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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 2 -(

 كلمة سعادة/ مدير إدارة عمادة شؤون المكتبات 

التعليم، والبحث العلمي، وخدمة تويل جامعة اجلوف أمهية قصوى لتطوير منظومة التعليم وخدماهتا يف جماالت 

أمهية اخلطة اإلسرتاتيجية لعمادة شؤون املكتبات من إدراك أن التخطيط اإلسرتاتيجي يساهم يف  تاجملتمع ومن هنا جاء

حتقيق األهداف املرجوة وبالتايل منو وتطوير العمادة، فهو يساعد على مراقبة التقدم وتقييم النتائج، ويسهل تطوير 

ديدة وميكن العمادة من النظر والتطلع إىل املستقبل بطريقة علمية. وبناءًا على ما ورد فقد بدأت عمادة اخلدمات اجل

( من 2022-2018شؤون املكتبات ممثلة يف جلنة اجلودة والتخطيط االسرتاتيجي بالعمادة  يف وضع اخلطة اإلسرتاتيجية)

متطلبات ومعايري االعتماد  نفيذه، مع األخذ يف االعتبارخالل إدراك املفهوم العام للتخطيط اإلسرتاتيجي وكيفية ت

 األكادميي املؤسسي والرباجمي هليئة تقومي التعليم. 

( واليت محلت 2022-2018مت االعتماد يف إعداد هذه اخلطة على اخلطة اإلسرتاتيجية األوىل جلامعة اجلوف)

وير، إضافة إىل حضور ورش العمل اليت أعدها مكتب الكثري من األفكار واملفاهيم املهمة عن كيفية التخطيط والتط

التخطيط االسرتاتيجي باجلامعة حول كيفية إعداد وتنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية، وكذلك االطالع على املصادر اليت 

 تتحدث عن اخلطط اإلسرتاتيجية عامة ويف جمال املكتبات اجلامعية ومصادر التعلم بصفة خاصة .

جيدًا أن التخطيط االسرتاتيجي هو عملية مستمرة ستساعدنا بإذن اهلل على االستجابة إىل البيئة  وىف اخلتام فإننا ندرك

املتغرية اليت تعمل فيها املكتبات، ونتمىن أن حتقق هذه اخلطة اإلسرتاتيجية رؤيتنا احلالية حول املستقبل املنشود ملكتبات 

 جبامعة اجلوف. 

 مدير إدارة عمادة شؤون المكتبات                                                               

 فهد بن زامل المانعم.                                                                
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 3 -(

 -:تمهيد

تطور مفهوم املكتبات يف العصر الرقمي وأصبحت املكتبات تلعب دورُا رئيسيُا على مستوى اجلامعات يف 
النهوض بالتعليم والبحث العلمي، حيث تلعب عمادة شؤون املكتبات دوراً مهما يف صلب العملية التعليمية، ومتثل عصباً 

علومات الورقية واإللكرتونية والعمل على تنميتها بالطر  املختلفة وهتدف إىل مجع مصادر امل واألكادمييةرئيسياً يف املنظومة 
عن طريق فهرستها وتصنيفها وترتيبها حىت يتم اسرتجاعها بأقصر وقت ممكن وتقدميها إىل منسويب اجلامعة من خالل 

ملصادر اإللكرتونية جمموعة من اخلدمات اإللكرتونية كخدمات ميكنة مكتبات اجلامعة ) فهرس املكتبة( وأنظمة البحث با
 و طلب الكتب املرجعية والكتب املساعدة للمقررات الدراسية من خالل عدة قنوات توفرها العمادة.

وستسعى عمادة شؤون املكتبات يف اجلامعة على التخطيط املستمر والعمل على توفري خدمات املعلومات يف مجيع 
 مع حاجات املستفيدين من خالل اإلمكانات املتاحة هلا.  يتناسب املكتبات التابعة هلا مبا
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 4 -(

 المحتوياتقائمة 

 الصفحة احملتويات م

 6 مقدمة 

 9 للعمادة اهليكل التنظيمي 

 10 حقائق وأرقام 

 11 عدد العاملني 

 13 التابعة للعمادة واملستفيدين وخدمات املستفيدين قائمة املكتبات 

 15 القيمو الرؤية والرسالة األهداف  

 19 منهجية إعداد اخلطة 

 20 فريق إعداد اخلطة 

 21 أدوات مجع املصادر 

 22 التحليل الرباعي 

 23 حتليل الفجوة 

 25 حتديد األولويات 

 26 حتديد عناصر التمويل 

 27 داءواألهداف واملشروعات ومؤشرات األمواءمة الرؤية والرسالة  

 37 التقييم ومتابعة التنفيذ واالستمرارية آليات 
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 5 -(

  المالحق 

 40 ( : اخلطة التنفيذية1ملحق رقم) 

 50 األداء( بطاقات مؤشرات 2ملحق رقم) 

 68 :خطة إدارة املخاطر( 3ملحق رقم) 

 73 ( :املخاطبات اإلدارية وحماضر اجللسات4ملحق رقم) 

 85 ات( :نتائج حتليل االستبان5ملحق رقم) 
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 6 -(

 -:مقدمةال

 ونشأتها نبذه عن عمادة شؤون المكتبات -

 
اجملاالت الثالثة: التعليم والبحث اجلوف مكتباهتا من أجل اإلسهام يف حتقيق أهداف اجلامعة يف  أنشأت جامعة      

العلمي وخدمة اجملتمع، حيث لدى  مكتبات اجلامعة دورًا أساسيا و رائدًا يف دعم العملية التعليمية، وجسرا للعبور بني 
الباحثني )الطالب/ـة واألستاذ ( واجملتمع، فاملكتبات باعتبارها املرجع الرئيسي للخدمات املعلوماتية والبحثية ملختلف 
وحدات وكليات اجلامعة، مبا تُقدمه من خدمات خمتلفة، باإلضافة لتوفريها مصادر املعرفة و أوعية للمعلومات للطالب 

 وعضو هيئة التدريس واجملتمع على حد سواء.
 

 نشأة العمادة:
(  21/39/1426)رقمشؤون املكتبات جبامعة اجلوف بقرار معايل وزير التعليم العايل  أنشئت عمادة      

العمادة فنيا وإداريًا على مجيع شؤون املكتبات  وأصبح ملكتبات اجلامعة كيان أكادميي، وتشرف .هـ25/06/1426تاريخ
باجلامعة، مبا تشتمل عليه من مكتبات مركزية وفرعية، باإلضافة إىل األقسام الفنية واإلدارية واخلدمات املساندة، كما أهنا 

شاركة فيها باملطبوعات اليت تصدرها اجلامعة، باإلضافة إىل متثيل اجلامعة على يف املسؤولة عن تنظيم معارض الكتب وامل
احملافل الثقافية سواء الوطنية واإلقليمية والعربية والدولية يف كافة املناسبات والفعاليات ذات العالقة بأنشطة املكتبات 

 وخدماهتا.
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 الهيكل التنظيمي للعمادة:
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 10 -(

 :وأرقام حقائق

 (1جدول رقم )

 بالعمادة أعداد وبيانات إحصائيةيوضح 

 مكتبات. 10 عدد املكتبات اليت أنشأهتا اجلامعة ◄

 عمادة شؤون املكتبات ◄
هـ تشرف على مجيع شؤون املكتبات وتعمل على  1426أُنشئت عام 

 حتقيق أهدافها.

 العدد احلايل ملكتبات اجلامعة ◄
مكتبات  5   للطالب مكتبات فرعية 4ركزية   املكتبة امل)مكتبات  10

 للطالبات(.

◄ 
العدد احلايل لوحدات وأقسام وفروع 

 العمادة
وحدات وقسم للعمليات الفنية واخلدمات املكتبية والشؤون اإلدارية 9

 واخلدمات املساندة.

وذوي اخلربة يف موظًفا وموظفة بعضهم من املتخصصني يف املكتبات،  22 العدد احلايل للعاملني ◄
 جمال املكتبات واخلربات املساعدة املعلوماتية والفنيني واإلداريني وغريهم.

 عنوانًا من الكتب العربية واألجنبية املطبوعة. 28363 عدد الكتب املقتناة مبكتبات اجلامعة ◄

 املطبوعة.نسخةمن الكتب العربية واألجنبية 203736  عدد النسخ املقتناة مبكتبات اجلامعة 

◄ 

عدد قواعد  -
املعلومات 
املشرتكة فيها 
 مكتبات اجلامعة

 قاعدة بيانات ببليوجرافية للنصوص الكاملة واملستخلصات. 186

 .( مستفيداً حسب تقدير سجالت الزيارة16306) املستفيدون من مكتبات اجلامعة سنوياً  ◄

◄ 
املساحة الكلية للمكتبات التابعة 

 مقعــداً للقراءة. 613مرتاً مربعاً، حتتـوي على حوايل  1795 لعمادة شؤون املكتبات



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 11 -(

◄ 
مجلة مقتنيات مكتبات اجلامعة من 

 عنوانًا تقع ما بني مطبوع و رقمي. 368768 أوعية املعلومات

 ساعات يوميا 8 ساعات العمل ◄
 

 -:العاملينعدد 

حيث يبلغ  واملعلوماتتضم عمادة شؤون املكتبات جمموعة من الكوادر بعضهم من املختصني يف جمال املكتبات 
مكتبات و بقية أقسام ووحدات عمادة  10( موظفًا وموظفة موزعني على 22عدد العاملني مبكتبات اجلامعة )

( ، كما 3املني غري السعوديني عددهم )( موظفاً وعدد الع18شؤون املكتبات. ويبلغ عدد العاملني السعوديني )
 (.2هو موضح جبدول)
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 12 -(

 (2رقم)جدول
 الفرعية والمكتبات والقاعات الوحدات في الموظفين أعداد يوضح

 
 

 

 

القسم/الوحدة/املكتبة  م
 اجملموع متعاقد سعودي الفرعية

 1 - 1 إدارة املكتبات  .1
 1 - 1 اخلدمات والصيانة  .2
املساندة اخلدمات   .3

 1 - 1 والنقل
تنمية اجملموعات   .4

 1 - 1 )التزويد(
تنظيم املواد )الفهرسة   .5

 1 1 - والتصنيف(
املكتبة  -اإلعارة   .6

 3 - 3 املركزية
 2 1 1 املكتبة الطبية  .7
مكتبة الطالبات   .8

 3 1 2 بسكاكا
مكتبة كلية العلوم   .9

 1 - 1 واآلداب بالقريات
مكتبة الطالبات   .10

 1 - 1 بالقريات
مكتبة كلية اجملتمع   .11

 1 - 1 بالقريات
مكتبة كلية العلوم   .12

 1 - 1 واآلداب بطربجل
مكتبة الطالبات   .13

 - - - بطربجل
اخلدمة املرجعية   .14

 2 1 1 واإلنرتنت
 1 - 1 التصوير العلمي  .15
 2 - 2 املطبعة   .16
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 13 -(

