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كلمة عميد شؤون المكتبات
يســر عمــادة شــؤون المكتبــات أن تقــدم تقريرهــا الســنوي الخامــس، 
والــذي يتضمــن أهــم انجازات العمــادة خالل العــام 1435 - 1436هـ، وتأتي 
هــذه االنجــازات فــي إطــار رؤيــة ورســالة وأهــداف العمــادة بشــكل خــاص 
والجامعــة بشــكل عــام وفــي أخــر عــام مــن الخطــة االســتراتيجية االولى 
للجامعــة 1433-1436 لتنطلــق العمــادة فــي عامهــا التالــي فــي الخطــة 
االتســراتيجية الثانيــة للجامعــة 1437-1440هـــ ، حيــث تســعى العمــادة 
إلــى الرقــي بمكتبــات الجامعــة حتــى تكــون منــارًا للعلــم والمعرفــة، 
ومركــزًا إلتاحــة مصــادر المعلومــات بأشــكالها المختلفــة، ومــا يلحــق 

بهــا مــن خدمــات، حتــى تكــون مصــدرًا للتعلــم والبحــث واالبتــكار فــي أجــواء علميــة مشــجعة. 
ــى  ــة عل ــل األول إطالل ــاول الفص ــة، يتن ــام رئيس ــبعة أقس ــادة، وس ــن العم ــة ع ــر مقدم ــن التقري ــد تضم وق
األحــداث الرئيســة بالعمــادة، ويتنــاول الفصــل الثانــي نشــاطات وانجــازات قســم بنــاء وتنميــة المجموعــات 
ويتنــاول الفصــل الثالــث نشــاطات وانجــازات قســم اإلجــراءات الفنيــة ثــم يتنــاول الفصــل الرابــع نشــاطات 
وانجــازات قســم خدمــات المســتفيدين ويتضمــن الفصــل الخامــس نشــاطات وإنجــازات مركــز الجــودة 
والتدريــب ويتنــاول الفصــل الســادس  العامليــن  فــي مكتبــات جامعــة المجمعــة ويبــرز الفصــل الســابع 

ــول . ــات والحل ــة والتحدي ــادة التطويري ــروعات العم مش
وفــي الختــام يســرني توجيــه خالــص الشــكر والتقديــر وجميــل العرفــان لمعالــي مديــر الجامعــة الدكتــور 
خالــد بــن ســعد المقــرن علــى دعمــه المتواصــل لعمــادة شــؤون المكتبــات ولمكتبــات الجامعــة, كمــا أشــكر  
ســعادة وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي األســتاذ الدكتــور  محمــد بــن عبــداهلل  الشــايع، 
علــى إرشــاده ودعمــه للعمــادة وإشــرافه المباشــر علــى مــا تــم مــن أعمــال, والشــكر موصــول للقائميــن 

علــى إعــداد هــذا التقريــر.
واهلل من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل ،،،

                                                      عميد شؤون المكتبات
                                                      د عبدالعزيز بن ابراهيم العمران
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عن العمادة 

شــرعت عمــادة شــؤون المكتبــات فــي جامعــة المجمعــة فــي العمــل علــى تطويــر مكتبــات الجامعــة منــذ 
تكليــف مشــرف يقــوم علــى تســيير أعمالهــا فــي منتصــف العــام الهجــري بتاريــخ 22 - 6 - 1431هـ، واســتمرت 
فــي جهودهــا حتــى تــم تحويلهــا إلــى عمــادة لشــؤون المكتبــات وتم تعييــن عميد لهــا فــى 29 - 11 - 1431هـ 

وذلــك إثــر صــدور موافقــة معالــي وزيــر التعليــم العالــي رئيــس مجلــس الجامعــة علــى هــذا التكليــف.

الرؤية 
الرقــي بمكتبــات الجامعــة حتــى تكــون منــارًا للعلــم والمعرفــة ، ومركــزًا إلتاحــة مصــادر المعلومــات 
بأشــكالها المختلفــة ، ومــا يلحــق بهــا مــن خدمــات ، حتــى تكــون مصــدرًا للتعلــم والبحــث واالبتــكار فــي 

ــجعة.  ــة مش ــواء علمي أج

الرسالة 
ــد  ــات، ورواف ــة المعلوم ــر أوعي ــالل توفي ــن خ ــة م ــع الجامع ــة لمجتم ــة والبحثي ــات التعليمي ــم االحتياج دع
المناهــج الدراســية، وتقديــم تشــكيلة واســعة مــن الخدمــات. كمــا تســعى إلــى توفيــر الجــو المالئــم للقــراءة 
واالســتفادة مــن هــذه الخدمــات وعمــل البرامــج واألنشــطة الثقافيــة المختلفــة ونشــر ثقافــة القــراءة وتأصيل 

العالقــة بالكتــاب.

األهداف 

تسعى عمادة شؤون المكتبات إلى تحقيق األهداف التالية :

• ــات 	 ــات الكلي ــا مكتب ــي تحتاجه ــة الت ــكالها المختلف ــات بأش ــادر المعلوم ــر مص ــى توفي ــل عل العم
ــة. ــة والبحثي ــة األكاديمي ــدات الجامع ووح

• المعالجــة الفنيــة وتنظيــم مصــادر المعلومــات فــي المكتبــات التابعــة لهــا بأفضــل الطــرق المهنيــة 	
بمــا يســهم فــي تســهيل اســتخدام هــذه المصــادر والوصــول إليهــا مــن قبــل المســتفيدين.

• العمــل علــى توفيــر خدمــات المعلومــات فــي جميــع المكتبــات التابعــة لهــا بما يتناســب مع حاجــات 	
المســتفيدين واإلمكانــات المتاحــة والتخطيــط المســتمر لتطويرها.

• التخطيط الستثمار الميزانية المخصصة لمصادر وخدمات  المعلومات وتطوير مواردها.	

• إنشاء مكتبة رقميه للجامعة والعمل على تطويرها وتحسين خدماتها بشكل مستمر.	

• التعــاون مــع المكتبــات والجهــات األخــرى ذات االهتمــام المشــترك بمــا يعــود بالفائــدة علــى الجامعــة 	
ووحداتهــا المختلفــة.

• تنظيم معارض الكتب والمشاركة فيها وفقا لإلجراءات المتبعة.	

• عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات المتصلة بمجاالت عمل المكتبات.	
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• التعريف باإلنتاج العلمي لمنسوبي الجامعة بالوسائل المناسبة.	

• ــر قــوى بشــريه كافيــة ومؤهلــة تأهيــال جيــدا فــي مجــال 	 التخطيــط المســتمر والعمــل علــى توفي
المكتبــات والمعلومــات بمــا يتناســب مــع حجــم ومتطلبــات العمــل والخدمــات المقدمــة فــي 

مكتبــات الجامعــة المختلفــة.

• ــات الجامعــة وخدماتهــا بمــا يضمــن رقــي 	 ــر والمواصفــات واإلجــراءات الخاصــة بمكتب إعــداد المعايي
ــات. مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه المكتب

القيم

o .الصدق واإلخالص
o .األمانة
o .التعاون
o .حماية الخصوصية
o .حماية الملكية الفكرية
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مكتبات الجامعة حقائق وإحصاءات

  

إحصاءات شاملة عن واقع المقتنيات والبنية التحتية لمكتبات جامعة المجمعة

جدول)1( إحصاءات شاملة عن واقع المقتنيات والبنية التحتية لمكتبات الجامعة

م
اسم المكتبة

)العنصر(
عدد 

العناوين

عدد 
النسخ أو 
المجلدات

المساحة
عدد 

الطاوالت
والخلوات

عدد 
المقاعد

عدد 
الحاسبات

اآللية
4003011064م22172666482المكتبة المركزية1

2
مكتبة كلية 
التربية الزلفى

160195616م8950218272

3
مكتبة كلية 

التربية المجمعة
250275516م7621196502

4
مكتبة كلية العلوم 
الطبية التطبيقية 

طالبات
1505154م205387322

5
مكتبة مجمع 

الكليات بالزلفي
250318520م7103163822

6

مكتبة كلية العلوم 
والدراسات اإلنسانية 

بحوطة سدير 
طالبات

7014317م4776130662

7
مكتبة كلية العلوم 
والدراسات اإلنسانية 
بحوطة سدير طالب

7014317م336948822
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م
اسم المكتبة

