نبذة عن مكتبات الجامعة
تعــد المكتبة احــدى ركائز العمليــة التعليمــة الجامعية
حيث إنهــا المصــدر الرئيــس لتوفيــر المعلومــات واألوعية
المعرفيــة للباحثيــن والطلبــة ،فالوعــاء المعرفــي( :الكتب
والدوريــات واألقــراص المدمجــة وقواعــد المعلومــات)-

http://library.kfu.edu.sa

أحــد األضالع الثالثــة التي تعتمــد عليها الحركــة التعليمية
فــي الجامعــة ،إضافة للطالب واألســتاذ ،وتمشــي ًا مع تطور
الجامعــة وازدياد كلياتها وأقســامها وحرصــ ًا من الجامعة
علــى تطويــر المكتبات أنشــئت لهــا عمادة مســتقلة .كما
تقــدم عمــادة شــؤون المكتبــات بجامعــة الملــك فيصــل
خدماتهــا لروادهــا مــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس
ومنســوبي الجامعة وغيرهــم من أفــراد المجتمع وتقوم
مكتبات الجامعة بتطبيق نظــام تصنيف مكتبة الكونجريس
األمريكــي فــي تنظيــم مجموعاتهــا
العربيــة واألجنبيــة والــذي
يعتمــد علــى األحــرف
واألرقام مع ًا.

فلسفة العمادة في مجال الجودة الشاملة:
تتبنى عمادة شؤون المكتبات في مجال الجودة الشاملة فلسفة تقوم على توجيه
كافة الخدمات واألنشطة الفنية واإلدارية والمالية نحو تحقيق رضا منسوبي الجامعة
واألطراف ذات المصلحة ،مع التطوير والتحسين المستمر لجودة الخدمة التعليمية
المقدمة ،وذلك من خالل منظومة تقوم على االلتزام بتوجهات وأهداف الجامعة ،مع
وضع نظام لتقويم األداء بما يحقق معايير االعتماد األكاديمي ومعايير الجودة الشاملة.

الرؤية:
أن تكون المكتبة بوابة جامعة الملك فيصل لمجتمع المعرفة ونافذتها على
عالم المعلومات.

الرسالة:
خدمة المجتمع ،من خالل التميز في توفير مصادر المعلومات المختلفة وتيسير
سبل الوصول إليها واإلفادة منها.

القيم:
 الريادة (االبتكار ،اإلبداع ،التميز). المسئولية المجتمعية. الجودة (التحسين والتطوير المستمر ،االحتراف ،اإلتقان). العمل الجماعي. -نشر المعرفة.

األهداف:
 -1إتاحة مصادر المعلومات المختلفة لألغراض التعليمية والبحثية والتطبيقية.
 -2توفير وتسهيل النفاذ إلى مصادر وخدمات المعلومات.
 -3إدارة فاعلة للموارد البشرية بالجهاز اإلداري والفني بعمادة شؤون المكتبات.
 -4تحفيز عملية التعلم الذاتي واالنخراط في العملية التعليمية.
 -5التعاون مع مرافق المعلومات والجهات ذات العالقة ،واإلسهام في خدمة المجتمع.

الخدمات المكتبية:

-4خدمة البحث في قواعد المعلومات
تشترك العمادة بمجموعة من قواعد البيانات تعمل من خالل الصفحة اآلمنة

-1خدمة اإلعارة
تقــدم خدمات اإلعارة إلى أعضاء هيئة التدريس والطالب وموظفي الجامعة ،كما
يتم تقديم هذه الخدمة إلى المشــتركين من خارج الجامعة ضمن شــروط معينة،
وتتــم هذه الخدمة من خالل قســم االعارة ،ويوضح الجــدول التالي عدد الكتب التي
يسمح بإعارتها إلى كل فئة من هذه الفئات ومدة إعارتها:
عدد الكتب

مدة اإلعارة

م

المستفيد

شهر

1

أعضاء هيئة التدريس

10

2

المحاضرون والمعيدون

7

شهر

3

طالب وطالبات الدراسات العليا

7

شهر

4

طالب وطالبات المرحلة الجامعية

5

 15يوم

5

موظفو الجامعة

3

 15يوم

6

غير منسوبي الجامعة

3

 15يوم

يمكن للمســتعير طلب تجديد إعارة الكتب التــي بحوزته بحد أقصى ثالث مرات
متتالية مالم تكن مطلوبة من قبل مستفيدين آخرين.
المواد التي اليسمح بإعارتها:
• المراجع العامة :كالقواميس والموسوعات ودوائر المعارف  ...وغيرها.
• المجموعات الخاصة :كالكتب النادرة والمخطوطات والرسائل الجامعية.
• المواد السمعبصرية :كاألفالم والشرائح واالسطوانات.
		
• الكتب المحجوزة.

• النسخة الوحيدة.

• النسخة األولى (.)C1

• الدوريات.