 :والمستفيدين منها وخدماتها شؤون المكتبات لعمادةبالمكتبات التابعة قائمة 

 املكتبة املركزية باملدينة اجلامعية. .1
 كلية الطب بسكاكا )طالب(.  -املكتبة الطبية .2
 كلية الطب بسكاكا )طالبات(.  -املكتبة الطبية .3
 اللقائط(.-مكتبة الطالبات بسكاكا )جممع كليات البنات  .4
 مكتبة كلية العلوم واآلداب بالقريات. .5
 القريات(.-بالقريات )جممع كليات البنات مكتبة الطالبات  .6
 مكتبة كلية اجملتمع بالقريات .7
 مكتبة كلية العلوم واآلداب بطربجل. .8
 طربجل(.-مكتبة الطالبات بطربجل )جممع كليات البنات  .9
 دومة اجلندل(.-مكتبة الطالبات بدومة اجلندل )جممع البنات  .10

 -:مستفيدين من المكتباتالفئات 

 المجتمع الداخلي -
 الطالب .1
 اعضاء هيئة التدريس .2
 طالب الدراسات العليا .3
 الباحثون .4
 املوظفون .5
 المجتمع الخارجي -

 يتمثل يف الباحثني من اجملتمع احمللي مبنطقة اجلوف.
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 14 -(

 خدمات المكتبات:

 االطالع الداخلي .1
  اإلعارة .2
 اخلدمات املرجعية واإلرشادية .3
 خدمة التصوير الرقمي .4
 اجلارية اإلحاطةخدمة  .5
 املعلومات عن طريق الربيد االلكرتوينخدمات طلب  .6
 خدمات االنرتنت .7
 خدمات املكتبة الرقمية)قواعد املعلومات( .8
 اخلدمات التدريبية للمستفيدين .9
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 15 -(

 -:الرؤية والرسالة والقيم واألهداف الخاصة بعمادة شؤون المكتبات

 :أواًل: الرؤية

ة ضمن نطاقها للمصادر التعليمي اً متميزاً مركز و ، اجلوف مبصاف املكتبات العاملية تكون مكتبات جامعة أن
 .احمللي واإلقليمي والدويل

 

 :ثانيا: الرسالة

عالية  العمل على جعل مكتبات اجلامعة كيانًا رائًدا يف تقدمي اخلدمات املعلوماتية بطابع رقمي وجودة  
مة لتصبح على نطا  املعلوماتية املقدوتوسيع اخلدمات  ،تعليم وإنتاج علمي مميزلتمكني اجلامعة من تقدمي 

وتشكيل مكتبات اجلامعة لتصبح مستودًعا معرفًيا يليب  ،دولًيا، من خالل تبين شراكات جمتمعيةأوسع حملًيا و 
 .خمتلف احتياجات اجملتمع البحثي

 

 للعمادة اإلستراتيجيةثالثاً: األهداف 

 .مكتبات اجلامعة ومصادر املعلومات فيهاالعمل وفق معايري اجلودة العاملية للمكتبات لتطوير  .1
دعم البحث العلمي من خالل توفري مصادر املعلومات العلمية واإلنسانية لألغراض التعليمية  .2

 . والبحثية وغريها للمستفيدين من املكتبات
 السعي دوماً حنو تفعيل االتفاقيات التبادلية العلمية والتدريبية واالقتصادية و تبادل خمتلف أوعية .3

 . املعلومات بني مكتبات اجلامعة واملكتبات األخرى و مراكز البحوث احمللية واإلقليمية
رفع املستوى املهين من خالل التدريب املستمر وتطوير قدرات منسويب شؤون املكتبات يف خمتلف  .4

 فروع وجماالت علم املكتبات واملعلومات.
 . وفعالة حتويل بيئة مكتبات جامعة اجلوف إىل بيئة رقمية سهلة .5
 املسامهة يف تنمية اجملتمع احمللي مبنطقة اجلوف من خالل تقدمي األنشطة واخلدمات. .6
 .للمستفيدين جعل مكتبات اجلامعة كياناً رائدا يف تقدمي اخلدمات املرجعية واملعلوماتية .7
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 المؤشرات التنفيذية األهداف اإلستراتيجية األهداف م

العاملية للمكتبات لتطوير وفق معايري اجلودة  العمل .1

 مكتبات اجلامعة ومصادر املعلومات فيها

حتديث نظام املكتبة 1-1
واإلحاطة اجلارية مبا ورد 
 حديثا من مصادر املعلومات

املزيد من  إنشاء 1-2
املكتبات الفرعية بالكليات، 
 .وتطوير املكتبات القائمة

العناوين  معدل 1-1-1
 املضافة للنظام. واألوعية

املكتبات  نسبة 1-2-1
الفرعية والتجهيزات واملرافق 

 األخرى

دعم البحث العلمي من خالل توفري مصادر  .2

املعلومات العلمية واإلنسانية لألغراض التعليمية 

 والبحثية وغريها للمستفيدين من املكتبات

توفري مصادر  2-1
املعلومات لدعم الربامج 
 التعليمية والبحثية باجلامعة.

البحث عن وسائل  2-2
لتزويد  إضافيةمتويل 

 املكتبات بالكتب

عدد عناوين  2-1-1
كتب يف املكتبة نسبة لعدد ال

 الطالب
مصادر  معدل 2-1-2

اليت مت  املعلومات الرقمية
 االشرتاك فيها

 معدل 2-1-3
االشرتاكات يف اجملالت 

 العلمية
معدل مصادر 2-2-1

بالنسبة  اإلضافيةالتمويل 
 كتباتمليزانية امل

السعي دوماً حنو تفعيل االتفاقيات التبادلية العلمية  .3
والتدريبية واالقتصادية وتبادل خمتلف أوعية املعلومات 

توقيع املزيد من 3-1
االتفاقيات مع املكتبات 

د االتفاقيات عد 3-1-1
 املوقعة
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بني مكتبات اجلامعة واملكتبات األخرى ومراكز 
 البحوث احمللية واإلقليمية

واجلهات األخرى ذات 
يف احتادات  الصلة والدخول

مكتبات خلفض تكاليف 
 االشرتاك

رفع املستوى املهين من خالل التدريب املستمر  .4
وتطوير قدرات منسويب شؤون املكتبات يف خمتلف 

 فروع وجماالت علم املكتبات واملعلومات.

تنمية املهارات املهنية 4-1
 لدى العاملني باملكتبات.

املكتبات  تعزيز 4-2
 بالقوى البشرية املؤهلة

وظفني معدل امل 4-1-1
 تلقوا دورات ختصصيةالذين 
نسبة اختصاصي  4-2-1

 عدد املكتبات إىلاملكتبات 
اجلوف إىل بيئة حتويل بيئة مكتبات جامعة  .1 .5

 . رقمية سهلة وفعال
 

مستودع رقمي  إنشاء 5-1
 لجامعةل
تطوير خدمات  5-2

املعلومات باملكتبات لتمكني 
 إىلاملستفيدين من الوصول 

 .مصادر املعلومات

اإلنتاج  نسبة5-1-1
 املتاح للجامعة الفكري

 للباحثني
 رضا املستفيدين 5-2-1

 عن خدمات املكتبة
 

املسامهة يف تنمية اجملتمع احمللي مبنطقة اجلوف من  .6

 خالل تقدمي األنشطة واخلدمات

تنظيم االستمرار يف  6-1
الكتاب السنوي  معرض

للجامعة، وتنظيم حماضرات 
 وندوات يف اجملتمع

املعارض عدد  6-1-1
اليت مت واألنشطة اجملتمعية 
 تنظيمها

أفراد  معدل 6-1-2
اجملتمع احمللي املستفيدين من 

 خدمات املكتبات
جعل مكتبات اجلامعة كيانًا رائدا يف تقدمي اخلدمات  .7

 املرجعية واملعلوماتية

تطوير برامج الوعي  7-1
املعلومايت للطالب وأعضاء 

 والباحثني هيئة التدريس
تنظيم فعاليات  7-2

 أروقةللطالب ضمن 
 املكتبة

املشاركني  نسبة 7-1-1
 يف برنامج الوعي املعلومايت

 والتهيئة اإلرشادية
 األنشطةعدد  7-2-1

 الالصفية
عدد أجهزة  7-3-1
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الستمرار يف إتاحة ا7-3
شبكة االنرتنت للمستفيدين 

 سلكيا والسلكيا
إتاحة ساعات  7-4

إضافية ضمن ساعات عمل 
 املكتبة
 

احلاسب املتوفرة لكل طالب 
 باملكتبة

رضا املستفيدين  7-3-2
 عن خدمات االنرتنت

تقومي املستفيدين  7-4-1
 املكتبة عمللساعات 

 

 :رابعاً: القيم

  محاية امللكية الفكريةاألمانة: بالعمل على. 
  :اإلسهام للوصول إىل جمتمع املعرفة املعرفة. 
 :بتطبيق معايري اجلودة يف أداء املكتبات واخلدمات فيها اجلودة. 
 من خالل تبين أفكار وتقنيات حديثة : اإليداع. 
 مع املكتبات و مراكز املعلومات األخرى. التواصل  :التعاون 
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 منهجية إعداد الخطة

بدأ العمل يف إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للعمادة بإصدار قرار من مدير إدارة العمادة بتشكيل جلنة هلذا 

الغرض حيث باشرت اللجنة املختصة أعماهلا باالطالع على اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة بغرض التعرف 

كما مشلت خطوات ة للعمادة،  على املوجهات العامة اليت جيب االلتزام هبا يف إعداد اخلطة اإلسرتاتيجي

 -ومنهجية اخلطة ما يلي:

 استخدام دليل إعداد اخلطط املعد من قبل مكتب التخطيط االسرتاتيجي باجلامعة. .1

االلتزام بالربنامج الزمين إلعداد اخلطط للكليات والعمادات املعتمد من مكتب التخطيط االسرتاتيجي  .2

