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تتيح المكتبة لمستفيديها خدمة التصوير الرقمي للرسائل العلمية
# مكتبة _الملك عبد الله الجامعية
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كلمة العميد

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعني
أما بعد

مع نهاية عام حافل باإلجنازات يطيب للعمادة أن تعرض لكم التقرير السنوي لعام 1438-1439 هـ املوافق 
التقرير أهم  القرى، حيث يرصد هذا  أم  العزيز اجلامعية بجامعة  2017م ملكتبة امللك عبد اهلل بن عبد 
شؤون  عمادة  دأبت  التي  واملشاركات  والفعاليات  االجنازات  أبرز  والرقم  والصورة  بالكلمة  ويوثق  احملطات 
املكتبات على إجناحها واستمراريتها وزيادة كفاءتها وذلك حرصا منها على تقدمي األفضل للمستفيدين 

من أفراد اجملتمع اجلامعي بصفة خاصة، واجملتمع املعرفي بصفة عامة.
وبهذه املناسبة يسعد العمادة ويشرفها أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير ملعالي مدير اجلامعة األستاذ 
الدكتور بكري بن معتوق عساس على دعمه املتواصل، والشكر موصول ألصحاب السعادة وكالء اجلامعة. 

والزمالء والزميالت أعضاء فريق إعداد هذا التقرير.
وختاما أسأل اهلل عز وجل أن يوفقنا جميعا ملا يحبه ويرضاه، واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

أ.د. عدنان بن محمد احلارثي الشريف

عميد شؤون املكتبات املكلف بجامعة أم القرى



تقدم المكتبة لمستفيديها خدمة تجديد اإلعارة عبر موقعها االلكتروني
# مكتبة _الملك عبد الله الجامعية
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المكتبة في سطور

حتظى مكتبة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اجلامعية بخاصية فريدة متيزها عن غيرها من املكتبات اجلامعية 
التي تقدمها للمستفيدين من منسوبي  وتنوع خدماتها  توفير وتطوير  االخرى فباإلضافة لتميزها في 
اجلامعة وللمجتمع بصفة عامة فهي تتميز مبنزلة جغرافية مرموقة جلوارها من بيت اهلل احلرام مبكة 
من  واملعرفة  العلم  ارباب  فحفزت  العاملية  املكتبة  سمعة  من  عززت  اجلغرافية  املكانة  هذه   ، املكرمة 
املسلمني وكذلك من غيرهم في مختلف بقاع االرض الستثمار تواجدهم في املناسبات واملواسم الدينية 
لزيارة مقرها واالطالع على مقتنياتها الثرية واخلدمات املتطورة التي تقدمها لكافة املستفيدين ، وهذه 

حملة تاريخية موجزة ملراحل تأسيس وتطور املكتبة اجلامعية:
• تأسست املكتبة اجلامعية في سنة 1388هـ وذلك بتوحيد مكتبتي كليتي الشريعة والتربية في مكتبة واحدة 
إلى  بهما  امللحقة  اجلامعية  واملكتبة  والشريعة(  التربية  )كلية  الكليتان  ضمت  1391هـ  عام  في   •

جامعة امللك عبد العزيز 
• في عام 1394هـ شيد للمكتبة اجلامعية مبنى جديد مكون من ثالثة طوابق   مبقر اجلامعة بالعزيزية 

• في عام 1396هـ أنشئت عمادة شئون املكتبات 
• في عام 1400هـ استقلت جامعة ام القرى عن جامعة امللك عبد العزيز

• في عام 1424هـ مت بناء مقر املكتبة في املدينة اجلامعية العابدية   
• في عام 1425 هـ مت افتتاح املكتبة املركزية بالعابدية بحضور صاحب السمو امللكي األمير عبد اجمليد بن عبد العزيز 
آل سعود أمير منطقة مكة املكرمة رحمه اهلل، وأطلق عليها اسم مكتبة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اجلامعية 



رسالتنا

تقدمي خدمات متكاملة تستجيب الحتياجات املستفيدين العلمية والبحثية عن طريق تهيئة 
احليز املكاني والرقمي وتوظيف مصادر وتقنيات املعلومات واالتصاالت بإبداع وابتكار.

ويسعى القائمون على مكتبة امللك عبد اهلل بن عبدا لعزيز منذ نشأتها الى تطبيق أحدث املعايير في 
معاجلة املعلومات وتقدميها لفئات اجملتمع اخملتلفة وعلى ضوء ذلك متت صياغة الرسالة والرؤية واالهداف 

كما جاء في اخلطة االستراتيجية للعمادة على النحو التالي:

رؤيتنــا

الريادة في تقدمي خدمات املعلومات ودعم البحث العلمي وخدمة اجملتمع احمللي والعاملي.
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قيمنا
التعاون

الصدقالمبادرة األمانةالدقة

التميزاإليثار



تتوفر على موقع المكتبة )تتوفر خدمة التسجيل في البرنامج االرشادي للجوالت التعريفية للمكتبة( للرد 
على استفسارات المستفيدين مباشرة # مكتبة _الملك عبد الله الجامعية
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الرؤية المستقبلية لعمادة شؤون المكتبات

انسجاما مع رؤية اململكة العربية السعودية 2030، نتطلع في عمادة شؤون املكتبات ألن نسهم بفاعلية في التنمية 

البشرية جملتمعنا وخاصة فيما يالمس بشكل مباشر مفهوم التعليم الذي يسهم في دفع عجلة االقتصاد كما ورد في 

رؤية 2030، وذلك من خالل مركزية موقع املكتبة في العملية التعليمية والبحثية، ودورها الرئيس في إتاحة املعلومات 

وإدارة مصادرها وتوظيف تقنيات املعلومات واالتصاالت، ورفع الوعي املعلوماتي، وإكساب املستفيدين املهارات الالزمة 

احملاور  من  املكتبات مجموعة  عمادة شؤون  تبنت  ذلك،  املتعددة. ولتحقيق  وقنواتها  املعلومات  مع  بكفاءة  للتعامل 

