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 كلمة العميد 

إلى أين  السؤال:يعد التخطيط االستراتيجي من املتطلبات األساسية لجميع املؤسسات التعليمية والصحية واالجتماعية، ويعمل على االجابة على 

تراتيجية خذ في االعتبار الرؤية املستقبلية للمؤسسة، وتم إعداد الخطة االستراتيجة لعمادة شؤون املكتبات وفق األهداف االسنحن ذاهبون؟، مع األ 

 للجامعة. لثةللخطة الثا

 إلتاحة مصادر ا
ً
 للعلم واملعرفة، ومركزا

ً
ملعلومات وقد وضعت العمادة على عاتقها منذ نشأتها السعي نحو الرقي بمكتبات الجامعة حتى تكون منارا

 للتعلم والبحث واالبتكار في أجواء علمية مشجعة، وقد وضعت العمادة ا
ً
لخطط بأشكالها املختلفة، وما يلحق بها من خدمات، حتى تكون مصدرا

 واهدافها.والسياسات واللوائح التي تعمل على تحقيق رؤيتها ورسالتها 

ادة وفي الختام يسرني توجيه خالص الشكر والتقدير وجميل العرفان ملعالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد املقرن على دعمه املتواصل لعم

، على عبدهللا الشايعبن  الدكتور محمدعة للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ وكيل الجام أشكر سعادةشؤون املكتبات وملكتبات الجامعة، كما 

 هذه الخطة االستراتيجية والتشغيلية للعمادة.إرشاده ودعمه للعمادة وإشرافه املباشر على ما تم من أعمال، والشكر موصول للقائمين على إعداد 

 ،،وهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل،

 عميد شؤون املكتبات

 شادي بن عبدهللا الشويعر د.

 

 



 

 

  :
ً
 التشغيليةطار املرجعي للخطة اإل أوال

 

 املنطلقات املرجعية للخطة: 1-1
 

 مجموعة من املنطلقات واملبادئ والضوابط املرجعية التي من أهمها ما يلي:تم االعتماد في الخطة التشغيلية للعمادة على 

 والمحافظة الداعمة إلعداد أجيال واعية قادرة على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع،  ةواإلسالمية الوطنية، وخصوصية الثقافة العربية الهوي

 .ويته بالعلم والعمل والتنميةه   على

  المستدامةلتزام بأهداف األمم المتحدة للتنمية مرجعية رئيسة وهي منبثقة عن اإل 2030المملكة  اعتبار رؤية . 

  التركيز على دعائم االســتدامةsustainability ( اســتدامة النجاح والمحافظة على النمو واســتدامة التميز والســمعة المؤسســية وكســب مزيــد

 (.مــن ثقــة المجتمــع فــي األداء والبرامــج

 تهدفة واستثمار مجاالت التميزعلى جوانب التحسين المس الدروس المستفادة من الخطتين األولى والثانية للجامعة مع التركيز. 

 ـى عناصــر المحــاذاة فــي التخطيــط للتركيــز علـ ئــم للمرحلــة المقبلــة، وهــو نمــوذج المواءمــة أوالط الواقعــي واختيــار نمــوذج مالتخطيــ

 .النمــو والتميــز

  د قائم على المعرفة واالبتكاروتنمية قدراته التنافسية في ظل اقتصا الرتقاء بالتعليم الجامعيلالتوجه الوطني. 

 (.نظام الجامعات الجديد)تعليم التشريعات واللوائح التنظيمية للتعليم الجامعي والتوجهات المستقبلية لوزارة ال 

 رتقــاء بمســتوى الجاهزيــة لمــا هــو قــادم مــن ءمــة واإلنســجام والمواخطــط التنميــة الستشــراف التوجهــات الرســمية للتعليــم؛ لتحقيــق اإل

 .تغيــرات

 القيادات والمنسوبين والطلبة المرحلة القادمة، ونابعة من رؤى لالجية شاملة توجه مسارات الجامعة ختبني أولويات إستراتي. 

