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افتتاحية
تعتبرعمادة شؤون المكتبات الجهة الرسمية التي تعود إليها كليات
الجامعة في مجال توفير مصادر المعلومات المطبوعة والرقمية.
وعمادة شؤون المكتبات بجامعة الباحة تسعى وبخطى ثابتة إلى
تقديم منظومة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل حصول
الباحثين والقراء بيسر وسهولة من خالل نظام إدراة المكتبات
(السيمفوني  )symphonyومن خالل نظام باحث الذي يسهل
الوصول الحر لمصادر المعلومات المتاحة بمكتبات الجامعة ،كما
أن اشتراك الجامعة في المكتبة الرقمية السعودية) (SDLأسهم في
إثراء مصادر المعلومات بالجامعة.
متطلعين إلى متابعة كل جديد في مجال المكتبات ومصادر
المعلومات لتقديم خدمة تحقق تطلعات الباحثين والباحثات من
منسوبي الجامعة ومن خارجها وتسهم هذه الخدمة في الحراك

العلمي والثقافي بالجامعة وبمنطقة الباحة بشكل عام ،والله نسأل
التوفيق والسداد.
عميد شؤون المكتبات
د .عبد الرحمن محمد آل مساعد الشرفي

شعار العمادة
شعار العمادة " إقرأ لترق
إن عمادة شؤون المكتبات بجامعة الباحة تسعى إلى تفعيل شعارها
"اقرأ لترق" من خالل تقديم منظومة من الخدمات المتنوعة
مستثمرة كافة الفرص المتاحة ،ومتجاوزة لكافة العقبات لتسهم في
تحقيق رسالة وأهداف الجامعة بشكل عصري وفاعل؛ لتحقق
تطلعات القيادة الحكيمة ،ولتلبي رغبات وحاجات المواطن السعودي
الكريم سواء من منسوبي الجامعة أو من المجتمع المحلي بما يعود
بالخير على الوطن والمواطن.

نبذة عن عمادة شؤون المكتبات

أوالً  :نشأة العمادة:
تم إنشاء عمادة شؤون المكتبات بجامعة الباحة عام 9241هـ (4002م) حيث
تشرف عمادة شؤون المكتبات فنياً وإدارياً على جميع شؤون المكتبات بجامعة الباحة ،بما
تشمل عليه من مكتبات مركزية وفرعية ،باإلضافة إلى األقسام الفنية وأقسام الخدمات ،كما

أنها المسؤولة عن عملية التزويد السنوي ورسم السياسات العامة للمكتبات بالجامعة وتقوم
العمادة بجميع النشاطات المتعلقة بشؤون المكتبات والمعلومات داخل وخارج الجامعة.
ثانياً :الرؤية
الريادة والتميز في تقديم خدمات مصادر المعلومات المطبوعة والرقمية على مستوى
الجامعات السعودية.
Vision
To achieve pioneer ship and digital sources among Saudi university

ثالثاً :الرسالة:
تسهيل حصول الباحثين على المعلومات بيسر وسهولة من خالل توفير الحديث من
المصادر والمراجع في مختلف التخصصات ومن خالل اقتناء النوادر من الكتب

 التي تسهم في رفع مستوى العملية التعليمية،والمخطوطات ذات القيمة العلمية والتاريخية
.والبحثية للمجتمع األكاديمي والمجتمع المحلي
Mission
To help researcher easily have an access to information through providing the
lasts sources and references in different majors and via getting the rarest books
and manuscripts of academic and historical value which help improve the level
of education and research process in the academic and local communities.

 األهداف:ًرابعا
 االسهام في تحقيق الجودة واالعتماد األكاديمي من خالل توفير مصادر.9
.المعلومات المختلفة واتاحتها بيسر وسهولة
. تفعيل الجانب التقني لتسهيل الحصول على مصادر المعلومات الرقمية والمطبوعة.4
. إتاحة المكتبة للمستفيدين من خارج الجامعة ومن داخلها لتحقيق التعليم المستمر.3
 االسهام من خالل مكتبات الجامعة في دعم الحركة البحثية والتعليمية وتحقيق.2
.مراكز متقدمة للجامعة على مستوى الجامعات السعودية
Objectives
1- To participate in achieving quality and academic accreditation via
providing different information sources and having an access to them
easily .
2- To activate the use of technology to facilitate having an access to digital
and printed source of information.
3- To make libraries available for antral and external user to achieve
continuous education .
4- To participate via university libraries in enhancing education and
research and achieving and advanced level among Saudi universities.

 القيم:ًخامسا
.  الجودة. التطوير. العدالة-

. المسؤوليةValue:
- Quality.
- Development.
- Justice.
- Responsibility.

