
السياسات التابعة جملموعات املكتبة تعىن بفئة معينة من اجملموعات املتاحة بقسم مستقل وهو قسم الدورايت ، تعمل هذه  إحدى 
وغريها من  إاتحتهاوطرق تنميتها وتنظيمها التعريف مبجموعة الدورايت ،داخل القسم  وإجراءاتهالسياسة على وصف العمل 

   ليت تتعلق هبا.املالبسات ا

خطة واضحة  وإجياداملتبعة يف القسم بغرض توحيد العمل وضبطه ،  اإلجراءاتاهلدف من السياسة: هتدف السياسة اىل توثيق 
مطبوعة ام الكرتونية   أكانتلطبيعة العمل ووضع حلول ملشاكل متوقعة يف القسم مواكبة لطبيعة الدورايت كوعاء للمعلومات سواء 

 .أفضلوحتسينه وتقدمي خدمات  األداءبية ،سعيا النسيا

شهري او فصلي او نصف  ، او أسبوعيتعريف: يقصد ابلدورايت كل مايصدر بشكل دوري منتظم مطبوع او الكرتوين يومي او 
 سنوي او سنوي حتت عنوان واحد.

ىل حمتوى الدورايت وتنفيذ مجيع والوصول ا إاتحةيقصد بقسم الدورايت القسم الذي يضم جمموعة الدورايت ويعمل على         
 االجراءت اليت تسمح بذلك .

 بنود السياسة:

 العمل ابلقسم إجراءات -

 لقسم الدورايت تكون كالتايل:او عناوين جديدة  إعداداملتبع يف حالة ورود  اإلجراء   

 .لعناوين موجودة مسبقا ابلكشف املرفق معها ملطابقة البياانت  الواردة األعداديتم مقارنة  -1

 بياانت العدد املستلم يف بطاقة الفهرس البطاقي اخلاص مبوظف القسم . إدراج -2

 مايثبت ملكية الدورية وختم الدورية خبتم املكتبة . إضافة -3

يف  بطاقة فهرس الدورايت )اذا كان العدد ليس له بطاقة فهرسة يف النظام ( عنوان  اجلديدة بياانت الدورية وإضافةتسجيل  -4
رأس  –..( -سنة النشر) ابلنسبة للدورية الول عدد يف الدورية –بياانت النشر  -العنوان –ف رقم التصني -حديث

 املوضوع .

 لعدد صادر لعنوان موجود يف النظام كالتايل: إجراء -5

 يعطى رقم ابركود جديد بعد التكشيف عليه يف القاعدة.-
 يسجل رقم الباركود اجلديد مع حتديد العدد. -
 كعب الكتاب  بلون مغاير لباقي اجملموعات)لون ازرق(شريط على  مث وضع  ختم ملكية املكتبة -
 



توضع يف لوحة  واألخرىاجلارية لعنوان الدورية ، اإلحاطةتصوير صفحة قائمة احملتوايت نسختني :نسخة توضع يف ملف  -6
 ماوصل حديثا لقسم الدورايت. إعالانت

او وفق مايراه موظف  أخرى أعدادصلت حديثا متتد اىل ان ترد احلديثة على دوالب عرض الدورايت اليت و  األعدادعرض  -7
 قسم الدورايت.

 )الدورايت مرتبة حاليا ابلقسم الفبائيا ابلعنوان(ترتب الدورايت حسب نظام تصنيف ديوي العشري املوضوعي. -8

 تسجل بياانت الدورايت يف النظام الفرعي )اخلاص ابلدورايت( يف نظام املكتبة املتكامل االفق. -9

 يتم تكشيف مقاالت الدورايت من خارج دورايت اجلامعة اواليت ترد للمكتبة مكشفة .  -10

 
  تنمية جمموعة الدورايت -

 
 وضع معايري خاصة ابختيار عناوين الدورايت احلديثة املطبوعة وااللكرتونية : -

 
 اوال: معايري اختيار الدورايت املطبوعة :

