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يوزع مجانا ً

صحيفة دورية تصدر عن املركز اإلعالمي بجامعة امللك عبدالعزيز

 16صفحة

حتت رعاية أمري منطقة مكة املكرمة

افتتاح مكتبة امللك فهد الــعــامــة

يرعى صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن
عبد اهلل بن عبد العزيز أمري منطقة مكة املكرمة
افتتاح مكتبة امللك فهد العامة بجدة ،وذلك مساء
اليوم األربعاء  2جمادى اآلخرة 1435هـ املوافق 2
أبريل 2014م.
واملكتبة صرح معماري عصري أنشئ على
مساحة  17000مرت مربع داخل احلرم اجلامعي،
ومت بناؤها بتصميم يواكب التحوالت العصرية
التي يشهدها عامل الكتاب واملكتبات ،ويتكون املبنى
من ثالث أجزاء يحتوي كل جزء على اجملموعات

الرئيسية من الكتب واملراجع والربامج املتنوعة
التي يعتمد عليها يف عمليات البحث واالطالع ،وهي
جمموعة ثرية تناسب خمتلف ميول القراء من جميع
الفئات العمرية ،وتعد أول مكتبة باململكة تخصص
أقسامًا مستقلة للشباب واألطفال واملرأة وتقدم
جمموعة منتقاة من الكتب واجملالت والربامج
التي توافق ميول واهتمامات الشباب باإلضافة
إىل برامج وأنشطة متجددة ومبتكرة لتقدمي املعرفة
للقراء يف قالب عصري وإبداعي .وتضم مكتبة
خمصصة للمرأة عبارة عن ملتقى ثقايف للسيدات

يقدم جمموعة كتب وجمالت وبرامج تناسب
اهتمامات املرأة وترثي فكرها  ،وتنمي مهاراتها
وقدراتها .
وبهذه املناسبة رحب معايل مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب برعاية
صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن عبد اهلل أمري
منطقة مكة املكرمة حلفل تدشني هذا الصرح الثقايف،
معربًا عن أن االفتتاح سيكون حدثًا ثقافيًا متميزًا
ينتظره اجلميع ،مشريًا إىل أن إنشاء هذا الصرح
يشكل إضافة نوعية للجانب املعريف والثقايف

للمدينة ،وإبراز الوجه احلضاري والرتاثي للمملكة
من خالل ما ستقدمه من خدمات معرفية ومعلوماتية
وثقافية ،برؤية عصرية راقية ،وسيكون له
أهمية بالغة يف توسيع دائرة األوعية املعلوماتية
واملعرفية التي ستعود بالنفع على منسوبي اجلامعة
طالبا ًوطالبات وأعضاء هيئة التدريس وغريهم من
املهتمني باالطالع واملعرفة من داخل وخارج مدينة
جدة .الفتًا إىل أن حكومة خادم احلرمني الشريفني
ال تدخر جهدًا يف دعم العلم واملعرفة مبا ينعكس
إيجابًا على التنمية الشاملة للوطن وأبنائه.
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مكتبة امللك فــهـد العامة  ...مركـــــ
فكرة إنشاء المكتبة
ولدت فكرة انشاء مكتبة امللك فهد العامة بجدة عام
1410هـ بعد أن نشر الكاتب عبد اهلل اخلشرمي مقاال اقرتح
فيه إنشاء مكتبة عامة يف جدة ملخصًا فكرته حينها يف
تسعة نقاط .ويف ذلك احلني أبدى أمري منطقة مكة املكرمة
صاحب السمو امللكي األمري ماجد بن عبد العزيز (رحمه
اهلل) دعمه ومساندته لفكرة إنشاء مكتبة عامة كمركز جذب
حضاري وثقايف خلدمة املنطقة عامة وجدة خاصة وكافة
الزوار .ليوافق سموه على ترأسه للهيئة التأسيسية للمكتبة
وكانت االنطالقة األوىل إلنشاء املشروع حيث شكلت الهيئة
التأسيسية للمشروع وضمت عدد من األعضاء من مثقفي
ووجهاء اجملتمع.

أولى االجتماعات
عقدت اللجنة التنفيذية أول اجتماع لها يف غرة شهر
رمضان املبارك عام 1410هـ وبحضور مندوب من إدارة
التعليم بجدة وقدم الدكتور هاشم بن عبده هاشم ورقة عمل
مت اعتباراها طرحا علميا بتفاصيل الفكرة.
واجتمعت اللجنة التنفيذية بعد ذلك يوم  6رمضان عام
 1410هـ وترأس االجتماع سمو أمري منطقة مكة املكرمة
األمري ماجد بن عبد العزيز ،رحمه اهلل ،وتقرر يف ذلك
االجتماع تخصيص أرض للمكتبة والبدء يف جمع التربعات.
وتبنى أهايل مدينة جدة مشروع أنشائها كمكتبة عامة
تفتح اجملال لكافة قاطني املدينة وبارك خادم احلرمني
الشريفيني امللك فهد بن عبد العزيز( ،رحمه اهلل) ،إنشاء
املكتبة بصدور األمر السامي باملوافقة بداية شهر حمرم عام
1416هـ.

فتح باب التبرعات
افتتح خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد
العزيز ،رحمه اهلل ،باب التربعات مببلغ  15مليون
ريال ،إضافة إىل تربع عدد من رجال املال واألعمال،
حتى وصل مبلغ التربعات  28مليون ريال ،ونظم يف
ذلك الوقت حفل وضع حجر األساس ملبنى املكتبة باسم
مكتبة جدة العامة وعلى أرض مبساحة  8000مرت مربع
عند تقاطع شارع فلسطني مع شارع األندلس .
وصدر صك األرض رقم ( )1إال ان صغر املساحة
وحمدودية املوقع جعلت اللجنة تبحث يف تغيري موقع
املكتبة ومت االتفاق على أن تقام على مساحة أكرب ويف
جزء من أرض جامعة امللك عبد العزيز ومبساحة تفوق
 16500مرت مربع .

مشروع وقف استثماري
بعد أن غريت اللجنة املوقع رفع سمو أمري منطقة مكة
املكرمة األمري ماجد بن عبد العزيز خطابا ملقام خادم احلرمني
الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز ،رحمه اهلل ،يطلب من مقامه
املوافقة على إبقاء املوقع اخملصص للمكتبة بشارع فلسطني
وقفًا على املكتبة ينشأ عليه مشروع استثماري يخصص
ريعه لتطوير املكتبة وضمان استمراريتها واالنفاق على
إدارتها وتشغيلها وصيانتها وصدرت املوافقة على ذلك،
وقد كلف صاحب السمو امللكي األمري ماجد بن عبد العزيز
أمري منطقة مكة املكرمة آنذاك معايل مدير اجلامعة يف ذلك
احلني األستاذ الدكتور غازي بن عبيد مدين برئاسة اللجنة
التأسيسية واإلشرافية على املكتبة.

اكتمال االنشاءات
بدأت العمليات اإلنشائية للمكتبة داخل احلرم اجلامعي
وعلى مساحة تفوق  16500مرت مربع ومت االنتهاء من بناء
املكتبة يف عام 1420هـ وتسلمت اجلامعة املبنى يف شهر
شعبان عام 1420هـ بعد اكتمال املبنى املكون من  3أقسام
األول مربع الشكل وعلى مساحة  2800مرت ويتكون من
 4أدوار .واملبنى املستطيل وبني على مساحة  4769مرت
ويتكون من دورين ويضم املكتبة الرئيسية واجلزء الثالث
اسطواين الشكل وبني على مساحة  830مرت مربع ومكون
من دورين وخصص للطفل واملرأة.
وتسلمت اجلامعة املشروع بعد اكتمال املبنى من
الناحية االنشائية ويحتاج إىل التشغيل وتوفري الكتب وهو
ما أعاق افتتاحها منذ سنوات بسبب عدم توافر اعتمادات
مالية من قبل وزارة املالية ضمن ميزانية اجلامعة خمصصة
لشراء الكتب واملراجع وإكمال جتهيز املكتبة كاألثاث وبقية
االحتياجات وكذلك تشغيلها سواء من الناحية البشرية
والقوى العامة أو من ناحية األجهزة والتقنيات التي حتتاج
إليها املكتبة وصدر حينها أمر سامي ببقاء مكتبة امللك فهد
العامة بجدة حتت إشراف جامعة امللك عبد العزيز لوقوعها
داخل احلرم اجلامعي.

المكتبة تحت مظلة الوقف العلمي
وجه صاحب السمو امللكي األمري عبد اجمليد بن عبد
العزيز أمري منطقة مكة املكرمة ،رحمه اهلل ،بأن حتال املكتبة
لتكون حتت مظلة الوقف العلمي لدعم أبحاث جامعة امللك
عبد العزيز ،وكون الوقف العلمي جهة اعتبارية قانونية
مستقلة تتمتع بنظام أساسي قوي ومرن مشابه لشركات
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ـــــز حضاري وثقايف لخدمة املنطقة
القطاع اخلاص مما قد يساعد يف تسهيل عملية التشغيل،
وعلى الفور خطت اجلامعة خطوات موفقة وحثيثة يف
استقطاب أكرب دعم ممكن وقامت إدارة الوقف العلمي بالعديد
من احملاوالت لتشغيل املكتبة وتسويقها على عدد من رجال
األعمال بغية احلصول على دعم مايل وتربع إلكمال تشغيل
املكتبة والنواقص منها وحصلت اجلامعة على تربعات بلغت
قيمتها  14مليون ريال وهي ما متثل  %10من إجمال املبلغ
لتشغيل املكتبة.

إجراء دراسات التشغيل
وبعد أن جمعت اجلامعة أول التربعات من أهل اخلري،
تعاقدت على الفور مع أحد املكاتب االستشارية لعمل دراسة
وضع األسس العامة لتشغيل املكتبة وعمل فريق متخصص
يف جمال تقنية املعلومات واملكتبات على إجراء الدراسات
األولية لتشغيل املكتبة.
ومت عقد العديد من ورش العمل وكانت خالل شهر
شعبان من عام  1431هـ شارك فيها  9رجال و 8من السيدات
من أصحاب الفكر من شرائح اجملتمع اخملتلفة حيث مت وضع
الرؤى والرسالة واألهداف والقيم واخلارطة االسرتاتيجية
ومكوناتها ووضع الغايات واألهداف االسرتاتيجية
والتنفيذية لتشغيل املكتبة وتكون جملس إدارة املكتبة
برئاسة معايل مدير جامعة امللك عبد العزيز الدكتور أسامة
بن صادق طيب و 9أعضاء أخرين وعقد معايل مدير
اجلامعة العديد من االجتماعات ومناقشة العديد من العقبات
والعمل على تذليلها وازاحتها مع أعضاء اللجنة وهو ما
حتقق حيث خرج أعضاء اللجنة بعدد من التوصيات وهي
أن تكون املكتبة مركزا حضاريا وثقايف واجتماعي ونواة
ملراكز أخرى  ,وتأمني املوارد الالزمة لتحقيق هذه الرؤى
(رؤى املستفيدين وتطلعاتهم) وإعادة تأهيل املوقع مبا
يضمن تأمني املساحات الداخلية وتأثيثها واستكمال املرافق
الالزمة التي ستمكن من تلبية األنشطة املطلوبة خاصة
املسجد ومركز املؤمترات واملعارض واحلدائق واملواقف
وقاعات االجتماعات .والبدء يف تفعيل برنامج أصدقاء
املكتبة.

بدء خطوات التشغيل
وبعد املتابعة الدائمة من قبل مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب والدعم الدائم من قبل
صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل سمو أمري منطقة
مكة املكرمة بدأت أوىل خطوات تشغيل املكتبة ،وكانت أوىل
اخلطوات تكليف إحدى مكاتب االستشارات لوضع تقرير
مفصل عن أجزاء املكتبة اخملتلفة ووضع أسس يتم االستناد

عليها يف دراسة الوضع الراهن للمكتبة خاصة وأن املبنى
مت جتهيزه وإكماله إنشائه قبل  14عام وشهدت هذه الفرتة
العديد من التغريات والتطورات الكبرية الفنية والتقنية
والثقافية والبيئية و االجتماعية وغريها.

تقنيات حديثة لتشغيل المكتبة
أدركت اللجان املشغلة ضرورة األخذ مبا وصلت إليه
التقنيات والتطورات احلديثة التي يعيشها اجملتمع .
ومت تقييم املكتبة ودراسة عناصرها اخملتلفة من خالل
أسس تقومي يف ستة عناصر كان أولها سهولة ومرونة
الوصول إىل أي جزء أو مكان معني يف املكتبة ،والطاقة
االستيعابية وهي عبارة عن سعة او جزء او مكان يف املكتبة
وكذلك اجلاذبية والبيئة من خالل مدى تقبل املستخدمني
لشكل وتصميم وألوان مكونات املكتبة ،واألمن والسالمة
واألخذ يف االعتبار القابلية للتطوير أو التوسعات
املستقبلية من خالل إمكانية إدخال التعديالت على مكونات
املكتبة.
وكلف الوقف العلمي أحد املكاتب االستشارية بإعداد
دراسة تهدف إىل تقييم وضع املكتبة والتعرف على عناصر
اجلذب الرئيسة الواجب أن تتضمنها املكتبة حتى تنجح يف
حتقيق رسالتها كمكتبة عامة.
وقام فريق الدراسة بعقد عدة ورش عمل شملت شرائح
خمتلفة من اجملتمع ،مع الرتكيز على الشباب (ذكورًا وإناثًا)،
كما قامت إدارة الوقف وإدارة املكتبة بعمل زيارات
ملكتبات عامة عاملية ومت التعاقد مع فريق مستشارين من
شركة سنغافورية متخصصة يف هذا اجملال.
كما مت التعاقد مع عدة جهات متخصصة يف املقاوالت
والتصميم والديكور والكتب إلنهاء مشروع تشغيل املكتبة
وافتتاحها حيث جهزت بالكامل.
وتكفلت ادارة الوقف العلمي بإعادة جتديد النظام
األمني اخلاص باحلريق وذلك بناء على طلب الدفاع املدين
وكذلك متت دراسة خمارج الطوارئ بعناية ليتماشى مع
الضوابط األمنية لألماكن العامة.

