
وحدة شؤون المكتبات

وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي
كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران

القواعد السلوكية داخل المكتبة

ساعات عمل المكتبة

تواصل معنا

 األحد - الخميس ٣٠ :٧ صباحًا - ٤:٠٠ مساًء

كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران
 المملكة العربية السعودية

االستعارة

 امتيازات االستعارة

البطاقة الجامعية او  -يجب على جميع رواد المكتبة إظهار 
 بطاقة عضوية المكتبة عند طلبها من قبل موظفي المكتبة.

التام والنظام داخل المكتبة .   يجب المحافظة على الهدوء 

        االلتزام بمواعيد فتح وإغالق المكتبة.

أو إساءة استخدام مواد او اإلضرار   -التسبب في إتالف 
أو إزالة أو تمزيق الصفحات  الكتابة   المكتبة عن طريق 

أو غير ذلك يعرض المستفيد للمسؤولية  الشرائح األمنية 
والمحاسبة.

    يمكن استخدام الهاتف المحمول في المكتبة بشرط أن ال
ازعاج لمستخدمي المكتبة . يسبب 

   يمكن تناول المشروبات محكمة االغالق مع ضرورة
المحافظة على نظافة المكان.

يسمح باستعارة جميع الكتب من المجموعات العامة.
الى ثالث فئات:  تنقسم مجموعات المكتبة 

     مواد مرجعية
       مواد محجوزة

     مواد لالستعارة

 ال يسمح باستعارة المواد المرجعية والمحجوزة وإنما
يمكن االستفادة منها داخل المكتبة.

 يمكن للمستفيد تجديد اإلعارة مرتين بشرط أال يكون هناك
الكتاب من قبل مستفيد آخر.   طلب على 

التي  تعد اإلعارة من أهم الخدمات األساسيـــــــة 
 تقدمها وحدة شؤون المكتبات لحصول جميع
 المستفيــــــدين ما يحتاجون إليــــــــــــه من مصادر

معلومات يمكن إعارتها.

الفئة

طالب و طالبات

التدريس  أعضاء هيئة 
والمحاضرون
  والمعيدون

الكلية  منسوبي 
المستفيدين

الكلية   من خارج 

٤ كتب

١٠ كتب

٤ كتب

 أسبوعين
(١٤ يوم)

فصل دراسي واحد
(١٢٠ يوم)

 أسبوعين
(١٤ يوم)

 عدد الكتب المسموح  مدة االستعارة
باستعارتها

( الجمعة و السبت & العطل الرسمية )مغلقة
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الرؤية
التعليــــــم ومساندة البحث التطـــــــور فــــي   تحقيـــــق 
الى المعلـــــــــــومات اتاحــــــة الوصــــــــــول   العلمي عبر 
التعليميـــــة والبحثية  المختلفة لتلبيــــــة االحتياجات 
الكليــــــــة التدريس والطالب فــــــي   ألعضاء هيئـــــــــة 

 والباحثين من خارجها.

الرسالة
 توفر وتطور وحدة شؤون المكتبات موارد المكتبة
 من خالل الطــــــرق المعتمـــــــدة وتقـــــــدم الخدمات
التعليمية  المعلوماتية لتصبح شريكًا في العملية 
والبحثية وفق أفضل معايير الجودة األكاديميـــــــــة.

نظام إدارة المكتبة

ي النظام  على عدد من النظم الفرعية التالية:  يحتو

(KOHA)تستخدم وحدة شــــؤون المكتبات نظام كوها
آلي متكامـــــــــــــــــــل إلدارة المكتبـــــــــــــــة   وهــــــــــــــو نظام 
 ومقتنيـــــــاتهـــــــا بإمكانيات متطورة  و يتولى جميـــــــــــع
الفنيــــــــة واإلداريــــــــــــــــــــة الالزمة الحتياجات  العمليات 
اللغة العربيــــــــــــة و النظام يدعم   المكتبــــــــــــة،  كما أن 

 اللغة اإلنجليزية.
الدوليـــــــة في مجال النظام مــــــع المعاييـــــــر   يتوافـــــق 
 المكتبات ونظـــــــــم استرجاع المعلومات وقواعــــــــــــد
الببليـــــــوجرافيـــــــــــة مثل ( قالب الفهرســـــــــــة  البيانات 

 مرافق المكتبة

٢- منطقة القراءة و االطالع:

 ٣- منطقة البحث العلمي:

١- منطقة الحاسب اآللي:
آلي موصلـــــــة ي المكتبة على أجهـــــــــــزة حاسب   تحتــــو
 بشبكـــــــــة اإلنترنت والتــــــــــــــي بواسطتهــــــا يتمكـــــــن
البحث بفهرس المكتبــــــة و قواعد  المستفيدين من 
 البيانات ، كما يمكــــن للمستفيـــــــدين إحضار أجهــــــزة
 الحواسيب ( الشخصية المحمولة ) واستخـــــــدامها
انحاء المكتبة من خالل ال  لتوافر شبكة االنترنت في 

 تتوفر بالمكتبـــــــــــــة منطقـــــة مخصصـــــــــــــــة للقراءة
ي والجماعي لغرض الفــــــــــــرد  واالطالع لالستخـــــدام 

الدراسة داخل المكتبة.

 تتوفر بالمكتبة منطقة مخصصـــــــــة لبرامج و أدوات
البحثية ألعضاء هيئة  البحث العلمي تدعم األنشطة 

التدريس والطالب والموظفين.

خدمات المكتبة
مقتنيات المكتبة

الكتب
الدوريات (المجالت و الصحف)

الكتب المرجعية
الرقمية السعودية) المصادر اإللكترونية (المكتبة 

الكتب المحجوزة
CD المواد الغير ورقية: األقراص الممغنطة واألشرطة

البحثية التخرج  مشاريع 

 الخدمة المرجعية
خدمة االستعارة

الجارية خدمة اإلحاطة 
التبادلية بين المكتبات خدمة اإلعارة 

 خدمة الطباعة و التصوير
التوجيه واإلرشاد  خدمة 

األهداف
 توفير مصادر المعلومات المطبوعة واإللكترونية

اليها البيانات وتيسير سبل الوصول   وقواعد 
واالستفادة منها.

البيئة المناسبة للدراسة والبحث. توفير 
آلية تقديم الخدمات المكتبية  تطوير 

والمعلوماتية.
التدريب والوعي المعلوماتي الالزم ألعضاء  تقديم 

التدريس والطالب. هيئة 
البحث العلمي.  تقديم الدعم في مجال 

آليا  MARC 12  وقوائم رؤوس الموضوعات المقروءة 
البيانات).  وبروتوكولZ39.50   لتبادل 

الفهرس اآللي للمكتبة
 النظام الفرعي لالستعارة والحجز

الفرعي للفهرسة النظام 
الفرعي للتزويد النظام 

النظام الفرعي إلدارة المستفيدين
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