  المسارات المستقبلية للجامعات وسبل التكيف معهااستقراء االتجاهات العالمية المؤثرة على التعليم وانعكاساتها على. 



 

 

 

 منهجية إعداد الخطة 

هناك عدة رؤى ومنهجيات متنوعة حسب الهدف من التخطيط االستراتيجي ومستوى تطبيقه، ولكن مهما كان األسلوب أو الطريقة إال أن 

 :أمور أساسية وهيمعالجة أربع التخطيط االستراتيجي يعتمد على 

كيف نقيس                 كيف بمكن أن نصل إلى ذلك الوضع املستقبلي؟                أين نريد أن نكون في املستقبل؟                اآلن؟أين نحن 

 تقدمنا؟

 

 من خالل النقاط التالية:في العمادة ها نستطيع أن نلخص منهجية إعداد الخطة نوم

 

  الراهنتشخيص الوضع  -

 الرؤية والرسالة -

 االستراتيجيةاألهداف  -

 املبادرات -

 املؤشرات والقياس -

 أين حنن اآلن

 إىل أين

 ماذا نريد

 كيف

 مدى صحة املسار



 

 

 

 

 راحل إعداد الخطةم 

 كافة على لتعزيزها العمادة تسعى التي املؤسسية القيم مع ةمتكاملة، متسق مرحلية عمل منهجية على للعمادة التشغيلية الخطةفريق بناء  اعتمد

 :يلي ماك في ضوء منهجية العمل للخطة التشغيلية للجامعة، عداداإل  مراحل سارت ولقد املستويات التنظيمية،

 المخرجات المهام المرحلة

 األولى
تشخيص الواقع والوضع 

 الراهن

رصد اإلنجازات النوعية وعناصر 

 التميز والتحديات المتوقعة

تحليل القوة والضعف 

 والتهديدات

 الثانية

صياغة التوجه 

االستراتيجي 

 والتشغيلي

 استكشاف األولويات المستقبلية

صياغة الرؤية والرسالة 

والقيم بما يساعد في تحديد 

 مسارات العمل

 الثالث
تطوير األهداف 

 ومؤشرات األداء

 ل التترة التوافق على األهداف خال

 اس األداءيالقادمة وأهم مؤشرات ق
 والمؤشراتصياغة األهداف 

 الرابعة

صياغة المبادرات 

والمشاريع التشغيلية 

 واإلجرائية

رصد احتياجات المستتيدين وتحديد 

المبادرات والمشاريع التي تسهم 

 ي تحقيق األهدافف

 بناء مصتوفة المبادرات

 الخامس
مراجعة الخطة 

 واعتمادها
 لخطةلالمراجعة التنية واللغوية 

االعتماد النهائي للخطة 

وتوزيعها على األقسام 

 والوحدات

 تقرير متابعة الخطة إعداد آلية لمتابعة الخطة تنتيذ ومتابعة الخطة السادس

 

 



 

 

 اإلطار املؤسس ي :
ً
 ثانيا

 نبذه عن العمادة 2-1

شرعت عمادة شؤون املكتبات في جامعة املجمعة في العمل على تطوير مكتبات الجامعة منذ تكليف مشرف يقوم على تسيير أعمالها في منتصف 

إثر هـ وذلك 1431/ 11/ 29 فيهـ، واستمرت في جهودها حتى تم تحويلها إلى عمادة لشؤون املكتبات وتم تعيين عميد لها 22/6/1431العام الهجري بتاريخ 

 صدور موافقة معالي وزير التعليم العالي رئيس مجلس الجامعة على هذا التكليف.
 