 باجلامعة

يب اخلاص بالتدريب على إعداد اخلطط اإلسرتاتيجية املقدم من مكتب املشاركة يف حضور الربنامج التدري .3

 -التخطيط االسرتاتيجي باجلامعة والذي اشتمل على ورش عمل أسبوعية وبياهنا كاآليت:

 12/1/1439*الورشة األوىل: كانت حول التدريب على استخدام منوذج إعداد اخلطط وكانت بتاريخ:

 .19/1/1439إعداد الرؤية والرسالة والقيم واألهداف.بتاريخ: الورشة الثانية: كانت عن منهجية

 .26/1/1439( بتاريخ:SWOTالورشة الثالثة:كانت عن التحليل الرباعي )

 3/2/1439الورشة الرابعة:كانت حول حتليل الفجوة بتاريخ:

 12/2/1439الورشة اخلامسة:كانت عن حتديد األولويات بتاريخ:

 16/2/1439ءمة اخلطة مع خطة اجلامعة بتاريخ:الورشة السادسة:كانت عن موا

 24/2/1439الورشة السابعة:كانت عن كيفية إعداد اخلطة التنفيذية بتاريخ:
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بدأت اللجنة أعماهلا بإعداد رؤية، ورسالة، وأهداف العمادة وذلك  اعتمادا على  روية ورسالة       

وأهداف العمادة سابقا واليت كانت حباجة إىل وأهداف اجلامعة نفسها ورؤية واالستفادة من رؤية ورسالة 

تعديل حيث مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي املعتمد على االستبانة كأداة رئيسة جلمع البيانات يف 

وإتاحتها عرب موقع العمادة لإلجابة  Google formإعداد هذه اخلطة حيث مت  تصميم استبانه على 

سات للعصف الذهين لكل من موظفي العمادة والطالب وأعضاء هيئة عليها كما قامت اللجنة بتنظيم جل

 التدريس باجلامعة و عقدت ورشة باملكتبة املركزية ملناقشة الرؤية والرسالة والقيم واألهداف.

( عضوًا من طالب وأعضاء هيئة تدريس وموظفني وأعضاء من خارج اجلامعة 119بلغ عدد املشاركني )

أيضاً واليت ساعدت يف إعداد رؤية  Googleحيث مت حتليل االستبيانات واحلصول على النتائج عن طريق 

واخلارجية  عمل التحليل الرباعي للبيئة الداخليةكما مت ورسالة وقيم وأهداف العمادة اجلديدة.

(SWOTأي نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات)  بغرض التعرف على نقاط القوة  لتعظيمها

وإتاحتها  Google formعلى بانة بدأ العمل فيه بإعداد االست ونقاط الضعف لتالفيها ومعاجلتها حيث

 .عرب موقع العمادة

 

 :فريق إعداد الخطة

 مدير إدارة عمادة شؤون املكتبات.                                 .1
 الدكتور/ مزمل عباس النصري.                                   .2
 األستاذ/ باسم عبد العزيز الدرعان.                                .3
 الدكتورة/ مروة السيد سعيد حسن.                              .4
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 ذة/  أمساء عبد اهلل اخلالدي.                               األستا .5
 األستاذ/ أمني عطا اهلل اجلويف.  .6
 العمري)طالب(بن محزة أمحد  .7
 نداء الشمري)طالب(بن أمحد  .8

   

 :أدوات ومصادر جمع البيانات

اهليئة  وأعضاءمع بعض الطالب  هذه اخلطة يف االستبانة واملقابالت إلعدادمتثلت أدوات مجع البيانات 

 .، وجلسات العصف الذهينالتدريسية واملوظفني
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 SWOTالتحليل الرباعي 

(أي SWOTكجزء من متطلبات اخلطة أيضا فقد مت عمل التحليل الرباعي للبيئة الداخلية واخلارجية )

بغرض التعرف على نقاط القوة  لتعظيمها ونقاط الضعف القوة والضعف والفرص والتهديدات نقاط 

وإتاحتها عرب موقع  Google formلتالفيها ومعاجلتها حيث بدأ العمل فيه بإعداد االستالنة على 

( عضوًا من طالب وأعضاء هيئة تدريس وموظفني 21العمادة لإلجابة عليها حيث بلغ عدد املشاركني)

أيضاً  Googleل االستبيانات واحلصول على النتائج عن طريق وأعضاء من خارج اجلامعة ومت حتلي

 .(5( والتهديدات)6( والفرص )6(، ونقاط الضعف)9القوة )حيث بلغت نقاط 

 البيئة الداخلية

 نقاط القوة:

الفهرس اآليل املتاح للجميع  عرب  .1
 .onlineاإلنرتنت 

2. User Orientation  برنامج الطلبة
 اجلدد.

 العاملني.توفر اخلربات بني  .3
 برنامج الوعي املعلومايت. .4

االشرتاك مبصادر املعلومات مع أهم 
 الناشرين.

 اخلدمات اإللكرتونية. .5
 املرافق والتجهيزات .6
 املساواة يف صالحية الوصول للمعلومات. .7
االتفاقيات املوقعة مع أهم املكتبات على  .8

 املستوى احمللي.
 املكتبات تتبع تصنيف موحد وعاملي. .9

 نقاط الضعف:
تفاوت القدرات بني  .1

 فروع املكتبات.
نقص أعداد القوى البشرية  .2

املتخصصة العاملة 
 باملكتبات.

قلة برامج التدريب  .3
 املتخصصة.

موقع املكتبة بعيد عن  .4
 الكليات.

ضعف املخصصات املالية  .5
 لتنمية جمموعات املكتبات.

ساعات فتح املكتبات غري   .6
 .كافية
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 البيئة اخلارجية

 الفرص:

املتاحة باملكتبات  اإلمكاناتمن االستفادة  .1
 احمللي. علتوفري املعلومات للمجتم

 االهتمام باحلفظ الرقمي. .2
 التعاون مع مراكز البحوث احمللية واإلقليمية. .3
زيادة االهتمام باملنح و اإلهداء والوقف  .4

 لتنمية جمموعات املكتبة.

 التهديدات:

 اخنفاض الدعم املايل. .1
ارتفاع تكاليف االشرتاك يف  .2

 املصادر الرقمية.
التأخر يف تأمني طلبيات  .3

الكتب من قبل الناشرين 
 واملوردين.

 
 

 اإلستراتيجية في ضوء معايير االعتماد( تحليل الفجوة )بين الوضع الحالي واألهداف

 الفجوة

واإلحاطة اجلارية مبا ورد حديثا من مصادر  املستمر تحديثللنظام املكتبة حاجة  .1
 املعلومات

 .تطوير املكتبات القائمةل واحلاجةنقص املكتبات الفرعية بالكليات،  .2
 لدعم الربامج التعليمية والبحثية باجلامعة. مصادر املعلومات النقص يف .3
 لتزويد املكتبات بالكتب  إضافيةالبحث عن وسائل متويل  .4
 االتفاقيات مع املكتبات واجلهات األخرى ذات الصلة قلة  .5
 تنمية املهارات املهنية لدى العاملني باملكتبات.املتاحة لقلة الفرص  .6
 املكتباتب القوى البشرية املؤهلة النقص يف .7
 إلتاحة االنتاج الفكري للطالب وأعضاء هيئة التدريس رقميالستودع غياب امل .8
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 جلامعةومطبوعات ا
الوصول اىل املعلومات باملكتبات لتمكني املستفيدين من تطوير خدمات احلاجة اىل  .9

 .مصادر املعلومات
 والربامج املصاحبة لهتنظيم معرض  الكتاب السنوي للجامعة،   إىلاحلاجة  .10
برامج الوعي املعلومايت للطالب وأعضاء الستمرار  املتاحة اإلمكاناتنقص  .11

 هيئة التدريس
  الالصفية األنشطةقلة  .12
 تاحة شبكة االنرتنت للمستفيدين سلكيا والسلكيااحلاجة إل .13
  ساعات عمل املكتبة. قلة .14
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 (في ضوء الوزن النسبي لعناصر المصفوفة واإلمكانات المتاحةتحديد األولويات )

 

 من مصادر املعلومات حتديث نظام املكتبة واإلحاطة اجلارية مبا ورد حديثاً 1-1
 .املزيد من املكتبات الفرعية بالكليات، وتطوير املكتبات القائمة إنشاء 1-2
 توفري مصادر املعلومات املطبوعة وااللكرتونية لدعم الربامج التعليمية والبحثية باجلامعة. 2-1
 لتزويد املكتبات بالكتب  إضافيةالبحث عن وسائل متويل  2-2
واجلهات األخرى ذات الصلة والدخول يف توقيع املزيد من االتفاقيات مع املكتبات 3-1

 احتادات مكتبات خلفض تكاليف االشرتاك
 تنمية املهارات املهنية لدى العاملني باملكتبات.4-1
 تعزير املكتبات بالقوى البشرية املؤهلة 4-2
 لجامعةلانشاء مستودع رقمي  5-1
مصادر  إىلاملعلومات باملكتبات لتمكني املستفيدين من الوصول تطوير خدمات  5-2

 .املعلومات
الكتاب السنوي للجامعة، وتنظيم حماضرات وندوات يف  تنظيم معرضاالستمرار يف  6-1

 اجملتمع
 تطوير برامج الوعي املعلومايت للطالب وأعضاء هيئة التدريس 7-1
 
 املكتبة  أروقةتنظيم فعاليات للطالب ضمن  7-2
 والسلكياً  الستمرار يف إتاحة شبكة االنرتنت للمستفيدين سلكياً ا7-3
 إتاحة ساعات إضافية ضمن ساعات عمل املكتبة. 7-4
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 :تحديد مصادر التمويل)أساسية واحتياطية(

 ساسيةمصادر التمويل األ أواًل:
 لمكتبات من قبل اجلامعةاحملددة ل يزانيةامل

 التمويل االحتياطيةثانياً: مصادر 
 إتاحة االشرتاك املدفوع لغري منسويب اجلامعة لالستفادة من خدمات املكتبات )احتياطية(.  -
 .اإلعارةتفعيل نظام الغرامات املالية يف  -
 الدخول يف شركات مع احتادات املكتبات. -
 خدمات ألفراد اجملتمع احمللي مدفوعة القيمة. -
داء أو اهلبات اليت ترد للجامعة من عناوين وفق األنظمة واللوائح إجياد طر  تزويد سواء باملنح واإله -

 )أساسية(.

