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 عناصر التقرير

 :  .الرؤيــةأوًلا

 .ثانياا: الرسالة

 .ثالثاا: األهداف

 .رابعاا: الخدمات

 خامساا: التقنيات التكنولوجية بمكتبات الجامعة.

 الفنية. والعملياتسادساا: التزويد 

 سابعاا: المكتبات الفرعية.

 .ثامناا: اإلعارة

 .اسعاا: المعامل والخلوات البحثيةت

ا: المكتبة الرقمية والدورات التدريبية.  عاشرا

 .حادي عشر: مستخدمي بوابة المكتبة الرقمية

 ب وأعضاء هيئة التدريس الجدد.مج التعريفية للطالاثاني عشر: البر

 ثالث عشر: الزيارات الداخلية والخارجية.

 رابع عشر: المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية والمحلية.

 

 

 

 

 

 الرؤيــة

تسعى عمادة شؤون المكتبات لتحقيق مكانة رائدة في خدماتها وأن تكون مصدر إشعاع 
تمتلكه من مصادر معلومات علمية وثقافية وأن تسهم في االرتقاء فكرى وحضاري بما 

 المعرفي والتفاعلي بين الجامعة ومجتمع منطقة الحدود الشمالية.
 الرسالة
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المساهمة في تمكين الجامعة من تقديم تعليم وإنتاج بحثي مميز لخدمة المجتمع من 
خالل توفير مصادر معلومات متنوعة ومتطورة تفي باحتياجات المستفيدين بما يتالءم 

 ليمي والبحثي بالجامعة.مع متطلبات العصر وتطوير األداء التع
 الأهــداف

  .النهوض بالبحث العلمي والعملية التعليمية بالجامعة 

  المكتبة من الطالب والباحثين وأعضاء تقديم خدمات مكتبية متطورة لرواد
 هيئة التدريس.

  العمل على توفير كافة مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة التي تحتاجها
 مكتبات الكليات ووحدات الجامعة. 

 

  التعريف باإلنتاج الفكري لمنسوبي جامعة الحدود الشمالية بالوسائل
 المناسبة. 

  التدريبية واألنشطة الثقافية لخدمة تنظيم المعارض والندوات والدورات
 العملية التعليمية بالجامعة. 

 :الخدمات

 

 .االستعارة 

   المعلومات.في قواعد البحث  

   للعمادة.في الفهرس اإللكتروني البحث 

   الداخلية.والقراءة االطالع  

   المعلومات.الرقمي لمصادر التصوير  

  .التدريب  
 بمكتبات الجامعةالتقنيات التكنولوجية  خامًسا:

بعد  فقد سعت العمادة مواكبة للتطورات الحاصلة بمجال المكتبات والمعلومات
 إلىاالنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمكتبات 

بمكتبات الجامعة  RFID ى تقنية الـاستكمال المرحلة الثانية من مشروع التحول إل
 :وطريف فحاءور عرعرفي  التاليةعلى المكتبات  تم تنفيذهاوالتي 
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 أجهزة التصوير الرقمي

 

 البوابات الذكية

 

 أجهزة اإلعارة الذاتية

 

 المكتبة اسم

 

 الموقع

 المكتبة 2 2 3

 المركزية

 عرعر

 كلية مكتبة 1 1 1

 االقتصاد

 بنات – منزلي

 عرعر

 كلية مكتبة 1 1 1

 – المجتمع

 بنات

 عرعر

 العلوم 1 1 1

 - واآلداب

 بنات

 طريف

 العلوم 1 1 1

 - واآلداب

 بنين

 طريف

 
 

 
 

 أجهزة التصوير الرقمي

 

 البوابات الذكية

 

أجهزة اإلعارة 

 الذاتية

 

 المكتبة اسم

 

 الموقع

 - واآلداب 1 1 1

 بنات - بنين

 رفحاء

 فرع مكتبة 1 1 1

 بنات الجامعة

 رفحاء

 العلوم 1 1 1

 - واآلداب

 بنات

 رفحاء
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 العلوم 1 1 1

 - واآلداب

 بنات

 العويقيلة

 

 :الفنية والعمليات التزويد :سادًسا

كتاب وفيما  260155عة حتى لحظة إعداد التقرير بلغ إجمالي األوعية والمقتنيات بمكتبات الجام