 الهيكل التنظيمي 2-2

 



 

 

 أقسام ووحدات العمادة 2-3

 .قسم الشؤون اإلدارية 

 قسم الشؤون املالية 

 قسم العالقات العامة 

 قسم الجودة 

 قسم التطوير والتدريب 

  طالب(قسم املكتبات الفرعية( 

 قسم الوعي املعلوماتي 

 قسم التقويم واالعتماد 

 قسم تقنية املعلومات 

 وحدة البوابة اإللكترونية 

 وحدة الدعم الفني 

 وحدة النظم اآللية 

 وحدة مصادر املعلومات 

 قسم اإلجراءات الفنية 

 وحدة الفهرسة والتصنيف 

  املجموعاتقسم بناء وتنمية 

 وحدة التزويد 

 وحدة اإلهداء والتبادل 

 قسم خدمات املستفيدين 

 وحدة اإلعارة 

 وحدة الفهارس 

 وحدة الخدمة املرجعية 

 وحدة القاعات 

 وحدة الخدمة املكتبية 

 وحدة خدمات ذوي االحتياجات الخاصة 

 وحدة الوثائق واملخطوطات 

 أقسام شؤون الطالبات 

  قسم املكتبات الفرعية 

  قسم العالقات العامة 

 قسم خدمات املستفيدات 

 قسم الجودة 

 قسم التطوير والتدريب 

 قسم املوارد البشرية واملتابعة 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بيانات واحصاءات منسوبي العمادة 2-4

 

 

 

 

 SWOTتشخيص الواقع  2-5

 البيئة الداخلية: -

 :عناصر القوة 

 .اهتمام إدارة العمادة بأنشطة الجودة (1
 .تفعيل األنظمة االلكترونية للمكتبات (2
 .سهولة ويسر استخدام الخدمات المكتبية (3
 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في تحديد أوعية المكتبة (4
 .قاعات تخدم الطالبإنشاء  (5

 اهتمام إدارة العمادة بالخدمات المقدمة للمستفيدين (6
 تفعيل نظام الخلوات لمرتادي المكتبة (7
 ( م8ص إلى 8)افتتاح المكتبة من الساعة  (8
 (م4ص إلى 10)افتتاح المكتبة يوم السبت للعنصر النسائي من الساعة  (9
 عات الخاصةاستحداث عدد من المرافق مثل الوثائق والمخطوطات المجمو (11

  الضعفعناصر: 

 

 

 الفئة م
 العدد

 إناث ذكور 

 - 2 عضو هيئة تدريس 1

 21 34 موظفين 2

 21 36 املجموع

 .توفير مبنى خاص بالمكتبة (1
 السعي لتوفير المتخصصين من أمناء المكتبات من الجنسين (2
 .البرامج التدريبية لتطوير مهارات منسوبي العمادة  زيادة (3



 

 

 البيئة الخارجية: -

 :الفرص 

 .وجود الدعم المستمر من قبل إدارة الجامعة لتحقيق جميع األهداف والتطلعات (1
 التوجه الوطني نحو اقتصاد المعرفة ودعم االبتكار والذي يصاحبه تسهيالت من الجامعة للعمادات لتحقيق الهدف (2
 .حرص الجامعة على محاربة الفساد والذي يدعمها وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة (3
 .التطويرية اإلصالحية 2030وجود رؤية المملكة  (4

 :التهديدات 

 .وسائل التواصل االجتماعي وتأثيرها على المجتمع (1
 .تغيير احتياجات ومتطلبات المجتمع بشكل عام والمستفيدين من المكتبات بشكل خاص (2
 .ضعف المستوى التأهيلي العلمي والتعليمي فبل الجامعة وانعدام العلم بدور المكتبات الجامعية وما تقدمة من خدمات (3
 .واحتياجات المجتمعتحقيق كافة تطلعات ومتطلبات  (4

 

 :اإلطار االستراتيجي والتشغيلي :
ً
 ثالثا

 الرؤية    3-1

حتى تكون مصدراً  خدمات،وما يلحق بها من  المختلفة،ومركزاً إلتاحة مصادر المعلومات بأشكالها  والمعرفة،الرقي بمكتبات الجامعة حتى تكون مناراً للعلم 