 تأجري وتشغيل مواقع خدمية داخل املكتبات )كمراكز التصوير( وغريها )أساسية(. -
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 األداء ومؤشراتمشروعات الو  هدافاألرسالة و الرؤية و ال وائمة م

 الموائمة عمادة شؤون المكتبات الجامعة 

 الرؤية

تصبح جامعة  أن
اجلوف صرحاً علمياً 

 :مرموقاً 
حمفزاً لإلبداع   .1

يف التعليم والبحث 
 العلمي

تضم كوادر  .2
وكفاءات علمية 
 وحبثية عاملية

متتلك مراكز  .3
 أحباث عالية اجلودة

تسهم يف رفع  .4
اإلنتاجية الزراعية يف 
 منطقة اجلوف

للوصول اىل  .5
منتجات صناعية 

 وطبيةوغذائية 
لديها برامج  .6

 نوعية
خترج قيادات .7

 جمتمعية مؤهلة
موائمة . 8

الحتياجات سو  

 تكون مكتبات جامعة أن
اجلوف مبصاف املكتبات 

للمصادر  اً متميزاً مركز ، و العاملية
احمللي ة ضمن نطاقها التعليمي

 واإلقليمي والدويل

 
اجلامعة يف رؤيتها تسعى للريادة 

مكانة عالية بني واحلصول على 
وجاء يف رؤية عمادة  ،اجلامعات

شؤون املكتبات بسعيها ألن 
تتبوأ مرتبة تليق هبا من بني 
مثيالهتا من مراكز ومصادر 

، باإلضافة أن املعلومات األخرى
اجلامعة تسعى ألن تكون حمفزا 
لإلبداع والتعليم والبحث 

العلمي، وتتماشى رؤية عمادة 
 شؤون املكتبات بتحقيق تلك
الرؤية من خالل رؤيتها بأن 
تكون يف املقدمة من خالل  
املصادر التعليمية اليت توفرها 
 ملختلف جماالت البحث العلمي



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 28 -(

 العمل
 
 

 الرسالة

 
تقدمي خمرجات 

علمية وحبثية متميزة 
 لتنمية اجملتمع

العمل على جعل مكتبات 
اجلامعة كيانًا رائًدا يف تقدمي 
اخلدمات املعلوماتية بطابع 

عالية لتمكني ة رقمي وجود
تعليم وإنتاج  اجلامعة من تقدمي

وتوسيع اخلدمات  ،علمي مميز
املعلوماتية املقدمة لتصبح على 
نطا  أوسع حملًيا ودولًيا، من 
 ،خالل تبين شراكات جمتمعية
وتشكيل مكتبات اجلامعة 
لتصبح مستودًعا معرفًيا يليب 
خمتلف احتياجات اجملتمع 

 البحثي

بأن تعمل  اجلامعة جاء يف رسالة
اجلامعة على تقدمي خمرجات 
علمية وحبثية متميزة لتنمية 

اجملتمع، وبالتزامن مع ذلك جاء 
يف رسالة عمادة شؤون املكتبات 
بأهنا تعمل من خالل تبنيها 
لشراكات جمتمعية وجتعل 

مكتباهتا مستودعاً معرفياً لتلبية 
اجملتمع  تاحتياجاخمتلف 

 البحثي

 األهداف
 اإلستراتيجية

أن تصبح جامعة  .1
اجلوف ضمن أفضل 
 مائيت جامعة عاملية

أن تكون ضمن   .2
اجلامعات اخلمس 
األوائل عاملياً يف 

أحباث وصناعة املواد 
 الغذائية

أن تساهم   .3
بفاعلية يف بناء 

العمل وفق معايري  .1
اجلودة العاملية 

للمكتبات لتطوير 
مكتبات اجلامعة 

ومصادر املعلومات 
 . فيها

دعم البحث العلمي  .2
من خالل توفري 

مصادر املعلومات 
العلمية واإلنسانية 

األهداف اليت وضعتها عمادة 
تعمل باملشاركة شؤون املكتبات 

ألهداف اليت وضعتها مع ا
من خالل رغبة اجلامعة  اجلامعة

يف بناء االقتصاد املعريف وتعمل 
عمادة شؤون املكتبات من 

 اقتصاددعم خالل أهدافها على 
املعرفة من خالل توفريها ألهم 
مصادر املعلومات العلمية 
واإلنسانية سواء لألغراض 
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 االقتصاد املعريف
 

لألغراض التعليمية 
والبحثية وغريها 
للمستفيدين من 

 . املكتبات
السعي دوماً حنو  .3

تفعيل االتفاقيات 
التبادلية العلمية 

والتدريبية واالقتصادية 
و تبادل خمتلف أوعية 

املعلومات بني 
مكتبات اجلامعة 

املكتبات األخرى و و 
مراكز البحوث احمللية 

 . واإلقليمية
رفع املستوى املهين  .4

من خالل التدريب 
املستمر وتطوير 

قدرات منسويب شؤون 
املكتبات يف خمتلف 
فروع وجماالت علم 
 املكتبات واملعلومات.

حتويل بيئة مكتبات  .5
جامعة اجلوف إىل 
بيئة رقمية سهلة 

 . وفعالة
املسامهة يف تنمية اجملتمع .6

 التعليمية أو البحثية منها.
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احمللي مبنطقة اجلوف من خالل 
 تقدمي األنشطة واخلدمات.

 األهداف
 التنفيذية

تطبيق  4-1هـ
معايري اجلودة 
الشاملة يف مجيع 
 قطاعات اجلامعة

 

حتديث نظام املكتبة 1-1
واإلحاطة اجلارية مبا ورد 

 املعلوماتحديثا من مصادر 
توفري مصادر املعلومات  2-1

يمية والبحثية لدعم الربامج التعل
 باجلامعة

توقيع املزيد من 3-1
االتفاقيات مع املكتبات 

واجلهات األخرى ذات الصلة 
دات مكتبات والدخول يف احتا

 خلفض تكاليف االشرتاك
املكتبات بالقوى  تعزيز 4-2

 البشرية املؤهلة
تطوير خدمات  5-2

املعلومات باملكتبات لتمكني 
 إىلاملستفيدين من الوصول 

 مصادر املعلومات
تطوير برامج الوعي  7-1

املعلومايت للطالب وأعضاء 
 هيئة التدريس

إتاحة ساعات إضافية  7-4
 املكتبةضمن ساعات عمل 

أهداف العمادة التنفيذية حتقق 
 أهداف اجلامعة

ردم الفجوة  6-1هـ
عتمادات بني اإل

البحث عن وسائل  2-2
متويل إضافية لتزويد املكتبات 
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املالية واحتياجات 
 ومتطلبات اجلامعة

 مبصادر املعلومات

اكمال مباين 7-1هـ
الكليات والعمادات 

 املستقلة

املزيد من  إنشاء 1-2
املكتبات الفرعية بالكليات، 
 وتطوير املكتبات القائمة

تغطية مجيع 8-1هـ
 مرافق اجلامعة بشبكة

 االنرتنت

الستمرار يف إتاحة ا7-3
شبكة االنرتنت للمستفيدين 

 سلكيا والسلكيا
 

توفر السكن 9-1هـ
واخلدمات الصحية 
والرياضية والرتفيهية 
املالئمة ألعضاء 
هيئة التدريس 

وطالب وطالبات 
 اجلامعة

 
تنظيم فعاليات للطالب  7-2

 املكتبة أروقةضمن 

 7-2هـ
%( من 20حضور)

اعضاء هيئة التدريس 
ومنسويب اجلامعة 
لدورة واحدة على 

يف تطوير  األقل
 القدرات سنوياً 

تنمية املهارات املهنية 4-1
 لدى العاملني باملكتبات

إنتاج علمي 3-3هـ
واحد على األقل 
لكل عضو هيئة 

شاء مستودع رقمي إن 5-1
 لجامعةل
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تدريس سنويا 
)األورا  العلمية، 
الرتمجة، تأليف 

 الكتب(
تشجيع 6-4ه

أعضاء هيئة 
التدريس واملوظفني 
على املشاركة يف 
 األنشطة اجملتمعية

تنظيم االستمرار يف  6-1
معرض الكتاب السنوي 

للجامعة، وتنظيم حماضرات 
 وندوات يف اجملتمع

مصادر  2-2-1 المشروعات
 التعلم
 

 تطوير اإلجراءات الفنية1-1-1
 التزويد 2-1-1

تطوير املكتبة الرقمية  2-1-2
 للجامعة

يف  االشرتاكتطوير  2-1-3
 اجملالت العلمية

 التعاون اتفاقيات 3-1-1
تطوير خدمات  5-2-1

 املعلومات

مشروعات العمادة تتسق مع 
  مشروعات اجلامعة

تطوير  1-5-1
 عمليات التوظيف

تطوير  2-5-1
 أداء منسويب اجلامعة

 تنمية املوارد البشرية 4-2-1
 تدريب منسويب العمادة 4-1-1

تنمية 1-7-1
املوارد املالية من 
 العملية التعليمية

تنمية املوارد املالية  2-2-1
 للعمادة

يف  تطوير البنية التحتية1-2-1توظيف  1-8-1
 املكتبات
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البنية التحتية خلدمة 
 منسويب اجلامعة

اخلدمات  1-9-2
 التقنيةوالتجهيزات 

تطوير اخلدمات  4-3-1
 والتجهيزات التقنية

التوسع  1-10-4
يف األنشطة 
 الالصفية

تطوير األنشطة  3-6-1
 الالصفية

اإلنتاج  3-2-1
 العلمي

املستودع الرقمي  5-1-1
 ملطبوعات اجلامعة

توسيع 4-6-1
وتطوير املشاركة 

 اجملتمعية

اخلدمات واألنشطة  6-1-1
 اجملتمعية

مؤشرات 
 األداء

عدد  1-2-5
عناوين الكتب يف 
املكتبة نسبة لعدد 

 (.25الطالب)%
عدد  1-2-6

االشرتاكات يف 
 املصادر على شبكة
االنرتنت نسبة لعدد 

 وجودةالربامج امل
(25.)% 
عدد  1-2-7

يف  اتاالشرتاك
الدوريات نسبة لعدد 

الربامج 

نسبة عناوين الكتب  2-1-1
 نسبة لعدد الطالبباملكتبة 
عدد مصادر  2-1-2

ة اليت مت املعلومات الرقمي
 فيها شرتاكاال

 شرتاكاتاالعدد  2-1-3
 يف اجملالت العلمية

 
 
 

مؤشرات العمادة تالءم مؤشرات 
 اجلامعة
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 %(25املطروحة)
 