)العنصر(
عدد 

العناوين

عدد 
النسخ أو 
المجلدات

المساحة
عدد 

الطاوالت
والخلوات

عدد 
المقاعد

عدد 
الحاسبات

اآللية

8

مكتبة كلية العلوم 
والدراسات اإلنسانية 

برماح طالب
1501281م3796115552

9
مكتبة كلية العلوم 
والدراسات اإلنسانية 

برماح طالبات
15021366م265781982

10
مكتبة كلية العلوم 
والدراسات اإلنسانية 

بالغاط طالب
15011206م280764232

1800184512147م653041773632المجـــمـوع

تتيــح العمــادة خدمــة البحــث فــي قواعــد المعلومــات االلكترونيــة والبحــث فــي شــبكة االنترنــت مــن خــالل 
ــأربع وعشــرين  توفيــر 174 جهــاز حاســب آلــي فــي مكتبــات الجامعــة متصلــة بشــبكة اإلنترنــت، ومــزودة بـ

طابعــة.
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الفصل األول

انجازات العمادة للعام 1435-1436هـ
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1-1 فعاليــة أســبوع المكتبــة فــي جامعــة المجمعة فــي الفترة مــن 52-5341/21/82هـ تحت شــعار«تفوقي 
« كتابي 

انطالقــا مــن رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا قامــت عمــادة شــؤون المكتبــات بفاعليــة أولــى مــن نوعهــا ضمــن 
ــرة مــن 25-1435/12/28هـــ تحــت  ــة فــي الفت أنشــطتها وخدماتهــا ، حيــث قامــت بتدشــين أســبوع المكتب

شــعار« تفوقــي كتابــي » فــي المكتبــة المركزيــة بمبنــى المدينــة الجامعيــة.

وهدف األسبوع الى:

• تعريف منسوبي الجامعة والطالب الجدد بمكتبات جامعة المجمعة وخدماتها.	

• ارشاد منسوبي الجامعة الى  مصادر المعلومات المطبوعة وااللكترونية.	

وكانت محاور الفعاليات اليومية:

• جولة في المكتبة.	

• خدمات المستفيدين.	

• كيفية استخدام فهرس مكتبات الجامعة.	

• كيفية استخدام مصادر المعلومات الرقمية.	

• تسليم حقيبة باألدلة والتعريفات الخاصة بالعمادة وقواعد المعلومات االلكترونية.	
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ــزة  ــي جائ ــز األول ف ــى المرك ــل عل ــات تحص ــؤون المكتب ــادة ش ــي... عم ــى التوال ــي عل ــام الثان 2-1 للع
ــز ــودة والتمي ــة للج ــر الجامع ــي مدي معال

بفضــل اهلل وتوفيقــه حصلــت عمــادة شــؤون المكتبــات علــى المركــز األول علــى العمــادات المســاندة فــي 
جــودة األداء والتميــز فــي ) جائــزة معالــي مديــر الجامعــة للجــودة والتميــز ( للعــام الجامعــي 1436/1435هـــ، 
ــن ابراهيــم العمــران فــي  ــز ب وقــد تســلم درع التميــز ســعادة عميــد شــؤون المكتبــات الدكتــور عبدالعزي
ــز  ــا المرك ــت أيض ــادة حصل ــر ان العم ــر بالذك ــخ 21 /7/ 1436هـــ، الجدي ــي تاري ــر ف ــودة والتمي ــوم الج ــل ي حف
األول فــي العــام الماضــي 1435/1434، وقــد قــدم ســعادة العميــد الشــكر لجميــع منســوبي العمــادة علــى 

جهودهــم مــن أجــل تحقيــق الريــادة فــي العمــل.

3-1 عمــادة شــؤون المكتبــات تحصــد المركــز الثانــي علــى العمــادات المســاندة بمســابقة معالــي مديــر 
الجامعــة للمواقــع الفرعيــة المتميزة

تحــت رعايــة معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور خالــد بن ســعد المقرن أقيــم حفل جائــزة معالي المديــر للمواقع 
الفرعيــة ومواقــع أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن المتميــزة فــي يــوم االربعــاء 2 شــعبان 1436هـــ, حيــث 
ــا  ــادات ، كم ــع العم ــاص بمواق ــم الخ ــي التقيي ــي  ف ــز الثان ــى المرك ــات عل ــؤون المكتب ــادة ش ــت عم حصل
حصلــت علــى المركــز الرابــع فــي فــرع المواقــع الفرعيــة ) التقييــم العــام ( وبالتالــي تتقــدم العمــادة هــذا 

العــام عــن العــام الجامعــي 1435/1434هـــ حيــث حصلــت علــى المركــز الخامــس العــام الماضــي.
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4-1 وكيــل الجامعــة للدراســات والبحــث العلمــي يــزور عمــادة شــؤون المكتبــات  ويفتتــح ورشــة عمــل » 
المســتودع الرقمــي لجامعــة المجمعــة »
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5-1 المكتبة المركزية في عمادة شؤون المكتبات تتيح للطالب استخدام قاعة اإلنترنت

اســتقبلت المكتبــة المركزيــة فــي عمــادة شــؤون المكتبــات فــي األســبوع األول مــن بدايــة الفصــل الدراســي 
ــد للعــام الجامعــي 1435 /1436هـــ عــددًا كبيــرًا مــن طــالب الجامعــة فــي قاعــة شــبكة اإلنترنــت فــي  الجدي
ت  العمــادة , وذلــك إلتمــام طباعــة جداولهــم والتعديــل عليهــا , وإجــراء عمليــات الحــذف واإلضافــة , وقــد وفــرَّ
العمــادُة لــكل طالــب جهــاز حاســب آلــي مربــوط فــي الطابعــة لطباعــة مــا يحتاجــه , وقــام موظفــو العمــادة 
بتســهيل مهمتهــم , والــرد علــى استفســاراتهم , وتوفيــر مــا يحتاجونــه مــن ورق للطباعــة ونحــوه , وقــد 

القــت هــذه الخدمــات استحســان وشــكر الطــالب للعمــادة .
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6-1 استقبلت عمادة شؤون المكتبات وفد من قسم الحاسب اآللي من كلية العلوم بالزلفي 

برئاســة ســعادة وكيــل الكليــة الدكتــور/ مفــوز الحربــي والدكتور/ نــور الدين الســيد لعرض برنامج مشــاركة 
الكتــب عبــر االنترنــت علــى العمــادة كمشــروع تخــرج تقــدم بــه عــدد مــن طــالب القســم فــي 1436/6/28هـــ، 
ــري  ــز الخضي ــم عبدالعزي ــور/ ابراهي ــادة الدكت ــل العم ــعادة وكي ــب س ــن جان ــب م ــاء بالترحي ــدأ اللق ــد ب وق
ــر هــذا  ــدأ الطــالب بعــرض فكــرة المشــروع وقدمــت العمــادة لهــم بعــض المالحظــات لدعــم وتطوي ــم ب ، ث

المشــروع. 