 هبا.عة والتخصصات العلمية ان تنم موضوعاهتا عن جماالت ختدم اجلام-   
 ان جتد حاجة لدى املستفيدين . -   
 التكلفة ) مقابلة التكلفة ابالستخدام( -   
   -   
 

 اثنيا: معايري اختيار الدورايت االلكرتونية
 سهولة الوصول والتصفح- 
 ان يكون هلا شكل ورقي متاح يف املكتبة -
 املسئولية : صادرة عن جهة معرتف هبا. -

 
 وضع معايري لتقييم عناوين الدورايت املوجودة يف قسم الدورايت املطبوعة وااللكرتونية -

 .االشرتاك يف عناوين الدورايتجتديد 
 

 :اإلهداء
 :اآليت اإلجراءيتبع حياهلا  كإهداءعناوين الدورايت اليت ترد اىل املكتبة  -



 ان تكون موضوعاهتا ختدم جمتمع اجلامعة -1   
 اجلامعة واملكتبة. أهدافوضوعاهتا ليست متعارضة مع ان تكون م -2   
 واالجتماعية والوطنية. واألخالقية اإلسالميةان التتعارض موضوعاهتا مع القيم  -3   
 ان تكون يف حالة مادية جيدة. -4   
 متوفرة يف القسم. أعدادان التكرر عناوين او  -5   
 الدورايت. إعدادد ابقي املتبع يف تزوي اإلجراءيتبع حياهلا نفس  -6   

 التبادل :
 يتم التبادل يف جمموعة الدورايت التالية: -1

 املكررة األعداد-
 غري مستخدمة من جانب املستفيدين. أعداد -
 

 .طرفني على نوعية وحجم املادة املتبادلةاليكون التبادل وفق شروط او اتفاقية تبادل بني  -2

 
 الصحف اليومية : -

 صادر من الصحف اليومية املشرتكة هبا املكتبة.توفري نسختني من كل عدد -
 ان يكون االشرتاك على مدار أايم األسبوع . -

 تعشيب الدورايت :
 اوال الدورايت املتخصصة 

 تنفيذ خطة اجلرد والتعشيب واالستبعاد كل مخس سنوات.يتم  -

 تنفذ خطة التعشيب كالتايل: -

ر من ثالثون عاما االماكانت له امهية اترخيية او له طلب من الدورايت اليت مضى على وجودها يف قسم الدورايت اكث -1
 جانب املستفيدين .

 .يتم استبعاد هذه االعداد يف خمزن قسم الدورايت مؤقتا ملدة مخس سنوات  -2

 يتم االسبعاد النهائي هلا بعد مرور مخس سنوات ومل جتد هلا حاجة لدى املستفيدين .  -3

يتم اسبعاد اعدادها مؤقتا كل مخس سنوات يف خمزن القسم ، ليتم استبعادها هنائيا بعد الدورايت العامة اليت تصدر اسبوعيا  -4
 مخس سنوات اخرى.

،وتستبعد هنائيا اذا مل االعداد املمزقة او التالفة يتم استبداهلا بنسخ جديدة ان كان عليها طلب من جانب املستفيدين  -5
 يكون هناك طلب هلا من املستفيدين .



تنزل من على الرف وتسجل يف قوائم حيدد فيها ؛بياانت الدورية،اتريخ او جتليد  تاج اىل ترميم وصيانة اليت حتاالعداد  -6
 ومن مث تتم احالتها اىل القسم املراد . خروجها ورجوعها، اجلهة املصدرة واملستقبلة .

