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تقديم
ال يوجد من يقدر دور وأهمية المكتبات 
التي  والمجتمعات  الشعوب  ســوى 
تعيش حياة قوامها العلم، نظرًا التصال 
اتصااًل، وثيقًا  الثقافية، والعلمية  حياتها 

والكتب. بالمكتبة، 

أداة  تعد  المكتبات  إن  القول  ونافلة 
من أهم األدوات التي يمكن االستعانة 
بها في نشر الثقافة بين أفراد المجتمع. 
من  المكتبة  تقتنيه  مــا  ــال  خ فمن 
من  وغيرها  الرقمية  والمصادر  الكتب 
الموارد التي تعين على كسب المعرفة 
على  المواطنين  تساعد  أن  يمكن 
والثقافة  الفكر  بمصادر  دومًا  االتصال 
للمعارف;  المختلفة  بالنواحي  واإللمام 
أهم  من  أنها  على  المكتبة  ُصنفت  لذا 
أضحت  حيث  الجامعية  المؤسسات 
وتقويم  تقييم  خالها  يتم  مــعــيــارًا 
الجامعات وبخاصة في ضل ما يشهده 
التكنولوجية  الــتــطــورات  مــن  العالم 

د. محمد بن راضي الشــريف        عميد شؤون المكتبات

الحاجة  باتت  وهكذا  الرقمي  والتوجه  والمعلوماتية 
الطلب  تزايد  مع  المكتبية  الخدمات  وتطوير  لتجديد  ملحة 
على المعلومات بكل أشكالها وبغلت متعددة، ومن هذا 
الجهاز  لتكون  المكتبات  شؤون  عمادة  ُأنشأت  المنطق 
اإلداري والفني الذي يشرف على جميع شؤون المكتبات 
المركزية  المكتبة  وتشمل  الشمالية  الحدود  بجماعة 
عرعر  من  كل  في  الجامعة  بكليات  الفرعية  والمكتبات 
وطريف ورفحاء. وتهدف سياسة عمادة شؤون المكتبات 
كليات  في  والدارسين  والباحثين  العاملين  إطاع  إلى 
الجامعة وأقسامها المختلفة على أحدث االتجاهات في 
المعلومات  مــصــادر  بتوفير  ــك  وذل تخصصاتهم  مجال 
حتى  وإلكترونيًا  فنيًا  ومعالجتها  وتنظيمها  المتنوعة 
ولتنفيذ  وسهولة.  بيسر  عنها  واإلعام  استرجاعها  يسهل 
المكتبة ومهامها بدقة وكفاءة عالية فقد تمت  وظائف 
أ.د\  الموافقة بتوجيه وإشراف من معالي مدير الجامعة 
سعيد بن عمر آل عمر على إنشاء مكتبات فرعية بالكليات 
التخصص  بمكتب  بتزويدها  معاليه  وجه  كما  الجامعية، 
والمصادر  المقتنيات  كافة  وتوفير  اإلعارة،  خدمة  وتأمين 

الباحثين والطلبة.  لروادها من  الضرورية 
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توطئة
والــصــاة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 
ــاء  ــي ــب ــرف األن ــ ــى أشـ ــل ــام ع ــ ــس ــ وال
آله  وعلى  محمد  سيدنا  والمرسلين، 

وبعد: أجمعين،  وصحبه 

بكافة  المكتبات  شؤون  عمادة  تحرص 
التعليمية  العملية  دعم  على  وحداتها 
والبحثية من خال توفير خدمات مميزة 
ولتحقيق  الجامعة،  لمنسوبي  ومحفزة 
المكتبة  ــدة  وح تسعى  الــرؤيــة  هــذه 
الرقمية إلى توفير أحدث مصادر التعلم 
في  االشــتــراك  خــال  من  اإللكترونية 
.SDL بوابة المكتبة الرقمية السعودية 

د. صفيناز محمود ســامي        مديرة وحدة المكتبة الرقمية

الرقمية  المكتبة  وحدة  دليل  ويعد 
الجامعة  لمنسوبي  إرشادي  دليل 
والــدور  الوحدة  بطبيعة  للتعريف 
تقوم  التي  والمهام  بها  المنوط 
هذا  ويأتي  الجامعة،  ــل  داخ بها 
عن  لإلجابة  كمحاولة  أيضًا  الدليل 
عنها  يبحث  قد  التي  التساؤالت 
الــتــدريــس  هيئة  أعــضــاء  ــادة  ــس ال
مجتمع  داخل  والباحثين  والطاب 
بالخدمات  يتعلق  فيما  الجامعة 
ــال الـــوحـــدة،  الــمــقــدمــة مـــن خـ
استخدام  ــراءات  ــ وإج وســيــاســات 

