
 تقرير مختصر عن عمادة شؤون المكتبات
 كلمة العميد 

ال خيفى على ذي لب أن املكتبات األكادميية أحد أهم مستودعات املعلومات واملعرفة،  ولذا شرعت 
عمادة شؤون املكتبات يف جامعة اجملمعة يف العمل على تطوير مكتباهتا، حيث تعمل مكتبات اجلامعة على 

وأوعية املعلومات بكافة أنواعها وأشكاهلا، وكذلك توفري املقررات الدراسية وتقدمي اخلدمات توفري مصادر 
إضافة إىل ذلك فإن عمادة شؤون املكتبات سعت إىل توفري عدد من . للمستفيدين يف مناخ تعليمي مالئم

لية األكادميية، كما أن من املصادر اإللكرتونية وقواعد البيانات ملرتادي مكتباهتا وذلك سعيًا منها لدعم العم
تدريب الطالب والباحثني على استخدام هذه املصادر  -حبول اهلل  –خطط العمادة القريبة التطبيق 

 .اإللكرتونية
وإذا كانت الوظائف الثالث األساسية ألي جامعة هي البحث العلمي والتدريس وخدمة اجملتمع، فإن 

ه الوظائف أيضا، فهي تعمل على توفري مصادر املعلومات مكتبات جامعة اجملمعة تسعى جاهدة خلدمة هذ
 .للبحث العلمي، وكذلك لتطوير العملية التعليمية، كما تسعى لوضع برامج للتواصل مع اجملتمع احمليط

ومل تقف عمادة شؤون املكتبات عند الدور التقليدي للمكتبة، بل تسعى جاهدة للحاق بركب العلم 
ا هو حديث يف ختصص املكتبات وتقنيات املعلومات وتطبيقه، من حيث البدء يف والتكنولوجيا ومواكبة كل م

أعمال ميكنة املكتبات، وكذلك أعمال الرقمنة يف مكتبات اجلامعة، ومن أهم املشروعات املستقبلية للجامعة 
معة مشروع نقل وتطوير املكتبة املركزية إىل املبىن اجلديد، وإنشاء املستودع الرقمي املؤسسي للجا

(IDRMU ) وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية يف إطار مشروع تنمية مهارات العاملني يف مكتبات
قواعد البيانات  –خدمات املكتبات ) وإعداد دراسات للوقوف على مدى إفادة منسويب اجلامعة من .اجلامعة

 يف مكتبات اجلامعة ومشروع ومشروع التوصيف الوظيفي للعاملني( املكتبة الرقمية السعودية  –االلكرتونية 
 .تفعيل خمرجات النظام اآليل كوها ومشروع إنشاء املكتبة السمعية والبصرية يف املكتبة املركزية  باجلامعة

 واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل،،،
 عميد شؤون المكتبات

 عبدالعزيز بن إبراهيم العمران. د
 

 
 
 
 



 
 :المهام المنوطة بالعمادة

  العمل على توفري مصادر املعلومات بأشكاهلا املختلفة اليت حتتاجها مكتبات الكليات ووحدات
 .اجلامعة

  املعاجلة الفنية وتنظيم مصادر املعلومات يف املكتبات التابعة هلا بأفضل الطرق املهنية مبا يسهم يف
 .ا من قبل املستفيدينتسهيل استخدام هذه املصادر والوصول إليه

 مع  يتناسب التخطيط املستمر والعمل على توفري خدمات املعلومات يف مجيع املكتبات التابعة مبا
 .حاجات املستفيدين واإلمكانات املتاحة

 املعلومات وتطوير مواردها  التخطيط الستثمار امليزانية املخصصة ملصادر وخدمات. 
  مستمر  رقميه للجامعة والعمل على تطويرها وحتسني خدماهتا بشكلإنشاء مكتبة. 
  التعاون مع املكتبات واجلهات األخرى ذات االهتمام املشرتك مبا يعود بالفائدة على اجلامعة ووحداهتا

