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تقديم
يحرص	مركز	توثيق	سيرة	الملك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	آل	سعود	على	أن	يكون	مرجعا	علميا	وبيت	خبرة	في	توثيق	سيرة	خادم	الحرمين	الشريفين	الملك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	

–	رحمه	اهلل-	وعرض	منجزاته	ومشروعاته.

ويهدف	هذا	التقرير	إلى	إبراز	ما	تم	من	نجاحات	ومنجزات	من	خالل	وضع	خطة	إستراتيجية	مستقبلية	للسنوات	الخمس	القادمة،	وضعت	أهداف	تفصيلية	لتحقيقها	من	
خالل	المقارنات	المرجعية،	وتقويم	بيئة	العمل	وإعداد	البرامج	التنفيذية	والموازنة	التقديرية،	وتحديد	عوامل	النجاح.	

وال	شك	أن	بناء	شراكات	علمية	وعملية	بهدف	تبادل	الخبرات	واالطالع	على	التجارب	مع	الجهات	والمراكز	المشابهة	سيكون	له	دور	في	رفع	مستوى	جودة	منتجات	
المركز	ونوعيتها	في	مختلف	المجاالت	التي	تقع	ضمن	اهتمامات	المركز	في	مجاالت	صناعة	المحتوى	والنشر	والتأليف	وتنظيم	الندوات	والمؤتمرات،	والمشاركة	

في	الفعاليات.

وختامًا	أجدد	الشكر	إلخواني	وأخواتي	أصحاب	السمو	الملكي	األمراء	واألميرات	الذين	كان	لهم	الدور	الكبير	–بعد	اهلل-	في	دعم	هذا	المركز	وتطوره،	كما	أتوجه	
بالشكر	الجزيل	إلى	أعضاء	مجلس	إدارة	المركز	على	ما	يبذلونه	من	جهود	للوصول	بالمركز	إلى	مستويات	عليا	متقدمة	والشكر	والتقدير	موصول	لجميع	منسوبي	المركز	

على	جهودهم	المتواصلة	والمستمرة	لتحقيق	أهداف	المركز	وإبراز	أعماله	ونشاطاته.

واهلل	ولي	التوفيق

سمو رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة:
صاحبة السمو الملكي األميرة عـادلـة بـنـت عبداهلل بـن عبد العزيز آل سعود

أعضاء مجلس اإلدارة:
1.		صاحبة	السمو	الملكي	األميرة	فهدة	بنت	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	آل	سعود.
2.		صاحبة	السمو	الملكي	األميرة	صيتة	بنت	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	آل	سعود.

3.		صاحبة	السمو	الملكي	األميرة	مضاوي	بنت	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	آل	سعود.
4.		معالي	الدكتور	خالد	بن	محمد	العنقري.

5.		معالي	الدكتور	نزار	بن	عبيد	مدني.
6.		معالي	األستاذة	نورة	بنت	عبداهلل	الفايز.

اجتماعات مجلس اإلدارة:
خــالل	عــام	2٠21م	تــم	عقــد	أربــع	جلســات	الجتمــاع	مجلــس	اإلدارة،	وحقــق	المجلــس	العديــد	مــن	اآلراء	والمقترحــات	والنتائــج	المهمــة	فــي	ســبيل	تحقيــق	أهــداف	
المركــز	و	شــملت:	ميزانيــة	المركــز	والحســابات	الختاميــة،	التقاريــر	الســنوية	الدوريــة	ألنشــطة	المركــز،	اللوائــح	والسياســات	التنظيميــة	الداخليــة	ألعمــال	المركــز،	االلوائــح	

الماليــة،	والخطــط	التنفيذيــة	للبرامــج	والمشــاريع.
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مقدمــة 
 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي األميرة عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز ودعم من بعض أصحاب السمو األمراء واألميرات أبناء الملك عبداهلل بن عبدالعزيز - حفظهم 
اهلل -، تم البدء والعمل على مشروع تدوين سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز - رحمه اهلل -، في 2 رجب 1428هـ، الموافق 16 يوليو 2007 م.        
الذي كان نواة لتأسيس مركز توثيق سيرة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود بقرار أصحاب السمو الملكي أعضاء مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود العالمية لألعمال اإلنسانية - حفظهم اهلل -، ذي الرقم ق م /2016/5/1 بتاريخ 16 رمضان 1437هـ الموافق 21 يونيو 2016م.   

