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جامعة الجوف
عمادة شؤون المكتبات

دليل عمادة شؤون المكتبات

عمادة شؤون المكتبات
مقدمة
تأسست عمادة شؤون املكتبات بقرار من معايل وزير التعليم العايل يف عام 8241هـ ،وهي تعمل على خدمة الربامج التعليمية والبحثية
باجلامعة من خالل منظومة متكاملة من املكتبات واليت تشمل املكتبة املركزية وفروعها بالكليات املنتشرة مبنطقة اجلوف ،حيث تتطلع
العمادة خلدمة عناصر املنظومة التعليمية املختلفة من أعضاء هيئة التدريس والباحثني والطالب والطالبات ،ومجيع منسويب اجلامعة ،وخمتلف
شرائح اجملتمع احمللي.

الرؤية
أن تكون مكتبات جامعة اجلوف مبصاف املكتبات العاملية ،وأن تصبح مكتبات اجلامعة مركزا متكامالً للمصادر التعليمية تساعد يف إثراء
البحوث العلمية من خالل تقدمي مصادر معلومات بأشكاهلا املختلفة خلدمة الربامج التعليمية والبحثية باجلامعة ،وتوفري أفضل اخلدمات
املكتبية ملنسويب اجلامعة وكافة أفراد اجملتمع لتصل إىل مستوى ٍ
عال من التميز واألداء.

الرسالة
تقدمي خدمات معلوماتية متميزة وذات جودة عالية ،اعتماداً على أحدث األنظمة العاملية املعمول هبا يف املكتبات ،والعمل على جعل
مكتبات اجلامعة كياناً رائداً يف تقدمي اخلدمات املعلوماتية جلميع الباحثني ،باإلضافة لتوسيع تلك اخلدمات املعلوماتية املقدمة لتصبح على
نطاق أوسع حمليا و دولياً ،باإلضافة إىل العمل على تشكيل املكتبات بأن تصبح مستودعاً معرفيا يليب فيه خمتلف احتياجات املستفيدين
من خالل توفري مصادر املعلومات املطبوعة والرقمية ،و اليت تغطي احتياجات الربامج التعليمية والبحثية ،والعمل على تنظيمها عن طريق
فهرستها وتصنيفها لتيسري الوصول إليها بأقصى سرعة ممكنة من قبل املستفيدين.

األهداف
 توفري مصادر املعلومات العلمية واإلنسانية لألغراض التعليمية والبحثية واليت ختدم رسالة اجلامعة مبختلف أشكاهلا و أنواعها
وموضوعاهتا  ،وما يتطلبه ذلك من بناء وتنظيم وصيانة لتلك املصادر وفق مواصفات ومعايري حمدد.
 تلبية حاجات الطالب املعلوماتية يف املراحل اجلامعية والدراسات العليا،و االرتقاء مبستوى الكفاءة املعلوماتية.
 تلبية احتياجات اجملتمع األكادميي لتحقيق االسـتفادة الفعالـة مـن املعلومـات يف إشـكاهلا العديـدة ،باإلضـافة ملـويفي اجلامعـة
اإلداريني ومجهور القراء والباحثني من خارج اجلامعة.
 مساعدة الرواد على استعمال تلك املصادر التعليمية والبحثية واخلدمية وذلك عن طريق تقدمي الدعم واإلرشادات الالزمة.





اقتناء الكتب واملراجع والدوريات العلمية والرسائل اجلامعية وغريها من أوعية املعلومات املقروءة واملسموعة واملرئية.
اإلعداد الفين من تصنيف و فهرسة للمصادر كافة.
تقدمي خدمات اإلطالع واإلعارة لألساتذة والطالب.
تقدمي خدمات معلوماتية باالعتماد على املصادر اإللكرتونية والرقمية مبا خيدم متطلبات البحث العلمي.



تبادل كافة أوعية املعلومات بني مكتبات اجلامعة واملكتبات األخرى و مراكز البحوث.




اإلسهام واملشاركة يف املعارض واملؤمترات وامللتقيات والندوات العلمية.
تقدمي خدمة التصوير الرقمي لكافة املستفيدين من طلبة و أعضاء هيئة التدريس وخمتلف وحدات اجلامعة.



جتميع الرسائل العلمية اجملازة من قبل اجلامعة.

 تنظيم دورات تدريبية وورش ملنسويب اجلامعة يف قواعد املعلومات االلكرتونية وبرنامج إدارة املصادر البحثية ).)Endnote

المكتبات التابعة للعمادة:
 املكتبة املركزية.
 مكتبة جممع الطالبات بسكاكا.
 املكتبة الطبية.

 مكتبة كلية العلوم واآلداب بطربجل.
 مكتبة جممع الطالبات بطربجل.
 مكتبة جممع الطالبات بدومة اجلندل.
 مكتبة كلية العلوم واآلداب بالقريات.
 مكتبة جممع الطالبات بالقريات.
 مكتبة كلية اجملتمع بالقريات.