الهيكل اإلداري لمنسوبي العمادة
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الشؤون االدارية

مهام العاملين بعمادة شؤون المكتبات
أوالً :مهام عميد شؤون المكتبات
 تنظيم العمل في العمادة وتوزيعه على العاملين فيها وتحديد اختصاصات كل
منهم ومتابعة أدائهم وإعداد تقاويم األداء الوظيفي عنهم ومراقبة سير العمل
فيها.
 دعم المكتبة المركزية بالكتب والمراجع والدوريات بصفة مستمرة لكل ما هو
جديد.
 االشراف على جميع المكتبات في الجامعة بما فيا المكتبات الفرعية ومكتبات
األقسام العلمية.
 االشراف على الدراسات والبحوث التي يقوم بها الباحثون والفنيون في شؤون
المكتبات.
 متابعة الدراسات العالمية واإلقليمية والمحلية التي تجري بشأن الكتب
والمكتبات وإدخال الوسائل العصرية لخدمة مكتبات الجامعة ورفع مستوى
األداء والخدمة فيها.
 العمل على توفير مصادر المعلومات التي تلبي احتياجات الخطط الدراسية
لألقسام العلمية ،وتدعم عملية التعليم والتعلم والبحث العلمي.
 تقديم الخدمات المعلوماتية الالزمة في مكتبات الفروع على حسب المعايير
الدولية ومستلزمات الجودة واالعتماد األكاديمي.
 وضع خطة لتدريب المستفيدين (أعضاء هيئة التدريس،والموظفين،والطالب،
والطالبات) على كيفية البحث عن المعلومات واسترجاعها سوا ًء كان ذلك في
قواعد المعلومات التي تشترك فيها الجامعة أو مصادر التي توفرها.
 االشراف على المكتبة االلكترونية ودعمها بكل جديد في عالم الكتب
االلكترونية والمعلومات الرقمية.
 االشراف على قواعد المعلومات وتحديثها بما يتواكب مع تطور العملية
التعليمية.
 االشراف على موقع العمادة االلكتروني وتطويره لكي يكون حلقة وصل بين
العمادة والمستفيدين.
 التنسيق مع نظرائه في الجامعات السعودية وتبادل الخبرة فيما يخص شؤون
المكتبات.
ثانيا ً  :مهام مدير االدارة
-0







الشؤون اإلدارية:
متابعة الضور واالنصراف لموظفي العمادة.
متابعة االجازات االضطرارية والعادية.
رفع المباشرات الخاصة بشؤون الموظفين بعد عودة الموظفين من االجازة.
متابعة االنتدابات الخاصة بالموظفين.
عرض وتوجيه المعامالت االدراية للعميد.
تجهيز العقود اإلدارية.

 عمل جوالت إدارية على المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية.
 متابعة أعمال الصيانة.
 التوقيع على إخالءات الطرف الخاصة بالطالب والموظفين.
 -1الشؤون المالية:
 تدقيق المعامالت المالية.
 مراجعة المعامالت المالية.
 إعداد أوامر التعميد.
 التوقيع على محاضر االستالم.
 رفع المعامالت المالية لإلدارة المالية.
 متابعة صرف المستحقات المالية للعمادة.
 عمل تقارير شهرية للمصروفات.
 اإلشراف على طباعة وتحصيل اإليرادات المالية لمطبوعات المكتبة الجامعية.
 االشراف على متابعة المعامالت المالية.
ثالثاً :مهام مدير الشؤون الفنية
 االشراف على قسم التزويد.
 االشراف على قسم التكشيف.
 متابعة المعامالت الخاصة بتوريد الكتب والمراجع.
 متابعة الشركات الموردة للكتب ومدى التزامها بالتوريدات الخاصة بالكتب.
 استالم الرسائل الجامعة والتأكد من ال CDالمرفق والتوقيع على نموذج االستالم.
 االشراف بشكل غير مباشر على قسم الفهرسة والتصنيف.
 استالم االهداءات من القطاعات الحكومية والخاصة وتوزيعها على المكتبات
الفرعية.
 االشراف على عمليات التبادل بين الجامعات.
 متابعة األمور المتعلقة بخدمات المستفيدين من خدمات مرجعية وعمليات
التصوير.
 االشراف على الجرد السنوي لمحتويات المكتبة.
رابعاً :مهام مدير الشؤون التقنية والمعلوماتية








االشراف على الدعم الفني ألجهزة العمادة والمكتبة المركزية.
االشراف على النظام االلي (نظام سيمفوني) والربط مع السيرفر.
التنسيق مع عمادة تقنية المعلومات.
االشراف على بوابة عمادة شؤون المكتبات.
االشراف على الخدمات االلكترونية المقدمة من قبل العمادة للمستفيدين.
االشراف على أقسام اإلعارة بالمكتبة المركزية والمكتبات الفرعية.
االشراف على قسم التصنيف والفهرسة.

