خدمات المكتبة
الرفوف المفتوحة

ت�صوير الوثائق المحملة على الم�صغرات الفيلمية والأفالم والأقرا�ص المدمجة

ت�شتغل المكتبة بمبد�أ الرفوف المفتوحة .وي�سهل الح�صول على الوثائق عن طريق ا�ستعمال
الفهر�س الإلكتروني المتوفر على موقع الم�ؤ�س�سة ،ونظام الت�صنيف وطلب م�ساعدة
المكتبيين.
يتم االطالع على المطبوعات داخل قاعات المطالعة وال تعاد �إلى الرفوف.

طلب المعلومات لدى المكتبيين في الطابقين الأول والثاني

ا�ستثناءات
يح�صل على الوثائق الآتية عن طريق و�ضع طلب لدى المكتبيين :الدوريات (الطابق الأول)،
الكتب النادرة ،الميكروفي�ش والميكروفيلم ،الأقرا�ص المدمجة ،الأر�شيف ،المخطوطات،
الحجريات ،الر�سائل الجامعية.

البحث البيبليوغرافي والإنترنيت:

 كل القاعات مجهزة بحوا�سيب لإجراء البحث البيبليوغرافي وت�صفح الإنترنيت. خدمة الويفي موزعة في مختلف مرافق البناية. حوا�سيب خا�صة لت�صفح محتويات الأقرا�ص المدمجة (م�صلحة اال�ستقبال بمدخلالم�ؤ�س�سة).
 خدمة الباحثين من ذوي االحتياجات الخا�صة :حا�سوب موجه ل�ضعاف الب�صروالمكفوفين ي�سمح لهم بالإبحار عبر الإنترنيت و�إجراء بحث بيبليوغرافي بوا�سطة برنامج
التوليف ال�صوتي ،عالوة على مكبر للخط و�آلة طبع بالبراي.
كما ُج ِ ّهزت الم�ؤ�س�سة بال�شروط ال�ضرورية للولوجية وللراحة.
ويظل الموظفون العاملون بقاعات المطالعة رهن �إ�شارة �ضعاف الب�صر والمكفوفين
والمقعدين من �أجل م�ساعدتهم متى �أرادوا.

خدمة طبع القوائم البيبليوغرافية
عن طريق و�ضع طلب لدى المكتبي بقاعة اال�ستقبال
الرئي�سية في مدخل البناية.

ت�صوير الوثائق
 تتكفل �شركة خا�صة بتقديم خدمات ن�سخ الوثائقالمطبوعة .يمكن و�ضع طلبات الن�سخ لدى م�ستخدمي
ال�شركة في قاعات المطالعة في الطابقين الأول والثاني.
 يمنع نقل الوثائق خارج قاعات المطالعة. تخ�ضع خدمات الن�سخ لقوانين الملكية الفكرية المعمولبها في المغرب.

املدخل الرئييس الحايل للمؤسسة

بوابة الم�ؤ�س�سة على الإنترنيت والفهر�س الإلكتروني
http://www.fondation.org.ma
البحث في الفهر�س
يمكن �أن ي�شمل جميع الأوعية كتب ،مقاالت في دوريات ،درا�سات في م�ؤلفات جماعية،
دوريات ،ملفات الدوريات ،الر�سائل الجامعية ،المخطوطات.
كما يمكنه �أن يقت�صر على �أحد الأوعية.
الم�ستوى الأول :بحث ب�سيط
الم�ستوى الثاني :بحث متقدم
�أما مفاتيح البحث البيبليوغرافي فيمكن �أن ت�شمل كلمات �أو جمل ،عنوان ،م�ؤلف� ،سل�سلة،
المو�ضوع ،الدورية
للبحث في ر�صيد الغرب الإ�سالمي ،ي�سمح محرك البحث با�ستخدام الكلمات المفتاحية
و�أ�سماء الأعالم الب�شرية
يمكن اختيار الوثائق المرغوب فيها �ضمن نتيجة البحث (قائمة) ثم طلب العر�ض المف�صل
للح�صول على قائمة بيبليوغرافية مف�صلة تت�ضمن رقم ت�صنيف الوثائق المختارة .كما يمكن
االحتفاظ بقائمة االختيارات لطبعها �أو �إر�سالها عبر البريد الإلكتروني.