خالل العام الجامعي  يلي بيان بأعداد أوعية المعلومات التي أضيفت حديثًا إلى المكتبات الفرعية بالجامعة

 .56907والتي بلغ إجمالي عددها  38/39

 
 

 عدد األوعية والمراجع المضافة المكتبة م

1 
مكتبة كلية التربية واآلداب 

 عرعر -بنين  –
8649 

 3119 مكتبة كلية البنات 2

3 
مكتبة الدراسات العليا 

 العربية
551 

4 
بنات  مكتبة كلية العلوم

 عرعر
4950 

 2155 مكتبة كلية الهندسة 5

 5989 المكتبة المركزية 6

7 
 –بنين  –المكتبة الرئيسة 

 رفحاء
1551 

8 
بنات  –مكتبة فرع الجامعة 

 رفحاء -
5309 

9 
مكتبة كلية العلوم واآلداب 

 رفحاء -بنات  –
10510 

10 
 مكتبة كلية الصيدلة

 والصيدلة السريرية
700 

11 
مكتبة كلية الحاسبات 

 والمعلومات
961 

12 

مكتبة كلية العلوم واآلداب 

 –ومكتبة كلية المجتمع  –

 طريف -بنين 

2140 
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13 

مكتبة كلية العلوم واآلداب 

 –ومكتبة كلية المجتمع  –

 طريف -بنات 

4616 

 

 
 عدد األوعية والمراجع المضافة المكتبة م

مكتبة كلية العلوم الطبية  14

 عرعر -بنات  –

937 

 –مكتبة كلية إدارة األعمال  15

 عرعر -بنين 

1254 

 571 مكتبة كلية الطب 17

مكتبة كلية االقتصاد  18

 عرعر -بنات  –المنزلي 

41 

مكتبة كلية العلوم واآلداب  19

 العويقيلة -بنات  –

2119 

بنات  –مكتبة كلية المجتمع  20

 عرعر –

785 

 56907 المجموع 

 
 

 المكتبات الفرعية:: سابًعا

إعادة هيكلة وترتيب أثمرت الجهود المتواصلة والمستمرة عن زيارة الفروع إلى 
 المكتبات الفرعية وفق قواعد الجودة واالعتماد األكاديمي

 مكتبة كلية التربية والآداب:

حة أوعية عرعر وإتا –بنين  –تم إعادة تنظيم وهيكلة مكتبة كلية التربية واآلداب 
وفق أحدث خطط   .للطالب وأعضاء هيئة التدريس المعلومات لالطالع واإلعارة بها

  التصنيف العالمية.
 الهندسة:مكتبة كلية 

تم إعادة هيكلة المكتبة وتنظيمها للتوافق مع متطلبات الجودة واالعتماد  -

 الالزمة” Textbookاألكاديمي وتزويدها بأحدث الكتب والمراجع ومنها "

 لبرنامج الجودة بالكلية.
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لكلية الهندسة من المكتبة ” Textbookنقل نسخ من كتب ومراجع " " -

المركزية إلى مكتبة كلية الهندسة في الجامعة الجديدة لدعم برامج التدريس 
 والبحث العلمي بالكلية والمتعلقة ببرامج لجودة واالعتماد األكاديمي.

 :رفحاء –مكتبة كلية الصيدلة 

ة كلية الصيدلة برفحاء بعد أن كانت تم إنشاء موقع مستقل على النظام لمكتب
مجة مع كلية الحاسبات والمعلومات، كما تم تزويد المكتبة بأحدث الكتب والمراجع مد

لالزمة لمتطلبات البرامج التدريسية والبحثية بكلية الصيدلة، وتفعيل االستعارة اآللية 
 على نطاق أوسع للكتب والمراجع.

