
 1441/1440عمادة شؤون املكتبات خالل العام اجلامعي  يف االداءمؤشرات 

 البيان م

  .عنواًنا( 2578293)  اجلامعة مبكتبات املعلومات مصادر امجالي 1

 ( وعاء.2508494حنو ) يةواإلنكليز العربية للكتب النسخ عدد إمجالي 2

 .عنواًنا( 5225)حنو  العام هلذا اجلامعة مكتبات نظام ضمن آليًا ُفهرست اليت الكتب عناوين عدد 3

 .رقمي بشكل رسالة( 13647) منها رسالة،( 18810)حنو  اجلامعة مبكتبات اجلامعية الرسائل عناوين عــدد إمجالي بلــغ 4

 .عنوانًا( 667) العام هلذا اجلامعة مكتبات نظام ضمن آليًا ُفهرست اليت اجلامعية الرسائل عناوين عدد 5

 .( صحيفة11دورية و) (60) العام هلذا العمادة بها اشرتكت اليت الدوريات عناوين عدد 6

 مفهرسة. ومصورة أصلية خمطوطة( 24736) اجلامعة مبكتبات املخطوطات عدد 7

 (.17.094) املتعددة الوسائط على املوجودة املعلومات مصادر من املكتبات مقتنيات إمجالي 9

  .كتابًا( 23611) اجلامعة مكتبات من العام هذا املعارة الكتب عدد 12

 .جهازًا( 26) االطالع قاعات يف املوجودة الذاتية واخلدمة البحث اجهزة عدد 17

 . طابعة( 1) و شخصية حاسبات( 3) منها ،جهاز( 4) اإلعاقة ذوي خلدمة التقنية األجهزة عدد 20

 .معلومات قاعدة( 189) بها املشرتك اإللكرتونية العلمية واجملالت املعلومات قواعد عدد 21

 .إدارية بأعمال مكلف تدريس هيئة عضو( 1) منهم وموظفة موظفًا( 107) اجلامعة مبكتبات العاملني عدد 23

 .نشاط( 28) العمادة نظمتها اليت والثقافية التعلمية األنشطة عدد 25

 .رضامع (8خالل العام ) العمادة بها شاركت اليت املعارض عدد 26

 .العلمية والرسائل الكتب يشمل( 520) العام خالل وصيانتها تهيئتها عادامل املعلومات مصادر عدد 27

 .وطالبة طالب 40خالل العام التدريب التعاوني بني عمادة املكتبات والكليات املختلفة وطالبات طالب عدد 28



 اجملموع إناث ذكور النوع م

 2 1 1 التدريس هيئة أعضاء 1

 107 54 53  املوظفني 2

 واملوظفني التدريس هيئة أعضاء من العمادة منسوبيعدد  (2) جدول                                                 

 

 

 مقتنيات املكتبة من املخطوطاتعدد  (3)  جدول                                                                                    

 

 

 

 

 العدد النوع م

 31684  املفهرسة واملصورة األصلية املخطوطات 1

 800 هذا العاماملخطوطات املفهرسة  2

 500 املخطوطات اليت متت معاجلتها 3



 

 العدد العلمية الرسائل م

 18810 العلمية الورقية  الرسائل 1

 9724 على أقراص إلكرتونية االلكرتونية العلمية الرسائل 2

  االمجالي

 وااللكرتونية املطبوعة العلمية الرسائل (4) جدول

 

 

 العدد وجتديدها ترميمها املعاد االوعية نوع م

 500 الكتب 1

 20 العلمية الرسائل 2

 520 االمجالي
 

 هـ1441 عام يف وترميمها جتديدها مت اليت والرسائل الكتب ( عدد5) جدول

 



 عدد النسخ الوارد ملكتبات اجلامعة الدورياتنوع  م

 66 44 )اجملالت( الدوريات 1

 468 11 الصحف 2
 

 هـ1441 للعام الصحف و الدورياتعدد  (6) جدول

 

 

 

 

 هـ1441 العام حتى املكتبات يف املتعددة الوسائط( عدد 7) جدول

 

 العدد النوع م

 6000 صوتيال سجيلالت شرطةعدد أ 1

 1370 عدد مناقشات الرسائل العلمية 2

 13647 ىل جملدات رقميةإ إلكرتونيةقراص أ نسخ على ل منئرساالحتويل  4



 

 

 

 

 هـ1441عام لعدد الكتب املقتناة  (8ل )جدو

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 هـ1441 العام خالل فهرستها متت اليت العلمية والرسائل الكتب ( عدد9) جدول

 

 

 العدد كتبال م

  805 عدد العناوين 1

 4559 اجمللداتعدد  2

 العدد النوع البيان م

 2010 عربي الكتب 1

 430 أجنيب

 2340 عربي اجلامعية الرسائل 2

 445 أجنيب

 5225 اإلمجالي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1441 عام يف املتاحة االلكرتونية املصادر عدد( 10) جدول

 

 

 

 العدد االلكرتونية املصادر م

 160000 العلمية اجملالت 1

 680000 االلكرتونية الكتب 2

 57000000 تقارير 3

 12000000 األرشيف 4

 63000000 املقاالت 5

 9000000 واملؤمترات البحوث 6

 7000000 العلمية الرسائل 7

 7000000 املتعددة العلمية الوسائط 8



 العدد اجلهة م

 20 كلية علوم احلاسب واملعلومات  1

 15 كلية اإلعالم واالتصال  2

 1 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن  3

 4 الكلية التقنية   4

 40 اإلمجالي

 هـ1441( عدد املتدربني يف العمادة من الكليات داخل اجلامعة وخارجها للعام اجلامعي 11جدول )

 

 


