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نبذة عن المكتبة :
تقع مكتبة الكليات الصحية في مبنى رقم ( )13في موقع يتوسط كليات

الطب والصيدلة واألسنان وتـهدف المكتبة إلى تقديم خدمة مكتبية ذات جوده
عاليه في مجالي التعليم والبحث العلمي  ،لطالب مرحلتي البكالوريوس

والدراسات العليا وأعـضاء هيئة التدريس بالمكتبات الصحية مع التركيز على

الخدمات االلكترونية والتعاون مع المكتبات الوطنية والعالمية .
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رسالة مكتبة الكليات الصحية
خدمة مكتبية وتقنية ذات جودة عالية من أجل نقلة نوعية في التعليم والبحث
العلمي بالكليات الصحية

الرؤية

شعاع المعرفة األول بالكليات الصحية

الأهداف

 .1تهيئة البيئة المناسبة للتعلم لطالب الكليات الصحية.
 .2توفير المراجع الحديثة للطالب وأعضاء هيئة التدريس.
 .3توفير األبحاث العلمية في كافة المجاالت ألعضاء هيئة التدريس
والباحثين.
 .4توفير الخدمات االكترونية وخاصة فيما يخص قواعد البيانات والكتب
االكترونية.
 .5إثراء عملية البحث العلمي في الكليات الصحية.
 .6فتح قنوات االتصال والشراكات مع المكتبات الوطنية والعالمية.
 .7تقديم البرامج التدريبية للطالب وأعضاء هيئة التدريس
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الهيكل الإداري لمكتبة الكليات الصحية
عميد كلية الطب
وكيل الكلية للعلوم الطبية االساسيه
المشرف على خدمات مكتبة الكلية
مدير إدارة مكتبة الكليات الصحية

مسئول قسم الخدمات
االلكترونية والمكتبة الرقميه

مسئول قسم السكرتارية
والمتابعة

مسئول قسم االعارة والتزويد
والفهرسة

ــ متابعة طلبات الوسائط
االلكترونية (واتسأب – بريد
إلكتروني خدمة حجز الكتب
الكترونيا).
ــ متابعة صيانة أجهزة الحاسب
االلي.
ــ أقامة ورش عمل تعريفيه بكيفية
استخدام المكتبة الرقميه .وتنظيم
الدورات التدريبيه للطالب واعضاء
هيئة التدريس والتقارير الخاص
بها .
ــ اعداد االعالنات االلكترونيه
الخاصه بموقع المكتبه .
ــ اعداد التقارير واإلحصائيات
المتعلقه بالقسم.

ــ االتصاالت اإلداريه
ومتابعة البريد الصادر
والوارد.
ــ طباعة الخطابات االداريه
وتصديرها .
ــ حفظ وتصنيف وترتيب
الوثائق الخاصه بأدارة
المكتبه.
ــ متابعة طلبيات المكتبه
واحتياجاتها.
ــ متابعة اجراءات الصيانة.

ــ الدوريات.
ــ المراجع.
ــ إعداد السجالت والفهارس.
ــ تنظيم عمليات االستعارة.
ــ متابعة الكتب المتأخرة والمطالبة بها.
ــ تقديم التقارير الشهرية والسنوية
ــ خدمة الزيارات وإرشاد القراء
ــ تنظيم التبادل واإلهداء مع المكتبات
االخرى.

ــ تنظيم عملية االستعارة
ــ إرجاع الكتب خالل الفترة.
ــ خدمة إرشاد القراء
والمراجع.
ــ إعداد تقارير للمشرف عن
سير العمل للفترة المسائية.

مسئولي القسم:
أ/عبد هللا عسيري
اإلشراف  :د.هشام نعمان

مسئولي القسم:
أ  /سرحان الشمراني

مسئولي القسم:
أ /علي الحازمي
أ /طارق فرحات

مسئول الفترة :
أ/محي الدين شيخ

مديـــر إدارة مكتبـــة الكليــــــات الصحية

المشرف على خدمات مكتبة الكليات الصحية
د /محمد أحمد حسنين
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مسئول الفترة المسائية