7-1 العمادة تعقد ورش تدريبية إلكترونية الستخدام قواعد المعلومات االلكترونية

    قدمــت العمــادة بالتعــاون مــع المكتبــة الرقميــة الســعودية محاضرتيــن تعريفيتيــن حــول » كيفيــة 
ــن  ــً م ــا )40( متدرب ــتفاد منه ــة » واس ــة المجمع ــة جامع ــر بواب ــعودية عب ــة الس ــة الرقمي ــتخدام المكتب اس
ــور  ــورد ، وقدمهــا مستشــار العمــادة الدكت ــالك ب ــم تقديمهــا مــن خــالل برنامــج ب منســوبي الجامعــة ، وت

ــك يومــي 9 و11 محــرم 1436هـــ. أســامة خميــس، وذل

8-1 بالتعــاون مــع  الجمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكريــم وعلومــه  قدمــت العمــادة دورٌة 
بعنــوان » اســتخدام قواعــد المعلومــات اإللكترونيــة فــي الدراســات القرآنيــة«

ضمــن سلســلة الــدورات التــي تقيمهــا الجمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكريــم وعلومــه  ممثلــة بفرع 
جامعــة المجمعــة كليــة التربيــة بالزلفــي أقيمــت دورٌة علميٌة متميزٌة بعنوان: » اســتخدام قواعــد المعلومات 
ــار  ــس مستش ــة خمي ــد عطي ــامة محم ــور أس ــعادة الدكت ــا س ــة » قدمه ــات القرآني ــي الدراس ــة ف اإللكتروني
عمــادة شــؤون المكتبــات، وقــد حضــر اللقــاء وأثــراه لفيــف متميــز مــن مدرســي الجامعــة ومنتســبيها.وقد 
تنــاول المــدرب فــي بدايــة اللقــاء القيمــة العظيمــة التــي أوالهــا اإلســالم للعلــم بشــكل عــام وللدراســات 
القرآنيــة بشــكل خاص.وأكــد ســعادته علــى أّن البحــث والدراســة قــد تطــورت وتكللــت بمنظومــة إلكترونيــة 

ضخمــة تســهل علــى الباحــث منــال المعلومــة وتخزينهــا بزمــن وجهــد أقــل.
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9-1 تدريب منسوبي كليات الجامعة 

   بعــد تنســيق مســبق بيــن العمــادة وكليــات الجامعــة لتحديــد المواعيــد المناســبة لمنســوبيها للتدريــب 
داخــل الكليــات لضمــان اســتفادة أكبــر عــدد ممكــن منهــم ، وقــد تــم تدريــب منســوبي 6 كليــات علميــة ) 
كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة، كليــة العلــوم بالزلفــي، كليــة الهندســة، كليــة طــب األســنان بالزلفــي، 
كليــة الطــب، كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات (، وحضــر التدريــب 97 متدربــً، وقــدم التدريــب المحاضــر 

االســتاذ امتيــاز باشــا.

10-1 التدريب الشامل  لمنسوبي الجامعة 

   عقــدت العمــادة بالتعــاون مــع الناشــرين العالمييــن لقواعــد المعلومــات اإللكترونيــة عــدد مــن البرامــج 
  Ebesco( : التدريبيــة الشــاملة لمنســوبي الجامعــة، حيــث تــم التدريــب علــى القواعــد المعلوماتيــة التاليــة

 )ClinicalKey ــل RSC - JSTOR - OVID- المنه

11-1 العمــادة تشــارك فــي  محاضــرة بعنــوان » دور المكتبــات الجامعيــة فــي تعزيــز األمــن الفكــري » فــي 
كليــة المجتمــع، يــوم اإلثنيــن 6341/7/51هـ 
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12-1 بالتعــاون مــع كليــة التربيــة العمــادة تعقــد محاضــرة تعريفية حول » اســتخدام قواعــد المعلومات 
الرقميــة فــي الدراســات التربوية » كليــة التربية، االثنيــن 6341/6/42هـ

بالتعــاون مــع كليــة المجتمــع  العمــادة تعقــد محاضــرة تعريفيــة حــول »  تعزيــز الوعــي المعلوماتــي فــي 
المجتمــع األكاديمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب فــي كليــة المجتمــع، اإلثنيــن 1436/7/1هـــ

)notiacfitinedI ycneuqerF oidaR(  DIFR 13-1 تركيب شريحة الـ

 Frequency Radio RFID( انهــت عمــادة شــؤون المكتبــات بجامعــة المجمعــة مشــروع تركيــب شــريحة
ــف  ــدد 80 ال ــي بع ــات بالزلف ــع الكلي ــة مجم ــة ومكتب ــة المركزي ــب المكتب ــع كت ــى جمي Identification( عل
ــذ هــذا المشــروع بإشــراف  مباشــر مــن  ــدة فــي هــذا المجــال بتنفي نســخة ، وقامــت احــدى الشــركات الرائ

ــة العــام الجامعي1436/1435هـــ. ــازة نهاي ــي إج العمــادة ف
وذكــر عميــد شــؤون المكتبــات د. عبدالعزيــز بــن إبراهيــم العمــران بــأن هــذا المشــروع يقــوم علــى حمايــة 
الكتــب مــن الفقــد ويســهل عمليــة االعــارة للمســتفيدين مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب والباحثيــن 
مــن خــارج الجامعــة بطريقــة ذاتيــة بشــكل الكترونــي مــن خــالل أجهــزة االعــارة الذاتية مــن خالل هذه الشــرائح 
ــروع  ــذا المش ــأن ه ــعادته ب ــح س ــا ،وأوض ــات وحصره ــات المكتب ــرد مقتني ــة ج ــي عملي ــاعد ف ــة ، يس الذكي
يعتبــر فــي مرحلتــه االولــى وســتقوم العمــادة بإســتكمال باقــي مكتبــات الجامعــة بالمرحلــة الثانيــة 
والثالثــة المقبلتيــن وقــدم د. العمــران شــكره لمعالــي مديــر الجامعــة د. خالــد بــن ســعد المقــرن ووكيــل 
الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي أ.د. محمــد بــن عبــداهلل الشــايع لمــا تقدمــة الجامعــة مــن كافــة 

التســهيالت والخدمــات للعمــادة لتقــدم العمــادة ومكتباتهــا المختلفــه عملهــا علــى الوجــه المطلــوب.
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الفصل الثاني

نشاطات وانجازات قسم بناء 
وتنمية المجموعات
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2-1 تمهيد
تســعي العمــادة إلــى توفيــر مصــادر المعلومــات بأشــكالها المختلفــة والتــي تحتاجهــا مكتبــات الكليــات 
ــات التابعــة لهــا  ــي المكتب ــات ف ــم مصــادر المعلوم ــة وتنظي ــك المعالجــة الفني ووحــدات الجامعــة، وكذل
بأفضــل الطــرق المهنيــة بمــا يســهم فــي تســهيل الوصــول إلــى هــذه المصــادر واســتخدامها مــن قبــل 

المســتفيدين.

2-2 مصادر للتزويد التي يتم االختيار منها:

• عروض دور النشر. 	

• حضور وزيارة معارض الكتب المحلية والدولية.	

• عروض المؤلفين لمؤلفاتهم وإنتاجهم الفكري.	

• تصفح مواقع دور النشر على شبكة االنترنت وزيارات لهذه الدور.	

• اقتراحــات أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم والطــالب ألوعيــة معلومــات 	
معينــة.

جدول )2( مقتنيات مكتبات الجامعة للعام الجامعي 1436/1435هـ

عدد المجلداتعدد العناوينالمكتبة

2217266648المكتبة المركزية
895021827مكتبة كلية التربية الزلفى

762119650مكتبة كلية التربية المجمعة
20538732مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات

710316382مكتبة مجمع الكليات بالزلفي
477613066مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير طالبات
33694882مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير طالب

379611555مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالب
26578198مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالبات
28076423مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط طالب

65304363771المجموع
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يتبيــن مــن الجــدول الســابق عــدد عناويــن المكتبــات العشــر للجامعــة بعــدد 40356 عنوانــً 
باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة فــي 363771 مجلــدًا.

جدول )3( تطور أعداد الكتب في مكتبات الجامعة 
العام 

الجامعي
1432 - 14311433 - 14321434 - 14331435 - 14341436 - 1435

170922743350815125465304عدد العناوين
5085985368105863144323177363عدد النسخ

يتبيــن مــن الجــدول الســابق والشــكل الالحــق التطــور الملحــوظ فــي أعــداد وعناويــن الكتــب فــي مكتبــات 
الجامعــة منــذ نشــأتها حتــى اآلن، حيــث بــدأت المكتبــات بعــدد 1709 عنوانــً فــي الســنة األولــى  لتصــل إلــى 

51254 عنوانــً فــي الســنة الخامســة مــن عمــر الجامعــة.

