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 اواًل: قائمة حمتويات املوضوعات
 الصفحة املوضوع 

  قائمة احملتوايت
 3 قائمة حمتويات املوضوعات اواًل

 6 فهرس اجلداول ثانيًا

 7 فهرس االشكال ثالثًا

 كلمة عميد شؤون املكتبات
 عن العمادة

 11 النشأة والتاريخ 

 11 الرؤية 

 11 الرسالة 

 12 األهداف 

 14 القيم 

 41 الهيكل التنظيمي للعمادة 

 15 حقائق وإحصاءات ة:املجمعمكتبات جامعة  

 17 قياس مؤشرات أداء العمادة 

 الفصل األول: إطالله على األحداث الرئيسة لعمادة شؤون املكتبات
1 -1  19 العمادة تستقبل سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  

1 - 2 هـ الى 1419/ 1/  11في الفترة من أسبوع املكتبة الرابع في جامعة املجمعة 

 كتابي" يتحت شعار "تفوق  هـ 11/1/1419

19 

1 - 3  20 ه11/1/1419العمادة تشارك في حفل استقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد في  
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 الصفحة املوضوع 
 بعرض تقديمي عن عمادة شؤون املكتبات وخدماتها.

1 - 4 -1411العمادة تعتمد وتصدر الخطة االستراتيجية والتشغيلية الثانية للعمادة  

 هـ.1441

21 

1 - 5  21 العمادة تشارك في معرض القبول والتسجيل األول  

 22 تحصل على جائزة معالي مدير الجامعة للجودة والتميز املستوى الذهبيالعمادة   1-6

1-7 زيارة طالب املدارس للمكتبة املركزية بالجامعة على هامش ملتقى البحث العلمي  

 بالجامعة

23 

1-8 من معالي مدير الجامعة لحصول التقرير السنوي للعمادة العمادة تتلقى خطاب شكر  

 على مستوى عالي في تصنيف التقارير بالجامعة

24 

1-9 العمادة تتلقى خطاب شكر من معالي مدير الجامعة لحصول التقرير السنوي للعمادة  

 على مستوى عالي في تصنيف التقارير بالجامعة

24 

دةالفصل الثاين: نشاطات وإجنازات العما  
2 - 1  26 تمهيد 

2- 2  26 نشاطات وإنجازات قسم بناء وتنمية املجموعات 

2-2-1  26 .لتزويد التي يتم االختيار منهاامصادر  

2 – 2-2 عدد الكتب الواردة ملكتبات الجامعة عن طريق الشراء أو اإلهداء خالل عام  

 ـهـ1411/1419

26 

2-2-3  27 ـهـ1411/1419عة على املكتبات خالل العام أوعية املعلومات في مكتبات الجامعة موز  

2-2-4 هـواملفهرسة في النظام اآللي 1411/1419الكتب الواردة للمكتبات في العام الجامعي  

 هــ1411/1419حتى العام الجامعي  

28 

2-2-5  28 تطور أعداد الكتب في مكتبات الجامعة 
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 الصفحة املوضوع 
2 – 2-6  29 الرسائل الجامعية بمكتبات الجامعة 

2-2-7  29 تطور االشتراك في قواعد املعلومات االلكترونية 

2-3  31 نشاطات وإنجازات قسم اإلجراءات الفنية 

2-3-1  31 تمهيد 

2-3-2  31 نشاطات وانجازات قسم اإلجراءات الفنية 

2-4  32 نشاطات وإنجازات قسم خدمات املستفيدين 

2- 4 - 1  32 أهم أنشطة وانجازات قسم خدمات املستفيدين 

2- 4  - 
2 

افق وتجهيزات مكتبات الجامعة في العام الجامعي   32 هــ1411/1419مر

2-4 -3  33 خدمات املستفيدين في مكتبات الجامعة 

2-5  36 نشاطات وإنجازات مركز الجودة والتدريب 

2-5 - 1  36 تمهيد 

2-5 - 2  Information Literacy Program 36تفعيل برنامج الوعي املعلوماتي  

2-5 - 3  38 تطور عدد البرامج التدريبية املقدمة من العمادة ملنسوبي الجامعة 
2-5-4  39 تطور رضا املستفيدين عن خدمات املعلومات في مكتبات الجامعة 

 الفصل الثالث : املوارد البشرية يف مكتبات اجلامعة
3 - 1  42 تطور أعداد العاملين في مكتبات جامعة املجمعة 

3 - 2  43 للموظفين في العمادة واملكتبات الفرعيةوالتخصص  يع العددي التوز  

3 - 3  للمؤهالت الدراسية 
ً
 44 توزيع املوظفين في العمادة واملكتبات الفرعية وفقا

 الفصل الرابع:  الصعوابت والتحدايت والرؤى املستقبلية التطويرية
4 - 1  47 التحديات التي تواجه العمادة ومقترحات التحسين 
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 الصفحة املوضوع 
4-2  48 الرؤى املستقبلية للعمادة 

 جلنة إعداد التقرير
 آليات التواصل

 

رقم 

 اجلدول

 الصفحة العنوان

a.   اقع املقتنيات والبنية التحتية ملكتبات شاملة إحصاءات  16 جامعةالعن و

 77 للعمادة مؤشرات األداء  .2

 62 هـ1411/1419عام الالشراء أو اإلهداء خالل  عدد الكتب الواردة ملكتبات الجامعة عن طريق  .3

 67 هـ1411/1419عدد أوعية املعلومات في مكتبات الجامعة موزعة على املكتبات خالل العام   .4

هـواملفهرسة في النظام اآللي 1411/1419إجمالي عدد الكتب الواردة للمكتبات في العام الجامعي   .5

 هــ1411/1419حتى العام الجامعي  

62 

 62 تطور أعداد الكتب في مكتبات الجامعة  .6

 62 الرسائل الجامعية بمكتبات الجامعة  .7

 62 تطور االشتراك في  قواعد املعلومات االلكترونية  .8

 17 مهام ونشاطات وانجازات قسم اإلجراءات الفنية  .9

افق وتجهيزات مكتبات الجامعة في العام الجامعي   .11  16 هـ1411/1419مر

 11 هـ1411/1419مكتبات الجامعة خالل العام على عدد املترددين   .11

 13 هـ1411/1419خدمات االعارة موزعة على مكتبات الجامعة خالل العام   .12

 12املحاضرات والبرامج التدريبية التي قدمتها العمادة ألعضاء هيئة التدريس والطالب في الفصل   .13
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رقم 

 اجلدول

 الصفحة العنوان

 ةهـفي الكليات العلمي1411/1419الدراس ي األول للعام الجامعي 

املحاضرات والبرامج التدريبية التي قدمتها العمادة ألعضاء هيئة التدريس والطالب في الفصل   .14

 واإلدارية اإلنسانية هـ في الكليات1411/1419الدراس ي األول للعام الجامعي 

17 

املحاضرات والبرامج التدريبية التي قدمتها العمادة ألعضاء هيئة التدريس والطالب في الفصل   .15

 هـ في الكليات العلمية1411/1419لدراس ي الثاني للعام الجامعي ا

17 

املحاضرات والبرامج التدريبية التي قدمتها العمادة ألعضاء هيئة التدريس والطالب في الفصل   .16