ويهدف المركز منذ تأسيسه أن يكون مرجعًا تاريخيًا موثوقًا به لسيرة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، من خالل نهجه العلمي وبرامجه التوثيقية اإللكترونية المعنية بالرصد 
واألرشفة والتوثيق والتأليف والنشر واإلنتاج.
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اإلستراتيجية
حقق	مركز	توثيق	سيرة	الملك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	آل	سعود	)	سيرة	ملك	(	منذ	بداية	أعماله	العديد	من	اإلنجازات	والنجاحات	المتميزة	وفق	رؤية	وإستراتيجية	محددة	

نفذت	من	خاللها	عدد	من	المشاريع	والتي	أسهمت	بدور	فاعل	في	تحقيق	أهداف	المركز	خالل	تلك	الفترة.

	ويسعئ	المركز	خالل	المرحلة	القادمة	لمراجعة	وتطوير	إستراتيجيته	وتحديد	التوجهات	المستقبلية	وتنظيم	أولويات	العمل	في	المركز	خالل	الخمس	سنوات	القادمة	
بإذن	اهلل،	ويتم	فيها	إكمال	المبادرات	الحالية	وإيجاد	فرص	وقنوات	جديدة	يستخدم	فيها	ذات	اآللية	والطريقة	العلمية	والمهنية	لبناء	وتطوير	أعماله	بحيث	تكون	منبثقة	

من	التوجهات	اإلستراتيجية	للمركز،	وفق	إجراءات	محددة	وتطوير	مستمر.	

وقد عمل المركز ضمن تقويمه اإلستراتيجي المستمر ألعماله على عدد من األنشطة الداعمه، ومنها:
تقويم	بيئة	العمل	الداخلية	وبيئة	العمل	الخارجية	للمركز.	 

المقارنة	المرجعية	مع	المراكز	المشابهة	واالستفادة	من	تجاربها	الناجحة	ومدى	مالءمتها	للمركز.	 

بلورة	الرسالة	والرؤية	والقيم	المحركة	لتحقيق	األهداف	قصيرة	وبعيدة	المدى.	 

تحديد	عوامل	النجاح	الحاسمة.			 

تحديد	األهداف	والمبادرات	اإلستراتيجية.	 

بناء	األسس	الالزمة	لتحقيق	األهداف	اإلستراتيجية	بما	ال	يتعارض	مع	النتائج	السابقة.	 

إعداد	البرامج	التنفيذية	لتحقيق	األهداف	اإلستراتيجية	بكفاءة	وفعالية.	 

تطوير	القدرات	التنظيمية	بما	يالئم	تحقيق	األهداف	اإلستراتيجية	والمتغيرات	المستقبلية.	 

إعداد	الموازنة	التقديرية	لتنفيذ	البرامج	المساندة	في	الخطة	اإلستراتيجية	حسب	أهدافها	وبرامجها	ومناشطها.	 



٨

 

األمانة
ــوبي	 ــادق	لمنسـ ــزام	األخالقـــي	الصـ االلتـ
ــز	 ــَنَدة	مـــن	المركـ الفريـــق	باألمانـــة	المسـ
جميـــع	 وتســـخير	 رســـالته،	 أداء	 فـــي	

إمكاناتـــه	لخدمـــة	هـــذا	الغـــرض.			

الموضوعية
ـــق	 ـــي	التوثي ـــة	ف ـــر	العلمي ـــزام	بالمعايي االلت
ـــة	علـــى	أســـاس	 واألرشـــفة	والبحـــث	المبني
موضوعـــي،	يحقـــق	تعزيـــز	الثقـــة	فـــي	

مخرجـــات	المركـــز	.