 مكتبة كلية الحاسبات والمعلومات

تم إنشاء موقع مستقل على النظام لمكتبة كلية الحاسبات والمعلومات برفحاء بعد أن 
 .برفحاء كانت مدمجة مع كلية الصيدلة والمكتبة الرئيسية

 : الإعارةثامًنا

ً التي تم وتشمل عدد الكتب والمراجع  ألعضاء هيئة التدريس وخارجياً  إعارتها داخليا
 .والطالب والباحثين والموظفين

 

 أعداد المستعيرين  الكتب المعارة

 المجموع آخرون أساتذة طالب المجموع أجنبي عربي

43.231 26.400 69631 8200 3850 336 4186 

       

 
 والخلوات البحثية المعامل  تاسًعا:

 

تم تجهيز قاعة للبحث الرقمي مزودة بأحدث األجهزة والحاسبات لتمكين  -1
االستفادة القصوى من إمكانات المكتبات الرقمية الطالب والباحثين من 

والورقية عبر اإلبحار بالفهارس اآللية للمكتبات والبوابة األكاديمية 
 .اإللكترونية
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للمطالعة والبحث مخصصة للطالب المتميزين في  جديدة قاعة استحداثتم  -2
بأحدث أجهزة  بها ومزودةارتياد المكتبات واالستفادة من اإلمكانات المتاحة 

 التصوير الرقمي.
 المكتبة الرقمية والدورات التدريبية عاشًرا:

  -التدريبية: الدورات   

 

 : استخدام المكتبة الرقمية  -1
 تفيدينعدد المس عدد الدورات الفئة المستهدفة عنوان الدورة

دورة في استخدام 

 القواعد الطبية

طالب وطالبات كلية 

 الطب

١٦٠ ٦ 

دورة في استخدام 

 المكتبة الرقمية

طالب السنة 

 التحضيرية

٢٥٠ ٧ 

دورة في استخدام 

 المكتبة الرقمية

أعضاء هيئة 

 )لكال التدريس

 الجنسين(

٩٠ ٤ 

دورة في كيفية 

استخدام برنامج 

 إدارة المكتبات

وموظفات موظفي 

 العمادة

٧ ٢ 

استخدام قواعد 

المعلومات 

المتخصصة باللغة 

 اإلنجليزية

طالب قسم اللغات 

 والترجمة

٣٥ ٢ 

دورة في أساسيات 

 المراجع 

Mendeley 

أعضاء هيئة 

التدريس ) كلية 

 العلوم(

٢٤ ١ 

دورة في أساسيات 

 كتابة البحث

طالب السنة 

 ةالتحضيري

٥٧ ٢ 

 
 

 دورات تدريبية للمكتبات -2

عدة دورات تدريبية للموظفات في شطر البنات على كيفية الترفيف للكتب  -
يف العشري العالمي والمراجع العلمية وفق التخصصات العلمية ووفق التصن

 لتصنيف العلوم.
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عدة دورات تدريبية للتعريف بخدمات المكتبة للموظفين والموظفات في  -
 .المكتبات الفرعية

 
 

         :مستخدمي بوابة المكتبة الرقمية حادي عشر:

أثمرت الجهود المستمرة والمتواصلة من قبل العمادة لتعريف األساتذة والطالب 
المكتبة الرقمية وتدريبهم على ذلك بأن أزداد عدد المستخدمين كما هو مشار  بخدمات

 إليه بالجدول أدناه وذلك مقارنة بالعام السابق.

 
 

 مستخدمي المكتبة الرقمية

 ١٤٣٧\١٤٣٦ 

 مستخدمي المكتبة الرقمية 

١٤٣٨\١٤٣٧ 

 مستخدم ٣٩١٣ مستخدم ٢٧٠٠

 

 

 

 

 
 

 

 

 :دريس الجددة للطلاب وأعضاء هيئة التالبرامج التعريفي ثاني عشر:

 

 المشاركة في البرنامج التعريفي للطالب المستجدين -1

 

 المكان الوقت \اليوم  الكلية

مسرح كلية  ١:٤٠ – ١:٢٠ \االحد  كلية الهندسة

 التربية

 – ١:٢٠  \ االثنين كلية العلوم

١:٤٠ 

مسرح كلية 

 التربية

 – ١:٢٠ \ الثالثاء  كلية إدارة األعمال

١:٤٠ 

مسرح كلية 

 التربية
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كلية التربية 

 واآلداب

 – ١:٢٠ \ األربعاء 

١:٤٠ 

مسرح كلية 

 التربية

 

 

 

 تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد ل المشاركة في البرنامج التدريبي -2

 
 

 المكان اليوم الحضور المحاضرة

خدمات المكتبات 

 الجامعية 

أعضاء هيئة 

 التدريس الجدد

مسرح كلية  4/2الثالثاء 

 العلوم

 