تقييم  1-2-8 
الطالب خلدمات 

 %(25) املكتبة

عن  رضا املستفيدين 5-2-1
 خدمات املكتبة

عدد املشاركني يف  7-1-1
والتهيئة  برنامج الوعي املعلومايت
 اإلرشادية

تقومي املستفيدين  7-4-1
 املكتبة عمللساعات 

 

معدل 1-4-14
املوظفني يف اجلامعة 
الذين حيملون 
مؤهالت فو  

 %(12.5الثانوية)

نسبة اختصاصي  4-2-1
 املكتبات إىل عدد املكتبات

العائد  1-6-6
املايل من الوقف 

مليون  10يالعلم
هناية لاير 
 %(25اخلطة)

معدل مصادر  2-2-1
بالنسبة  اإلضافيةالتمويل 

 مليزانية املكتبات
 

 نسبة ما 1-7-2
مت إنفاقه لتطوير 
 إيلاملباين واملنشات 
امليزانية الكلية 

 %(50للجامعة)

عدد املكتبات  1-2-1
الفرعية والتجهيزات واملرافق 

 األخرى

مستوى 1-8-2
رضا أعضاء هيئة 

رضا املستفيدين عن  7-3-2
 نرتنتخدمات اإل
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التدريس واملوظفني 
والطالب عن 

 اإللكرتونيةاخلدمات 
 %(50)املقدمة

عدد  1-8-4
األجهزة املتوفرة لكل 

 %(16.67طالب)

عدد أجهزة احلاسب  7-3-1
 املتوفرة لكل طالب باملكتبة

نسبة  1-9-6
اعضاء هيئة التدريس 
والطالب والطالبات 
املشاركني يف أنشطة 

اجلامعة 
 %(50الالصفية)

عدد األنشطة  7-2-1
 الالصفية

الرضا عن  2-7-2
أداء 
 %(50اإلداريني)

معدل املوظفني  4-1-1
 الذين تلقوا دورات ختصصية

عدد  3-3-2
أورا  العمل أو 
التقارير املقدمة 
للمؤمترات خالل 
السنة املاضية لكل 
من اعضاء هيئة 

كامل   التدريس بدوام
 أو ما
 %(20يعادله)

عدد اإلنتاج الفكري  5-1-1
 للباحثني املتاح

 واألوعيةعدد العناوين  1-1-1 -
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 املضافة للنظام
 االتفاقياتعدد  3-1-1 -

 املوقعة
أفراد اجملتمع عدد  6-1-2 -

احمللي املستفيدين من خدمات 
 املكتبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 37 -(

 واالستمرارية يم ومتابعة التنفيذآليات التقي

 هـ 1439 لعمادة شؤون المكتباتمنظومة متابعة أنشطة الخطة التنفيذية 

  

األنشطة الرئيسية المستهدف  المخرجات
 تنفيذها

آلية 
 المتابعة

توقيت 
 المتابعة

ما تم 
 تنفيذه

 األدلة والشواهد
ما لم 
يتم 
 تنفيذه

 مبررات عدم التنفيذ
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 38 -(

 منظومة متابعة مؤشرات أداء الخطة التنفيذية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلية القياس المستهدفمؤشرات األساس في الوضع  مؤشرات األساس في الوضع الحالي المخرجات
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 39 -(

 

 

 

 

 

 المــــــالحـق
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 40 -(

 لخطة التنفيذية: (1ملحق رقم)

 .(:العمل وفق معايري اجلودة العاملية للمكتبات لتطوير مكتبات اجلامعة ومصادر املعلومات فيها1اهلدف االسرتاتيجي)
األهداف 
 اإلجرائية

مسؤول  األنشطة املخرجات
 التنفيذ

 مسؤول
 املتابعة

 مؤشرات األداء الفرتة الزمنية امليزانية
 هناية بداية

حتديث 1-1هـ
نظام املكتبة 
واإلحاطة 

اجلارية مبا ورد 
حديثا من 
مصادر 
 املعلومات

فهرس .1
آيل حمدث 
 ومتاح

 اإلحاطة.2
 اجلارية
 

 اإلعدادأ.
الفين 
ملصادر 
املعلومات 
 اجلديدة

توزيع ب.
 األوعية.

مسؤول 
الفهرسة 
 بالعمادة
 

رئيس 
أمناء 
 املكتبات

500000 
 لاير

2018 2022 1-1-1 
العناوين  معدل

واألوعية 
املضافة لنظام 

 .املكتبة

 

 .(:العمل وفق معايري اجلودة العاملية للمكتبات لتطوير مكتبات اجلامعة ومصادر املعلومات فيها1اهلدف االسرتاتيجي)
األهداف 
 اإلجرائية

مسؤول  األنشطة املخرجات
 التنفيذ

 مسؤول
 املتابعة

 مؤشرات األداء الفرتة الزمنية امليزانية
 هناية بداية

 2-1هـ
 إنشاء

املزيد من 
املكتبات 
الفرعية 
بالكليات، 
وتطوير 
املكتبات 
 .القائمة

.مكتبة 1
 يف كل كلية

. مزيد من 2
منافذ تقدمي 
 اخلدمة

 أ. خماطبات
ب. 
 جتهيزات
 مباين

ج. شراء  
 كتب

عميد 
 املكتبات

مدير 
 اإلدارة

300000 
 لاير

2018 2022 1-2-1 
املكتبات  نسبة

الفرعية 
والتجهيزات 
واملرافق 
 األخرى
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 41 -(

دعم البحث العلمي من خالل توفري مصادر املعلومات العلمية واإلنسانية لألغراض التعليمية والبحثية (:2اهلدف االسرتاتيجي)
 ؤ وغريها للمستفيدين من املكتبات

األهداف 
 اإلجرائية

مسؤول  األنشطة املخرجات
 التنفيذ

 مسؤول
 املتابعة

 مؤشرات األداء الفرتة الزمنية امليزانية
 هناية بداية

توفري 1-2ه
مصادر 

املعلومات لدعم 
الربامج التعليمية 
والبحثية 
 باجلامعة.

.تلبية 1
احتياجات 
الربامج 
 التعليمية

.دعم 2
البحث 
 العلمي

 أ. شراء
ب. 

 هداءإ
ج. 
 تبادل

رئيس 
قسم 
 التزويد

عميد 
 املكتبات

8250000 
 لاير

عدد  2-1-1 2022 2018
عناوين الكتب يف 
املكتبة نسبة لعدد 

 .باجلامعة الطالب
 معدل 2-1-2

مصادر املعلومات 
الرقمية اليت مت 
 االشرتاك فيها

 معدل 2-1-3
االشرتاكات يف 
 اجملالت العلمية
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 42 -(

العلمية واإلنسانية لألغراض التعليمية دعم البحث العلمي من خالل توفري مصادر املعلومات (:2اهلدف االسرتاتيجي)
 . والبحثية وغريها للمستفيدين من املكتبات

األهداف 
 اإلجرائية

مسؤول  األنشطة املخرجات
 التنفيذ

 مسؤول
 املتابعة

 مؤشرات األداء الفرتة الزمنية امليزانية
 هناية بداية

 2-2ه
البحث 
عن 
وسائل 
متويل 
  إضافية
لتزويد 
املكتبات 
 بالكتب

توفر .1
 ميزانية كافية

 .توفري2
بعض 
 اخلدمات
 مبقابل مايل
 

 أ.خماطبات
شراء ب.
 أجهزة
 ج.

غرامات 
 مالية

قسم 
خدمات 
 املعلومات

عميد 
 املكتبات

- 2018 2022 2-2-
معدل 1

مصادر 
التمويل 
 اإلضافية

بالنسبة مليزانية 
 املكتبات

 

السعي دوماً حنو تفعيل االتفاقيات التبادلية العلمية والتدريبية واالقتصادية و تبادل خمتلف (:3اهلدف االسرتاتيجي)
 .أوعية املعلومات بني مكتبات اجلامعة واملكتبات األخرى و مراكز البحوث احمللية واإلقليمية 

األهداف 
 اإلجرائية

مسؤول  األنشطة املخرجات
 التنفيذ

 مسؤول
 املتابعة

مؤشرات  الفرتة الزمنية امليزانية
 هناية بداية األداء

توقيع 1 -3ه
املزيد من 

االتفاقيات مع 
املكتبات 
واجلهات 

األخرى ذات 
الصلة والدخول 

توفري .1
 وإتاحة
عدد ال 
حمدود من 
مصادر 
 املعلومات

خفض .2

 خماطباتأ.
 توقيعب.

 اتفاقيات
ج. 

االشرتاكات 
يف قواعد 
 املعلومات

رئيس 
قسم 
 التزويد
 

عميد 
 املكتبات

- 2018 2022 3-1-1 
عدد 

االتفاقيات 
 املوقعة.
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 43 -(

يف احتادات 
مكتبات خلفض 
تكاليف 
 االشرتاك.

 التكاليف
 

 
 
 

 

رفع املستوى املهين من خالل التدريب املستمر وتطوير قدرات منسويب شؤون املكتبات يف (:4اهلدف االسرتاتيجي)
 .علوماتخمتلف فروع وجماالت علم املكتبات وامل

األهداف 
 اإلجرائية

مسؤول  األنشطة املخرجات
 التنفيذ

 مسؤول
 املتابعة

مؤشرات  الفرتة الزمنية امليزانية
 هناية بداية األداء

تنمية 1-4ه
املهارات املهنية 
لدى العاملني 
 باملكتبات.

موظفون .1
مدربون يف 
 أعمال
 املكتبات

تقدمي .2
اخلدمات 
بالشكل 
 املطلوب

 خماطباتأ.
 ترشيحاتب.