 .للتعلم والبحث واالبتكار في أجواء علمية مشجعة

 الرسالة    3-2

كما تسعى . من الخدماتدعم االحتياجات التعليمية والبحثية لمجتمع الجامعة من خالل توفير أوعية المعلومات، وروافد المناهج الدراسية، وتقديم تشكيلة واسعة 

 .االستفادة من هذه الخدمات وعمل البرامج واألنشطة الثقافية المختلفة ونشر ثقافة القراءة وتأصيل العالقة بالكتابإلى توفير الجو المالئم للقراءة و

 األهداف والقيم املؤسسية:   3-3

 -: التاليةتسعى عمادة شؤون المكتبات إلى تحقيق األهداف  -
  مكتبات الكليات ووحدات الجامعة األكاديمية والبحثيةالعمل على توفير مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة التي تحتاجها. 



 

 

 صول إليها من قبل المعالجة الفنية وتنظيم مصادر المعلومات في المكتبات التابعة لها بأفضل الطرق المهنية بما يسهم في تسهيل استخدام هذه المصادر والو

 .المستفيدين
 مع حاجات المستفيدين واإلمكانات المتاحة والتخطيط المستمر لتطويرها يتناسب تابعة لها بماالعمل على توفير خدمات المعلومات في جميع المكتبات ال. 
  وتطوير مواردها المعلومات وخدماتالتخطيط الستثمار الميزانية المخصصة لمصادر. 
 مستمر إنشاء مكتبة رقميه للجامعة والعمل على تطويرها وتحسين خدماتها بشكل. 
  والجهات األخرى ذات االهتمام المشترك بما يعود بالفائدة على الجامعة ووحداتها المختلفةالتعاون مع المكتبات. 
 فيها وفقا لإلجراءات المتبعة تنظيم معارض الكتب والمشاركة. 
 عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات المتصلة بمجاالت عمل المكتبات. 
 ائل المناسبةالتعريف باإلنتاج العلمي لمنسوبي الجامعة بالوس. 
  العمل والخدمات التخطيط المستمر والعمل على توفير قوى بشريه كافية ومؤهلة تأهيالً جيداً في مجال المكتبات والمعلومات بما يتناسب مع حجم ومتطلبات

 .المقدمة في مكتبات الجامعة المختلفة
 ها بما يضمن رقي مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المكتباتإعداد المعايير والمواصفات واإلجراءات الخاصة بمكتبات الجامعة وخدمات. 
 

 المؤسسية القيم -
o الصدق واإلخالص. 
o األمانة. 
o التعاون. 
o حماية الخصوصية. 
o حماية الملكية الفكرية. 
 

 للجامعة الخمسة األهداف االستراتيجية 

 االلتزام بالحوكمه الشاملة األول: االستراتيجي الهدف 

 مكانة الجامعةب االرتقاء الثاني: االستراتيجي الهدف 

 تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليميةالثالث:  االستراتيجي الهدف 

 تعزيز انتاج املعرفةالرابع:  االستراتيجي الهدف 

 تحسين جودة الخدمات الخامس: االستراتيجي الهدف 



 

 

  األهداف االستراتيجية للجامعةدور العمادة بتحقيق 

  بالحوكمه الشاملة:االلتزام 

 تمكين الكفاءات األكاديمية واإلدارية 

 ءة اإلنفاق تحسين كفا 

 ى إلكترونية لتوفير املوارد املالية والحيز املكانيلك من خالل تحويل املصادر الورقية إلذو  -

