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أواًل: موجز الخطة:

التعليمية  العملية  جوانب  من  مهم  بجانب  الإ�سرتاتيجية  هذه  ُتعنى 
يعد  الذي  التعلم،  م�سادر  وهو جانب  العايل،  التعليم  والبحثية يف جمتمع 
الروؤى  حتدد  بذلك  وهي  املجال.  هذا  يف  الأكادميي  العتماد  اأركان  اأحد 
�سنوات  اخلم�س  خالل  تنتهجها  اأن  العمادة  على  ينبغي  التي  واخلطى 
توفري  يعني على  ما  2018م(، خ�سو�سًا يف كل   - 1439هـ/2014   -  1435(
امل�سادر واملراجع على خمتلف اأنواعها، �سواء اأكان تقليديًا اأم رقميًا كقواعد 
اأن  للعمادة  ميكن  التي  وامل�سروعات  اأجنبيًا،  اأو  عربيًا  الرقمية،  املعلومات 
تتبناها وت�سهم يف و�سول املعلومة ملن يحتاجها يف الوقت املنا�سب، وكيفية 

ت�سويقها للرفع من م�ستوى ا�ستخدام هذه امل�سادر.

للعلوم  الأمري �سلطان  العاملني يف مكتبة  الإ�سرتاتيجية بجانب  ُتعنى  كما 
مبا  والتخ�س�سية  الإدارية  كفاءتهم  رفع  حيث  من  فروعها  وبقية  واملعرفة 
ينعك�س اإيجابًا على اأداء العمل ورفع الإنتاجية الذي بدوره يح�سن من م�ستوى 

الر�سا بني امل�ستفيدين. 

ثانيًا: مقدمة تتضمن التالي:

1. معلومات موجزة عن العمادة:
املكتبات  أقدم  من  املركزية سابقاً(  )املكتبة  تعد مكتبة األمير سلطان للعلوم واملعرفة 

العربية  واللغة  ال�سريعة  كليتي  مكتبتي  نواتها  كانت  ال�سعودية.  اجلامعية 
)1373هـ/1393م(، عندما اأن�سئت جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية 
)1395هـ/1935م( ثم حظيت بالعناية الوا�سحة، حيث مت ا�ستحداث عمادة 
�سوؤون املكتبات، وعليه ا�ستحدثت مكتبة الأمري �سلطان للعلوم واملعرفة وتبعتها 
املكتبات الفرعية الداخلية واخلارجية. وا�ستمر دعم اجلامعة مليزانيات تلك 

املكتبات عامًا بعد عام، مما انعك�س على منو جمموعاتها ب�سكل كلي.
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للعلوم  �سلطان  الأمري  مكتبة  ت�سميتها  على  ال�سامية  املوافقة  و�سدرت 
واملعرفة عام 1432هـ املوافق 2011م.

دليل  بيانها يف  املكتبات �سدر  �سوؤون  لعمادة  وا�سحة  ر�سالة  كانت هناك 
رجب  �سهر  يف  املركزية  املكتبة  افتتاح  مبنا�سبة  املكتبات  �سوؤون  عمادة 
1398هـ، املوافق يونيو 1978م، ويرتكز م�سمون الر�سالة حول توفري اخلدمات 

املعلوماتية التي حتقق الرفع من م�ستوى اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة 
ودعم الأن�سطة الثقافية يف املجتمع.

2. الر�ؤية:
ت�سعى عمادة �سوؤون املكتبات اأن تكون رائدة يف تقدمي خدمات معلوماتية 

متميزة.

3. الر�سالة:
توفري بيئة معرفية متكاملة تدعم مهام اجلامعة وت�ساعدها على حتقيق 

اأهدافها لدفع العملية التعليمية والبحثية وال�سراكة مع املجتمع.
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4. الأهداف العامة:
م�سادر . 1 وتنمية  توفري  خالل  من  والبحثية  التعليمية  العملية  دعم 

املعلومات التي تخدم التخ�س�سات العلمية باجلامعة.