 80ألف كتاب ورقي وإلكتروني
مت تزويد املكتبة مبا يقارب  80ألف كتاب من الكتب
الورقية وااللكرتونية ومن أحدث االصدارات والتي تغطي
جميع املعارف واملوضوعات باللغتني العربية واإلجنليزية
والعمل على فهرستها وتصنيفها .وكذلك جتهيز وتشغيل
اجلزء اخلاص باملكتبة الرقمية لتصبح مكتبة امللك فهد
العامة بجدة مركزا ثقافيا حديثا تفتح أبوابها ألهايل جدة
بكافة شرائحهم اخملتلفة .
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مكتبة امللك فهد العامة  ..جوهرة تزين عروس البحر األحمر
 ..وثمرة تفعيل منظومة الوقف العلمي بجامعة املؤسس
فكرة إنشاء المكتبة
جاءت فكرة إنشاء مكتبة امللك فهد العامة بناء على
رغبة صاحب السمو امللكي األمري ماجد بن عبد العزيزـ
رحمه اهلل -يف إنشاء مركز حضاري وثقايف خلدمة مدينة
جدة وزوارها ..وبتأييد وتوجيه من خادم احلرمني
الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز -رحمه اهلل – صدر
األمر امللكي السامي رقم ع 285/يف 1416/1/6هـ
باملوافقة على إقامة مكتبة امللك فهد العامة بجدة.
وتربع خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد
العزيز – رحمه اهلل – مببلغ خمسة عشر مليون ريال،
وتوالت التربعات من رجال األعمال حيث تربع الشيخ
إسماعيل أبو داوود – رحمه اهلل -مببلغ خمسة ماليني
ريال ،وجمموعة عبد اللطيف بـخمسة ماليني ريال،
والشيخ خالد سامل بن حمفوظ – رحمه اهلل -بثالثة
ماليني ريال .ليكون إجمايل ما مت جمعه آنذاك من تربعات
 28مليون ريال.
دور الجامعة في إنشاء المكتبة
أدركت جامعة امللك عبدالعزيز أن أداء واجباتها
ومسؤولياتها نحو اجملتمع يتطلب معاجلة القضايا
امللحة من خالل تنويع وتوفري الدعم املادي للمشروعات
التنموية ،فكان تأسيس الوقف العلمي كمنظومة وقفية
تقوم باستقبال التربعات واألوقاف النقدية والعينية
واستثمارها واإلنفاق من عوائدها على دعم البحث
العلمي وخدمة اجملتمع ،عرب تبني خطة اسرتاتيجية
وضعت يف عني االعتبار تنمية املوارد املالية ،والبشرية،
وتوفري أنشطة وبرامج مبتكرة تسهم يف التنمية
الشاملة يف اجملاالت العلمية و االجتماعية و الصحية و
البيئية ،ومن تلك الربامج :برنامج االستقطاع الشهري،
مسابقة املثالية يف القيادة املرورية ،مشروع تيسري
الزواج ،مشروع تدوير الورق ،ومشروع مكتبة امللك فهد
العامة ،باإلضافة إىل الوقف اخملصص لدعم املشروعات
البحثية والدراسات العلمية ،ودعم مشروعات املوهوبني
واملبتكرين وأبحاثهم ،وتنظيم اللقاءات العلمية والدورات
التدريبية ،وتقدمي برامج تطويرية لطالب املدارس.
وتنظيم برامج تنموية لذوي االحتياجات اخلاصة،
وغريها من الربامج.

محاكاة روح الشباب
ويف القسم اخلاص بالشباب جاء اختيار
األلوان و املشهد العام ألرفف الكتب ليحاكي روح
الشباب العصري و يعمل كنقطة جذب للشباب لسرب
أغوار الكتب والنهل من خمتلف املعارف واملعلومات،
بعيدا عن الشكل التقليدي السائد يف املكتبات العامة
واخلاصة.
قسم خاص للمكفوفين
تتميز مكتبة امللك فهد العامة بتوفري قسم خاص
للمكفوفني يهتم باحتياجاتهم باستخدام أحدث
األساليب يف تقنية املعلومات متكن املكفوف من
االطالع و التفاعل كتابيًا دون وسيط.

ثمرة تفعيل الوقف العلمي
تعترب مكتبة امللك فهد العامة منوذجًا متميزًا يؤكد
على دور اجلامعة يف تفعيل الوقف العلمي واستثماره
يف خدمة اجملتمع ..فقد تبنت اجلامعة منذ البداية فكرة
إنشاء املكتبة العامة و خصصت لها مساحة كبرية داخل
املدينة اجلامعية وتولت كلية تصاميم البيئة باجلامعة
وضع التصاميم واملواصفات وفق أحدث املعايري العاملية
حتت إشراف مباشر من وكالة اجلامعة للمشاريع ،و بدعم
سخي من عدد من رجال األعمال ،لتصبح اليوم واقعًا
ملموسًا.

خدمات اإلعارة والبحث االنتقائي
تقدم مكتبة امللك فهد خدمات متنوعة منها
اإلعارة الداخلية و اخلارجية و اخلدمات االرشادية
و البحث االنتقائي إضافة إىل باقة واسعة من الكتب
و املصادر اإللكرتونية و املواد السمعية والبصرية و
قواعد البيانات و األجهزة اللوحية و اإلعارة الذاتية
و األلعاب االلكرتونية.

تصميم خارج عن المألوف
تتميز مباين مكتبة امللك فهد العامة من اخلارج عن
التصاميم التقليدية للمكتبات العامة ،إذ مت تخصيص
مساحات خضراء حتيط باملبني من كافة اجلهات و تضفي
عليها جوا من الرحابة ،لتكون متنفسا للزائرين يسهل
الوصول إليها من خمتلف الفئات كبارًا وشبابًا وأطفالًا
من اجلنسني.
صممت املكتبة من الداخل وفقا لنتائج دراسات علمية
مبشاركة العديد من اجلهات احمللية و العاملية اخملتصة
من خالل فريق عمل ضم جمموعة من اخلربات يف جمال
إعداد املكتبات العامة ،ووفق أحدث األساليب و التقنيات
العصرية.

صاالت للبحث والتدريب
و تتوفر مكتبة امللك فهد على غرف للقراءة و
الدراسة و قاعات للبحث و املناقشات و التدريب
إضافة إىل قاعات جمهزة لتنظيم املعارض و الندوات
بهدف استثمارها يف املستقبل لتنفيذ عدد من الربامج
املتميزة و الدورات التدريبية و ورش العمل.
نوعها تبدأ باملكتبة الرئيسية ،ومكتبة الشباب ،ومكتبة
الوسائط املتعددة ،ومكتبة املرأة ،ومكتبة الطفل ،باإلضافة
إىل قسم خاص باملكفوفني.

أجنحة فريدة من نوعها

تصيم داخلي يراعي الثقافات العمرية

تضم مكتبة امللك فهد العامة بجدة أجنحة فريدة من

متيزت التصاميم الداخلية للمكتبة بلمسات

عصرية حتاكي خمتلف الثقافات العمرية لزوار
املكتبة من كافة األعمار ،حيث روعي يف تصميم
مكتبة الطفل االبتعاد عن الشكل التقليدي
للمكتبات العامة وإضفاء جو من اخلصوصية و
املرح والتسلية تساعد على غرس حب االطالع
لدى األطفال و حتفيزهم على القراءة وروح
املبادرة و شحذ اخليال.

المساهمة في تطوير الجانب المعرفي
و تتطلع مكتبة امللك فهد العامة مستقبلًا إىل
املساهمة يف صناعة و تطوير اجلانب املعريف
والثقايف من خالل تقدم خدمات معلوماتية و ثقافية
راق و عصري لكافة أفراد اجملتمع.
ذات مستوى ٍ

متابعات

الجامعة
أخبار
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املدير التنفيذي للوقف العلمي باجلامعة ..

املكتبة رائدة على مستوى الشرق األوسط
أعرب املدير التنفيذ للوقف
العلمي الدكتور عصام بن حسن
كوثر ألخبار اجلامعة ،أن افتتاح
مكتبة امللك فهد العامة بجدة يدعو
للفخر ،مشريًا إىل أنها صرح
متميز ورائد على مستوى الشرق
األوسط ،حيث مت إنشاؤها وفق
معايري علمية اعتمادًا على دراسات
عميقة لبيوت خربة حملية وعاملية،
وأكد يف لقائه مع أخبار اجلامعة
أن املكتبة ستضيف الكثري للمشهد
الثقايف السعودي كونها حتتوي
على جمموعة مكتبات حتت سقف
واحد ،وفيما يلي تفاصيل احلوار:
بداية ،تعليق سعادتكم على
رعاية سمو أمير منطقة
مكة المكرمة لحفل افتتاح
المكتبة؟
ال شك أن رعاية سموه
حلفل االفتتاح ،خاصة يف بداية
فرتة تعيينه أمريًا لهذه املنطقة
املباركة ،مع كرثة انشغاالته وكرثة
املشروعات املهمة يف املنطقة دليل
على عناية والة أمورنا بصفة عامة
وسموه الكرمي بصفة خاصة بنشر
العلم وتيسريه لكافة فئات اجملتمع
واالهتمام بالرقي الفكري له.
ماذا تقدم المكتبة بوجه
عام للمجتمع من خدمات
ثقافية وبحثية واجتماعية؟
املكتبة ال تخدم جمتمع منطقة
مكة املكرمة فحسب ،بل تتعدى ذلك
خلدمة قاصدي املنطقة من زوار
وحجاج ومعتمرين ،وهي مكتبة
غري تقليدية ،فهي ليست ككثري
من املكتبات التي تفاخر بعدد
الكتب الورقية املوجودة فيها،
فمن حيث العدد حتوي املكتبة ما
يزيد عن  80.000عنوانًا  ،وهذا
عدد ليس بكبري بالنسبة لدور
املكتبة ومكانها ومكانتها ،لكنها
حتتوي على مكتبة إلكرتونية
وعدد من قواعد املعلومات احمللية
والعاملية املتميزة والتي بها آالف
الكتب واجملالت العلمية املرموقة
واإلصدارات الثقافية.
ماذا ستضيف المكتبة
للمشهد الثقافي السعودي؟
أقول بفخر وتواضع إن هذه
املكتبة متميزة ورائدة ليست على
مستوى اململكة العربية السعودية
أو املشهد الثقايف السعودي
فحسب ،لكنها مكتبة ال مثيل لها على
مستوى املنطقة العربية والشرق
األوسط ،فنحن مل ننفرد برتتيب
إنشائها واختيار اخلدمات التي
تقدمها املكتبة ،وإمنا كان الرتتيب
والتخطيط مبن ّيًا على دراسات
علمية شارك فيها عدد من بيوت
اخلربة احمللية والعاملية فضلًا عن
عدد كبري من الباحثني واملثقفني
والدارسني رجا ًلا ونساء ،فقد
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بقواعد البيانات وشراء منتجات
عدد من دور النشر لتزويد املكتبة
بها.
ماذا ستقدم المكتبة من
خدمات مساندة للزائر أثناء
القراءة؟
الزائر سيجد كل مساندة
ثقافية من العاملني باملكتبة حيث
توفري الهدوء ،والكتب الورقية،
واإللكرتونية ،وقاعدة البيانات
املتميزة واحملدّثة ،وخدمة
االستعارة الداخلية واخلارجية،
وخدمة الكافترييا اخلاصة باملكتبة
لتوفري احتياجات الزوار.

أجريت دراسات مسحية تضمنت
أكرث من ألفي استمارة إلكرتونية
ناقشت حمتويات املكتبة
واحتياجات اجملتمع ،كما ناقشت
ساعات العمل ،ونوعية الكتب التي
ينبغي أن تكون ضمنها اجملالت
الورقية واإللكرتونية .كما أقيمت
ورشتا عمل ملدة خمس ساعات
متواصلة لكل ورشة شارك فيها
كوكبة من الشباب والشابات
من اجملتمع اجلداوي عامة ومن
طالب وطالبات اجلامعة خاصة،
لذا جاءت املكتبة عصري ُة رائدة
مبعنى الكلمة بأجزائها اخملتلفة.
وبالنسبة ملا ميكن أن تضيفه
للمشهد الثقايف فكل ما فيها
يصب يف مصلحة املشهد الثقايف
السعودي؛ حيث إنها حتوي ألول
مرة يف اململكة عدة مكتبات رائدة؛
ففيها مكتبة للمرأة ،ومكتبة للطفل،
ومكتبة للشباب ،ومكتبة مصغرة
للمبصرين حيث يستطيع صاحب
اإلعاقة البصرية أن يستفيد من
حمتويات املكتبة اخلاصة به ،كما
حتوي املكتبة على أكرث من 100
جهاز كمبيوتر مرتبطة بقواعد
البيانات احملدّثة التي تفيد الباحث
والدارس واملثقف.
كيف بدأت فكرة افتتاح
المكتبة بعد إغالق دام
لسنوات؟
فكرة إنشاء املكتبة كانت
مبادرة من بعض مثقفي وجتار
املنطقة على رأسهم الشيخ
إسماعيل أبو داود والشيخ
عبداللطيف جميل والشيخ خالد
بن حمفوظ يرحمهم اهلل جميعًا،
وقد عرضت الفكرة على صاحب
السمو امللكي األمري ماجد بن
عبدالعزيز يرحمه اهلل أمري منطقة
مكة املكرمة يف حينها ،وقد أعجبته
الفكرة وحتمس لها وعرضها على

