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عميد شؤون املكتبات
محمد بن راض ي الشريف. د

ا



:وبعدأجمعين،وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناواملرسلين،األنبياءأشرفعلىوالسالموالصالةالعاملين،ربهللالحمد

نسوبيملومحفزةمميزةخدماتتوفير خاللمنوالبحثيةالتعليميةالعمليةدعمعلىوحداتهابكافةاملكتباتشؤونعمادةتحرص
املكتبةبوابةفياكاالشتر خاللمنااللكترونيةالتعلممصادر أحدثتوفير إلىالرقميةاملكتبةوحدةتسعىالرؤيةهذهولتحقيقالجامعة،
.SDLالسعوديةالرقمية

داخلبهاتقوميالتواملهامبهااملنوطوالدور الوحدةبطبيعةللتعريفالجامعةملنسوبيارشاديدليلالرقميةاملكتبةوحدةدليلويعد
 الدليلهذاويأتيالجامعة،

 
والباحثينبوالطال التدريسهيئةأعضاءالسادةعنهايبحثقدالتيالتساؤالتعنلإلجابةكمحاولةأيضا

.ةااللكترونيالتعلممصادر استخداموإجراءاتوسياساتالوحدة،خاللمناملقدمةبالخدماتيتعلقفيماالجامعةمجتمعداخل

رعايتهلىعاملكتباتشؤونعميدالشريفراض يبنمحمدالدكتور األستاذسعادةإلىوالتقدير الشكر بخالصأتقدمأنليويطيب
.بالوحدةلالرتقاءاملستمرةواملساندةالرقميةللمكتبةالكريمة

.العريقةلجامعتناالتقدمدواموجلعز املولىداعيةمنه،املرجو الهدفالدليلهذايحققأناألمليحدونيوختاما

توطئة

وهللا من وراء القصد وهو الهادي ا ىل سواء السبيل،،،
ةمديرة وحدة املكتبة الرقمي

صفيناز محمود سامي. د
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القسم األول
التعريف بالوحدة وأهدافها وخدماتها



الرؤية

الرسالة

األهداف

  ويسهمالمعلوماتيةاالحتياجاتيلب   بما والبحثيةالتعليميةالعمليةدعم
رؤيةتحقيقف 

 المكتباتشؤونوعمادةالجامعةورسالة
 
 محليا

 
 وإقليميا

 
.ودوليا

.الرقميةلمعرفةاعالمإىلالجامعةمنسوب   بوابةبمثابةتكونرقميةمعرفيةبيئةتوفي  

ويد • ونيةالتعلمبمصادر الي     االلكي 
.العلميةالتخصصاتمختلفف 

  تساعد وبرامجأدواتتوفي  خاللمنبالجامعةوالبحثالتعليممنظومةمساندة•
ف 

  التعليم  بالمستوىاالرتقاء
الجامعةلمنسوب   والبحب 

إليها الوصولو الموثقةالمعلوماتعنالبحثيخصفيما المستفيدينمجتمعجهد توفي  •

  
.الرقميةالبيئةف 

  الخدماتأحدثومتابعةالسعوديةالرقميةالمكتبةإدارةمعالفعالالتواصل•
توفرها الب 

.السعوديةللجامعات



إتاحةشملتالجامعة،ملنسوبيرقميةمعلوماتخدماتتوفيربهدفالرقميةاملكتبةوحدةأنشئت•
باملستوى قاءاالرتفيتساعدوبحثيةتعليميةأدواتتوفيروكذلكااللكترونية،املعلوماتمصادر

.الجامعةملنسوبيوالبحثيالتعليمي

 للجامعةالرقميةاملكتبةوتضم•
 
عربيةمعلوماتقاعدة174وكتابألف680عنيزيدماحاليا

البحوثمناألالفمئاتتضمكماعاملي،ناشر300منأكثرمنعليهاالحصول تموالتيوعاملية،
.يةالعلمالتخصصاتمختلففياملتعددةوالوسائطالجامعيةوالرسائلاملحكمةالعلمية

