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 التنفيذي امللخص

. 

بتشكيل اللجان املتخصصة لوضع خطة اسرتاتيجية تتوافق مع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة  املكتبات شؤون عمادة قامت االسرتاتيجي التخطيط  أهمية منطلق منو

   م.2030م. وقد روعي يف وضع هذه اخلطة توجهات وأهداف رؤية اململكة 2030تكون خارطة طريق لعمل العمادة وخدماتها اىل عام حيث سرياعي أن 

مهام وادوار وحنن االن عزيزي القارئ نضع بني يديك خطة عمادة شؤون املكتبات واليت مرت مبراحل متعددة حيث تضمنت وضع خطة وحتديد منهجية واختصاص و

احل واالهداف الفرق . كما مت حتديد االطار الزمين للتنفيذ وقد مشلت اخلطة على حتديث رؤية ورسالة العمادة واهدافها االسرتاتيجية والعديد من املرهذه 

 واملخرجات اليت تسعى لتحقيقها. 

  لألهداف االسرتاتيجية والتنفيذية. فصول عدة  على اشتملت وقد 

  يرافقها خطة تنفيذية مصحوبة بإجراءات ومؤشرات أداء تعكس كفاءة األداء. اسرتاتيجية خطةصياغة 

 كأحد املرافق األساسية  يف اجلامعة.  املكتبة دور  هميةأ بيان 

 األولويات احلالية وتطوير العامة االحتياجات حتديد.  

 اجلامعة جمتمعواحتياجات  مبتطلبات الوفاء. 

 

 

 الرؤية : 

 . 2030 يف خدمات املكتبات واالسهام يف حتقيق رؤية اجلامعة تميز والريادةال

 الرسالة : 

 .االسرتاتيجية الفاعلةشراكات الديثة وبناء احل والتقنياتموارد بشرية لل االستثمار األمثلاجلودة من خالل  ةتقديم خدمات مكتبات عالي
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 القـيــم:  

 املستمر والسعي إىل التميز والتطويريف األداء وتقديم اخلدمات االلتزام مبعايري اجلودة  :اجلودة يف اخلدمات. 

  مع التحديث املستمر هلا. االحتياجات املعلوماتية والبحثية لكافه فئات املستفيدين وهي تشري إىل توفري كافة  :والتطوير املستمراحلداثة 

 أحد.، والكتاب ليس حكرا على للجميع ثقافة القراءة واملعرفة :للجميع املعرفة 

 األشكال اليت يتم تناقل املعرفة عن طريقها احلقوق واألنظمة عند استخدام كافة احرتامالتوثيق و االنضباط :و الشفافية.  

 واألهدافوتشجيع التعاون لتحقيق املهام واالستفادة من كافة اجلهود والقدرات بث الروح اجلماعية لإلجناز،  الفريق:بروح  العمل. 

 األهداف االسرتاتيجية: 

 مبواصفات عاملية. للطالب  والطالبات مركزية اتمكتبوتهيئة  بناء  .1

 رفع كفاءة االداء املهين واالداري ملنسوبي املكتبة. .2

 التحول الرقمي خلدمات املكتبات ومصادر املعلومات. .3

 بناء شراكات حمليه ودوليه لتحقيق دور العمادة  واهدافها .4

 

 :إعداد اخلطـةمنهجية 

 على العناصر التالية: والذي يرتكزلعمادة  يف إعدادها على استخدام منهجية "التحليل الرباعي" ل االسرتاتيجيةاعتمدت اخلطة 

املوارد البشرية واملادية  واستغالل نقاط القوة وتقدير نقاط الضعف للوصول إىل إحداث توازن حقيقي يف األداء ميكن من استغالل حتليل البيئة الداخلية للعمادة

 املتاحة وخيفض القصـور الناجم عن أداء املوارد البشرية واملادية. 

 مبشاركة مجيع األطراف املعنية بغية الوصول إىل الفرص املتاحة وتقدير التحديات احملتملة.  لعمادةلحتليل البيئة اخلارجية 
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 حيث مت القيام مبا يلي: وقد مت اعتماد اخلطوات واألدوات التالية:

 

  املتخصصني يف التخطيط االسرتاتيجي بقيادة املشرف على عمادة شؤون املكتبات ومنسوبي العمادة .تشكيل فريق عمل من 

 وبي العمادة منس ومت عرض مسودة اخلطة على االسرتاتيجيةيف العمادة إلعداد اخلطة  ألمناء املكتبات واعضاء هيئة التدريس بالكلياتعمل  ةتنظيم ورش

 ألخذ اآلراء واملقرتحات واالستفادة من التغذية الراجعة.  

  لعمادة من خالل حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.لتشخيص الوضع احلالي 

  الرؤية والرسالة واألهداف والقيم على مستوى العمادة.يف صياغة إعادة النظر 

  لعمادة. ل االسرتاتيجيةيف حتقيق األهداف  ستسهمحتديد االسرتاتيجيات املناسبة اليت 

  وحتديد مراحلها الزمنية واجلهة املسئولة عن التنفيذ. االسرتاتيجيةإعداد الربامج واملشاريع اليت سيتم تنفيذها يف إطار اخلطة 

  والتصديق عليها. اللجنة الدائمة لعمادة شؤون املكتباتإعداد مسودة اخلطة ومناقشتها مع 
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 متهيد