أقسام عمادة شؤون المكتبات
أوالً :قسم التزويد
تعتبر عملية التزويد واحدة من أهم العمليات المكتبة بشكل عام وهي تندرج ضمن
العمليات الفنية وتعد عملية التزويد المبرر األساسي لوجود المكتبة لكونه يوفرمايحتاج
المستفيد من مصادر المعلومات.
ويتم تزويد عبر طرق مختلفة كالشراء واالهداء والتبادل وااليداع وذلك بعد
اختيارها بدقة ،بناء على سياسة اختيار معينة ضمن ميزانية محددة بغرض تنمية
المجموعات المكتبة ،وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.
مهام قسم التزويد:
 -0العمل على تنمية مصادر المعلومات وتوفير المواد المكتبية المختلفة .في مكتبات
الجامعة عن طريق التزويد.
 -1القيام بفرز قوائم الكتب التي ترد من كليات الجامعة والعمل على تكشيفها تالفيا ً
للتكرار.
 -3استالم المواد التي تورد إلى المكتبة عن طريق الشراء أو االهداء أو التبادل ومن
ثم توزيعها على المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية.
 -4إعداد إحصائية متعلقة بالمواد التي زودت مكتبات الجامعة بها.
 -5التنسيق بين قسم التزويد واالقسام األخرى بالعمادة سواء فيما يتعلق بالفهرسة
والتصنيف أو االهداء والتبادل.
ثانياً :قسم الفهرسة والتصنيف
يتولى هذا القسم فهرسة الكتب المحالة إليه من قسم التزويد ،وتعني الفهرسة الوصف
المادي والموضوعي للكتب والمصادر األخرى ،والهدف من الفهرسة محاولة السيطرة
علو المعرفة البشرية وتقديمها موصوفة ومنظمة للدراسين والباحثين لإلفادة منها .وكذلك
تصنيف الكتب وبعض مصادر المعلومات األخرى وذلك بتنظيمها على الرفوف طبقا
لتصنيف (ديوي) العشري ،ونظام عالمي يقسم المعرفة إلى عشرة مجاالت رئيسية .ولقد
وضعت عمادة شؤون المكتبات بجامعة الباحة معايير خاصة بها للفهرسة والتصنيف
أساسا ً لهذه العملية وليكون العمل بشكل مؤسسي ومنظم وهذه المعايير موضحة بعد المهام
المناطة بالقسم.
مهام قسم الفهرسة والتصنيف:
 -0القيام بفهرسة وتصنيف مصادر المعلومات التي ترد إلى القسم طبقا ً لتصنيف ديوي
العشري وقواعد الفهرسة االنجلو أمريكية.
 -1استخدام النظام االلي سيمفوني ()SYMPHONYفي عملية إدخال التسجيالت
الببليوغرافية الذي يعتمد على الحقول البيبليوغرافية المقننة عالمياً.
 -3انشاء التسجيالت الببليوغرافية وتعديلها وضبطها طبقا ً لقواعد الفهرسة المقروءة
آليا ً (.)MARC21

 -4تنمية مهارات العاملين بالمكتبة وطلبة الجامعات وأفراد المجتمع المحلي في مجال
الفهرسة والتصنيف بالتدريب والتطبيق العملي.
معايير سياسة الفهرسة والتصنيف في مكتبات جامعة الباحة
أوالً :معايير صياغة المحتوى:
اعتماد قواعد الفهرسة االنجلو أمريكية ANGLO AMRICAN CATALOGING
 )AACR(RULESفي الوصف الببلوغرافي.
ثانياً :معايير الضبط الموضوعي:
 اعتماد خطة تصنيف ديوي العشري Dewey Decimal Classification
الطبعة المعيارية االصدار 10للكتب العربية  ،واالصدار  11للكتب اإلنجليزية.
 االلتزام باضبط االستنادي وتحقق رؤوس الموضوعات أسماء المؤلفين والهيئات.
 إختيار رؤوس الموضوعات الدقيقة والمناسبة لمحتوى الوعاء.
 اعتماد رؤوس موضوعات الفهرس العربي الموحد.
 اعتماد رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس  library of congressللكتب
اإلنجليزية ،وكذلك رؤوس موضوعات المكتبة الطبية.
 بالنسبة لرؤوس الموضوعات أن التقل رؤوس الموضوعات عن عدد  1رأس
موضوعات مقننة من الفهرس العربي الموحد.
 اعتماد أرقام تصنيف الفهرس العربي الموحد مع مراعاة الدقة في أرقام التصنيف.
ثالثاً :معايير تسمية المحتوى:
 اعتماد شكل الفهرسة المقروءة آليا ً machine readable cataloging( )MARCإلنشاء التسجيالت الببلوغرافية وتبادلها.
 اعتماد بنية واحدة STRUCTUREلهيكل التسجيلة الفاتح  LeaderالدليلDirectoryوالتيجان والحقول
(.TAGS&FIELDS )MARC 21
رابعاً :اإلجراءات العملية لتشغيل النسخ (بناء االوعية)






سيتم تخصيص باركود خاص بكل شركة أو مؤسسة ومطبوع عليه شعار الجامعة.
الباركود الخاص بكم يتكون من  01خانات وتبدأ من الرقم ()1111111111
بالتنسيق مع عمادة شؤون المكتبات.
يتم طباعة عدد  1باركود لكل كتاب يوضع األول أسفل يمين ظهر صفحة الغالف،
ويوضع الثاني أسفل يمين ظهر الكتاب أيضا ً مع وضع الصق شفاف عليه هذا
بالنسبة للكتب العربية أما الكتب اإلنجليزية فتكون عملية وضع الباركود بالعكس.
وضع شريحة  RADIO FREQUENCY IDANTIFICATIONعلى
غالف الكتاب من الداخل للجهة األخرىالمالصقة لصفحة العنوان وبرمجته ليكون
جاهز للعمل.
وضع الشريط اآلمن ( )STRIPSوسط الكتاب للحفاظ على مقتنيات المكتبة.

 وضع أرقام االستدعاء على كعب الكتاب بمسافة (0سم تقريبا ً من األسفل) لكل
كتاب ،ووضع الصق شفاف عليه ،مع وضع آخر بصفحة العنان تحت العنوان من
ناحية اليسار.
 بالنسبة للمطبوعات الحكومية يرمز لها بالرمز (م .ح) والمطبوعات الخاصة
بالرمز (م.خ) يوضع الرمز في أعلى كعب الكتاب.
 بالنسبة للمراجع العربية يتم وضع حرف م أعلى كعب الكتاب.
 بالنسبة للمراجع األجنبية بتم وضع حروف ( )REEعلى كعب الكتاب.
خامساً :عالمات الترقيم والمسافات بتسجيلة مارك:
 استخدام عالمات الترقيم المعيارية المعروفة لتفسير البيانات. وضع مسافة واحدة بين حروف كتر بالنسبة للكتب اإلنجليزية.سادساً :معايير صياغة رقم االستدعاء:
-0
-