-2االحاطة الجارية والبث االنتقائي للمعلومات

إحاطة المستفيدين والمهتمين بمصادر المعلومات الحديثة وتزويدهم بها آلياً

بشكل منتظم.
-3الخدمة المرجعية
وتشمل المساعدة على استخدام المكتبة اإللكترونية والرد على االستفسارات.

على الشبكة العالمية (اإلنترنت) داخل وخارج الجامعة.
-5المخطوطات الرقمية
حولت عمادة شؤون المكتبات مخطوطاتها الورقية إلى الصيغة الرقمية وتم
تنمية مجموعة المخطوطات وإنشاء قاعدة بيانات لها على الشبكة الداخلية.
-6خدمة اإلعارة واإلرجاع الذاتي
تعطي هذه الخدمة لرواد المكتبة إمكانية إستعارة الكتب عن طريق أجهزة
اإلعارة الذاتية  RFIDوكذلك إعادتها عن طريق أجهزة أخرى مخصصة لذلك.
 -7استقبال المكفوفين وضعاف البصر
تم انشاء قاعة خاصة تخدم المعاقين بصريا وهي مجهزة بمجموعة من االدوات
الصوتية واللمسية مع آلة طابعة بلغة برايل.
 -8التدريب
تعقد المكتبة دورات تدريبية مستمرة طوال الفصل الدراسي وتهدف إلى نشر
الوعي المعرفي في مصادر المعلومات المتوفرة لدى الجامعة وكيفية استخدامها.
 -9توصيل الوثائق
توفير المصادر التي يطلبها أعضاء هيئة التدريس والباحثين والتي ال يمكن
الحصول عليها من المصادر المحلية وذلك باالعتماد مستودعات معلوماتية عالمية.
 -10اقتراح مصادر المعلومات إلكترونياً
تطوير خدمة تنمية المجموعات من خالل تجهيز نماذج إلكترونية تمكن
منسوبي الجامعة من المشاركة في اختيار مصادر معلومات المكتبة أو اقتراحها.
-11التصوير اإللكتروني
توفير مجموعة من األجهزة التي تقوم على تحويل المادة الورقية إلى إلكترونية.
-12خدمة اإلنترنت
خصصــت المكتبــة قاعــة مجهــزة بتقنيــات حديثــة لتوفيــر نافــذة إلكترونيــة
للمســتودعات الرقميــة والمعلوماتيــة.

المكتبة اإللكترونية:

 -3محرك بحث المجالت العلمية
وهــو عبارة عن قاعــدة تحتوي على مجموعــة كبيرة من المجــات العلمية في

مع التطور الكبير في مجــال تقنية المعلومات

مختلــف التخصصات جمعت من خــال قواعد المعلومات المختلفــة ويمكن البحث

ظهــرت برامج متعــددة تختص بتزويــد وتنظيم

مــن خالل المحرك بالحرف األول إلســم المجلة أو بعنوان المجلة أو من خالل إســم

واســترجاع المعلومــات عبــر الشــبكات المحليــة

الناشر.

وشــبكات اإلنترنــت ،األمر الــذي أدى إلــى ظهور

 -4الكتب اإللكترونية

المكتبــة اإللكترونيــة أو اإلفتراضيــة والتي تضم
أوعية معلوماتية مختلفة والتي يمكن البحث فيها ،وحفظها واســترجاعها بســهولة
فائقة ( -كالمعاجم والموســوعات  -كتب إلكترونية  -دوريات  -أبحاث)  -في أشــكال
مختلفة  ( -كقواعد البيانات  -األقراص المدمجة) حيث تظهر المعلومة للمســتخدم
بصيغ وامتدادات على هيئات متعددة .

JPG

HTML

يتوفــر بموقــع عمــادة شــؤون المكتبــات مجموعــة مــن المواقــع التــي
يمكــن مــن خاللهــا االطــاع على كــم كبيــر مــن المراجــع ومصــادر المعلومات
ٍ
فــي شــتى التخصصــات ،يمكــن اإلســتفادة منهــا مــن خــال الصحفــة اآلمنــة
بموقع المكتبة:
www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Library/Pages/sdl.aspx

PDF

DOC

 -5األقراص المدمجة
توفــر ببعض مكتبــات الجامعة عــدد ال باس به مــن األقــراص المدمجة وهي
مرتبة ومصنفة ويمكن االطالع على قوائمها من خالل موقع المكتبة على اإلنترنت،

وقــد كانت عمادة شــؤون المكتبات إحدى المؤسســات األكاديمية الســباقة
في االســتفادة من تلــك القفزة النوعية في هــذا المجال على مســتوى المملكة
والوطــن العربــي ،حيث وفرت لمنســوبي الجامعــة مجموعة متنوعــة من أوعية
المعلومــات اإللكترونية وبأشــكال وصيغ مختلفة بهدف دعم العمليــة التعليمية
بــكل ماهو متطور ومناســب .وهناك مجموعة من مكونــات المكتبة اإللكترونية
أهمها:
 -1قواعــد معلومات النص الكامل
 -2قواعد معلومات الملخصات البحثـية

وتشمل األقراص المدمجة ما يلي:
	•رسائل الدكتوراه.
	•رسائل الماجستير.
	•األبحاث.
	•الكتب والموسوعات والمعاجم.
	•التقاريــر الســنوية للمنظمات والــوزارات والمؤسســات والهيئــات الحكومية
والرسمية والدولية.
	•البرامج التعليمية بمعظم التخصصات.