خادم احلرمني الشريفني امللك فهد
بن عبدالعزيز يرحمه اهلل فبارك
الفكرة وأشاد بها ،وتربع لبدايتها
بقطعة أرض وشيك بخمسة عشر
مليون ريال ،ثم أسند جلامعة
امللك عبدالعزيز القيام بها ،فقامت
بإعداد الدراسات الهندسية
والتصاميم ،ثم رفعت لوزارة
املالية لطلب خمصصات للمكتبة،
ومل تأت خمصصات لها لذا توقف
األمر حتى جاء سمو األمري
عبداجمليد بن عبدالعزيز يرحمه
اهلل فوجّ ه بضمها حتت إشراف
الوقف العلمي ليكمل إجراءاتها،
وبدأت املسرية حتى حتقق األمل
الذي كان يراود أناسً ا حرصوا
أشد احلرص على وجود منهل
ثقايف علمي بحثي ألهل املنطقة
وزوارها.
ما تقييمكم للدعم الذي
حظيت به المكتبة من قبل
رجال األعمال؟
يف احلقيقة أعترب الدعم
ً
متوسطا ،فهو من حيث عدد
رجال األعمال الداعمني للمكتبة
واملتربعني لها يعد عددًا متواضعًا
نظ ًرا لكرثة عدد التجار واملوسرين
يف مدينة التجارة والتجار جدة،
وهو من ناحية أخرى يعد جيدًا
من حيث كم التربعات والدعم
املقدم من العدد القليل من رجال
األعمال الذين يضعون الثقافة يف
مقدمة اهتماماتهم حيث إن الثقافة
ـ كما ال يخفى ـ عنوان رقي األمم.
هل ستكون هناك عالقة
للمكتبة مع دور نشر عالمية
ومحلية لتقديم خدمات
القراءة والنشر للمجتمع؟
بالفعل هناك عالقة موجودة
أص ًلا يف جدول أعمال املكتبة،
وهي عالقة مباشرة بالتزويد

ما هو نصيب المرأة والطفل
من مكتبة الملك فهد
العامة؟
هو نصيب األسد بصدق
ودقة؛ حيث ستقام سلسلة برامج
تدريبية لألطفال بكافة مراحلهم
العمرية ،وكذلك برامج مماثلة
للمرأة وأخرى للشباب ،وبعض
هذه الربامج واملبادرات تقدم
ألول مرة يف اململكة يف هذا
الصدد .كما سيقام ألول مرة يف
مكتبة املرأة ناديًا مبسمى (نادي
القراءة) ،حيث تطرح فكرة على
احلاضرات لقراءة كتاب أو بحث
حمدد مث ًلا ،ثم يجتمعن بعد قراءته
للنقاش حول فائدته ،وما ميكن أن
يطور حوله من أفكار بناءة خلدمة
اجملتمع.
افتتاح المكتبة وتقديمه
اللمجتمع ،كيف تم؟
كان دور اجلامعة حمور ّيًا منذ
البداية لفكرة املكتبة واعتمادها من
لدن امللك فهد يرحمه اهلل تعاىل ،فقد
قامت اجلامعة بالتصميم الهندسي
للمبنى ،وهو تصميم عصري
يشيد به اخملتصون حتى اآلن ،ثم
تنازلت اجلامعة عن قطعة أرض
من خمصصاتها تزيد عن 16.000
مرت مربع ،إميا ًنا من اجلامعة بدور
الثقافة والعلم والبحث واملكتبات
يف رقي اجملتمع وتقدمه ،واستمر
دعم اجلامعة الالحمدود بالعديد
من الكفاءات املتخصصة يف كل
جمال يخدم مشروع املكتبة ،وقامت
بصيانتها من الداخل واخلارج برغم
عدم وجود خمصصات مادية ،ثم
كانت واسطة العقد إسناد متابعة
شؤون املكتبة للوقف العلمي ،ودعمه
بكل ما يحتاجه فيما يخص اجلامعة.
ما القيمة المضافة التي
تشكلها المكتبة؟
املكتبة ستساهم بوضوح يف
حتقيق رسالة اجلامعة ،فحني تدخل
على موقع اجلامعة تطالع رسالتها
بصفحتها الرئيسة( :الرقي باجملتمع
عرب متيّز ثقايف وعلمي وبحثي
رائد) وكأنك تقرأ أن املكتبة حمور
رئيس يف حتقيق هذه الرسالة
الفريدة.

مكتبة امللك فهد العامة بجدة
تفتح أبوابها
أميرة داوود كشغري
شهقت فرحًا وتنفست الصعداء وقد ترامى إىل علمي
حتقق حلمي القدمي بافتتاح مكتبة امللك فهد العامة بجدة.
ذلك خرب من أهم األخبار وأكرثها حتفيزًا على السعادة
والسرور يف مدينتي مدينة احللم واخليال عروس البحر
األحمر .ويف أول رد فعل عفوي يل على افتتاح مكتبة
جدة العامة هرعت ألعانق احللم الذي كاد أن يصبح وهمًا
على صفحات دفاتري .كتبت أكرث من مقال حول تطلعات
سكان مدينة جدة لرؤية مكتبتهم العامة وقد أضحت مركزًا
ثقافيًا يلتفون حوله ويتسابقون للقرب من أفيائه.
يف مقالة سابقة بعنوان « لنعرتف مبحدودية
معرفتنا اإلنسانية» ( 3مايو 2005م) اختتمت مقالتي
بالفقرة التالية« :وإذا ما زلت أيها القارئ الكرمي تبحث
عما يشحذ ذهنك ،فما عليك إال القيام بزيارة ملبنى مكتبة
امللك فهد العامة بجدة ،ذلك املبنى الفخم الذي يحتل ركنًا
من أركان جامعة امللك عبدالعزيز ،وتزين جداره ساعة
أنيقة تشي بأهمية الوقت ،ويقبع بالقرب منه جمسم نسر
عمالق .وميضي الوقت ،ال النسر ح ّلق يف الفضاء ،وال
املكتبة فتحت أبوابها للجمهور ».وكنت قد كتبت أيضًا
مقالًا تعقيبيًا بعنوان «اللغز احمليّر» ( 12يوليو 2005م)
ابتدأته بهذه الفقرة« :ولقد كان املغزى واضحًا فيما أظن
من تلك اخلامتة :ال يوجد يف مدينة جدة ذات الثالثة
ماليني ونصف املليون نسمة ،وحتى اآلن ،مكتبة عامة
ميكن أن تكون بحق مكتبة عامة يرتادها الرجال والنساء
والكبار والصغار من الباحثني واحملبني للمعرفة».
واستكمالًا لتلك اإلشارات ،وعوضًا عن أمنيات
املاضي ،أقدم للقارئ الكرمي وإلدارة اجلامعة نبذة عما
أتصوره وأمتنى أن يصبح واقعًا يف مكتبة جدة العامة
بعد افتتاحها بحمد اهلل تعاىل .أن تكون املكتبة نواة ملركز
ثقايف متكامل يليق مبدينة جدة ذات الكثافة السكانية
العالية .أن تضم إىل جانب املكتبة العامة ،مسرحًا يخدم
جميع شرائح اجملتمع ،ومعرضًا للفنون ،ومطاعم ومقاهٍ
توفر خدمة اإلنرتنت السريع واجملاين واملفتوح ،وحمالت
لبيع الكتب ،وحمالت للخدمات العلمية واملكتبية .أن
يكون بها جزء خمصص لألطفال بني العاشرة والثانية
عشر ظهرًا .أن يكون لها موقف للسيارات فسيح ومنظم ال
يقل عن  400موقف .أن تظل املكتبة مشرعة أبوابها يوميًا
لفرتات ال تقل عما بني الساعة التاسعة صباحًا وحتى
التاسعة مساء ،ويف يومي عطلة نهاية األسبوع ،ال تقل
عن العاشرة صباحًا وحتى احلادية عشر ليلًا .فاملكتبة -
مثلها يف ذلك كمثل العقل املنفتح  -ال يوصد أبوابه أبدًا.
ولعله عنئذٍ يحق لنا أن نتوقع مشهدًا جميلًا كهذا:
يزورها يوم افتتاحها عشرون ألف زائر .ترى وأنت
تزورها يف أي يوم من أيام األسبوع ما يبهرك بكونها
خلية من نشاط دائم .يقف العشرات أمام مكاتب
االستعارة ،ويقف عشرات آخرون أمام أجهزة احلاسب
اآليل املتناثرة يف أرجاء املكتبة .يف الدور األرضي يتناثر
العشرات يف مقاعد وثرية يقرأون الدوريات اخملتلفة،
العامة واملتخصصة ،ويف األدوار العليا يجلس العشرات
من خمتلف األعمار أمام شاشات احلاسبات اآللية أو بني
األرفف ينقبون عن معلومة أو يكملون بحثًا.
باختصار أمتنى أن تكون املكتبة «ليست جمرد
مكتبة» ،بل مؤشرًا ثقافيًا ونقطة التقاء اجتماعي وفكري
وحضاري تضفي على مدينة جدة ذات املاليني اخلمسة
مسحة من وقار العلم وبهجة االنطالق واملعرفة .كما أقرتح
أن تطور تلك املساحة الهائلة اخلالية واجملاورة للمكتبة
بحيث تكون خلية ثقافية وخدماتية متكاملة جتذب الفرد
وتوفر له جميع تطلعاته واحتياجاته احلضارية .ألف
مربوك لسكان عروس البحر افتتاح مكتبة جدة العامة.

* قسم اللغة اإلجنليزية وآدابها

متابعات
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على مساحة  17ألف مرت مــــــــــــ

مكتبة امللك فهد العامة تسعى لصناعة
نبذة عن المكتبة:

أهداف المكتبة

أنشئت مكتبة امللك فهد العامة على مساحة تقدر
وتسعى اجلامعة اىل حتقيق العديد من االهداف
 17000مرت مربع داخل احلرم اجلامعي جلامعة امللك
عبد العزيز ومت انشاء املبنى من  3أجزاء األول يحمل والرؤى املستقبلية من خالل انشاء مثل هذا الصرح
شكل املكعب وهو املبنى الرئيسي والثاين على شكل الثقايف حيث تهدف املكتبة اىل غرس عادة القراءة
وترسيخها خاصة لدى النشىء  .ودعم التعليم الذاتي
مستطيل وهو خاص.
والعام على كافة املستويات .ووضع كافة أنواع املعارف
الرؤية والرسالة:
واملعلومات يف متناول املستفيدين .وتوفري إمكانيات
التطوير الشخصي وتنمية القدرات واملهارات عرب الكتب
كانت الرؤية التي حرصت إدارة جامعة امللك عبد والربامج اخملتلفة  .وجمع عناصر الثقافة وحفظها
العزيز على حتقيقها هي أن تكون املكتبة مركز إشعاع وتعزيز الهوية الثقافية للمجتمع احمللي .وتقدمي خدمات
حضاري وثقايف رائد عاملي التطلعات وتقني التواصل املكتبة اإللكرتونية لتصبح املعرفة يف متناول اجلميع يف
وأن حتمل رسالة يف صناعة رواد املعرفة واإلبداع مكاتبهم ومنازلهم .وعقد بعض أنشطة اجملتمع احمللي
وحتقيق التطور املعريف والتقدم الثقايف من خالل داخل ردهات املكتبة مثل اللقاءات العلمية والدورات
خدمات معلوماتية وأنشطة ثقافية ذات مستوى راقي التدريبية .وإيجاد ملتقى عام لدعم التواصل االجتماعي
وعصري لكافة أفراد اجملتمع.
والفكري بني أفراد اجملتمع.

أقسام مبنى المكتبة
يتكون مبنى املكتبة من ثالثة أقسام ووزعت مرافقها
حسب التصميم األصلي خملطط املكتبة كما يلي:
 .1املبنى املربع ( القسم اإلداري) :ومساحته اإلجمالية
 2800م 2ويتكون من  4مستويات (أدوار) مبسطح  700م2
لكل مستوى .
· دور القبو  :ويحتوي على مكتبة الوسائط املتعددة
والتي تشتمل على مصادر املعلومات االلكرتونية وألعاب
الفيديو.
· الدور األرضي :ويشمل مدخل كبار الزوار وبهو واسع
يستخدم للمعارض والفعاليات املتنوعة .ويرتفع هذا الدور
إىل سقف مستوى الدور األول.

· الدور الثاين  -القسم النسائي :ويحتوى على قاعة
عمل كبرية مفتوحة مع مكاتب وحمطات عمل ملوظفي املكتبة
واخلدمات الفنية مثل التزويد والفهرسة والتصنيف .إضافة
إىل اخلدمات من مغاسل ودورات مياه.
· الدور الثالث  -القسم الرجايل :ويحتوي على قاعة
عمل كبرية مفتوحة مع مكاتب وحمطات عمل .كما حتتوي
على غرفة مكتب وغرفة اجتماعات مع اخلدمات.
 .2املبنى املستطيل ومساحتها اإلجمالية  4769م 2وتكون
من دورين وحتتل الدور األول مبساحة  2384م 2للدور .بها
املكتبة الرئيسية و مكتبة املراجع مؤثتة بالكامل بكاونرت
االستقبال وخدمات املستفيدين ،وأرفف الكتب واملراجع و

قسم خاص باجملالت و اجلرائد .ومقاعد وطاوالت للقراءة
واخلدمات االلكرتونية .و الدور االرضي يحتوي على مكتبة
الشباب و مكتبة بصري (لذوي االعاقة البصرية )كما يحتوي
املدخل اخللفي للدور األرضي على قاعة حماضرات و فعاليات
أبعادها 21م × 14م تستضيف 200شخص .
 .3املبنى الدائري  -مكتبة املرأة والطفل ومساحتها
اإلجمالية حوايل 830م 2وتتكون من دورين األرضي مصمم
ومؤثث كمكتبة للطفل والدور الثاين كمكتبة للمرأة وتتصل
مكتبة املرأة والطفل مع املكتبة الرئيسية من خالل ممر يف
الدور األول.

جانب من مرافق المكتبة

حتتوي على اجملموعات الرئيسية من الكتب واملراجع املتنوعة التي يعتمد عليها يف
عمليات البحث واالطالع وهي جمموعة متنوعة وثرية تناسب ميول القراء.

