order to achieve information and literacy 
communication with all university employees and supporting all 
their information needs.  

Forth: Objectives of the program 

The information literacy program seeks to achieve the 
following objectives:  

1. To raise university employees' awareness towards the 
importance of information in their life 

2. University employees should know the different kinds 
and forms of information resources 

3. To make university employees master search skills for 
information  

4. Equipping university employees with the required skills 
of dealing with information 



5. To make university employees know the ethics of dealing 
with information and scientific integrity  

6. To make university employees acquire the skill of 
documenting information from its traditional and electronic 
resources  

Fifth: Tools of Program execution:  

 Executing the guidance program to introduce the library 
and its services  

 Preparing pamphlets for introducing all library sections 
and the way of using the electronic catalogue and making 
it always available at the entrance of central library and 
branch libraries as well as making it available in the 
Deanship's gate on the internet.   

    Preparing guide and introductory booklets of 
University libraries 

 Preparing the introductory guides of electronic data bases 
 Organizing training courses that cover the following:  
 Using electronic data bases  
 Using Saudi Digital Library  
 Skills and strategies of research  
 How to formulate reference citations in the electronic 

environment    

Sixth: Activities of Deanship in the program: (from the 
oldest to the latest) 

Deanship executed a number of activities and training courses in 
the program:  



 

1. Presenting two lectures to introduce database Edusearch 
in Faculty of Education in Almajmaah on Tuesday 
19/3/1432 entitled: "Educational Database Edusearch and 
the way of utilizing it" and in Faculty of Education in 
Alzulfi on Monday 25/3/1432 

2. Offering an introduction lecture with information 
development company entitled: "British Medical Journals BMJ 
Database and the way of utilizing it" for the female employees of 
Faculty of Applied Medical Sciences in Almajmaah University on 
Saturday 10/11/1432 corresponding 8/10/2011 in the Faculty 
theatre. The lecture was delivered by the British lecturer Jennifer 
Lewis.  

3. His Excellency Dr. Adbulaziz Alomran, Dean of Libraries 
Affairs, presented a lecture under a title: "Electronic Databases in 
Almajmaah University" on Tuesday 29/10/1432 in the university 
theatre. The lecture was one of the activities for new teaching 
staff of the academic year 1432-1433 that was organized by 
Deanship of Quality and Skills Development under the 
supervision of His Excellency University Rector. 

4. Publishing and distributing "Yearly report of Deanship of 
Libraries Affairs" for the academic year1431/1432 

5. Publishing and distributing introductory pamphlet on 
"Deanship of Libraries Affairs" and it has been posted on Deanship 
of Libraries Affairs Gate, Dhe alhijjah (1432) 



6. Publishing and distributing an introductory pamphlet "Services 
of users of University libraries" and it has been put on Deanship of 
Libraries Affairs' Gate, Delhijjah (1432) 

7. Publishing and distributing "A Guide of Electronic Databases" 
(Muharram1433) 

8. Organizing a training course in cooperation with Saudi Digital 
Library on: "How to use Databases and Digital Library" 17-18 
Delhijjah 1433.        

Seventh: The program's supervisors 

The program of information literacy program is comprised of the 
following members: 

Dr. Abudlaziz Ibrahim Alomran          Supervisor (Dean of 
Libraries Affairs) 

Dr. Usamah Mohammad Atteyah Khamees       Member (Head of 
the Quality Center and supervisor of information technology)  

Mr. Yasser Abdullah Aldahsh            member (manager of 
administrative and financial affairs)  

Mr. Nayef Abdullah Alhabbas            member (manager of library 
of Faculty of Sciences in Alzulfi)  

 