 رئيس قسم الدورايت .يتم جتميع اعداد كافية خالل العام للتجليد حيدد عددها  -7

 سخ من اعداد الدورايت اذا زادت عن اربعة نسخ او احالتها لالهداء او التبادل.تستبعد ن -8

 اثنيا : الصحف اليومية :
 يتم جتميع االعداد للصحف اليومية ملدة شهر وتستبعد مؤقتا يف خمزن قسم الدورايت . -1

 يف املكتبة.تضل عام كامل يف خمزن قسم الدورايت وبعد ذلك يتم اتالفها حسب الطرق املتعارف عليها  -2

 حتديد جهة معينة مسئولة عن اتالف الصحف واترخيه .  -3
   



 

 سياسية االشرتاك بقواعد املعلومات

 مكتبة امللك عبدهللا بن عبدالعزيز اجلامعية –عمادة شئون املكتبات  اجلهة املخولة لالشرتاك
 .فردي / إحتاد اجلامعات السعودية نوع االشرتاك

 .سنوي مدة االشرتاك 

.. على حسب معينةطلبات من الكليات ترغب االشرتاك بقواعد املعلومات  طريقة االشرتاك
 .التخصص املوضوعي للكلية

 اكرت كيفية االش
تعرض مجيع الطلبات على أعضاء اللجنة الفنية  واللجنة الفنية املكونة من 
 أعضاء هيئة التدريس كمندوب من كل كلية لتقيم طلبات قواعد املعلومات.

 مستخلصات شهرية.الدفع شيك مؤجل من اإلدارة املالية للجامعة وفق  طريقة الدفع

أشهر من الناشر ملتابعة االستخدام لقواعد  3عبارة عن تقارير تصدر كل  املتابعة والتشغيل
 املعلومات.

 الدورات التدريبية
تقام الدورات التدربية بقاعة امللك عبدهللا اجلامعية أو بقاعات الكليات دورة 

ايدة الوعي املعلومايت تدربية ابلتعاون مع الناشرين على فرتات طلية العام لز 
 عن استخدام قواعد املعلومات والتدريب عليه.

 االدلة والربوشرات
يقوم الناشر إبرسال االدلة والربوشورات االلكرتونية والورقية واللوحات 

 االرشادية والتعريفية عن القواعد التابعة له للمكتبة للتواصل مع املستفيدين.

 التقيم 

هناية كل عام ميالدي تقيم قواعد املعلومات من قبل عمادة شئون املكتبات 
 وفق النقاط التالية : 

 ( %. 50جتاوز نسبة استخدام قواعد املعلومات ) .1

 ( %. 50جتاوز نسبة حتميل املقاالت كنص كامل  ) .2

 خالل عام ميالدي. 2معدل التدريب  .3

 املعلوماتية.توفري االدلة والربشورات التعريفية عن قواعد  .4
 



 مفاهيم :-1
قسم املراجع : يقصد به احد أقسام املكتبة الداخلية حيوي بني جنباته اجملموعات املرجعية على اختالف أشكاهلا منظم بنفس  -

 طريقة تنظيم اجملموعات األخرى ابملكتبة ويعمل حتت إشراف موظف معد للعمل املرجعي والرد على االستفسارات .
: يقصد تلك األوعية اليت التقرأ من أوهلا إىل آخرها وإمنا يرجع جلزء منها وهي: القواميس ، املوسوعات ودوائر املعارف  املراجع  -

، األطالس واخلرائط ، الكتب السنوية ، احلوليات ، الرتاجم وكتب اإلعالم ، األدلة واملستخلصات ،معاجم ، كتب احلقائق، 
 ادية ، التقارير واإلحصائيات . الببليوجرافيات ، املوجزات اإلرش

اخلدمة املرجعية : تلك اخلدمة اليت تقدم من خالل قسم املراجع لإلجابة على استفسار املستفيدين حول املكتبة او مرجع معني ،  -
 ومتثل اخلدمة املرجعية عصب العمل املكتيب .