 واإلدارية الكليات اإلنسانيةهـ في 1411/1419الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

12 

 12 قدمة من العمادة ملنسوبي الجامعةتطور عدد البرامج التدريبية امل  .17

 12 تطور رضا املستفيدين عن خدمات املعلومات في مكتبات الجامعة  .18

 36 تطور أعداد العاملين في مكتبات جامعة املجمعة  .19

 31 هـ1411/1419خالل العام أعداد وتخصص العاملين في مكتبات الجامعة   .21

 للمؤهالت الدراسية فاتوزيع   .21
ً
 33 ي العمادة واملكتبات الفرعيةلعاملين وفقا

 34 هــ.1411/1419للعام الجامعي  التي حضرها العاملين في مكتبات الجامعةالبرامج التدريبية   .22

 37 التحديات التي تواجه العمادة ومقترحات التحسين  .23
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 الصفحة العنوان رقم اجلدول

 73 الهيكل التنظيمي للعمادة  .1

 77 طور تنفيذ مؤشرات األداء بالعمادةت  .2

 62 تطور أعداد الكتب في مكتبات الجامعة  .3

 62 املعلومات االلكترونية في قواعدتطور االشتراك   .4

 12 تطور عدد البرامج التدريبية املقدمة من العمادة ملنسوبي الجامعة  .5

 34 تطور رضا املستفيدين عن خدمات املعلومات في مكتبات الجامعة  .6

 36 تطور أعداد العاملين في مكتبات جامعة املجمعة  .7

 للمؤهالت الدراسية في العمادة واملكتبات الفرعيةاتوزيع   .8
ً
 33 لعاملين وفقا
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 شؤون املكتبات عميدكلمة 

، الثامنيسر عمادة شؤون املكتبات أن تقدم تقريرها السنوي 

- 7312لعام خالل ااجنازات العمادة نشاطات ويتضمن أهم الذي و

حيث تسعى العمادة إىل الرقي مبكتبات اجلامعة حتى تكون  هـ،7312

منارًا للعلم واملعرفة، ومركزًا إلتاحة مصادر املعلومات بأشكاهلا 

املختلفة، وما يلحق بها من خدمات، حتى تكون مصدرًا للتعلم والبحث 

  أووا  علمية مشععة  واالبتكار يف

 إطاللة األولرئيسة، يتناول الفصل  فصول وأربعةتضمن التقرير مقدمة عن العمادة، وقد 

العمادة متضمنًا نشاطات الرئيسة بالعمادة، ويتناول الفصل الثاني نشاطات واجنازات  األحداثعلى 

خدمات قسم وت الفنية نشاطات واجنازات قسم اإلورا او قسم بنا  وتنمية اجملموعاتوإجنازات 

املوارد البشرية  الثالثتناول الفصل ت وإجنازات مركز اجلودة والتدريب، كما نشاطاواملستفيدين 

الصعوبات والتحديات والرؤى املستقبلية لتطوير  الرابعالفصل  وتناولت وامعة اجملمعة  يف مكتبا

 العمادة 

العرفان ملعالي مدير اجلامعة ومجيل  يسرني توويه خالص الشكر والتقديرويف اخلتام 

 ،دعمه املتواصل لعمادة شؤون املكتبات وملكتبات اجلامعةعلى  خالد بن سعد املقرن الدكتور

حممد بن ر الدكتواألستاذ سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ر أشككما 

والشكر  ، ا مت من أعماللعمادة وإشرافه املباشر على مل، على إرشاده ودعمه عبداهلل الشايع

 موصول للقائمني على إعداد هذا التقرير 

 واهلل من ورا  القصد وهو اهلادي إىل سوا  السبيل،،،

                                                               

. 
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 النشأة والتاريخ 

شؤون املكتبات يف وامعة اجملمعة يف العمل على تطوير مكتبات  عمادة شرعت

اجلامعة منذ تكليف مشرف يقوم على تسيري أعماهلا يف منتصف العام اهلعري بتاريخ 

ا إىل عمادة لشؤون املكتبات ومت تعيني هـ، واستمرت يف وهودها حتى مت حتويله66/2/7317

هـ وذلك إثر صدور موافقة معالي وزير التعليم العالي رئيس 7317 /77/ 62عميد هلا فى 

 جملس اجلامعة على هذا التكليف 

  الرؤية 

، ومركزًا إلتاحة مصادر  الرقي مبكتبات اجلامعة حتى تكون منارًا للعلم واملعرفة

، حتى تكون مصدرًا للتعلم والبحث  ، وما يلحق بها من خدمات ةاملعلومات بأشكاهلا املختلف

 واالبتكار يف أووا  علمية مشععة  

  الرسالة 

دعم االحتياوات التعليمية والبحثية جملتمع اجلامعة من خالل توفري أوعية املعلومات، 

اجلو وروافد املناهج الدراسية، وتقديم تشكيلة واسعة من اخلدمات  كما تسعى إىل توفري 

املالئم للقرا ة واالستفادة من هذه اخلدمات وعمل الربامج واألنشطة الثقافية املختلفة ونشر 

 .القرا ة وتأصيل العالقة بالكتاب ثقافة

  األهداف 

 -تسعى عمادة شؤون املكتبات إىل حتقيق األهداف التالية:
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 كتبات العمل على توفري مصادر املعلومات بأشكاهلا املختلفة اليت حتتاوها م

 الكليات ووحدات اجلامعة األكادميية والبحثية 

  املعاجلة الفنية وتنظيم مصادر املعلومات يف املكتبات التابعة هلا بأفضل الطرق املهنية

 سهم يف تسهيل استخدام هذه املصادر والوصول إليها من قبل املستفيدين مبا ُي

  مع  يتناسب ت التابعة هلا مبايف مجيع املكتبا يةدمات املعلوماتاخلالعمل على توفري

 حاوات املستفيدين واإلمكانات املتاحة والتخطيط املستمر لتطويرها 

 املعلومات وتطوير مواردها  وخدمات ستثمار امليزانية املخصصة ملصادرالتخطيط ال 

 مستمر  إنشا  مكتبة رقميه للعامعة والعمل على تطويرها وحتسني خدماتها بشكل 

 ت واجلهات األخرى ذات االهتمام املشرتك مبا يعود بالفائدة على التعاون مع املكتبا

  اجلامعة ووحداتها املختلفة

 فيها وفقا لإلورا ات املتبعة  تنظيم معارض الكتب واملشاركة 

 ت املتصلة مبعاالت عمل املكتباتعقد الندوات واحللقات الدراسية والدورا  

 وسائل املناسبة التعريف باإلنتاج العلمي ملنسوبي اجلامعة بال 

 يف جمال  ويدًا التخطيط املستمر والعمل على توفري قوى بشريه كافية ومؤهلة تأهياًل

املكتبات واملعلومات مبا يتناسب مع حعم ومتطلبات العمل واخلدمات املقدمة يف 

 مكتبات اجلامعة املختلفة 
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 اتها مبا يضمن إعداد املعايري واملواصفات واإلورا ات اخلاصة مبكتبات اجلامعة وخدم

