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 دللا شلاادات التةومد بومادة شؤون المكتبات ب ايود ال دود الإماللد

بومادة  التةومد  قسم  نإاط   يرتكز 
على  بال ايود  المكتبات  شــؤون 
التي  المولويات  يــصــادر  توفلر 
وأعضاد  الطالب  احتلالات  تناسب 
هلئد التدريس والتي تخدم المقارات 
ــا هــو أشــمــا ين  الــدراســلــد ويـ
المقارات الدراسلد حلث ممتد نإاط 
احتلالات  مفلد في سد  بما  القسم 
ين  بال ايود  المختلفد  القطاعات 
مقوم  حلث  المولويات،  يــصــادر 
والماالع  الكتب  بتوفلر  القسم 
والمصادر األخرى للمولويات وين 
وترتيبها  تنظلمها  علي  مإرف  ثم 
بالتواون يع قسم الومللات الفنلد 
)يديج اآلن يع قسم التةومد( حتى 
مسها الوصول شللها واالطالع عللها 
المكتبات  شدارة  نظم  أحدث  وفق 

المبنلد على ال اسب اآللي.

مراحل بناء 
وتنمية المقتنيات 
)التزويد( بمكتبات 

جامعة الحدود 
الشمالية

تمهيد
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فصل 1	  
مراحل عملية 

التزويد

بمجموعة  القسم  أنشطة  تمر 
من المراحل نوجزها فيما يلي:

وهم  	1 المستفيدين:  مجتمع  تحديد 
طالب وأعضاد هلئد التدريس بال ايود 
ــقــدم لــهــم خــديــد تــوفــلــر يــصــادر  وت
المولويات عن طريق يكتبات الكللات 

واألقسام بال ايود.

مقوم  	1 المستفيدين:  احتياجات  تحديد 
شااد  يلةانلد  شقــاار  بود  التةومد  قسم 
آراد  باستطالع  المولويات  يــصــادر 
أعضاد هلئد التدريس والطالب للتورف 
على احتلالاتهم ين يصادر المولويات 
وأعداد النسخ المطلوبد ين كا يصدر.

التدريس  	1 هلئد  أعضاد  طلبات  استقبال 
خالل  ين  رفوها  متم  والتي  والطالب 

األقسام الولملد بالكللات.

وتص لح  	1 للطلبات  شايا  تدقلق  شلااد 
البلانات  واستلفاد  ــواردة  ال األخطاد 
وت دمث  المولويات  لمصدر  الالزيد 
البلانات القدممد كتواريخ النإر وأرقام 

الطبوات.
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عرض طلبات الكتب الواردة ين األقسام  	1
للكتب  الوام  الفهرس  على  والكللات 
قوائم  لكافد  كايا  تكإلف  ــااد  إللـ
ينها  المكار  واستبواد  الكتب  طلبات 
يساحات  وتوفلر  للنفقات  ترشلًدا  وذلك 
شن  الممكن  ين  كان  بالمكتبات  كبلرة 
هدر  ممثا  يما  المكارة  بالكتب  تإغا 

للطاقات واإليكانات.

التدريس  	1 هلئد  أعــضــاد  طلبات  تنسلق 
ب لث  الإااد  أولومات  وت دمد  والطالب 
متم شعطاد أولومد لألقسام المنإأة حدمًثا 

والطلبات الواللد.

الإاوط  	1 بوضع  أمًضا  التةومد  قسم  مقوم 
الإركات  بها  تلتزم  أن  مفترض  التي 
يكتبات  احتلالات  لتأيلن  المتقديد 
)صورة  والماالع.  الكتب  ين  ال ايود 

بالمرفق(

األولــومــات  	1 وفــق  الكتب  طلبات  ت هلز 
والرفع  واإللكتاونلد  الورقلد  بالصلغتلن 
باحتلالات الكللات واألقسام بود تنقلتها 
بود  والمناقصات  المإتريات  شدارة  شلى 
ت دمد القلمد التقدمريد للكتب المطلوبد.

المتابعة: حلث متم يتابود طلبات الكتب  	1
بإتمام  التواصا يع اإلدارات المونلد  عبر 
بالكتب  التةومد  عمللد  شلـــاادات  باقي 
ول ان  والمناقصات  المإتريات  كــإدارة 
الــمــالــلــد  وشدارة  الـــوـــاوض  ــ ــص  ف

وال سابات... شلخ.

ين  1	 المقديد  األسوار  عــاوض  استقبال 
يتخصصد  فنلد  ل ند  وتكوين  الإركات 
ولودة  أسوار  وتقيلم  الواوض  لدراسد 
اختلار  متم  ب لث  حــدى  على  وعــاد  كا 
المصدر األقا سوًاا واألحدث في طبوته 
يع  الإركات  عاوض  ين  عرض  كا  ين 
ين  المصدر  أو  المرلع  مكون  أن  شرط 

الناشر األصلي وتقدمم شهادة بذلك.