ةنبذة عن وحدة املكتبة الرقمي



حمتويات املكتبة الرقمية 



التيكذلكو العالم،مستوى علىاملرموقةالجامعاتأنتجتهاالتيالرقميةاملعلوماتمصادراقتناء•
.التخصصاتمختلففيعامليينتجاريينناشرينأنتجها

وصول الكيفيةعلىالجامعةمنسوبيلتدريباملعتمدةالتدريبيةوالبرامجالخططتنفيذ•
.ويسربسهولةالرقميةللمصادرواالستخدام

.تفيدينتدريب منسقي الوحدة بالكليات والفروع لضمان تمتعهم باملهارات الالزمة لخدمة املس•

.التعاون والتنسيق مع املكتبات الرقمية وتوقيع شراكات متبادلة معهم•

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

.أية مهام أخرى تكلف بها في حدود االختصاص•

وحدة املكتبة الرقميةمهام



املكتبة الرقمية خدمات وحدة 

التزويد بمصادر

ةاملعلومات الرقمي

توفير األدوات 

يةالبحثية والتعليم

التدريب الدوري 

على البحث 

واالسترجاع في 

البيئة الرقمية

معة تمكين منسوبي الجا

من البحث عن الدوريات

 في م
 
جاالتهم األعلى تأثيرا

العلمية
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القسم الثاني
استخدام املكتبة الرقميةسياسة واجراءات 



تقومالتيتوياتاملحوجميعالرقميةاملكتبةبوابةعليهاتحتوي التيااللكترونيةاملعلوماتملصادراستخدامكإن•
اآلخرينحقوق علىتعديوأيوالدولية،املحليةواألنظمةللقوانينتخضعاملعلوماتقواعدمنطباعتهاأوبتحميلها

.كاملبشكلالشخصيةمسؤوليتكتحتيقعغيرهاأوالفكريةبامللكيةالخاصةسواء

شريطةري،التجالالستخداموليسفقط،الشخص يالستخدامكالبوابةمناملحتوياتطباعةأوتنزيليمكنك•
باسترجاعامالقيلكيجوز الكما.األخرى الفكريةامللكيةواتفاقياتوالنشرالتأليفحقوق بجميعاملساسعدم

قاعدةءبناأووالدراساتالبحوثمنمجموعاتإنشاءاجلمناملكتبةملحتوياتمنتظموبشكلكبيرةكميات
.مباشرغيرأومباشربشكلسواءمعلومات

.الفكريةيةامللكقوانينمنوغيرهااملؤلفحقوق وأنظمةقوانينبموجبمحميةالرقميةاملكتبةمحتوياتجميع•

ميةسياسة استخدام املكتبة الرق



وياتللمحتوصولكوتيسيرملساعدتكاملكتبةوفرتهاأخرى خدماتأومواقعإلىروابطعلىاملوقعيحتوي دق•
أخرى موادوأمنتجاتأوإعالناتمنوخدماتهااملواقعتلكمحتوياتعناملسئوليةاملكتبةتتحملوالااللكترونية،

.املواقعتلكعلىمتاحةأوموجودة

أوتغييربحقميةالرقاملكتبةوتحتفظ.املكتبةبوابةاستخدامعدميرجىواألحكامالشروطهذهعلىموافقغيركنتإذا•
.مسبقإشعاروبدون وقتأيفيلتقديرهاوفقاواألحكامالشروطهذهمنأجزاءإزالةأوإضافةأوتعديل

مراراستأنعلماتعديل،أوإضافةأيعلىلالطالعدوريبشكلاملكتبةلبوابةاالستخدامسياسةمراجعةيرجى•
.التغييراتهذهعلىموافقتكيعنيتغييراتأينشربعدللبوابةاستخدامك



نتسبيملإالواالستخدامبالدخول يسمحالأنهحيثااللكتروني،الجامعةموقععلىحسابلديكيكون أنيشترط•
.فقطالجامعة

لىعااللكترونيةالخدماتقائمةخاللمنجديدحسابإنشاءيمكنكالجامعةموقععلىحسابلديكيكنلمإذا•
.الجامعةموقع

صالحياتإدارةعناملسؤولةالجهةأنهاحيثاملعلومات،تقنيةعمادةإلىاإلحالةيتمتقنيةمشاكلأيوجودحالةفي•
.االلكترونياملوقععلىالجامعةمنتسبي