 رقي مستوى اخلدمات اليت تقدمها هذه املكتبات 

 القيم 

o  واإلخالصالصدق  

o األمانة  

o التعاون  

o محاية اخلصوصية  

o محاية امللكية الفكرية  

 اهليكل التنظيمي للعمادة 

 

 ( اهليكل التنظيمي للعمادة7شكل رقم)



 املعرفة جمتمع حنو معًا                                                                                   املكتبات شؤون عمادة

 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املعرفة جمتمع حنو معًا                                                                                   املكتبات شؤون عمادة

 

16 
 

 ةعن واقع املقتنيات والبنية التحتية ملكتبات وامعة اجملمعشاملة ا ات إحص

 امعةاجلعن واقع املقتنيات والبنية التحتية ملكتبات شاملة إحصا ات ( 7)ودول

عدد النسخ أو  عدد العناوين املكتبة/العنصر م
 اجمللدات

 املساحة
 2م

عدد 
 الطاوالت
 واخللوات

عدد 
 املقاعد

عدد 
 احلاسبات

 اآللية
 47 95 53 444  22406 76909 املكتبة املركزية 1

 18 39 5 164 9965 26692 مكتبة كلية الرتبية الزلفى 2

 17 53 20 254 8622 24197 مكتبة كلية الرتبية اجملمعة 3

 2 10 5 154 1457 6000 مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات 4

 19 50 19 254 8393 21529 مكتبة جممع الكليات ابلزلفي 5

 6 19 9 04 5459 16625 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير طالبات 6

 4 19 7 04 3169 8977 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير طالب 7

 1 8 12 154 4485 15564 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالب 8

 6 18 8 154 3299 12317 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالباتمكتبة   9

 8 14 6 154 3525 10346 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ابلغاط طالب 11

 9 21 9 154 1236 2193 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ابلغاط طالبات 11

ــمــــــــــ ـــــــجــــــ  130 346 153 1950 221349 72016 وعاملـــــ

اإلحدى املكتبات املفهرسة يف النظام اآللي يف عناوين الدد ع سابقيتبني من اجلدول ال

 4170باإلضافة إىل عدد  واإلجنليزيةعنوانًا باللغتني العربية  72016جلامعة بعدد با عشر

ً بمعدل 76186دة وقيد الفهرسة وبالتالي يكون امجالي العناوين عنوانًا وار  25722 عنوانا

خدمة البحث يف قواعد املعلومات تتيح العمادة و هـ 1439/1438جملدًا للعام اجلامعي 

وهاز حاسب آلي يف مكتبات  137االلكرتونية والبحث يف شبكة االنرتنت من خالل توفري 

 ومزودة بـأربع وعشرين طابعة  اإلنرتنتاجلامعة متصلة بشبكة 
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 لعمادةل داءاألمؤشرات 

 للعمادة  دا ( مؤشرات األ6ودول)

املستهدف بنهاية  39/38 73/73 36/37 35/36 34/35 33/34 املؤشر م

الخطة االستراتيجية 

 م0202للجامعة 

 400221 عدد عناوين الكتب في املكتبة نسبة لعدد الطالب 1

 

0232 0

4 

7217 0

4 

 

1:3.92 

 

401 1:4.08 1 

عدد االشتراكات في املصادر على شبكة اإلنترنت  2

 نسبة لعدد البرامج املوجودة

121 525 525 1 3 5.8 1 

عدد االشتراكات في الدوريات نسبة لعدد البرامج  3

 املطروحة

4311 4311 4311 3636 
5926 

6037 1222 

 1 7235 7231 7235 723 7223 4 واملكتبة الرقمية  تقييم الطالب لخدمات املكتبة 4

 تطور تنفيذ مؤشرات األدا  بالعمادة( 6شكل رقم)

يتبني من اجلدول واألشكال أعاله تطور تنفيذ مؤشرات األدا  اخلاصة مبكتبات وامعة اجملمعة 

يف اخلطة االسرتاتيعية الثانية للعامعة، من خالل اقرتاب حتقيق املستهدف بنهاية اخلطة يف كل من 

واملكتبة  تقييم الطالب خلدمات املكتبة عدد عناوين الكتب يف املكتبة نسبة لعدد الطالبؤشري م

عدد االشرتاكات يف املصادر على شبكة اإلنرتنت نسبة لعدد املستهدف يف مؤشري  الرقمية وختطي

  عدد االشرتاكات يف الدوريات نسبة لعدد الربامج املطروحةو الربامج املووودة
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 العمادة تستقبل سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  7-7

عمـادة سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يف يوم االربعا  الاستقبلت 

مت تقديم شرح عن أنشطة هـ ورحب سعادة العميد بسعادته والوفد املرافق له، و 25/7/1439

 هـ ثم شكر سعادة الوكيل وهود العمادة 7312العمادة ورؤيتها لعام 

 

هـ اىل 7312/ 7/  77يف الفرتة من يف وامعة اجملمعة الرابعأسبوع املكتبة  7-6

 حتت شعار"تفوقي كتابي"  هـ 74/7/7312

 تستقبل، حيث امعةاجلومنسوبي طالب ل الرابعيف عامه اسبوع املكتبة العمادة قامت أ     

خالله الطالب اجلدد وأعضا  هيئة التدريس وغريهم من الراغبني من منسوبي اجلامعة خالل 

يف املكتبة وذلك  (تفوقي كتابي) هـ حتت شعار74/7/7312هـ اىل 7312/ 7/  77 الفرتة  من

 وكذلك يف املكتبات الفرعية يف كليات اجلامعة املركزية مببنى املدينة اجلامعية 
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ستفادة من هذا االسبوع مجيع الكليات يف اجلامعة لالوكانت العمادة قد أشعرت      

  فعالياتهشاركة يف وامل

  يف اجلامعة من الطالب وأعضا  هيئة التدريس  744د عداستفاد من هذه الفعالية قد و

 

 ه11/1/1419العمادة تشارك يف حفل استقبال أعضا  هيئة التدريس اجلدد يف  7-1

 ميي عن عمادة شؤون املكتبات وخدماتها بعرض تقد
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-7317العمادة تعتمد وتصدر اخلطة االسرتاتيعية والتشغيلية الثانية للعمادة  7-3

 هـ 7334

هـ  7334-7317اعتمدت العمادة اخلطة االسرتاتيعية والتشغيلية الثانية للعمادة 

اخلاصة بها وفق  ادرات ومؤشرات األدا متضمنة األهداف االسرتاتيعية والتفصيلية واملب

 متطلبات عمادة اجلودة وتطوير املهارات 

 

 العمادة تشارك يف معرض القبول والتسعيل األول 7-4

معرض القبول والتسعيل السنوي األول ، وذلك يف املدينة  شاركت العمادة يف 

وحبضور وكال  اجلامعة وعمدا  الكليات بتشريف معالي ميدر اجلامعة اجلامعية باجملمعة ، 

 .مادات املساندة ، وعدد من طالب املرحلة الثانوية مبدارس احملافظةوالع
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 حتصل على وائزة معالي مدير اجلامعة للعودة والتميز املستوى الذهيبالعمادة  7-2