االستراتيجية، جنملها كما يلي:

احملور االستراتيجي األول: التدريب   والتأهيل

احملور االستراتيجي الثاني: تنمية وإدارة اجملموعات

احملور االستراتيجي الثالث: تسهيل النفاذ إلى مصادر املعلومات

احملور االستراتيجي الرابع: حتفيز التعلم الذاتي

احملور االستراتيجي اخلامس: بناء وتطوير احملتويات الرقمية

احملور االستراتيجي السادس: حتقيق اجلودة واالعتماد املؤسسي



القارئ الجيد ال يستسلم لما قرأ وإنما يسأل نفسه ما المسائل التي حاول الكاتب حلها وتقديم رؤى حولها
# عبد الكريم _ بكار
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األهداف والمحاور االستراتيجية للعمادة

احملور االستراتيجي األول: التدريب والتأهيل 

 في هذا احملور تسعى املكتبة لتحقيق االهداف التالية:
تنمية مهارات واداء املوظفني لتبني االساليب واملمارسات املهنية احلديثة  .1

استقطاب وتوظيف الكفاءات املهنية املؤهلة  .2
تقومي اداء املوظفني وتوثيق نتائج ادائهم  .3

احملور االستراتيجي الثاني: تنمية وإدارة اجملموعات 

 في هذا احملور تسعى املكتبة لتحقيق االهداف التالية:
تقييم مجموعات املكتبة من حيث نوعية املواد، التغطية املوضوعية، احلداثة  .1

تنمية وإدارة اجملموعات بناًء على تطلعات واحتياجات املستفيدين والتوجهات املهنية احلديثة  .2
التوسع في مصادر املعلومات باملوائمة مع االمكانيات املادية املتاح    .3



احملور االستراتيجي الثالث: تسهيل النفاذ الى مصادر املعلومات

في هذا احملور تسعى املكتبة لتحقيق االهداف التالية:

تسهيل ورفع كفاءة الدخول واالستخدام جملموعات وخدمات املكتبة  .1
تطوير وتقدمي خدمات معلومات داخل املكتبة وفروعها وعبر موقع املكتبة على الشبكة  .2

تدريب املستفيدين على استخدام خدمات املعلومات  .3
تهيئة ومطابقة قاعدة البيانات الببليوغرافية باملكتبة اجلامعية باملعايير املهنية الوطنية والعاملية  .4

احملور االستراتيجي الرابع: حتفيز التعلم الذاتي

في هذا احملور تسعى املكتبة لتحقيق االهداف التالية:

تطوير مصادر التعلم مبا يتوافق مع مفردات ومتطلبات املواد الدراسية في مختلف التخصصات العلمية  .1
تدريب املستفيدين على االستخدام واالستفادة من مصادر وخدمات املكتبة   .2

توعية وإرشاد املستفيدين  .3
تطوير وتشغيل املكتبات الفرعية  .4

التوسع في خدمة وإشراك أفراد اجملتمع في خدمات ونشاطات املكتبة    .5

احملور االستراتيجي اخلامس: بناء وتطوير احملتويات الرقمية 

في هذا احملور تسعى املكتبة لتحقيق االهداف التالية:

رقمنة واتاحة مجموعات املكتبة اجلامعية    .1
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احملور االستراتيجي السادس: حتقيق اجلودة واالعتماد املؤسسي 

في هذا احملور تسعى املكتبة لتحقيق االهداف التالية:

دراسة الوضع الراهن لعمادة شئون املكتبات  .1
إعداد خطة استراتيجية لرفع كفاءة وجودة خدمات املكتبة  .2

تطوير نظام لتقييم شامل ومستمر جلودة اخلدمات   .3
تنمية موارد املكتبة لضمان االستمرار في تقدمي معلومات ذات جودة عالية   .4



تقدم المكتبة لمستفيديها خدمة قواعد المعلومات لألبحاث والدراسات العلمية
# مكتبة _الملك عبد الله الجامعية
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المكتبات الفرعية

املكتبة 
املركزية بالعابدية

مكتبة كلية 
الشريعة والدراسات 

اإلسالمية

مكتبة كلية 
الهندسة بالليث

مكتبة كلية 
الدعوة

مكتبة 
كلية

الطب بالقنفذة
مكتبة كلية

الهندسة بالقنفذة

مكتبة 
الطالبات بالزاهر

مكتبة كلية 
الهندسة والعمارة 

اإلسالمية

مكتبة الكلية 
اجلامعية بالليث 

طالب

مكتبة 
كلية الطب

مكتبة كلية

إدارة األعمال

مكتبة  
كلية العلوم 

التطبيقية
العزيز-طالبات

مكتبة  كلية 
احلاسب اآللي

بالليث

مكتبة كلية 
التربية

مكتبة 
كلية العلوم 

الصحية بالقنفذة

مكتبة  
كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية
ريع ذاخر-طالبات

مكتبة  
الكلية اجلامعية
بالقنفذة طالب

مكتبة  الكلية 
اجلامعية

بالقنفذة طالبات

مكتبة كلية
العلوم اإلجتماعية

مكتبة 
كلية احلاسب اآللي 

بالقنفذة

مكتبة كلية
اللغة العربية

مكتبة  كلية 
التصاميم شارع 
املنصور-طالبات

مكتبة 
الكليات الطبية

مكتبة كلية 
احلاسب اآللي ونظم 

املعلومات

مكتبة الكلية 
اجلامعية بالليث 

طالبات

مكتبة معهد 
البحوث العلمية 

وإحياء التراث

مكتبة كلية
العلوم الصحية 

بالليث

مكتبة 
كلية العلوم 

التطبيقية



يقول لك المرشدون اقرا ما ينفعك ولكني أقول بل انتفع بما تقرأ ...
# عباس _ العقاد
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المنظومة االدارية