شكل رقم )1(معدل النمو السنوي في المقتنيات في مكتبات الجامعة 
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جدول )4( أعداد الكتب العربية واألجنبية المقتناة في مكتبات الجامعة موزعة على الموضوعات في العام 
الجامعي 1436/1435هـ

التصنيف
العناوين

المجموع
المجلدات

المجموع
أجنبيعربيأجنبيعربي

2500150040009520230011820المعارف العامة
3541180053418650367812328الفلسفة وعلم النفس

5600350595025153150026653الديانات
61803500968015120946924589العلوم االجتماعية

3220265058709500365013150اللغات
6850475011600144631475629219العلوم البحتة

5350606311413193602058439944العلوم التطبيقية
225017504000352022135733الفنون
280015004300360018005400اآلداب

195012003150585026508500التاريخ والجغرافيا والتراجم
40241250636530411476362600177363المجموع

يتبيــن مــن الجــدول الســابق التغطيــة الشــاملة للموضوعــات فــي كل مكتبــات الجامعــة وفــق التصنيــف 
الموضوعــي لتصنيــف ديــوى العشــري.

جدول)5( الصحف والمعلومات الصحفية
عدد النسخعدد العناوينالنوع

624الصحف المحلية
40160المجالت المحلية والثقافية

يتبيــن مــن الجــدول  الســابق وجــود اشــتراك فــي بعــض الصحــف المحليــة والمجــالت المحليــة والثقافيــة 
ــن  ــاًل ع ــة بدي ــات االلكتروني ــات الدوري ــد معلوم ــر قواع ــى توفي ــادة عل ــرص العم ــى ح ــدد ال ــة الع ــع قل ويرج

ــة. ــات المطبوع الدوري
جدول )6( الرسائل الجامعية بمكتبات الجامعة

عدد النسخعدد العناوينالنوع
1501ماجستير
1201دكتوراه

يتبيــن مــن الجــدول الســابق وجــود عــدد 150 رســالة ماجســتير و120 اطروحــة دكتــوراه  فــي مكتبــات الجامعــة، 
والجديــر بالذكــر أن معظــم هــذه الرســائل وردت للعمــادة فــي هيئــة اهــداءات مــن بعــض الباحثيــن 

ــعودية. ــات الس والجامع
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2-3 تطور االشتراك في  قواعد المعلومات االلكترونية

جدول )7( تطور االشتراك في  قواعد المعلومات االلكترونية
1435 - 14341436 - 14331435-14321434 -14311433- 1432العام الجامعي
عدد القواعد 
االلكترونية

3135149239242

شكل رقم )2( تطور االشتراك في  قواعد المعلومات االلكترونية

 يتبيــن مــن الجــدول والرســم البيانــي أعــاله تطــور االشــتراك الســنوي فــي قواعــد المعلومــات االلكترونيــة 
حيــث بــدأ فــي العــام الجامعــي 1431 - 1432 بعــدد 31 قاعــدة معلومــات حتــى وصل الــى 242 قاعــدة معلومات 

فــي العــام الجامعــي 1435 - 1436هـ. 
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الفصل الثالث

نشاطات وإنجازات قسم اإلجراءات الفنية
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3-1 تمهيد
ســعت العمــادة منــذ إنشــائها إلــى التحــول مــن العمــل اليدوي إلــى التشــغيل االلكترونــي لجميــع إجراءاتها 

، وهنــاك العديــد مــن األنشــطة نفذتهــا العمــادة فــي العــام الحالــي مــن خــالل قســم اإلجــراءات الفنية.

3-2 نشاطات وانجازات قسم اإلجراءات الفنية

جدول)8( مهام ونشاطات وانجازات قسم اإلجراءات الفنية
التاريخالمهّمة / االنجــــازم
مستمرتفعيل خدمة اإلعارة بجميع المكتبات.1

2

والتأكــد   ، اإللكترونــي  الفهــرس  تســجيالت  جــودة  ضبــط   
ــة مســبقا علــى تلــك  مــن عــدم التكــرار أو وجــود أخطــاء فني
إجــراءات فنيــة   بمــا يحقــق ذلــك مــن  والقيــام  التســجيالت 
أخــرى”  بعــد  تتابعــي “مكتبــة  إجــراء تسلســلي  الزمة،وفــق 
بحيــث تــزال بعــد ذلــك التســجيالت المكــررة وغيــر المفّعلــة ألي 

مكتبــة مــن مكتبــات الجامعــة. 

مستمر

3
تــم فهرســة عــدد 150 رســالة جامعيــة تابعــة ألعضــاء التدريــس 
ــة  ــخها الورقي ــع بنس ــى الموق ــا عل ــودة حالي ــة وموج بالجامع

ــة  داخــل المكتبــة المركزي
مستمر

4

ــة  ــة بالمجمع ــات التربي ــات كلي ــل مكتب ــادة وتأهي ــب وإع ترتي
التطبيقيــة  الطبيــة  العلــوم  ومكتبــة  )طالبــات(  والزلفــي 
الكتــب  وتنظيــم  الترفيــف  وإعــادة  بالمجمعة)طالبــات( 

المجموعــات وتنميــة  بنــاء  قســم  مــع  بالتنســيق 

مستمر

5
فهرســة عــدد كبيــر مــن أوعيــة المعلومــات المهــداة للعمــادة 

مــن الجهــات المختلفــة واألفــراد 
مستمر

6
ــى  ــرد إل ــي ت ــات الت ــة المعلوم ــن أوعي ــر م ــدد كبي ــة ع فهرس

المكتبــات عــن طريــق الشــراء المباشــر 
مستمر

7
فهرســة وترفيــف كتــب المراجــع الدراســية المطلوبــة لــدى 

بعــض الكليــات وإدخالهــا علــى النظــام 
مستمر

8
مراجعــة إشــكاليات اإلعــارة واإلرجــاع علــى النظــام اآللــي للعمــل 

علــى تقليــل نســبة التأخيــر 
مستمر

9RFID 9-10 / 1436هـتركيب شريحة

10
وأجهــزة  األمنيــة  والبوابــات  الذاتيــة  اإلعــارة  أنظمــة  تركيــب 
النســخ اآللــي للكتــاب بالمكتبــة المركزيــة ومكتبــة مجمــع 

بالزلفــي  الكليــات 
مستمر
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الفصل الرابع

نشاطات وإنجازات قسم خدمات المستفيدين



24

4-1 تمهيد
تبلــغ المســاحة اإلجماليــة للمكتبــات التابعــة لعمــادة شــؤون المكتبــات 1830متــرًا مربعــً، وتحتــوي علــى296 
مقعــدًا للقــراءة، ويســتفيد مــن خدمــات هــذه المكتبات شــهريً خــالل العام الدراســي أكثر من 5000 مســتفيد 
، وتقــدم هــذه المكتبــات خدماتهــا لمنســوبي الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب والطالبــات 
واإلدارييــن والمســتفيدين مــن غيــر منســوبي الجامعــة، وتســتقبل روادهــا يوميــً مــن األحــد إلــى الخميــس 

مــن الســاعة الثامنــة صباحــً حتــى الثامنــة مســاءًا.

4-2 خدمات المستفيدين في مكتبات الجامعة
وتقــدم مكتبــات الجامعــة خدمــات اإلرشــاد والتوجيــه واإلعــارة الخارجيــة والطباعــة والتصويــر، وتوفيــر أدوات 
البحــث عــن مصــادر المعلومــات مــن خــالل أدوات الحصــر الببليوجرافــي مــن األدلــة والفهــارس االلكترونيــة.

     4 -2- 1 خدمة اإلطالع الداخلي 
تقــدم العمــادة مــن خــالل المكتبــة المركزيــة والمكتبــات الفرعيــة بالكليــات خدمــات اإلطــالع الداخلــي مــن 

خــالل توفيــر الجــو المناســب لإلطــالع، وتوفيــر خدمــة اإلرشــاد والتوجيــه

4 -2- 2 خدمة اإلرشاد والتوجيه 
ــارة  ــس لزي ــة التدري ــود الطــالب بإشــراف أعضــاء هيئ ــي عــددًا مــن وف اســتقبلت العمــادة فــي العــام الحال
ــة وعــدد مــن المكتبــات الفرعيــة وقــد قدمــت لهــم المعلومــات حــول كيفيــة اســتخدام  المكتبــة المركزي
المكتبــة والخدمــات التــي تقدمهــا عمــادة شــؤون المكتبــات فــي إطــار حــرص العمــادة علــى تعريــف 

منســوبي الجامعــة بخدماتهــا.