-1
-3



اختيار حروف رقم االستدعاء:
عندما يكون المدخل بالمؤلف شخص تكون حروف (الحرف األول من العائلة
للمؤلف ،والحرف األول من االسم األول للمؤلف ،والحرف األول من العنوان).
عندما يكون المدخل بالعنوان تكون الحروف (الحرف األول والثاني من الكلمة
األولى من العنوان ،والحرف الثالث من الكلمة الثانية عندما يكون المدخل هيئة
رسمية تكون الحروف (الحرف األول من الكلمة األولى من اسم الهيئة والحرف
الثاني من الحقل الفرعي  bإن وجد وأن لم يوجد الحقل الفرعي يكون الحرف
األول من الكلمة الثانية والحرف الثالث من الكلمة األولى من العنوان.
عدم اعتبار أداة التعريف (ال) من الحروف األول للكلمة ،وأيضا ً عدم اعتبار
حروف الجر والظروف هي الكلمات األولى للعنوان.
عدم اعتبار كلمات (ابن ،أبو ،وال ومشابهها) من أصل اسم المؤلف وال يأخذ منها
في الكتر.
بيانات أرقام االستدعاء(:المواد).
بتم كتابة رقم االستدعاء (رقم الطلب كما هو في النظام) مكانه المخصص.
بتم اختيار المكتلة المرسل اليها الكتاب سواء كانت المكتبة المركزية أو أحد
المكتبات الفرعية بما يتطابق مع رقم الباركود مع الكتاب المرسل اليه المكتبة في
النظام.
بالنسبة للكتب اإلنجليزية تتبع نفس الخطوات إضافة الى:
يتم تسجيل رقم التصنيف أوال ثم مسافة ثم الحروف بدون مسافة بالنسبة للكتب
األجنبية.
في حال تسجيل مجلد (مراجع) تكون الصيغة عند أضافة رقم باركود أو رقم المادة
نختار مرجع لعملية فرزه من الكتب العادية.
طباعة أرقام االستدعاء:
بالنسبة للكتب العربية واالنجليزية:
كتا بة أرقام االستدعاء على كل الكتب العربية واالنجليزية كما هو موضح بالنموذج
(أرقام انجليزي).
بالنسبة للكتب العربية:

 تطبع األرقام بنوع الخط ( )Tahomaحجم الخط ( )11عريض أو حسب حجمكعب الكتاب.
 تطبع حروف الكتب بالغة العربية تطبع حروف الكتر بنوع الخط (  )PT BOLD HEADINGبحجم خط ()11أو حسب حجم كعب الكتاب.
 حروف الكتر هي عبارة عن ثالثة حروف: -0الحرف األول من الكتر هو الحرف األول من اسم عائلة المؤلف
 -1الجرف الثاني من حروف الكتر هو الحرف األول من االسم األول للمؤلف
 -3الحرف الثالث من الكتر هو الحرف األول من العنوان.
 بالنسبة للكتب اإلنجليزية:
 تطبع األرقام بنوع الخط (  )Tahomaحجم الخط ( )11عريض أو حسب حجمكعب الكتاب
 تطبع حروف الكتر باللغة اإلنجليزية تطبع الحروف بنوع الخط (  )Tahomaحجم الخط ( )11عريض أو حسب حجمالكعب
 وضع مسافة واحدة بين حروق الكتر بالنسبة للكتب اإلنجليزية حروف الكتر هي عبارة عن ثالثة حروف: -0الحرف األول من الكتر هو الحرف األول من اسم عائلة المؤلف
 -1الحرف الثاني من الكتر هو الحرف األول من االسم األول للمؤلف
 -3الحرف الثالث من الكتر هو الحرف األول من العنوان
نموذج طباعة رقم االستدعاء للكتب العربية
311.101
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نموذج طباعة رقم االستدعاء للكتب األجنبية
A B C 311.101

ثالثاً :قسم اإلعارة وخدمات المستفيدين
تعرف اإلعارة بأنها عملية تسجيل مصادر المعلومات الستخدامها خارج المكتبة أو مركز
المعلومات لمدة زمنية محددة ،وتعد اإلعارة من أهم الخدمات التي تقدمها المكتبات
للمستفيدين ،وبها يقاس فعالية المكتبة وغالبها يشرف عليه موظف يقوم بتسجيل المادة قبل
إخراجها للمستعير والتاكد منها في حال ارجاعها من قبل المستفيد ويلحق بذلك خدمة
اإلعارة االلية الذاتية بحيث يستطيع المستعير تسجيل الكتب أو تجديد اإلعارة بنفسه دون
الرجوع للموظف المختص في المكتبة وقد وضعت عمادة شؤون المكتبات لوائح خاصة
بها تنظم عملية اإلعارة:
مهام قسم اإلعارة وخدمات المستفيدين:
-0
-1
-3
-4
-5
-6
-7

إخراج المادة المعارة التي يطلبها المستفيد خارج المكتبة لقراءتها في بيته أواي
مكان اخر.
التجديد للمادة المستعارة والتي انتهت مدة اعارتها وال يزال المستعير بحاجة لها
وعادة تسمح العمادة بتجديد الكتاب نفسه مرة واحدة ويمكن أن تتم خدمة التجديد
عن طريق االنترنت
حجز الكتب عند استرجاعها لبعض المستفيدين الذين هم بحاجة ملحة إليها
متابعة المواد المتأخرة وتذكير المستعيرين بذلك عن طريق االتصال بهم عن
طريق الهاتف
الرد على استفسارات زوار المكتبة من الطالب والباحثين عند الزيارة المباشرة
تعريف المستفيدين بالطريقة المثلى للبحث في الفهارس االلية
تعريف الطالب الجدد بمرافق المكتبة المركزية واللوائح واألنظمة الخاصة
والخدمات التي توفرها المكتبة.