 اهلدف من السياسة :-2
 تاحة لذلك. حتسني أداء قسم املرجع وتسخري اإلمكانيات امل

 مهمة السياسة : -3
 ضبط العمل داخل قسم املراجع وتقنينه   -  
العاملني : يعمل يف القسم موظف/موظفة ميتلك قدرات ويتصف مبواصفات منها : الصرب على أداء العمل ، القدرة على   -4

 التعامل واحلوار مع املستفيد ، يسمى ابختصاصي املراجع او أخصائي املراجع .
شهادة جامعية يف جمال املكتبات واملعلومات ابإلضافة اىل مقدرة على استخدام احلاسب اآليل ، معرفة ابملراجع واخلدمة حيمل 

 املرجعية .
موقع القسم : البد ان حيدد مكان القسم يف منطقة مواجهة للمستفيد عند دخوله للمكتبة يتميز ابلوضوح وسهولة الوصول  -5

 إليه .
 بنود السياسة:-
 يتم استقبال االستفسارات املرجعية من املصادر التالية : -  

 زايرة مباشرة للمستفيد -أ        
 عن طريق اهلاتف والفاكس -ب       
 الربيد االلكرتوين. –ج       
 الربيد العادي -د      

 
 يتم الرد بنفس الطريقة اليت م هبا استالم االستفسار -
 ناسب حسب طبيعة االستفسار وإجابته يستغرق الرد على االستفسار وقت م -

يعبأ منوذج االستفسار من جانب املستفيد يف اخلاانت احملدده له وتستكمل من جانب أخصائي املراجع وتضم اىل ملف  -
 خاص هبا .

 الخترج املرجع من القسم إال بعد مرورها على أخصائي املراجع سواء للتصوير او لإلعارة. -



مدة  زخلية )داخل املكتبة مثال القاعات الدراسية ..( بعد تعبئة النموذج املعد لذلك وال تتجاو تتم إعارة املراجع إعارة دا -
 اإلعارة الداخلية يوم دراسي .

)تتم إعارة املراجع خارجيا يف حاالت اندرة جدا وذلك ألعضاء هيئة تدريس او طالب دراسات عليا يف فرتة حمدودة حيث  -
دوام وترجع يوم السبت بداية النهار الدراسي ومبوافقة من اجلهة املصرح هلا يف املكتبة ، واذا تتم اإلعارة يوم األربعاء أخر ال

 حدث أتخري حيرم املستفيد من استعارهتا مرة اخرى .( سياسة املكتبة متنع إعارة املرجع إعارة خارجية  

 تتم مراجعة جمموعة املراجع بصفة مستمرة وتنمية النقص اذا وجد -

 بشكل سنوي ، وحتصى املفقودات لتغطيتها وحديد أسباب ذلك من جانب أخصائي املراجع . جترد املراجع -
 
 يتم العمل هبذه السياسة منذ اتريخ )    ( وتراجع كل عامني وإجراء التعديل أو التطوير إن وجد.  -

 
 



 سياسة استخدام المكتبة الرقمية السعودية

  تتبع المكتبة الرقمية السعودية لوزارة التعليم العالي وتتيح خدماتها لمنسوبي الجامعات

 .والكليات الحكومية واألهلية ومؤسسات التعليم العالي األخرى في المملكة العربية السعودية

 لك لجميع الشروط واألحكام الواردة إن دخولك على بوابة المكتبة الرقمية السعودية يعني قبو

هنا المتعلقة بالبوابة، وأي شروط أخرى يتم نشرها وتحديثها على بوابة المكتبة الرقمية 

 .السعودية

  إذا كنت غير موافق على هذه الشروط واألحكام يرجى عدم استخدام بوابة المكتبة. وتحتفظ

فة أو إزالة أجزاء من هذه الشروط المكتبة الرقمية السعودية بحق تغيير أو تعديل أو إضا

 .واألحكام وفقا لتقديرها في أي وقت وبدون إشعار مسبق

  يرجى مراجعة سياسة االستخدام لبوابة المكتبة بشكل دوري لالطالع على أي إضافة أو

تعديل، علما أن استمرار استخدامك للبوابة بعد نشر أي تغييرات يعني موافقتك على هذه 

 .التغييرات

  المحتويات ، بما في ذلك النصوص الكاملة للكتب والوثائق، والتصميم والصور جميع

والبرامج والنصوص وغيرها من المعلومات )إجماال ، "المحتوى"( هي من ممتلكات 

 . المكتبة الرقمية السعودية

  جميع محتويات المكتبة الرقمية السعودية محمية بموجب قوانين وأنظمة حقوق المؤلف

 .وانين الملكية الفكريةوغيرها من ق

  ال يجوز لك نسخ أو عرض أو توزيع أو تعديل أو نشر أو إعادة إنتاج أو تخزين أو نقل أو

إنشاء أعمال اشتقاقية ، أو بيع أو ترخيص جميع أو أي جزء من محتويات ، أو منتجات أو 

ما عدا ما خدمات المكتبة، والتي تم الحصول عليها من هذه البوابة بأي وسيلة وألي أحد، 