 خلفية عن عمادة شؤون املكتبات

 :عمادة شؤون املكتبات عن نبذة

وتعد من العمادات  .هـ14/6/1432وتاريخ   أ/1232رقم  ار وزير التعليم العالي بالنيابةمبوجب قر زيزبن عبدالع األمري سطامعمادة شؤون املكتبات جبامعة  أنشئت 

ر املعلومات الورقية اخلدمية التابعة لوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، واليت تعمل على تهيئة املكتبات يف مجيع فروع اجلامعة وتوفري مصاد

 احلديثة يف سبيل خدمة منسوبي اجلامعة واجملتمع اخلارجي.وااللكرتونية ، وتوفري التقنيات 

تتوزع على مجيع فروع اجلامعة يف حمافظة السيح وحوطة بين ، مكتبة  18وعددها  روعهاباجلامعة وفوتشرف هذه العمادة فنًيا وإدارًيا على مجيع شؤون املكتبات 

عن تنظيم معارض الكتب واملشاركة فيها، ، باإلضافة إىل األقسام الفنية واإلدارية واخلدمات املساندة كما أنها املسؤولة متيم واالفالج والسليل ووادي الدواسر

 .والدولية ويات الوطنيةوتوزيع املطبوعات اليت تصدرها اجلامعة، هذا باإلضافة إىل متثيل اجلامعة على املست
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 احلمد هلل والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد بن عبداهلل   

، حيث تضم العمادة املكتبة املركزية داخل احلرم 17/64/1432هـ مبوجبة القرار رقم 1432أنشئت عمادة شؤون املكتبات جبامعة األمري سّطام بن عبد العزيز عام   

دورية واألطروحات والرسائل اجلامعية. أن عنوان من الكتب واجملالت ال 60000اجلامعي وعدة مكتبات فرعية يف كليات اجلامعة املتفرعة واليت حتوي على مايزيد عن 

ة التقليدية وحاجتها ملواكبة ذلك التطور املتسارع يف عامل التقنية االليكرتونية أصبح فرضًا على كل جماالت العلوم واحلياة بشكل عام. نشهد أثر هذا التطور على املكتب

وادها واالجيال القادمة. نسعى يف عمادة شؤون املكتبات اىل تهيئة مكتبًة عصرية رائدة ومتميزة تضم لتؤدي دورها بالشكل املطلوب وتكون مبكانتها املعتادة يف نفوس ر

املعلومة خدمًة للجامعة ومنسوبيها خمتلف املراجع االكادميية والكتب التثقيفية والوسائل التكنولوجية الداعمة لتقديم اخلدمات املعلوماتية املتقدمة لتسهيل احلصول على 

كما نسعى اىل مواكبة التطور التقين والتكنولوجي بتوفري افضل الربامج ة وزيادة وعي ورفع ثقافته  تياجاته ليتها التعليمية والبحثية وخدمًة للمجتمع يف تلبية أحيف عم

أحتياجات الرواد أضافة اىل تهيئة املرافق اليت ختلق بيئة املساندة لتوفري املعلومة وسهولة احلصول عليها بأعلى دقة وتفصيل وكذلك توفري االجهزة اخلدمية احلديثة لتلبية 

ية لرتفع من كفاءة الباحث مناسبة للطالب والباحث والرائد. كما تؤدي العمادة دورًا هامًا من خالل تقديم دورات علمية وندوات توعوية وحلقات تثقيفية ومعارض علم

 تها بكل ماهو جديد.والطالب ولتزيد من وعي اجملتمع وثقافته ولتغين مقتنيا

 

 :حممد بن بطاح الشمريشؤون املكتبات / سعادة الدكتور  عميدكلمة 
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 القسم النسائي 

 وحدة التطوير والجودة 

 وحدة العالقات العامة واالعالم 

 وحدة الخدمات االلكترونية والدعم الفني 

 مديرة االدارة للقسم النسائي

الخدمات االلكترونية وحدة 

 والدعم الفني 

خدمات المستفيدين وحدة   

 وكيل عمادة شؤون المكتبات 

 المكتباتعمادة شؤون  هيكلة

 عميد شؤون المكتبات   مدير مكتب العميد   

 وحدة خدمات المستفيدين 

 التدريب واالعتماد 

 قسم المكتبات الفرعية

 مدير االدارة 

 وحدة العمليات المتخصصة 

 وحدة االتصاالت االدارية   وحدة الشؤون المالية واالدارية 

 أمناء المكتبات الفرعية 

 االحصاء والمعلومات 

 

 أمانة اللجان

 مركز بيع الكتب والمراجع 

 

 مركز النشر العلمي والترجمة 

 

 وحدة االهداء والتبادل 

 

الفنيةوحدة األجراءات   
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  حتليل البيئة الداخلية واخلارجية

  

  واخلارجية:حتليل البيئة الداخلية 

على نقاط القوة والضعف  راهن والوقوفمت عقد عدد من ورش العمل مع منسوبي عمادة املكتبات على مستوى خمتلف فروع اجلامعة لدراسة الوضع ال

وسيتم عرض مكونات حتليل هذه ( التهديدات  –الفرص  –نقاط الضعف  – ة)نقاط القو SWOTوكذلك الفرص والتهديدات من خالل مصفوفة  

 املصفوفة على النحو التالي : 

 

 نقاط الضعف ةنقاط القو

 ووزارة التعليم العالي . إدارة اجلامعة املقدم من قبل دعمال -

توافر قواعد البيانات العاملية اليت تقدم خدمات متميزة ألعضاء هيئة التدريس   -

 يف كافة ختصصاتهم البحثية .