الشروط والقواعد المنظمة لإلعارة وللخدمات المقدمة في مكتبات جامعة الباحة
 -0تفتح المكتبة من الساعة ( )7.31صباحا ً وحتى الساعة ( )1.31ظهراً ،فترة الدوام
الرسمي.
 -1يجب اإلطالع على الوسائل اإلرشادية وقراءة التعليمات وشروط الخدمات جيدا ً
وااللتزام بها
 -3يجب إبراز البطاقة الجامعية أو إثبات الهوية عند الدخول وحين طلبها من الموظفين
المختصين.
 -4تسجيل بيانات المستفيد كاملة في سجل الزيارة.
 -5وضع األغراض الشخصية في المكان المخصص لها؛ ويحمل المستفيد األغراض
الثمينة معه والمكتبة غير مسؤولة عن فقدانها.

 -6عرض ما يحمل المستفيد من مصادر معلومات خاصة عند دخول المكتبة ،والتى
تخضع للتفتيش عند الدخول والخروج.
 -7يمنع تناول المشروبات واألطعمة بكافة أنواعها فيمكتبات الجامعة.
 -8يمنع منعا ً باتا ً التدخين داخل مكتبات الجامعة.
 -9يمنع حمل أي أشياء تسبب خسائر لمواد المكتبة مثل :الحبر والكبريت والشموع
والمقصات واألمواس والسوائل.
 -01ما يمنع داخل الحرم الجامعي يمنع داخل جميع مكتبات الجامعة.
 -00المحافظة على نظام ونظافة المكتبة وعدم رمى النفايات كالمناديل واألوراق داخل
المكتبات أو في ممراتها الخارجية.
 -01الهدوء التام داخل المكتبة ،والتحدث عند الضرورة بصوت خافت.
 -03الجلوس بالطريقة الالئقة عند طاوالت اإلطالع أو الخلوات واحترام الذوق العام.
 -04ال يسمح بتحريك األثاث واألجهزة واألدوات والمحافظة على نظافتها وعدم الكتابة
عليها.
 -05عند المذاكرة الجماعية يجب اإللتزام بالهدوء.
 -06يجب ترك الكتب على الطاوالت بعد االنتهاء منها وعدم ردها على األرفف.
 -07يجب التأكد من إتمام إجراءات االستعارة قبل مغادرة المكتبة .وعدم محاولة الخروج
بأي كتاب قبل استعارته.
 -08يمنع العبث بالكتب سواء بتمزيقها أو نزع صفحات منها أو التأشير عليها أوالكتابة
عليها.
 -09يسمح باستخدام خلوات البحث ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا فقط
عند الضرورة.
 -11ال يسمح بتشغيل أجهزة المكتبة التقنية أو الكهربائية (مفاتيح إضاءة .مراوح .مكيفات.
وحاسبات  ...وغيرها) إال من خالل موظفي المكتبة.
 -10يسمح باستخدام الحاسب المحمول داخل المكتبة ألغراض البحث والدراسة مع
اشتراط عدم رفع صوت المواد المسموعة.
 -11عدم إجراء المكالمات الهاتفية داخل المكتبة حتى ولو بصوت خافت.
 -13يمنع استخدام الجوال أو الكاميرات الخاصة لتصوير مقتنيات مكتبات الجامعة.
 -14ال يسمح بالدخول للمواقع الترفيهية والمحظورة بكافة أشكالها عن طريق األجهزة
الخاصة أو األجهزة المتوفرة بالمكتبة.

 -15تمنح ساعتين ( )1ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا الستخدام المكتبة
االلكترونية  ،وساعة واحدة لبقية المستفيدين .ثم تجدد الفترة الزمنية إن لم يوجد طلب
عليها.
 -16يجب االلتزام بالزمن المحدد وبتوجيهات الفني المسؤول عن األجهزة وال يستخدم
الفالش إال بإشرافه ويرجع اليه عند مواجهة أي مشكلة.
 -17عدم االساءة للعاملين بالمكتبة وتنفيذ التوجيهات واإلرشادات وطلب المساعدة عند
الحاجة
 -18توضع المقترحات والمالحظات والشكاوى في صندوق المقترحات أو تقدم عبر ايميل
المكتبة.
 -19يحق لكل منسوبي الجامعة اإلستعارة وفق الشروط المحددة بدرجات متباينة من حيث
عدد المواد والفترة الزمنية كما يلي:
 يعار عضو هيئة التدريس عشرة ( )01كتب لمدة ستين ( )61يوماً.
 يعار طالب الدراسات العليا بالجامعة سبعة ( )7كتب لمدة ثالثين ( )31يوماً.
 يعار طالب الجامعة لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم خمسة ( )5كتب لمدة خمسة
عشر ( )05يوماً.
 يعار منسوب الجامعة (موظف وغيره) خمسة ( )5كتب لمدة خمسة عشر ()05
يوماً.
 -31تتاح اإلعارة بالمكتبة المركزية لجميع المستفيدين .وتقتصر اإلعارة في كل مكتبة
فرعية على منسوبيها فقط.
 -30ال تتم إعارة أي كتاب إال ببطاقة الشخص نفسه.
 -31ال يسمح بإعارة بعض المواد؛ كالمراجع-الرسائل العلمية-المخطوطات والكتب
النادرة-الدوريات والسالسل العلمية-الكتب المجزاة (اجزاء)-الكتب ذات النسخة الواحدة-
المواد غير الورقية (أشرطة-أفالم-مصغرات-أقراص والموسوعات والمعاجم والخرائط
واالطالس واالدلة وما في حكمها).
 -33يحق للمستفيد تجديد اإلعارة لفترة أخرى ولمرة واحدة فقط ،إذا لم تكن المادة مطلوبة
لمستفيد أخر.
 -34يجوز للمكتبة حق استدعاء المادة المعارة قبل إنتهاء مدة إعارتها إذا دعت الحاجة
لذلك في مدة أقصاها ثالثة أيام.