4 -2- 3 الخدمة المرجعية والرد على األسئلة واالستفسارات 
قدمت العمادة العديد من اإلجابات على أسئلة واستفسارات المستفيدين من مختلف منسوبي الجامعة، 
وذلك باالعتماد على المصادر المرجعية كالمعاجم ودوائر المعارف واألدلة والتقارير سواء في المطبوعة أو 

االلكتروني.

4 -2- 4 خدمة الطباعة والتصوير
تقدم العمادة خدمة الطباعة والتصوير للطالب من خالل إتاحة طابعات وآالت تصوير بالمكتبات يمكن 

للطالب من خاللها طباعة وتصوير ما يخص العملية التعليمية، وفقً لضوابط معينة.
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4 -2- 5 خدمة اإلعارة الخارجية 
قدمــت العمــادة ممثلــة فــي المكتبــة المركزيــة والمكتبــات الفرعيــة خدمــات إعــارة لمنســوبي الجامعــة ، 

وقــد بلــغ عــدد عمليــات اإلعــارة فــي العــام الحالــي 3000 عمليــة إعــارة تقريبــً.

4 -2- 6 خدمة اإلطالع على الصحف اليومية والمجالت
توفر العمادة عددًا من الصحف اليومية لإلطالع الداخلي داخل مبنى المكتبة المركزية والمكتبات 

الفرعية.

4 -2- 7 خدمة البحث اآللي على شبكة االنترنت وقواعد البيانات االلكترونية
قدمــت العمــادة خدمــة البحــث علــى شــبكة االنترنــت للطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــالل توفيــر 
أجهــزة حاســب آلــي ونقــاط الكترونيــة ســلكية وال ســلكية مــع تذليــل كافــة العقبــات أو الصعوبــات التــي 
قــد تواجــه الطــالب فــي اســتخدام الحاســب اآللــي والبحــث علــى شــبكة اإلنترنــت، وتــم هــذا العــام االشــتراك 
فــي مائتــان وتســعة وثالثــون )239( قاعــدة معلومــات ذات النــص الكامــل تغطــي عــددا مــن التخصصــات 

اإلنســانية والعلميــة كمــا تــم االشــتراك فــي المكتبــة الرقميــة الســعودية

4 -2- 8 خدمة البحث في الفهرس االلكتروني الموحد لمكتبات الجامعة 
 فــي ســبيل ســعي وحــرص العمــادة علــى توفير مصــادر المعلومــات للمســتفيدين الجامعة قامــت العمادة
 بتوفيــر فهــرس الكترونــي لمكتبــات الجامعــة يمكــن مــن خاللــه البحــث عــن الكتــب وأوعيــة المعلومــات
  األخــرى داخــل المكتبــة المركزيــة والمكتبــات الفرعيــة ممــا يســهل علــى المســتفيدين ويوفــر لهــم الوقــت
)as.ude.um.tabatkam//:ptth(:والجهــد فــي التعــرف علــى أماكــن وجــود أوعيــة المعلومــات، ورابــط الفهــرس هــو

شكل رقم )3( شاشة البحث في الفهرس االلكتروني الموحد لمكتبات الجامعة

4 -2- 9 أهم أنشطة وانجازات قسم خدمات المستفيدين
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• تقديم خدمة الطباعة للطالب وزوار المكتبة في الفترتين الصباحية والمسائية.	

• تسهيل إجراءات إخالء طرف لمنسوبي الجامعة.	

• التواصــل مــع متعهــدي توريــد الصحــف اليوميــة لتجديــد االشــتراك والتأكــد مــن وصولهــا لجميــع 	
المكتبــات الفرعيــة.

• تسهيل مهمة بعض العمادات لتصوير افالم خاصة بالجامعة في قاعة الكتب واإلطالع.	

• المســاعدة فــي توفيــر بعــض العناويــن والكتــب المطلوبــة مــن الباحثيــن الكليــات فــي تخصصات 	
غيــر موجــودة لديهــم وإرســالها إلــى المكتبــات الفرعيــة فــي هــذه الكليــات.

• قيــام موظفــي القســم بشــكل يومــي فــي إعــادة الكتــب للرفــوف بعــد انتهــاء الطــالب وزوار 	
المكتبــة مــن االطــالع عليهــا والمــرور بشــكل يومــي علــى رفــوف الكتــب.

• يقــدم القســم خدمــات اإلمــداد بالوثائــق للباحثيــن فــي بعــض الــدول العربيــة، )برفقــة رســالة 	
الشــكر للعمــادة مــن إحــدى المســتفيدات مــن الخدمــة مــن الجزائــر ( 

جدول)9( إحصائية قسم خدمات المستفيدين بالمكتبة المركزية
العددالمهّمة / االنجازم
14520المترددين على المكتبة 1
1095المستعيرين2
3000مستخدمي قاعة الحاسب اآللي3
250المستفيدين من الخدمة المرجعية4
945العناوين المعارة5
882العناوين المعادة في )المكتبة المركزية(6

يتبيــن مــن الجــدول الســابق ارتفاع مســتخدمي قاعة الحاســب اآللــي وخدمة االنترنــت في المكتبــة المركزية؛ 
حيــث يســتخدمها الطــالب فــي البحث على شــبكة اإلنترنت واســتخدام قواعــد المعلومــات اإللكترونية.
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جدول )10( عدد رواد مكتبات الجامعة للعام الجامعي 1436/1435هـ

التقدير اليوميالمكتبة
التقدير 
الشهري

التقدير 
السنوي

55121014520المكتبة المركزية

255506600مكتبة كلية التربية الزلفى

306607920مكتبة كلية التربية المجمعة

194185016مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات

4599011880مكتبة مجمع الكليات بالزلفي

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة 
+++سدير طالبات

122643168

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة 
سدير طالب

102202640

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح 
طالب

71541848

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح 
طالبات

153303960

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط 
طالب

81762112

226497259664المجموع
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الفصل الخامس

نشاطات وإنجازات مركز الجودة والتدريب
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5 - 1 تطوير البوابة االلكترونية للعمادة 

تــم تطويــر البوابــة االلكترونيــة لعمــادة شــؤون المكتبــات فــي الفصــل الدراســي الثانــي للعــام الجامعــي 
1435 - 1436هـــ ، مــن خــالل إنشــاء صفحــات جديــدة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، ونقــل البوابــة مــن اإلصــدار 
الثالــث إلــى اإلصــدار الرابــع الــذي يتمتــع بالعديــد مــن الخصائــص المتاحــة لمشــرف البوابــة ممــا يجعــل هنــاك 
مرونــة فــي تطويــر البوابــة، وقــد حصلــت العمــادة علــى المركــز الثانــي فــي جائــزة معالــي مديــر الجامعــة 

للمواقــع الفرعيــة للعمــادات للعــام الجامعــي الحالــي.

شكل رقم)3( الصفحة الرئيسة للبوابة االلكترونية للعمادة

 margorP ycaretiL noitamrofnI 5 - 2 تفعيل برنامج الوعي المعلوماتي

 Information Literacy أطلقــت عمــادة شــؤون المكتبــات منــذ إنشــائها برنامــج الوعــي المعلوماتــي
ــي  ــج ف ــرة البرنام ــص فك ــادة، وتتلخ ــتراتيجية للعم ــداف اإلس ــق األه ــائل تحقي ــد وس Program )ILP(  كأح
إكســاب كافــة منســوبي الجامعــة مهــارات الحصــول علــى مصــادر المعلومــات بأنواعهــا وأشــكالها 
المختلفــة ومــن أماكنهــا المتعــددة،و كيفيــة اســتخدام هــذه المصــادر، ومهــارات التعامــل معهــا بكفــاءة 

ــورة االنفجــار المعرفــي. فــي ظــل ث
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وفــي هــذا الســياق فقــد عقــدت العمــادة خــالل العــام الجامعــي 1435 - 1436هـــ عــدة دورات تدريبيــة ألعضــاء 
هيئــة التدريــس والطــالب، كمــا فــي الجــدول التالــي:

جدول)11( الدورات والبرامج التدريبية التي قدمتها العمادة ألعضاء هيئة التدريس والطالب في العام 
الجامعي 1435 - 1436هـ