الهيكل التنظيمي لعمادة شؤون المكتبات

عميد شؤون المكتبات

وكيل عمادة شؤون المكتبات

مدير مكتب العميد
سكرتير العمادة

مساعدة إدارة عمادة شؤون المكتبات

المالية الصيانة المستودع الشؤون اإلدارية

قسم الدورياتقسم الرسائل العلميةقسم الخدمات المعلوماتيةقسم التدريب

الفهرسة العربية

قسم التكعيب

الفهرسة اإلنجليزية

قسم اإلرساليات

قسم الفهرسة

قسم اإلهداء والتبادل

 قسم الترفيفقسم اإلعارة
 واإلشاراف الميداني

على القاعات

قسم المخطوطات

اإلتصاالت اإلدارية

مدير المكتبة للشؤون الفنية

مدير المكتبة للشؤون اإلدارية والمالية

وحدة الجودة والتطوير اإلداري والتدريب

 قسم الجودة
والتطوير اإلداري

وحدة الشؤون الفنيةالتعقيم والترميموحدة التقنية  وحدة العالقات العامة وخدمات
المستفيدين

وكيلة عمادة شؤون المكتباتوكيل عمادة شؤون المكتبات للتقنية



اللجنة الفنية الدائمة

مهام اللجنة:

الربط والتنسيق بني الكليات من خالل أحد أعضاء اللجنة مبثابة مندوب لكل كلية.  •

اختيار قواعد املعلومات التي يتم االشتراك فيها مع احتياج الكلية في كل عام.  •

حتديد اختيار الكتب التي شرائها للمكتبة اجلامعية والفروع وباألخص الكتب األجنبية في كل عام.  •

اختيار الدوريات التي يتم االشتراك بها.  •

اإلشراف على مركز الكتاب اجلامعي.  •

اإلشراف على مكتبة الكلية.  •

اللجنة الدائمة لفحص وتقييم اخملطوطات

مهام اللجنة:

فحص ما يعرض على اجلامعة من مخطوطات على سبيل الشراء أو اإلهداء   •

إعداد قائمة منتقاة من اخملطوطات التي يتم تصويرها من املراكز واملكتبات األخرى.   •

وضع سياسة تعليمية وتدريبية إلى بناء كوادر متدربة ومتمكنة في مجال اقتناء اخملطوطات وحتقيق التراث اخملطوط.  •

اللجان الفنية الدائمة
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جلنة اجلودة

وضع ومتابعة اخلطط التنفيذية لتطبيق املعيار السادس من معايير املركز الوطني لالعتماد األكادميي في   •

مؤسسات التعليم العالي.  

التخطيط االستراتيجي لعمادة شؤون املكتبات مبا في ذلك املكتبة واملكتبات الفرعية.   •

هيكلة العمل وتوصيف االعمال واملهام ألقسام املكتبة   •

قياس املؤشرات وقياس األداء   •



توفر المكتبة لمستفيديها خدمة الفهرس اآللي على الموقع للبحث في المصادر المختلفة
# مكتبة _الملك عبد الله الجامعية
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الكادر الوظيفي

تصنيف الكادر الوظيفي في عمادة شؤون المكتبات

حسب طبيعة العمل
تصنيف المنسوبات

تصنيف  المنسوبين

13 إداري  
25 فين  

14 متخصص  
24 غري متخصص 

14 بكالوريوس  
4 دبلوم   

24 ثانوي   
3 متوسط  
1 ابتدائي  

3  ماجستري
17  بكالوريوس
3   ثانوي
3  متوسط
4  ابتدائي

9  متخصص
21 غري متخصص

8  إداري
12  فين
10  مساند

حسب طبيعة العمل

حسب التخصص

حسب التخصص

حسب المؤهالت

حسب المؤهالت

38

30

38

30

38

30



القارئ الجيد ال يستسلم لما قرأ وإنما يسأل نفسه ما المسائل التي حاول الكاتب حلها وتقديم رؤى حولها
# عبد الكريم _ بكار
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قالو
عن المكتبة

مستوى  على  األولى  املبادرة  يعد  والذي  السيرا  برنامج  تدشني  املكتبات  شؤون  عمادة  أهنئ 
اجلامعات باململكة ففخراً للجميع بهذا اإلجناز .

د. هالة العمودي - عميدة الدراسات اجلامعية - جامعة أم القرى

أود أن أعبر عن شكري للقائمني على العمل في املكتبة واجملهود واحلماس الذي ملسته، وأهنيء 
اجلميع على مستوى املكتبة املتميز .

AALE وفد الهيئة األمريكية لإلعتماد األكادميي

من دواعي سروري وجودي في جامعة أم القرى وأسأل اهلل العظيم التوفيق والرقي لهذا الصرح 
العظيم والتوفيق للقائمني عليه .

د. عفاف ندمي - عميدة شؤون املكتبات - جامعة األميرة نورة

نتقدم بكل الشكر وعظيم االمتنان للكادر املتميز في املكتبة، كما نشيد باملستوى الرفيع الذي 
وصلت إليه املكتبة من تطوير وخدمات متميزة ملرتاديها .
د. سناء أبو صعيليك - اجلامعة األردنية - كلية الشريعة



تقدم المكتبة خدماتها لذوي االحتياجات الخاصة
# مكتبة _الملك عبد الله الجامعية
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أقسام المكتبة

هي اإلدارة اخملتصة بتطبيق السياسات واإلجراءات بشقيها اإلداري واملالي واملتعلقة 

بشؤون املوظفني من تنظيم وضبط ومتابعة وتقييم وارشفة وكذلك إدارة وضبط 

اإليرادات واملصروفات املالية للعمادة ومتابعة أعمال الصيانة وضبط املستودع.

هو القسم اخملتص بتطبيق السياسات املتعلقة بالترميم والتعقيم

وتعشيب  وتنظيم  بتنمية  املتعلقة  السياسات  بتطبيق  اخملتص  القسم  هو 

ومعاجلة مقتنيات املكتبة من مصادر املعلومات. 