حصلت عمادة شؤون املكتبات على وائزة معالي مدير اجلامعة للعودة والتميز 

الدكتور سعد   ة عميد شؤون املكتباتاملستوى الذهيب فئة العمادات ، وقد تسلم الدرع سعاد

بن حممد الفليح وذلك خالل حفل وائزة معاليه للعودة والتميز ، والذي نظمته عمادة اجلودة 

وتطوير املهارات يف مسرح املدينة اجلامعية برعاية معالي مدير اجلامعة الدكتور خالد بن 

والعمادات املساندة ، ومدرا  وحبضور سعادة وكال  اجلامعة وعمدا  الكليات   سعد املقرن،

 .اإلدارات

 



 املعرفة جمتمع حنو معًا                                                                                   املكتبات شؤون عمادة

 

23 
 

زيارة طالب املدارس للمكتبة املركزية باجلامعة على هامش ملتقى البحث  7-7

 العلمي باجلامعة
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العمادة تتلقى خطاب شكر من معالي مدير اجلامعة حلصول التقرير السنوي  7-2

 للعمادة على مستوى عالي يف تصنيف التقارير باجلامعة

دة خطاب شكر من معالي مدير اجلامعة حلصول التقرير السنوي للعمادة تلقت العما 

هـ على مستوى عالي يف التصنيف املعتمدة من جلنة إعداد  7312-7317للعام اجلامعي 

 .العمادةالتقارير السنوية باجلامعة، وقدم معاليه الشكر لسعادة العميد والعاملني يف 

اجلامعة حلصول التقرير السنوي  العمادة تتلقى خطاب شكر من معالي مدير 7-2

 للعمادة على مستوى عالي يف تصنيف التقارير باجلامعة

قام سعادة عميد شؤون املكتبات الدكتور/ سعد بن حممد الفلّيح ، بزيارة تفقديه 

 إستعدادًا لنقل ملوقع املكاتب االدارية لعمادة شؤون املكتبات يف املبنى اإلداري اجلديد وذلك

كما رافقة يف الزيارة سعادة وكيل العمادة للشؤون اإلدارية ، رية ملوقعها اجلدياملكاتب اإلدا

والتقى ، واملالية الدكتور/ مساعد بن ضيف اهلل احلربي وجمموعة من منسوبي العمادة

سعادته بسعادة مدير الصيانة والتشغيل األستاذ / عثمان بن محد العيسى الذي أعطى شرحا 

  اموافيًا عن املبنى بشكل ع
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 متهيد 2-1

اليت حتتاوها مكتبات وتوفري مصادر املعلومات بأشكاهلا املختلفة  ىلتسعي العمادة إ

الكليات ووحدات اجلامعة، وكذلك املعاجلة الفنية وتنظيم مصادر املعلومات يف املكتبات 

سهم يف تسهيل الوصول إىل هذه املصادر واستخدامها من مبا ُي املهنيةالتابعة هلا بأفضل الطرق 

  قبل املستفيدين

 نشاطات واجنازات قسم بنا  وتنمية اجملموعات  6-6

 مصادر للتزويد اليت يتم االختيار منها: 2-2-1
 عروض دور النشر   

 حضور وزيارة معارض الكتب احمللية والدولية  

  الفكريعروض املؤلفني ملؤلفاتهم وإنتاوهم  

 تصفح مواقع دور النشر على شبكة االنرتنت وزيارات هلذه الدور  

 اقرتاحات أعضا  هيئة التدريس ومن يف حكمهم والطالب ألوعية معلومات معينة. 
  مقارنة اجملموعات مع املكتبات األكادميية العريقة على مستوى اململكة والعامل العربي  

 

امعة عن طري  الشرا  وو اإلددا  خالل عام عدد الكتب الواردة ملكتبات اجل 2-2-2
 ـدـ1438/1431

 هـ1411/1419( عدد الكتب الواردة ملكتبات الجامعة عن طريق الشراء أو اإلهداء خالل عام 1جدول )

   اإلجمالي كتب أجنبية كتب عربية النوع

 نسخة عنوان نسخة عنوان نسخة عنوان

 35380 4030 1500 300 35080 3730 شراء

 500 140 50 11 450 130 هداءإ

 35880 4170 1550 310 35810 3860 املجموع
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أوعية املعلومات يف مكتبات اجلامعة موزعة على املكتبات خالل العام  6-6-1

 ـهـ7312/7312

 هـ1411/1419( عدد أوعية املعلومات في مكتبات الجامعة موزعة على املكتبات خالل العام 4جدول )

عدد النسخ أو  العناوينعدد  املكتبة/العنصر م
 اجمللدات

 22406 76909 املكتبة املركزية 1

 9965 26692 مكتبة كلية الرتبية الزلفى 2

 8622 24197 مكتبة كلية الرتبية اجملمعة 3

 1457 6000 مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات 4

 8393 21529 مكتبة جممع الكليات ابلزلفي 5

 5459 16625 علوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير طالباتمكتبة كلية ال 6

 3169 8977 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير طالب 7

 4485 15564 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالب 8

 3299 12317 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالبات 9

 3525 10346 بة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ابلغاط طالبمكت 11

 1236 2193 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ابلغاط طالبات 11

ـــــجـــــــمـــــــــوع  221349 72016 املـــــ

 عنوانًا باللغتني 72016يتبني من اجلدول السابق عدد عناوين املكتبات العشر للعامعة بعدد 

 ـهـ7312/7312جملدًا للعام اجلامعي  221349العربية واالجنليزية يف 

 

 

 



 املعرفة جمتمع حنو معًا                                                                                   املكتبات شؤون عمادة

 

28 
 

واملفهرسة يف  هـ7312/7312الواردة للمكتبات يف العام اجلامعي  الكتب 6-6-3

 ـهـ7312/7312النظام اآللي حتى العام اجلامعي  
 هـ7312/7312الواردة للمكتبات يف العام اجلامعي  الكتب( إمجالي عدد 4ودول )

 ـهـ7312/7312هرسة يف النظام اآللي حتى العام اجلامعي  واملف

 العدد البند

 املجلدات العناوين

/ 4173في العام الجامعي  الكتب الواردة ملكتبات الجامعة عن طريق الشراء أو اإلهداء

 )قيد اإلجراءات الفنية( ه 4171

7312 75732 

/ 4173العام الجامعي ات خالل في مكتبات الجامعة موزعة على املكتبالكتب املفهرسة 

 هـ4171

72016 221349 

 051301 35331 املجموع

 يف مكتبات اجلامعة  الكتبتطور أعداد  6-6-4
 يف مكتبات اجلامعة الكتب(تطور أعداد 2ودول )

العام 

 الجامعي

4174 - 

4170 

4170 - 

4177 

4177 - 

4171 

4171 – 

4175 

4175 – 

4171 

4171 – 

4173 

4173 – 

4173 

4173-

4131 

 11114 14144 14141 41114 11414 11111 44141 1119 عدد العناوين

 414149 444144 111111 111141 144141 111141 11141 11119 عدد النسخ

 

 
 

 تطور أعداد الكتب يف مكتبات اجلامعة( 3شكل رقم)
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يف أعداد وعناوين الكتب يف التطور امللحوظ  والشكل أعالهيتبني من اجلدول  

عنوانًا يف  7742املكتبات بعدد  بدأتحيث  اآلن،حتى  نشأتهامكتبات اجلامعة منذ 

 من عمر اجلامعة  السادسةنًا يف السنة اعنو 73122 إىللتصل   األوىلالسنة 

 الرسائل اجلامعية مبكتبات اجلامعة  6-6-2
 الرسائل اجلامعية مبكتبات اجلامعة( 7جدول )

 عدد النسخ العناوين عدد النوع

 051 051 ماجستري

 55 55 دكتوراه

 

 اطروحة دكتوراه  يف مكتبات اجلامعة،  85و رسالة ماجستري  051 يتبني من اجلدول السابق وجود عدد     

من و على سبيل االهداء من عمادات البحث العلمي واجلدير بالذكر أن معظم هذه الرسائل وردت للعمادة 

 بعض الباحثني واجلامعات السعودية.