اإللكترونية. التعلم  مصادر 

إلى  والتقدير  الشكر  بخالص  أتقدم  أن  لي  ويطيب 
الشريف عميد  بن راضي  الدكتور محمد  سعادة األستاذ 
الرقمية  للمكتبة  الكريمة  رعايته  على  المكتبات  شؤون 

بالوحدة. لارتقاء  المستمرة  والمساندة 

الهدف  الدليل  هذا  يحقق  أن  األمل  يحدوني  وختاما 
التقدم  دوام  وجــل  عز  المولى  داعية  منه،  المرجو 

العريقة. لجامعتنا 

واهلل من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،
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تكون  رقمية  معرفية  بيئة  توفير 
بمثابة بوابة منسوبي الجامعة إلى 

عالم المعرفة الرقمية.

دعم العملية التعليمية والبحثية بما 
المعلوماتية  االحــتــيــاجــات  يلبي 
ورسالة  رؤيــة  تحقيق  في  ويسهم 
المكتبات  شؤون  وعمادة  الجامعة 

محليًا وإقليميًا ودوليًا.

التزويد بمصادر التعلم اإللكترونية  	1
في مختلف التخصصات العلمية.

التعليم  	1 مــنــظــومــة  ــدة  مــســان
والبحث بالجامعة من خال توفير 
في  تــســاعــد  وبـــرامـــج  أدوات 
التعليمي  بالمستوى  االرتــقــاء 

والبحثي  لمنسوبي الجامعة.

المستفيدين  	1 مجتمع  جهد  توفير 
فيما يخص البحث عن المعلومات 
في  إليها  والــوصــول  الموثقة 

البيئة الرقمية.

إدارة  	1 ــع  م الــفــعــال  ــواصــل  ــت ال
السعودية  الرقمية  المكتبة 
التي  الخدمات  أحدث  ومتابعة 

توفرها للجامعات السعودية.

الرؤية� 11�1

الرسالة� 11�2

األهداف� 11�3
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الرقمية  المكتبة  وحــدة  أنشئت 
معلومات  خدمات  توفير  بهدف 
تشمل  الجامعة،  لمنسوبي  رقمية 
ــمــعــلــومــات  ــادر ال ــصـ ــة مـ ــاحـ إتـ
أدوات  توفير  وكذلك  اإللكترونية، 
تعليمية وبحثية تساعد في االرتقاء 
والبحثي   التعليمي  بالمستوى 

لمنسوبي الجامعة. 

نبذة عن وحدة � 11�4
المكتبة الرقمية

محتويات المكتبة الرقمية � 11�5

2	1

5 مليون

1	4 ألف

81 ألف

7 مليون

2	 ألف

المعلومات قواعد 

الرقمي المحتوى 

جامعية رسائل 

إلكتروني كتاب 

علمية مجلة 

3D صور

الفيديو ملفات 

 680 عن  يزيد  ما  حاليًا  للجامعة  الرقمية  المكتبة  وتضم 
وعالمية،  عربية  معلومات  قاعدة   174 و  كتاب  ألف 
والتي تم الحصول عليها من أكثر من 300 ناشر عالمي، 
المحكمة  العلمية  البحوث  من  أآلالف  مئات  تضم  كما 
مختلف  في  المتعددة  والوسائط  الجامعية  والرسائل 

التخصصات العلمية.



التعريف بالوحدة وأهدافها وخدماتها

1617

دليل وحدة المكتبة الرقمية بعمادة شؤون المكتبات بجامعة الحدود الشمالية

المعلومات  	1 مصادر  اقتناء 
أنتجتها  ــتــي  ال الــرقــمــيــة 
على  المرموقة  الجامعات 
وكذلك  العالم،  مستوى 
التي أنتجها ناشرين تجاريين 
مختلف  فـــي  عــالــمــيــيــن 

التخصصات.

والبرامج  	1 الخطط  تنفيذ 
لتدريب  المعتمدة  التدريبية 
على  الجامعة  منسوبي 
كـــيـــفـــيـــة الـــــوصـــــول 
واالســـتـــخـــدام لــلــمــصــادر 

الرقمية بسهولة ويسر.

مهام وحدة � 11�6
المكتبة الرقمية

خدمات وحدة � 11�7
المكتبة الرقمية 

تدريب منسقي الوحدة بالكليات والفروع لضمان  	1
تمتعهم بالمهارات الازمة لخدمة المستفيدين.

التعاون والتنسيق مع المكتبات الرقمية وتوقيع  	1
شراكات متبادلة معهم.

إعداد تقارير دورية عن نشاطات الوحدة وإنجازاتها  	1
ومقترحات تطوير األداء فيها.