الجامعة
أخبار
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ـــــــــــــربع داخل املدينة اجلامعية

رواد املعرفة واإلبداع والتقدم املعريف

مكتبة الشباب

مكتبة المرأة

مكتبة املرأة عبارة عن ملتقى ثقايف للسيدات يقدم جمموعة كتب وجمالت وبرامج تناسب
اهتمامات املرأة وترثي فكرها  ،وتنمي مهاراتها وقدراتها .

أول مكتبة باململكة خمصصة للشباب وتقدم جمموعة منتقاة من الكتب واجملالت والربامج
التي توافق ميولهم واهتماماتهم الشباب باإلضافة إىل برامج وأنشطة متجددة ومبتكرة
لتقدمي املعرفة لهم يف قالب عصري وإبداعي .

خدمات المكتبة

تعترب اخلدمات أكرث مايهم املستفيدين
يف املكتبة بناء على الدراسات ،لذلك
اعتنت مكتبة امللك فهد العامة بتقدمي
خدمات متميزة ترضي روادها وقسمت
اخلدمات املقدمة للمستفيدين إىل ثالثة
أقسام أوالها اخلدمات األساسية وهي
اخلدمات الضروري التي اعتادت املكتبات
العامة على تقدميها مثل مصادر املعلومات
( الكتب – املراجع – الدوريات)
واإلعارة بنوعيها الداخلية واخلارجية
واخلدمات اإلرشادية واخلدمات املرجعية
واإلحاطة اجلارية والبث اإلنتقائي
وإنشاء العضويات ،وثانيها :اخلدمات
اإللكرتونية حيث اعتمدت مكتبة امللك
فهد العامة يف رؤيتها أن تكون مكتبة تقنية
لذلك قامت بإستخدام أحدث وسائل التقنية
املتطورة متاشيا مع الطفرة اإللكرتونية
احلديثة يف اجملتمع  ,وهذه اخلدمات
هي مصادر املعلومات اإللكرتونية (
الكتب اإللكرتونية )CDs-DVDs -
واملواد السمعية ( )Audiobooksواملواد
السمع بصرية (أفالم وثائقية وتعليمية)
وخدمة الفهرس اآليل ( )OPACوقواعد
البيانات ( )Databaseوخدمة األنرتنت
وخدمة اإلتصال الالسلكي ()wireless
وأجهزة اإلعارة الذاتية واألجهزة
اللوحية ( )IPADواأللعاب اإللكرتونية
( .)Wii-Playstationوثالث اخلدمات
هي اخلدمات املساندة والتي تضم غرف
القراءة والدراسة ومناطق القراءة احلرة
وقاعات البحث واملناقشات والتدريب
والقاعات املتعددة األغراض وقاعات
املعارض.

برامج المكتبة

مكتبة الطفل

تعترب من املكتبات النادرة على مستوى اململكة العربية السعودية والتي تتوجه إىل الطفل
وتلبي احتياجاته الفكرية .كما حتتوي هذه املكتبة على جمموعة رائعة من الكتب والربامج
املدروسة بعناية لتناسب حاجة وميول األطفال (بكافة فئاتهم العمرية) والتي تعزز حب القراءة
إضافة إىل األلعاب املفيدة وزوايا املتعة واملعرفة لديهم  ,ويتم تقدميها يف حميط يجمع بني املتعة
واملعرفة.
مكتبة المبصرين

وهي مكتبة صغرية تطرح مفهومًا جديدًا لالهتمام باحتياجات املعاقني
بصريًا باستخدام أحدث أساليب تقنية املعلومات لتمكني املعاقني بصريًا من
القراءة والكتابة وتلقي الدورات والندوات واستخدام شبكة اإلنرتنت
مكتبة الوسائط المتعددة

هي مكتبة رقمية يتم فيها استخدام أحدث التقنيات االلكرتونية والوسائط
املتعددة حتتوي على (مصادر املعلومات اإللكرتونية – املواد السمعية والبصرية
– األلعاب اإللكرتونية – غرف التلفزيون)  ،تساهم يف استقطاب فئات اجملتمع
اخملتلفة لالستفادة من التقنية احلديثة يف تعزيز ثقافتهم ومعرفتهم ودراساتهم .

وحرصت إدارة اجلامعة
ممثلة يف الوقف العملي عند
تشغيلها للمكتبة ان تكون
الربامج املقدمة واألنشطة
متميزة رائدة تعمل على تعزيز
حب القراءة ونشر الثقافة
جلذب كل فئات اجملتمع يف
إطار من املعرفة واملرح.
وتضمنت املكتبة العديد من
الربامج منها احملاضرات
ودورات وورش عمل وأندية
كتاب وبرامج متنوعة صيفية
واملعارض وألعاب ومسابقات
واالحتفاالت واجلوائز وحكاية
قصة لألطفال .وحل الواجبات
املدرسية مع الطالب .والربامج
خمصصة لزيارات طالب
وطالبات املدارس .واجلوالت
داخلية للزوار.

الجامعة
أخبار
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املكتبة العامة  ..بني األمل والحقيقة دور ريادي معتاد لجامعة املؤسس
قامت احل��ض��ارة االسالمية
على ( العلم ) ال���ذي ح��ض عليه
ديننا االسالمي العظيم  ..حيث
أن���ك���ب امل���س���ل���م���ون ع���ل���ى ال��ع��ل��م
وأع��ت��ن��وا بالكتاب  ..بإعتباره
وعاء املعرفة والوسيلة األساسية
للعلم والتعلم  ..فأنشأوا املكتبات
التي جتمع ذخائر الكتب وتوفر
مصادر املعلومات وحتفظ تراث
األم�����ة وت��اري��خ��ه��ا وم��ن��ج��زات��ه��ا
 ..ف��ك��ان��ت امل��ك��ت��ب��ات م��ؤس��س��ات
ثقافية تنشر العلم واملعرفة بني
املسلمني ..فأضاءت عتمة الظالم
وب��ع��ث��ت ح��ي��اة ال��ع��ل��م وال��ن��ور ..
ول��ع��ب��ت دورًا ه��ام��ًا يف حتقيق
النهضة احل��ض��اري��ة االسالمية
اجمليدة .
واحلضارة االسالمية كانت
ح���ض���ارة ك��ت��ب وم��ك��ت��ب��ات حيث
ان��ت��ش��رت ال��ن��ه��ض��ة ال��ع��ل��م��ي��ة يف
طول البالد االسالمية وعرضها
 ..نتيجة العناية بالكتاب أداة

املعرفة  ..وباملكتبات وعاء الكتاب
ومركز االشعاع احلضاري .
وي����ع����ود ت����اري����خ امل��ك��ت��ب��ات
يف ال��ع��ص��ر االس�لام��ي اىل عهد
اخلليفة األم���وي خ��ال��د ب��ن يزيد
الذي كان حمبًا للعلم فأنشأ مكتبة
للكتب .
وش��ه��دت املكتبات إزده���ارًا
كبريا يف ظل اخلالفة العباسية .
حيث تعترب مكتبة ( بيت احلكمة
) التي أنشأها اخلليفة العباسي (
املأمون ) رمزًا حضاريًا متميزًا ..
كانت مؤسسة ثقافية كربى يتم
فيها إجراء البحوث والدراسات
وتأليف الكتب وترجمة املؤلفات
غ�ير العربية اىل اللغة العربية
 ..وكانت اىل جانب ذلك جممعًا
للعلماء والباحثني .
وك���������ان امل������أم������ون ي��س��ع��ى
اىل ج���ل���ب ال���ك���ت���ب وامل���ؤل���ف���ات
واخملطوطات من خمتلف البلدان
ليودعها بيت احلكمة.

ومع ان املكتبات أنواع منها
اجلامعية واملدرسية واخلاصة
 ..إال ان املكتبات ال��ع��ام��ة التي
تشرع أبوابها لتستقبل اجلميع
تعد مقياسًا ه��ام��ًا م��ن مقاييس
حضارات األمم وتطورها ..فهي
ال���راف���د احل���ض���اري ال���ذي ينشر
العلم والفكر وامل��ع��رف��ة  ..وهي
ال��ذاك��رة التي حتفظ ت��راث األمة
وتسجل ابداعاتها ومنجزاتها
وت���وث���ق ت��اري��خ��ه��ا ومن���وه���ا من
خ��ل��ال م����ا ت���زخ���ر ب����ه م����ن ك��ت��ب
ووثائق .
ولقد أنتشر ه��ذا ال��ن��وع من
امل��ك��ت��ب��ات يف ع��ص��ور النهضة
االس�لام��ي��ة ان��ت��ش��ارا واس��ع��ا ..
حيث انشئت مكتبات ع��ام��ة يف
ك��ل م��ك��ان ع��ل��ى ام���ت���داد مساحة
الدولة االسالمية حتى ان عددها
يف بغداد وحدها بلغ نحو ست
وثالثني مكتبة عامة .
وأشعر اليوم بسعادة بالغة

د .عبداإلله ساعاتي
مبناسبة افتتاح ( املكتبة العامة )
يف جدة  ..التي انتظرناها طويلًا
 ..ح��ي��ث ت��ع�ثر ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��روع
املكتبة العامة يف ج��دة سنوات
طويلة  ..حتى أوك���ل األم���ر اىل
ج��ام��ع��ة امل���ؤس���س ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
عبدالعزيز  ..التي استطاعت كما

هي عادتها بقيادة معايل مديرها
االستاذ الدكتور أسامة بن صادق
ط��ي��ب  ..ان حت����ول احل���ل���م اىل
حقيقة  ..واألمل اىل واقع معاش
ب��ف��ض��ل اهلل وت��وف��ي��ق��ه ث��م بدعم
الدولة – أيدها اهلل . -
ح��ي��ث مل ي��ك��ن م���ن ال�لائ��ق
ملدينة حضارية متألقة كمدينة
ج����دة ان ال ت��ك��ون ف��ي��ه��ا مكتبة
ع���ام���ة ت���ش���رع اب���واب���ه���ا جلميع
أف��راد جمتمعها  ..وتنشر العلم
وامل��ع��رف��ة  ..ك���ان غ��ي��اب املكتبة
العامة يف ج��دة مبثابة النقص
احلضاري واملؤشر السلبي يف
حق أهل جدة .
ولكن جامعة امللك عبدالعزيز
– كعادتها – هي املنقذ واملنجز
 ..فلقد انتشلت مشروع انشاء
امل��ك��ت��ب��ة ال��ع��ام��ة م���ن ال��ت��ع�ثر ..
وأجن���زت���ه ب��إت��ق��ان ع����رف عنها
وعرفت به .
وال ري��ب ان رع��اي��ة صاحب

السمو امللكي األم�ير مشعل بن
عبداهلل أمري منطقة مكة املكرمة
افتتاح املكتبة  ..يجسد حرصه
واهتمامه بهذا املنجز احلضاري
اجلديد ..
فهنيئًا أله���ايل م��دي��ن��ة ج��دة
بهذا املركز احلضاري اجلديد ..
الذي يخدم طالب العلم واملثقفني
والعلماء وجميع من يرغب يف
االس��ت��زادة العلمية واملعرفية ..
ذك���ورًا وإن��اث��ًا وأط��ف��ال��ًا ..شبابًا
وك��ه��ول��ًا ..حيث حتتوي املكتبة
ع��ل��ى اق���س���ام ل��ل��م��رأة وال��ش��ب��اب
واألطفال أيضًا  ..مصممة وفق
املقاييس العاملية .
ويجدر بي ختامًا ان أزجي
خالص الشكر والتقدير لكل من
س��اه��م يف حتقيق ه���ذا االجن���از
الكبري  ..ويف مقدمتهم معايل
مدير اجلامعة األس��ت��اذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب .

عميد كلية األعمال بفرع الجامعة رابغ

إشعاع حضاري
للعلوم والثقافة

املكتبة ..إنجاز ثقايف للجامعة

بناء العقل علميًا وإنسانيًا أمر عظيم يف حياة األمم ،وما
تقدمت أم��ة وت��ط��ورت حضارتها إال بذلك  ،وم��ا حافظت على
نسيجها وبقيت إال ببقاء هذه الروافد من العلم واألخ�لاق ،
وإذا بحثنا عن املفتاح األهم لكل ذلك سنجده يف املكتبة أوال
ب��دوره��ا العظيم يف تاريخ البشرية وإىل ال��ي��وم .وم��ع ثورة
االت��ص��االت وامل��ع��ل��وم��ات  ،ازداد ه��ذا ال���دور بتوفري الكتاب
أ.د /ابراهيم اسماعيل كتبي
االل���ي���ك�ت�روين واخل���دم���ات امل��ع��رف��ي��ة االل��ي��ك�ترون��ي��ة املنظمة
للباحثني وطالب العلم من اجلنسني.
أق��ول ذل��ك مبناسبة افتتاح سمو أم�ير منطقة مكة املكرمة
األمري مشعل بن عبد اهلل ملكتبة امللك فهد العامة ،لتشرع أبوابها
وخدماتها لطالب وطالبات العلم واملعارف يف شتى التخصصات واجمل��االت بعد طول انتظار
لتشغيل خدماتها ومبناها يف حضن جامعة امللك عبد العزيز .فهذه املكتبة العامة الكربى  ،وهي
بهذا املستوى من التكامل ستكون منارة علمية وثقافية رفيعة املستوى والتنوع يف خدمة أبناء
منطقة مكة املكرمة وغريهم  ،وتضيف متيزا جديدا للسمات العلمية والثقافية للمنطقة عامة
وجدة خاصة.
والشيء الرائع يف ذلك أن هذا الصرح يشمل أقساما للمرأة والطفل والشباب ،مما يجعله
نبعا لإلشعاع الثقايف احلضاري املتكامل ،حيث تضم املكتبة أكرث من  80الف مرجعا وكتابا يف
خمتلف التخصصات واألوعية املعلوماتية ورقيا وإلكرتونيا ومن الدوريات العلمية والوثائق
وكثريا منها ال يتوفر على الشبكة العنكبوتية العامة وال املكتبات الصغرية واخلاصة ،ولهذا
ستكون بيئة معرفية مهمة لناهلي العلوم واملعارف.
هذا ال شك سيسهم يف تأسيس مرحلة مهمة يف عالقة اجملتمع باملكتبة ،وهو هدف أساسي
نتمنى الوصول إليه عندما يعرف طالب وطالبات العلم سبيلهم إىل قاعات املكتبات وها هو هذا
الصرح املتميز يؤسس لثقافة جديدة من خالل االرتباط باملكتبة وما ستتيحه ملرتاديها ،وهذا
قطعا سيخدم الساحة العلمية والثقافية مبفهومها الواسع واملتخصص ،ويقيني أن الكثري من
الباحثني وعشاق املعرفة يف شوق إىل اليوم الذي ستفتح فيه مكتبة امللك فهد العامة أبوابها
وقاعاتها لروادها املنتظرين هذه املناسبة.لذلك أمتنى مبادرة وسائل اإلعالم يف تثقيف الوعي
لدى األس��رة واجملتمع بأهمية املكتبة لألجيال يف بناء العقل املبدع علميا ومعرفيا .وأجدها
فرصة لتحية جهود جامعة امللك عبد العزيز وإدارت��ه��ا  ،ومسؤوليها يف تشغيل ه��ذا الصرح
الثقايف احلضاري.
مدير مركز الدراسات االستراتيجية