 تطور االشرتاك يف  قواعد املعلومات االلكرتونية 6-6-7

 ( تطور االشرتاك يف  قواعد املعلومات االلكرتونية5جدول)

العام 

 الجامعي

4174- 

4170 

4170 -

4177 

4177-

4171 

4171 - 

4175 

4175 - 

4171 

4171-

4173 

4173-

4173 

4173-

4131 

عدد 

القواعد 

 ونيةااللكتر

11 11 149 419 444 114 183 111 

     

      

 تطور االشرتاك يف  قواعد املعلومات االلكرتونية (4شكل رقم)
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أعاله تطور االشرتاك السنوي يف قواعد املعلومات االلكرتونية والشكل يتبني من اجلدول  

 636 اىلقاعدة معلومات حتى وصل  17بعدد  7316 - 7317حيث بدأ يف العام اجلامعي 

 7312قاعدة معلومات يف العام اجلامعي  776إىل تراوع العدد من ثم و 14/12قاعدة يف العام 

قاعدة  721 ليصل إىلهـ  7317/7312يف العام اجلامعي وارتفع عدد القواعد   هـ7317 -

قاعدة معلومات يف  747، ثم تراوع اىل معلومات الكرتونية للدوريات والكتب االلكرتونية

 هـ7312-7312جلامعي العام ا
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 نشاطات واجنازات قسم اإلورا ات الفنية 6-1

 متهيد 6-1-7

سعت العمادة منذ إنشائها إىل التحول من العمل اليدوي إىل التشغيل االلكرتوني 

من خالل قسم  نفذتها العمادة يف العام احلالي األنشطةمن  العديد، وهناك إورا اتها جلميع 

  ةاإلورا ات الفني

 نشاطات واجنازات قسم اإلورا ات الفنية 6-1-6

  مهام ونشاطات واجنازات قسم اإلجرا ات الفنية (1جدول)
ـــاز املهّمة /  م  التاريخ االنجـ

 مستمر تفعيل خدمة اإلعارة بجميع املكتبات. 1

مسبقا  أخطاء فنية أو وجود عدم التكرار من ، والتأكد ضبط جودة تسجيالت الفهرس اإللكتروني 2

الزمة،وفق إجراء تسلسلي تتابعي "مكتبة بعد   بما يحقق ذلك من إجراءات فنية التسجيالت والقيام تلك على

 من مكتبات الجامعة. ألي مكتبة املفّعلة التسجيالت املكررة وغير بحيث تزال بعد ذلك أخرى"

 مستمر

حاليا على  توجديس بالجامعة و التدر  ألعضاء التي تتبعالجامعية  مجموعة من الرسائل تم فهرسة 3

 .بنسخها الورقية داخل املكتبة املركزية و املوقع

 مستمر

 مستمر .فهرسة عدد كبير من أوعية املعلومات املهداة للعمادة من الجهات املختلفة واألفراد 4

 رمستم .إلى املكتبات عن طريق الشراء املباشر ترد فهرسة عدد كبير من أوعية املعلومات التي 5

 مستمر .النظام فيبعض الكليات وإدخالها  منكتب املراجع الدراسية املطلوبة  وترفيف فهرسة 6

 مستمر .مراجعة إشكاليات اإلعارة واإلرجاع على النظام اآللي للعمل على تقليل نسبة التأخير 7

نقل كامل  ي الجديدةإلي املبان ، / طالبات طالب برماح نقل مكتبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 8

وترتيب املكتبات الثالث حسب  ترفيف ( وإعادة-أجهزة حاسب  – رسائل – مجالت – املحتويات من )كتب

 تفعيل خدمات اإلعارة. بالتنسيق مع قسم بناء وتنمية املجموعات العشري، ديوي  معيار تصنيف

 

  .( 724321)  إلي النسخة الجديدة كوها اآلليترقية النظام  9

  .ترقية نظام الفهرس اإللكتروني للجامعة علي املوقع اإللكتروني 11

مراجعة التسجيالت الواردة من الشركات حسب التعاميد الصادرة من الجامعة والتأكد من جودة  11

 التسجيالت قبل تفعيلها علي النظام.
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 نشاطات واجنازات قسم خدمات املستفيدين 6-3

  خدمات املستفيدينأهم أنشطة واجنازات قسم  6-3-7
  تقديم خدمة الطباعة للطالب وزوار املكتبة يف الفرتتني الصباحية واملسائية 
  تسهيل إورا ات إخال  طرف ملنسوبي اجلامعة 
  التواصل مع متعهدي توريد الصحف اليومية لتعديد االشرتاك والتأكد من وصوهلا

 جلميع املكتبات الفرعية 

 خاصة باجلامعة يف قاعة الكتب واإلطالع  أفالمر تسهيل مهمة بعض العمادات لتصوي 

  املساعدة يف توفري بعض العناوين والكتب املطلوبة من الباحثني الكليات يف

 ختصصات غري مووودة لديهم وإرساهلا إىل املكتبات الفرعية يف هذه الكليات 

  املستفيدين إعادة الكتب للرفوف بعد انتها  بقيام موظفي القسم بشكل يومي

بشكل  وقرا ة الرفوفمن االطالع عليها الباحثني من الطالب وأعضا  هيئة التدريس و

 يومي 

  يقدم القسم خدمات اإلمداد بالوثائق للباحثني يف بعض الدول العربية، )برفقة رسالة

 الشكر للعمادة من إحدى املستفيدات من اخلدمة من اجلزائر ( 
 م من اقسام املكتبة واخلدمات اليت استقبال زيارات طالب املدارس وتقديم شرح هل

  تقدمها 

 ـهـ7312/7312مرافق وجتهيزات مكتبات اجلامعة يف العام اجلامعي  6-3-6

 ـهـ7312/7312( مرافق وجتهيزات مكتبات اجلامعة يف العام اجلامعي 74ودول)

 املساحة املكتبة/العنصر م
 2م

 عدد الطاوالت
 واخللوات

 عدد احلاسبات عدد املقاعد
 ليةاآل

 47 95 53 444  املكتبة املركزية 1
 18 39 5 164 مكتبة كلية الرتبية الزلفى 2
 17 53 20 254 مكتبة كلية الرتبية اجملمعة 3
 2 10 5 154 مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات 4
 19 50 19 254 مكتبة جممع الكليات ابلزلفي 5
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 املساحة املكتبة/العنصر م
 2م

