
المتميزة لجامعة شقراء أفضل الممارسات
 Best Practices

 
عمادة شؤون المكتبات

هـ١٤٤٠-١٤٣٩



:  الممارسة المتميزة المشاركة بها العمادة

١/٣/٦: نص الممارسة رقم








:الفكرة العامة عنها: أوالً 
 ًفإن حاليال العصر في المكتبات بيئة لتغير نظرا 

 يببتدر المكتبة تقوم التي المكتبية المهارات
 اليالح العصر في تعرف أصبحت عليها الطالب

 برامج فإن لذلك و المعلوماتي الوعي بمهارات
 اديميةاألك المكتبات تقدمها التي واإلرشاد التوجيه

 حدىإ ذاتها بحد تعد العالي التعليم مؤسسات داخل
 تلك داخل المعلوماتي الوعي نشر برامج أهم

. المؤسسات



 إعداد على المكتبات شؤون عمادة حرصت وبالتالي

 افاألهد تحقيق وسائل كأحد المعلوماتي الوعي برنامج

 البرنامج رةفك وتتلخص المركزية، للمكتبة االستراتيجية

 صولالح كيفية على كافةً  الجامعة منسوبي مساعدة في

 منو المختلفة وأشكالها بأنواعها المعلومات مصادر على

 تومهارا المصادر هذه استخدام وكيفية المتعددة، أماكنها

.يالمعرف االنفجار ثورة ظل في بكفاءة معها التعامل



 ً :رؤية البرنامج: ثانيا
 

 والطالب  التدريس هيئة أعضاء ومهارات قدرات رفع
 كاديميةاأل العملية في أدائهم وتطوير لتحسين والطالبات

 القدرب العلمي البحث في  لديهم المهنية الجوانب وتنمية
 فهم ذلك ويتضمن مهاراتهم، تحسين في يسهم الذي

 معلوماتبال الجيد واإللمام والمعرفة المكتبة تنظيم طريقة
 تخدمةالمس البحث تقنيات على والتعرف توفرها، التي

 خدامهاواست بدقة المعلومات محتوى وتقييم  ، عام بشكل
.بفاعلية



 ً :رسالة البرنامج: ثالثا

 من ةالجامع منسوبي لدى المعلوماتي الوعى ثقافة نشر
 يسيربت وذلك والطالبات، والطالب التدريس هيئة أعضاء

 ةالمعلوماتي احتياجاته على المستفيد حصول سبل
 اتالمكتب داخل من المعلومات على والحصول المختلفة،

.وجهد وقت بأقل خارجها من أو



:الفئة المستفيدة

     جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب
والطالبات



ميارتباط الممارسة المتميزة بنظم الجودة ومعايير االعتماد األكادي
):البرامجي / المؤسسي (   

المجال المرتبطة به الممارسة -أ  :
)دعم المستخدمين( 

المعايير المرتبطة بها الممارسة  -ب  :
المعيار السادس مصادر التعلم



:  إجراءات وخطوات التنفيذ
ا في إعداد برنامج إرشادي للتعريف بالمكتبة وخدماته. أ

:بداية كل فصل دراسي ، ويتضمن هذا البرنامج
جولة في المكتبة للمستفيدين         .

 اتالكلي لجميع مواعيد المكتبات شؤون عمادة خصصت
 زياراتال وبلغت الرقمية المكتبة لزيارة شقراء بمحافظة

.العام خالل زيارات ٦ هـ١٤٤٠-١٤٣٩ خالل



محاضرة أو محاضرات توجيهية.

 ختلفم في الكليات لجميع مواعيد بتخصيص العمادة قامت
 معتمد جدول خالل من الرقمية المكتبة عن للتدريب الفروع

 عدد وبلغ والبحوث العليا للدراسات الجامعة وكيل من
 دورة) ٢٤(  هـ١٤٤٠-١٤٣٩ خالل التدريبية الدورات
.والطالبات الطالب لشطر بالنسبة تدريبية



:جامعةجدول الدورات التدريبية لجميع كليات ال





.  جولة في المكتبة للمستفيدين

 لجميع ميدانية وجوالت زيارات بإعداد العمادة قامت
 )١٠( الزيارات وبلغت شقراء بمحافظات الكليات
.زيارات
        