مكان عقد البرنامجاسم البرنامج التدريبيم
عدد 

الحضور
تاريخ التنفيذفئات الحضور

1
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية 
45 من بعد 

اعضاء هيئة تدريس 
والطالب

2014/11/6:4

2
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية 
عمادة شؤون 

المكتبات
أعضاء هيئة تدريس27

23 محرم 
1436

3
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية 
عمادة شؤون 

المكتبات
22 صفر 1436أعضاء هيئة تدريس9

4
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية 
عمادة شؤون 

المكتبات
25 صفر 1436أعضاء هيئة تدريس24

5
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية 
عمادة شؤون 

المكتبات
أعضاء هيئة تدريس17

6 جمادى 
االولى 1436

6
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية 
عمادة شؤون 

المكتبات
أعضاء هيئة تدريس10

24 جمادى 
االولى 1436

7
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية 
عمادة شؤون 

المكتبات
أعضاء هيئة تدريس17

28 ربيع ثاني 
1436هـ

8
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية في العلوم 
التربوية 

كلية التربية 
بالمجمعة

أعضاء هيئة تدريس40
24  جمادى 

الثاني 
1436هـ

9
استخدام قواعد المعلومات 

في الدراسات القرآنية 
كلية التربية 

بالزلفي
11 صفر 1436هـأعضاء هيئة تدريس15

10
دور المكتبات في تعزيز االمن 

الفكري
أعضاء هيئة تدريس15كلية المجتمع

15 رجب 
1436هـ

11
الوعي المعلوماتي في 

المجتمع االكاديمي
45كلية المجتمع

أعضاء هيئة تدريس 
والطالب

1 رجب 1436هـ

12
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية الطبية
كلية طب االسنان 

بالزلفي
أعضاء هيئة تدريس21

26 اكتوبر 
2014

13
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية العلمية 
كلية العلوم الطبية 

التطبيقية
أعضاء هيئة تدريس16

30 اكتوبر 
2014
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مكان عقد البرنامجاسم البرنامج التدريبيم
عدد 

الحضور
تاريخ التنفيذفئات الحضور

14
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية في مجال 
الهندسة والحاسب اآللي

أعضاء هيئة تدريس5كلية الهندسة
30 اكتوبر 

2014

15
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية العلمية 
كلية العلوم 

بالزلفي
أعضاء هيئة تدريس32

9 نوفمبر 
2014

16
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية الطبية
كلية طب االسنان 

بالزلفي
أعضاء هيئة تدريس22

24 نوفمبر 
2014

17
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية الطبية 
أعضاء هيئة تدريس23كلية الطب

30 نوفمبر 
2014

18
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية الطبية 
15 مارس 2015أعضاء هيئة تدريس37كلية الطب

19
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية 
16 مارس 2015أعضاء هيئة تدريس13كلية المجتمع

20
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية في مجال 
الهندسة 

أعضاء هيئة تدريس4كلية الهندسة
29 مارس 

2015

21
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية الطبية 
كلية طب االسنان 

بالزلفي
31 مارس 2015أعضاء هيئة تدريس15

22
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية في مجال 
الهندسة

7 ابريل 2015أعضاء هيئة تدريس14كلية الهندسة

23
استخدام مصادر المعلومات 

االلكترونية الطبية
أعضاء هيئة تدريس23كلية الطب

30 نوفمبر 
2014م

489المجموع
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5 - 3 تطور عدد البرامج التدريبية المقدمة من العمادة لمنسوبي الجامعة

جدول)12( تطور عدد البرامج التدريبية المقدمة من العمادة لمنسوبي الجامعة
1435 - 14341436 - 14331435 - 14321434 - 14311433 - 1432العام الجامعي
عدد البرامج 

التدريبية
2441323

شكل رقم )4( تطور عدد البرامج التدريبية المقدمة من العمادة لمنسوبي الجامعة

بــدأت العمــادة التدريــب فــي الســنة األولــى لنشــأتها ببرنامجيــن تدريبييــن فقــط تــم تخصيصهمــا للتعــّرف 
علــى كيفيــة اســتخدام المكتبــة الرقميــة الســعودية ووصلــت فــي العــام الجامعــي 1435 - 1436هـــ إلــى 23 

برنامــج تدريبــي.
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الفصل السادس

العاملين في مكتبات جامعة المجمعة
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تمهيد
ــتثمار  ــن اس ــتثماره ُأحس ــن اس ــإن ُأحس ــا األول؛ ف ــو رأس ماله ــة ه ــي أي مؤسس ــري ف ــر البش ــد العنص يع
المــوارد الماليــة المخصصــة ، وفيمــا يلــي التعريــف بالجوانــب المتعّلقــة بمنســوبي عمادة شــؤون المكتبات 

ومكتباتهــا الفرعيــة:-

6 - 1 تطور أعداد العاملين في مكتبات جامعة المجمعة 

جدول)13( تطور أعداد العاملين في مكتبات جامعة المجمعة

العام 
1435 - 14341436 - 14331435 - 14321434 - 14311433 - 1432الجامعي

عدد 
1219505454العاملين

شكل رقم )5( تطور أعداد العاملين في مكتبات جامعة المجمعة

 يتبين من الجدول والرسم البياني أعاله تطور أعداد العاملين في مكتبات الجامعة حيث بدأ في العام 
الجامعي 1431 - 1432 بعدد 12 موظفً حتى وصل إلى 54 موظفً في العام الجامعي الحالي 1435 - 1436هـ 

كما في العام الماضي. 
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6 - 2 التوزيع العددي للموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية

جدول )14( التوزيع العددي للموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية
العددمقر العمل ) العمادة - المكتبات الفرعية(م
8عمادة شؤون المكتبات1
21المكتبة المركزية2
6مكتبة كلية التربية بالمجمعة)طالبات(3
5مكتبة كلية التربية بالزلفى )طالبات(4
1مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية )طالبات(5
3مكتبة مجمع الكليات بالزلفي )طالب(6
4مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير)طالبات(7
2مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح )طالب(8
2مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح )طالبات(9
2مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط )طالب(10

54المجموع

ــم  ــرًا لحج ــة نظ ــة المركزي ــي المكتب ــزون ف ــادة يرتك ــوبي العم ــر منس ــابق أن أكث ــدول الس ــن الج ــن م يتب
المقتينــات وعــدد المســتفيدين مــن خدماتهــا.

6 - 3 توزيع الموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية وفقً للمؤهالت الدراسية 

جدول )15( توزيع العاملين وفقً للمؤهالت الدراسية في العمادة والمكتبات الفرعية
العددالمؤهالت الدراسيةم
3دكتوراه1

1ماجستير
15بكالوريوس2
19دبلوم فوق الثانوية3
16ثانوية عامة4

54المجموع
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شكل رقم )6( توزيع العاملين وفقً للمؤهالت الدراسية في العمادة والمكتبات الفرعية

يتبيــن مــن الجــدول والرســم البيانــي أعــاله أن أكثــر العامليــن فــي مكتبــات الجامعــة مــن حاملــة درجــة 
ــة العامــة. ــة، يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة حاملــي شــهادة الثانوي الدبلــوم فــوق الثانوي

6 - 4 التوزيع المهني للعاملين في العمادة والمكتبات الفرعية

جدول ) 16 ( توزيع العاملين وفقً للتخصص في مجال المكتبات في العمادة والمكتبات الفرعية
النسبة المئويةالعددالفئةم
20%11المتخصصون في مجال المكتبات والمعلومات1
80%43تخصصات أخرى2

100%54المجموع
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شكل رقم )7( توزيع العاملين وفقً للتخصص في مجال المكتبات في العمادة والمكتبات الفرعية

   يتبيــن مــن الجــدول والرســم البيانــي أعــاله ضعــف المتخصصيــن فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات مــن 
ــد مــن وضــع البرامــج التدريبيــة لغيــر المتخصصيــن ومتابعــة  ــي الب بيــن العامليــن فــي العمــادة، وبالتال

تنفيذهــا للعامليــن.