اإلتقان
العمـــل	علـــى	ترســـيخ	مفهـــوم	الجـــودة	
ـــي	 ـــز	ف ـــة	والتمي ـــق	المهني ـــان	لتحقي واإلتق

 
ــز	. أعمـــال	المركـ

المصداقية
مـــن	 األعلـــى	 المســـتوى	 تحقيـــق	
المصداقيـــة	فـــي	جميـــع	األعمـــال	التـــي	

المركـــز. يقدمهـــا	

التشاركية
ترســـيخ	مبـــدأ	المبـــادرة	والمشـــاركة	فـــي	
جميـــع	اإلجـــراءات	وإتاحـــة	المعلومـــات	

ــين.	 ــن	والدارسـ ــر	للباحثيـ بيسـ

األهداف:

تطوير	منظومة	البحث	العلمي	واإلنتاج	 

ــك		  ــيرة	الملـ ــي	لسـ ــوى	الرقمـ ــر	المحتـ تطويـ
ــز ــن	عبدالعزيـ ــداهلل	بـ عبـ

بناء	شراكات	نوعية	محليا	ودوليا		 

تطوير	األداء	المؤسسي	 

رفـــع	مســـتوى	رضـــا	المســـتفيدين	وأصحـــاب		 
المصلحـــة

الرسالة:

والمعلوماتـــي	 العلمـــي	 »التوثيـــق	
ـــز	آل	 ـــن	عبدالعزي ـــداهلل	ب ـــك	عب ـــيرة	المل لس

ســـعود	وإبرازهـــا«

الرؤية:

لســـيرة	 الموثـــوق	 العلمـــي	 »المرجـــع	
الملـــك	عبـــداهلل	بـــن	عبدالعزيـــز«	

القيم:

اإلستراتيجية



9

2021

اإلستراتيجية

هيكل نطاق أعمال المركز

هيكل نطاق
أعمال المركز

التأليف والنشر

�نمية المحتوى 

معالجة و�نظيم المعلومات

المكتبة الرقمية

الرصد والتوثيق

الدعم العلمي

المعارض والفعاليات

اإل�تاج

توثيق مقتنيات المتحف



١٠

اإلستراتيجية

الشراكات اإلستراتيجية
	االهتمام	بتطوير	الشراكات	من	المحاور	األساسية	اإلستراتيجية	للمركز،	كما	أن	وجود	شراكات	علمية	نوعية	سينعكس	على	مستوى	جودة	اإلنتاج	التي	سيقدمها	 يعدُّ
المركز,	ويسعى	المركز	من	خالل	الشراكات	مع	الجهات	ذات	العالقة	محليًا	ودوليًا	إلى	تحقيق	ما	ُيمّكنه	من	الوصول	إلى	مستهدفاته	اإلستراتيجية،	لذلك	فإن	نطاق	

الشراكات	المستهدف	محليًا	ودوليًا	في	مجال		اإلنتاج	العلمي	والمعرفي	وتبادل	التجارب	والخبرات	العلمية	والتوثيق	يشمل	المجاالت	التالية:	

رعاية او �نظيم الندوات والمؤتم�ات٢النشر المشترك١
 وجلسات العمل والمعارض

تبادل ال�يانات والمعلومات٣
المتعلقة بالمحتوى

٥
�نظيم الب�امج والدو�ات 
في مجال عمل المركز

تبادل التجارب والخب�ات٤
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التأليف والنشر
إعداد	البحوث	والدراسات	الخاصة	بسيرة	الملك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	آل	سعود	ونشرها،	إضافة	إلى	تحرير	المحتوى	لمنصات	التواصل	االجتماعي	الخاصة	بالمركز،	وفق	
لوائح	النشر	والطباعة	المعتمدة،	وقد	نشر	المركز	عددًا	من	الكتب	عن	سيرة	الملك	عبداهلل،	بما	فيها	الرسائل	الجامعية	وقصص	األطفال،	وهو	بصدد	نشر	كتب	أخرى،	

إضافة	إلى	إصدار	مجلة	نصف	سنوية	محكمة	بعنوان:	»مجلة	الملك	عبداهلل	للدراسات	اإلنسانية«.