أوقات الدوام الرسمية

 oتفتح المكتبة أبوابها رسميا من السبت الى األربعاء من الساعة  8صباحا وحتى الساعة  4عصرا.
 oالدوام المسائى من الساعة  4عصرا وحتى الساعة  9مساء.
 oبالنسبة للنظام االلكترونى للمكتبة على شبكة اإلنترنت فان خدمات المكتبة متاحة في أي مكان وفي
أي وقت على مدى  24ساعة يوميا من داخل وخارج الجامعه.
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خدمات المكتبة
1ـ خدمة إعارة الكتب الذاتية
تقدم المكتبة خدمة إعارة الكـتب الذاتية والتي تمكن عضو هيئة التدريس والطالب

من استعارة الكتب وارجاعها دون الحاجة لمساعدة من موظفي المكتبة.
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2ـ خدمات المكتبة الاكترونية وتتضمن
 .1خدمة االنترنت :يتوفر بالمكتبة أجهزة كمبيوتر متـصلة بالشبكة العنكبوتية
لخدمة الطالب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

 .2خدمة الفهرس اآللي :وهي الخدمة التي تقدمها عــمادة شؤون المكتبات
وتمكن الطالب وعــضو هيئة التدريس من البحث عن أي كتاب والتأكد من
مدى توفره من حيث اإلعارة ومكان وجوده في أي من مكتبات الجامعة.
 .3خدمة قواعد البيانات :التي توفر للطالب وأعضاء هيئـة التدريس إمكانية
الحصول على األبحاث العلمية والكتب الكترونية من خالل أكثر من 35
قاعدة بيانات طبية تشترك فيها جامعه الملك عبدالعزيز كما يمــكن للطالب
وعضو هيئة التدريس الدخول عل ــى قواعد بيانات مكتبات الجامعات السعودية
م ــن خالل الحصول على اسم المستخدم والرقم السري الخاص به.
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3ـ خدمة توفير الأبحاث العلمية
والـتي من خاللها يستطيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين إرسال عناوين
األبحاث العلمية وأسـماء المؤلفين والمجلة وسنة النشر على البريد االلكتروني
للمكتبة ومن ثم يتم التواصل معهم خـالل  72 -48ساعة وارسال األبحاث
المطلوبة على بريدهم االلكتروني.

 .4الدورات التدريبية
تقوم المكتبة بعقد محاضرات توعويه للطالب عن الخدمات التي تقدمها
المكتبة وكيفية االفادة منها ومن المخطط عقد دورات تدريبية للطالب وخاصة
في مجال البحث العلمي.
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كيفية الإفادة من الخدمات الالكترونية
يمكن للطالب وعضو هيئة التدريس االفادة من الخدمات االلكترونية من

خالل موقع الجامعة – عمادة شؤون المكتبات – قواعد البيانات أو الفهرس
اآللي والدخول باستخدام اسم المستخدم والرقم السري الخاص بالخدمات

الجامعية االلكترونية  ODUSعلى النحو التالي :
اسم المستخدم :الرقم الجامعي
الرقم السري :الخاص بالخدمات االلكترونية
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كيفية االستف ادة من المكتبة الرقمية
()SDL
 1الدخول على موقع الجامعه ومن ثم اختيار أيقونه العمادات ومنها يتم اختيار
عمادة شئون المكتبات

 2اختيار أيقونة البحث المكتبة الرقمية من موقع عمادة شئون المكتبات

للتواصل مع مكتبة الكليات الصحية
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 3إدخال إسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بنظام الخدمات اإللكترونية (األودس)

 4الضغط على أيقونة المكتبة الرقمية السعودية
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 5البحث العادي في المكتبة الرقمية السعودية باستخدام الكلمات المفتاحية ( Key
)Words

 6البحث المتقدم في المكتبة الرقمية السعودية من خالل الضغط على أيقونة بحث متقدم
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 7عمل ترشيح ( )Filtrationلنتائج البحث من خالل الق ائمة اليسري لصفحة النتائج ،كما
يمكن الحصول على النص الكامل من خالل الضغط علي أيقونة ()Full text online

 8يمكن أيضا من الصفحة الرئيسة للمكتبة الرقمية السعودية الدخول على قواعد البيانات مباشرة للحصول على
الدوريات من المجالت المتخصصه أو الكتب اإللكترونية من المكتبات اإللكترونية المشترك بها وذلك
بالضغط علي أيقونة قواعد المعلومات األجنبية
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وللمزيد من التف اصيل واالستفسار يمكن التواصل مع مكتبة الكليات الصحية على
التحويله التالية
22316
البريد الإلكتروني
med.library@kau.edu.sa

الموقع الإلكتروني
http://medlibrary.kau.edu.sa/Default.aspx?site_id=14007
0&lng=AR
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