عطاءات جامعة امللك عبد العزيز عديدة ،وهي
ال تكتفي أن يكون عطاؤها حمصورا يف بحوثها
العاملية ومراكزها البحثية وال يف تعليمها ألبناء
وبنات الوطن ،بل ميتد العطاء إىل اجملتمع،
ويتمثل ذلك يف املشروعات اجملتمعية تعليما
وبحوثا ومشاركات ،ومل تغفل عن رسالتها نحو
اجملتمع ثقافيا فكانت مكتبة امللك فهد الثقافية
التي تزفها اليوم يف عرس بهيج كهدية ثقافية
للمجتمع ليستفيد منها الصغري والكبري والرجل
واملرأة والطالب والطالبة واملثقف واملثقفة ،
واجلامعة ممثلة يف إدارتها العليا سعت ان تدبر
احتياجات هذه املكتبة عندما وقف سريها املايل
واكتملت فيها اشياء ونقص عنها اشياء وهذا
أ.د /صالح عبدالعزيز الكريًم
االعتبار يف الدعم يف حقيقته هو دعم للثقافة
وتبني مشروع ثقايف يهيئ اجلو ملن يرغب يف
القراءة ان يزاول استمتاعه فيها خاصة ان هناك
من يتشجع للقراءة يف املكتبات وكم امتنى على القائمني على هذه املكتبة التي
اسند موضوع تشغيلها وإدارتها اىل الوقف العلمي يف اجلامعة وقد حتركت هذه
االدارة -إدارة الوقف العلمي  -حتركا ملموسا يف متابعة هذه املكتبة حتى اكتست
البهجة قلبها وهي اليوم فرحة بعرسها ،اقول امتنى ان توجد من صور اإلبداع
والتجديد ما يجذب اىل املكتبة ،وأن يكون االهتمام أكرب بالعوائل من تهيئة املكان
املناسب واخلدمات املناسبة التي جتعل االسرة ترتبط باملكتبة يف أكرث وقتها.
إن اجلانب االخر الذي يحقق النجاح للمكتبة هو التنويع لكل الفئات املستهدفة
خاصة االطفال ويجب اال نستهني بهم ومنكنهم من انطالقة ثقافية متال ما ميكن ان
يكون قصر يف حقهم يف العائلة  ،والقراءة اليوم ليست ورقية امنا الكرتونية
وتقنية وهذا يفسح ان تقيم إدارة املكتبة دورات داخلية جمانية لتثقيف الفتيان
والفتيات بكل ماهو جديد يف الثقافة العربية والغربية مبا يعزز املفاهيم اجملتمعية
السليمة ،كل هذا وغريه كثري إن استطاعت املكتبة تقدميه فان دورا ثقافيا كبريا
سيتحقق ووجودا اجتماعيا مميزا سيكون جلامعة امللك عبدالعزيز التي تقدم
خدماتها للمجتمع اجلداوي يف منطقة مكة املكرمة حتت رعاية أمريها الشاب
صاحب السمو امللكي االمري مشعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه اهلل
ويرعاه.
أستاذ علم األجنة وزراعة الخاليا

رأي

الجامعة
أخبار
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وقفة إجالل واحرتام للقائمني
على هذا الصرح الشامخ

مكتبة امللك فهد العامة يف جدة ..
صرح معريف يبعث على التفاؤل

يف مهد وعيه وكربت بإرادة امللك
هذا احلدث املعريف الثقايف
فهد بن عبدالعزيز (يرحمه اهلل)
الكبري هو يف واقع األمر إضافة
ثم مالبثت ان احتضنتها جامعة
لها وزنها وأبعادها ،مما يحقق
املؤسس ولعلها هي األجدر
يف تاريخ هذه املدينة العريقة
بحكم االختصاص فتحول احللم
نقلة موضوعية تدخل بها العامل
إىل حقيقة وفق أعلى معدالت
الفسيح وليتسع األفق أمام رواد
اسرتاتيجية بناء وتصميم
املعرفة والبحث ليغني تطلعاتهم،
املكتبات العامة واملؤسسات
ويفسح اجملال من خالل براجمه
الثقافية والتي تؤخذ يف احلسبان
املوضوعية التي خصصت بعناية
إشباع تطلعات أولئك الذين
فائقة من أجل ان تلبي احتياجات
ميارسون التوق وحب املعرفة
هذا اجملتمع على كافة مستوياته
وهو جهد واضح ومبارك ولعلنا
العمرية أطفاال وفتيانا وشبابا
نهمس يف أذان املسؤولني بأن
وشيوخا شاخوا يف رحاب
علي محمد الرابغي
الوصول إىل القمة وقد حتقق ولكن
ميادين طلب العلم وتعزيز قدراتهم
صيانة هذه املكاسب ورعايتها
من أجل أن يكونوا شيئا مذكورا،
وإذا كان احد الفالسفة يقول (قل يل ماذا تقرا أقول وحضانتها من ذوي االختصاص والرعاية يجعل
هذه املكتسبات تدخل يف نطاق الرثوة القومية
لك من أنت).
وأحد معامل النهضة ومكاسب هذا العهد..
اقرأ باسم ربك الذي خلق
وهي مسؤولية ليست بالسهلة امام طوفان
نحن أمة خاطبنا الرب من السماء على رسالة
نبينا حممد بن عبداهلل عليه الصالة والسالم الرجل التقنية العلمية اجلديدة ونظام الكبسولة وأنظمة
األمي بـ (اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من التواصل االجتماعي والتي أغرقت األسماع
علق اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم االنسان واألبصار بالغث والسمني وأسهمت وفتحت جبهات
شبت عن الطوق وكسرت مقص الرقيب واملت
ما مل يعلم).
وامام هذا اإلعجاز الذي صنع من حممد أستاذًا تبعات ثقيلة على رجال الفكر والعلم واملعرفة ..
ومعلمًا وإماما للكون وللعامل بأسره االمر الذي ولعل هذا الصرح املعريف الشامخ يعيد لنا نهم
أدهش كل الديانات وكل الثقافات وكذلك جعل من اجلاحظ وسيادة الكتاب الذي عاشه جيلي ومن
هذه األمة ذات حراك ثقايف وعلمي وديني وسياسي قبله وكيف كنا نحرم أنفسنا من لقمة العيش يف
 ..وكان بوتقة انصهرت فيها كل املعارف التي سبيل غذاء الروح  ..إن هذه أمانة وأين ألشفق
فجرت يف رحم التاريخ إرهاصات حضارة عمت على املسؤولني يف جامعة املؤسس من حملها ولكن
العامل وكانت مصدر احليوية واإلعجاز ونبع يفجر لعل من اإلسراف يف اخلطأ ان نعتقد أن ليس هناك
الطاقات البشرية ويلهمها يف شتى نواحي العلم من اإلمكان ماهو أبداع مما كان  ..بل إن املؤشرات
احلياتي واإلنساين الذي انعكس على البشرية توحي بأن هناك أمناء يف هذا الرحاب املقدس
فجذبها وارتقى بغرائزها نحو أبعاد ومضامني ورسمت بصماتهم صورة زاهية بالقدرة اإلبداعية
وقف أمامها رواد املعرفة يف الغرب ويف الشرق التي أسهم فيها باقة من رواد شتى التخصصات
وقفة احرتام وان كان الطبع اإلنساين بطبعه دائمًا يف هذه اجلامعة املباركة ..أحسب أن من حق كل
يجنح اىل الغرية وإىل العجرفة وغمط احلقائق مواطن يف مدينة جدة أن يقول مبلئ فيهِ اصبح
وخاصة من اليهود الذين فاجأتهم املشيئة اإللهية لدينا مكتبة وأصبح لدينا مركز إشعاع يرسل
وهم الذين كانوا ينتظرون ويعرفون أن هناك نبيبا إشعاعاته لتعانق هذا الثغر الباسم وأهلها وكل
زواره وليسهم يف رفع درجة اجلاذبية التي هي من
قادم ولكنهم استكرثوه علينا معشر العرب.
واليوم ونحن نقف وقفة إجالل واحرتام خصائص مدينة جدة .
بارك اهلل يف كل اجلهود اخمللصة وسدد خطاها
وتقدير لذلك الرجل الشهم املثقف ماجد بن
عبدالعزيز (يرحمه اهلل) والذي انبثقت هذه الفكرة

امل��ك��ت��ب��ات ك��ان��ت وال زال����ت ه���ي أه��م
الصروح الثقافية التي تساهم فى التطور
احل���ض���ارى ،ودوره�����ا ج��وه��ري يف نشر
العلم وال��ث��ق��اف��ة ال��ل��ذان هما أس��اس تقدم
الشعوب واجملتمعات .وقد آن ألحد هذه
ال���ص���روح أن ي��ن��ه��ض ب��ع��د ط���ول س��ب��ات،
فمكتبة امللك فهد العامة بجدة – يف ثوبها
اجل��دي��د -تعد من��وذج��ا للمكتبة احلديثة
ال��ت��ي جت��م��ع ب�ين اخل��دم��ات التقليدية يف
ص��االت االط�لاع وبني إتاحة خدماتها من
خالل اإلنرتنت.
لقد كان انصراف املواطن عن املكتبات
ال��ع��ام��ة يف ال��ع��ص��ر احل��دي��ث  -بسبب ما أ.د جبريل بن حسن العريشي
تتيحه شبكات املعلومات وتقنياتها -يف
بؤرة اهتمام القائمني على تطوير املكتبة،
ومن هنا كان احلرص على إتاحة مقتنياتها ،ليس يف صورتها التقليدية
بقاعات االط�لاع فحسب ،وإمن��ا من خ�لال ما ش��اع استخدامه من األجهزة
احلاسوبية والنقالة التي هي سمة العصر الذي نعيش فيه.
لقد اشتملت املكتبة على أقسام للمراة والطفل والشباب ،وهو توجه
حممود جاذب للقراء ،حيث يشعر كل فرد يف هذه الشرائح أن هذا الصرح
الثقايف قد وجه اهتماما خاصا ملتطلباته ،سواء بالنسبة ألوعية املعرفة ،أو
ألسلوب إتاحتها ،أو ألماكن االطالع.
إن مكتبة امللك فهد العامة بجدة كمكتبة متكامله تتيح للمنطقة حضورا
ثقافيا دائما ،حيث نحسب أن املكتبة يف شكلها اجلديد لن يقتصر دورها
ع��ل��ى ان��ت��ظ��ار م��ن ي��زوره��ا ،ب��ل إن��ه��ا ستسعى إىل ال��ت��واص��ل م��ع رواده���ا،
وعقد الفعاليات واألنشطة التي تعرف بخدمات املكتبة ومقتنياتها ،وإىل
التواصل مع اجلامعة لعقد ورش العمل أو الندوات العلمية أو الثقافية
داخل املكتبة .كما أنها ستسعى إىل استخدام وسائل التسويق اإللكرتونية
سواء بعمل إعالنات على اإلنرتنت أو بإرسال الرسائل إىل األجهزة النقالة
للتعريف باألوعية التي يتم إضافتها أو باألنشطة والفعاليات القادمة أو
باخلدمات اجلديدة أو غري ذلك .فهكذا تكون املكتبة املعاصرة.
إن ما بذلته اجلامعه من جهود لتطوير املكتبة ،مل يكن فقط إميانا منها
ب��دوره��ا يف خدمة اجملتمع ،وإمن��ا ك��ان إلدراك��ه��ا أن املكتبات – كصروح
للمعرفة – ال تقتصر خدماتها على رواده���ا م��ن ع��ام��ة امل��واط��ن�ين ،ف�ثراء
مقتنياتها وتنوعها يساعد يف نفس ال��وق��ت على غ��رس وتنمية ال��ق��درة
على احلصول على املعلومات  -وهو ما يسمى بـ «التعلم الذاتي»  -لدى
طالب اجلامعة ،وكذا على توفري متطلبات البحث والتطوير مبا توفره من
جمموعات خلدمة األساتذة والباحثني.
إن تطوير أح��د ص��روح املعرفة لهو أم��ر يشرح ص��دورن��ا ويبعث على
التفاؤل يف مستقبل أف��ض��ل ،حتظى فيه الثقافة واملعرفة بحظ واف��ر من
اهتمام املواطنني.