تنظيم م�سادر وتقدمي اخلدمات املعلوماتية املختلفة.. 2

والفعاليات . 3 الأن�سطة  تنظيم  خالل  من  املجتمع  خدمة  يف  الإ�سهام 
املختلفة.

تبادل الإنتاج الفكري والتن�سيق والتعاون مع اجلهات املماثلة.. 4

ثالثًا: ملخص نتائج التقويم الذاتي األولي وأوليات التحسين:

ت�سمن تقرير فريق املراجعني اخلارجيني عر�سًا مللحوظات تتعلق مبكتبة 
املركزية  باملكتبة  التقرير  يف  اإليها  امل�سار  واملعرفة،  للعلوم  �سلطان  الأمري 
)قبل تغيري ا�سمها(، وهي ملحوظة واحدة متثلت يف التو�سية باأن على جامعة 
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية تطوير نظام �سامل لدعم التعليم لتمكني 
الأكادميية  الدرا�سية يف دورات  املوارد  الفاعلة من  ال�ستفادة  الطالب من 

والتحقيقات والبحوث. 

توافر  يف  املتمثل  موقفها  وبينت  العمادة  قبل  من  التو�سية  درا�سة  ومتت 
وقواعد  حمكمة  ودورية  مرجعي  كتاب  بني  ومتنوعة  وحديثة  غنية  م�سادر 

معلومات بلغ عددها حتى الآن 125 قاعدة معلومات )عربي - اإجنليزي(.

رابعًا: تحليل البيئة الداخلية والخارجية:

�ضعف،  �أو  قوة  نقاط  من  تت�ضمنه  ما  �لد�خلية، وحتديد  �لعو�مل  در��ضة 
املتاحة  الفر�س  وحتديد  باجلامعة،  املحيطة  البيئية  العوامل  ودرا�سة 

واملخاطر التي تفر�سها.
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1. جوانب القوة:
• الدعم الكبري الذي تقدمه اجلامعة للعمادة.	
• رغبة اجلامعة يف التطوير للح�سول على العتماد الأكادميي لربامج 	

اجلامعة.
• توافر اخلربات يف املجالت املتنوعة داخل اجلامعة.	
• القدرة على ا�ستقطاب اخلربات اخلارجية وال�ستفادة منها.	
• للرفع من م�ستوى 	 امل�سجعة  التقنية  والتجهيزات  التحتية  البنى  وجود 

الأداء.
• ارتفاع املخ�س�سات املالية لتنمية م�سادر املعلومات.	
• اكتمال حتديث لئحة العمادة.	
• وجود حمفزات العمل.	
• املكتبة 	 معلومات  بقواعد  اجلماعي  ال�سرتاك  �سمن  العمادة  دخول 

 .)SDL( الرقمية ال�سعودية
• م�سادر 	 لتنظيم  املوحد  العربي  الفهر�س  من  الق�سوى  ال�ستفادة 

العمادة على اجلائزة املخ�س�سة لذلك عام  املعلومات، حيث حازت 
)1432هـ/2012م(.

2. جوانب ال�ضعف:
• النق�س يف عدد املوظفني املتخ�س�سني وجميدي اللغة الإجنليزية.	
• عدم وجود متخ�س�سني يف جمال علوم احلا�سب الآيل.	
• الإجراءات الإدارية الطويلة املوؤدية اإلى تاأخر حاجات ومتطلبات العمادة.	
• الإدارية 	 الإجراءات  طول  ب�سبب  العمادة  م�ساريع  بع�س  اإكمال  تعرث 

وتعقيدها.
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• يف 	 املتزايد  النمو  مع  لتتوافق  العمادة  مباين  يف  للتو�سع  احلاجة 
جمموعات املكتبة والناجت عن تو�سع اجلامعة يف ا�ستحداث تخ�س�سات 
من  امل�ستقطع  اجلزء  ا�سرتجاع  �سرورة  يحتم  مما  جديدة،  علمية 

املبنى لكلية القت�ساد والعلوم الإدارية.