شروط اإلهداء:
 التقبل المواد المهداة بلغات أخرى غير العربية واإلنجليزية. ال تقبل المواد المهداة التالفة ماديا (سيئة االستخدام ,ممزقة ,ناقصة...وغيرها). ال تقبل المواد المهداة قديمة المعلومات أو الطبعات. ال تقبل المواد المهداة المكرره والتي تمتلك المكتبة نسخ منها. ال تقبل المواد المهداة المحظورة من قبل الدولة. ال تقبل المواد المهداة التي تخالف العقيدة واألخالق. ال تقبل المواد المهداة بشروط مسبقة تفرض على الجامعة. ال تقبل المواد المهداة التي تتعارض مع سياسة تزويد المكتبةرابعاً :قسم الرسائل الجامعية:
يسعى هذا القسم إلى تنمية الرسائل الجامعية بالجامعة حتى ييسر للباحثين من أعضاء هيئة
التدريس وطالب الدراسات العليا مايحتاجون إله في هذا الشأن ،وهي متوفرة في مجلدات
على أقراص.
مهام قسم الرسائل الجامعية:
-0استالم الرسائل الجامعية من طالب الماجستير والتأكد من وجود الرسالة الكترونيا ً
-1ختم ورقة اخالء الطرف عند استالم النسخ المطلوبة والنسخة االلكترونية.
-3توزيع الرسائل الجامعية الورقية على المكتبات الفرعية.
خامساً :قسم تقنية المعلومات والدعم الفني:
يهدف القسم إلى تعميق الحقائق العلمية وتوظيفها في خدمة المكمتبة عن طريق التطور
التقني إلستخدام شبكات اتصال الحاسب وخاصة شبكة االنترنت العالمية واالستفادة من
مهارات البحث عن المعلومات وعرضها لخدمة المكتبة من خالل الفهرسة والتصنيف
والتزويد وتنمية المجموعات وقواعد المعلومات التي تخدم مجتمع المكتبة اإلضافة إلعداد
البرامج الداخلية لألقسام في المكتبة والمتابعة الفنية والتقنية للشبكة الداخلية للمكبة وتعزيز
المهارات التدريبية للموظفين وتقديم جميع الخدمات الفنية والتقنية لمجتمع ورواد المكتبة
واالشراف على موقع المكتبة.

مهام قسم تقنية المعلومات:
-0
-1
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

ادرة النظام األلى (سيمفوني) وسنتحدث عنه بشيء من التفصيل
متابعة وإدارة السيرفر الخاص بعمادة شؤون المكتبات
انشاء أسماء مستخدمين وكلمة المرور والصالحيات بناء على طبيعة عمل كل
موظف بالقسم
حل أي مشكلة تقنية وفنية تتعلق بالنظام
متابعة صيانة األجهزة الخاصة بعمادة شؤون المكتبات
التنسيق مع مركز تقنية المعلومات والدعم الفني باألمور التقنية والفنية
عمل التقارير المطلوبة من النظام
متابعة بوابة المكتبة الرقمية
إدارة البوابة االلكترونية الخاصة بعمادة شؤون المكتبات وهي جزء من بوابة
جامعة الباحة.

النظام اآللي (سيمفوني) المستخدم في عمادة شؤون المكتبات
نظام سيمفوني  symphonyواألخير يعتبر من أحدث نظم المعلومات والمكتبات وتقنياته
مبنية على المعايير العالمية مع نظام حماية المقتنيات والمعلومات ويجمع النظام الجديد بين
أفضل خصائص ومميزات النظامين األكثر انتشارا ً في العالم نظام ( يونيكورن ونظام
األفق) ويعتمد نظام سيمفوني على تكنلوجيا تعدد الطبقات المعتمد بنظام يونيكورن مضيفا ً
إليها أهم الخصائص والمميزات التي طرحت ألول مرة في نظام األفق  8.1وشكلت نقلة
نوعية في الخدمات التي تقدمها أنظمة إدارة المكتبات حيث السهولة والمرونة الفائقة في
التعامل مع كافة أنواع أوعية المعلومات.
ومن بعض أهم مميزات النظام:
 -0الخدمة الموجهة نظام قابل لالمتداد والتوسع والذي يمد بالمرونة لتلبية احتياجات
متنوعة.
 -1برمجيات العميل والعاملين المبنية على جافا لكل األنظمة الفرعية.
 -3واجهة العميل والعاملين مبنية بتقنية جافا متعددة االستخدامات مما يجعل االمر
سهال لتحسين وتطوير البرامج بمرور الوقت
 -4واجهات العميل والعاملين مبينة على الويب
 -5واجهات جديدة لكل من العميل والعاملين والتي تدعم أكثر وظائف اإلعارة الحرجة
والفهرسة والتقارير.
 -6دعم لنظام إدارة قواعد البيانات العالقية أوراكل
 -7تقنية إدارة قواعد البيانات العالقة القوية تزود بتخزين قياسي للبيانات الشفرة
الموحدة االلتزام وأكثر من ذلك.
 -8أدارة نظام المكتبة المتكاملة الشامل وحلول معدل اإلنتاجية
 -9تقديم الوظائف األساسية لنظام مكتبات متكامل لكل من اإلعارة والفهرسة وضبط
الدوريات والتزويد باإلضافة إلى مدى واسع من الحلول األخرى
 -01خدمة التوصيل