 توافر التقنيات التكنولوجية واحلديثة. -

 اجلامعة. أمناء مكتباتالتعاون الفعال بني  -

 .متطور مكتيب  آلينظام توافر  -

  .واملكتبات املركزية لعمادة شؤون املكتبات ةمالئم اتعدم وجود مقر -

 مع قلة عددهم . املكتبات أمناء لكثري من الكافية فنية ال اتربضعف مستوى اخل -

 عدم مالءمة  عدد من مباني املكتبات الفرعية. -

 ضعف مستوى التعاون الفعال مع بعض املكتبات االكادميية. -

 .تعثر إكمال بعض مشاريع العمادة -

 لتقنية.نقص يف الكوادر االدارية والفنية وا -

 ضعف االتصال اخلارجي لتكوين شراكات خارجية وجمتمعية. -

 عدم وجود مصادر متويل خارج اطار امليزانية. -
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 التهديدات الفرص

وجود خطة اسرتاتيجية للجامعة تضع  عمادة شؤون املكتبات  ضمن   -

 أولوياتها.

املساندة األخرى مثل عمادة  انية عقد شراكات فاعلة مع العماداتإمك  -

 البحث العلمي وغريها.

إمكانية حتقيق تعاون فعال وبناء  شراكات اسرتاتيجية فاعلة مع العمادات   -

 .املناظرة على مستوى جامعات اململكة

وجود عدد كبري من أعضاء هيئة التدريس ذوي اخلربة والكفاءة والذين   -

 ميكن االستعانة بهم يف رفع الكفاءات اإلدارية واملهنية للعاملني باملكتبة .

 أمكانية انشاء دار نش وطباعة. -

 حاجة اجملتمع للمكتبة املركزية. -

 

 عدم وجود مبنى مستقل مكتمل اخلدمات واملرافق  للمكتبة املركزية.  -

التزايد املستمر على خدمات العمادة من قبل اخلرجيني الذي يتزايد عددهم سنويًا    -

 يف ظل احملدودية النسبية للموارد املتاحة.

 نقصص املخصص من امليزانية. -

 مواكبة التطور التقين للخدمات املكتبية. -

 ادر االدارية والفنية.تطوير الكو -
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 املرجعية املقارنات

 

امعتني عريقتني وهي اتفاقا وانسجاما مع خطة اجلامعة االسرتاتيجية، فقد قام فريق اعداد اخلطة االسرتاتيجية لعمادة شؤون املكتبات باالعتماد على خربات ج

 حول املقارنة.حيث تتمحور عمل استبانات لتقييم املستفيدين لكل حمور عرب عدة ممارسات، حيث مت الكويت جامعةو( الدمام) الفيصل عبدالرمحن جامعةمكتبة 

 :التالي

 .دعم املصادر4.دعم املستفيدين.           3        .التنظيم .2             .التخطيط.1

 

 

 

 وقد مت عمل استبانات لعمل مقارنة مع هذه املكتبات وكانت النتائج كما يلي:

 

 

 

 االسرتاتيجية: القضايا

 .مبنى مبواصفات عاملية .1

 .املوارد البشرية .2

 .الربامج والتقنيات .3

 .الشراكات االسرتاتيجية .4

 

 



 

  

 

13 

 :التوصيات واجراءاتها

أحدث املراجع والكتب والدوريات وخمتلف مصادر املعرفة  أن تكون منارة علمية يتوافر بها جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز إىل تهدف عمادة شؤون املكتبات

إىل نتائج حتليل البيئة الداخلية واملقارنات  واستنادًااحلديثة واليت ختدم منسوبي اجلامعة يف خمتلف ختصصاتهم األكادميية وكذلك املهتمني من اجملتمع احمللي، 

 على النحو التالي:التوصيات  وطرق إجراءها فقد مت رصد عدد من  2030رتاتيجية للعمادة املرجعية ومن خالل رصد الواقع واستنادا إىل األهداف االس

 اإلجراءات الالزمة لسد الفجوة الوضع الراهن للعمادة

 مبنى بمواصفات عالمية
 تأسيس مكتبة مركزية وفق أحدث المواصفات القياسية.
 العالمية.تزويد المكتبة بأحدث اإلمكانات  وفق أحدث النظم المكتبية 

 تجهيز مقر خاص بعمادة شؤون المكتبات يتضمن كافة المرافق والتجهيزات.

 الموارد البشرية

 إعطاء األولوية للتعيين في المكتبات خريج أقسام إدارة المكتبات.
عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل والبرامج التأهيلية للعاملين في المكتبة 

 لفة.المركزية وفروعها المخت
المتميزين من العاملين  في مكتبات الجامعة لالطالع على التجارب والخبرات الدولية  اكساب

 في مجال إدارة المكتبات.

 التحول الرقمي

تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالمكتبة المركزية للجامعة تحوي اإلنتاج العلمي  ألعضاء هيئة 
 التدريس  في مختلف فروع المعرفة العلمية.

قاعدة البيانات باستمرار بما يضمن  التفاعل مع  أحدث المتغيرات العالمية في مجال  تحديث
 المكتبات.

 االشتراك في قواعد البيانات العالمية التي تحتوي على البرامج التعليمية المتخصصة.
ربط المكتبة المركزية وفروعها المختلفة باحتياجات األقسام األكاديمية من  كتب ومؤلفات 

 ومراجع  ودوريات وغيرها.
 ربط المكتبة المركزية  بالمراكز البحثية والجهات المعنية بالبحث والتطوير بالجامعة.