:األدلة والشواهد





.  إقامة الندوات والمؤتمرات اإلرشادية التي  تقدمها الجامعة للطالب الجدد

 قامت العمادة بإعداد ندوات إرشادية وجوالت ميدانية لجميع
ندوة لكليات ) ١٢(الكليات بمحافظات شقراء وبلغت الندوات  

.جامعة شقراء



:األدلة والشواهد



.األدلة الورقية

 تبةوالمك الرقمية المكتبة عن ورقية أدلة العمادة أصدرت
 دمهتق وما الرقمية المكتبة بخدمات للتوعية المركزية

 هيئة وأعضاء للطالب خدمات من المركزية المكتبة
التدريس



:األدلة والشواهد



زعة تقديم معلومات ارشادية عن المكتبة و خدماتها في شاشات إلكترونية مو
.في المكتبة 

 الجامعة مباني في الكترونية شاشات بتوزيع العمادة قامت
 اوم المكتبة خدمات لعرض المركزية المكتبة وبداخل
. المكتبة داخل مقتنيات من يستجد



.مهارات واستراتيجيات البحث على شبكة االنترنت

وورش تدريبية دورات المكتبات شؤون عمادة قدمت 
 كةشب علي البحث كيفية عن الجامعة لمنسوبي عمل

 كل من دقائق عشر بتخصيص وذلك االنترنت
  .اإلجراء بهذا الكليات إدارة موافقة بعد محاضرة



:البرامج المقدمة عن بعد على الخط المباشر
التدريبية  التعاون مع المكتبة الرقمية السعودية بتقديم الدورات

 على الخط المباشر لجميع منسوبي الجامعة من خالل موقع
.المكتبة الرقمية السعودية

الرقمية  تقديم الدورات التدريبية عن كيفية استخدام المكتبة
 بجامعة شقراء من خالل مدربين في عمادة شؤون المكتبات

).شطر الطالبات(على الخط المباشر لكليات الجامعة 
 كل ش فىطرحها للمستفيدين ( الموجزات اإلرشادية واألدلة

ام الكتروني على موقع العمادة والتي تخص طريقة استخد
....)  فهرس المكتبة ، استخدام قواعد المعلومات ،

 وهى تلقى استفسارات واقتراحات : الخدمة المرجعية
ريق المستفيدين واإلجابة عليها في صورة الكترونية عن ط

.ايميل العمادة 



:األدلة والشواهد



نماذج من الوعي المعلوماتي* 
:جولة في المكتبة للطالب الجدد. أ
ما هو برنامج جولة المكتبة:
ل أسبوع يقدم هذا البرنامج للطلبة المستجدين في الجامعة في خال

يس التوجيه، وتكون الجولة بصحبة عدد من أعضاء هيئة التدر
هذا  بالكلية ويتعرف الطالب علي المكتبة بشكل عام ، يهدف

:البرنامج الي 
 تعريف الطالب بمكان المكتبة وتنظيمها الداخلي.
قديمها تعريف الطالب بالخدمات التي تقدمها المكتبة وكيفية ت

. واالستفادة منها 
في المكتبة تحقيق االتصال المباشر بين المستفيدين والعاملين و.
 تصحيح بعض االنطباعات الخاطئة عن المكتبة.



:كيفية تقديم هذا البرنامج 

البالط بأسماء قوائم إلعداد الجامعة كليات تَُخاَطب 
 هيئة أعضاء من مشرفين وجود مع المستجدين

  .بةمناس مواعيد معهم وتَُحدَّد الكلية، من التدريس



:دورات تدريبية عن المكتبة الرقمية 

ما هو برنامج التدريب على المكتبة الرقمية:
 قالحقائ تعرض التي والتدريب التوجيه أساليب من

 بيرك عدد على ومنسق مرتب بشكل والمعلومات واالفكار
م واحد، وقت في المتدربين من  ونشؤ عمادة وتُنَّظِ

 جميع يف التدريبية الدورات من عدًدا بالجامعة المكتبات
  دريسالت هيئة وأعضاء والطالبات للطالب الجامعة كليات