الكتب
سلسلة
األثـــر
ال�اسخ

مرحلة اإلعداد

مكتبة الملك عبدالع��ز العامة 

مرحلة اإلعداد

وقف الملك عبداهلل بن عبدالع��ز 
لوالديه بالمدينة المنورة

مرحلة اإلعداد

مؤسسة الملك عبداهلل لوالديه
 لإلسكان التنموي

طباعة ٢,٠٠٠ نسخة

اهتمام الملك عبداهلل بالحركة المعلوما�ية
في المملكة العر�ية السعودية 

كتاب مح�ر، ٧ مؤلفين
مرحلة اإلعداد

عمليات فصل التوائم السيامية

األثر االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
لبرنامج االبتعاث الخارجي

كتاب مح�ر، ٤ مؤلفين
مرحلة اإلعداد

الحرمان الش��فان في عهد الملك عبداهلل 

كتاب مح�ر، ٥ مؤلفين
مرحلة اإلعداد

إصدارات المركز
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التأليف والنشر

مرحلة اإلعدادمرحلة اإلعداد

لمحات حلم عبداهلل
من سيرة ملك 

مرحلة االعتماد

ا�صال القيادة السياسية 
بالمجتمع السعودي خالل األزمات

قصص األطفالطباعة الرسائل العلمية

إصدارات المركز
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التأليف والنشر
إحصائية عمليات التأليف

لضمان	جودة	المنتجات	التي	يصدرها	المركز	وسالمتها	من	األخطاء	العلمية	والنظامية	تمر	المنتجات	بعدد	من	العمليات،	إضافة	إلى	تفعيل	الشراكات	التي	يعقدها	
المركز	مع	جهات	مماثلة	واالستفادة	من	خبراتها.

عدد المؤلفين
٢٣

المشاركون

جهات مشاركة
٣

العمليات

تحكيم
٢

تسجيل (ردمك)
٢

الم�اجعات
١٤

المؤلفات
١٠

عقد استكتاب
٢٢

فسح
٢

المجموع   ٥٢

المجموع   ٢٦
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التأليف والنشر
التحرير وصناعة المحتوى

ــارض	 ــز	كالمع ــا	المرك ــي	ينفذه ــات	الت ــي،	أو	الفعالي ــع	التواصــل	االجتماع ــى	مواق ــة	أو	المنشــورة	عل ــه،	ســواء	المطبوع ــز	ومنتجات ــوى	إصــدارات	المرك ــر	محت تحري
ــة.  ــاءات	االفتراضي واللق

محتوى المعارض االفت�اضية
توثيق، صياغة

١٣٦ مادة

١٨١ مادة

محتوى النشر اإللكت�وني
توثيق، صياغة

تق��ر أعمال المركز ٢٠٢٠

تح��ر، م�اجعة

تقويم المركز لعام ٢٠٢٢

جمع، توثيق

التح��ر وصناعة المحتوى 



١5

2021

التأليف والنشر
مجلة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للعلوم اإلنسانية 

مجلة	علمية	محكمة،	نصف	سنوية،	تصدر	عن	مركز	توثيق	سيرة	الملك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	آل	سعود،	باللغتين	العربية	واإلنجليزية،	تعنى	بتوثيق	سيرة	الملك	عبداهلل	بن	
عبدالعزيز	آل	سعود،	وإبراز	قيمه	وأولوياته،	من	النواحي	اإلنسانية	والسياسية	واالجتماعية	واالقتصادية	واألدبية	والثقافية،	وتسهم	في	تنمية	حركة	البحث	العلمي،	

ومّد	جسور		التعاون	بين	المركز	والباحثين	في	نشر	بحوثهم	ودراساتهم.

مجلة الملك عبداهلل بن عبدالع��ز
 للعلوم اإلنسانية

•  البحوث                  ٣
•  الباحثون                ٣
•  المحكمون            ٦

إصدار العدد الصفري

طلب تص��ح المجلة

اعتماد الالئحة التنظيمية 

تشكيل هيئة التح��ر 



١٦

الرصد والتوثيق
ويتم	ذلك	من	خالل	القيام	بالرصد	العلمي	وأعمال	التوثيق	لسيرة	الملك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	ومتابعة	الدراسات	والمؤلفات	ذات	العالقة	بالملك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز.	
إضافة	إلى	جمع	وتوثيق	النسخ	األصلية	من	الوثائق	والمواد	الصحفية	النادرة،	والصور	النادرة،	والرسائل	الجامعية	العربية	واألجنبية	التي	صنفت	عن	الملك	والتي	تضم:	

سيرته	وأعماله،	ومبادراته	ومشروعاته،	إضافة	إلى	التطورات	التي	حدثت	خالل	حكمه.