أية مهام أخرى تكلف بها في حدود االختصاص. 	1

توفير األدوات 
والتعليمية البحثية 

بمصادر  التزويد 
الرقمية المعلومات 

الجامعة من  تمكين منسوبي 
البحث عن الدوريات األعلى تأثيرًا 

العلمية مجاالتهم  في 

التدريب الدوري على البحث 
الرقمية البيئة  واالسترجاع في 
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سياسات 

وإجراءات 
استخدام 
المكتبة 
الرقمية
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لمصادر  	1 اســتــخــدامــك  إن 
اإللكترونية  المعلومات 
بوابة  عليها  تحتوي  التي 
وجميع  الرقمية  المكتبة 
تقوم  الــتــي  الــمــحــتــويــات 
من  طباعتها  أو  بتحميلها 
تخضع  المعلومات  قواعد 
للقوانين واألنظمة المحلية 
على  تعدي  والدولية، وأي 
ــواء  حــقــوق اآلخـــريـــن سـ
الخاصة بالملكية الفكرية أو 
غيرها يقع تحت مسؤوليتك 

الشخصية بشكل كامل.

سياسة استخدام � 12�1
المكتبة الرقمية

البوابة  	1 من  المحتويات  طباعة  أو  تنزيل  يمكنك 
لاستخدام  وليس  فقط،  الشخصي  الستخدامك 
حقوق  بجميع  المساس  عدم  شريطة  التجاري، 
الفكرية  الملكية  واتفاقيات  والنشر  التأليف 
األخرى. كما ال يجوز لك القيام باسترجاع كميات 
من  المكتبة  لمحتويات  منتظم  وبشكل  كبيرة 
اجل إنشاء مجموعات من البحوث والدراسات أو 
بناء قاعدة معلومات سواء بشكل مباشر أو غير 

مباشر.

جميع محتويات المكتبة الرقمية محمية بموجب  	1
من  وغيرها  المؤلف  حقوق  وأنظمة  قوانين 

قوانين الملكية الفكرية.

على  	1 الموقع  يحتوي  قد 
روابط Links تتضمن مواقع 
وفرتها  ــرى  أخ خدمات  أو 
وتيسير  لمساعدتك  المكتبة 
ــلــمــحــتــويــات  ــك ل ــ ــول ــ وص
تتحمل  وال  اإللــكــتــرونــيــة، 
عن  المسئولية  المكتبة 
المواقع  تلك  محتويات 
أو  إعانات  من  وخدماتها 
أخــرى  ــواد  مـ أو  منتجات 
على  متاحة  أو  مــوجــودة 

تلك المواقع. 

إذا كنت غير موافق على هذه الشروط واألحكام  	1
وتحتفظ  المكتبة.  بوابة  استخدام  عدم  يرجى 
المكتبة الرقمية بحق تغيير أو تعديل أو إضافة أو 
وفقا  واألحكام  الشروط  هذه  من  أجــزاء  إزالــة 

لتقديرها في أي وقت وبدون إشعار مسبق.

يرجى مراجعة سياسة االستخدام لبوابة المكتبة  	1
بشكل دوري لاطاع على أي إضافة أو تعديل، 
للبوابة بعد نشر أي  علما أن استمرار استخدامك 

تغييرات يعني موافقتك على هذه التغييرات.
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لديك  	1 ــكــون  ي أن  يــشــتــرط 
حساب على موقع الجامعة 
ــه ال  أن اإللــكــتــرونــي، حيث 
يسمح بالدخول واالستخدام 
إال لمنتسبي الجامعة فقط.

حساب  	1 لديك  يكن  لم  إذا 
على موقع الجامعة يمكنك 
إنشاء حساب جديد من خال 
قائمة الخدمات اإللكترونية 

على موقع الجامعة.

إجراءات استخدام � 12�2
المكتبة الرقمية

في حالة وجود أي مشاكل  	1
إلــى  اإلحــالــة  يــتــم  تقنية 
المعلومات،  تقنية  عمادة 
أنها الجهة المسؤولة  حيث 
عن إدارة صاحيات منتسبي 
الموقع  عــلــى  الــجــامــعــة 

اإللكتروني.

إذا كنت تمتلك حسابًا على  	1
يمكنك  الجامعة  مــوقــع 
المكتبة  إلـــى  ــول  ــدخـ الـ
بوابة  ــال  خ مــن  الرقمية 
لألنظمة  الموحد  الدخول 
اإللكترونية  ــات  ــخــدم وال

للجامعة.