 أتمته كافة الخدمات الفنية واإلدارية للمكتبة.
 مد خدمات المكتبة لكافة منسوبي الجامعة خاصة في الفروع .

التجهيزات الحديثة الخاصة بعملية الفرز تزويد المكتبة المركزية وفروعها المختلفة بكافة 
 والتصنيف واإلصدار واألرشفة اإللكترونية.

 الشراكات االستراتيجية

توقيع عدد من اإلتفاقيات المحلية والدولية بين  عمادة شؤون المكتبات والجهات  ذات 
 العالقة.

 محلياً ودولياً.توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك مع دور النشر المتميزة 
 االشتراك في كافة المعارض المحلية والدولية مع إبراز اإلنتاج العلمي لمنسوبي الجامعة.

ً  ىتنظيم معرض سنوي للكتاب تدع  .إليه دور النشر والمعنين بشؤون المكتبات محلياً ودوليا
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 مصادر التمويل:

 اجلامعة(..  ميزانية اجلامعة )ما خيصص للعمادة من  إمجالي ميزانية 1

 .. الغرامات املالية2

 . االشرتاكات لغري منسوبي اجلامعة.3

 .  الشراكات مع املكتبات.4

 . خدمات معلوماتية ومعرفية مدفوعة األجر.5

 .إلهداءات. اهلبات واملنح وا6

 .كافترييا .... اخل( –خدمات طالبية ومعرفية –. تأجري املرافق داخل املكتبات  ) تصوير 7

 

 

 .
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 الفصل الثاني

 األهداف االسرتاتيجية: 

 

 من أجل حتقيق رؤية ورسالة عمادة شؤون املكتبات جبامعة األمري سطام فالبد من حتقيق األهداف التالية:

 

 مبواصفات عاملية. للطالب والطالبات مركزية اتمكتب وتهيئةبناء -1

 املهين واالداري ملنسوبي املكتبة.رفع كفاءة االداء -2

 التحول الرقمي خلدمات املكتبات ومصادر املعلومات.-3

 العمادة واهدافهابناء شراكات حمليه ودوليه لتحقيق دور -4
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 مبواصفات عاملية. للمستفيدين مركزية اتمكتب وتهيئة بناء األول:تيجي ااالسرتاهلدف 

 وصف اهلدف:

 وتهيئة مبنى خاص للمكتبات املركزية وفق احدث املواصفات العاملية لرفع مستوى تقديم اخلدمات واملكان املناسب للمستفيدينالعمل على بناء 

 :مؤشرات اهلدف االسرتاتيجي

 نسبة إمتام مباني املكتبات املركزية.-1

 نسبة تهيئة املكتبات املركزية.-2

 املستهدفات :

  سنويًا. %10املركزية بسبة زيادة جاهزية مبنى املكتبة 

  سنويًا. %10إكتمال تهيئة املكتبة املركزية بنسبة 

 األول:التنفيذي اهلدف 

 . نيللمستفيد املركزية اتللمكتب ينمقر ناءب

 االجراءات:

 .حتديد التصميم اخلارجي والداخلي املتسم بالطابع اجلمالي والفين وفق االحتياجات ومتطلبات العمل 

  خبرباء يف جمال بناء وتصميم املكتبات داخليا وخارجيًا.االستعانة 

  الداخلي وفقًا ملتطلبات العمل.حتديد التصميم 

 .حتديد مواقع املباني والشركات املنفذة للمباني 

 املؤشرات:

  ملباني.جلميع االعاملية   تاملواصفااميم بتصالز ااجنمعدل 

  املباني.نسبة االستعانة خبرباء عامليني يف جمال تصميم 
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 .نسبة االجناز يف حتديد الشركات املطلوبة 

 

 الثاني: التنفيذي اهلدف

 .تهيئة املكتبات املركزية مبواصفات عاملية 

 االجراءات :

 .شراء وتوفري االثاث املالئم جلميع قاعات ومكاتب املكتبات املركزية 

  املكتبات املركزية.شراء وتركيب احدث التقنيات والربامج لتسهيل الوصول اىل خدمات 

 .تهيئة مرافق خدمية متطورة يف املكتبات املركزية 

 

 املؤشرات:

  زيةكتأثيث املكتبات املر اكتمالنسبة. 

 تركيبة من اجهزة وبرامج الكرتونية. ما مت عدد 

 .عدد املرافق اخلدمية يف املكتبات املركزية 
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 .واالداري ملنسوبي املكتبة رفع كفاءة االداء املهين الثاني: االسرتاتيجي اهلدف

 وصف اهلدف :

 العمل على توفري كادر إداري ومهين لرفع مستوى اخلدمات املقدمة يف مجيع مكتبات اجلامعة.