�شروط الت�سجيل واال�ستفادة من خدمات الم�ؤ�س�سة
تفتح الم�ؤ�س�سة �أبوابها في وجه الباحثين والأ�ساتذة و�أطر الم�ؤ�س�سات العمومية والخا�صة
والم�شتغلين بالمهن الحرة ،وكل الذين تخ�ضع ملفاتهم ل�شروط الت�سجيل المعلن عنها في
مدخل المكتبة.

ا�ستقبال المجموعات والزوار
 ت�ستقبل الم�ؤ�س�سة الزوار �أفرادا وجماعات بنا ًء على طلب كتابي �أو عن طريق الهاتف.)212 – 0( 5 22 39 10 27/30
 -ي�ستقبل الزوار عند قبول طلبهم المو�ضوع لدى م�صلحة اال�ستقبال في مدخل الم�ؤ�س�سة.

دار ال�ضيافة

�أقامت الم�ؤ�س�سة مكان ًا ال�ستقبال الباحثين الأجانب الذين يرغبون في اال�شتغال لفترة محدودة
و�ضمن �شروط محددة على الر�صيد الوثائقي للمكتبة .تقدم الطلبات بهذا المو�ضوع لإدارة
الم�ؤ�س�سة.

موقع ثالثي اللغة (عربي ،فرن�سي� ،إنجليزي) يت�ضمن بنك معلومات وبيانات حول الم�ؤ�س�سة
و�أن�شطتها المختلفة:
– الفهر�س الإلكتروني للبحث في قاعدة بيانات الم�ؤ�س�سة
– باقة رقمية ت�شتمل على بنوك معلومات بيبليوغرافية ون�صية ،ت�ضم �آالف الدوريات العالمية
)…(Academic Search Premier, Cairn. Info, Francis, Index Islamicus
– جرد ب�أن�شطة الم�ؤ�س�سة العلمية والثقافية منذ �سنة 1985
– عر�ض وتقديم لإ�صدارات الم�ؤ�س�سة
– عر�ض لفهار�س الدوريات المتوفرة بالمكتبة ،ي�شمل كل الدوريات الخا�صة بالف�ضاء
المغاربي
– مكتبة رقمية تحتوي على مطبوعات قديمة ،مخطوطات ،حجريات� ،أر�شيف ،بطائق
بريدية ...
– بيانات عن مراكز البحث حول البالد المغاربية وعن الجامعات ودور الن�شر المغاربية
– قائمة بمواقع مغاربية على الإنترنيت وبمواقع مكتبات رقمية دولية

كيف يمكنك البحث في الفهر�س الإلكتروني؟
(يتم البحث بالحرفين العربي والالتيني)

عنوان الفهر�س
http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=IYhg93diMB/
BC/36630014/60/502/X

املدخل القديم بشارع الكورنيش

�إر�شادات عملية
م�ؤ�س�سة الملك عبد العزيز �آل �سعود للدرا�سات الإ�سالمية والعلوم الإن�سانية
زنقة المرجان ،عين الذياب  -الدار البي�ضاء 20050
�ص .ب - 12585 .الدار البي�ضاء 20052
الهاتف)212 – 0( 5 22 39 10 27/30 :
الفاك�س)212 – 0( 5 22 39 10 31 :
البريد الإلكترونيsecretariat@fondation.org.ma :

الموقع على الإنترنيتhttp://www.fondation.org.ma :

عنوان الفهر�س الإلكتروني:

http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=IYhg93diMB/
BC/36630014/60/502/X

�صفحة الم�ؤ�س�سة على الفاي�سبوك:

https://www.facebook.com/pages/Fondation-du-Roi-Abdul-Aziz-AlSaoud-Casablanca/211106098905572

مواقيت اال�شتغال في المكتبة

 االثنين �إلى الجمعة :من ال�ساعة � 9صباحا حتى ال�ساعة  7م�ساءا -ال�سبت :من ال�ساعة � 30 10صباحا حتى ال�ساعة  6م�ساءا

مواقيت الإغالق
الأحد ،الأعياد ،العطلة ال�سنوية (�شهر غ�شت)
المدخل الرئي�سي :على زنقة المرجان ،عين الذياب
الولوجيات :يمكن ا�ستعمال الممر الخا�ص عند البوابة الرئي�سية ،ثم الم�صعد الخا�ص داخل
المكتبة.
الكافيتيريا :في البهو الرئي�سي بمدخل الم�ؤ�س�سة
دورات المياه :في البهو الرئي�سي والطابق الأول
المركب الإداري :عن طريق المدخل الرئي�سي للمكتبة وتطلب الإر�شادات من م�صلحة
اال�ستقبال