 تحقيق استمرارية األعمال والوقاية من املخاطر 

 وكذلك طفايات الحريق حيث وفرت العمادة جميع وسائل السالمة ووسائل الوقاية -

 الحرص على توضيح اإلرشادات وعالمات السالمة وسهولة الوصول ملخارج الطوارئ. -

  
ً
 ودوليا

ً
 االرتقاء بمكانة الجامعة محليا

 استدامة نمو اإلنجازات النوعية 

في دعم كافة العمليات علمية إلكترونية تسهم مليون مادة  800( والذي يتيح تصفح أكثر من MuFindانشاء بوابة البحث املوحد ) -

 البحثية والعلمية

 استحداث عدد من املرافق بمكتبات الجامعة التي تخدم العملية التعليمية للمستفيدين -

 ه38/1439ه ولعام 35/2436ه ولعام 34/1435حصول العمادة على املركز األول للجودة والتميز لعام  -

 االلتزام باملسؤولية االجتماعية  

 وذلك بفتح املكتبات للزوار من خارج الجامعة  -

 ) مثل مكتبة الطفل / ومسابقة أقراء املوجهة للمجتمع( املشاركة أو عمل مبادرات خارج الجامعة -

 مشاركات باملعارض الخارجية -

 رفع الوعي الثقافي ومشاركة املجتمع في أنشطة العمادة -

 



 

 

 تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية 

  لبيئة التعليم واالبتكارالتحسين املستمر 

 الجامعية والخلوات العلمية وقاعة املجموعات الخاصة ملذاكرة الجماعية وقاعة الرسائلر قاعة أنترنت وقاعة ايوذلك من خالل توف -

 استحداث قاعة مصادر املعلومات الرقمية. -

 أجهزة إعارة واسترجاع الكتب الذاتية -

  الجامعية للطلبةتحسين جودة الحياة 

 األكاديمية وقاعة القراءة الهادئة( ةإضافة مرافق لراحة رواد املكتبة ) مثل مركز الكتابمن خالل وذلك  -

 تحسين جودة الخدمات 

 تحسين متطلبات الجامعة الذكية 

 (توفير مصادر إلكترونية ) من خالل تحويل املناهج إلى النظام اإللكتروني -

 )الكتب اإللكترونية( انشاء مكتبات ذكيةالعمل عل  -

 التحول الرقمي من خالل تقديم خدمات البحث وحجز الكتب اإللكتروني. -

- .
ً
 إنهاء الخدمات ) إخالء الطرف و إعادة الكتب واالستعارة( إلكترونيا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :واملبادراتواملؤشرات األهداف  مصفوفة 3-4
 

   إنتاجية المعرفة تعزيز :االستراتيجيالهدف 
 

األهداف 

 التفصيلية
 الجهة المساندة مسؤولية التنفيذ األداءقياس مؤشرات  المبادرات

 الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ/ الوقت 

20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 

تطوير البنية 

المؤسسية 

 للبحث العلمي

التحول الرقمي 

 لخدمات المكتبات

لكرتوين       واكةل ادلراسات العليا املكتباتعامدة شؤون  جحز واس تعارة الكتب ا 

      واكةل ادلراسات العليا عامدة شؤون املكتبات mufindبوابة البحث املوحد ال لكرتونية 

      واكةل ادلراسات العليا عامدة شؤون املكتبات قياس مدى رضا املس تفيدين عىل اخلدمات ال لكرتونية

تعزيز دور المكتبات 

 بالفروع

      واكةل ادلراسات العليا عامدة شؤون املكتبات املكتبات الفرعية ابلكتب احلديثة تزويد

قياس مدى رضا املس تفيدين عىل اخلدمات املقدمة من 

 املكتبات الفرعية
      واكةل ادلراسات العليا عامدة شؤون املكتبات

 

 :متطلبات التنفيذ الناجح للخطة :
ً
 رابعا

 والقيم واألهداف:االلتزام بالتوجه  -

األهداف ضرورية االلتزام بالتوجه والقيم و للوقوف على وكذلك تنظيم اجتماع دوري لفريق متابعة الخطة لنقاش ومتابعة ما تم إنجازه يتم 

 املتوافق عليها في الخطة.