رصد صحيفة أم القرى 
جمع	وتوثيق	جميع	األخبار	واألحداث	التي	لها	عالقة	بالملك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	–	رحمه	اهلل	–	من	صحيفة	أم	القرى	التي	تعّد	الجريدة	الرسمية	للمملكة.

٨,٠٢٢ ٥٠٠

٧,٦٤١ ١,١٣١

١٥,٦٦٣ ١,٦٣١

التسجيالت أعداد الصحيفة

تولي الحكم
٢٠٠٥/٨/١ - ٢٠١٥/١/٢٣

والية العهد
١٩٨٢/٦/٣ - ٢٠٠٥/٨/١

المجمــــــوع

الم�احل



١7

2021

اإلنتـاج
يشمل	أعمال	اإلنتاج	المسموع	والمرئي،	وتصاميم	الكتب	والنشرات،	وتغطية	أنشطة	وفعاليات	المركز	وتوثيقها.

اإل�تاج
• أرشيف و��اة اإلعالم

• مقابالت التوثيق الشفوي 
• اللقاءات االفت�اضية

إعادة إ�تاج ٣٨٧

المعالجة الفنية للصور ٨,٥٧٤

إ�تاج فيد�و ٣٥

التصميم ١٩٣



١٨

النشر اإللكتروني
ويهتم	بما	ينشر	على	مواقع	التواصل	االجتماعي	الخاصة	بالمركز،	بشكل	دوري،	عن	سيرة	الملك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	بكل	جوانبها،	من	أجل	الوصول	إلى	أكبر	عدد	من	

الباحثين	والمهتمين.

اإلنتـاج

النشر اإللكت�وني

المنشو�ات
٨٩

إجمالي التفاعل
١,٥٧٦

إجمالي الظهور
١٢,٤٤٤

عدد المتابعين
٢١٩

معدل النشر في الشهر

التغ��دات

إجمالي التفاعل

إجمالي الظهور

عدد المتابعين

مجاالت النشر
٢١

١٦

١٨١

٢٨٣,٨٦٦

١,٣٣٩,٦٧٧

١,٣٢٠

تويتر

االنستج�ام

عدد المشاهدات
٧٤٠,٣٨٦

مدة المشاهدات
٠٢:١٥:٠٠

عدد المشتركين
١,١٥٠

�وتيوب



١9

2021

الدعم العلمي
يشمل	الدعم	العلمي	الالزم	لفرق	مشاريع	البحوث	والدراسات	واإلنتاج.	وترشيح	أسماء	المتخصصين	من	المؤلفين،	والباحثين،	والمنتجين،	والمترجمين،	للمشاركة	في	

تنفيذ	مشاريع	المركز,	والقيام	بأعمال	الترجمة	ووضع	اللوائح	والمعايير	اإلدارية	والفنية	لذلك،	وتقديم	اإلستشارات	البحثية.	

كما	تنوعت	عمليات	الدعم	العلمي	التي	يقدمها	المركز	لمنتجاته	أو	لمنتجات	شركائه	من	الجهات	والباحثين	والمهتمين،	ويجري	العمل	على	إنشاء	نظام	إلكتروني	
إلدارة	عمليات	الدعم	العلمي.

٥,٣٨٨ المجمـــوع الدعم
العلمي

ترجمة كتاب إضاءات في سيرة ملك 
إلى اللغة الفرنسية ٢٠٢ صفحة

التدقيق اللغوي ٤,٦٨٢ صفحة

م�اجعة الترجمة ١٦٥ صفحة

أعمال الترجمة ٣٣٩ صفحة



2٠

الشراكات والفعاليات
عقد	اتفاقيات	تعاون	مشتركة	مع	جهات	مماثلة	لتنفيذ	مشروعات	تحقق	أهداف	المركز،	سواء	في	مجال	تبادل	المعلومات	والخبرات،	أو	إعداد	بحوث	ودراسات،	أو	

تنظيم	فعاليات	واقعية	وافتراضية،	مثل	إقامة	المعارض،	واللقاءات	الثقافية،	والدورات	التدريبية،	والمشاركة	في	المناسبات	المحلية	والدولية	ونحوها.