3. الفر�ص:
• الدعم القوي من القيادة العليا باجلامعة.	
• ال�ستفادة من معار�س الكتب الداخلية واخلارجية يف تنمية جمموعات 	

املكتبة.
• 	.)SDL( ال�سرتاك يف املكتبة الرقمية ال�سعودية
• 	.)AUC( ال�سرتاك يف الفهر�س العربي املوحد

4. التحديات:
• قلة ال�سركات املتخ�س�سة ذات العالقة.	
• التو�سع امل�سطرد يف قبول الطالب والطالبات.	
• متطلبات جهات العتماد الأكادميي.	

تحديد  )اللجان،  وتشمل:  الخطة،  إعداد  خطوات  خامسًا: 
المسؤوليات والمهام، والفترة الزمنية الالزمة لإلنجاز(

1. جلنة اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية:
• رئي�سًا	 د. حممد بن �سالح اخلليفي 
• ع�سوًا	 اأ. د. را�سد بن �سعد القحطاين 
• ع�سوَا	 د. حممد بن �سالح الطيار 
• ع�سوًا	 د. �سالح بن نا�سر اخلريجي 
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• ع�سوًا )م�ست�سار من خارج العمادة(	 اأ. د. �سامل بن حممد ال�سامل 
• اأمينًا للجنة	 اأ. بندر بن عبدالرحمن اجلا�سر  

2. الفرتة الزمنية اللزمة للإجناز:
و�سعت عمادة �سوؤون املكتبات خطتها الإ�سرتاتيجية لتطوير العمل خالل 
ال�سنوات اخلم�س القادمة )1435 - 1439هـ/2014 - 2018م(، وقد جدولت 
امل�ساريع التي ت�سعى العمادة لتنفيذها باأوقات زمنية حمددة ح�سب اجلداول 

امللحقة.

سادسًا: األهداف اإلستراتيجية لعمادة شؤون المكتبات:
الهدف اإلستراتيجي األول:

يف  التعلم  م�سادر  لتنمية  العلمية  والأق�سام  الكليات  اإ�سراك  ا�ستمرار 
املكتبات باجلامعة.
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اأ - اآليات حتقيق الهدف:

• الكليات 	 بني  الت�سال  �سابط  اإيجاد  طريق  عن  الت�سال  روابط  تقوية 
والأق�سام العلمية ومكتبة الأمري �سلطان للعلوم واملعرفة.

• وال�ستماع 	 املكتبة  داخل  التح�سني  عملية  يف  والأق�سام  الكليات  اإ�سراك 
لالقرتاحات عن طريق تفعيل دور اأع�ساء هيئة التدري�س للم�ساركة يف 

عملية توفري املواد واملراجع الالزمة.
• الهتمام بالتوجهات احلديثة للجامعة ودرا�سة الحتياجات للتخ�س�سات 	

اجلديدة وتوفري م�سادر التعلم لهذه التخ�س�سات.
• الرفع من م�ستوى جودة م�سادر التعلم ذات اجلودة املو�سوعية العالية، 	

واإ�سراك امل�ستهدفني يف التقييم.
• اجلامعة 	 تقدمها  التي  الربامج  تخدم  التي  احلديثة  املراجع  توفري 

باللغتني العربية والإجنليزية.
• اإ�سراك الأق�سام العلمية يف حتديد القوائم اخلا�سة بها، وم�ساركة بع�س 	

من اأع�ساء هيئة التدري�س يف ح�سور معار�س الكتب العاملية للم�ساهمة 
يف اختيار واقتناء امل�سادر املنا�سبة ح�سب تخ�س�ساتهم.

• بن 	 عبداهلل  امللك  مبكتبة  واملعرفة  للعلوم  �سلطان  الأمري  مكتبة  ربط 
عبدالعزيز للطالبات وتقدمي الدعم لها.

• العمل على دعم ميزانية تنمية م�سادر التعلم باجلامعة بن�سبة تتوافق 	
التوازن  التدري�س، ومراعاة  واأع�ساء هيئة  املقبولني  الطالب  اأعداد  مع 

بني امل�سادر املطبوعة وامل�سادر الرقمية.
• �سلطان 	 الأمري  ومكتبة  العلمية  الأق�سام  بني  التعريفية  الزيارات  دعم 

للعلوم واملعرفة.
• اإجراء التقييم الدوري لكفاءة املكتبة واملواد املوجودة بها.	