األقسام
 قسم اإلجراءات الفنية و يتبعه الوحدات التالية:
أ .وحدة التزويد.
ب .وحدة الفهرسة والتصنيف.
ج.اخلدمات املرجعية واالستشهاد .


إدارة العمادة.

أ .الشؤون اإلدارية.

 قسم الجودة.

 قسم اإلهداء والتبادل والمشاركة في المعارض ويتبعه الوحدات التالية:
.أ .وحدة العالقات العامة.
.ب .وحدة التسويق.

 قسم التقنية و يتبعه الوحدات التالية:-
أ .وحدة البوابة اإللكرتونية.
ب .وحدة األنظمة و قواعدها.
ج .وحدة الدعم الفين.
 قسم المخطوطات.
 قسم المطبعة.

 قسم شؤون مكتبات الطالبات.

خدمات المكتبات:
 .8خدمات االطالع الداخلي.
 .4خدمات توجيه وإرشاد املستفيدين.
 .3خدمات اإلعارة.
 .2اخلدمة املرجعية.
 .5خدمة توفري الكتب الدراسية املقررة.
 .6خدمات االنرتنت.
 .7خدمات تدريب املستفيدين.
الخدمات اإللكترونية للعمادة:
 .8خدمة البحث املباشر يف الفهرس االلكرتوي للمكتبة ).(OPAC
 .4خدمة البحث يف قواعد املعلومات.
 .3خدمات الوصول ملصادر املعلومات االلكرتونية من خارج اجلامعة.
 .2خدمة التصوير الرقمي.

 .5خدمات طلب معلومات.
 .6خدمات احلصول على نسخة من برنامج(.)Endnote
 .7خدمات املكتبة الرقمية السعودية(.)SDL
الخدمات الذاتية اإللكترونية بالعمادة:
 .8خدمة اإلعارة الذاتية).(Self circulation
 .4خدمة التصوير الرقمي(.(Digital scanning service

موظفي عمادة شؤون المكتبات:
م االسم
 .١فهد زامل المانع

مدير االدارة

التحويلة
٣٣٣٣

البريد االلكتروني
fzalmana@ju.edu.sa

الوظيفة

 .٢مزمل عباس النصري

رئيس أمناء المكتبات

٣٣٣٣

mamahgoub@ju.edu.sa

 .٣نايف بن حمود الفهيقي

خدمات المستفيدين

٣٣٣٣

nayef0550@gmail.com

 .٤صالح بن مشرف العليوي

مساعد إداري

٣٣٣٣

smalaliway@ju.edu.sa

٣٣٣١

baderaan@ju.edu.sa

 .٣باسم بن عبد العزيز الدرعان مسؤول التزويد

atta4996@gmail.com
saad@ju.edu.sa

 .٦عطاء بن عبد المحسن الكريع مدرس م٦
رئيس قسم المطبعة
 .٣سعد بن عيا الرويلي
المطبعة
 80جميل بن جارهللا الجارهللا
 .9عقيل أحمد

أخصائي معلومات طبية

 .08سليمان بن عبيد هللا المرعي

أمين مكتبة الطب

 .00محمد بن عقالء المشيطي

مسؤول وحدة شؤون المكتبات بالقريات

 .01أمين بن عطا هللا الجوفي

jameelalkhaldi@ju.edu.sa
aahmed2006@gmail.com
slimana@ju.edu.sa
mmm_0504414244@hotmail.com ٦٤٤٣

خدمات المستفيدين

٣٣٣٢

 .01طالل بن محمد رحيل الكويكبي خدمات المستفيدين

٣٣٤٣

 .01سليمان الشراري
 .01بشير بن سالم الرويلي

مكتبة كلية العلوم واآلداب بطبرجل
٣٣٣٤
مراسل

ssharary@ju.edu.sa
bsalrwili@ju.edu.sa

موظفات مكتبات عمادة شؤون المكتبات
م

االسم

الوظيفة

 .١أسماء عبد هللا الخالدي

مسؤولة مكتبة الطالبات بسكاكا

 .٢جوزاء مضحي الشراري

مسؤولة مكتبة الطالبات بالقريات
مسؤولة مكتبة الطالبات بمجمع
دومة الجندل
أخصائية مكتبات ومعلومات

 .٣خيرية نايف المنصور
 .٤مروة السيد سعيد

التحويلة

البريد االلكتروني
salkhaledi@ju.edu.sa

1190

mainfo13@yahoo.co

ساعات الدوام بالمكتبة المركزية:
(يومياً من األحد إلى الخميس من الساعة  8ص ـ ـ ـ ـ ـ  4م).
معلومات االتصال:
اململكة العربية السعودية -سكاكا اجلوف -املدينة اجلامعية (طريق املطار)
ص.ب4182 :
فاكس+966146238242:

هاتف+966146543033:
بريد الكرتويlibrary@ju.edu.sa:

املوقع اإللكرتويhttp://www.ju.edu.sa/index.php?id=401&L=0:

