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 عمادة شؤون املكتبات/ مشرف وحدة التطوير واجلودة 

 المكتبةفهرس استخدام 

 المعلومات وقواعد الرقمية والمكتبة 



 نتناول في هذه الدورة

 .التعريف بعمادة شؤون المكتبات وما تقدمه من خدمات. 1

 .التعريف بالمكتبة الرقمية السعودية. 2

كيفية االستفادة من المكتبة الرقمية وقواعد المعلومات العربية . 3

 .واالجنبية



 :النشأة و التأسيس
 جامعة يف املكتبات شؤون عمادة تأسست 

 العمادات من وهي ، هـ1428 عام جنران

 عن املسئولة اجلهة وهي ، باجلامعة املساندة

 اليت املعلومات أوعية إتاحة و وإعداد تأمني

 املصادر من اجلامعة ختصصات ختدم

 كانت سواء املخطوطات و العلمية واملراجع

  معلومات قواعد أو علمية دوريات أو كتب

. 



 :رؤية العمادة 
 

جملتمع اجلامعة التميز يف توفري خدمات املعلومات 

 .واجملتمع اخلارجي

 
 : العمادة رسالة

 

 مصادر إىل السريع و السهل الوصول إتاحة

 حيقق مبا واجملتمع اجلامعة ملنسوبي املعلومات

  اجلامعة ومتيز واملهنية اجلودة معايري أعلى

 .عامليًا



 :المكتبة مقتنيات 
 المجموع نوع المقتنيات م

 84.500 كتب علمية  1

 110 الدوريات 2

 216 المطبوعات الحكومية 2

3 
الرسائل الجامعية 

 الورقية
19 

4 
الرسائل الجامعية 

(CD) 
822 

5 
المكتبة الرقمية 

 السعودية
262.000 

 قاعدة 239 قواعد المعلومات 6



 خدمات المعلومات

خدمة اإلعارة الخارجية و تقدم لمنسوبي الجامعة بمختلف 

 .و للمجتمع الخارجي وفق ضوابط محددة , فئاتهم

 مدة االعارة المستفيد م

عدد الكتب 

المسموح 

 بإعارتها

 عشرة كتب شهور 3 أعضاء هيئة التدريس 1

 ثمانية كتب شهر واحد طالب الدراسات العليا 2

 ثالثة كتب يوما 15 طالب المرحلة الجامعية 3

 ثالثة كتب يوما 15 موظفو الجامعة 4

 ثالثة كتب يوما 15 أفراد من خارج الجامعة 5



 خدمات المعلومات

 .والتصويرتقدم العمادة خدمة الطباعة •

 .  للمستفيدينخدمة اإلرشاد و التوجيه •

 . االستفساراتعلى األسئلة و   الخدمة المرجعية و الرد•

 .  اليوميةخدمة االطالع على الصحف والمجالت •

خدمةةةةة البحةةةةر المباشةةةةر فةةةةي الفهةةةةرس ا لةةةةي لمكتبةةةةة •
 .  الجامعة

 (.SDL)خدمة البحر في المكتبة الرقمية السعودية •
 



التقسيم الرئيس للموضوعات بمكتبة األمير مشعل 

 (المكتبة المركزية)بن عبد هللا 
 الموضوع الرقم المميز

000- 099 
علم الحاسبات، )المعارف العامة وتشمل 

 (المعلومات واألعمال العاّمة

 الفلسفة وعلم النّفس 199 - 100

 الّديانات 299 - 200

 العلوم االجتماعية 399 - 300

 اللغات 499 - 400

 (يتضّمن الرياضيات)العلوم البحتة  599 - 500

 (التقانة)العلوم التطبيقية  699 - 600

 الفنون واالستجمام 799 - 700

 اآلداب 899 - 800

 (الّسيرة الّذاتية)التاريخ، الجغرافيا والتراجم  999 - 900



 كيفية استخدام فهرس المكتبة

 من الصفحة الرئيسة للجامعة( المكتبات الرقمية)اختيار 



من هذه  (مكتبة جامعة نجران اإللكترونية)اختيار ايقونة 

 الصفحة



من الصفحة ( المساندة العمادات) ايقونةأو اختيار 

 الرئيسة للجامعة



 من صفحة العمادة (الفهرس)اختيار رابط 



 في هذه الصفحة  OKالضغط على 



هذه الصفحة الرئيسة للبحر في فهرس المكتبة 

 ويمكن تغيير لغة البحر فيها



يمكن البحر بالموضوع أو العنوان أو المؤلف أو 

 غيرها



 مثالً نبحر عن موضوع برمجة الحاسب



 نحصل على النتائج التالية



يمكن استعراض أي كتاب في النتائج لمعرفة 

 الناشر وتاريخ النشر وغيرها من البيانات

 



 المتقدم لتقليل عدد النتائجيمكن اختيار اسلوب البحر 



 كيفية استخدام المكتبة الرقمية . 3

 و قواعد المعلومات العربية واالجنبية

 أكاديمي تجمع أكبر هي السعودية, الرقمية المكتبة

 أكثر تضم حير العربي, العالم في المعلومات لمصادر

 التخصصات كافة تغطي علمي, مرجع ألف 260 من

 المحتوى؛ لهذا المستمر بالتحدير وتقوم األكاديمية,

 .البعيد المدى على ضخماً  معرفياً  تراكماً  يحقق مما

  .عالمي ناشر 300 من أكثر مع المكتبة تعاقدت وقد

 للمكتبات العربي االتحاد بجائزة المكتبة فازت وقد

 مستوى على المتميزة للمشاريع «اعلم» والمعلومات

 .م2010 عام العربي العالم



 مظلة السعودية الجامعات لجميع المكتبة وتوفر

 الناشرين مع بالتفاوض خاللها من تقوم واحدة,

 هذا وفي والمالية, القانونية القضايا مختلف حول

  تحت التكتل خالل من وللجهود, للمال كبير توفير

 على تحصل أن خاللها من تستطيع واحدة, مظلة

 .الناشرين أمام والحقوق المنافع من مزيد

 الجامعات لمختلف رقمية بيئة توفر أنها كما

 وفي معها, المشتركة البحثية والجهات السعودية,

 لجهة يمكن ال ما والمزايا المنافع من البيئة هذه

 هذه ومن إليه, تصل أن أو به, تقوم أن واحدة

 :المزايا



 المحتوى هذا بإدارة تقوم واحدة, مركزية إدارة•

 .باستمرار وتحديثه الضخم,

 مما ستستفيد جامعة فأي للمنفعة, مشترك تبادل•

 .علمي حقل أي في ,األخرى الجامعات سائر توفره

 اجل من تقييمها, عند الجامعات مكانة تعزيز•

 ثرية, مصادر خالل من وذلك األكاديمي, االعتماد

 .العالميون الناشرون أفضل وينشرها وحديثة,

 تستطيع حير السعودية, الجامعات بين الفجوة ردم•

 التي الخدمة نفس على الحصول الناشئة الجامعات

 .الكبرى السعودية الجامعات عليها تحصل



 عدد أوعية المعلومات بالمكتبة الرقمية السعودية

 

 

 العدد الوعاء نوع

الرسائل الجامعية باللغة 
 االنجليزية

 مليون  3

 ألف  262 عدد الكتب 

 ألف 147 مجلة علمية

إجمالي عدد الكتب 
 العربية

 ألف 43

الرسائل الجامعية باللغة 
 العربية

 ألف  12

 239 قواعد المعلومات



الرئيسة من الصفحة ( المكتبات الرقمية)اختيار 

 نجرانلجامعة 



من هذه ( المكتبة الرقمية السعودية)اختيار ايقونة 

 الصفحة



 :ارشادات الدخول للمكتبة الرقمية 

اسم المستخدم كلمة المرور هما المستخدمان في : ألعضاء هيئة التدريس والموظفين 

 .الدخول على النظام االلكتروني للجامعة

اسم المستخدم هو الرقم الجامعي و كلمة المرور هي رقم   :الجامعة أما لطالب وطالبات 

 .السجل المدني





يكون  Najran Universityمرحباً بك بظهور 

 قد تم الدخول في المكتبة الرقمية



يمكن البحر في قواعد المعلومات بحسب اللغة مثل 

 قواعد المعلومات العربية



 قواعد المعلومات األجنبية أو



 أو الكتب االلكترونية



 أو الرسائل الجامعية



 التصنيف الموضوعيأو 



قواعد يتم عرض نختار التصنيف الموضوعي عندما 

 المعلومات حسب محتواها الموضوعي



 من التصنيف الموضوعي نختار الحاسب



كما يمكن استعراض قواعد المعلومات التي تشتمل 

 على الكتب االلكترونية في تخصص الحاسب



من  IEEE/IEEمثالً نختار قاعدة المعلومات 

 قواعد المعلومات



 تظهر صفحة البحر البسيط ولها عدة خيارات



 computer programingمثالً إذا بحثنا عن 

 في اسلوب البحر البسيط



 نحصل على عدد كبير جداً من النتائج



 أما إذا استخدمنا أسلوب البحر المتقدم 



نالحظ أن عدد النتائج أقل بكثير عن ما كانت عليه 

 في البحر البسيط



نشكركم على حسن املتابعة مع 

 امنياتنا لكم بدوام التوفيق

 لمزيد من المعلومات االتصال على

 بدرالدين شيخ إدريس. د  8098

 سعيد فرحان . أ    8909