ب - متطلبات حتقيق الهدف:
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• والأق�سام 	 واملعرفة  للعلوم  �سلطان  الأمري  مكتبة  بني  الفعالة  امل�ساركة 
العلمية.

• امل�ساركة الفعالة من الأق�سام العلمية لتح�سني خدمات املكتبة.	
• حلقات مفتوحة للمناق�سة.	

• الهتمام بكتابة املقرتحات ودرا�ستها.	
ج - م�ؤ�شرات الأداء:

• للعلوم 	 �سلطان  الأمري  ومكتبة  العلمية  الأق�سام  بني  الت�سال  �سهولة 
واملعرفة.

• ا�ستمرار الزيارات الإيجابية بني الأق�سام العلمية ومكتبة الأمري �سلطان 	
للعلوم واملعرفة.

• ر�سا امل�ستفيدين عن خدمات املكتبة.	
• تقارير املراجعة اخلارجية.	
• عدد امل�سادر التي مت �سراوؤها.	
• هيئة 	 اأع�ساء  تر�سيحات  على  بناء  اقتناوؤها  مت  التي  امل�سادر  ن�سبة 

التدري�س. وعدد اأع�ساء هيئة التدري�س امل�سرتكني يف عملية التزويد.
د - اإجراءات املتابعة وتق�مي التقدم:

• �سلطان 	 الأمري  ومكتبة  العلمية  والأق�سام  الكليات  بني  امل�ساركة  دعم 
للعلوم واملعرفة.

• يف 	 والإدارة  العلمية  الأق�سام  روؤ�ساء  بني  الف�سلية  الجتماعات  ت�سجيع 
عمادة �سوؤون املكتبات.

• ال�ستفتاءات امل�ستمرة والأخذ بالقرتاحات.	
• ا�ستبيان عن واقع املكتبة مع بداية كل عام جامعي.	
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الهدف اإلستراتيجي الثاني:

للعملية  املطلوب  الدعم  يحقق  مبا  والرقمية  املطبوعة  امل�سادر  تعزيز 
التعليمية.

اأ - اآليات حتقيق الهدف:

• متابعة اخلطط اجلديدة لدى الأق�سام عن طريق �سابط ات�سال.	
• لتذليل 	 وال�سعي  املكتبة  يف  اخلدمات  ل�سيا�سات  امل�ستمرة  املراجعة 

العوائق التنظيمية وتطوير اللوائح مبا ينا�سب الحتياجات.
• توفري املراجع العلمية عن طريق معار�س الكتب والنا�سرين مبا�سرة.	
• التعاون مع العمادات الأخرى يف اجلامعات ال�سعودية لال�ستفادة من 	

اخلربات لديهم.
• اإ�سراك اأع�ساء هيئة التدري�س من الأق�سام املختلفة يف الختيار.	
• ت�سجيع ا�ستخدام التقنية احلديثة عن طريق خدمات م�سادر التعلم 	

واإيجاد نظام اآيل يف الإعارة وال�سرتداد.
• اإيجاد خدمة احلجز املوؤقت للمقررات التعليمية.	
• باملكتبة، وذلك عن 	 التعلم  وال�سيانة مل�سادر  ال�ستبعاد  اآليات  تفعيل 

طريق ا�ستبعاد الكتب غري امل�ستخدمة وترميم املتهالك.
• تقدمي دورات للم�ستفيدين يف مهارات البحث يف املكتبة.	
• مدى 	 لقيا�س  املعلوماتية  للخدمات  امل�ستمر  التقومي  اآليات  اإيجاد 

فاعليتها وارتباطها بالعملية التعليمية والبحثية داخل اجلامعة.
ب - متطلبات حتقيق الهدف:

• التعاون مع الكليات والأق�سام واأع�ساء هيئة التدري�س.	
• تفاعل الأق�سام العلمية يف التعاون مع العمادة.	
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• جلنة داخل العمادة ملتابعة هذا الأمر.	
• اإعداد القوائم لختيار املراجع.	
• تفعيل دور الربيد الإلكرتوين مع اأع�ساء هيئة التدري�س.	

