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 Information Literacy Program (ILP)" برنامج الوعي المعلوماتي"

 :فكرة البرنامج: أولا 

 –هـ 8341للعام الدراسي  عمادة شؤون المكتبات برنامج الوعي المعلوماتي تطلق

كأحد وسائل تحقيق األهداف   Information Literacy Program (ILP) هـ8341

للعمادة، وتتلخص فكرة البرنامج في مساعدة كافة منسوبي الجامعة على كيفية  اإلستراتيجية
و كيفية  الحصول على مصادر المعلومات بأنواعها وأشكالها المختلفة ومن أماكنها المتعددة،

 .ومهارات التعامل معها بكفاءة في ظل ثورة االنفجار المعرفي ،المصادر تلك استخدام

 :رؤية البرنامج: ثانياا 

لديه وعي معلوماتي وقادر ذاتياً على الوصول  بحثي الوصول إلى مجتمع أكاديمي
 .ة ومهارة عاليةللمعلومات والتعامل معها بكفاء

 :رسالة البرنامج: ثالثاا 

بين منسوبي مجتمع جامعة  Information Literacyنشر و رفع الوعي المعلوماتي 

للحصول على أحدث  ،مستمر بشكلبهدف تحقيق تواصل معرفي و معلوماتي ، الجوف
 .ودعم و توفير مختلف احتياجاتهم من مصادر المعلومات، مستجدات مصادر المعلومات

 :البرنامج أهداف:رابعاا 

 :التالية األهدافتحقيق السعي نحو يهدف برنامج الوعي المعلوماتي  إلى 

 وأعضاء الهيئة التدريسية الجدد المستجدين بةاإلرشادية للطل التهيئة. 
  ( أعضاء هيئة التدريس والطلبة) إطالع مستفيدي المكتبات من منسوبي الجامعة

  .العلمية واألكاديمية أهمية المعلومات في حياتهم على
  عمادة شؤون المكتباتالمتاحة من قبل التعريف بالخدمات االلكترونية. 
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 وأقسامها ات المتوفرة بالجامعةبالمكتب ئة التدريسيةبة وأعضاء الهيتعريف الطل 

 .وخدماتها

 بأنواعها وأشكالها  المتاحة لهم منسوبي الجامعة على مصادر المعلومات إطالع
 .المختلفة

 مهارات التعامل مع المعلومات في منسوبي الجامعةل رفع مستوى الخبرة. 
  توفرهاشرح كيفية الدخول واستخدام المصادر االلكترونية للمعلومات التي 

 .الجامعة
  ولوائح المكتبة بأنظمة مستفيدي المكتباتتعريف. 

 منسوبي الجامعة على أخالقيات التعامل مع المعلومات واألمانة العلمية إطالع. 

 ن مصادرها كيفية توثيق المعلومات م للتعرف علىمنسوبي الجامعة  صقل مهارات
 .وااللكترونية ةالتقليدي

 بةنشر ثقافة المكتبة بين الطل. 
  على ارتياد مكتبات الجامعة بةتشجيع الطلحث و. 

 :آليات تنفيذ البرنامج: خامساا 

 تنفيذ البرنامج اإلرشادي للتعريف بالمكتبة وخدماتها. 
 موضح من خاللها أقسام المكتبات ، إعداد مطبوعات و مطويات ورقية تعريفية

بما فيها ، منها االستفادة تحقيق وكيفية، اإللكترونية والتقليديةوخدماتها ، بالجامعة
الفهرس  استخداموكيفية ، لدى مكتبات الجامعة طرق البحث بالمصادر المتوفرة

وفير تلك المطبوعات بشكل دائم ومستمر وت، إلخ...اآللي لمكتبات جامعة الجوف  
وإتاحتها إلكترونيا عبر موقع ( المركزية والفرعية  التابعة لها)لدى فروع المكتبات 

 .عمادة شؤون المكتبات على بوابة جامعة الجوف اإللكترونية
  والتعريفية بمكتبات الجامعة اإلرشادية األدلةإعداد. 
  التعريفية بقواعد البيانات االلكترونية األدلةإعداد. 
 تنظيم دورات تدريبية تتضمن اآلتي : 

o استخدام قواعد البيانات االلكترونية. 
o استخدام المكتبة الرقمية السعودية. 
o مهارات واستراتيجيات البحث. 
o كيفية صياغة االستشهادات المرجعية في البيئة االلكترونية. 