م�ؤ�س�سة في خدمة البحث العلمي
فتحت م�ؤ�س�سة الملك عبد العزيز �آل �سعود للدرا�سات الإ�سالمية والعلوم الإن�سانية �أبوابها
�أمام العموم في  11يوليوز �سنة  .1985وهي م�ؤ�س�سة توثيقية وعلمية وثقافية �أن�شئت بمبادرة
كريمة من خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل ،الذي يرعاها منذ
انطالقها.
�أن�شئت الم�ؤ�س�سة بموجب القانون المغربي على �شكل جمعية تتوفر على ال�شخ�صية المعنوية،
وهي حا�صلة على �صفة الم�ؤ�س�سة ذات النفع العام ،يديرها مجل�س �إدارة يتكون من �شخ�صيات
تنتمي �إلى الم�ؤ�س�سات الجامعية والأكاديمية و�إلى القطاعين العمومي والخا�ص.
تتوخى هذه الم�ؤ�س�سة خدمة البحث العلمي ،في مجال العلوم االجتماعية والإن�سانية.
وتولي الأولوية في هذا الباب للف�ضاء العربي والإ�سالمي وبخا�صة ما تعلق بالمجال المغاربي
في �أبعاده التاريخية والثقافية والجغرافية �أو في واقعه الراهن .وهي بذلك تتوجه بالأ�سا�س
لخدمة الباحثين والأ�ساتذة وطلبة الم�ؤ�س�سات الجامعية والمدار�س العليا المرتبطة بمجاالت
تخ�ص�صها :العلوم الإن�سانية واالجتماعية والدرا�سات الإ�سالمية.
ت�شتغل م�ؤ�س�سة الملك عبد العزيز �آل �سعود للدرا�سات الإ�سالمية والعلوم الإن�سانية �ضمن
المحاور الثالثة الرئي�سية الآتية:
– مكتبة متخ�ص�صة في خدمة البحث العلمي :تتوفر هذه المكتبة حتى متم دي�سمبر  2012على
مجموعات غنية من الوثائق تناهز  640.000مجلد ووحدة توثيقية ت�ستجيب لحاجيات
وتطلعات الباحثين في العلوم االجتماعية والإن�سانية والدرا�سات الإ�سالمية وفي لغات العمل
الرئي�سية ،العربية والأمازيغية والفرن�سية والإنجليزية والإ�سبانية والألمانية .ويعد هذا الر�صيد
الوثائقي ثمرة �سيا�سة اقتناء اتجهت تدريجيا �صوب التخ�ص�ص في الدرا�سات المغاربية ،الأمر
الذي مكن الم�ؤ�س�سة من التوفر على مجموعات تعد من �أغنى الأر�صدة المتعلقة بالف�ضاء
المغاربي ومجال الغرب الإ�سالمي .وف�ضال عن درا�سات العلوم االجتماعية والإن�سانية،
ت�ستقبل الم�ؤ�س�سة كذلك الإنتاج الأدبي المغاربي.
– مركز توثيق و�إعالم بيبليوغرافي يتوفر على بنك معلومات و�ضع رهن �إ�شارة رواد موقع
الم�ؤ�س�سة على الإنترنيت ( .)www.fondation.org.maوي�ضم بيانات بيبليوغرافية لكتب
ودوريات ومقاالت يتم تحيينها ب�شكل مبا�شر على فهر�س الم�ؤ�س�سة .كما ي�ضع المركز تحت
ت�صرف رواد مكتبة الم�ؤ�س�سة فهار�س المكتبات الوطنية الرئي�سية عن طريق الأقرا�ص المدمجة
والإنترنيت .للم�ستعمل كذلك �أن يلج مجانا �إلى بنوك بيانات بيبليوغرافية ون�صية ،ت�ضم �آالف
الدوريات العالمية مثل:

 :Academic Search Premierقاعدة بيانات �شاملة تحتوي على �أزيد من  8.000دورية
كاملة الن�ص) ،(full textا ٪ 50منها تهم العلوم الإن�سانية واالجتماعية
 :Cairn. Infoبوابة خا�صة بالدوريات المتخ�ص�صة في العلوم االجتماعية والإن�سانية باللغة
الفرن�سية .ت�ضم حاليا  370دورية
 :Francisقاعدة بيانات بيبليوغرافية ،تحتوي على �أزيد من  1.5مليون ت�سجيلة بيبليوغرافية
في مجاالت العلوم االجتماعية والإن�سانية
 :Index Islamicusي�ضم الك�شاف الإ�سالمي حاليا �أكثر من  400.000ت�سجيلة (مقاالت،
كتب ،دوريات)
ومن �أجل توفير معلومات عن م�ضمون مجموعاتها بطريقة �أنجع ،ت�صدر الم�ؤ�س�سة
بيبليوغرافيات مو�ضوعية على الورق وعلى �أقرا�ص مدمجة بالإ�ضافة �إلى فهار�س .وتعكف
كذلك على رقمنة فهار�س الدوريات المتوفرة في مكتبتها والتي ت�ضعها رهن �إ�شارة
الم�ستعملين على بوابتها في الرابط التالي:
http://www.fondation.org.ma/fondation_ar/revues.html

كما تتوفر الم�ؤ�س�سة على مكتبة رقمية تحتوي على مجموعة من المخطوطات والحجريات
وبطائق بريدية قديمة ،بالإ�ضافة �إلى مجموعة �أر�شيف تاريخي� ،أما عدد ال�صفحات المرقمنة
حتى متم �سنة  2012فيناهز � 520.000صفحة.
– ف�ضاء للن�شاط العلمي (ندوات ،م�ؤتمرات :)...ي�سمح بقيام الحوار الفكري والتبادل العلمي
والثقافي بين الباحثين والمفكرين من داخل المغرب وخارجه (انظر فهر�س من�شورات
الم�ؤ�س�سة) .وقد �أطلقت الم�ؤ�س�سة في �سنة  2008م�شروعا لن�شر الأطروحات والر�سائل
الجامعية في �إطار برنامج دعم الباحثين ال�شباب.

مكتبة بحث متخ�ص�صة
في الدرا�سات المغاربية
عملت الم�ؤ�س�سة خالل ثمانية وع�شرين �سنة على �إن�شاء مكتبة تحتل مكانة متميزة في الحقل
الثقافي والتوثيقي المغاربي خدمة للبحث في العلوم االجتماعية والإن�سانية .وبالموازاة مع
توجهها نحو التخ�ص�ص في الدرا�سات المغاربية ،ف�إن المكتبة حافظت على طابعها المو�سوعي
الأ�صلي بحيث وا�صلت تزويد القراء بمادة غنية من الدرا�سات العربية والإ�سالمية ومن
الأبحاث النظرية في العلوم االجتماعية والإن�سانية .وف�ضال عن ذلك ،ت�ستقبل الم�ؤ�س�سة الإنتاج
الأدبي المغاربي.

المجموعات
 640.000وثيقة :تحتل فيها العربية  ٪ 38والفرن�سية  ٪ 41والإنجليزية ٪ 17
وباقي اللغات .٪ 4
ينق�سم هذا الر�صيد �إلى:
 390.000كتاب ،بزيادة �سنوية قدرها  16.000مجلد
 3.317عنوان دورية� ،أي  188.000عدد� ،ضمنها  1.654عنوان دورية متوا�صلة ال�صدور
 8.000من المجالت الإلكترونية (�أزيد من  5مليون مقالة)
 28.050وثيقة محملة على الميكروفي�ش والميكروفيلم
 32.600وثيقة من الأر�شيف التاريخي
 2.600مخطوطة وطبعة حجرية
 2.500ر�سالة جامعية
 7.145من الأقرا�ص المدمجة
تت�ضمن هذه المجموعات عدداً مهم ًا من الكتب النادرة ومجموعات كاملة من الدوريات
القديمة المتخ�ص�صة في الدرا�سات العربية الإ�سالمية

المكتبة الرقمية

قاعة المحا�ضرات :مدخل خا�ص بزنقة المرجان .تطلب الإر�شادات من م�صلحة اال�ستقبال

التوسعة الجديدة لبناية املؤسسة املنجزة سنة 2005

و�ضعت الم�ؤ�س�سة على موقعها الإلكتروني مجموعة من المواد المرقمنة (� 520.000صفحة)
تتوزع كالآتي:
– مخطوطات وحجريات
– �أر�شيف تاريخي مغربي
– بطاقات بريدية قديمة و�صور لمدن مغربية مثل الدار البي�ضاء ،فا�س ،مراك�ش ،طنجة ...
– بع�ض �إ�صدارات الم�ؤ�س�سة :درا�سات مغاربية� ،سل�سلة حوار ال�ضفتين� ،أ�شغال الندوات
والم�ؤتمرات ...