ج - م�ؤ�شرات الأداء:

• عدد العناوين اجلديدة املقتناة.	
• عدد العناوين املعارة.	
• الرتياح العام من الكليات والأق�سام العلمية واأع�ساء هيئة التدري�س.	
• ر�سا امل�ستفيدين داخل اجلامعة وخارجها.	
• راأي الطالب يف جودة املقررات.	
• راأي جهات التوظيف يف خمرجات التعليم اجلامعي.	
• �سهولة الو�سول اإلى م�سادر التعلم.	
• تقارير املراجعة اخلارجية.	

د - اإجراء املتابعة وتق�مي التقدم:

• تكوين جلنة للمتابعة والتقومي من داخل العمادة وخارجها.	
• ال�ستعانة با�ستبيان خا�س بتوفري امل�سادر العلمية يعطى للم�ستهدفني 	

وتوؤخذ مالحظاتهم.
• ال�ستفادة من موقع العمادة يف ا�ستقبال النقد واملالحظات با�ستحداث 	

رابط لذلك.
• ا�ستقبال القرتاحات على فاك�س العمادة.	
• �سندوق مقرتحات.	
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الهدف اإلستراتيجي الثالث:

حت�سني خدمات العمادة كمًا وكيفًا مبا ينعك�س اإيجابًا على ر�سا امل�ستفيدين 
على اختالف �سرائحهم.

اأ - اآليات حتقيق الهدف ومدة التنفيذ:

• خلق بيئة عمل م�سجعة.	
• توفري امل�سادر العلمية املنا�سبة واحلديثة.	
• تطوير قاعات الطالع.	
• الرفع من م�ستوى اأداء الإنرتنت.	
• الرفع من اأداء ق�سم خدمات امل�ستفيدين.	
• ا�ستحداث معمل خا�س بهيئة التدري�س.	
• ور�س عمل منا�سبة.	
• املتخ�س�سة 	 املعلومات  قواعد  جمال  يف  جديد  لكل  امل�ستمرة  املتابعة 

الأجنبية والعربية وتوفريها. 
• ا�ستقبال القرتاحات الداعمة لال�سرتاك يف هذه القواعد مبا يخدم 	

العملية التعليمية والبحثية.
ب - متطلبات حتقيق الهدف:

• جلنة خا�سة للمتابعة.	
• خطط ق�سرية املدى للتح�سني.	
• التعاون امل�ستمر بني ع�سو هيئة التدري�س واملكتبة.	
• نقل بع�س املحا�سرات اإلى قاعة املكتبة، وبخا�سة البحوث.	
• ا�ستمرار التوا�سل مع الأق�سام العلمية.	
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ج - م�ؤ�شرات الأداء

• عدد اأع�ساء هيئة التدري�س امل�ستفيدين من اخلدمات املقدمة.	
• عدد الطلبة املرتادين للمكتبة.	
• �سمعة املكتبة خارج بيئة اجلامعة.	
• عدد الزوار للمكتبة.	
• الن�ساطات التي ت�سارك بها املكتبة.	

د - اإجراءات املتابعة وتق�مي التقدم:

• ا�ستبيان متاح يف منافذ اخلدمات يف الإعارة والدوريات.	
• والهتمام 	 العلمية  لالأق�سام  ال�ستبيان  اإر�سال  يف  ال�ستمرار 

باملالحظات.
• ال�ستفتاء عن طريق موقع العمادة عن و�سع املكتبة.	
• تفعيل بع�س خدمات امل�ستفيدين عن طريق بوابة العمادة الإلكرتونية.	
• توطني مفهوم اخلدمة ال�ساملة لدى موظفي العمادة مبا ينعك�س على 	

تطوير خدمات امل�ستفيدين.
• عقد ور�س متخ�س�سة يف خدمات امل�ستفيدين ملوظفي املكتبة.	
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الهدف اإلستراتيجي الرابع:

ا�ستخدام اجلديد يف جمال التقنية من جتهيزات اأو برجميات.
اأ - اآليات حتقيق الهدف:

• زيادة ال�سرتاك يف القواعد الإلكرتونية املتخ�س�سة.	
• تطوير موقع املكتبة وحتويله اإلى بوابة خلدمة التعليم الإلكرتوين.	
• زيادة �سرعة الت�سال بالإنرتنت لزيادة كفاءة املوقع.	
• ربط موقع املكتبة ببع�س امل�سادر املفتوحة املتاحة على الإنرتنت.	
• املعلومات 	 وتقنية  بعد  عن  التعليم  عمادة  مع  والتعاون  التن�سيق 

باجلامعة.
• يف 	 التقنية  تعزيز  جانب  تخدم  التي  الربجميات  من  اجلديد  توفري 

العمادة.
• ا�ستقبال عرو�س التجهيزات املنا�سبة لتوفريها بالعمادة.	

ب - متطلبات حتقيق الهدف:

• البحث امل�ستمر عن الربجميات والتجهيزات الداعمة واملتخ�س�سة.	
• الرفع امل�ستمر لإدارة اجلامعة بالحتياجات.	
• ال�ستفادة من اأع�ساء هيئة التدري�س اأ�سحاب اخلربات يف هذا املجال.	
• تدريب املوظفني للرفع من م�ستوى اأداء اخلدمات الإلكرتونية.	
• تو�سعة معامل الإنرتنت داخل املكتبة.	
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ج - م�ؤ�شرات الأداء:

• زيادة الإقبال على طلب اخلدمات.	
• زيادة عدد الزوار وامل�ستفيدين.	
• ر�سا امل�ستفيدين عن م�ستوى اخلدمات.	
• جودة الأداء.	

د - اإجراءات املتابعة وتق�مي التقدم:

- قيا�س مدى الر�سا عن التجهيزات والربجميات امل�ستخدمة.
- الإ�سراع يف ت�سحيح الأخطاء الناجمة عن بطء اخلدمات اأو انخفا�س 

م�ستوى الأداء.
- تكوين جلنة خا�سة بالتجهيزات والربجميات.

الهدف اإلستراتيجي الخامس:

دعم ال�سراكات الإ�سرتاتيجية مع املكتبات واجلهات العلمية والبحثية.
اأ - اآليات حتقيق الهدف:

• ا�ستقبال عرو�س طلب ال�سراكة ودرا�ستها وقبول املنا�سب منها.	
• الرفع مبا يحقق املطلوب من هذه ال�سراكة اإلى اجلامعة.	
• تكوين فريق عمل م�سرتك لالإ�سراف على تنفيذ ال�سراكات املقبولة.	

ب - متطلبات حتقيق الهدف:

• خماطبة خمتلف اجلهات التي ترغب العمادة الدخول معها يف �سراكة.	
• واأهداف 	 ال�سراكات،  هذه  مثل  قبول  حتكم  التي  املعايري  حتديد 

ال�سراكة.
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• ال�ستفادة من اأع�ساء هيئة التدري�س ذوي اخلربات من داخل الأق�سام 	
يف عقد مثل هذه ال�سراكات.

• التعاون اخلارجي مع العمادات يف اجلامعات املختلفة وال�ستفادة من 	
اخلربات التدريبية لديهم.

• ال�ستفادة من جتارب املكتبات املناظرة يف مثل هذه ال�سراكات.	
ج - م�ؤ�شرات الأداء:

• قيا�س مدى ال�ستفادة من هذه ال�سراكات.	
• مدى تاأثري هذه ال�سراكات على خدمات امل�ستفيدين.	
• حت�سن بيئة العمل بناء على وجود مثل هذه ال�سراكات.	
• مدى تقدم العمادة يف العتماد الأكادميي.	

د -  اإجراءات املتابعة وتق�مي التقدم:

• تقومي ذاتي مو�سوعي داخلي.	
• فريق للمتابعة.	
• ا�ستبيان قيا�س م�ستوى الأداء.	

الهدف اإلستراتيجي السادس:

رفع كفاءة موظفي العمادة من اأجل رفع الإنتاجية و�سبط جودتها وحت�سني 
خدمات امل�ستفيدين.