كاتب صحفي

عضو مجلس الشورى

املركز الثقايف املنتظر :مكتبة امللك فهد العامة
هاهي جامعة امللك عبدالعزي تأبى بني
الفينة واآلخرى إال أن يكون لها حضورًا مميزًا
ليس قاصرًا على الناحية التعليمية والبحثية بل
هاهي اليوم تربهن حلضورها املميز أن لها دورًا
مميزا يف خدمة اجملتمع من خالل تدشينها ملكتبة
امللك فهد العامة ،هذه املكتبة التي طال إنتظارها.
ولكن وإلن دورها يتعدى أسوار اجلامعة فقد
آلت على نفسها إال أن يكون تدشني هذه املكتبة

مبا يليق برواد الفكر والثقافة واألدب من خالل
تقدمي خدماتها املعرفية جلميع فئات اجملتمع.
فقد حرصت اجلامعة على توفري البنية التحتية
لهذه املكتبة وتوفري البيئة املناخية التي تساعد
مرتاديها على اإلستفادة مما مت توفريه من كتب
ومواد قرائية ومراجع علمية وثقافية تسهم
يف تنمية التذوف الفني واجلمايل ،فضال عن
توفري املواد التي ميكن قراءتها إلستثمار أوقات

الفراق .ومن املؤكد أن جامعة امللك عبدالعزيز
ستحرص على تهيئة موقومات األنشطة الثقافية
العامة من ندوات وحماضرات .فهنيئا لرواد
الفكر والثقافة واألدب يف بلدانا الغالية بإحدى
مكارم دولتنا الرشيدة وهي تقدم هذا الصرح
الثقايف هدية منها ألهل جدة ووزواها لينهلوا
من معني األدب والفكر والثقافة ومنجز ثقايف
مميز.

الدكتور  /منصور بن
عطيه المزروعي
مدير مركز التميز ألبحاث التغير المناخي

صور

الجامعة
أخبار
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مكتبة املرأة
مكتبة الشباب

صور

الجامعة
أخبار
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مكتبة الطفل
قسم املراجع

الجامعة
أخبار

تقرير
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املكتبة صممت وفق أسس علمية ومعايري عاملية باستـــــــ

ق��ام ال��وق��ف العلمي بعدة حم���اوالت لتسويق
املكتبة على جمموعة م��ن أص��ح��اب السمو امللكي
األم�����راء وك���ب���ار رج����ال األع���م���ال ل��ل��ح��ص��ول على
ت�برع��ات إلك��م��ال النواقص وتشغيل املكتبة ،وقد
جن��ح ال��وق��ف العلمي يف احل��ص��ول على ت�برع من
جم��م��وع��ة ب��ن الدن ال��س��ع��ودي��ة وق���دره  10ماليني
ريال خمصصة للمكتبة باإلضافة إىل تربعات من
جهات أخرى وصلت حوايل  4ماليني ريال ،
ومت إجراء الدراسات والتجهيزات والكتب و
األثاث و الديكور.
كما كلف الوقف العلمي مكتب الدكتور حممد
تركي لالستشارات الهندسية بإعداد دراسة تهدف
إىل تقييم وض��ع املكتبة وال��ت��ع��رف ع��ل��ى عناصر
اجل���ذب الرئيسية ال��واج��ب أن تتضمنها املكتبة
حتى تنجح يف حتقيق رسالتها كمكتبة عامة.
وق���ام ف��ري��ق ال���دراس���ة ب��ع��ق��د ع���دة ورش عمل
شملت ش��رائ��ح خمتلفة م��ن اجملتمع ،م��ع الرتكيز
على الشباب (ذكورًا وإناثًا)،
كما قامت ادارة الوقف و ادارة املكتبة بعمل
زي���ارات ملكتبات عامة عاملية و عليها مت التعاقد
م��ع ف��ري��ق مستشارين م��ن ش��رك��ة Cybrarian
 Ventures Pte Ltdالسنغافورية والتابعة

لـ National Library Board
ك��م��ا ت��ع��اق��د م���ع ع����دة ج���ه���ات م��ت��خ��ص��ص��ة يف
امل��ق��اوالت و التصميم وال��دي��ك��ور و الكتب إلنهاء
م��ش��روع تشغيل امل��ك��ت��ب��ة و اف��ت��ت��اح��ه��ا وال��ت��ي من
ضمنها :

شركة الخريجي لالستشارات
 -م��ؤس��س��ة Art of Professionals

(حممد الشرقاوي)
 دار اجنادين. مكتبة جرير. جمموعة الزمرلتأسيس مكتبات االطفال مكتبة كنوز املعرفة. فريجن ميجا ستور. الفهرس العربي املوحد مصنع السريع للسجاد شركة احلفار ألعمال املقاوالت شركة النظم العربية -شركة  Ciلألثاث

 شركة التقنيات واملوارد الذكية شركة الزامل للتكيف شركة أوتيس للمصاعدالموارد البشرية
يقوم الوقف العلمي باالهتمام بانتقاء الكوادر
البشرية اخملتصة ذات الكفاءات و اخل�برات يف
جمال االدارة و علم املكتبات و تقنية املعلومات و
غريها.
· فقد كلف الوقف العلمي الدكتور حممد نور
فطاين الدارة و تشغيل مشروع مكتبة امللك فهد
العامة
· وبتاريخ  1433/5/24هـ أكمل املسرية
الدكتور أسامة أبو النجا
· وبتاريخ  1434/9/4ه��ـ كلفت االستاذة
هناء هشام حسنني إلدارة و تشغيل املكتبة
· كما كان هناك فريق من املتطوعني ساهموا
و شاركوا يف أعمال تأسيس و تطوير املكتبة مثل
الدكتورة رنا أبو زيد ،الدكتورة أروى خميس،
و الدكتورة أماين الرشيدي و غريهم و فريق
زدين علما م��ن الشباب و ال��ش��اب��ات املتطوعني و

غريهم.
نظام األمن و الحريق
تكفلت ادارة ال��وق��ف العلمي ب��اع��ادة جتديد
النظام االمني اخل��اص باحلريق وذل��ك بناء على
طلب الدفاع امل��دين و وكذلك متت دراس��ة خمارج
الطوارئ بعناية ليتماشى مع الضوابط األمنية
لألماكن العامة .
مجموعات الكتب
مت ت��زوي��د امل��ك��ت��ب��ة ع��ل��ى م��ا ي��ق��ارب 80,000
ك��ت��اب م��ن ال��ك��ت��ب ال��ورق��ي��ة و االل��ك�ترون��ي��ة وم��ن
احدث االص��دارات والتي تغطي جميع املعارف و
املوضوعات باللغتني العربية و االجنليزية
الفهرسة و التصنيف
· مت استخدام تصنيف ديوي العشري.
· استخدمت املكتبة نظام امللنيوم (نظام
فهرسة آيل) و الذي يعترب من احدث نظم الفهرسة
االلية.

توقيع عقد إلجراء دراسة تشغيلية ملكتبة امللك فهد العامة
م���ن اجل���ه���ود ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا اجل��ام��ع��ة يف إج���راء
ال��دراس��ة التشغيلية ملكتبة امل��ل��ك ف��ه��د ،توقيع معايل
مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب
ومكتب الدكتور حممد الرتكي لالستشارات الهندسية
عقدًا إجرائيًا لعمل دراس��ة تشغيلية ملكتبة امللك فهد
ال��ع��ام��ة ب��ج��دة ال��ك��ائ��ن��ة يف ال��رك��ن ال��ش��م��ايل ال��غ��رب��ي
جل��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز وذل���ك ص��ب��اح ي���وم األح��د
املوافق 1431/5/25هـ مبكتب معايل مدير اجلامعة،
وب��ح��ض��ور س��ع��ادة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��دراس��ات العليا
والبحث العلمي األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��دن��ان ب��ن حمزة
زاه��د .وكانت الدراسة تهدف إىل استخدام القدرات
واخل�برات الواسعة يف جم��ال ال��دراس��ات التشغيلية
وال��ف��ن��ي��ة ل��ل��م��ش��روع��ات ب��اس��ت��خ��دام أح����دث امل��ن��اه��ج
والطرق العلمية لتحقيق الهدف من إنشاء املكتبة .وقد
اتفق الطرفان على أن تتضمن الدراسة التشغيلية عدة
خمرجات منها استخدام أحدث التقنيات املتوفرة يف
العامل وتبادل األفكار واآلراء اإلبداعية والتي متثل
عامل ج��ذب مل��رت��ادي املكتبة باإلضافة إىل اقرتاحات
آلية التشغيل متضمنة املصروفات الالزمة لتحقيق
الهدف ووضع خطة وجدولة للعوائد املالية املتحققة
من تطبيق الدراسات التشغيلية.

الجامعة
أخبار

تقرير
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ـــــــخدام أحدث التقنــيات فـي مجال املكتبات واملعلومات
· اعتنت املكتبة باعطاء كل قسم من املكتبات
ليبل ل��وين خ��اص بها فمكتبة الطفل حتمل ليبل
أص��ف��ر و مكتبة امل����رأة ل��ي��ب��ل بنفسجي و مكتبة
الشباب حتمل ليبل برتقايل .
· تزويد الكتب بشريط ممغنط ألمن الكتب
و ( )RFIDلتسهل عمليات اجلرد.
· اعطي كل كتاب باركود خاص به .
· كما مت إضافة ختم املكتبة على كل كتاب.
 األثاث و الديكورقام الفريق السنغافوري بوضع فكرة وتصور
للمكتبة و وإع��ادة توزيع املساحات للمكتبة وقام
مهندس خمتص بالعمل على التصاميم باشراف
ال��ف��ري��ق ال��س��ن��غ��ف��وري ومت اخ��ت��ي��ار ال��دي��ك��ور و
االلوان بعناية فائقة من أحدث الشركات األجنبية
املتخصصة يف تأسيس املكتبات العامة .
 االنظمة و التقنيةمت تزويد املكتبة باحدث االج��ه��زة و املعدات
االلكرتونية فاملكتبة مغطاة بشبكة  wi fiعالية
ال��س��رع��ة ع���دا ع��ن اج��ه��زة ال��ب��ح��ث و االن�ت�رن���ت و
االجهزة احملمولة لتخدم كافة ال��زوار .باالضافة
ل��ل��ب��واب��ات االم��ن��ي��ة و اج��ه��زة االع����ارة ال��ذات��ي��ة و
ألول مرة على مستوى اململكة العربية السعودية
تستخدم دليل االرش��اد االل��ك�تروين يف املكتبات
ال��ع��ام��ة وذل��ك لتساعد ال���زوار ل��ل��وص��ول للمنطقة
امل��ط��ل��وب��ة وغ�ي�ره���ا م���ن اخل���دم���ات االل��ك�ترون��ي��ة
احلديثة .
 السياسات و االجراءاتمت االهتمام بوضع سياسات و اجراءات دقيقة

مل��ص��ادر امل��ع��ل��وم��ات ك��م��ا اش��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ق��وان�ين و
ضوابط ارتياد زوار املكتبة كذلك نظام العضوية
و االشرتاك باملكتبة و خالفة من االجراءات املهمة.
البرامج و األنشطة و الفعاليات
قسم الربامج أحد أهم أقسام مكتبة امللك فهد

ال��ع��ام��ة ب��ج��دة ي��ت��م ف��ي��ه التخطيط ل�برام��ج أق��س��ام
املكتبة  :مكتبة ال��ط��ف��ل -مكتبة ال��ش��ب��اب -مكتبة
امل������رأة -امل��ك��ت��ب��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة -م��ك��ت��ب��ة ال��وس��ائ��ط
امل��ت��ع��ددة -م��ك��ت��ب��ة امل��ب��ص��ري��ن وذل����ك مب��ا يناسب
اهتمامات واحتياجات الفئة املستهدفة لكل مكتبة
بناء على دراس��ة ميدانية مت اع��داده��ا على أهايل
جدة.

الموقع االلكتروني
صمم املوقع االلكرتوين باسلوب تقني حديث
بحيث يخدم الزوار للتعرف على املكتبة وخدماتها
و عمل تسجيل العضويات والبحث ع��ن الكتاب
املطلوب و التواصل مع ام�ين املكتبة لالستفسار
باالضافة اىل قواعد البيانات املتوفرة و غريها من
اخلدمات األخرى .

االجتماع األول ملجلس إدارة مكتبة امللك
فهد العامة  ..يضع الخطة التشغيلية
برئاسة معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور اسامة بن
صادق طيب مت عقد االجتماع األول جمللس إدارة مكتبة امللك فهد
العامة والتابعة للوقف العلمي بحضور معايل أمني حمافظة جدة
الدكتور هاين أبو راس والشيخ إبراهيم األفندي والشيخ صالح
الرتكي والشيخ يوسف األحمدي وعميد عمادة شؤون املكتبات
الدكتور عبد الرشيد حافظ واملدير التنفيذي للوقف العلمي
باجلامعة الدكتور عصام كوثر والسيدة ليلى شربتلي وذلك بعد
ظهر اليوم االثنني 1432/7/25هـ مبركز امللك فيصل للمؤمترات
باجلامعة
وقد بني املدير التنفيذي للوقف العلمي أن فكرة إنشاء املكتبة
العامة بجدة جاءت بنا ًء على رغبة صاحب السمو امللكي األمري
ماجد بن عبدالعزيز (رحمه اهلل) أمري منطقة مكة املكرمة السابق

يف إنشاء مركز حضاري وثقايف خلدمة مدينة جدة وزوارها
وقد صدر األمر السامي الكرمي رقم ع 285/يف1416 /1/6هـ
بإنشاء املكتبة بنا ًء على تأييد وتوجيه خادم احلرمني الشريفني
امللك فهد بن عبدالعزيز (رحمه اهلل) باملوافقة على إقامة مكتبة
امللك فهد العامة بجدة مبينا اخلطوات التي قامت بها اجلامعة
إلقامة وتشييد هذه املكتبة
ثم قدم الدكتور عصام كوثر شرحا مفصال ملرافق وحمتويات
املكتبة والتي تضم املكتبة العامة ومكتبة األسرة والطفل واملكتبة
االلكرتونية وغرف القراءة،
عقب ذلك مت تقدمي اخلطط التشغيلية للمكتبة .ومناقشة سبل
تفعيل اخلطط التشغيلية بني أعضاء جملس إدارة مكتبة امللك فهد
العامة.