 تمتلككنتإذا•
 
لألنظمةوحداملالدخول بوابةخاللمنالرقميةاملكتبةإلىالدخول يمكنكالجامعةموقععلىحسابا

.للجامعةااللكترونيةوالخدمات

ذلكعناإلعالنةالرقمياملكتبةوحدةتتولىالرقميةللمكتبةواالستخدامالدخول آليةعلىتحديثاتأيحدوثحالةفي•
االستفادةتحقيقلضمانالجديدةاآلليةعلىاملستخدمينتدريبتتولىكماللجامعة،الرسميةاإلعالنقنواتعبر

.املرجوة

يةاجراءات استخدام املكتبة الرقم
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القسم الثالث
املكتبة الرقميةطرق وأساليب البحث يف



أجلنمطرق بعدةالبحثإمكانيةعلىالرقميةاملكتبةفيالبحثفلسفةتعتمد
.بةاملكتبهاتشتركالتيالرقميةاملعلوماتملصادر الوصول عمليةتسهيل

البحث 

املوحد

التصنيف 

الشكلي

التصنيف 

املوضوعي

حمرك 

ةاملصادر احلر



.ُيمكن الباحث من البحث في كافة املصادر التي تشترك فيها املكتبة الرقمية

البحث املوحد

 النتائجتظهر (الخ...مؤلفعنوان،موضوع،)معي   مصطلحعنالبحثعند 
 
  ر المصادكافةمنتباعا

كالب  تشي 
.البحثعمليةلتضييقوالمحدداتالفالتر استخداموباإلمكانالرقمية،المكتبةبها 

ثنتائج البح

محددات البحث

محرك البحث



.ُيمكن الباحث من استعراض قواعد املعلومات املتخصصة في مجال موضوعي محدد

التصنيف املوضوعي

  بالقواعد قائمةتظهر 
.قائمةالأعىلمنالمصدر نوعتحديد يمكنكما قاعدة،لكلووصفالمحدد المجالف 

نوع المصدر

مسم القاعدة

وصف القاعدة



.ُيمكن الباحث من استعراض قواعد املعلومات والوصول لقاعدة معلومات محددة

التصنيف الشكلي

.باش  مبشكلقاعدةلكلللدخولالهجائيةالقائمةمعقاعدةلكلووصفالمطلوبةبالقواعد قائمةتظهر 

ةالقائمة الهجائي
مسم 
قاعدة 
البيانات

وصف القاعدة



.ُيمكن الباحث من البحث في املصادر املجانية املفتوحة على شبكة االنترنت•

.يحتوي على محرك بحث بسيط ومتقدم وتصنيف حسب املصادر أو فئات املواضيع•

حمرك املصادر احلرة
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القسم الرابع
التدريب على استخدام املكتبة الرقمية



والفروعياتالكلعلىالخطةتعميمويتمالرقمية،املكتبةاستخدامعلىللتدريبسنويةخطةبناءيتم•

.املستهدفة

.يتم التدريب من خالل متخصصيين في مجال املكتبات واملعلومات•

.يتم التدريب بمقر الكليات املختلفة أو في القاعة التدريبية لعمادة شؤون املكتبات•

تخصصفياتبيانقواعدعلىالتدريسهيئةوأعضاءالطلبةمنمنسوبيهاتدريبالكلياتأحدرغبةحالفي•

.يةالرقماملكتبةوحدةمديرةمعوالتنسيقاملكتباتشؤونعميدسعادةإلىالرفعيتمبعينه،

.لتدريبيةتخضع عملية التدريب للتقييم الدوري من خالل تعبئة املتدربين الستمارة تقييم الدورة ا•

يةاملكتبة الرقمعلى استخدامآلية التدريب



جامعة الحدود الشمالية–دليل وحدة املكتبة الرقمية 

0532428064: رقم الدعم الفني

4721: رقم التحويلة 

SDL@nbu.edu.sa: البريد االلكتروني

(2. : ص9)من األحد إلى الخميس : مواعيد العمل

mailto:SDL@nbu.edu.sa