 .: الزيارات الداخلية والخارجيةثالث عشر

ارات لمنسوبي المؤسسات التعليمية بالمنطقة للتعريف تم ترتيب وتنفيذ زي -
 -كالتالي: بخدمات المؤسسات المعلوماتية والمكتبات بالجامعة وبيانها 

 الزيارات:

 

 
 طالب ٥٠ مجمع الضاحية

 

 طالب ١٧ المعهد العلمي

 

 

زيارات بصفة مستمرة لمكتبات الفروع وخاصة في شطر البنات للوقوف على  -
خدماتها  جاهزيتها ألداءالواقع الفعلي للمكتبات وانتظامها والتأكد من مدى 

 بفاعلية كما وكيفا.
  .الدولية والمحلية والفعاليات المعارض والمؤتمرات: رابع عشر

من إنتاج فكري ألعضاء هيئة التدريس من منسوبي الجامعة  تقتنيهشاركت العمادة بما 

 :التالية المحلية والدولية في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات
 
 
 

 المكان المعرض

 

 الفترة
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المعرض السابع للكتاب 

 والمعلومات

  –جامعة جازان 

 جازان

 

29/6/1438 

 – جامعة حائل المعرض الخامس للكتاب

 حائل

4 /8/ 

 هـ،1438

المعرض والمؤتمر الدولي 

 السابع للتعليم العالي

-15 الرياض

 هـ18/7/1438

 المعرض                

 للكتاب عشر الرابع

 والمعلومات

جامعة الملك خالد 

 أبها -

 

20-

29/1/1439 

مؤتمر مؤسسات المعلومات 

في المملكة العربية 

 السعودية

قاعة الملك فيصل 

  - للمؤتمرات

 الرياض

11/2 – 14/2 

/1439 

 

 

 شطر البنات: –أنشطة العمادة خامس عشر: 

عقد دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية عن كيفية استخدام المكتبة  
 هـ. 6/1/1439الثاء الموافق الرقمية السعودية، وذلك يوم الث

عقد دورة تدريبية لطالبات الدراسات العليا بكلية التربية عن كيفية استخدام          -

 هـ. 13/1/1439المكتبة الرقمية السعودية، وذلك يوم الثالثاء الموافق 

زيارة مكتبات الفروع بالجامعة ودراسة نقاط القوة والضعف في كل مكتبة          -

 تطويرها، ورفع تقرير بذلك.وسبل 

عقد دورة تدريبية لموظفات المكتبة على كيفية استخدام أجهزة اإلعارة اإللكترونية  -

 والتصوير الرقمي الذاتي.

اعتماد خطة األنشطة المكتبية للفصل الدراسي الحالي، وتفعيل األنشطة التالية  -

 أنشط زائرة()الندوات، عروض الكتب، صديقات المكتبة، أفضل تلخيص، 

وضع بروتوكول تعاون مع وكالة األنشطة الطالبية بخصوص التعاون المشترك  -

 في تنظيم واإلعالن عن األنشطة الثقافية بالمكتبة.

 استحداث نادي القراءة بمكتبة كلية التربية، وكذلك تخصيص مكان لخلوات القراءة. -
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الوزن وكيفية تعديل السلوك  عقد ندوة ثقافية عامة بالمكتبة المركزية عن "زيادة -

 هـ. 19/2/1439الغذائي"، وذلك يوم األربعاء الموافق 

المنزلي،  االقتصادتنظيم جولة تعريفية بالمكتبة المركزية لطالبات قسم التغذية بكلية  -

 هـ. 19/2/1439وذلك يوم األربعاء الموافق 

ل التنظيمي بشطر تجهيز ملفات الجودة األساسية )دليل إجراءات العمل، الهيك -

الطالبات، ملف اإلنجازات، ملفات الموظفات، استمارات ونماذج الجودة، التقارير 

 ... إلخ( والتعاميم،

عقد ورشة عمل لموظفات مكتبة كلية التربية تهدف إلى نشر ثقافة الجودة وتحديد  -

وم األكاديمي"، وذلك ي واالعتمادالمهام والمسؤوليات، بعنوان "إجراءات الجودة 

 هـ. 18/2/1439الثالثاء الموافق 

 عمل فهرس ورقي بمحتويات مكتبة كلية التربية واآلداب.    -

 وهللا ولي التوفيق
 