 عدد الطاوالت
 واخللوات

 عدد احلاسبات عدد املقاعد
 ليةاآل

 6 19 9 04 سانية حبوطة سدير طالباتمكتبة كلية العلوم والدراسات اإلن 6
 4 19 7 04 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير طالب 7
 1 8 12 154 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالب 8

 6 18 8 154 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالبات 9
 8 14 6 154 اسات اإلنسانية ابلغاط طالبمكتبة كلية العلوم والدر  11

 9 21 9 154 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ابلغاط طالبات 11

ــــوع ــمــــــ ـــــــجــــــــ  130 346 153 1154 املـــــ

مرتًا مربعًا، 7244بات التابعة لعمادة شؤون املكتبات للمكتمجالية املساحة اإلبلغ ت

  باإلنرتنتوهاز حاسب آلي متصل  717، وعدد مقعدًا للقرا ة 132 وحتتوي على

 خدمات املستفيدين يف مكتبات اجلامعة 6-3-1

  خدمة اإلرشاد والتوويه 
  اخلدمة املروعية والرد على األسئلة واالستفسارات 

  خدمة الطباعة والتصوير 

 خدمة اإلطالع على الصحف اليومية واجملالت 

 خدمة البحث اآللي على شبكة االنرتنت وقواعد البيانات االلكرتونية 

 الداخلي  خدمة اإلطالع 

 دـ1438/1431مكتبات اجلامعة خالل العام عدد املرتددين على ( 11جدول )

املعدل  العنصر/املكتبة م

 اليومي

املعدل 

 الشهري

املعدل 

 السنوي

 15044 2244 144 كتبة املركزيةامل 7

 6284 884 44 مكتبة كلية الرتبية الزلفى 6

 6284 884 44 مكتبة كلية الرتبية اجملمعة 1

 5415 604 35 مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات 3

 1256 1064 84 جممع الكليات بالزلفيمكتبة  4
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املعدل  العنصر/املكتبة م

 اليومي

املعدل 

 الشهري

املعدل 

 السنوي

 4014 664 34 طالبات طة سديرمكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبو 2

 6284 884 44 طالب مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير 7

 3144 444 24 طالبمكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح  2

 3125 554 25 طالباتمكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح  2

 1504 224 14 طالبت اإلنسانية بالغاط مكتبة كلية العلوم والدراسا 74

 2355 334 15 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط طالبات 11

 56161 1004 435 املــــــــــــعــــــــــمــــــــــوع

 

يتبني من اجلدول السابق أن املعدل اليومي للمرتددين على مكتبات اجلامعة      

مستفيد، ليصل يف  9770وشهريًا يصل معدل الرتدد اىل  مستفيد، 435يصل اىل 

 مستفيدًا  56961العام اجلامعي اىل 

  خدمة اإلعارة اخلاروية 

 هـ1438/1439( خدمات االعارة موزعة على مكتبات اجلامعة خالل العام 12جدول )

عدد  املكتبة/العنصر م

 املستعريين

عدد الكتب 

 املعارة

 7417 113 املكتبة املركزية 7

 247 114 مكتبة كلية الرتبية الزلفى 6

 427 722 مكتبة كلية الرتبية اجملمعة 1

 776 22 مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات 3

 174 33 مكتبة جممع الكليات بالزلفي 4

 166 24 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير طالبات 2

 742 34 راسات اإلنسانية حبوطة سدير طالبمكتبة كلية العلوم والد 7
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عدد  املكتبة/العنصر م

 املستعريين

عدد الكتب 

 املعارة

 43 74 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالب 2

 623 762 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالبات 2

 37 64 مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط طالب 74

 12 72 انية بالغاط طالباتمكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنس 11

 1477 7624 املــــــــــــعــــــــــمــــــــــوع

يتبني من اجلدول السابق أن عدد املستعريين من مكتبات اجلامعة يف العام اجلامعي 

كتاب من مكتبات  1477مستعريًا، باستعارة  7624وصل اىل  هـ7312/7312

 اجلامعة 

 ي املوحد ملكتبات اجلامعة خدمة البحث يف الفهرس االلكرتون 

يف سبيل سعي وحرص العمادة على توفري مصادر املعلومات للمستفيدين قامت بتوفري 

فهرس الكرتوني ملكتبات اجلامعة ميكن من خالله البحث عن الكتب وأوعية املعلومات 

 األخرى داخل املكتبة املركزية واملكتبات الفرعية مما يسهل على املستفيدين ويوفر هلم

ويتم حتديث هذا الفهرس الوقت واجلهد يف التعرف على أماكن ووود أوعية املعلومات، 

ورابط الفهرس هو: مستمر بكل وديد يضاف جملموعات مكتبات اجلامعة،  لبشك

(http:maktabat.mu.edu.sa  ) 

http://maktabat.mu.edu.sa/
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شاشة 

 كتبات اجلامعةلكرتوني املوحد ملالبحث يف الفهرس اال

 نشاطات واجنازات مركز اجلودة والتدريب  6-4

  متهيد 7 - 6-4

يتناول هذا الفصل كل ما يتعلق مبهام ونشاطات مركز اجلودة يف العمادة من تنمية 

 -يلي: وفقا ملا مهارات وحتسني أدا  العمل،

  Information Literacy Programتفعيل برنامج الوعي املعلوماتي  6 - 6-4

 Informationبرنامج الوعي املعلوماتي  يف تطبيقهاعمادة شؤون املكتبات  ستمرتا

Literacy Program (ILP)   وذلك  للعمادة اإلسرتاتيعيةكأحد وسائل حتقيق األهداف

احلصول  مهاراتمنسوبي اجلامعة  إكساب، وتتلخص فكرة الربنامج يف منذ بداية تأسيها

ستخدام اشكاهلا املختلفة ومن أماكنها املتعددة،و كيفية على مصادر املعلومات بأنواعها وأ

 .الثورة املعرفية اليت نعيشهات التعامل معها بكفا ة يف ظل ومهارا ،هذه املصادر

عدة دورات ـ ه7312/7312ويف هذا السياق فقد عقدت العمادة خالل العام اجلامعي 

 -الي:تدريبية ألعضا  هيئة التدريس والطالب، كما يف اجلدول الت
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 أواًل: احملاضرات  والربامج التدريبية يف الفصل الدراسي األول 

الفصل  التدريبية اليت قدمتها العمادة ألعضا  هيئة التدريس والطالب يفوالربامج  احملاضرات ( 71ودول)

 الكليات العلميةيف ـ ه7312/7312العام اجلامعي  الدراسي األول

Sr College Name Date Numbers 

1 College of Dentistry  1-11-2017 19 

2 College of Applied Medical Sciences    8-11-2017 12 

3 College of Applied Medical Sciences  Female 
 (Medical Laboratory and Nursing) 

18-11-2017 15 

4 College of Applied Medical Sciences   Female  
(Physiotherapy) 

18-11-2017 20 

5 College of Dentistry  22-11-2017 22 

Total 88 

يتبني من اجلدول السابق أن عدد املتدربني من اعضا  هيئة التدريس والطالب يف الفصل الدراسي 