 ينص عليه بشكل صريح.

  يمكنك تنزيل أو طباعة المحتويات من البوابة الستخدامك الشخصي فقط، وليس لالستخدام

التجاري، شريطة عدم المساس بجميع حقوق التأليف والنشر واتفاقيات الملكية الفكرية 

ات المكتبة من األخرى. كما ال يجوز لك القيام باسترجاع كميات كبيرة وبشكل منتظم لمحتوي

اجل إنشاء مجموعات من البحوث والدراسات أو بناء قاعدة معلومات سواء بشكل مباشر أو 

 . غير مباشر

  يمنع بشكل قطعي استخدام برامج جلب البيانات للوصول إلى محتويات بوابة المكتبة ، كما

أو استخدامها يمنع استخدام برامج جمع العناوين البريدية من البوابة ألغراض غير مناسبة 

 .ألغراض الدعاية التجارية

  ال يجوز لك استخدام بوابة المكتبة الرقمية السعودية لنشر أو توزيع أي معلومات )بما في

ذلك البرمجيات أو المحتويات األخرى( والتي تعد غير قانونية ، أو تنتهك أو تتعدى على 

إلباحية والمبتذلة ، أو تحتوي حقوق أي شخص آخر ، أو المسيئة ألي جهة كانت، أو المواد ا

على الفيروسات أو غيرها من المكونات الضارة ، أو التي ال تجيزها األنظمة المحلية 

 .والدولية

  قد يحتوي الموقع على روابط إلى مواقع أو خدمات أخرى وفرتها المكتبة لمساعدتك وتيسير

عن محتويات تلك المواقع وصولك للمحتويات االلكترونية ، وال تتحمل المكتبة المسئولية 

 .وخدماتها، من إعالنات أو منتجات أو مواد أخرى موجودة أو متاحة على تلك المواقع

  إن استخدامك للكتب والمصادر األخرى التي قد تحتوي عليها بوابة المكتبة ، وجميع

ين المحتويات التي قمت بتحميلها أو طباعتها من القاعدة أو الموقع بشكل عام تخضع للقوان

واألنظمة المحلية والدولية، وأي تعدي على حقوق اآلخرين سواء الخاصة بالملكية الفكرية 

 أو غيرها يقع تحت مسؤوليتك الشخصية بشكل كامل.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 4خدمة تقدم للمستفيدات وتتيح إمكانية طلب اوعية املعلومات من قسم الطالب والعكس بعدد أقصاه 

 كتب ومدة تقدر خبمسة عشر يوما.. 

تتم عملية اإلعارة عن طريق طلب الكتب من قسم الطالب وذلك عن طريق إرسال منوذج بالكتب املطلوبة 

بات الكتب لقسم الطالوقت ممكن ويف حني وصول  أسرععلى ان يتم ارساهلا يف  الربيد االلكرتونيبواسطة 

 يتم التواصل مع املستفيدات عن طريق الرسائل النصية. 

تتم اعارة املستفيدات للكتب بواسطة سجل يدوي تعبأ فيه بيانات املستفيدة وبيانات الكتب وتاريخ 

سم لتسجيل رقم باركود الكتب، ويسعى قسم اإلعارة االستعارة ويتم حفظ منوذج اإلعارة يف سجالت الق

 . على ربط عملية اإلعارة التبادلية بنظام اإلعارة اآللي املعتمد يف املكتبة لتسهيل عملية اعارة الكتب