 مؤشرات اهلدف االسرتاتيجي :

 عدد الدورات والربامج التطويرية املقدمة للكادر االداري والفين.-1

 والفين يف مكتبات اجلامعة.نسبة املوظفني حديثًا يف الكادر االداري -2

 نسبة اخلدمات املطورة واملستحدثة يف مجيع مكتبات اجلامعة.-3

 

 

 املستهدفات :

  سنويًا 5زيادة نسبة الدورات والربامج التطويرية للموظف بنسبة % 

  سنويا %60رفع نسبة االكتفاء للكادر االداري والفين للعمادة بنسبة 

 سنويًا %5مكتبات اجلامعة بنسبة  زيادة عدد اخلدمات املقدمة بعموم 

 :األول التنفيذياهلدف 

 .تطوير الكادر االداري وجتويد اداءه

 اإلجراءات: 

 .توظيف موظفني مكتبيني مؤهلني مهنيا 

 .اشراك املوظفني يف الدورات وورش العمل اليت توفرها املؤسسات 
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 املؤشرات:

  وفق التوصيف الوظيفي.  مت توظيفه من املؤهلني مهنيًا منعدد 

 سنويًا ملنسوبي العمادة. ةاملقدمالعمل  دورات وورشال نسبة 

 اهلدف التنفيذي الثاني:

 .املؤهلة البشرية القوى توفري على بالعمل وذلك رسالتها حتقيق على يساعد مبا املكتبة تقدمها اليت اخلدمات نوعية حتسني

 االجراءات:

  وتطويرهاجتويد اخلدمات املكتبية احلالية 

 أضافة خدمات جديدة ملكتبات اجلامعة مبا يساعد الرواد والباحثني 

 املؤشرات:

 .عدد اخلدمات املطورة يف مكتبات اجلامعة 

 .نسبة اخلدمات املضافة يف مكتبات اجلامعة 
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 .التحول الرقمي خلدمات املكتبات ومصادر املعلومات. الثالث: االسرتاتيجي اهلدف

 وصف اهلدف :

 وتسهيل االجراءات وتوصيل املعلومات 2030مواكبة التحول الرقمي لرؤية اململكة 

 مؤشرات اهلدف االسرتاتيجي :

 .معدل املصادر االلكرتونية اىل املصادر التقليدية-1

 نسبة رضا املستفيدين من اخلدمات االلكرتونية.-2

 

 املستهدفات :

  سنويًا%20بنسبة زيادة اتاحة املصادر االلكرتونية والتقليدية 

  سنويًا مقياس ليكرت 0.25اخلدمات املقدمة مبعدل زيادة رضا املستفيدين من 

 

 :األول التنفيذي اهلدف

 توفري احملتوى الرقمي الداعم للعملية التعليمية والبحثية.

 اإلجراءات:

 يف قواعد املعلومات االلكرتونية والدوريات االلكرتونية والكتب االلكرتونية االشرتاك. 

 .انشاء مستودع رقمي القتناء املصادر االلكرتونية 

 :املؤشرات

 معدل الزيادة يف قواعد املعلومات االلكرتونية املتاحة 
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 .نسبة الزيادة يف حمتوى املستودع الرقمي  

 الثاني:التنفيذي اهلدف 

  .اخلدمات االلكرتونية الذاتية بتقنيات حديثةفري تو

 اإلجراءات:

  الذاتية ملكتبات اجلامعة.شراء االجهزة اخلدمية 

 .توفري الربامج اخلدمية والتدريب عليها 

 املؤشرات:

 يف معدل االجناز الفعلي للخدمات الذاتية يف املكتبات.التغري  

 .عدد الدورات التدريبية للخدمات االلكرتونية 
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 .اجملتمعيةشراكات حملية ودولية وتعزيز اخلدمة بناء  :االسرتاتيجي الرابعاهلدف 

 وصف اهلدف:

 تعزيز دور العمادة يف بناء شراكات حملية ودولية وتفعيل اخلدمة اجملتمعية.

 مؤشرات اهلدف االسرتاتيجي:

 عدد الشراكات احمللية والدولية.-1

 عدد اخلدمات اجملتمعية املقدمة.-2

 

 املستهدفات:

 .سنة كل دولية او حملية واحدة شراكة تكوين-1

 درجة على مقياس ليكرت. 0.25اجملتمع عن اخلدمات املقدمة بنسبة رضا  زيادة-2

 

 

 األول:التنفيذي اهلدف 

 بناء شراكات حملية ودوليه لتحقيق دور العمادة واهدافها.

 :اإلجراءات

 اجلهات املختلفة يف كافة اجملاالتمع  تفاقياتتوقيع ا. 

 احمللية والعاملية واملعارض املشاركة يف الندوات واملؤمتراتالتنظيم و.   

 املؤشرات:
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  اليت مت توقيع االتفاقيات معها. اجلهاتعدد 

 احمللية والدولية. واملعارض عدد املشاركات يف الندوات واملؤمترات 

 اهلدف التنفيذي الثاني:

 تفعيل اخلدمة اجملتمعية واالسهام يف رفع املستوى الثقايف للمجتمع.

 املؤشرات:

  والدورات التدريبية اليت تقدمها العمادة.عدد اللقاءات العلمية 

 .عدد الربامج واالنشطة اليت تقدمها العمادة للمجتمع 

 االجراءات:

 .تقديم كل ما يسهم يف زيادة الوعي الثقايف يف كافة فئات اجملتمع 

 اقامة برامج وانشطة تنافسية لتشجيع القراءة واالطالع لكافة فئات اجملتمع. 
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 التنفيذية اخلطة - الفصل الثالث

 .عاملية مبواصفات للمستفيدين مركزية مكتبات وتهيئة بناء: األول االسرتاتيجي اهلدف

 فرتة التنفيذ:

بدءَا من العام  - خالل مخس سنوات قادمة

 م.1440

 :االسرتاتيجي اهلدف مؤشرات

 .املركزية املكتبات مباني إمتام نسبة-1

 .املركزية املكتبات تهيئة نسبة-2

 اهلدف:وصف 

 املركزية للمكتبات خاص مبنى وتهيئة بناء على العمل

 تقديم مستوى لرفع العاملية املواصفات احدث وفق

 .للمستفيدين املناسب واملكان اخلدمات

 
 املوازنة التقديرية:

 حسب موازنة عمادة شؤون المكتبات

 االهداف التنفيذية:

     . للمستفيدين املركزية للمكتبات مقرين بناء -1

 االجراءات: 

حتديد التصميم الداخلي وفقُا  -وتصميم املكتبات داخليا وخارجيًا االستعانة خبرباء يف جمال بناء -حتديد التصميم اخلارجي املتسم بالطابع اجلمالي وفق االحتياجات ومتطلبات العمل

 ملتطلبات العمل.