 متدرب   22األول يف الكليات العلمية وصل اىل 

التدريس والطالب يف الفصل  ( احملاضرات  والربامج التدريبية اليت قدمتها العمادة ألعضا  هيئة73ودول)

 واإلدارية الكليات اإلنسانيةيف   هـ7312/7312الدراسي األول العام اجلامعي 
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يتبني من اجلدول السابق أن عدد املتدربني يف الفصل الدراسي األول من اعضا  هيئة التدريس 

يف الفصل الدراسي  ًامتدرب 772 متدربًا، بإمجالي عدد  27يف الكليات االنسانية واالدارية بلغ والطالب 

  لكلياتاألول جلميع ا

 ثانيًا: احملاضرات  والربامج التدريبية يف الفصل الدراسي الثاني

( احملاضرات  والربامج التدريبية اليت قدمتها العمادة ألعضا  هيئة التدريس والطالب يف الفصل 74ودول)

 يف الكليات العلمية هـ7312/7312الدراسي الثاني العام اجلامعي 

Sr College Name Date Numbers 

1 College of Sciences     12 

2 College of Engendering   16 

3 College  Computer science  
 

 4 

Total 32 

يتبني من اجلدول السابق أن عدد املتدربني من اعضا  هيئة التدريس والطالب يف الفصل الدراسي 

 متدرب  16الثاني  يف الكليات العلمية وصل اىل 

والربامج التدريبية اليت قدمتها العمادة ألعضا  هيئة التدريس والطالب يف الفصل  ( احملاضرات 72ودول)

 واإلدارية الكليات اإلنسانيةيف  هـ7312/7312الدراسي الثاني العام اجلامعي 

31هـ01/5/4171 
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هيئة التدريس والطالب يتبني من اجلدول السابق أن عدد املتدربني يف الفصل الدراسي األول من اعضا       

متدربًا يف الفصل الدراسي األول  722متدربًا، وبإمجالي عدد   723يف الكليات االنسانية واإلدارية بلغ 

 ـ هـ7312/7312متدربًا يف العام اجلامعي  174جلميع الكليات، وبإمجالي 

 تطور عدد الربامج التدريبية املقدمة من العمادة ملنسوبي اجلامعة 3 - 6-4

 ( تطور عدد الربامج التدريبية املقدمة من العمادة ملنسوبي اجلامعة77دول)و

-7317 اجلامعيالعام 

7316 

7316 – 

7311 

7311 - 

7313 

7313 – 

7314 

7314 – 

7312 

7312 – 

7317 

7317-7312 7312-7312 

 72 66 66 61 71 3 3 6 الربامج التدريبيةعدد 

      

 

 التدريبية املقدمة من العمادة ملنسوبي اجلامعةتطور عدد الربامج ( 5شكل رقم )

تدريبيني  لنشأتها بربناجمني األوىلبدأت التدريب يف السنة العمادة أن  والشكل أعالهيتبني من اجلدول  

كيفية استخدام املكتبة الرقمية السعودية ووصلت يف العام اجلامعي  مت ختصيصهما للتعّرف على فقط

-7312، وقد ارتفعت الربامج التدريبية يف العامني اجلامعني ًاتدريبي ًابرناجم 72 إىلـ ه7312/7312

 ملتطلبات االعتماد األكادميي  7312-7317هـ و 7317

 تطور رضا املستفيدين عن خدمات املعلومات يف مكتبات اجلامعة 6-4-3
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 تطور رضا املستفيدين عن خدمات املعلومات يف مكتبات اجلامعة (72ودول )

 القائم باالستطالع 4دروة الرضا من  تطالعتاريخ االس

 عمادة شؤون املكتبات 6927 6471

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية E-registerنظام  بنات 1914 بنني، 1942 6473

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا 1947 6474

عمادة اجلودة وتطوير - عمادة شؤون املكتبات 1974 6472

 املهارات

 عمادة شؤون املكتبات  1924 6477

 القبول والتسعيل 1924 6472

 

 

 تطور رضا املستفيدين عن خدمات املعلومات يف مكتبات اجلامعة (6شكل رقم )

رضا املستفيدين عن خدمات املعلومات يف مكتبات يتبني من اجلدول والشكل اعاله تطور 

 م 6472يف العام  1924م اىل 6471يف العام  6927من  اجلامعة
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 متهيد

ُأحسن ثماره إن ُأحسن استف ؛يعد العنصر البشري يف أي مؤسسة هو رأس ماهلا األول

عمادة شؤون فيما يلي التعريف باجلوانب املتعّلقة مبنسوبي واملخصصة ، املوارد املالية ثمار است

 -ها الفرعية:املكتبات ومكتبات

 تطور أعداد العاملني يف مكتبات وامعة اجملمعة  7 - 1

 (تطور أعداد العاملني يف مكتبات وامعة اجملمعة72ودول)

العام 

 اجلامعي

7317 

– 

7316 

7316 

- 

7311 

7311 

- 

7313 

7313 

- 

7314 

7314 

- 

7312 

7312 

- 

7317 

7317-

 هـ7312

1438-
1439 
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عدد 

 العاملني

76 72 44 43 43 43 

7-79797  

46 58 

 

 

 تطور أعداد العاملني يف مكتبات وامعة اجملمعة( 7شكل رقم )

أعاله تطور أعداد العاملني يف مكتبات اجلامعة حيث بدأ يف والشكل يتبني من اجلدول   

موظفًا يف العام اجلامعي  43 إىلموظفًا حتى وصل  76بعدد  7316 - 7317العام اجلامعي 

يف العام  ارتفع.هـ ثم 7317 – 7312عدد حتى العام أستمر هذا ال، وـ ه7314 - 7313

   موظف يف عمادة شؤون املكتبات 42 اىلهـ 7312 - 7312 اجلامعي

 للموظفني يف العمادة واملكتبات الفرعيةوالتخصص  التوزيع العددي  6 - 1

 دـ1438/1431خالل العام وعداد وختصص العاملني يف مكتبات اجلامعة ( 24جدول )

  التخصص النوع العنصر/املكتبة م

 غري مكتبات مكتبات أنثى ذكر اجملموع

 62 72 7  61 املكتبة املركزية 7

 4 4  4  مكتبة كلية الرتبية الزلفى 6

 3 3  3  مكتبة كلية الرتبية اجملمعة 1

 1 1  1  مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات 3

 4 3 7  4 جممع الكليات بالزلفيمكتبة  4
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مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  2

 طالبات حبوطة سدير

 1  1 1 

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  7

 طالب حبوطة سدير

3   3 3 

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  2

 طالببرماح 

7   7 7 

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  2

 طالباتبرماح 

 1 7 6 1 

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  74

 طالببالغاط 

6    6 

مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  11

 بالغاط طالبات

 6  6 6 

 35 99 9 02 53 املــــــــــــعــــــــــمــــــــــوع

 13يتبني من اجلدول السابق أن عدد العاملني يف مكتبات اجلامعة من الذكور

وغري  77من االناث، وعدد املتخصصني يف املكتبات واملعلومات  72ًا، وعدد موظف

  46بإمجالي عدد  37املتخصصني 

 توزيع املوظفني يف العمادة واملكتبات الفرعية وفقًا للمؤهالت الدراسية  1 - 1

 لعاملني وفقًا للمؤهالت الدراسية يف العمادة واملكتبات الفرعيةا( توزيع 67ودول )