 املختلفة
 فيها وفقا لإلجراءات املتبعة  تنظيم املعارض يف جمال املكتبات واملعلومات واملشاركة. 
  ات واحللقات الدراسية والدورات املتصلة مبجاالت عمل املكتبات وفقا لإلجراءات املتبعةعقد الندو. 
 التعريف باإلنتاج العلمي ملنسويب اجلامعة بالوسائل املناسبة. 
  التخطيط املستمر والعمل على تواجد قوى بشريه كافية و مؤهلة تأهيال جيدا يف جمال املكتبات

 .ومتطلبات العمل واخلدمات املقدمة يف مكتبات اجلامعة املختلفة واملعلومات مبا يتناسب مع حجم
  إعداد املعايري واملواصفات واإلجراءات اخلاصة مبكتبات اجلامعة وخدماهتا مبا يضمن رقي مستوى

 .اخلدمات اليت تقدمها هذه املكتبات
 

 :الخدمات التي تقدمها العمادة
معة من الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس تقدم مكتبات اجلامعة خدماهتا إىل منسويب اجلا

 .واإلداريني واملستفيدين من غري منسويب اجلامعة

 .وتستقبل املكتبات روادها يومياً من السبت إىل األربعاء من الساعة الثامنة صباحاً حىت الثانية ظهراً 

 -:وفيما يلي عرض لبعض هذه اخلدمات

 خدمة االطالع الداخلي 
  والتوجيه خدمة اإلرشاد 
  اخلدمة املرجعية والرد على األسئلة واالستفسارات 



 خدمة الطباعة والتصوير 
  خدمة اإلعارة اخلارجية 
 خدمة االطالع على الصحف واجملالت اليومية 
 خدمة البحث اآليل على شبكة االنرتنت وقواعد البيانات االلكرتوين 
 معة خدمة البحث يف الفهرس االلكرتوين املوحد ملكتبات اجلا 

 
 البرامج التي تنفذها العمادة

 Information برنامج الوعي المعلوماتيأطلقت عمادة شؤون املكتبات منذ إنشاءها 
Literacy Program (ILP)    ،كأحد وسائل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للعمادة

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

 .بكفاءة يف ظل ثورة االنفجار املعريف

 :رؤية البرنامج: ثانيا  
لتعامل الوصول إىل جمتمع أكادميي لديه وعي  معلومايت وقادر ذاتيًا على الوصول للمعلومات وا

 .معها بكفاءة 
 :رسالة البرنامج: ثالثا  

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

 :أهداف البرنامج: رابعا  
 :يهدف برنامج الوعي املعلومايت  إىل حماولة حتقيق األهداف 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. 
 إكساب منسويب اجلامعة مهارات التعامل مع املعلومات. 
 أن يتعرف منسويب اجلامعة على أخالقيات التعامل مع املعلومات واألمانة العلمية. 
 منسويب اجلامعة مهارة كيفية توثيق املعلومات من مصادرها التقليدية  أن يكتسب

 .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


 إحصاءات عن العمادة
تاريخ  العنصر/  اسم المكتبة  م

 اإلنشاء
عدد 

 العناوين
عدد النسخ 

أو 
 المجلدات

 
 المساحة

 0م003 03333 4033 ه1341 املكتبة املركزية  1

 0م 163 10221 4333 ه1343 مكتبة كلية الرتبية الزلفى 2

 0م 003 2323 1337 ه1310 مكتبة كلية الرتبية اجملمعة 3

 0م 103 733 033  مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات 4

 0م 13 230 023 ه1306 مكتبة كلية العلوم الزلفى 5

 0م 134 3134 4631  مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير 6

 0م 103 421 172 ه1343 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح بنني 7

 0م 103 400 130 ه1343 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح بنات 8

0م 103 0467 1306 ه1343 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط بنني 9  
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 وسائل االتصال بالعمادة
  164141555:هاتف  
 164324267:فاكس 
 البريد االلكتروني 

                dla@mu.edu.sa 
                y.aldahash@mu.edu.sa 
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