 -00تسجيل المستفيد عبر االنترنت سهولة وتسجيل المستفيدين الجدد
 -01للتسجيل عبر بوابة المكتبة لحصول على الخدمات والمعلومات مما يتيح لهم
االستفادة الفورية من المكتبة
 -03اإلعارة السريعة تتيح األجهزة المحمولة باليد لموظفي المكتبة حرية تنفيذ
إجراءات اإلعارة اليومية باإلضافة إلى المشاريع الكبيرة للجرد
 -04تقارير قياسية أكثر من  311تقرير وبرامج نفعية معيارية تغطي معظم متطلبات
المكتبة من تقارير.

مكتبات الجامعة
المكتبات المركزية والفرعية التابعة لجامعة الباحة:
أوالً :المكتبات المركزية
 -0المكتبة المركزية(طالب)
 -1المكتبة المركزية(طالبات)
ثانيا :المكتبات الفرعية
 -0مكتبة المجمع األكاديمي ببهر (طالبات)
 -1مكتبة كلية الطب(طالب)
 -3مكتبة الكليات الصحية (طالب)
 -4مكتبة كلية التربية (طالب)
 -5مكتبة كلية التربية (طالبات)
 -6مكتبة كلية العلوم واآلداب ببلجرشي (طالب)
 -7مكتبة كلية العلوم واآلداب ببلجرشي (طالبات)
 -8مكتبة كلية العلوم واآلداب بالمخواة (طالب)
 -9مكتبة كلية العلوم واآلداب بالمخواة (طالبات)
 -01مكتبة كلية العلوم واآلداب بالمندق (طالب)
 -00مكتبة كلية العلوم واآلداب بالمندق (طالبات)
 -01مكتبة كلية العلوم واآلداب بقلوة مشتركة (طالب) و (طالبات)

محتويات مكتبات جامعة الباحة لعام 9331-9341هـ
عدد
العناوين

عدد
النسخ

المكتبة

المركزية (بنين)

30.673

المركزية (بنات)

05.175

مكتبة كلية الطب
مكتبة كلية الكليات الصحية والصيدلة
مكتبة المجمع االكاديمي ببهر
مكتبة كلية التربية(بنين)

397
149
0.938
04.660

مكتبة كلية التربية ببني سار (بنات)

3.511

مكتبة كلية العلوم واآلداب ببلجرشي
(بنين)
مكتبة كلية العلوم واآلداب ببلجرشي
(بنات)
مكتبة كلية العلوم واآلداب بالمخواة
(بنين)
مكتبة كلية العلوم واآلداب بالمخواة
(بنات)
مكتبة كلية العلوم واآلداب بالمندق
(بنين)
مكتبة كلية العلوم واآلداب بالمندق
(بنات)
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مكتبة كلية العلوم واآلداب بقلوة مشترك
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المكتبة الرقمية السعودية ( )SDLبجامعة الباحة
تشترك جامعة الباحة في المكتبة الرقمية السعودية ( )SDLوتوفرهذه المكتبة الرقمية
لجميع الجامعات السعودية مظلة واحدة ،تقوم من خاللها بالتفاوض مع الناشرين المحليين
والعالميين ،وفي هذا توفير كبير للمال وللجهود ،ومن خالل هذا التكتل تحت مظلة واحدة،
تستطيع من خاللها أن تحصل على مزيد من المنافع والحقوق أمام الناشرين .كما أنها توفر
بيئة رقمية لمختلف الجامعات السعودية ،والجهات البحثية المشترك معها ،وف هذه البيئة
من المنافع والمزيا ماال يمكن لجهة واحدة أن تقوم أو أن تصل اليه ومن هذه المزايا:
 إدارة مركزية واحدة ،تقوم بإدارة هذا المحتوى الضخم ،وتحديثه باستمرار تبادل
مشترك للمنفعة ،فأي جامعة ستستفيد مما يوفره سائر الجامعات ألخرى ،في أي
حقل علمي
 تعزيز مكانة الجامعات عند تقيمها ،من أجل االعتماد األكاديمي ،وذلك من خالل
مصادر ثرية ،وحديثة وينشرها أفضل الناشرون العالميون
 ردم الفجوة بين الجامعات السعودية حيث تستطيع الجامعات الناشئة الحصول على
نفس الخدمة التي تحصل عليها الجامعات السعودية الكبرى
وتسعى عمادة شؤون المكتبات بجامعة الباحة من خالل اشتراكها بالمكتبة الرقمية
السعودية إلى استثمار المحتوى الضخم لهذه المكتبة وتحتوي المكتبة الرقمية السعودية
وتحتوي المكتبة الرقمية السعودية على:
 089قاعدة بيانات في مختلف أفرع المعرفة يندرج تحتها ما يلي:
 سبعة مليون ورقة بحثية وتقرير علمي.  691ألف كتاب الكتروني.  061ألف مجلة علمية محكمة. سبعة ماليين صورة علمية ووسائط متعددة.المجموع الكلي لمحتوى المكتبة الرقمية السعودية قرآبة مئتي مليون ،واالشتراك في
المكتبة الرقمية مجاني للباحثين والباحثات من أساتذة الجامعة وطالبها.