 . عاملية مبواصفات املركزية املكتبات تهيئة -2

 االجراءات:

تهيئة مرافق خدمية  - شراء وتركيب احدث التقنيات والربامج لتسهيل الوصول اىل خدمات املكتبات املركزية - شراء وتوفري االثاث املالئم جلميع قاعات ومكاتب املكتبات املركزية

 متطورة يف املكتبات املركزية.

 :من يتم استشارتهم

االدارة العامة –شؤون املكتبات  عمادة  – عةاجلام وكالة –اجلامعة  إدارة

 للمشاريع.

 من يتم إعالمهم:

سعادة عميد شؤون  –سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  –معالي مدير اجلامعة 

 سعادة مدير االدارة العامة للمشاريع. –املكتبات 

 وكالة اجلامعة اجلهة املسئولة:

 للمشاريعاالدارة العامة   :املسؤول
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 .املكتبة ملنسوبي واالداري املهين االداء كفاءة رفع: الثاني االسرتاتيجي اهلدف

 فرتة التنفيذ:

 على مدار العام.

 : االسرتاتيجي اهلدف مؤشرات

 .والفين االداري للكادر املقدمة التطويرية والربامج الدورات عدد-1

 .اجلامعة مكتبات يف والفين االداري الكادر يف حديثًا املوظفني نسبة-2

 ..اجلامعة مكتبات مجيع يف واملستحدثة املطورة اخلدمات نسبة-3

 وصف اهلدف: 

 مستوى لرفع ومهني إداري كادر توفير على العمل
 .الجامعة مكتبات جميع في المقدمة الخدمات

 املوازنة التقديرية:

حسب موازنة عمادة شؤون 
 المكتبات

 :التنفيذية االهداف

 .اداءه وجتويد االداري الكادر تطوير -

 االجراءات:

 وذلك رسالتها حتقيق على يساعد مبا املكتبة تقدمها اليت اخلدمات نوعية حتسني -وورش العمل اليت توفرها املؤسسات اشراك املوظفني يف الدورات  - توظيف مكتبيني مؤهلني مهنيًا

 .املؤهلة البشرية القوى توفري على بالعمل

 االجراءات:

 جتويد اخلدمات املكتبية -

 اضافة خدمات جديدة ملكتبات اجلامعة مبا يساعد الرواد والباحثني. -

 من يتم استشارتهم:

 –سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  –معالي مدير اجلامعة 

سعادة عميد شؤون املوظفني واعضاء هيئة  –سعادة عميد شؤون املكتبات 

 التدريس.

 من يتم إعالمهم:

سعادة عميد شؤون  –سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  –معالي مدير اجلامعة 

 سعادة عميد شؤون املوظفني واعضاء هيئة التدريس. –املكتبات 

 واملوظفنيعمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس : اجلهة املسئولة

 إدارة تنمية املوارد البشرية / إدارة التطوير االداري: املسؤول
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 ..املعلومات ومصادر املكتبات خلدمات الرقمي التحول: الثالث االسرتاتيجي اهلدف

 فرتة التنفيذ:

 على مدار العام.

 االسرتاتيجي: اهلدف مؤشرات

 .التقليدية املصادر اىل االلكرتونية املصادر معدل-1

 .االلكرتونية اخلدمات من املستفيدين رضا نسبة-2

 وصف اهلدف:

 وتسهيل 2030 المملكة لرؤية الرقمي التحول مواكبة

 .المعلومات وتوصيل االجراءات

 املوازنة التقديرية:

حسب موازنة عمادة 

 .شؤون املكتبات

 :التنفيذية االهداف

 .والبحثية التعليمية للعملية الداعم الرقمي احملتوى توفري -

 االجراءات:

 .حديثة بتقنيات الذاتية االلكرتونية اخلدمات توفري -االلكرتونية انشاء مستودع حلفظ واقتناء املصادر  - االلكرتونية والدوريات والكتباالشرتاك يف قواعد املعلومات 

 االجراءات:

 شراء االجهزة اخلدمية الذاتية ملكتبات اجلامعة -

 الربامج اخلدمية والتدريب عليهاتوفري  -

 تقنية املعلومات عمادة –شؤون املكتبات  عمادة: من يتم اعالمهم تقنية املعلومات عمادة –شؤون املكتبات  عمادة: من يتم استشارتهم

 عمادة تقنية املعلومات –عمادة شؤون املكتبات : اجلهة املسئولة

 شؤون املكتباتقسم تقنية املعلومات بعمادة  املسؤول: 
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 .اجملتمعية اخلدمة وتعزيز ودولية حملية شراكات بناء: الرابع االسرتاتيجي اهلدف

 فترة التنفيذ:
 خالل الثالث سنوات القادمة.