ج. متابعة 
 إعالنات
الدورات 
 التدريبية

شؤون 
 املوظفني
 

مدير 
 اإلدارة

- 2018 2022 4-1-1 
معدل 
املوظفني 
الذين تلقوا 
دورات 
 ختصصية

 

 

 

 

رفع املستوى املهين من خالل التدريب املستمر وتطوير قدرات منسويب شؤون املكتبات يف (:4اهلدف االسرتاتيجي)
 .علوماتعلم املكتبات واملخمتلف فروع وجماالت 
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 44 -(

األهداف 
 اإلجرائية

مسؤول  األنشطة املخرجات
 التنفيذ

 مسؤول
 املتابعة

مؤشرات  الفرتة الزمنية امليزانية
 هناية بداية األداء

 2-4ه
 تعزيز

املكتبات 
بالقوى 
البشرية 
 املؤهلة

.توفر 1
عدد كاف 
من 

املتخصصني 
 باملكتبات

.تقدمي 2
اخلدمات 
بالشكل 
 املطلوب

 أ.خماطبات
 ب.ترشيحات

ج. 
مسابقات 
 وظيفية
 د.توظيف

شؤون 
 املوظفني
 

مدير 
 اإلدارة

- 2018 2022 4-2-1 
نسبة 

اختصاصي 
 إىلاملكتبات 

 عدد املكتبات

 

  حتويل بيئة مكتبات جامعة اجلوف إىل بيئة رقمية سهلة وفعالة (:5اهلدف االسرتاتيجي)
األهداف 
 اإلجرائية

مسؤول  األنشطة املخرجات
 التنفيذ

 مسؤول
 املتابعة

 مؤشرات األداء الفرتة الزمنية امليزانية
 هناية بداية

 1-5ه
 إنشاء

مستودع 
رقمي 

 لجامعةل

. إتاحة 1
 اإلنتاج
الفكري 
 للباحثني

 
 
 

 أ.خماطبات
ب. اختيار 

 النظام 
 إدارةج. 
 النظام

مسؤول 
 التقنية
 
 
 
 

مدير 
 اإلدارة

 
 
 
 
 
 
 
 

250000 
 لاير

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-1-1 
اإلنتاج  نسبة

الفكري 
 املتاحللجامعة 

 للباحثني
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 45 -(

 

 حتويل بيئة مكتبات جامعة اجلوف إىل بيئة رقمية سهلة وفعالة (:5اهلدف االسرتاتيجي)
األهداف 
 اإلجرائية

مسؤول  األنشطة املخرجات
 التنفيذ

 مسؤول
 املتابعة

مؤشرات  الفرتة الزمنية امليزانية
 هناية بداية األداء

 2-5ه
تطوير 

خدمات 
املعلومات 
باملكتبات 
لتمكني 

املستفيدين 
من 

الوصول 
اىل 

مصادر 
 .املعلومات

.دعم 1
الربامج 
 التعليمية

. دعم 2
البحث 
 العلمي
 

أ.تدريب 
 أخصائي
 املعلومات

ب. تدريب 
 املستفيدين

 إتاحةج. 
مصادر 

املعلومات 
، خدمة إعارة)

 مرجعية...اخل(

رئيس 
قسم 

خدمات 
 املعلومات

عميد 
 املكتبات

- 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-2-1 
رضا 

 املستفيدين
عن خدمات 
 املكتبة.
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 46 -(

 املسامهة يف تنمية اجملتمع احمللي مبنطقة اجلوف من خالل تقدمي األنشطة واخلدمات (:6اهلدف االسرتاتيجي)
 

األهداف 
 اإلجرائية

 مسؤول األنشطة املخرجات
 التنفيذ

 مسؤول
 املتابعة

 مؤشرات األداء الفرتة الزمنية امليزانية
 هناية بداية

 1-6ه
االستمرار 

تنظيم يف 
معرض 
الكتاب 
السنوي 
للجامعة، 
وتنظيم 
حماضرات 
وندوات 
 يف اجملتمع

تثقيف .1
اجملتمع 
 .احمللي
ربط . 2

اجملتمع 
احمللي 
 باجلامعة
 

 خماطباتأ.
تنظيم ب. 

 .معارض
الربامج ج. 

 املصاحبة

مدير 
 اإلدارة
 

عميد 
 املكتبات
 

عدد  6-1-1 2022 2018 -
املعارض 
واألنشطة 

اليت مت اجملتمعية 
 تنظيمها

6-1-2 
أفراد  معدل

اجملتمع احمللي 
املستفيدين من 
خدمات 
 املكتبات
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 47 -(

 واخلدمات املرجعية واملعلوماتية األنشطة: جعل مكتبات اجلامعة كياناً رائدا يف تقدمي (7اهلدف االسرتاتيجي)
 

األهداف 
 اإلجرائية

مسؤول  األنشطة املخرجات
 التنفيذ

 مسؤول
 املتابعة

مؤشرات  الفرتة الزمنية امليزانية
 هناية بداية األداء

 1-7ه
تطوير 
برامج 
الوعي 
املعلوما
يت 

للطالب 
وأعضاء 
هيئة 
 التدريس

 

جمتمع  .1
مستفيدين 
ميتلكون 
مهارات 
البحث 
عن 

 املعلومات

 خماطباتأ.
 

برامج ب. 
 تدريبية

اختصاصي 
 التدريب
 

رئيس 
امناء 
 املكتبات
 

500000 
 لاير

2018 2022 7-1-1 
 نسبة

املشاركني 
يف برنامج 
الوعي 
املعلومايت 
والتهيئة 
 اإلرشادية

 

 رائدا يف تقدمي االنشطة واخلدمات املرجعية واملعلوماتية: جعل مكتبات اجلامعة كياناً (7اهلدف االسرتاتيجي)
 

األهداف 
 اإلجرائية

مسؤول  األنشطة املخرجات
 التنفيذ

 مسؤول
 املتابعة

مؤشرات  الفرتة الزمنية امليزانية
 هناية بداية األداء

 2-7ه
تنظيم 
فعاليات 
للطالب 
ضمن 

 أنشطة.1
 الصفية
 

 أ.خماطبات
 أنشطةب. 

 طالبية
 

نادي 
 القراءة/
 أمناء
 املكتبات

مرشدو 
 النشاط

250000 
 لاير

2018 2022 7-2-1 
 األنشطةعدد 

 الالصفية 
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 48 -(

 أروقة
 املكتبة 

 

 واخلدمات املرجعية واملعلوماتية األنشطة: جعل مكتبات اجلامعة كياناً رائدا يف تقدمي (7اهلدف االسرتاتيجي)
 

األهداف 
 اإلجرائية

مسؤول  األنشطة املخرجات
 التنفيذ

 مسؤول
 املتابعة

 مؤشرات األداء الفرتة الزمنية امليزانية
 هناية بداية

 3 -7ه ه
الستمرار يف ا3

إتاحة شبكة 
االنرتنت 

للمستفيدين 
سلكيا 
 والسلكيا

.توفر 1
شبكة قوية 
لالنرتنت 
باملكتبات 
سلكيا 
 والسلكيا.

. الوصول 2
كافة املواقع ل

التعليمية 
 والبحثية

سرعة أ.زيادة 
 الشبكة

. إتاحة ب
الوصول 
الكامل 
 لالنرتنت

اإلدارة 
العامة 
لتقنية 
 املعلومات
 

مسؤول 
التقنية 
 بالعمادة
 

عدد  7-3-1 2022 2018 -
أجهزة احلاسب 
املتوفرة لكل طالب 

 باملكتبة
رضا  7-3-2

املستفيدين عن 
 خدمات االنرتنت
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 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 49 -(

 واخلدمات املرجعية واملعلوماتية األنشطة: جعل مكتبات اجلامعة كياناً رائدا يف تقدمي (7اهلدف االسرتاتيجي)
األهداف 
 اإلجرائية

مسؤول  األنشطة املخرجات
 التنفيذ

 مسؤول
 املتابعة

 مؤشرات األداء الفرتة الزمنية امليزانية
 هناية بداية

 4-7ه
إتاحة 
ساعات 
إضافية 
ضمن 
ساعات 
عمل 
 املكتبة.

.توفر 1
خدمات 
املكتبة 
لفرتات 
 أطول

 أ.خماطبات
ب.الئحة 
تنظيم 
ساعات 
 العمل

أمناء 
 املكتبات

مدير 
 اإلدارة

405000 
 لاير

2018 2022 7-4-1 
تقومي 

املستفيدين 
لساعات عمل 

 املكتبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 50 -(

 (: بطاقة مؤشرات األداء2ملحق رقم)

 من مصادر املعلومات مبا ورد حديثاً حتديث نظام املكتبة واإلحاطة اجلارية  اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 املكتبة لنظاماملضافة  واألوعيةالعناوين  معدل اجلامعة: 
 1-6ماهليئة:

 1-1-1العمادة:
 

 تطوير اإلجراءات الفنية اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %100 املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطةمقدار 
 

 املستوى املستهدف
 %20 السنة األوىل
%40 السنة الثانية  
%60 السنة الثالثة  
%80 السنة الرابعة  
%100 السنة اخلامسة  

 
 100×/العدد الكلي إضافته من أوعية عدد ما مت طريقة حساب املؤشر

 

 عمادة شؤون املكتبات اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 قسم الفهرسة والتصنيف املسئول عن حتقيق املستهدف
  



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 51 -(

 املزيد من املكتبات الفرعية بالكليات، وتطوير املكتبات القائمة إنشاء اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 املكتبات الفرعية والتجهيزات واملرافق األخرى نسبة 2-7-1اجلامعة: 

 
 1-6اهليئة:م
 1-2-1العمادة:

 
 يف املكتبات تطوير البنية التحتية اسم املشروع

 
 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 
 %50 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 
 املستوى املستهدف

 %10 السنة األوىل
%20 الثانيةالسنة   

%30 السنة الثالثة  
%40 السنة الرابعة  
%50 السنة اخلامسة  

 
 100 ×العدد الكلي للمكتبات/ فروع املكتبات اليت مت إنشاءهاعدد  طريقة حساب املؤشر

 

 عمادة شؤون املكتبات اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 اإلدارة العامة للمشاريع

 عمادة شؤون املكتبات املسئول عن حتقيق املستهدف
  



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 52 -(

 توفري مصادر املعلومات لدعم الربامج التعليمية والبحثية باجلامعة اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 5-2-1اجلامعة: 
 اهليئة: عدد عناوين الكتب يف املكتبة نسبة لعدد الطالب

 1-1-2 العمادة:
 

 التزويد اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 لكل طالبعنوان  5  مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف
    عنوان 1                                                          السنة األوىل
عنوان 2 السنة الثانية  
عنوان 3 السنة الثالثة  
عنوان 4 السنة الرابعة  
عنوان 5 السنة اخلامسة  

 
 اجلامعةب لكل طالبعدد عناوين الكتب  طريقة حساب املؤشر

 

، وكالة اجلامعة للدراسات العليا، إدارة الشئون اإلدارية عمادة شؤون املكتبات اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 واملالية