الواردة  العلمية  الرسائل  وعرض  وتصنيف  وحفظ  باستقبال  اخملتص  القسم  هو 

اخلاصة بجامعة أم القرى والواردة من الباحثني وعرضها للمستفيدين بالطريقة 

الرقمية او بالطريقة التقليدية املباشرة.

 االدارة

قسم 
التعقيم 
والترميم 

قسم 
اإلجراءات 

الفنية

قسم 
الرسائل 
العلمية 



املكتبة  يربط  والذي  للمستفيدين  املباشرة  اخلدمات  يقدم  الذي  القسم  هو 

باملستفيدين واجلهات ذات العالقة من داخل اجلامعة وخارجها وللتقدمي اإلعالمي 

في وسائل اإلعالم اخملتلفة.

هو القسم اخملتص بإدارة وتنظيم ومتابعة وصيانة وتطوير اخلدمات التقنية املتاحة 

من مكتبة رقمية وقواعد معلومات وإدارة وتغذية وصيانة املوقع اإللكتروني والبريد 

االلكتروني للمنسوبني واملكتبة.

الدوريات هي كافة املطبوعات التي تصدر بصورة دورية في فترات زمنية محددة بشكل منتظم 

أو غير منتظم ولها عنوان متميز   وثابت وحتمل أعدادها أرقاما متسلسلة متعاقبة ولكل عدد 

تاريخ معني وتستمر في الصدور إلى ما ال نهاية ويشترك في كتابة مقاالتها عدد من الكتاب 

أو املؤلفني ومرتبة ترتيب هجائي.

هو القسم الذي يقدم اخلدمات املباشرة للمستفيدين من خالل اإلعارة 

 قسم العالقات 
العامة وخدمات 
المستفيدين 

قسم الخدمات 
المعلوماتية 

 قسم
 الدوريات

 والمطبوعات
 الحكومية

قسم اإلعارة
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استقبال وارسال وتوزيع الوارد والصادر ومتابعة املعامالت وحفظها وارشفتها

والتعليمات  الضوابط  وفق  للمكتبة  الدخول  بوابات  اخملتص بضبط  القسم   هو 
املسموح بها وعمل اجلوالت التفقدية األمنية في املكتبة.

وضع األهداف ورسم ومراجعة السياسات اإلجرائية لضمان القدرة الدائمة على استمرارية 
جودة اخلدمات املقدمة التي تتناسب مع احتياجات املستفيدين وهو القسم اخملتص بالتخطيط   
اجلامعة  ملنسوبي  التدريبية  الدورات  لعقد  والتنسيق  واالعداد  التدريبية  السياسات  ورسم 
وتوعية املستفيدين بخدمات املعلومات التي توفرها املكتبة وكذلك الدورات املتعلقة بتطوير 

أداء منسوبي املكتبة سواء كانت دورات داخلية أو خارجية.

ترتيبها  العشري ومتابعة  ديوي  الكتب وفق تصنيف  بترفيف  القسم اخملتص  هو 

وارشاد الباحثني ومساعدتهم للوصول للكتاب على االرفف

قسم االتصاالت 
االدارية   

قسم االمن  

قسم الجودة 
والتطوير 

االداري والتدريب 

قسم الترفيف



تقدم المكتبة خدمة طلب زيارة للمكتبة عبر موقعها على االنترنت
# مكتبة _الملك عبد الله الجامعية
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الخدمات اإللكترونية للمكتبة

Digital library المكتبة الرقمية
متكن املستفيد من البحث واالطالع على املصادر 
اإللكترونية مثل )الرسائل اجلامعية ، الدوريات 

العلمية ، الكتب االلكترونية وغيرها(.
    

 Library catalog الفهرس اآللي
ميكن املستفيد من البحث على املصادر التي 

يحتاج اليها سواء كانت كتب أو رسائل 
جامعية.

 Ask a librarian اسأل أخصائي المكتبة
تتيح هذه اخلدمة للمستفيدين بإرسال استفساراتهم وسيقوم 
أخصائي املعلومات باإلجابة عليها، ويوفر النظام أيضاً )قاعدة 

املعرفة( التي حتتوي على اإلجابات النموذجية لالستفسارات األكثر 
شيوعاً.

 Circulation تجديد اإلعارة
متاح للمستفيد من خالل حسابه الشخصي في املوقع االطالع على 
األوعية التي قام باستعارتها وميكنه كذلك جتديد اإلعارة لهذه األوعية 

قبل انتهاء الفترة املسموح بها.



 Information databases قواعد المعلومات
هي أكبر جتمع أكادميي ملصادر املعلومات في العالم العربي، حيث 
تضم أكثر من 310 آالف مرجع علمي، تغطي كافة التخصصات 

األكادميية، وتقوم بالتحديث املستمر لهذا احملتوى ، مما يحقق تراكماً 
معرفياً ضخماً على املدى البعيد.

Current awareness  اإلحاطة الجارية
هي عملية استعراض الوثائق واملصادر اخملتلفة املتوفرة 

حديثاً في املكتبات وتسجيلها من أجل إعالمهم 
)إحاطتهم علماً( عن طريق البريد اإللكتروني.

 Electronic forms النماذج اإللكترونية
يتاح عبر املوقع عدة مناذج )منوذج تسليم رسالة علمية ، 

مناذج خلدمات املكتبة ، مناذج االعارة(.
 