�أماكن وجود الوثائق
داخل المكتبة

تتوزع قاعات المطالعة والتخزين على ال�شكل التالي:
الطابق الأول (البناية �-أ)-
قاعة خ�ص�صت لمجاالت :القانون واالقت�صاد وتدبير المقاوالت والعلوم ال�سيا�سية.
الطابق الأول (البناية -ج)-
القاعة الرئي�سية :خ�ص�صت للمراجع العامة (معاجم ،مو�سوعات� ،إلخ ).والفنون
قاعة خ�ص�صت لمجاالت :الإ�سالم والديانات الأخرى والفل�سفة وعلم النف�س والل�سانيات
والدرا�سات الأدبية.
قاعة الدوريات :ال ي�سمح للقراء بدخولها و�إنما يقوم الموظف المكلف ب�إمداد الباحث
بالدورية التي يطلبها بعد �أن يكون قد ملأ مطبوعا في هذا ال�ش�أن و�سلم بطاقة تعريفه الوطنية
�أو جواز �سفره ،وعلى ي�سار القاعة ف�ضاء ف�سيح لقراءة الجرائد والمجالت.
الطابق الثاني (البناية �-أ)-
قاعة خ�ص�صت لمجاالت :علم االجتماع وعلوم التربية والتاريخ والجغرافيا.

كيف يمكن الو�صول �إلى الكتاب في الرفوف

يبحث عنه بوا�سطة رقم ت�صنيف المطبوعات الذي يتطابق والأرقام الم�شار �إليها في الرفوف.
* لالطالع على الوثائق المحمولة على الميكروفيلم والميكروفي�ش والأقرا�ص المدمجة
والكتب النادرة والمخطوطات والحجريات والأر�شيف ،يت�صل القراء ب�أحد المكتبيين في
قاعات المطالعة لو�ضع طلب الح�صول عليها �ضمن �شروط م�ضبوطة.
* تتوفر كل قاعة مطالعة على م�صلحة للن�سخ.
* تتوفر كل قاعة مطالعة على حوا�سيب مخ�ص�صة للبحث البيبليوغرافي والإبحار على
الإنترنيت.
* ُو�ضعت في مدخل الم�ؤ�س�سة الرئي�سي ومداخل قاعات المطالعة �أجهزة مراقبة �إلكترونية
وكاميرات.

الم�ؤ�س�سة :فاعل ثقافي
في خدمة البحث العلمي
رافق عمل الم�ؤ�س�سة في مجال بناء مكتبة ومركز معلومات حديثين ن�شاط ثقافي تنوعت
مو�ضوعاته في اتجاه تنمية الحوار الفكري وتبادل الخبرات والمعارف بين العلماء والباحثين،
مغاربيين وعربا و�أوروبيين و�أمريكيين و�أ�سيويين ،حول م�سائل فكرية �أ�سا�سية تُثيرها حركية
المجتمعات المعا�صرة وخا�صة المجتمعات المغاربية.
ولقد اتخذ هذا الن�شاط �شكل ندوات وم�ؤتمرات وطاوالت م�ستديرة وحلقات بحث
ومحا�ضرات ولقاءات ثقافية .وقد عرفت �أعمال الع�شرات منها طريقها �إلى الن�شر ،كما هو
مبين في فهر�س مطبوعات الم�ؤ�س�سة وبوابتها على الإنترنيت.
اهتمت الم�ؤ�س�سة بالعمل على تنظيم الملتقيات المهنية والدورات التكوينية الموجهة
للنهو�ض بالقطاع المكتبي المغربي والمغاربي .و�أكدت ح�ضورها كمركز لإنتاج المعلومة
البيبليوغرافية ون�شرها بوا�سطة مجالت وفهار�س بيبليوغرافية و�صل عددها �إلى ما يقارب 30
عنوانا و�أي�ضا عن طريق الإنترنيت وكذا من خالل تنظيم معار�ض للكتاب والم�ساهمة في
النهو�ض بالقراءة والترجمة.

�إ�صدارات الم�ؤ�س�سة
�أ�صدرت الم�ؤ�س�سة مجموعة من المطبوعات ت�ضم �أعمال الندوات والم�ؤتمرات التي تنظمها.
كما ت�صدر �سل�سلة �أبحاث ،وهي مجموعة �أعمال الباحثين الفائزين في �إطار برنامج دعم
الباحثين ال�شباب في حقول العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،وقد فاز ثالثة منها بجائزة المغرب
في العلوم الإن�سانية ،التي تمنحها وزارة الثقافة.