املكرمون يف افتتاح مكتبة امللك فهد العامة بجدة
أمير منطقة مكة
المكرمة صاحب
السمو الملكي
االمير مشعل
بن عبداهلل بن
عبدالعزيز

الشيخ
اسماعيل
أبو داوود
( يرحمه اهلل )

الشيخ
عبداللطيف
جميل
( يرحمه اهلل )

الشيخ
بكر بن
محمد
بن الدن

الشيخ
يوسف
بن عوض
األحمدي

أ.د /محمد
نور بن
ياسين
فطاني

الشيخ
سعد بن محسن
السبيعي

د .رفاء بنت محمد بن الدن
د .رنا بنت أحمد أبو زيد
أ .هناء بنت هشام حسنين
أ .خالد بن محمد باوزير
فريق زدني علما
مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز

الشيخ
خالد بن
محفوظ
( يرحمه اهلل )

أ.د /أسامة
بن أحمد
أبو النجا

الجامعة
أخبار

لقاءات
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أعضاء
هيئة
التدريس ..

نتطلع إىل تلبية املكـــتبة الحتــياجات
املنــطـقـة من املصادر واملراجع

طالب
وطالبات
اجلامعة ..

افتتاح املكتبة يجسد اهتمامنا بالعلم

مبناسبة افتتاح مكتبة امللك فهد
العامة بجدة ،عرب عدد من أعضاء هيئة
التدريس عن انطباعاتهم وآرائهم حول
ما ميكن أن تقدم املكتبة ملدينة جدة
وللمنطقة ،وأكد أعضاء هيئة التدريس
ألخبار اجلامعة ،أن املكتبة سيكون له
دور ريادي يف تزويد حمبي االطالع
والقراءة مبا يحتاجون إليه من كتب
ومصادر ومراجع ،وستشكل رافدًا
جديدًا لتزويد املتخصصني من أعضاء
هيئة التدريس وطالب وطالبات
اجلامعة باملصادر واملراجع التي
تعزز أبحاثهم ودراساتهم .وقد جرت
اللقاءات على النحو التايل:
د .نسرين راجح :المكتبة
رافد من روافد المعرفة والفكر
والثقافة
بداية قالت الدكتورة نسرين
راجح من قسم التشريح بكلية الطب
أن افتتاح املكتبة سيكون له دور مهم
وأهمية بالغة ألبناء املدينة واململكة
بشكل عام ،وستكون رافدًا من روافد
املعرفة وبستانًا من بساتني الفكر
والثقافة ،وأضافت أن مكتبة امللك فهد
العام صرح عظيم انتظرناه طويلًا،
متمنية أن يحقق أهدف اجملتمع
الثقافية واملعرفية.
محمد الصايغ  :المكتبة
مظهر من مظاهر الحضارة في
المجتمع
وقال الدكتور حممد الصايغ
عضو هيئة التدريس بكلية االقتصاد
واإلدارة أن وجود املكتبة العامة
مظهر من مظاهر احلضارة يف

الطالبة قوقندي :المكتبة
منارة للعلم
وقالت الطالبة قوقندي من كلية
الهندسة أن افتتاح املكتبة سيكون
بإذن اهلل منارة للعلم تعرف عن هويتنا
كأمة اقرأ ،وهي قبل أن تكون بناء
به أرفف ،فهو علم به نور ،يعيد لنا
الشغف املنسي ،شغف اإلنسان للنظر
واالستكشاف ،وأضافت أن املنطقة
بحاجة إىل مكتبة عامة أكرث من
حاجتها للمراكز التجارية.
اجملتمع ،ونحن أمة اقرأ أوىل بتواجد
املكتبات يف مدننا من غرينا .وإذا
كانت اخلطوة األوىل قد متت بتدشني
هذا الصرح ،فإن اخلطوة التالية هي
أن نقوم باالستفادة من املكتبة وهذا
واجب على كل فرد يف اجملتمع.
د .بصفر  :دور المكتبة
ريادي واسترتيجي  ..وهو ثمرة
لمجهودات عظيمة
من جهته أكد الدكتور حسان بن
عمر بصفر أستاذ اإلعالم واالتصال
باجلامعة أن املكتبات بشكل عام
تلعب دورًا رياديًا واسرتاتيجيًا
داخل اجملتمعات ،مضيفا أن دور
مؤسسات التنشئة االجتماعية هو
غرس حب القراءة واالطالع داخل
نفوس النشء ،وأن مكتبة امللك فهد
العامة بجدة ستشكل نقلة نوعية
من ناحية تطور األداء املعريف
والبحثي نظرا لوجود أمهات الكتب
والطرق احلديثة يف علم املعلومات
و املكتبات والتي ستساعد بدورها
يف فتح آفاق أوسع لتكون منارة

علمية كبرية .وستوفر خمتلف
التخصصات واألوعية املعلوماتية
التي ستسمح للزائر الفرصة لالطالع
على أحدث اإلصدارات الورقية
واإللكرتونية يف جميع التخصصات
املعرفية حيث تعترب املكتبة العامّة
مركزا للحياة الفكرية والثقافية يف
واحمللي من خالل
اجملتمع احمليط
ّ
توفري ما هو مالئم من مصادر
املعلومات اخملتلفة من أجل التنمية
الثقافية للمواطنني واملساهمة يف
تطويرهم علميا ومهنيا واستغالل
أوقات الفراغ يف األنشطة واجملاالت
النافعة .وأضاف :أصبحت املكتبة
العامّة اليوم مؤسسة ثقافية
وتثقيفية يحفظ فيها الرتاث الثقايف
اإلنساين احلضاري وتعمل على
تربية جيل مثقف واع ومكتبة امللك
فهد العامة هي من املؤسسات املهمة
التي تتوىل املساهمة يف تربية
وتعليم وتثقيف الشباب واألطفال،
وهي من أجل تشجيع القراءة وبث
الثقافة يف اجملتمع املعريف.

إثراء للعلم والمعرفة
وقال الطالب ريان نايف فيدة
من كلية الهندسة أن تشغيل مكتبة
امللك فهد العامة سيكون رافدًا مهمًا
لتزويد أبناء املنطقة بالكتب واملراجع،
ومكان ترفيهي هادف ،وهي إحدى
املرافق احليوية يف مدينة جدة والتي
ستساهم وبشكل قوي يف إثراء افراد
اجملتمع وستكون منهلًا يضم بني
جنباته كتب قيمة لها دور بارز يف
الثقافة والعلم ،يستقي منها طالب
العلم والدارسني والباحثني وأفراد
اجملتمع كبريًا وصغريًا .
نقلة علمية مواكبة
للتسارع الثقافي
أما الطالبة وئام بنت سعد وقاص
من كلية الطب فقد عربت عن سعادتها
بإنشاء هذا الصرح العلمي ،مشرية إىل
أن افتتاح مكتبة امللك فهد العامة بجدة
بإمكانياتها احلديثة يشكل نقلة علمية
من شأنها أن تواكب التسارع الثقايف
الذي يعكس تطور اجملتمع ويتماشى
مع متطلبات العصر احلديث.
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الشعاع الجديد...
مكتبة امللك فهد
العامة

أ.د/عبداهلل بن عويقل السلمي
مكتبة امللك فهد العامة مبا حتمله
من اسم ورسم ومكان ومكانة وما
حتويه من مقتنيات وما حتظى به من
موقع يف خارطة جدة كونها يف ركن
ركني من جامعة عريقة تشكل منارة
للمعرفة ومعلما للعلم وإعالنا لتوثيق
الصلة املقدسة بني الباحثني والكتاب...
إن هذه املكتبة تعد فصال من فصول
النجاح التي حتققها جامعة امللك
عبدالعزيز وهي يف الوقت ذاته أساس
متني لبناء صرح ثقايف حي يدرك رسالة
اإلنسان على ثرى هذا الوطن الغايل
إننا نعلم يقينا أن املعرفة متلكها
العقول والعقول غذؤاها العلم والعلم
حتويه الكتب وتضمه املكتبات التي
ترفعه احرتاما على أرففها النضرة...
من هنا جاءت مكتبة امللك فهد العامة
ومن هذا املنطلق يتكرم اليوم سمو
األمري مشعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز
أمري منطقة مكة املكرمة بافتتاحها.
إن هذه املكتبة اليوم -وبعد أن
مرت عليها حقبة طويلة -تفتح ذراعيها
لطالب العلم والباحثني لتبل جفاف
السنني العجاف التي سبقت هذه
اللحظة وطال انتظارها...اليوم وعلى
يد األمري الشاب الطموح ومبتابعة من
معايل مدير اجلامعة املتدفق حيوية
وحرصا وتفاؤال أدركت اجلامعة أن
جيال متعطشا يف حمافظة جدة يشتهي
العلم ويطلب املعرفة ويتوق حملاضن
الكتب وأروقة املكتبات فما كان أمامها إال
أن تسخر كل إمكاناتها وطاقاتها؛ لتجعل
من هذه املكتبة ساحة للتفكري ومساحة
للبحث وجمتلى لألقالم ،فتتنفس هذه
املكتبة اليوم حياتها من جديد بعد رقاد
طويل ...اليوم تتدفق بالبشر للزائرين
بعد أن مرت عليها أعوام حميلة.
إنني على يقني أن هذه املكتبة التي
نحتفل بافتتاحها –وهي ترقد يف حضن
جامعة املؤسس -ستكون حمضنا
دافئا للباحثني ومرتعا خصبا يغشاه
طالب العلم ويرتاده رواد املعرفة فهي
مبكانتها ومكانها متلك عوامل اجلذب
وتستطيع أن تنفض عن ذاتها غبار
اجلدب...املهم أن يتوفر لها ويقدم عليها
ويتعهد أروقتها وأرففها وأقسامها من
دأب على العمل بإخالص وتلذذ بالعلم؛
ليزيد غرسها غراسا ويجعل جدة (أهال
وزائرين) يجتنون ثمرها ،وأحسب أن
اجلامعة لن تعدم من أساتذتها وأساطني
العلم فيها من يضطلعون مبسؤولياتهم
جتاهها يف ظل إدارة يقودها ربان ماهر
إنه أسامة طيب...وكفى.
رئيس النادي األدبي بجدة

الجامعة
أخبار

حوار
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الشيخ سعد السبيعي  :املكتبة رأت النور بجهود
والة أمرنا واملخلصني من رجال األعمال

أوضح الشيخ سعد بن حمسن
السبيعي أن رعاية سمو أمري
املنطقة حلفل افتتاح مكتبة امللك فهد
العامة ليس مستغرب على سموه
الكرمي وقيادتنا الرشيدة يف رعاية
املشروعات التنموية ،معربًا عن أن
املكتبة منايرة علمية وثقافية ستقوم
بدور رائد يف توعية أبناء الوطن
بأهمية العلم والثقافة واملعرفة،
وقال يف لقائه مع «أخبار اجلامعة»،
أن املكتبة رأت النور بجهود والة
األمر واخمللصني من رجال األعمال
وقيادات جامعة املؤسس ،وكان
احلوار على النحو التايل:
في البداية ،كيف ترون
هذا الرعاية من سمو أمير
المنطقة؟
هذا ليس مبستغرب على سموه
الكرمي وعلى قياداتنا الرشيدة يف
رعاية مثل هذه املشروعات التي
تهدف إىل خدمة اجملتمع وتنمية
الفكر والوعي الثقايف .
ماذا يمكن أن تقدم المكتبة
من خدمات للمجتمع.
نطمح أن تكون املكتبة
منارة علمية وثقافية يف اجملتمع
السعودي وأن تقوم بدور رائد يف

توعية أبناء الوطن بأهمية العلم
والثقافة وتيسري سبل التعلم من
خالل بنية جاذبة وبرامج هادفة
وإمكانيات متميزة خلدمة الباحثني
واملثقفني وطلبة العلم .فمكتبة امللك
فهد العامة ليست جمرد وعاء حلفظ
الكتب بل أضحت رافدًا من روافد
العلم واملعرفة ،ومنارة إشعاع علمي
وثقايف وحضاري وفكري تسهم
استخدام أكرث من وسيلة وأكرث من
مصدر لتوفري املعلومات.
املشهد الثقايف بحاجة إىل مثل
هذه املشروعات ،ما اإلضافة التي
ميكن أن تضيفها املكتبة يف هذا
الباب؟
اإلضافة النوعية التي ستقدمها
املكتبة للمجتمع هي البداع يف
اجلانب العلمي والثقايف ومن أهم
ماتسعى إليه مكتبة امللك فهد العامة
الوصول إىل جميع شرائح اجملتمع
رجاال ونساء مبختلف اعمارهم
وذلك من خالل الربامج العلمية
والثقافية الشيقة واجلذابة التي
تخاطب تلك الفئات.
كيف تغلب القائمون على
تشغيل المكتبة على العقبات
تواجههم
كانت
التي
لسنوات؟

المشرف العام والرئيس التنفيذي للمكتبة
بحمد هلل تظافرت جهود
اخمللصني من رجال االعمال
وقيادات يف جامعة امللك عبد العزيز
وبتوجيه ومتابعة مستمرة من
امارة املنطقة فكانت النتيجة كما
ترون ان ترى املكتبة النور يف هذا
اليوم لتكون رافدا مهما من روافد
العلم واملعرفة يف عروس البحر
البحر .
تقييمكم لدعم رجال األعمال؟
اليخفى على اجلميع أن دور

رجال األعمال يعترب من األدوار
األساسية يف تذليل كل الصعاب
لتحقيق هذا املشروع على أرض
الواقع فقد ملسنا منهم كل الدعم
املادي واملعنوي الذي هو يف الواقع
ليس مبستغرب عليهم وهذا دليل
على وطنيتهم وحرصهم الشديد
خلدمة الوطن وأبنائه.
ما الذي يمكن قوله في
عالقة المكتبة بدور النشر
والمكتبات العالمية؟