اأ - اآليات حتقيق الهدف:

• عقد الدورات وور�س العمل الق�سرية ملوظفي املكتبة.	
• لتطوير 	 خارجية  لدورات  والراغبني  املتميزين  املوظفني  تر�سيح 

م�ستوياتهم.
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• التعاون امل�ستمر مع املدربني املتخ�س�سني يف تنمية املوارد الب�سرية، 	
وعقد دورات �سبه ف�سلية.

ب - متطلبات حتقيق الهدف:

• توفري الفر�س التدريبية للموظفني با�ستمرار.	
• حتديد م�سبق للدورات وجدولتها.	
• ال�ستفادة من اأع�ساء هيئة التدري�س ذوي اخلربات من داخل الأق�سام 	

العلمية يف عقد الدورات التدريبية.
• التعاون اخلارجي مع العمادات يف اجلامعات املختلفة وال�ستفادة من 	

اخلربات التدريبية لديهم.
• ال�ستفادة من جتارب املكتبات املناظرة.	

ج - م�ؤ�شرات الأداء:

• زيادة اإنتاجية العمل.	
• التناف�س من اأجل الرفع من م�ستوى الأداء.	
• ر�سا امل�ستفيدين عن م�ستوى اخلدمات.	
• ندرة ال�سكاوى.	

د - اإجراءات املتابعة وتق�مي التقدم:

• تقومي ذاتي مو�سوعي داخلي.	
• جلنة للمتابعة.	
• ا�ستبيان خارجي عن م�ستوى الأداء.	
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سابعًا: المشروعات المخطط إنجازها عام 1434 هـ / 2013 م

ملحظاتطبيعة امل�سر�عالعام   

�سبط واإتاحة املخطوطات املرقمنة.1435هـ

1435هـ
اجلامعة  يف  املمنوحة  اجلامعية  الر�سائل  حتويل  ا�ستكمال 

اإلى �سكل رقمي.
معاجلة وترميم املخطوطات.1434هـ
زيادة جودة طرفيات الإعارة الذاتية يف املكتبة وحت�سينها.1435هـ

1435هـ
للمقررات  العلمية  واملراجع  الكتب  حجز  خدمة  اإيجاد 

التعليمية.
اإن�ساء غرف بحث جماعي باملكتبة.1435هـ

1435هـ

احلا�سب  علوم  بكلية  املعلومات  درا�سات  ق�سم  مع  التن�سيق 
لبناء  التخرج  ونظم املعلومات لتكليف طالبهم يف م�ساريع 
امل�سادر  من  اجلامعة  تخ�س�سات  تخدم  رقمية  مكتبات 

املتاحة على الإنرتنت.

1435هـ

للخدمات  امل�ستمر  التقومي  اآليات  اإيجاد  يف  ال�ستمرار 
بالعملية  وارتباطها  فاعليتها  مدى  لقيا�س  املعلوماتية 

التعليمية والبحثية داخل اجلامعة.
تقوية مهمة احلفظ والأر�سفة الرقمية لوثائق العمادة.1435هـ
تفعيل اخلدمات اخلا�سة بالكتب املحجوزة.1435هـ
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المشروعات المخطط إنجازها عام 1435 هـ / 2014 م

ملحظاتطبيعة امل�سر�عالعام

1436هـ
�سبط الر�سائل اجلامعية املمنوحة من اجلامعة واملرقمنة 

واإتاحتها على الفهار�س الآلية على البوابة الإلكرتونية.
ا�ستكمال �سبط واإتاحة املخطوطات.1436هـ

1436هـ
على  واإتاحتها  اجلامعة  جمالت  تك�سيف  ا�ستكمال 

الفهار�س الآلية.
معاجلة وترميم املخطوطات.1436هـ

1436هـ

ا�ستمرار التن�سيق مع ق�سم درا�سات املعلومات بكلية علوم 
م�ساريع  يف  طالبهم  لتكليف  املعلومات  ونظم  احلا�سب 
لبناء مكتبات رقمية تخدم تخ�س�سات اجلامعة  التخرج 

من امل�سادر املتاحة على الإنرتنت.

