
 
 
 
 

 
 جائزة وشهادة شكر وتقدير 07أكثر مه  حتصد عمادة شؤون املكتبات

 
 

جائزة باإلضافة إلى عدد كبٌر  07حصدت عمادة شؤون المكتبات بالجامعة أكثر من          
مشاركتها الفاعلة ضمن لدورها الكبٌر فً   وتمٌز   وتقدٌرا  من شهادة الشكر والتقدٌر، وذلك 

  .مؤتمرات ومعارض الكتاب سواء  داخل المملكة أو خارجهااألنشطة والفعالٌات وال
 من معارف عدة لدٌها  هذه الفعالٌات بما إثراءوحٌث حرصة العمادة على المشاركة الفاعلة 

نشر الثقافة والمعرفة وحب القراءة والوصول إلى جمهورها من خالل  من دورها فً انطالقا  
                  هذه الفعالٌات بشتى أنواعها. 

األنشطة  مشاركتها فًوقد حازت عمادة شؤون المكتبات على هذه الجوائز من خالل       
  التالٌة:  والفعالٌات والمؤتمرات ومعارض الكتاب

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 التارٌخ المناسبة الجائزة الرقم

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة  درع 1

 كوٌتفً معرض الكتاب العربً العاشر بال

 هـ 5071

 م 5890

شهادة شكر  2

 وتقدٌر

تعاون المكتب ة المركزٌة مع عمادة شؤون 

الطالب بالجامعة فً مجال األنشطة 

 الطالبٌة

 هـ 5050

 م 5880

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة  درع 3

من الملحقٌة  ،فً معرض نٌودلهً بالهند

 الثقافٌة السعودٌة

 هـ 5052

 م 5881

مساهمة الجامعة ممثلة فً المكتبة  درع 4

 النادرة، منالمركزٌة بمعرض المؤلفات 

 مكتبة الملك عبد العزٌز العامة

 هـ 5052

 م 5881

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة   درع 5

 جامعة الكوٌت الكتاب، منفً معرض 

 هـ 5052

 م 5882

شهادة شكر  6

 وتقدٌر

كتبة دعم وتعاون الجامعة ممثلة بالم

المركزٌة بتنمٌة مجموعات مكتبة الملك 

 فهد للبترول والمعادن

 هـ 5050

 م 5880

شهادة شكر  7

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

فً معرض ندوة الكتاب الوقفٌة المقام فً 

 جامعة الملك عبد العزٌز بالمدٌنة المنورة

 هـ 5047

 م 5888



بالمكتبة المركزٌة  مشاركة الجامعة ممثلة درع 8

فً معرض الكوٌت الخامس والعشرٌن 

 للكتاب

 هـ 5045

 م 4777

شهادة شكر  9

 وتقدٌر

بمناسبة تعاون المكتبة المركزٌة مع عمادة 

شؤون الطالب بالجامعة فً مجال األنشطة 

 الطالبٌة

 هـ 5044

 م 4775

شهادة شكر  10

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

 المصاحب للندوةالمعرض اإلعالمً فً 

العالمٌة لجهود خادم الحرمٌن الشرٌفٌن فً 

 خدمة اإلسالم والمسلمٌن فً الجامعة

 هـ 5044

 م 4774

شهادة شكر  11

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

فً المعرض الدولً للكتاب الذي نظمته 

كل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

 امعة الملك فٌصلوج

 هـ 5041

 م 4774

شهادة شكر  12

 وتقدٌر

تعاون الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة مع 

 إدارة األمن والسالمة بالجامعة

 هـ 5041

 م 4774

شهادة شكر  13

 وتقدٌر

المركزٌة مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة 

عمادة شؤون الطالب بالجامعة فً  مع

 مجال األنشطة الطالبٌة

 هـ 5040

 م 4771

شهادة شكر  14

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

فً فعالٌات األٌام العلمٌة والثقافٌة 

للجامعات السعودٌة فً رحاب الجامعات 

 الٌمنٌة

 هـ 5041

 م 4770



شهادة شكر  15

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

زة فً فعالٌات المعرض المصاحب لجائ

األمٌر سلطان الدولٌة فً حفظ القرآن 

 الكرٌم للعسكرٌٌن الثالثة

 هـ 5042

 م 4771

شهادة شكر  16

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

فً المعرض السادس لوسائل الدعوة إلى 

الذي اقامته وزارة الشؤون  داعٌا ( )كنهللا 

 اإلسالمٌة والدعوة واإلرشاد بأبها

 هـ 5042

 م 4771

شهادة شكر  17

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

 فً معرض الشارقة الدولً للكتاب

 هـ 5042

 م 4771

شهادة شكر  18

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

 للكتاب، منفً معرض الرٌاض الدولً 

 وزارة التعلٌم العالً

 هـ 5040

 م 4772

شهادة شكر  19

 تقدٌرو

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

فً معرض مسقط الدولً الحادي عشر 

 للكتاب

 هـ 5040

 م 4772

شهادة شكر  20

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

فً المعرض الثانً والعشرٌن للمتاب 

والكتاب اإللكترونً بأشراف كلٌة المعلمٌن 

 بالرٌاض

 هـ 5040

 م 4772

21 

 