 Contact Us اتصل بنا
للتواصل مع عمادة شؤون املكتبات 

عبر أرقام الهواتف والبريد اإللكتروني 
والشبكات االجتماعية.
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جديد الكتب

البرنامج االرشادي

خدمة طلب زيارة للمكتبة 

جديد الرسائل العلمية 

جديد المخطوطات

طلب اقتناء كتب 



أعـز مكـان في الدنــى سرج سابـح وخيـر جليس في األنـام كتاب
#أبو الطيب _ المتنبي
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أرقام في عام

قواعد املعلومات

20162017

172157عدد قواعد املعلومات

550000550000الكتب االلكترونية

160000160000اجملالت العلمية

70000007000000الرسائل العلمية

90000009000000البحوث واملؤمترات

70000007000000الوسائط املتعددة

الرسائل العلمية

املضافة عام 201620172017

29936315971661إجمالي الرسائل العلمية

66417588947رسائل اجلامعات العربية والسعودية

2329524009714عدد رسائل جامعة أم القرى

املضافة عام 201620172017

13716137160اخملطوطات

627596503375مقاالت اجملالت

احملتوى الورقي

املضافة عام 201620172017

4300854348494764عدد عناوين الكتب

1017579103554517966عدد األوعية والنسخ

-267 267اشتراكات الدوريات احملكمة



االعارات في الفترة من 2017/1/1 إلى 2017/12/31
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االعارات في الفترة من 2017/1/1 إلى 2017/12/31
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350

معالجة وترميم يدوي
لعدد ٣٥٠ صفحة تقريبا من ورق الجرائد

13

تعقيم عدد
١٣ صحيفة (أم القرى وصحف آخري)

150

تعقيم عدد ١٥٠ كتاب
لتنمية المجموعات با�وزون

50

تعقيم
وترميم ٥٠ وثيقة

إحصائية قسم
إحصائية قسم التعقيم والترميم التعقيم والترميم



تتوفر لدى المكتبة خدمة اإلعارة واالرجاع الذاتية للمستفيدين
# مكتبة _الملك عبد الله الجامعية
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اجمالي مقتنيات المكتبات الخاصة بلغ/ 41301 

1045مكتبة الشيخ عبد اهلل بن حسن آل الشيخ1

5632مكتبة الشيخ احمد إبراهيم غزاوي2

30 مخطوطةمكتبة الشيخ إبراهيم بن داود فطاني )الكتب مت دمجها مع فرع الطالبات حسب طلب املهدي(3

3781مكتبة عبداهلل اجلفري اخلاصة4

147مكتبة الشيخ محمد جنيب5

901مكتبة اللواء صالح باخطمة6

117مكتبة عبداهلل بن صدقة زيني دحالن7

195مكتبة معالي الدكتور حامد الهرساني8

231مكتبة احمد علي الكاظمي9

15004مكتبة احملالوي10

4470مكتبة إبراهيم احمد علي شمشير11

1140مكتبة عبدالوهاب آشي12

724مكتبة الشيخ غسان الرمال13

4862مكتبة الشيخ محمد سرور صبان14

1066مكتبة الشيخ علوي شطا15

1349مكتبة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير16



 إال الكتابـا
ً
أنـا من بّدل بالكتب الصحابـا لم أجـد لي وافيا

#أحمـــــد _ شوقـي
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NCAAA                  المملكة العربية السعودية

ISO 11620                       وزارة التعليم

AFLI            جامعــــــة أم القـــــــرى

           عمــــــادة شـــــؤون املكتبــــــات

  

حسب ما يقيسالقسم/حسب الجهة
%5-4%3.53.89الكفاءةمؤشر أداء رئيسيNCAAA(تقويم أصحاب المصلحة على مقياس من خمسة)كفاية المكتبة 1
%1730560%15000017305615الموارد والوصولمؤشر أداء رئيسيNCAAA (slightly adapted)عدد المصادر في االشتراكات في شبكة االنترنت نسبة لعدد األقسام األكاديمية2
%8-4%3.53.76الكفاءةمؤشر أداء رئيسيNCAAA(تقويم أصحاب المصلحة على مقياس من خمسة)كفاية المكتبة الرقمية 3
%5-4%3.53.89الموارد والوصولمؤشر أداء رئيسيNCAAA(على مقياس من خمسة)رأي المستفيدين في مالئمة وقت المكتبة 4
%5-3.8%3.53.63الموارد والوصولمؤشر أداء رئيسيNCAAA(على مقياس من خمسة)رأي المستفيدين في حداثة محتوى المكتبة 5
%110%101110الموارد والوصولمؤشر أداء رئيسيNCAAAالكتب نسبة لعدد الطالبعدد عناوين 6
%11700%1000116817الموارد والوصولمؤشر أداء رئيسيNCAAA (slightly adapted)عدد االشتراكات في الدوريات نسبة لعدد األقسام األكاديمية7
%320%1632100الموارد والوصولمؤشر أداء رئيسيNCAAA, ISO 11620, AFLI 2013معدل المجالت العلمية المشترك فيها لكل عضو هيئة تدريس8
%9-172%1501575الموارد والوصولمؤشر أداء رئيسيNCAAA, ISO 11620, AFLI 2013عدد قواعد المعلومات المتاحة من خالل المكتبة9
%3%90%24%93%75الموارد والوصولخدمات االعارة والقاعاتISO 11620, AFLI 2013 إتاحة العناوين المطلوبة10
%19-%80.60%7-%65%70الموارد والوصولخدمات االعارة والقاعاتISO 11620, AFLI 2013 دقة الترفيف11
%200%152033الموارد والوصولالخدمات االلكترونيةISO 11620, AFLI 2013 الخدمات التي تقدمها المكتبة من خالل االنترنت12
%49-39%60583الموارد والوصولخدمات المستفيدينISO 11620(محسوبة بالساعة)سرعة الرد على استفسارات المستفيدين في الخدمة المرجعية 13
%2-4.6%44.513الموارد والوصولالخدمات االلكترونية والقاعاتDeveloped in-house مستفيد100عدد أجهزة الكمبيوتر المتصلة باالنترنت وقت الذروة لكل 14
%2-4.1%3.5414النمو والتطويرخدمات المستفيدين والقاعاتNCAAA(على مقياس من خمسة)تقويم أصحاب المصلحة لمساعدة العاملين بالمكتبة 15
%8-4%3.53.76االستخدامخدمات المستفيدين عامةNCAAA (slightly adapted)(على مقياس من خمسة)رضا المستفيدين عن خدمات المكتبة 16
%5-3.9%3.53.76الموارد والوصولاالجراءات الفنية والتزويدNCAAA(على مقياس من خمسة)رضا المستفيدين عن محتوى المكتبة 17
%8-3.8%3.53.50االستخدامخدمات القاعاتNCAAA(على مقياس من خمسة)رضا المستفيدين عن تسهيالت النسخ والطباعة 18
%40%3.5414االستخدامخدمات القاعاتNCAAA(تقويم أصحاب المصلحة على مقياس من خمسة)توفر مناخ الدراسة بالمكتبة 19
%3-3.8%3.53.76االستخدامخدمات القاعاتNCAAA(على مقياس من خمسة)تقويم أصحاب المصلحة )توفر أماكن للدراسة بالمكتبة 20
%3-4%3.53.911االستخدامالخدمات المعلوماتية والتقنية NCAAA(على مقياس من خمسة)رضا المستفيدين عن الوصول واإلتاحة 21
%8-3.8%3.53.50االستخدامالخدمات المعلوماتية والتقنية NCAAA (slightly adapted)(من خمسة)رضا المستفيدين عن خدمات المكتبة الرقمية وقواعد المعلومات 22
%8-4%3.53.76االستخدامالخدمات المعلوماتية والتقنية NCAAA (slightly adapted)(من خمسة)تقويم المستفيدين للمحتوى الرقمي من حيث الحداثة والكفاءة 23
%8-4%3.53.76االستخدامالخدمات المعلوماتية والتقنية NCAAA (slightly adapted)(من خمسة)تقويم المستفيدين لمحتوى قواعد المعلومات 24
%5-%8%52%8%5االستخدامالتدريبISO 11620نسبة حضور الدورات التدريبية لزوار المكتبة25
%6-3.5%6-3.53.3االستخدامالتدريبNCAAA, ISO 11620, AFLI 2013(على مقياس من خمسة)رضا المستفيدين عن الدورات التدريبية 26
%7-4.44%3.54.1519االستخدامخدمات المستفيدينNCAAA, ISO 11620, AFLI 2013(على مقياس من خمسة)رضا المستفيدين عن خدمة إسأل أخصائي المكتبة 27
%31%61%7%80%75الكفاءةاالجراءات الفنية والتزويدISO 11620, AFLI 2013كفاءة التزويد 28
%100%1%60-%2%5النمو والتطويراالجراءات الفنية والتزويدISO 11620نسبة نمو المجموعات الورقية29
%78-%41.70%55-%9%20النمو والتطويراالجراءات الفنية والتزويدDeveloped in-houseنسبة نمو مقتنيات المكتبة الرقمية30