منجزات ومناشط عمادة شؤون المكتبات لعام 9331-9341هـ
 -0إقامة معرض الكتاب الرابع بالمدينة الجامعية متضمنا ً الفعاليات الثقافية التالية:
عنوان المحاضرة
دور المملكة العربية السعودية في تحقيق
السالم العالمي
رؤية المملكة  : 1131أصالة وتفاعل مع
العصر
الطالب الجامعي والتحديات المعاصرة

اليوم والتاريخ
المحاضر
االثنين
معالي السفير علي عواض
0441/6/11هـ
عسيري
الثالثاء
د .سعيد االفندي
0441/6/10هـ
االربعاء
أ.د فريد علي الغامدي
0441/6/11هـ
دور المكتبات الرقمية في تعزيز جودة الحياة
الخميس
د .سعود الصالحي
في ضوء رؤية المملكة  1131تجربة
0441/6/13هـ
المكتبة الرقمية
 -1نقل المكتبة المركزية (بنين) للمدينة الجامعية.
 -3المشاركة بمعرض في حفل استقبال الطالب المستجدين.
 -4المشاركة بجناح في معرض جامعة الملك خالد الثامن عشر للكتاب.
 -5إعادة تأهيل مكتبة كلية العلوم واآلداب بالمخواة (بنين).
 -6إعادة تأهيل مكتبة كلية العلوم واآلداب بالمندق (بنات).
 -7تعشيب وفهرسة عدد ثمان مكتبات فرعية.
 -8تدريب طالب وأساتذة كلية الطب على قواعد المعلومات الرقمية.
 -9تزويد مكتبات الجامعة المركزية والفرعية بعدد()173عنوان وعدد( )3.368نسخة.

 -01تنظيم زيارات طالبية للمكتبة المركزية.
 -00إقامة فعاليات المقهى الثقافي بغابة رغدان وهذه الفعاليات كالتالي:
الفعالية
حكايتي مع النبات

المشاركون
أ.د أحمد قشاش

األدب واالدباء في منطقة الباحة

اإلستاذ حسن الزهراني

الشعر الشعبي في ذاكرة الشعراء

د.محمد الشدوي
األستاذ محمد بن حوقان

"أسماء منسوبي عمادة شؤون المكتبات ومكتبات الجامعة المركزية والفرعية"
االسم
د.عبدالرحمن بن محمد الشرفي
د .مقبولة الزهراني

الوظيفة
عميد شئون المكتبات
وكيل عمادة شؤون المكتبات
بشطر الطالبات
مدير إدارة عمادة شؤون
المكتبات
رئيس قسم اإلعارة
أمين مكتبة (مركزية بنين)
أمين مكتبة (مركزية بنين)
أمين مكتبة كلية الطب
أمين مكتبة كلية بلجرشي
أمين مكتبة كلية المخواة

فيصل صالح الغامدي
محمد بن عبدالله الزهراني

أمين مكتبة كلية العلوم
مدير المكتبة المركزية

خالد بن محمد الزهراني

أمين مكتبة كلية العلوم واآلداب
بالمندق
مشرفة المكتبة المركزية بنات
أمينة مكتبة المجمع األكاديمي
ببهر
أمينة مكتبة المجمع األكاديمي
ببهر
المكتبة المركزية بنات
المكتبة المركزية بنات
المكتبة المركزية بنات

سعود بن علي الشمراني
عبدالمحسن بن علي فالته
سعيد بن محمد الزهراني
عبدالعزيز بن منصور الغامدي
عاصم سعيد الزهراني
محمد بن ناصر الغامدي
عبدالرحيم بن غدران العمري

د .حنان عبدالماجد بابكر
أريج حنش عتيق الزهراني
أحالم احمد إبراهيم العامر
نجمة علي احمد الزهراني
عزيزة سعد مطر الزهراني
مرزوقة عبدالواحد الحسن
نجمة خضر احمد الزهراني

أمينة مكتبة المجمع األكاديمي
ببهر
المكتبة المركزية بنات

شريفة حمدان صالح الغامدي

أمينة مكتبة المجمع األكاديمي
ببهر
أمينة مكتبة كلية التربية بني سار
أمينة مكتبة العلوم واآلداب بكلية
المندق
أمينة مكتبة العلوم واآلداب بكلية
المندق
أمينة مكتبة العلوم واآلداب
بالمخواة
أمينة مكتبة العلوم واآلداب
ببلجرشي
أمينة مكتبة العلوم واآلداب
ببلجرشي

دالل محمد علي البشيري

عائشة علي محمد الزهراني
عزة سعيد خاطر الزهراني
سارة مساعد عيدان الزهراني
ابتسام سعيد عبدالله الغامدي
غزيل علي محمد الغامدي
سميرة عبدالله سعيد الغامدي

االيميل
Akmkn1420@gmail.com
mshzahrani@bu.edu.sa

الجوال
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