6 - 5 التوزيع النوعي  للعاملين في العمادة والمكتبات الفرعية

جدول )17 ( توزيع العاملين وفقً للجنس في العمادة والمكتبات الفرعية
العددالنوعم
35ذكر1
19أنثى2

54المجموع

شكل رقم )8( توزيع العاملين وفقً للجنس في العمادة والمكتبات الفرعية
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الفصل السابع

الرؤى المستقبلية للعمادة 
والتحديات والحلول
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تمهيد
ممــا الشــك فيــه أن جامعــة المجمعــة قــد أولــت اهتمامــً كبيــرا بمكتباتهــا باعتبارهــا أحــد الركائــز األساســية 
الداعمــة للعمليــة التعليميــة والبحــث العلمــي ، وقــد شــرعت عمــادة شــؤون المكتبــات فــي العمــل علــى 
تطويــر مكتبــات الجامعــة، حيــث قامــت بإعــداد الدراســات لتنفيــذ عــدد مــن المشــروعات التأسيســية 
تنفيذهــا  تــم  أولهــا مشــروعات  أنــواع  ثالثــة  إلــى  المشــروعات  والتطويريــة للعمــادة، وتنقســم هــذه 
ومشــروعات يجــري تنفيذهــا حاليــً ومشــروعات مســتقبلية للعمــادة، وقــد تــم اســتعراض النوعييــن 
األولييــن فــي ســياق مــا ســبق فــي أقســام هــذا التقريــر وســوف نســتعرض فيمــا يلــي الــرؤى المســتقبلية 
للعمــادة مــن خــالل عــدد مــن المشــروعات المســتقبلية للعمــادة والتحديــات التــي تواجههــا ومقترحــات 

ــين:- التحس

7 - 1 الرؤى المستقبلية للعمادة 

 )UMRDI( 7 - 1 - 1  إنشاء المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة المجمعة

ممــا الشــك فيــه أن الديــن اإلســالمي الحنيــف ســبق الشــرائع األرضيــة منــذ أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــً مــن 
الزمــان فــي الدعــوة إلــى العلــم، بــل وصــل األمــر إلــى تحريــم كتمــان العلــم، وقــد أدرك العالــم هــذه الحقيقــة 
فــي بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي فعقــدت المؤتمــرات وخرجــت المبــادرات التــي تدعــو إلــى إتاحــة 
العلــم وحريــة تــداول المعلومــات وكان مبــادرة بودابســت عــام 1991م أول مبــادرة تدعــو إلــى الوصــول الحــر 

للمعلومــات دون عوائــق.

منــذ تلــك اللحظــة بــدأت المؤسســات العلميــة العالميــة بإنشــاء المســتودعات الرقميــة المؤسســية 
باعتبارهــا أي - المســتودعات الرقميــة المؤسســية- جيــل مــا بعــد المكتبــات الرقميــة، والمســتودعات 
الرقميــة المؤسســية تعــد أحــدث مؤسســات المعلومــات الرقميــة علــى شــبكة االنترنــت وتهــدف هــذه 
المســتودعات إلــى إتاحــة اإلنتــاج العلمــي ألعضــاء المؤسســات العلميــة علــى شــبكة االنترنــت دون قيــود او 

ــة للمودعيــن. ــة الفكري ــق مــع الحفــاظ علــى حقــوق الملكي عوائ

ويعــد  وجــود مســتودع رقمــي مؤسســي ألي جامعــة من معاييــر تقييمها فــى التصنيفــات العالمية ألفضل 
الجامعــات، بــل وصــل األمــر إلــى وجــود تصنيفــات عالمية لهــذه المســتودعات على شــبكة االنترنت.

وتحتــوى المســتودعات الرقميــة علــى النــص الكامــل للعديــد مــن أشــكال وأنــواع الكيانــات الرقميــة 
مثــل أطروحــات الماجســتير والدكتــوراه، والمحاضــرات التعليميــة، وأعمــال المؤتمــرات، ومقــاالت الدوريــات ، 
والصــور الرقميــة ، والفيديــو الرقمــي والصــوت الرقمــي، وأدلــة المؤسســة، ومخططــات الرســائل العلميــة، 

ــخ. ــروعات الطالب...ال ومش
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ولمــا كانــت عمــادة شــؤون المكتبــات بجامعــة المجمعــة قــد خطــت فــي بدايــة ســيرها الســعي نحــو 
ــر أي الجامعــة- فقــد أرســت مــن ضمــن مهامهــا التــي تســعى إليهــا »  ــان اكب ــة - كجــزء مــن كي العالمي
التعريــف باإلنتــاج العلمــي لمنســوبي الجامعــة بالوســائل المناســبة » فــإن الوســيلة المناســبة فــي الوقــت 
الحالــي إنشــاء مســتودع رقمــي مؤسســي للجامعــة يتــاح فيــه النــص الكامــل للنتــاج العلمــي لمنســوبي 

الجامعــة.

ــر  ــدأ بتغيي ــد مــن المراحــل تب ــذ هــذا المشــروع مــن خــالل العدي ــد أعــدت العمــادة دراســة لتنفي وق
ثقافــة المجتمــع تجــاه الوصــول الحــر للمعلومــات حتــى تصــل الــى إطــالق المســتودع علــى شــبكة االنترنــت 

وتقويمــه.

7 - 1 - 2  تنفيــذ عــدد مــن الــدورات التدريبيــة فــي إطــار مشــروع تنميــة مهــارات العامليــن فــي مكتبــات 
الجامعة

وضعت العمادة منظومة من البرامج التدريبية، بهدف االرتقاء المهني للعاملين في مكتبات جامعة 
المجمعة، ومن هذه البرامج التدريبية  ما يلي:-

• نظام المكتبات المتقدم  KOHA في مكتبات جامعة المجمعة 1. النظام الفرعي  » اإلعارة » 	
• الدورة  الشاملة األولية لتنمية مهارات العاملين بمكتبات الجامعة.	
• الدورة  الشاملة المتقدمة لتنمية مهارات العاملين بمكتبات الجامعة.	
• 	Information Liter- ورشــة عمــل إعــداد العامليــن بمكتبــات الجامعيــة لمحــو األميــة المعلوماتيــة  

 acy Training
• ورشة عمل المكتبة الرقمية وكيفية إدارتها واستخدامها والبحث فيها.	
• دورة قواعد مارك العالمية الفهرسة المقروءة آليً.	
• ورشة عمل خدمات المعلومات اإللكترونية.	
• دورة اإلدارة الحديثة للمكتبات الجامعية فى ظل تكنولوجيا المعلومات.	
• دورة عن مؤسسات المعلومات الرقمية وكيفية اإلفادة منها. 	
• الوالء واالنتماء الوظيفي.	
• المكتبات الرقمية التكوين واالستخدام. 	
• إدارة مواقع المكتبات على شبكة اإلنترنت. 	
• دورة في إنشاء المنتديات - المدونات - المجموعات - البريد اإللكتروني على شبكة اإلنترنت .	
• المحركات البحثية على شبكة اإلنترنت .	
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7 - 1 - 3  إعداد دراسات للوقوف على مدى إفادة منسوبي الجامعة من 

) خدمات المكتبات - قواعد البيانات االلكترونية - المكتبة الرقمية السعودية (

يهــدف هــذا المشــروع إلــى الوقــوف علــى مــدى إفــادة كافــة منســوبي الجامعــة مــن   ) خدمــات المكتبــات - 
قواعــد البيانــات االلكترونيــة - المكتبــة الرقميــة الســعودية ( بهــدف التعــرف علــى نقــاط الضعــف لعالجهــا، 

ونقــاط القــوة لتطويرهــا بهــدف االرتقــاء بخدمــات المســتفيدين مــن مكتبــات الجامعــة.

7 - 1 - 4  مشروع تفعيل مخرجات النظام اآللي كوها 

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تفعيــل مخرجــات النظــام اآللــي koha مــن خــالل تدريــب منســوبي الجامعــة علــى 
اســتخدام الفهــرس االلكترونــي وكذلــك التدريــب علــى كيفيــة اســتخدام خدمــة اإلعــارة والحجــز االلكترونــي 

مــن خــالل شــبكة االنترنــت.

