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المكتبة الرقمية السعودية 

بوابتك لعالم المعرفة



العملية بناء مكتبة رقمية رائدة ومتطورة في شتى التخصصات لدعم

عليم العالي التعليمية وتلبية احتياجات المستفيدين في مؤسسات الت

.بالمملكة العربية السعودية 

: الرؤية 



حقائق وأرقام: المكتبة الرقمية السعودية

قواعد 
المعلومات

قاعدة184

الكتب

ألف 310
نيكتاب الكترو

ألف 45منها 
كتاب عربي

المجالت 
العلمية

ألف مجلة 160
علمية

ألف 100منها 
وصول لكامل 
المحتوى

الرسائل 
الجامعية

ةمليون رسال5

ألف 15منها 
يةباللغة العرب

الوسائط 
العلمية

مليون 7
صورة علمية

و ألف فيدي12
علمي



المستفيدون: المكتبة الرقمية السعودية

جامعة حكومية تابعة 24
لوزارة التعليم العالي

جامعات أهلية10

هيئات وكليات حكومية5
أخرى

ب مليون وثالثمائة الف طال
وباحث دراسات عليا

لف عضو هيئة أ56
تدريس

لف مبتعث من خاللأ149
ةكافة الملحقيات السعودي



ةالخدمات االلكترونية لبوابة المكتبة الرقمية السعودي

الوصول والتسجيل في المكتبة الرقمية السعودية عبر جامعة الملك سعود

.استعراض البوابة الرئيسية للمكتبة الرقمية السعودية

استعراض بوابة التدريب والوعي المعلوماتي

آلية استخدام البحث الموحد

التصنيف الشكلي والموضوعي

الدعم الفني

مهارات البحث في البيئة الرقمية 



ارة السعودية عبر بوابة وزآلية الوصول للمكتبة الرقمية 
التعليم 

أولا 

الدخول لبوابة •
عمادة شؤون 

المكتبات

ا  ثانيا

اختيار رابط •
قواعد 

المعلومات

ا  ثالثا

إدخال اسم •
ة المستخدم وكلم

المرور

ا  رابعا

ر اختيار المصاد•
اإللكترونية

ا  خامسا

ة اختيار المكتب•
الرقمية 
السعودية
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البحث الموحد في محتويات المكتبة الرقمية السعودية















البحث المتقدم



التصنيف الشكلي والموضوعي



تصنيف شكلي

قواعد المعلومات 
العربية

قواعد المعلومات 
األجنبية

ةالكتب اللكتروني الرسائل الجامعية

تصنيف موضوعي

متعدد 
التخصصات

الطبية الهندسية األعمال
العلوم 
الطبيعية

التعليم الحاسب
العلوم 
الجتماعية

تصنيف المحتوى االلكتروني للمكتبة الرقمية



تصنيف المحتوى االلكتروني للمكتبة الرقمية

التصنيف الشكلي



استعراض نتائج التصنيف الشكلي

اعدةتعريف مختصر للقةاسم القاعد

ةالقائمة الهجائي



تصنيف المحتوى االلكتروني للمكتبة الرقمية

يالتصنيف الموضوعالتصنيف الشكلي



استعراض نتائج التصنيف الموضوعي

اعدةتعريف مختصر للقةاسم القاعد

كليالتصنيف الش



الدعم والمساعدة



فتح تذكرة جديدة–الدعم والمساعدة 



فتح تذكرة جديدة–الدعم والمساعدة 



متابعة حالة تذكرة–الدعم والمساعدة 



متابعة حالة تذكرة–الدعم والمساعدة 



سياسة وأدلة االستخدام–الدعم والمساعدة 



سياسة وأدلة االستخدام–الدعم والمساعدة 



ةالخدمات االلكترونية لبوابة المكتبة الرقمية السعودي

الوصول والتسجيل في المكتبة الرقمية السعودية عبر بوابة الجامعة

.استعراض البوابة الرئيسية للمكتبة الرقمية السعودية

استعراض بوابة التدريب والوعي المعلوماتي

آلية استخدام البحث الموحد

التصنيف الشكلي والموضوعي

الدعم الفني

مهارات البحث في البيئة الرقمية 



المقصود بمهارات البحث؟

حث البمحركات هي االستراتيجيات والمهارات  التي يستخدمها الباحث في 

ا وهذ. وذلك بهدف الوصول للنتائج التي يحتاجها في أسرع وقت ممكن 

جيات وما هي االستراتييعني الخطوات التي يقوم بها الباحث عن المعلومات 

.ث البحوأي المصطلحات يختار لتكوين كلمات واألدوات التي يستخدمها، 



لماذا نحتاج هذه المهارة؟

ضخامة ما ينشر في البيئة الرقمية•

تنوع المصادر واختالف أشكالها•

قليدية طرق البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية تختلف عن البيئة الت•



ةأبرز المهارات واإلمكانيات البحثي



أبرز المهارات واإلمكانات البحثية

البحث بالمنطق الجبري أو البوليني. 2 :Boolean Search 

، كل الكلمات AND( و ) الرابط 

، أي من الكلمات OR( أو ) الرابط 

، ل تتضمنNOT( ماعدا ) الرابط 



AND( و ) الرابط 

ريفيد في الربط بين مصطلحين أو أكث•

يفيد في تضييق نطاق البحث•

يفيد في الدقة في عملية البحث•

ةأبرز المهارات واإلمكانيات البحثي

كلمات بحث قبل ان يربط
and)( )و)بينها بالرابط 

Library Digital





ةأبرز المهارات واإلمكانيات البحثي

OR( أو ) الرابط 

يفيد في توسيع نطاق البحث•

يفيد في البحث عن المترادفات أو المشتقات•

OR

Oil Gas





ةأبرز المهارات واإلمكانيات البحثي

NOT( ماعدا) الرابط 

يفيد في تضييق نطاق البحث•

غير المرغوبةالمصطلحات يفيد في استبعاد •

البحثيرفع من كفاءة •

Oil Saudi

Not





ةأبرز المهارات واإلمكانيات البحثي





ةأبرز المهارات واإلمكانيات البحثي

البتر  . 4Truncation:

ف األولى  مىن يستخدم البتر في حال البحث عن الكلمات التي تتشابه في الحرو
الىى ، ولىىنلك نجىىد ..مقاطعهىىا ولكىىن لهىىا نهايىىات مختلفىىة، مثىىل مىىدرس، مدرسىىة

. ربيىىةاسىىتخدام هىىنع العمليىىة عنىىد البحىىث باللغىىة النجليزيىىة أكثىىر مىىن اللغىىة الع
في نهاية مقطع الكلمىة للدللىة ( *)وتستخدم أغلب أدوات البحث عالمة النجمة 

لمىىة أو علىى  اسىىتخدام عمليىىة البتىىر للوصىىول إلىى  جميىىع النهايىىات المحتملىىة للك
.الكلمات التي تتشابه في المقطع األول
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