شهادة شكر 

 وتقدٌر

استضافة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

فً أبناء الجمعٌة الخٌرٌة لرعاٌة األٌتام 

 )انسان(بمنطقة الرٌاض 

 هـ 5042

 م 4772



شهادة شكر  22

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

 فً معرض الشارقة الدولً للكتاب

 هـ 5040

4772 

شهادة شكر  23

 قدٌروت

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

فً معرض مسقط الدولً الثانً عشر 

 للكتاب

 هـ 5049

 م 4770

شهادة شكر  24

 وتقدٌر

دعم ومساعدة وتعاون الجامعة ممثلة 

على ما  مع الدكاترةبالمكتبة المركزٌة 

 لمسوه من تعاون ودعم

 هـ 5049

 م 4770

شهادة شكر  25

 وتقدٌر

عة ممثلة بالمكتبة المركزٌة مشاركة الجام

 فً معرض مسقط الدولً للكتاب

 هـ 5048

4779 

الجامعة ممثلة بالمكتبة  تعاون ومشاركة   درع 26

المركزٌة فً قاعدة بٌانات ومعلومات 

 سكوبس

 هـ 5048

 م 4779

المركزٌة مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة  درع 27

عمادة شؤون الطالب بالجامعة فً  مع

 الختامً( )الحفلنشطة الطالبٌة مجال األ

 هـ 5048

 م 4779

شهادة شكر  28

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

 فً معرض مسقط الدولً للكتاب

 هـ 5017

 م 4778

شهادة شكر  29

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

فً المعرض الثالث والعشرٌن للكتاب 

 ت بأشراف معهد المعلمٌنوتقنٌة المعلوما

 هـ 5017

 م 4778



شهادة شكر  30

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

 (26فً معرض الكتاب والمعلومات )

 المقام بالجامعة اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة

 هـ 5017

4778 

المركزٌة مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة  درع 31

جامعة فً عمادة شؤون الطالب بال مع

 الختامً( )الحفلمجال األنشطة الطالبٌة 

 هـ 5015

 م 4757

شهادة شكر  32

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة   

فً معرض بٌروت العربً الدولً للكتاب 

من الملحقٌة الثقافٌة السعودٌة  ، (54)

 بلبنان

 هـ 5014

 م 4757

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة  درع 33

فً معرض بٌروت العربً الدولً للكتاب 

من الملحقٌة الثقافٌة السعودٌة  ،( 54)

 بلبنان

 هـ 5014

 م 4757

شهادة شكر  34

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

( 28فً معرض الكتاب والمعلومات )

 نة المنورةالمقام بالجامعة اإلسالمٌة بالمدٌ

 هـ 5014

 م 4757

شهادة شكر  35

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

فً المعرض الخٌري للكتاب المقام 

 بالمكتبة المركزٌة بالجامعة

 هـ 5014

 م 4755

زٌارة الوفد الطالبً للمعهد العلمً بالباحة  درع 36

 للمكتبة المركزٌة

 هـ 5014

 م 4755



الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة  مشاركة  درع 37

باللقاء الرابع ألعضاء الفهرس العربً 

 الموحد) درع التمٌز للمكتبة (

 هـ 5014

 م 4755

شهادة شكر  38

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

 فً معرض جامعة جازان الثانً للكتاب

 هـ 5011

 م 4754

شهادة شكر  39

 وتقدٌر

ة ممثلة بالمكتبة المركزٌة مشاركة الجامع

( 29فً معرض الكتاب والمعلومات )

 المقام بالجامعة اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة

 هـ 5011

 م 4754

شهادة شكر  40

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

( لوسائل الدعوة إلى  13فً المعرض ) 

هللا ) كن داعٌا  ( الذي اقٌم فً محافظة 

 ٌطخمٌس مش

 هـ 5014

 م 4754

شهادة شكر  41

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

فً معرض فرانكفورت الد من سفارة 

المملكة العربٌة السعودٌة فً المانٌا 

 ، ( 20اإلتحادٌة ولً للكتاب فً دورتة )

 هـ 5011

 م 4754

تكرٌم جمعٌة الناشرٌن السعودٌٌن للجامعة  درع 42

تبة المركزٌة لدورها الرٌادي ممثلة بالمك

 لخدمة الطالب والباحثٌن

 هـ 5011

 م 4754

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة  درع 43

للكتاب، ( 15فً المعرض عمان الدولً )