 

 



 

 

 رفع الجهازية: -

بما يحقق  كافــة الوحــدات مــن أجــل التكيــف واملواءمــة مــع املســتجدات، إن أحــد أهــم مرتكــزات التنفيــذ الناجــح للخطــة هــو تحســين جاهزيــة

 االستعداد الجيد لجميع أنواع التغيرات واالحتماالت وتحديد الصورة املستقبلية املرغوب ة التي يجب السعي نحو تحقيقها.

 دعم االستدامة التنظيمية. -

والتخطيط الواقعي الذي يتسم بالكفاءة لتوفير  وتحقيق أهدافها هو االستدامة التنظيمية ةطمن أهم املحددات واملقومات لكفاءة تنفيذ الخ

األخذ بعين االعتبار ترتيب األولويات وفق تصنيف  وســوف يكــون ضروريــاكافة املوارد التي سوف تحتاجها املبادرات والبرامج املدرجة بالخطة، 

 ملســارات تحقيــق كافــة املحــاور واألهــداف تنظيمية شــاملةاملبادرات إلى مبادرات مستمرة وأخرى منتهية وقصيرة األمد، بما يوفر رؤية 

 املتابعة والتقديم. -

م تحويل االستراتيجية بأهدافها وبرامجها وسياساتها إلى خطط تشــغيلية الستراتيجية في الواقع الفعلي، حيث يتلوهي املرحلة اإلجرائية 

وتعــد هــذه املرحلــة ذات أهميــة بالغــة فــي نجــاح االســتراتيجية لتحقيــق ا، ات والبرامــج للبــدء بتطبيقهــواضحــة املعالــم تشــتمل علــى النشــاط

 .أهدافهــا
 والتقويم الخطوات األساسية:وتشمل عمليات املتابعة 

 تحديد ما يجب قياسه وتوفير إمكانية قياس هذه النتائج بشكل موضوعي وثابت. 

 .قياس األداء الفعلي لألنشطة املختلفة باستخدام املؤشرات املحددة في أوقات محددة مسبقة 

  األداء الفعلي واألداء املخطط له.مقارنة األداء الفعلي باألداء املخصص له، مع وجود درجة سماح محددة مقبولة بين 

 .اتخاذ إجراءات تصحيحية بعد إجراء عملية مقارنة األداء الفعلي مع األداء املخطط له 
 

 Reportingنظام منهجي للتقارير  -

الفعلــي مقارنــة باملســتويات املســتهدفة وفــق تطويــر مهــارات وفنيــات إعــداد التقاريــر املتعلقــة بقيــاس مســتويات التحقــق واإلنجــاز  من الضروري 

وأيضا تقييــم األداء، يتــم مقارنة أداء الوحدات الفرعية، وبعد القيام بعملية ، بمــا يســاعد فــي إبــراز أيــة انحرافــات فــي األداء مؤشــرات األداء،

 مليــات التــي يمكــن التركيــز عليهــا لتحقيــق ميــزة تنافســيةتحديــد األنشــطة والع لالج أوجــه القصــور مــن خــال عــ



 

 

 

  :
ً
 :فريق إعداد الخطةخامسا

 معد اخلطة

 

 رئيس قسم الجودة نايف بن مسفر املريخي 

 

 مراجعة اخلطة

 

 وكيل العمادة للجودة والتطوير هللا الحربيبن ضيف د/ مساعد  

 ورئيس قسم بناء وتنمية املجموعاتمدير اإلدارة  ياسر بن عبدهللا الدهش 

 مدير قسم خدمات املستفيدين أحمد بن عبدالعزيز الثميري  

 مدير قسم املكتبات الفرعية فيصل بن حمد الشايع 

 

 معتمد اخلطة

 

 عميد شؤون املكتبات د/ شادي بن عبدهللا الشويعر 
 