جـامعـــة
أم القرى

مؤسسة اليمامة
الصحفية

مؤسسة عكـاظ
للصحافة والنشر

صحيفة 
اليـــوم

وكالة أنباء
البح��ن

صحيفة
األيـــام

صحيفةأخبار
الخلي�

التعاون في �نفيذ المباد�ات المشتركة وفق المستهدفات

مجاالت التعاون

تبادل الخب�ات والكفاءات

المش�وعات العلمية 

التأليف والنشر 

الد�اسات واألبحاث

رعاية و�نظيم الفعاليات

تبادل ال�يانات والمعلومات



2١

2021

الشراكات والفعاليات
المعارض االفتراضية

إقامة	معارض	افتراضية	ذات	عالقة	بسيرة	الملك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	من	جميع	الجوانب،	وتغطي	فترات	زمنية	مختلفة،	بما	يخدم	أهداف	المركز،	ويمكن	للزائر	التجول	
فيها	واالطالع	على	محتواها	بسهولة	عبر	اإلنترنت.

 ٢٠٢١/٠٢/٠٥ معرض الملك عبداهلل والحرس الوطني

 ٢٠٢١/٠٢/٢٢ معرض الملك سعود االفت�اضي

 ٢٠٢١/٠٣/٢٥ معرض الملك فيصل االفت�اضي

 ٢٠٢١/٠٦/١٣ معرض الملك خالد االفت�اضي

 ٢٠٢١/٠٨/٠١ معرض الملك فهد االفت�اضي

٢٠٢١/١١/٠٩ معرض ذكرى وفاة الملك عبدالع��ز

تا��خ النـشــر المعـــرض

إحصائيات

٥,٠٥٢
عدد ال�وار

١٠٧
الصور

١٧
وثائق

١٢
فيد�و



22

الشراكات والفعاليات
اللقاءات االفتراضية

عقد	لقاءات	افتراضية	تركز	على	سيرة	الملك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	وما	تحتويها	من	قيم	وإنجازات	ومبادرات	داخل	المملكة	وخارجها.

إحصائيات

عدد الحضور في أ�ناء البث
٥٩٥

ج�افيكس
 ١٨

عدد المشاركين
١٠

ساعة بث
٠٣:٥١:٠٠

المشاهدات
٢,٠٣٤

تا��ـخ البـث اللقـــــاء

٧ /٢٠٢١/٣ لقاء بعنوان "مؤسسة الملك عبدالع��ز آل سعود 
للد�اسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية بالدار ال�يضاء"

٢٦ /٢٠٢١/٤ لقاء بعنوان "مساهمة األوقاف في التنمية
اإلنسانية، أوقاف الملك عبداهلل أنموذجًا"



2٣

2021

الشراكات والفعاليات
الدورات التدريبية

إقامة	الدورات	التدريبية	والندوات	العلمية	ذات	الصلة	بسيرة	الملك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	ومجاالت	المركز.

٢٠٢١/١٢/٢٢ دورة األرشفة اإللكت�ونية والحفظ الرقمي

مدة البرنامج الحضور
٤ ساعات

الجهات
١٣ ٣٧



2٤

تطوير المحتوى الرقمي
فرز المواد 

فحص	المقتنيات	الجديدة	وتحديد	المواد	المستهدفة	لعمليات	المعالجة	الفنية	والفهرسة	إلتاحتها	في	المكتبة	الرقمية.

٥٠ سنة٢٥ مجلة٤ أرشيفاتالنطاق

٨٠ عدد٦,١٧٢ صورة ٢٢,٨٧١ صفحةالعدد

صحفمجالتصورنوع المواد

نطاق عملية الف�ز واالختيار

٢٦٧

المواد الجديدة المستخرجة 

اإلنفوج�افيك الكتب 
٢٩

٣,٧٦٢
الصور

الصحف
٢٠,٨٠٠

٤١٢
المجالت

٢٥,٢٧٠ المجموع



25

2021

تطوير المحتوى الرقمي
الرقمنة واألرشفة

تحويل	المواد	الورقية	والعينية	إلى	صيغة	رقمية،	ومعالجة	الملفات	وحفظها	في	أرشيف	داخلي	وإتاحة	نسخ	لها	في	المكتبة	الرقمية.