في حالة حدوث أي تحديثات على آلية الدخول  	1
وحدة  تتولى  الرقمية  للمكتبة  واالستخدام 
قنوات  عبر  ذلك  عن  اإلعــان  الرقمية  المكتبة 
تدريب  تتولى  كما  للجامعة،  الرسمية  اإلعــان 
المستخدمين على اآللية الجديدة لضمان تحقيق 

االستفادة المرجوة.
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فصل 1	  
طرق وأساليب 
البحـــــث فــي 

المكتبة الرقمية
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المكتبة  في  البحث  فلسفة  تعتمد 
بعدة  البحث  إمكانية  على  الرقمية 
طيق من أجل تسهيل عملية الوصول 
التي  الرقمية  المعلومات  لمصادر 

تشترك بها المكتبة.
البحث
الموحد

لتصنيف ا
الشكلي

لتصنيف ا
الموضوعي

المصادر محرك 
الحــــرة
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ــث من  ــاح ــب ال ــمــكــن  ُي
الــبــحــث فـــي كــافــة 
تشترك  التي  المصادر 
الرقمية. المكتبة  فيها 

)موضوع،  معين  مصطلح  عن  البحث  عند 
تباعًا  النتائج  تظهر  الخ(   ... مؤلف  عنوان، 
بها  تشترك  الــتــي  الــمــصــادر  كــافــة  مــن 
استخدام  وباإلمكان  الرقمية،  المكتبة 
الفاتر والمحددات لتضييق عملية البحث.

محرك البحث محددات البحثنتائج البحث
البحث الموحد� 13�1
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استعراض  الباحث من  ُيمكن 
قــــواعــــد الـــمـــعـــلـــومـــات 
ــي مــجــال  الــمــتــخــصــصــة فـ

موضوعي محدد.

تظهر قائمة بالقواعد في المجال المحدد 
ووصف لكل قاعدة، كما يمكن تحديد نوع 

المصدر من أعلى القائمة.

نوع المصدر وصف القاعدةمسمى القاعدة
التصنيف الموضوعي� 13�2
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ــن الـــبـــاحـــث مــن  ــكـ ــمـ ُيـ
ــد  ــ ــواع ــ ــراض ق ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــوصــول  الــمــعــلــومــات وال
لقاعدة معلومات محددة.

ووصف  المطلوبة  بالقواعد  قائمة  تظهر 
القائمة الهجائية للدخول  لكل قاعدة مع 

لكل قاعدة بشكل مباشر.

وصف القاعدة القائمة الهجائيةمسمى قاعدة البيانات
التصنيف الشكلي� 13�3
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دليل وحدة المكتبة الرقمية بعمادة شؤون المكتبات بجامعة الحدود الشمالية

ُيمكن الباحث من البحث في 
المفتوحة  المجانية  المصادر 

األنترنت. على شبكة 

بــحــث بسيط  عــلــى مــحــرك  يــحــتــوي 
أو  المصادر  حسب  وتصنيف  ومتقدم 

فئات المواضيع.

محرك المصادر الحرة� 13�4
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فصل 14  
التدريب على 

استـخــــدام 
المكتبة الرقمية
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دليل وحدة المكتبة الرقمية بعمادة شؤون المكتبات بجامعة الحدود الشمالية

يتم بناء خطة سنوية للتدريب  	1
المكتبة  اســتــخــدام  على 
الرقمية، ويتم تعميم الخطة 
ــروع  ــف عــلــى الــكــلــيــات وال

المستهدفة.

ــب مـــن خــال  	1 ــدري ــت ــتــم ال ي
مــتــخــصــصــيــن فـــي مــجــال 

المكتبات والمعلومات.

آلية التدريب على استخدام � 14�1
المكتبة الرقمية

الكليات  	1 بمقر  التدريب  يتم 
القاعة  في  أو  المختلفة 
شــؤون  لعمادة  التدريبية 

المكتبات.

في حال رغبة أحد الكليات تدريب منسوبيها من  	1
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على قواعد بيانات 
إلى سعادة عميد  الرفع  يتم  بعينه،  في تخصص 
وحدة  مديرة  مع  والتنسيق  المكتبات  شــؤون 

المكتبة الرقمية.

من خال  	1 الدوري  للتقييم  التدريب  عملية  تخضع 
تعبئة المتدربين الستمارة تقييم الدورة التدريبية.
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رقم الدعم الفني
0532428064

ألتحويله رقم 
4721

اإللكتروني البريد 
SDL@nbu.edu.sa

العمل مواعيد 
من األحد إلى الخميس )9ص : 2م(



info@nbu.edu.sa هاتف

01466114419

عرعر - ص-ب 1231

الرمز البريدي: 91431

عرعر-رفحاء-

www.nbu.edu.saطريف- العويقيلة
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