متم الرفع يرة أخرى بنتائج الدراسد الفنلد  		
شلى شدارة المإتريات والمناقصات إلخطار 

الإركات التي تم الترسلد عللها.

ين  		 ــواردة  الــ الكتب  باستقبال  الــبــدد 
فنلد  ل ند  تإكلا  متم  حلث  الإركات، 
ل رد الكتب الواردة وف صها ف ًصا دقلًقا 
فولًلا  الواردة  الكتب  يضاهاة  خالل  ين 
يع قوائم الطلب، حلث متم استبواد أي 
المطلوبد  للمواصفات  كتاب غلر يطابق 
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فصل

مصادر 
التزويد

نتل د   	1 التالفد  الكتب  استبواد  متم  كما 
أو  بأخرى  واستبدالها  الإ ن  أو  النقا 
خصمها ين يست قات الإركد في حالد 

عدم توفرها.

ساليد  		 يــن  التأكد  بود  القسم  مقوم 
متم  الواردة  المولويات  يصادر  واكتمال 
ت وملها شلى قسم الومللات الفنلد إللااد 
 – )فهرسد  فنًلا  المولويات  يصادر  شعداد 
شلى يرحلد  االنتقال  ثم  بري د(   – تصنلف 

الترفلف.

متم  		 فنًلا  الكتاب  شعداد  ين  االنتهاد  بود 
كللد  بكا  الخاصد  بالكتب  قائمد  شعداد 
هذه  ــاق  شرفـ متم  ثــم  ــن  وي حــدي  على 
القائمد يع الكتب تمهلًدا لتسللمها شلى 
أيناد يكتبات الكللات حلث متم االحتفاظ 
بمولبها  م اسب  عهدة  بالقائمد كس ا 
غلاب أي يصدر  حالد  المكتبد في  أيلن 

ين يصادر المولويات.

السنوي  		 ال رد  بمتابود  القسم  مقوم 
الفاقد  المولويات وت دمد نسبد  لمصادر 
الالزم حلال ذلك في كا  واتخاذ اإللااد 

يكتبد.
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لإااد  سنومد  يلةانلد  تخصلص  متم  حلث 
خالل  ين  المولويات  ويصادر  الكتب 
ــمــورديــن  وال الــنــإــر  ودور  المكتبات 

الم ليلن.

الشراء طريقتان هما: ولعملية 

األيــر  عبر  ــإــااد  ال األولـــى:  الطريقة 
المباشر في حالد الطلبات الواللد.

الطريقة الثانية: عبر الطرق التقللدمد عبر 
ين  ي موعد  شللها  تتقدم  ينافسد  طاح 
الإركات متم المفاضلد بلنها استناًدا شلى 

ي موعد ين الموايلر المتفق عللها.

حلث تتلقى عمادة شؤون المكتبات 
ــب والــــدوريــــات ويــصــادر  ــكــت ال
الودمد ين  األخرى ين  المولويات 
المملكد  ــارج  وخـ داخـــا  ال هات 
الوربلد السوودمد وذلك على سبلا 
اإلهداد يما يوفر يصدر ثري لمصادر 

المولويات.

الفترة  في  الومادة  تسوى  حلث 
المصدر  هــذا  تفولا  شلــى  المقبلد 
الكتب  ال صول  يصادر  ين  المهم 
والماالع التي متوذر ال صول عللها 

عن طريق الإااد أو اإلهداد.

توجد طريقتان لتزويد 
مكتبات جامعة الحدود 

الشمالية بالكتب:

الشراء 2 	.12

اإلهداء2 	.2	

التبادل2 	.32
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فصل 1	  
تقييم مصادر 

المعلومات

يقوم قسم التزويد بشكل دوري بتقييم مصادر 
المعلومات بشكل دائم لمعرفة ما يلي:

الكتب التي عللها طلبات يتةامدة ين قبا  	1
فلتم  والــطــالب  التدريس  هلئد  أعضاد 
ين  النسخ  ين  أكبر  عدد  بإااد  التوصلد 
عنوان يولن في حالد عدم كفامد الودد 
لذلك  األحدث  الطبوات  شااد  أو  ال الي 

المصدر أو الونوان.

كثرة  	1 ين  للتلف  تورضت  التي  الكتب 
يتةامد  طلب  وعللها  واالستخدام  اإلعارة 
بالكتب  واستبدالها  استبوادها  فلتم 

ال دمدة.

ولم  	1 طوملد  فترة  عللها  ير  التي  الكتب 
متم  حلث  استخدام،  أو  طلب  عللها  مود 
استبوادها واالستفادة ينها في أياكن 

أخرى قد ت تاج شللها.
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