إن دور املكتبة ال يقتصر عند
هذا احلد بل يتعاظم ليسهم يف
إبراز املكانة املرموقة لبالد احلرمني
واحملافظة على ذلك اإلرث العظيم
وتخرجه من عامل اخملطوطات إىل
عامل املطبوعات حتقيقًا ونشرًا
ليستفيد منه أهل العلم واملعرفة
وينعم به العامة واخلاصة .
واملكتبة إذ تضطلع مبسؤولياتها
املتمثلة يف تقدمي كافة اخلدمات
املعلوماتية وتوفري الربامج واملواد
واألدوات البحثية التي تغطي حاجة
املستفيدين.
ما الخدمات اإلضافية التي
تقدمها الجامعة للزائر؟
تقوم مكتبة امللك فهد العامة
بتقدمي خدمات معلوماتية وأنشطة
ثقافية ذات مستوى راق عصري
و متطور و متجدد لتشجيع العمل
التطوعي وإنشاء جلان و جمموعات
عمل علمية و ثقافية ألفراد اجملتمع .
ماذا عن الحيز المخصص
للمرأة في المكتبة؟
سيكون باذن اهلل نصيب وافر
يف مكتبة امللك فهد العامة  ،فالنساء
شقائق الرجال وهم جميعا شركاء
يف العلم واملعرفة حيث خصصت
املكتبة قسما متكامال للمرأة وروعي

يف تصميمه وتأثيثه وحمتواه أن
يكون الرواق الثقايف اجلاذب لكل
مرأة وفتاة  ،كما مت تخصيص قسم
لالطفال تتوفر فيه الكتب والقصص
واأللعاب ووسائل التعليم العديدة
التي تنمي ملكات أطفالنا وتشحذ
أهانهم وتصقل مواهبهم وذلك يف
حميط يجمع بني املتعة واملعرفة .
ماذا عن دور الجامعة ؟
تعترب جامعة امللك عبد العزيز
هي احلاضن األول للمكتبة والتي
سعت من أوىل جلسات إعداد
وتأسيس املكتبة بان تتوىل العديد
من األعمال االنشائية وكذلك دعم
املكتبة باخلربات االستشارية وفرق
العمل التي ساهمت يف تعجيل موعد
االفتتاح فلهم كل الشكر واالمتنان.
كلمة أخيرة؟
نحن نسعى بان نفتح اجملال
أمام منسوبي اجلامعة من
اعضاء هيئات تدريس وكذلك من
طالب الدراسات العليا وطالب
البكالوريس لالستفادة من كل
خدمات املكتبة من قاعات حماضرات
وغرف للقراءة واالستذكار وكل ما
تتمتع به املكتبة من قواعد بيانات
للبحث وآالف الكتب املتنوعة من
املعارف العامة واملتخصصة .

استنفار كافة القطاعات وتظافر الجهود يختصر
الزمن ويسهم يف استكمال األعمال اإلنشائية
كان جلامعة امللك عبد العزيز الدور الفعال يف
تشغيل املكتبة ,وذلك يف كافة اجملاالت سواء من
ناحية إدارة املشاريع  ,وإدارة الصيانة  ,وعمادة
شؤون املكتبات  ,وعمادة تقنية املعلومات حيث مل
تتوقف توجيهات معايل مدير اجلامعة بتقدمي كل
الدعم املطلوب على الشكل التايل:

 طابعات ملونة· االمن  :توفري رجال أمن حلفظ ممتلكات
ومقتنيات املكتبة
· التنسيق اخلارجي ( تنسيق املوقع يف
احلدائق اخلارجية)
 تنظيف املوقع بعد قص وتهذيب النباتاتواالشجار والنخيل
 زيادة الكثافة اخلضراء والنباتات املزهرة أعمال السفلتة هدم وإعادة بناء السور -ترميم املمرات اخلارجية

الدعم الفني:
قامت اجلامعة بدعم اعمال الصيانة التشغيلية
للمكتبة بعقد مع مؤسسة فيصل عبد اهلل العمودي
بتعميد من سعادة وكيل اجلامعة للمشاريع
وإشراف إدارة املشاريع وشملت التايل:
متابعة أعمال الصيانة والتشغيل
متابعة اعمال الهندسة املدنية والكهربائية
وامليكانيكية ( الكهروميكانيكل ) والتنسيق
املعماري للحديقة اخلارجية والديكور الداخلي
للمكتبة ومت متابعة التايل:
الصيانة العامة للمكتبة
 املكيفات تنظيف جماري الهواء أرضيات املكتبة واألسقف. اإلسفلت للطرقات الداخلية واملواقفاألرصفة
 -خزانات املياه.

خدمات
 اإلنارة الداخلية واخلارجية. خمطط املكتبة مكافحة احلشرات والنمل االبيض . التنظيف العام صيانة الكامريات نظام الصوتيات . صيانة املصاعد . صيانة دورات املياه . صيانة وتشغيل ساعات املكتبة. تنظيف وترميم حجر واجهات املباين . تصريف التكيف اخلارجي . اعادة ترميم املمرات اخلارجية . العازل الصوتي. هدم وإعادة بناء السور اخلارجي وتكسيتهبحجر الرياض.

الدعم التقني
قامت اجلامعة بتقدمي الدعم التقني بالتعاون
مع عمادة شؤن املعلومات
 ربط املكتبة باأللياف الزجاجية مع احلاسباملركزي للجامعة
 تركيب وايصال الشبكة تأمني الوصول اىل اخلوادم ومساحاتالتخزين ونظم وتطبيقات
 ربط باالنرتنت كنظام اساسي واحتياطي الشبكة الالسلكية Wi Fi احلواسب ( نقاط عرض لزوار املكتبة –حمطات عمل املوظفني والباحثني – حواسب نقالة)
 -طابعات غري ملونة

 املاء عن طريق شركة املياه الهاتف واالتصاالت اخلارجية عن طريقشركة االتصاالت السعودية
 الكهرباء عن طريق الشركة السعوديةللكهرباء
توسعة المساحة الخارجية للمكتبة:
مت احلصول على موافقة معايل مدير اجلامعة
بضم املساحة شرق املكتبة بعرض خمسة عشر
مرتا وطول يصل اىل مائتي مرت تقريبا أي مبساحة
قدرها  3000مرت 2مما يساعد على تسهيل احلركة
املرورية ويضاعف مساحة مواقف السيارات .

أخبار

الجامعة

Akhbar Al-Jameah

األربعاء2جمادى اآلخرة 1435هـ املوافق  2ابريل 2014م العدد 1050

وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية
رئيس اللجنة املنظمة حلفل االفتتاح

األخـيــرة
املشرف العام
مدير اجلامعة
أ.د /أسامة بن صادق طيب

رئيس التحرير
د .شارع مزيد البقمي

نائب رئيس التحرير املكلف
د .محمد عبد الغني الصائغ

نائبة رئيس التحرير
د .ريـم علي الرابغي

مدير التحرير املكلف
إياد يونس خوجة

افتتاح املكتبة ثمرة االستثمار يف املعرفة
قال وكيل اجلامعة للشؤون
التعليمية االستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن عبيد اليوبي ورئيس اللجنة
املنظمة حلفل االفتتاح أن افتتاح
املكتبة قبس من نور اقرأ باسم ربك
الذي خلق يسطع يف سماء مدينة
جدة بوابة احلرمني الشريفني ،يف
رحاب هذا الصرح العلمي الشامخ،
ليؤكد جناح اململكة يف خلق جتانس
فريد بني رؤية القيادة وتطلعات أبناء
هذا الوطن األبي ،ثمرة يانعة رواؤها
التضامن والتعاضد واالستثمار يف
املعرفة ،ترعاها أياد حانية بقيادة قائد
هذه البالد خادم احلرمني الشريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،حفظه
اهلل ،وفق رؤية سامية ترى أن ازدهار
هذا البالد وتطورها وعزتها ورخاءها
ال ينفك عن العناية بدور العلم
واملعرفة والكتاب ودور العلم ،باعتبار
العلم مسلك من أراد النجاح والتوفيق

يف الدنيا واآلخرة .واضاف  :كل
الرتحيب بصاحب السمو امللكي
األمري مشعل بن عبد اهلل بن عبد
العزيز أمري منطقة املكرمة مفتتحًا هذا
الصرح الثقايف املبارك الذي انتظرناه
طويلًا ،والذي يضم بني جنباته كنوزًا

مكتبة امللك فهد العامة بجدة  ...تعاون وثيق
مع كافة القطاعات ومؤسسات املجتمع
تقدم مكتبة امللك فهد العامة بجدة خدماتها لكافة شرائح
اجملتمع دون استثناء ،كما تهدف لتقدمي خدماتها خملتلف
املنظمات واملؤسسات داخل اجملتمع ومنها:
 املؤسسات التعليمية  :اجلامعات ،والكليات ،واملدارس،واملعاهد.

بجامعة امللك عبد العزيز

 مؤسسات اجملتمع املدين :اجلمعيات اخلريية ،مراكزاألحياء ،اجملموعات التطوعية.
 -األندية األدبية.

مراسالت التحرير
الهاتف6951010 :

الفاكس 6952691 :
البريد اإللكتروني

Media@kau.edu.sa
ص.ب  80272جدة 21589

من الكتب واملصادر واملراجع الورقية
واإللكرتونية والربامج التعليمية
لكل الفئات العمرية ،ارتكزت يف
انتقائها وتنظيمها على أسس علمية
ودراسات مستفيضة واستشارات
معمقة حملية ودولية ،لتخرج جوهرة
فريدة من نوعها ،معتمدة على النوع
وليس الكم .وقال  :هنيئًا لنا جميعًا
بافتتاح هذا الصرح الثقايف الذي
سيشكل رافدًا جديدًا من روافد النهل
من العلوم بشتى أنواعها ،ومصدرًا
من مصادر تنمية الفكر ونشر الثقافة.
واضاف  :الشكر والتقدير والعرفان
لصاحب السمو امللكي األمري مشعل
بن عبد اهلل على تشريفه للجامعة
ورعايته حلفل االفتتاح ،والشكر
موصول لكل املساهمني واملتربعني
والداعمني واإلداريني الذين سهروا
على إنهاء األعمال التشغيلية والفنية
والتقنية يف وقت وجيز.

 األندية الثقافية والرياضية. الغرف التجارية والصناعية الدوائر احلكومية الرسمية. الوزارات واملديريات وجمالس املنطقة. خدمات لدوي االحتياجات اخلاصة واملكفوفني. توفري املطبوعات والدوريات واملصادر واملراجع داخلاملكتبة بصيغتها الورقية واإللكرتونية.
 -خدمة استعارة الكتب وغريها من مقتنيات املكتبة.

 خدمات املعلومات اآلنية  On-lineوقواعد املعلوماتاإللكرتونية
 اخلدمات اإللكرتونية الذاتية عرب موقع املكتبة على شبكةاإلنرتنت (البحث ،احلجز ،االستفسار ،الخ)
 برامج التعليم املستمر واحملاضرات والندوات (جلميعالشرائح العمرية).
 فعاليات ومسابقات لتشجيع القراءة واالهتمام بالثقافةواألدب واكتساب مهارات التعلم.
 أنشطة وفعاليات للمجموعات التطوعية (القراءة،الرسم ،األعمال اليدوية..،الخ).
 املعارض وإحياء املناسبات. اخلدمات االستشارية. اخلدمات اخلاصة ( لذوي االحتياجات اخلاصة ). اخلدمات املتنقلة مثل اإلعارة واخلدمات اإللكرتونية،واملكتبات املتنقلة يف األماكن العامة.
 الربامج الثقافية واألنشطة اجملتمعية للمجتمع احمللي. خدمات املكتبة للمجموعات اخلاصة (نزالء املستشفيات،السجون ،املصانع ،الخ).

أ.د /اسامة بن صادق طيب

تستمر عناية جامعة املؤسس بالعلم
والكتاب واملكتبات ودعم كل ما من شأنه
االرتقاء باملعرفة ومصادرها وروافدها،
تعزيزًا لدورها يف خدمة اجملتمع الذي
أضحى اليوم أكرث من أي وقت مضى
بحاجة إىل أوعية معرفية تواكب أحدث
التقنيات العاملية يف جمال املكتبات
واملعلومات للنهل من شتى الثقافات
مع احلفاظ على الهوية واخلصوصية
واملوروث الثقايف الذي مييز جمتمعنا.
وقد جاء افتتاح مكتبة امللك فهد
العامة بجدة لتكون رافدًا جديدًا
ونوعيًا ينهل منه أبناء مدينة جدة،
واململكة كافة من مريدي العلم وطالب
املعرفة ،ويقطفوا ثمار جهود الداعمني،
واملساهمني من جامعة املؤسس ممثلة
يف الوقف العلمي الذي يرسم لوحة
جميلة للتضامن والتآلف والتعاضد بني
كافة مكونات اجملتمع ،ليسهموا جميعًا
يف بناء هذا الصرح الثقايف الفريد من
نوعه شكلًا ومضمونًا ،بتصميم خمتلف
ومضمون متنوع ،متاح لكافة الفئات
العمرية ،أطفالًا ،وشبابًا ،نسا ًء ورجالًا.
وليكون متنزهًا ينرث عبق العلم واملعرفة
من بني جنبات جامعة املؤسس.
إن ما يدعو للفخر واالعتزاز أن
إنشاء هذا الصرح احلضاري يف مدينة
جدة الذي يستلهم اسمه من أحد رموز
هذه البالد وصانعي نهضتها امللك فهد
رحمه اهلل ،أنه قام على مبدأ التعاون
بني أفراد اجملتمع ،وهذا أمر يؤكد على
أهمية االستمرار يف التضامن والتعاضد
واالستثمار يف العلم واملعرفة ،يف إطار
منظومة الوقف العلمي التي دعا إليها
ديننا احلنيف .وهي يف الوقت نفسه
تنفيذ لرؤية خادم احلرمني الشريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،حفظه اهلل،
يف نشر العلم واملعرفة مبا يعود باخلري
واالزدهار على مملكتنا األبية.
الشكر والتقدير والعرفان لصاحب
السمو امللكي األمري مشعل بن عبد اهلل
بن عبد العزيز ،أمري منطقة مكة املكرمة
على رعايته افتتاح هذا الصرح املعريف،
والشكر لكل املتربعني واملساهمني
الذين عملوا على استكمال هذا الصرح
الثقايف.
* مدير الجامعة