 باألردنالملحقٌة الثقافٌة السعودٌة  من

 هـ 5011

 م 4754



شهادة شكر  44

 وتقدٌر

كزٌة مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المر

 فً معرض جامعة جازان الثالث للكتاب

 هـ 5010

 م 4751

شهادة شكر  45

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

 ( للكتاب23فً معرض أبو ظبً الدولً )

 هـ 5010

4751 

شهادة شكر  46

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

 فً معرض جامعة جازان الرابع للكتاب

 هـ 5011

 م 4750

شهادة شكر  47

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

فً معرض الكتاب الطبً المقام فً كلٌة 

 الطب بالجامعة

 هـ 5011

 م 4750

شهادة شكر  48

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

(  31فً معرض الكتاب والمعلومات )

ة بالمدٌنة المنورة المقام بالجامعة اإلسالمٌ

 ) ضٌف شرف (

 هـ 5011

 م 4750

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة  درع 49

فً المعرض التوعوي الخامس بالمدٌنة 

 الجامعٌة بعمادة شؤون الطالب

 هـ 5011

 م 4750

شهادة شكر  50

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

ً دورتة  فً معرض جامعة الملك خالد ف

 (13 ) 

 هـ 5011

 م 4750

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة  درع 51

للكتاب، ( 15فً المعرض عمان الدولً )

 باألردنالملحقٌة الثقافٌة السعودٌة  من

 هـ 5011

 م 4750



مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة  درع 52

الملحقٌة  بالهند، منفً معرض نٌودلهً 

 ة السعودٌةالثقافٌ

 هـ 5011

 م 4750

شهادة شكر  53

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

 فً معرض فرانكفورت الدولً للكتاب

 هـ 5011

 م 4750

شهادة شكر  54

 وتقدٌر

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة 

 فً معرض جامعة جازان الخامس للكتاب

 هـ 5012

 م 4751

الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة  مشاركة درع 55

الثالث فً معرض فعالٌات أسبوع الكتاب 

 حائل بجامعة

 هـ 5012

 م 4751

 اآلداب بجامعةشكر النادي الثقافً فً كلٌة  درع 56

الملك سعود لمكتبة األمٌر سلطان للعلوم 

 االستقبالوالمعرفة لحسن 

 هـ 5012

4751 

م والمعرفة دعم مكتبة األمٌر سلطان للعلو درع 57

 لعمادة تقنٌة المعلومات

 بدون

شهادة شكر  58

 وتقدٌر

دعم وتعاون مكتبة األمٌر سلطان للعلوم 

والمعرفة لمكتبة مدرسة معجب بن عمٌر 

 االبتدائٌة

 بدون

شهادة شكر  59

 وتقدٌر

دعم وتعاون مكتبة األمٌر سلطان للعلوم 

 والمعرفة لمكتبة جامعة الكوٌت

 بدون

شهادة شكر  60

 قدٌروت

دعم وتعاون مكتبة األمٌر سلطان للعلوم 

والمعرفة مع لجنة التوعٌة واإلرشاد بكلٌة 

 الشرٌعة بالجامعة

 بدون



شهادة شكر  61

 وتقدٌر

تعاون مكتبة األمٌر سلطان للعلوم 

العربٌة للتنمٌة  مع المنظمةوالمعرفة 

  اإلدارٌة بجامعة الدول العربٌة                         

 رة(القاه )

 بدون

شهادة شكر  62

 وتقدٌر

دعم وتعاون مكتبة األمٌر سلطان للعلوم 

والمعرفة مع مركز الشٌخة فاطمة بنت 

الهٌر، العٌن،  االجتماعً،مبارك الثقافً 

 أبو ظبً، اإلمارات العربٌة المتحدة

 بدون

تعاون مكتبة األمٌر سلطان للعلوم  درع 63

 ااإلسالمٌة بمالٌزٌوالمعرفة مع الجامعة 

 بدون

تعاون مكتبة األمٌر سلطان للعلوم  درع 64

الجمهورٌة  صنعاء، مع جامعةوالمعرفة 

 العربٌة الٌمنٌة

 بدون

وزارة التعلٌم العالً، المملكة العربٌة  درع 65

 السعودٌة

 بدون

األمٌر سلطان للعلوم  دعم وتعاون مكتبة درع 66

 بٌروت  النفائس،والمعرفة مع دار 

 القبلتٌن( ننسى أولى لكٌال)

 بدون

دعم وتعاون مكتبة األمٌر سلطان للعلوم  درع 67

 والمعرفة مع المعهد العلمً فً الباحة

 بمحافظة العقٌق

 بدون

مشاركة الجامعة ممثلة بالمكتبة المركزٌة  درع 68

فً المعرض والمؤتمر الدولً للتعلٌم 

 العالً

 بدون



 

     

 
 

 
 
           

 
 
 
 

 بدون ٌامن الملحقٌة الثقافٌة السعودٌة فً مالٌز درع 69

70 

 

 

 9/3/8338-8 التمٌز فً استخدام الفهرس العربً الموحد درع

 هـ

6182 