1436هـ
الرقمية  والأر�سفة  احلفظ  مهمة  تقوية  يف  ال�ستمرار 

لوثائق العمادة.

1436هـ

للخدمات  امل�ستمر  التقومي  اآليات  اإيجاد  يف  ال�ستمرار 
بالعملية  وارتباطها  فاعليتها  مدى  لقيا�س  املعلوماتية 

التعليمية والبحثية داخل اجلامعة.
ال�ستمرار يف تفعيل اخلدمات اخلا�سة بالكتب املحجوزة.1436هـ
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المشروعات المخطط إنجازها عام 1436 هـ / 2015 م

ملحظاتطبيعة امل�سر�عالعام

ا�ستكمال معاجلة وترميم املخطوطات.1437هـ 

1437هـ

ا�ستمرار التن�سيق مع ق�سم درا�سات املعلومات بكلية علوم 
م�ساريع  يف  طالبهم  لتكليف  املعلومات  ونظم  احلا�سب 
التخرج لبناء مكتبات رقمية تخدم تخ�س�سات اجلامعة 

من امل�سادر املتاحة على الإنرتنت.

1437هـ

للخدمات  امل�ستمر  التقومي  اآليات  اإيجاد  يف  ال�ستمرار 
بالعملية  وارتباطها  فاعليتها  مدى  لقيا�س  املعلوماتية 

التعليمية والبحثية داخل اجلامعة.

1437هـ
الرقمية  والأر�سفة  احلفظ  مهمة  تقوية  يف  ال�ستمرار 

لوثائق العمادة.
ال�ستمرار يف تفعيل اخلدمات اخلا�سة بالكتب املحجوزة.1437هـ
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المشروعات المخطط إنجازها عام 1437 هـ / 2016 م

ملحظاتطبيعة امل�سر�عالعام

1438هـ
املوجودة  املحكمة  العربية  املجالت  تك�سيف  ا�ستكمال 

�سمن جمموعات املكتبة.
معاجلة وترميم املخطوطات.1438هـ

1438هـ

ا�ستمرار التن�سيق مع ق�سم درا�سات املعلومات بكلية علوم 
م�ساريع  يف  طالبهم  لتكليف  املعلومات  ونظم  احلا�سب 
التخرج لبناء مكتبات رقمية تخدم تخ�س�سات اجلامعة 

من امل�سادر املتاحة على الإنرتنت.

1438هـ

للخدمات  امل�ستمر  التقومي  اآليات  اإيجاد  يف  ال�ستمرار 
بالعملية  وارتباطها  فاعليتها  مدى  لقيا�س  املعلوماتية 

التعليمية والبحثية داخل اجلامعة.

1438هـ
النتهاء من تقوية مهمة احلفظ والأر�سفة الرقمية لوثائق 

العمادة.
ال�ستمرار يف تفعيل اخلدمات اخلا�سة بالكتب املحجوزة.1438هـ
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المشروعات المخطط إنجازها عام 1438هـ/2017م

ملحظاتطبيعة امل�سر�عالعام

معاجلة وترميم املخطوطات.1439هـ

1439هـ
النتهاء من تقوية مهمة احلفظ والأر�سفة الرقمية لوثائق 

العمادة.

1439هـ

ا�ستمرار التن�سيق مع ق�سم درا�سات املعلومات بكلية علوم 
م�ساريع  يف  طالبهم  لتكليف  املعلومات  ونظم  احلا�سب 
التخرج لبناء مكتبات رقمية تخدم تخ�س�سات اجلامعة 

من امل�سادر املتاحة على الإنرتنت.

1439هـ

للخدمات  امل�ستمر  التقومي  اآليات  اإيجاد  يف  ال�ستمرار 
بالعملية  وارتباطها  فاعليتها  مدى  لقيا�س  املعلوماتية 

التعليمية والبحثية داخل اجلامعة.
ال�ستمرار يف تفعيل اخلدمات اخلا�سة بالكتب املحجوزة.1439هـ

تفعيل نظام )R.F.I.D( اخلا�س مبعاجلة املجموعات 1439هـ
ب�سكل اآيل.