 العدد ؤهالت الدراسيةامل م

 1  دكتوراه  7

 63 بكالوريوس 6

 72 دبلوم فوق الثانوية 1

 77 ثانوية عامة 3

 46 اجملموع
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 لعاملني وفقًا للمؤهالت الدراسية يف العمادة واملكتبات الفرعيةاتوزيع ( 8شكل رقم )

مكتبات اجلامعة من محلة أعاله أن أكثر العاملني يف والشكل يتبني من اجلدول 

حاملي شهادة  الثالثةا يف املرتبة مفوق الثانوية يليهشهادة دبلوم  شهادة البكالوريوس  ثم 

 العامة  الثانوية

 

 في دـ1438/1431للعام اجلامعي   اليت حضردا العاملني يف مكتبات اجلامعةالربامج التدريبية ( 22)جدول

 عدد املتدربني  نعقادمكان اال عنوان الربانمج التدرييب م
 1  معهد االدارة العامة املهارات األساسية يف الفهرسة املوضوعية  .1
 4 معهد االدارة العامة مهارات الفهرسة الوصفية للكتب  .2
 1 معهد االدارة العامة املهارات االساسية يف تصنيف ديوي العشري  .3
 1 دارة العامةمعهد اال خدمات املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات  .4
 2 معهد االدارة العامة البحث عن املعلومات يف املراجع املطبوعة  .5
 2 معهد االدارة العامة بناء املكتبة الرقمية  .6
 2 معهد االدارة العامة الفهرسة املوضوعية وبناء قوائم رؤوس املوضوعات  .7
 1 معهد االدارة العامة تطوير االجراءات والنماذج االدارية  .8
 1 معهد االدارة العامة ات أمن املعلوماتاساسي  .9

 2 معهد االدارة العامة ادارة املكتبات ومراكز املعلومات  .11
 17 جمموع 
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يتبني من اجلدول السابق أن عدد الربامج اليت حضرها العاملني يف مكتبات اجلامعة 

 77بيًا، وحضر برناجمًا تدري 74بلغت  هـ7312/7312يف معهد االدارة العامة يف العام اجلامعي 

 من العاملني يف املكتبات اجلامعية هلذه الربامج التدريبية 
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 متهيد

 أحدمما الشك فيه أن وامعة اجملمعة قد أولت اهتمامًا كبريا مبكتباتها باعتبارها 

، وقد شرعت عمادة شؤون والبحث العلمي  التعليميةملية لعلية الداعمة الركائز األساس

املكتبات يف العمل على تطوير مكتبات اجلامعة، حيث قامت بإعداد الدراسات لتنفيذ عدد 

من املشروعات التأسيسية والتطويرية للعمادة، وتنقسم هذه املشروعات إىل ثالثة أنواع أوهلا 

ومشروعات مستقبلية للعمادة، وقد مت حاليًا يذها مشروعات مت تنفيذها ومشروعات جيري تنف

أقسام هذا التقرير وسوف نستعرض فيما يلي  يفاستعراض النوعيني األوليني يف سياق ما سبق 

والتحديات اليت  املشروعات املستقبلية للعمادةالرؤى املستقبلية للعمادة من خالل عدد من 

 -:تواوهها ومقرتحات التحسني
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  تواوه العمادة ومقرتحات التحسنيالتحديات اليت 3-7

 ( التحديات اليت تواوه العمادة ومقرتحات التحسني61ودول )

 مقرتحات التحسني التحديات اليت تواوه العمادة

عقد برامج تدريبية وحماضرات وورش عمال  التدريب والتأهيل املهين للعاملني

يف ختصص املكتبات واملعلومات لغري 

 املتخصصني 

جتهيز مقر واسع متكامل اخلدمات  ي للمكتباتاملكانز ضيق احلّي

للمكتبة املركزية يف املدينة اجلامعية 

التخطيط لتوفري مساحات مناسبة 

  للمكتبات الفرعية داخل الكليات 

ضعف استعابة املستفيدين من خدمات 

 مكتبات اجلامعية يف استطالعات الرأي 

العمل على تعزيز استعابة املستفيدين يف 

 ملشاركة يف استطالعات الرأيا

 

 الرؤى املستقبلية للعمادة  6 - 3

 ( إنشا  املستودع الرقمي املؤسسي جلامعة اجملمعةIDRMU ) 

   عدد من الدورات التدريبية يف إطار مشروع تنمية مهارات العاملني يف مكتبات  تنفيذ

 اجلامعة

 اخلدمات اليت فادة منسوبي اجلامعة من ستإعداد دراسات للوقوف على مدى إ

 تقدمها عمادة شؤون املكتبات 
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  فعيل خمروات النظام اآللي كوها تمشروع 

 مشروع إنشا  املكتبة السمعية والبصرية يف املكتبة املركزية باجلامعة 

 إثرا  حمتوى وتطوير بوابة عمادة شؤون املكتبات 

 األمنية واإلعارة الذاتية للمكتبات الفرعية مشروع البوابات   

 مادة شؤون املكتبات  افتتاح قسم للمواد السمعية والبصرية لتقديم املواد املسموعة تعتزم ع

واملقرو ة بطريقة )برايل( ملن حيتاج هلذه اخلدمة وذلك بعد االنتقال ملبنى املكتبة املركزية 

 ه ئاجلديد عند انشا

 

 

 

 

 جلنة إعداد التقرير

هـ    77/2/7312( بتاريخ 32ر رقم )مت تشكيل جلنة إلعداد التقرير السنوي للعمادة بقرا

 مكونة من :

 عميد شؤون املكتبات            رئيسًا            سعد بن حممد الفليح              د  

 د  أسامة حممد عطية مخيس   مستشار العمادة ورئيس مركز اجلودة      عضوًا

 عضوًا       مية اجملموعاتمدير اإلدارة ورئيس قسم بنا  وتنأ  ياسر  بن عبداهلل الدهش  

 أ  امحد بن عبدالعزيز الثمريي  رئيس قسم خدمات املستفيدين                عضوًا
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 أ  عبدالعزيز بن حممد الربغش      رئيس قسم االورا ات الفنية               عضوًا

 عضوًاأ  فيصل بن محد الشايع                رئيس قسم شؤون املوظفني               

 أ  إبراهيم بن عبدالرمحن الروسا      مدير وحدة اإلعارة                        عضوًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساً  2صباحًا إىل  2: من  الدوام الرمسي

 4723437444:  اهلاتف

 4723437474 الفاكس :

 لثاني الدور ا - ة اجلديدياجلامعاملدينة مبنى  – اجملمعةحمافظة  : العنوان

 اململكة العربية السعودية 

  77246:  الرمز الربيدي  22ص ب: 

 الربيد االلكرتوني
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