قائمة المصادر المرجعية لمؤشرات األداء المستخدمة

القيمة املقارنة 
الداخلية

نسبة الفرق بين الفعلي 
%والمقارنة الداخلية

2017خريــطــــــــــــــــــــــــــــــــة مؤشـــــــــــــــرات األداء لعـــــــــــام 

الهئية الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

Developed in-house

نسبة الفرق بين 
المستهدف 

%والواقع 

القيمة 
الفعلية

املستهدفتصنيف املؤشراملصدر املرجعي املؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

 الخاص بمصادر المعلومات والمكتبات11620األيزو 

(اعلم)االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 

تم تطويره داخليا  

2017
UQU

KAUL
KPIs

مؤشرات االداء



 وماذا يقـرأ
ً
 يقرا

ً
قيـل ألرسطـو: كيـف تحكم على إنسـان؟  فأجـاب: أسأله كم كتابا

#ارسطو
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الفعاليات واالنشطة والمعارض

افتتاح معرض يوم اخملطوط العربي

املشاركة في معرض الكتاب الثالث بجدة

املشاركة في فعالية قصة جناح لعام 1438هـ



فعاليات شطر الطالب التدريبية لعام 1438هـ / 2017م

اجمالي احلضورالكليات واجلهات املشاركةالتاريخمكان إنعقادهاسم البرنامج

دورة تدريبية في قاعدة  
Ithenticate & Turnitin 3 35 جميع التخصصات1438/4/10 / 2017/1/8 كلية الطب - مبنى

قاعدة املعلومات الرقمية 
العربية )كسوب( 

2017/10/25- 1439/2/5مكتبة امللك عبد اهلل اجلامعية
منسوبي ومنسوبات عمادة 

شؤون املكتبات
14

 كيفية دراسة أسواق 
املستهلكني وحتليلها مع 

األخذ بعني االعتبار مؤشرات 
االقتصاد واملستهلكني 

باستخدام قاعدة البيانات 
باسبورت

1439/3/12- 2017/11/30 كلية إدارة االعمال
ملنسوبي وطلبة كلية إدارة 
األعمال بكافة منسوبيها 

وطالبها في جامعة أم القرى 
10

خطة التدريب على منتج  
ليبنكوت للتمريض

46كلية التمريض2017/11/27 - 1439/3/9كلية الصيدلة - قاعة 3

دورة تدريبية لكلية العلوم 
التطبيقية حول محركات 

البحث العلمي
64كلية العلوم التطبيقية-طالب1439/3/17 - 2017/12/5كلية العلوم التطبيقية

169اجملموع
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فعاليات شطر الطالبات لعام 1438هـ / 2017م 
أوال: فعاليات قسم العالقات العامة مبكتبة امللك عبد اهلل اجلامعية:

اجمالي احلضورالتاريخعنوان الفعالية

1439/3/1618زيارة مدارس فاطمة الزهراء

1439/3/2445زيارة مدرسة البتول االهلية )املسار األمريكي(

1439/3/1215زيارة مدرسة البتول االهلية 

1439/2/2512زيارة مدارس أجيال الوفاء

1439/1/2050املشاركة في اللقاء السنوي لطالبات الدراسات العليا

5 خدمة املستفيدات من قسم احلاسب اآللي من اجلموم

طلب زيارة املكتبة ملدة أسبوعني لطالبة ماجستير من قسم اللغة 
اإلجنليزية لغير الناطقني باللغة العربية