 التزويد بالعمادةقسم  املسئول عن حتقيق املستهدف
 
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 53 -(

 توفري مصادر املعلومات لدعم الربامج التعليمية والبحثية باجلامعة اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 6-2-1اجلامعة: 
 2-6ماهليئة: على االنرتنت فيها شرتاكاالة اليت مت مصادر املعلومات الرقمي نسبة

 2-1-2 العمادة:
 

 تطوير املكتبة الرقمية للجامعة اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %20 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف
 %7 السنة األوىل
%10 السنة الثانية  
%13 السنة الثالثة  
%17 السنة الرابعة  
%20 السنة اخلامسة  

 
 100 × للمصادر/العدد الكلي املصادر الرقمية اليت مت االشرتاك فيهاعدد  حساب املؤشرطريقة 

 

، وكالة اجلامعة للدراسات العليا، إدارة الشئون اإلدارية عمادة شؤون املكتبات اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 واملالية

 قسم التزويد بالعمادة املسئول عن حتقيق املستهدف
 
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 54 -(

 
 توفري مصادر املعلومات لدعم الربامج التعليمية والبحثية باجلامعة احملدد اهلدف

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 7-2-1اجلامعة: 
 2-6م اهليئة: يف اجملالت العلمية شرتاكاتاال معدل

 3-1-2 العمادة:
 

 يف اجملالت العلمية االشرتاكتطوير  اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف
 %50 السنة األوىل
%70 السنة الثانية  
%80 السنة الثالثة  
%90 السنة الرابعة  
%100 السنة اخلامسة  

 
 100 × الربامج املطروحةعدد /يف الدوريات  تاالشرتاكاعدد  طريقة حساب املؤشر

 

، وكالة اجلامعة للدراسات العليا، إدارة الشئون اإلدارية عمادة شؤون املكتبات اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 واملالية

 قسم التزويد بالعمادة املسئول عن حتقيق املستهدف
  



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 55 -(

 
 لتزويد املكتبات بالكتب البحث عن وسائل متويل إضافية اهلدف احملدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 اجلامعة: 

 اهليئة: بالنسبة مليزانية املكتبات اإلضافيةمعدل مصادر التمويل 
 1-2-2 العمادة:

 
 تنمية املوارد املالية للعمادة اسم املشروع

 
 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 
 %30 عند هناية اخلطةمقدار املستهدف من هذا املؤشر 

 
 املستوى املستهدف

 %10 السنة األوىل
%15 السنة الثانية  
%20 السنة الثالثة  
%25 السنة الرابعة  
%30 السنة اخلامسة  

 
 100 × نسبة العائد املايل من مصادر التمويل اإلضافية/امليزانية الكلية للعمادة طريقة حساب املؤشر

 

 ، اإلدارة املاليةالكليات، عمادة شؤون املكتبات املشروعاجلهات املشاركة يف تنفيذ 

 خدمات املعلوماتقسم  املسئول عن حتقيق املستهدف
  



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 56 -(

 اهلدف احملدد
مع املكتبات واجلهات األخرى ذات الصلة والدخول يف احتادات  االتفاقياتتوقيع املزيد من 

 مكتبات خلفض تكاليف االشرتاك
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 املوقعة االتفاقياتعدد  اجلامعة:

 
 اهليئة:

 1-1-3 العمادة:
 

 التعاون اتفاقيات اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 تعاون اتفاقيات 5 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف
 1 السنة األوىل
 2 السنة الثانية
 3 السنة الثالثة
 4 السنة الرابعة
 5 السنة اخلامسة

 
 خالل مخس سنوات املوقعة جمموع االتفاقيات طريقة حساب املؤشر

 

 اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 عمادة شؤون املكتبات

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
  عمادات املكتبات باجلامعات

 قسم التزويد بالعمادة  املسئول عن حتقيق املستهدف
  



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 57 -(

 
 تنمية املهارات املهنية لدى العاملني باملكتبات اهلدف احملدد

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 تلقوا دورات ختصصيةمعدل املوظفني الذين  2-7-2اجلامعة: 
 

 اهليئة:
 1-1-4 العمادة:

 
 تدريب منسويب العمادة املشروعاسم 
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %50 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف
 %10 السنة األوىل
%20 السنة الثانية  
%30 السنة الثالثة  
%40 السنة الرابعة  
%50 السنة اخلامسة  

 
 100 ×العدد الكلي/تدريب اتلقو عدد املوظفني الذين  طريقة حساب املؤشر

 

 أعضاء هيئة التدريس واملوظفنيعمادة شؤون  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 مدير اإلدارة املسئول عن حتقيق املستهدف
 
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 58 -(

 
 

 املكتبات بالقوى البشرية املؤهلة تعزيز اهلدف احملدد
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 14-4-1اجلامعة: 
 اهليئة: ىل عدد املكتباتنسبة اختصاصي املكتبات إ

 1-2-4 العمادة:
 

 تنمية املوارد البشرية اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %50 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف
 %10 السنة األوىل
%20 السنة الثانية  
%30 السنة الثالثة  
%40 السنة الرابعة  
%50 السنة اخلامسة  

 
 100 × الكوادر املؤهلة يف جمال املكتبات/العدد الكلي للمكتباتعدد  طريقة حساب املؤشر

 

 عمادة شؤون املكتبات اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 العلميوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث 

 وظفنيشؤون امل املسئول عن حتقيق املستهدف
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 59 -(

 
 لجامعةلنشاء مستودع رقمي إ اهلدف احملدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

  2-3-3اجلامعة:
 للباحثني املتاح للجامعة اإلنتاج الفكري نسبة
 

 4-10اهليئة:م
 1-1-5 العمادة:

 
 املستودع الرقمي ملطبوعات اجلامعة اسم املشروع

 
 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 
 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 
 املستوى املستهدف

 %20 السنة األوىل
%40 السنة الثانية  
%60 السنة الثالثة  
%80 السنة الرابعة  
%100 السنة اخلامسة  

 
 100 ×العدد الكلي لألحباث/عدد األحباث يف املستودع الرقمي طريقة حساب املؤشر

 

 اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 عمادة شؤون املكتبات

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 اإلدارة العامة لتقنية املعلومات

 مسؤول التقنية بالعمادة املسئول عن حتقيق املستهدف
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 60 -(

 
 املعلومات باملكتبات لتمكني املستفيدين من الوصول إىل مصادر املعلوماتتطوير خدمات  اهلدف احملدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 كتبةخدمات املعن  رضا املستفيدين  8-2-1اجلامعة:
 1-6ماهليئة:

 1-2-5 العمادة:
 

 تطوير خدمات املعلومات اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 5من  4 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف
 3.2 السنة األوىل
 3.4 السنة الثانية
 3.6 السنة الثالثة
 3.8 السنة الرابعة
 4 السنة اخلامسة

 
 على مقياس تقديري سنوي من مخس نقاطمتوسط التقديرات ملدى كفاية املكتبات  طريقة حساب املؤشر

 

 املكتباتشؤون  ةعماد اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 أمناء املكتبات املسئول عن حتقيق املستهدف
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 61 -(

 الكتاب السنوي للجامعة، وتنظيم حماضرات وندوات يف اجملتمع تنظيم معرضاالستمرار يف  اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 اجلامعة:
 1-11ماهليئة: اليت مت تنظيمهااملصاحبة واألنشطة اجملتمعية املعارض عدد 

 1-1-6العمادة: 
 

  اخلدمات واألنشطة اجملتمعية اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 معارض 5 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف
 1 السنة األوىل
 2 السنة الثانية
 3 السنة الثالثة
 4 السنة الرابعة
 5 السنة اخلامسة

 
 خالل اخلمس سنوات عدد املعارض املنفذةجمموع  طريقة حساب املؤشر

 

العليا والبحث العلمي/ إدارة  / وكالة اجلامعة للدراسات عمادة شؤون املكتبات اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 العالقات العامة واإلعالم

 عميد املكتبات املسئول عن حتقيق املستهدف
 
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 62 -(

 
 تنظيم معرض الكتاب السنوي للجامعة، وتنظيم حماضرات وندوات يف اجملتمعاالستمرار يف  اهلدف احملدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 اجلامعة:
 اهليئة: املستفيدين من خدمات املكتبات احمللي أفراد اجملتمع معدل

 2-1-6العمادة: 
 

 اخلدمات واألنشطة اجملتمعية اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %25 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف
 %5 السنة األوىل

%10 الثانيةالسنة   
%15 السنة الثالثة  
%20 السنة الرابعة  
%25 السنة اخلامسة  

 
 100×  ألفراد اجملتمع العدد الكلي/أفراد اجملتمع املشاركني عدد  طريقة حساب املؤشر

 

 عمادة شؤون املكتبات اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 عميد املكتبات املسئول عن حتقيق املستهدف
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 63 -(

 
 تطوير برامج الوعي املعلومايت للطالب وأعضاء هيئة التدريس احملدد اهلدف

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 8-2-1اجلامعة:
 1-6ماهليئة: اإلرشادية والتهيئة املشاركني يف برنامج الوعي املعلومايت نسبة

 1-1-7العمادة:
 

 الوعي املعلومايت اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %25 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف
 %5 السنة األوىل
%10 السنة الثانية  
%15 السنة الثالثة  
%20 السنة الرابعة  
%25 السنة اخلامسة  

 
 100 ×/العدد الكلي  املعلومايت عدد املشاركني يف برنامج الوعي طريقة حساب املؤشر

 

 عمادة شؤون املكتبات اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 اختصاصي التدريب املسئول عن حتقيق املستهدف
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 64 -(

 املكتبة أروقةتنظيم فعاليات للطالب ضمن  اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 6-9-1اجلامعة: 

 اهليئة: الالصفيةنشطة األ عدد
 1-2-7العمادة:

 
 األنشطة الالصفية اسم املشروع

 
 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 

 
 أنشطة 10 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 
 املستوى املستهدف

 2 السنة األوىل
 4 السنة الثانية
 6 السنة الثالثة
 8 السنة الرابعة

 10 اخلامسةالسنة 
 

 خالل اخلمس سنواتالالصفية باملكتبة  ما مت إجنازه من األنشطةجمموع  طريقة حساب املؤشر
 

 ، الكلياتة، نادي القراءعمادة شؤون املكتبات اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 يف الكليات مرشدو النشاطأمناء املكتبات/ املسئول عن حتقيق املستهدف
 
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 65 -(

 نرتنت للمستفيدين سلكيا والسلكيايف إتاحة شبكة اإل االستمرار اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 4-8-1اجلامعة: 
 3-6ماهليئة: عدد أجهزة احلاسب املتوفرة لكل طالب باملكتبة