الفهرس اآللي:

الشراكة المجتمعية:

الفهــرس اآللــي لمكتبات جامعــة الملك فيصل

إضافة للخدمات التي تقدمها المكتبات لطالب وطالبات وأعضاء هيئة

هــو قاعدة بحث موصول بأجهزة الحاســوب لمعرفة

التدريس ومنسوبي الجامعة فقد حرصت العمادة على توسيع خدماتها

محتويــات مكتبــات جامعة الملك فيصــل من كتب

كماً وكيفاً لتعم الفائدة على المجتمع المحيط بها حيث تتيح خدمة اإلعارة

ودوريــات ومطبوعات حكومية ،وهــو أحد الخدمات

لمنسوبي المؤسسات الحكومية والمؤسسات األهلية وفق أسس وضوابط

التي يقدمها برنامج ســيمفوني لميكنــة المكتبات .ويتوفر بمكتبــات الجامعة عدد

تضمن المحافظة على مقتنيات المكتبة.

من الحاســبات اآللية تقوم بهذا الغرض في قاعات الكتــب ،كما يمكن الدخول على
الفهرس اآللي من خالل شبكة اإلنترنت.
ويمكن البحــث في الفهرس اآللي بطرق مختلفة معتمــداً على المعلومات التي
يمتلكها الباحث ،ومن أهم تلك الطرق:
• البحث عن طريق العنوان أو الكلمة المفتاحية للعنوان.
• البحث عن طريق إسم المؤلف أو الكلمة المفتاحية للمؤلف.
• البحث عن طريق الموضوع أو الكلمة المفتاحية للموضوع.
كمــا يمكــن للباحث من خالل هذا الفهــرس البحث عن كافة أوعيــة المعلومات

كما تتيح عمادة شؤون المكتبات لغير منسوبي الجامعة اإلستفادة من
اإلمكانيات والخدمات المتوفرة في مكتباتها ضمن شروط معينة ،وكذلك
تقوم العمادة بإهداء العديد من إصدارات الجامعة للمؤسسات األكاديمية
والحكومية داخل وخارج المملكة.
وتسعى عمادة شؤون المكتبات إلى تطوير خدماتها للمجتمع من خالل
الشراكة مع العديد من المؤسسات العلمية مثل:
	•دارة الملك عبدالعزيز .
	•مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.

المتوفرة بمكتبات الجامعة من خالل شــبكة اإلنترنــت بطرق بحث مختلفة (-البحث

	•وزارة التربية والتعليم.

الســريع ،البحث العام ،البحث الموســع) -كما يمكن القيــام ببعض العمليات األخرى

	•نادي األحساء األدبي.

مثــل تجديد إســتعارة الكتب وحجزهــا ،ويتطلب ذلك إدخال الرقــم الجامعي والرقم

	•مكتبة الملك فهد الوطنية.

السري ( ،)1234حيث يمكن تغييره حال الدخول على الفهرس اآللي ،كذلك بإمكان

	•الفهرس العربي الموحد.

المســتعير تجديد إستعارة الكتب وحجزها واإلستعالم عن الغرامات مباشرة من خالل

	•مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

اإلنترنت.
يمكن الدخول على الفهرس اآللي من خالل الوصلة التالية:

http://elibrary.kfu.edu.sa

أقسام المعرفة /خطة التصنيف:

مواعيد المكتبة:

تستخدم مكتبة جامعة الملك فيصل تصنيف مكتبة الكونجرس
والتي تقوم على تقسيم المعرفة البشرية إلى إحدى وعشرين قسماً،
وهي كالتالي:

 المكتبة المركزية:تفتح المكتبة المركزية أبوابها لجميع المستفيدين من داخل وخارج
الجامعة حسب المواعيد التالية:
الرجال :من األحد إلى الخميس ،من الساعة  8صباحاً حتى الساعة  9:30مسا ًء
يوم السبت :من الساعة  10صباحاً حتى الساعة  1بعد الظهر
السيدات :فقط يوم االثنين من الساعة  8صباحاً وحتى الساعة  1بعد الظهر
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 مكتبة الطالبات :تفتح مكتبة الطالبات أبوابها لجميع المستفيدات من داخل وخارج الجامعة
يومياً من األحد إلى الخميس ،من الساعة  8فصباحاً حتى الساعة  5عصراً
يوم السبت :من الساعة 10صباحاً حتى الساعة  1بعد الظهر
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