1438/8/7-7/281

50 -زيارة مدارس الصديق لتحفيظ القرآن الكرمي االهلية

29- زيارة طالبات من قسم علم املعلومات

1124-1438/5/12دورة تكشيف الدوريات ملوظفات احلرم وموظفات املكتبة

249اجملموع



ثانيا: فعاليات قسم التدريب مبكتبة امللك عبداهلل اجلامعية:

التاريخمكان انعقادهاسم البرنامج
الكليات واجلهات 

املشاركة
إجمالي احلضور 

الفعلي

إقامة دورات تدريبية جملموعة من 
القواعد الطبية، بالتعاون مع شركة 

أوفيد
38 / 2 / 9 - 8 - 7كلية الطب بالعابدية

 Ovid شركة
الطبية

دورة تدريبية بخدمات املكتبة وقواعد 
املعلومات لكلية التربية

85 حاضرةكلية التربية38 / 1 / 17مقر الكلية قاعة تدريب 2

املشاركة في فعاليات برنامج تهيئة 
اعضاء هيئة التدريس اجلدد اخلامس

38 / 1 / 16-15قاعة اجلوهرة
عمادة التطوير 
اجلامعي واجلودة 
النوعية للجودة

غير محدد - مفتوح

استقبال وتدريب طالبات مقرر التدريب 
العملي بقسم علم املعلومات للتدرب 

في املكتبة لـ 40 ساعة في جميع 
االقسام واخلدمات

مكتبة امللك عبد اهلل 
اجلامعية

بنهاية الفصل الدراسي االول
قسم علم 
املعلومات

11 طالبة

استقبال طالبات للتدريب والعمل 
التطوعي باملكتبة ملدة 120 ساعة في 

جميع اخلدمات واملهام

مكتبة امللك عبد اهلل 
اجلامعية

بنهاية الفصل الدراسي االول
قسم علم 
املعلومات

15 طالبة

استقبال طالبات ثانوية /45 )موهبة 
-االوملبياد الوطني -االبداع العلمي(

مكتبة امللك عبد اهلل 
اجلامعية

17 طالبة-38 / 2 / 10
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إقامة دورة تدريبية الستخدام قاعدة 
 iThenticate  &   َاملنهل و :

Turnitin

بقاعة خوقير / وقاعة 
االجتماعات مبكتبة امللك 

عبد اهلل
27 / 2 / 38-

قاعدة املنهل 15 
/ قاعدة االنتحال 

الشخصي 27

دورات تدريبية جملموعة من القواعد في 
التخصصات الشرعية واإلدارية والعلوم 

اإلنسانية والتربوية، بالتعاون مع 
شركة دار املنظومة )اربع قواعد (

قاعة االجتماعات باملكتبة 
29/3/1438-28- شطر الطالبات

شركة دار 
املنظومة

34 حاضرة

 WILEY دورة الستخدام قاعدة
لكلية العلوم التطبيقية على مسرح 

كلية العلوم التطبيقية

قاعة االجتماعات باملكتبة 
12 حاضرةشركة 16/3/1438wiley- شطر الطالبات

املشاركة في امللتقى األول للبحث 
العلمي بشعار)تعارف. تواصل. تعاون( 

بجناح لعمادة شؤون املكتبات

بقاعة امللك سعود - ملدة 
يومني )مسائي(

20-21/3/1438
جميع عمادات 
وكليات اجلامعة

غير محدد - مفتوح

املشاركة في لقاء املستجدات بقسم 
الشريعة بركن تعريفي

غير محدد - مفتوحقسم الشريعة1/2/1438قاعة اجلفالي 2

دورة تدريبية بخدمات املكتبة وقواعد 
املعلومات لقسم الفيزياء

قسم الفيزياء1438 / 5 / 19قاعة اجلفالي 3

45 طالبة بحضور 
كال من الدكتورة / 
امينة األحمدي ود/ 

حنان عامر

استقبال وتنسيق التدريب مع 
الطالبات ) العملي - التطوعي - 

دراسات مستفيدين(
--الفصل الدراسي الثاني 38مبكتبة امللك عبد اهلل

املشاركة في اللقاء السنوي التعريفي 
لطالبات الدراسات العليا لعام 1438هـ

10/5/1438قاعة اجلوهرة
عمادة الدراسات 
العليا للطالبات

غير محدد - مفتوح



حضور اجتماع مع قسم التقنية 
وخدمات املعلوماتية بخصوص 

مسؤولة التسويق والتدريب من شركة 
النظم أ/ حصة وذلك لتنسيق دورات 

تدريبية في قواعد املعلومات

-26/5/1438بقاعة االجتماع باملكتبة

حضور كال من 
هدى صعيدي / رمي 
احلجاجي/ فدوى 
السليماني / عال 

باقضوض

عقد دورة لقسم الشريعة بقاعة 
احلاسب بالدور الثالث طالبات

د/ فتحية مشعل

مكتبة امللك عبد اهلل 
اجلامعية  - قاعة معمل 

االنترنت بالدور الثالث
40 طالبة             قسم الشريعة1438 / 6 / 9

جولة وتعريف باستخدام اخلدمات 
االلكترونية والتعرف على البحث 

وقواعد املعلومات لطالبات 
أ. عليا مروعي

153كلية التربية1438 / 6 / 10مبكتبة امللك عبد اهلل

دورة لطالبات الدراسات العليا د/ 
ابتسام استنبولي بقاعة احلاسب الدور 

الثالث

مكتبة امللك عبد اهلل 
اجلامعية - قاعة معمل 

اإلنترنت بالدور الثالث
16 / 6  /1438

العلوم االجتماعية 
13 طالبة-  دراسات عليا

جولة وتعريف باستخدام اخلدمات 
االلكترونية والتعرف على البحث 

وقواعد املعلومات لطالبات 
أ. ميمونة محمد عبد التواب

72 طالبةكلية التربية1438 / 7 / 2مبكتبة امللك عبد اهلل

زيارة جلولة تعريفية باستخدام اخلدمات 
االلكترونية والتعرف على البحث 

وقواعد املعلومات لطالبات 
د. إحسان مرزا

77 طالبةقسم العقيدة1438 / 7 / 19مبكتبة امللك عبد اهلل
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زيارة جلولة تعريفية باستخدام اخلدمات 
االلكترونية والتعرف على أقسام 