 1-3-7العمادة:
 

 تطوير اخلدمات والتجهيزات التقنية اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 طالب 5جهاز:  1 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف
 طالب 22جهاز: 1 السنة األوىل
 طالب 17جهاز: 1 السنة الثانية
 طالب 12جهاز:  1 السنة الثالثة
 طالب 7جهاز : 1 السنة الرابعة
 طالب 5جهاز:  1  السنة اخلامسة

 
 إىل عدد الطالب باجلامعة أجهزة احلاسب باملكتباتعدد  طريقة حساب املؤشر

 

 عمادة شؤون املكتبات اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 اإلدارة العامة لتقنية املعلوماتو 

 اإلدارة العامة لتقنية املعلومات املسئول عن حتقيق املستهدف
 
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 66 -(

 
 نرتنت للمستفيدين سلكيا والسلكيايف إتاحة شبكة اإل االستمرار اهلدف احملدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 2-8-1اجلامعة: 
 3-6ماهليئة: نرتنترضا املستفيدين عن خدمات اإل

 2-3-7العمادة:
 

 تطوير اخلدمات والتجهيزات التقنية اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %50 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف
 %10 السنة األوىل
%20 السنة الثانية  
%30 السنة الثالثة  
%40 السنة الرابعة  
%50 السنة اخلامسة  

 
 على مقياس تقديري سنوي من مخس نقاط خدمات اإلنرتنتمتوسط التقديرات ملدى كفاية  طريقة حساب املؤشر

 

 عمادة شؤون املكتبات اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 اإلدارة العامة لتقنية املعلوماتو 

 اإلدارة العامة لتقنية املعلومات املسئول عن حتقيق املستهدف
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 67 -(

 إتاحة ساعات إضافية ضمن ساعات عمل املكتبة اهلدف احملدد
 

 األداءمرجعية مؤشر 
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 املكتبة عملتقومي املستفيدين لساعات  8-2-1اجلامعة:
 1-6اهليئة: م
 1-4-7 العمادة:

 
 تطوير خدمات املستفيدين اسم املشروع

 
 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 
 5من  4 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 
 املستهدفاملستوى 

 3.2 السنة األوىل
 3.4 السنة الثانية
 3.6 السنة الثالثة
 3.8 السنة الرابعة
 4 السنة اخلامسة

 
 على مقياس تقديري سنوي من مخس نقاط ساعات فتح املكتبةمتوسط التقديرات ملدى كفاية  طريقة حساب املؤشر

 

 بعمادة اجلودة واالعتماد األكادمييالكليات/ وحدة القياس  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 / مسؤول وحدة اجلودة بالعمادةأمناء املكتبات املسئول عن حتقيق املستهدف
 

  



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 68 -(

 (:خطة إدارة المخاطر 3ملحق رقم)

 الصعوبات والتحديات املتوقعة 

 "نقص الدعم املايل "املوازنة اخلاصة باملكتبات 
  التعلم.التحول يف سياسات التعلم والتعليم ومصادر 
 .هتديدات التعرض للتخريب 
 .نقص الكوادر املتخصصة بالعمادة 
 .مواصفات و مالئمة مباين املكتبات 

 األول: بطاقة الخطر
 نوع اخلطر: مايل واستثماري

 اسم اخلطر: نقص الدعم احلكومي )اخنفاض ميزانية اجلامعة(
 وصف اخلطر احملتمل: 

  نقص ميزانية شراء الكتب واالشرتاك يف
املصادر الرقمية مما يؤثر يف خدمة الربامج 

 التعليمية والبحثية باجلامعة

 جهة وموقع حدوث اخلطر: إدارة اجلامعة
اجلهة املسئولة عن معاجلة 

 وإهناء اخلطر
وكالة اجلامعة 

للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

 2254 التحويلة: 
 :عناصر الوقاية من اخلطر 
   إجياد طر  تزويد سواء باملنح واإلهداء أو

اهلبات اليت ترد للجامعة من عناوين وفق 
 األنظمة واللوائح .

 .فرض رسوم على بعض اخلدمات 
  الدخول يف شبكات تعاونية لتخفيض

 التكاليف
  مجع التربعات من اهليئات املعتربة او من أرباب

 األعمال ومن اخلرجيني.
  

 درجة ومستوى اخلطورة:
  جداعايل
 √عايل 

 متوسط                                 
 منخفض 
 نادر 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 69 -(

 اجلهة املسؤولة عن إجراءات منع اخلطر:
وكالة اجلامعة، وكالة اجلامعة للدراسات العليا 

 والبحث العلمي.

 تأثري اخلطر حال وقوعه:
 √عايل جدا                       

 عايل 
 متوسط                                 

 منخفض 
 نادر 

 

 بطاقة الخطر الثاني:
 نوع اخلطر: إداري

 اسم اخلطر: التحول يف سياسات التعلم والتعليم ومصادر التعلم.
 

 وصف اخلطر احملتمل: 
 .التغري يف طر  االعتماد على مصادر التعلم 

 

 جهة وموقع حدوث اخلطر: إدارة اجلامعة
اجلهة املسئولة عن 

معاجلة وإهناء 
 اخلطر

وكالة اجلامعة للدراسات 
 العليا والبحث العلمي

 2254 التحويلة: 
 عناصر الوقاية من اخلطر:

  مواكبة كل ماهو جديد يف عامل املكتبات
 ومصادر املعلومات.

 

 درجة ومستوى اخلطورة:
 عايل جدا
 عايل 

 √متوسط                                 
 منخفض 
 نادر 

 اجلهة املسؤولة عن إجراءات منع اخلطر:
وكالة اجلامعة، وكالة اجلامعة للدراسات العليا 

 تأثري اخلطر حال وقوعه:
 عايل جدا                       



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 70 -(

 √عايل                           والبحث العلمي.
 متوسط                                 

 منخفض 
 نادر 

 بطاقة الخطر الثالث:
 نوع اخلطر: فين

 اسم اخلطر: هتديدات التعرض للتخريب.
 

 وصف اخلطر احملتمل: 
  تعرض مرافق املكتبات سواء املادية أو التقنية

 للعبث والتخريب.
 

 جهة وموقع حدوث اخلطر: إدارة اجلامعة
املسئولة عن اجلهة 

معاجلة وإهناء 
 اخلطر

وكالة اجلامعة للدراسات 
 العليا والبحث العلمي

 2254 التحويلة: 
 عناصر الوقاية من اخلطر:

  العمل على جلب أنظمة محاية ومراقبة جلميع
 مرافق املكتبات

 

 درجة ومستوى اخلطورة:
 √عايل جدا
 عايل 

 متوسط                                 
 منخفض 
 نادر 

 اجلهة املسؤولة عن إجراءات منع اخلطر:
وكالة اجلامعة، وكالة اجلامعة للدراسات العليا 

 والبحث العلمي.

 تأثري اخلطر حال وقوعه:
 √عايل جدا                       

 عايل 
 متوسط                                 

 منخفض 
  نادر 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 71 -(

 الرابع:بطاقة الخطر 
 نوع اخلطر: موارد بشرية        
 اسم اخلطر: نقص الكوادر املتخصصة بالعمادة         

 وصف اخلطر احملتمل: 
نقص الكوادر املتخصصة مما يؤثر يف تقدمي 

 اخلدمات للمستفيدين

 جهة وموقع حدوث اخلطر: إدارة اجلامعة
اجلهة املسئولة عن معاجلة وإهناء 

 اخلطر
وكالة 
 اجلامعة

للدراسات 
العليا 

والبحث 
 العلمي

 2254 التحويلة 
 توظيف كوادر متخصصة .1
االستعانة مبتعاونني من اخلارج بنظام  .2

 التشغيل بالتعاقد

 درجة ومستوى اخلطورة:
 عايل جدا 
 عايل 

 √متوسط                                 
 منخفض 
 نادر 

 اجلهة املسؤولة عن إجراءات منع اخلطر:
وكالة اجلامعة، وكالة اجلامعة للدراسات العليا 

 والبحث العلمي.

 تأثري اخلطر حال وقوعه:
 √عايل جدا                       

  عايل 
 متوسط

 منخفض 
 نادر 

 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 72 -(

 بطاقة الخطر الخامس
 نوع اخلطر: مواصفات املباين         
 اسم اخلطر: مباين املكتبات          

 وصف اخلطر احملتمل: 
عدم مالئمة بعض مباين املكتبات من حيث 

 املوقع 
 وطاقتها االستيعابية

 جهة وموقع حدوث اخلطر: إدارة اجلامعة
اجلهة املسئولة عن معاجلة وإهناء 

 اخلطر
وكالة 

اجلامعة 
للدراسات 

العليا 
والبحث 
 العلمي

 2254 التحويلة
 اإلسراع إكمال املباين .1
 املباين احلاليةتوسعة  .2
 إجياد موقع مناسب .3

 درجة ومستوى اخلطورة:
 عايل جدا 

 عايل 
 √متوسط                                 

 منخفض 
 نادر 

 اجلهة املسؤولة عن إجراءات منع اخلطر:
وكالة اجلامعة، وكالة اجلامعة للدراسات العليا 

 والبحث العلمي.

 تأثري اخلطر حال وقوعه:
 √عايل جدا                       

  عايل 
 متوسط

 منخفض 
 نادر 

 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 73 -(

  (: القرارات االداراية ومحاضر الجلسات4ملحق رقم)



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 74 -(

 
 
 
 
 
 
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 75 -(



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 76 -(

 
 
 
 
 
 
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 77 -(



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 78 -(

 
 
 
 
 
 
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 79 -(



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 80 -(



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 81 -(



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 82 -(



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 83 -(



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 84 -(

 
 
 
 
 
 
 

 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 85 -(

 التحليل تائجن (:5ملحق رقم)
 ورسالة وأهداف العمادة:استبانة رؤية نتائج تحليل أواًل: 
 

 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 86 -(



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 87 -(

 
 
 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 88 -(

 
 (SWOTالتحليل الرباعي) استبانةنتائج تحليل : ثانياً 
 

 

 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 89 -(

 

 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 90 -(

 

 



 السعودية العربية المملكة

 التعــــــليم وزارة

 

 لجامعة مديرا معالي مكتب

 اإلستراتيجية الخطة

 

 

 م2022-م2018 مكتباتل ا شؤون لعمادة اإلستراتيجية  الخطة - 91 -(

 