كيفية تقديم البرنامج :
 تَُحدَّدو  المعلومات وقواعد المختلفة النشر دور تَُخاَطب
 على ةالجامع كليات في التدريبية الدورات إلعداد مواعيد
. الجامعة فيها تشترك التي المعلومات قواعد جميع



:النتائج المتحققة
يهدف برنامج الوعي المعلوماتي  إلى تحقيق مجموعة من األهداف:
 سهولة حصول منسوبي الجامعة على المعلومات الالزمة.
  إتاحة الوصول السهل و السريع لمصادر المعلومات وأن يدرك منسوبو

.الجامعة أهمية المعلومات في حياتهم
 تقديم خدمات المعلومات المتنوعة .
 أن يتعرف منسوبو الجامعة على مصادر المعلومات بأنواعها وأشكالها

.والمتاحة من خالل المكتبة المركزية والمكتبة الرقمية بالجامعة
ة أن يتعرف منسوبو الجامعة على أخالقيات التعامل مع المعلومات واألمان

.العلمية
ها أن يكتسب منسوبو الجامعة مهارة كيفية توثيق المعلومات من مصادر

.التقليدية وااللكترونية
ث عن كيفية البحث في قواعد البيانات من خالل التعرف على  مهارات البح

.المعلومات واستراتيجيات البحث المختلفة 
وم به المساهمة في إيجاد ثقافة معلوماتية داخل الجامعة توازى وتحاكى ما تق

.الجامعات العالمية



:أعضاء الفريق المشارك في تنفيذ الممارسة 

بمحمد فتحي الجال. ممدوح بن تركي القحطاني ، د. د 



:  العوامل التي ساهمت في تميز الممارسة وتحقيقيها

معةالجا مستوى عل الكليات إدارات مع التنسيق سهولة 
.المعلوماتي الوعي برنامج لتقديم

لجامعةا مستوى على النطاق واسعة انترنت شبكة توفير 
.الرقمية المكتبة على للدخول

 ةالورقي المعلومات مصادر الى الجامعة منسوبي حاجه 
 ادرومص ، تخرج ومشاريع بحثية، مواد من واإللكترونية

 تالمكتبا شؤون عمادة حرصت ولذلك دراسية وواجبات
 فيةكي معرفة منه واألهم المعلومات، مصادر توفير على

 احتياجات الى والوصول المصادر هذه في البحث
.يالمعلومات الوعي برنامج خالل من وذلك المستفيدين



:أهم الصعوبات وطرق التغلب عليها
الصعوبات:
روعف معظم في للطالبات تليفزيونية شبكات وجود عدم 

.المحاضرات في معهم التواصل لسهولة الجامعة
جامعةبال والطالبات للطالب اإللكتروني البريد تفعيل 

.الرقمية المكتبة في للتسجيل
عليها التغلب:
أو ورقية صورة في التعريفية واألدلة النشرات ارسال 

 التسجيل ةكيفي عن المعلوماتي للوعي وفيديوهات إلكترونية
  .الرقمية المكتبة في

البريد لتوفير المعلومات تقنية عمادة مع التواصل 
.والطالبات للطالب االلكتروني



ة المؤشرات التي استخدمت لقياس فعالي/ أهم المقاييس
: التحقق للممارسة

 َّالراجعة التغذية لمعرفة استبيان أُعد Feedback   
 ورقيةال صورتها في المركزية المكتبة من للمستفيدين

.خدماتها وتحسين لتطويرها الرقمية والمكتبة





:التوصيات أو المقترحات
جميع يف إنترنت وشبكات تليفزيونية شبكات وجود 

.التواصل لسهولة )الطالبات شطر( الكليات
لتفعيل المكتبات شؤون عمادة هدف إلى الوصول 

 جامعةال منسوبي لجميع الرقمية المكتبة على حسابات
 كهدف والطالبات، والطالب التدريس هيئة أعضاء من
.المعلوماتي الوعي أهداف من



تقدير  المشاركات تقترحهم الكلية للتكريم بشهادات/ أسماء ثالثة من المشاركين 
.مقدمة من عمادة التطوير و الجودة بالجامعة

 ممدوح بن تركي القحطاني. د.
 محمد فتحي الجالب. د.