املكتبة والبحث وقواعد املعلومات 
لطالبات 

د. فاطمة الثقفي

38 طالبةقسم العقيدة1438 / 7 / 20مبكتبة امللك عبد اهلل

احلضور واملشاركة مبلتقى الطالبات 
املستجدات املنتسبات من معهد 

اللغة والغير ناطقني بها
1438 / 7 / 20قاعة خوقير للطالبات

عمادة شؤون 
الطالب

تدريب ومتابعة طالبات مقرر التدريب 
العملي بقسم علم املعلومات للتدرب 

في املكتبة لـ 40 ساعة في جميع 
االقسام واخلدمات

مكتبة امللك عبد اهلل 
اجلامعية

بنهاية الفصل الدراسي 
الثاني

قسم علم 
املعلومات

11 طالبة

تدريب ومتابعة طالبات للتدريب 
والعمل التطوعي باملكتبة ملدة 120 

ساعة في جميع اخلدمات واملهام

مكتبة امللك عبد اهلل 
اجلامعية

بنهاية الفصل الدراسي 
الثاني

قسم علم 
املعلومات

15 طالبة

املشاركة في فعاليات ملتقى 
املستجدات لعام 37-38 حتت شعار 

قصة جناح

العابدية - قاعة امللك 
سعود

27-28-29/12/1438
عمادة شؤون 

الطالب
4743

دورة وجولة تعريفية بخدمات املكتبة 
وقواعد املعلومات لطالبات الدراسات 

العليا من قسم األنظمة

قاعة االجتماعات باملكتبة 
8 طالباتقسم األنظمة6/2/1439- شطر الطالبات

استقبال زيارة وجولة لطالبات مقرر 
الكتابة بقسم اإلجنليزي

قسم اإلجنليزي13/2/1439مبكتبة امللك عبد اهلل
املشرفة - 35 

طالبة

انطالق البرنامج اإلرشادي 
للمستفيدات واملقام أسبوعيا يومي 

االثنني واألربعاء
مبكتبة امللك عبد اهلل

أسبوعيا من تاريخ 3-23-
1439

لطالبات 
البكالوريوس 

والدراسات العليا

مفتوح   وا 
لتسجيل مستمر



تقدم المكتبة لمستفيديها خدمة اسأل أخصائي المكتبة عبر موقع المكتبة للرد على االستفسارات
# مكتبة _الملك عبد الله الجامعية



ـريــر السـنــوي  لعمادة شؤون المكتبات التـق
للعام الدراسي

 1439/1438ه -   2017 

63

المكتبة والتواصل االجتماعي

حسابات مكتبة امللك عبد اهلل اجلامعية على مواقع التواصل االجتماعي



قارئ الحرف هو المتعلم، وقارئ الكتب هو المثقف
# نجيب _ محفوظ
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التطلعات المستقبلية

م خالل  املستفيدين  للمكتبة مع مجتمع  التوعوي  الدور  تفعيل 

توسيع قنوات التدريب .

وضع تصور لتصميم احلقائب التدريبية للمستفيدين من املكتبة

امللك  والسالمة في مكتبة  األمن  إعداد خطة تطويرية ملنظومة 

عبداهلل اجلامعية مبا يتماشى مع معايير اجلودة .

تطبيق خطة تدريبية خلدمات املكتبة للمكتبات الفرعية والكليات 

اجلامعية .

إعداد خطة تسويقية خلدمات مكتبة امللك عبداهلل اجلامعية



تتيح المكتبة خدمة المكتبة الرقمية للرسائل العلمية والمقاالت بنص كامل.
# مكتبة _الملك عبد الله الجامعية
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تواصل معنا

اوقات العمل لعمادة شئون املكتبات:
من 8 صباحاً –إلى8 مساء مكتبة امللك عبد اهلل اجلامعية –   من االحد الى اخلميس  

من 8 صباحاً -إلى 5 مساءا مكتبة امللك عبد اهلل اجلامعية للطالبات   من االحد إلى اخلميس  
املكتبة اجلامعية )طالب وطالبات( بشهر رمضان من االحد إلى اخلميس الفترة الصباحية من 10 صباحاً إلى 3 عصرا

أرقام االتصال بعمادة شئون املكتبات:
lib@uqu.edu.sa البريد االلكتروني لعمادة شئون املكتبات

0125272439 فاكس عمادة شئون املكتبات   
0125272448 سكرتير عمادة شئون املكتبات  
0125272438 مدير املكتبة للشئون الفنية   

 0125272448 مدير املكتبة للشئون االدارية واملالية  

ارقام االتصال مبكتبة امللك عبد اهلل اجلامعية للطالبات
libg@uqu.edu.saالبريد االلكتروني ملكتبة امللك عبد اهلل اجلامعية فرع الطالبات

0125447946 فاكس مكتبة امللك عبد اهلل اجلامعية فرع الطالبات 



 البهجة: وجه جميل وروض أخضر وماء بارد وكتاب مفيد مع قلب يقدر النعمة ويترك االثم ويحب الخير 
#عائض_ القرني
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فريق العمل

اشراف

قسم اجلودة والتطوير اإلداري بعمادة شؤون املكتبات

أ . ساره محمد عبد الهاديأ . افراح عبداهلل مليباريأ . محمد طيب املطرفي

اعداد

عميد شؤون املكتبات
د/ عدنان   بن محمد احلارثي الشريف

وكيلة عمادة شؤون املكتبات
د/ امينة بنت نايف االحمدي 