7 - 1 - 5  مشروع إنشاء المكتبة السمعية والبصرية في المكتبة المركزية بالجامعة

يهــدف هــذا المشــروع إلــى جمــع واقتنــاء الوســائط المتعــددة بهــدف الحفــظ الرقمــي طويــل األمــد واإلتاحــة 
لشــرائط الفيديــو والكاســيت واســطوانات الليــزر التي تســعى العمــادة إلــى اقتنائها لخدمة للمســتفيدين 

مــن خدماتهــا.
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7 - 1 - 6  إثراء محتوى وتطوير بوابة عمادة شؤون المكتبات

يهــدف هــذا المشــروع إلــى إدارة وإتاحــة المعرفــة بالعمــادة، شــاملة أتمتــة كافــة عمليــات البحــث واالســترجاع 
ــات  ــع ومنتدي ــات ومواق ــات، بواب ــات، الحاوي ــارس المكتب ــل فه ــاة، مث ــق المقتن ــواد والوثائ ــي للم االلكترون
الكليــات والعمــادات، أدلــة المقــررات، قواعــد المعلومــات والدوريــات االلكترونيــة، فهــارس المكتبــات األخــرى، 
ــو  ــط وفيدي ــق وصــور وخرائ ــات مختــارة، وكافــة أوعيــة المعلومــات مــن وثائ ــات ومنتدي ــب ومدون مواقــع وي
ــي  ــادة أو الت ــوبي العم ــطة منس ــاؤها بواس ــم إنش ــي يت ــك الت ــواًء تل ــات، س ــة ومناقش ــجيالت صوتي وتس
يتــم تزويدهــا مــن قبــل جهــات خارجيــة. وفيمــا يلــي المتطلبــات الوظيفيــة المأمــول تنفيذهــا فــي البوابــة 

اإللكترونيــة للعمــادة:-

• بوابة اكتشاف Discovery Portal  بمعناها التطبيقي الشامل.	

• تشييد حاوية metadata  الشاملة للمكتبة.	

• بناء أدلة الموضوع والمقرر وربطها بموارد المكتبات.	

• توفير كافة خدمات المكتبة عبر البوابة.	

• توفير كافة وسائل التوعية والتدريب واإلحاطة عبر البوابة.	

• إدارة الدخول الموحد عبر البوابة.	

• تخصيص واجهة البوابة حسب مفضالت المكتبات والرواد.	

7 - 1 - 7  مشروع البوابات األمنية واإلعارة الذاتية للمكتبات الفرعية 

ــات األمنيــة واإلعــارة الذاتيــة للمكتبــات الفرعيــة بعــد نجــاح  ــة البواب تعتــزم العمــادة القيــام بتعميــم تجرب
التجربــة األولــي بالمكتبــة المركزيــة ومجمــع الكليــات بالزلفــي واإلشــادة بــه مــن قبــل الــزوار والمســتفيدين 
وأعضــاء هيئــة التدريــس ، حيــث تخطــط العمــادة لتوريــد أجهــزة حمايــة وإعــارة ذاتيــة لــكل المكتبــات 

الفرعيــة بالمجمعــة والزلفــي والغــاط وحوطــة ســدير ورمــاح طــالب وطالبــات.

7 - 2 التحديات والحلول

هنــاك عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه العمــل داخــل مكتبــات جامعــة المجمعــة، يقابلهــا عــدد مقترحــات 
للتغلــب علــى هــذه التحديــات، ويمكــن تنــاول ذلــك كالتالــي:-

7 - 2 - 1  التحديات

تتركز التحديات الرئيسة بمكتبات جامعة المجمعة في عدد من المحاور:-
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7 - 2 - 1 - 1  الموارد المالية 

تواجــه مكتبــات الجامعــة نقصــً فــي المخصصــات الماليــة لهــا، فــي ظــل ارتفــاع أســعار المقتنيــات وعــدم 
ــؤدي إلــى ضعــف مقتنيــات المكتبــات وتنوعهــا مــن الناحيــة  وجــود دخــل لصنــدوق العمــادة، وبالتالــي ي
العدديــة والموضوعيــة واللغويــة، وتأمــل العمــادة فــي دعــم ميزانيتها الســنوية بمــا يتوازى مع المشــروعات 

التــي تعمــل علــى اســتكمالها أو المشــروعات التــي ترغــب البــدء فيهــا. 

7 - 2 - 1 - 2  التدريب والتأهيل المهني للعاملين

مــن ضمــن معوقــات العمــل فــي المكتبــات داخــل الجامعــة عــدم كفايــة التدريــب والتأهيــل المهنــي 
لمنســوبي العمــادة فــي ظــل التطــور الســريع فــي مجــال المكتبــات وتكنولوجيــا المعلومــات واســتحداث 
خدمــات رقميــة يتطلــب تقديمهــا خبــرات وتدريبــات معينــة، وتأمــل العمــادة بتيســير تقديــم هــذه الــدورات 
للعمــل علــى تنميــة مهــارات العامليــن والتأهيــل المهنــي لغيــر المتخصصيــن، آخــذا بعيــن االعتبــار أن 

أغلبيــة موظفــي العمــادة مــن غيــر المختصيــن.

7 - 2 - 1 - 3  الحّيز المكاني للمكتبات
تواجــه المكتبــة المركزيــة والمكتبــات الفرعيــة ضيقــً فــي الحيــز المكانــي حاليــً ، فــي ضــل توســع 
وافتتــاح المزيــد مــن الكليــات واألقســام العلميــة الجديــدة والزيــادة المطــردة فــي عــدد الطــالب والطالبــات 
ــق  ــن ضي ــدة ، ولك ــب الجدي ــع والكت ــن المراج ــد م ــن مزي ــادة تأمي ــى زي ــاج إل ــك يحت ــة ، وكل ذل ــي الجامع ف
الحّيــز المكانــي يحــد مــن توفيــر كل طلبــات األقســام مــن المجموعــات والعناويــن والمراجــع ، حيــث يــؤدي 
تجميعهــا فــي حّيــز صغيــر إلــى تكّدســها فــي األرفــف بشــكل ال يخــدم المســتفيدين بالطريقــة المطلوبــة، 
وكذلــك عــدم القــدرة علــى اســتحداث خدمــات الكترونيــة جديــدة داخــل هــذه المكتبــات لمــا تتطلبــه هــذه 
الخدمــات مــن مســاحات للتجهيــزات االلكترونيــة، وتأمــل العمــادة أن تكلــل خططهــا التطويريــة وجهودهــا 
بالنجــاح ويكتمــل ذلــك بتنفيــذ مقــر واســع متكامــل الخدمــات للمكتبــة المركزيــة فــي المدينــة الجامعيــة 
وخططهــا لتوفيــر مســاحات مناســبة للمكتبــات الفرعيــة داخــل الكليــات ويتحقــق ذلــك مــن خــالل اســتمرار 
دعــم القيــادة العليــا فــي الجامعــة لهــذه الخطــط الطموحــة وجعلهــا مــن المشــروعات ذات األولويــة فــي 

الجامعــة. 
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7 - 2  الحلول المقترحة

هنــاك مجموعــة مــن الحلــول المقترحــة تتبنــى العمــادة جــزءًا منهــا، وتتطّلع لمســاندة الجهــات ذات العالقة 
فــي الجامعــة فــي تبّنــي الجــزء اآلخــر ، ودعــم اإلدارة العليــا فــي الجامعــة لهــذا التوّجــه لتطويــر أداء مكتبــات 

الجامعــة والتغلــب علــى معوقــات ســير العمــل فيهــا ، ومــن ذلــك:
• زيــادة الوعــي المجتمعــي عمومــً والمجتمــع األكاديمــي بشــكل خــاص بأهميــة المكتبــات باعتبارهــا 	

أداة التقــدم وعتــاده فــي أي مجتمــع.

• وضع ميزانية كافية لمكتبات جامعة المجمعة قابلة للزيادة بصفة مستمرة.	

• زيــادة مقتنيــات مكتبــات جامعــة المجمعــة عدديــً ولغويــً وموضوعيــً لتغطية التخصصــات الجديدة 	
فــي الجامعة.

• زيــادة مســاحة المكتبــة المركزيــة والمكتبــات الفرعيــة فــي الوقــت الحالــي، والبــدء فــي إنشــاء مبنى 	
المكتبــة المركزية.

• رفــع كفــاءة العامليــن مــن خــالل الــدورات التدريبيــة وورش العمــل وحضــور المؤتمــرات داخليــً 	
وخارجيــً.
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