 :االستراتيجي الهدف مؤشرات

 .والدولية احمللية الشراكات عدد-1

 .املقدمة اجملتمعية اخلدمات عدد-2

 وصف الهدف:

 وتفعيل ودولية حملية شراكات بناء يف العمادة دور تعزيز

 .اجملتمعية اخلدمة

 

 

 

 الموازنة التقديرية:
حسب موازنة عمادة شؤون 

 المكتبات

 :التنفيذية االهداف

 .واهدافها العمادة دور لتحقيق ودوليه حملية شراكات بناء -

 االجراءات:

 .للمجتمع الثقايف املستوى رفع يف واالسهام اجملتمعية اخلدمة تفعيل  - التنظيم واملشاركة يف الندوات واملؤمترات - توقيع اتفاقيات مع اجلهات املختلفة يف كافة اجملاالت

 االجراءات:

  تقديم كل ما يسهم يف زيادة الوعي الثقايف يف كافة فئات اجملتمع -

 اقامة برامج وانشطة تنافسية لتشجيع القراءة واالطالع لكافة فئات اجملتمع -

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي –إدارة الجامعة من يتم اعالمهم:  العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكالة – الجامعة إدارة: استشارتهم يتم من

 عمادة شؤون المكتباتالجهة المسئولة: 

 قسم المعارض والعالقات العامة بعمادة شؤون المكتباتالمسؤول: 
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 الفصل الرابع

 املخاطر املتوقعة

 

 المخاطر المتوقعة
 درجة توقع الحدوث درجة التأثير

 آلية التعامل مع الخطر اثناء وقوعه

 منخفض متوسط عال   منخفض متوسط عال  

 )نقص في الميزانية واالستثمار بالمكتبة(
 وصف الخطر:

نقص ميزانيات عمادة شؤون المكتبات للشراء  وتأثر 
 . التعليمية بذلكالعملية 

√ 
 
 
 

 √  
 
 

على الميزانية بهدف توفير  والدعم الصرفترشيد  -
 مصادر المعلومات ودعم العملية التعليمية.

المكتبة  فرض رسوم على بعض خدمات -
 كالغرامات المالية والتصوير.

 )الكادر البشري (
 وصف الخدمة:

نقص الموارد البشرية المتخصصة وتأثيره على تقديم 
 الخدمة.

 
√ 

  
 
 

√  

 توظيف المزيد من المتخصصين في المجال. -
 لتدريب المستمر على رأس العمل.ا -
رات فنية وتقنية في ويحدث من تط مواكبة ما -

 مجال المكتبات بالنسبة للمتخصصين.

 ( للعمادة والمكتبات المركزية اني)مب
 وصف الخدمة:

 .عدم وجود مباني مستقلة للمكتبات المركزية  

 
 
 

√  
 
 
 

√  
لعمادة شؤون المكتبات استكمال المشروع المخصص 

 .والموقف من قبل الوزارة

 )مواكبة التطور التقني(
 ً  توفير التقنيات الحديثة وتطوير الموجود حاليا

√    √  
اللجوء الى عمادة تقنية المعلومات لتطوير وتحديث  -

 التقنيات الحالية وشراء الحديثة.
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 خطة إدارة التغيري

أو  هلا النجاح، اذن التغيري هو حتديث، تنظيمية، خدماتية، وتتضمن عملية التغيري السري وفق منهجية تضمن طويرات على جوانب متعددة، اداريةعملية ادخال حتسينات أو ت التغيري هو

 .للعمادةتطوير مطلوب لتحقيق هدف اسرتاتيجي معني، وهو استجابة للمتغريات البيئية الداخلية واخلارجية 

 

 اب التغيري:أسب

 المكتبات. خدمات المقدمة لروادرفع مستوى ال 

 .التحول الرقمي لمكتبات الجامعة 

 تعزيز الشراكات المحلية والدولية.  

  المادية الداعمة للمكتباتمصادر التنمية. 

 .التزويد والتحديث المستمر لمقتنيات المكتبات 

 

 فوائد التغيري:

 المنافسة والتميز في تقديم الخدمات. 

 خلق جو مناسب لرواد المكتبات. 

 زيادة التعاون مع الشركاء الخارجيين لتحقيق األهداف االستراتيجية. 

 المساهمة في خلق بيئة جامعية تعليمية تعلمية محفزة لإلبداع والتميز. 

 اجراءات التغيري:

 توضيح الهدف من التغيير. 

 ضرورة وجود فرق لمتابعة التغيير. 

  البدائل قبل التنفيذدراسة التغيير ووضع. 

 عرض التغيير المطلوب على جميع المعنيين وأصحاب العالقة لتقليل المقاومة والتفاعل غير المطلوب. 

 توزيع األعمال بين األفراد المعنيين. 

 توثيق عملية التغيير والمتابعة لضمان التفاعل المطلوب. 
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 مراحل التغيري:

  :التهيئة

للجامعة  على ضرورة ربط األهداف االستراتيجية الورش والدورات حول أهمية تطبيق الخطة االستراتيجية وهنا يجب التركيزوتتم من خالل عقد مجموعة من 
 والعاملين بها. باألهداف الخاصة بالعمادة

 

 احداث التغيري املطلوب:

 في التنفيذ. ة منسوبي العمادةاركشالتركيز على ضرورة مويتم من خالل تشكيل فريق تنفيذي يبدا بتنفيذ الخطة حسب األوليات، وهنا البد من 

 

 التثبيت:

 ويتم هنا عرض المبادرات المتحققة والمزايا الناتجة جراء تحقيق هذه المبادرة من خالل مؤشرات األداء المتحققة ومقارنة ذلك بالسابق.
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2030خطة إدارة التغيير لإلصدار الثاني   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراتيجية الوحدة

 موافقةعدم 
 للتطوير الجامعة وكيل سعادة موافقة

 والجودة

 االستراتيجية األهداف مالك مرئيات

 وتوصياتهم

والدراسات:  االستراتيجي التخطيطإدارة 

 توصياتها وإصدار دراسة طلب التغيير

 وتوثيقها عدمهاأو الموافقة وتلقي

 لألهداف التنفيذين المدراء مرئيات

 االستراتيجية

 الوحدة عام مدير /عميد 

 

 تكلفة التغيير المطلوب –أسبابه  –طالب التغيير 

 

 مستوى على

 الوحدة

 مرئيات اللجنة التنفيذية حول التغيير

 وتوصياتها المطلوب
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 خطة االتصال

يعد من احملاور الرئيسية لنجاح عملية تنفيذ اخلطة، وجاء تصميم هذه اخلطة أساسا  للعمادةان توفر املعلومات وسهولة انسيابها بني األطراف املعنية باخلطة االسرتاتيجية 

وبينهم وبني اخلاصة باحتمالية ندرة املعلومات أو عدم دقتها أو حداثتها من جهة، ولتمكني القائمني على اخلطة من التواصل الفعال بني بعضهم البعض  ملعاجلة املخاطر

 امعة املختلفة من جهة أخرى، اضافة اىل التواصل مع اجلهات اخلارجية املعنية بالتنفيذ.واجل العمادةادارات واقسام 

 :مبادئ مهمة البد من مراعاتها أثناء التنفيذ لتفعيل خطة االتصال

 استخدام لغة ومفاهيم واضحة. 

  بصورة أو بأخرى يف عملية التنفيذ العمادةضمان مشاركة مجيع منسوبي. 

 مجيع االجتاهات فتح قنوات االتصال يف. 

 تنويع وسائل االتصال. 

 وضوح الرسالة. 

 توثيق مراحل التنفيذ. 

 االهتمام باملعلومات املرتدة وتوثيقها. 

 توفري ضابط اتصال يتوىل التنسيق بني األطراف املختلفة. 
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 وسائل االتصال

 

 املخرجات التوقيت والتكرار املستهدفون اهلدف وسيلة االتصال

 أي وقت األطراف املعنيون باخلطة احلصول على املرئيات التفاعلية الفرديةاملقابالت 
عب احلصول عليها من خالل بيانات يص

 ت الرمسية واالجتماعاتاخلطابا

 اإللكرتوني:التواصل 

 كرتونياملوقع والربيد اإلل

السرعة وتوفري املعلومات يف مجيع 

 األوقات
 األطراف املعنيون باخلطة

ويتم التحديث  غري مقيدة بوقت

 بشكل دائم
 بيانات إلكرتونية متوفرة جلميع األطراف

 وثائق تعكس مراحل التنفيذ واإلجنازات حسب احلاجة األطراف املعنيون باخلطة توفري معلومات ورقية رمسية ت والتقارير الورقيةاخلطابا

 إجتماعات أولية
الالزمة للتنفيذ  األوليةاملعلومات مجع 

 وتوزيع املهام

العميد والوكالء ورؤساء األقسام األكادميية 

 والوحدات

الفريق التنفيذي للخطة االسرتاتيجية 

 ومستشار التنفيذ

 قبل بدء التنفيذ مرة واحدة
حمضر إجتماع وآليات متابعة ملا جاء يف 

 احملضر

 التعامل مع املستجدات الطارئة إجتماعات طارئة
 –الفريق التنفيذي  –الوكالء  –العميد 

 مستشار التنفيذ
 ت وتقريراحمضر إجتماع عند حدوث طاري مرة أو أكثر
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 2030عناصر خطة االتصال اإلصدار الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة اإلشرافية العليا

 مالك األهداف االستراتيجية

 االستراتيجية مدراء األهداف

 سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة

 التنفيذية اللجنة
  االستراتيجي التخطيط إدارة

 والدراسات

 االستراتيجية الخطة بتنفيذ المعنية األطراف
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 وسائل التواصل

 الربيد االلكرتوني اجلوال اهلاتف الثابت االسم م

 m.alshammari@psau.edu.sa 0505291693 0115884310 دكتور حممد بن بطاح الشمريال 1

 m.alswigh@psau.edu.sa 0504113635  الدكتور حممد بن عامر الصويغ 2

 sh.alqahtani@psau.edu.sa 0553900954 0115884320 شايف عبداهلادي القحطاني 3

 m.almuslat@psau.edu.sa 0555917517 0115884316 حممد عبداهلل ال مصلط 4

 s.alqahtanin@psau.edu.sa 0555051223 0115884311 سلطان سعد القحطاني 5

 ak.alenazi@psau.edu.sa 0504125543 0115884330 خليف العنزي عبداهلل 6

 m.azad@psau.edu.sa 0597155127 0115884313 حممد شاكر ازاد 7
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 فريق  إعداد  الخطة االستراتيجية لعمادة شؤون المكتبات
 

 

 رئيسا محمد بن بطاح الشمري / ورــسعادة الدكت

 عضوا محمد بن عامر الصويغ /  سعادة الدكتور

 عضوا أحمد الزامل / ورــسعادة الدكت

 عضوا شافي بن عبدالهادي القحطاني / االستاذسعادة 
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