الـرقـمنة
واألرشفة

الصحف
٢٠,٨٠٠

الكتب
١٥

المجالت
٤١٢

اإلنفوج�افيك
٢٦٧

الصور
٣,٧٦٢

المجموع   ٢٥,٢٥٦



2٦

تطوير المحتوى الرقمي
الفهرسة

	الوصف	والتوثيق	المعلوماتي	للمواد	الرقمية	بشكل	معياري	يشمل	بيانات	مثل	العناوين	والشخصيات	واألماكن	واألحداث	والموضوعات،	لتسهيل	عمليات	البحث	
واالسترجاع.

المجموع     ٣٠,١٥١

الكتب
١٤

الوثائق
٥٩٧

المجالت
٤١١

اإلنفوج�افيك
٢٦٧

فهرسة المواد

الصحف
٢٢,٢٥٢

الصور
٦,٦١٠



27
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تطوير المحتوى الرقمي
نقل وإتاحة المواد 

نقل	المواد	من	نظام	العمليات	الفنية	وإتاحتها	في	المكتبة	الرقمية	للبحث	واالسترجاع	من	قبل	الجمهور.

الكتب 
١٠

٤٥٩ ٨,١٣٢
المجالتالصور

١٩٤
اإلنفوج�افيك

الصحف
٢٥,٨٧٤٥٩٧

الوثائق

نقل وإ�احة المواد 

المجموع    ٣٥,٢٦٦



2٨

المكتبة الرقمية
القوائم االستنادية

قوائم	معيارية	في	نظام	المكتبة	الرقمية	تستخدم	لتقنين	تسجيل	مداخل	أهم	عناصر	فهرسة	المواد	خصوصًا	الشخصيات	والموضوعات	والهيئات	وغيرها.

القوائم 
االستنادية

٢,٤٠٦
األماكن

الهيئات
٢٣٢

الموضوعات
٢١١

األشخاص
٣٣٤

المصادر/الناش��ن
١٦

أنواع المواد
٢٧

المجموع     ٣,٢٢٦



29

2021

المكتبة الرقمية
استخدام المكتبة الرقمية

ويشمل	حصر	العمليات	التي	قام	بها	المستفيدون	من	المكتبة	الرقمية	للمركز	خالل	عام	2٠21م	سواء	للبحث	عن	المعلومات	في	نظام	المكتبة	أو	تنزيل	المواد	بعد	
الحصول	على	النتائج	لغرض	االطالع	عليها	واستخدامها.

�ن��ل الملفــات السـنـة عمليات البحــث

١٧,٩٨٠ ٥٣,٨٧٥ ٢٠٢١

٧١,٨٥٥ مجموع عمليات االستخدام



٣٠

التطوير المؤسسي
يسعى	المركز	إلى	التميز	المؤسسي	من	خالل	التطوير	المستمر	في	عملية	الدعم	ألنشطته	في	عدة	مجاالت	من	ضمنها:	الشؤون	المالية	والموارد	البشرية	والخدمات	
المساندة	وتقديم	الدعم	اللوجستي	وتوفير	بيئة	صحية	آمنة	لتمكين	الموظفين	من	أداء	أعمالهم	سواء	كان	في	المقر	أو	العمل	عن	بعد	وذلك	بتهيئة	البرامج	والتطبيقات	

المعدة	لذلك.	

التوظيف الجديد
٦

المتعاونين
٥

عمليات االتصاالت اإلدا��ة 
٧٣٢

نسب الصرف ب�امج وأنشطة
٪٥٥

عمليات الموارد البش��ة
٧٢٨

نسب الصرف عمومي وإداري
٪٤٥

العمليات المالية
٥٩٦

التطو�ر المؤسسي



٣١

2021

التطوير المؤسسي
أعمال التطوير المؤسسي

تطو�ر نظام إدارة الموارد �إضافة
النظام المالي لمجموعة األنظمة

الحساب الختامي للعام ٢٠٢٠مالالئحـــة المــالـــية

اعتماد الئحة عمل للمركز 
في و�ارة الموارد البش��ة

أعمال التطو�ر المؤسسي



٣2

اللوائح التنظيمية
اعتمد	مجلس	إدارة	المركز	عددًا	من	الوثائق	التنظيمية	خالل	هذا	العام	وهي:

الالئحة التنظيمية لمجلة الملك عبداهلل 
ابن عبدالع��ز للعلوم اإلنسانية 

الئحة اإل�تاج العلمي والنشر

القواعد المنظمة لش�اء واستخدام السيا�ات 










