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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
قـــطـــاع الخــــدمـــات واألنــشطـــة
اإلدارة المركزية لألنشطة الطالبية
اإلدارة العامة للمكتبات

مقدمــــــــــــــة
يسعععد اإلدارة العامة للمكتبات في مسععتها العا الدراسععي  0100/0100أن
تتقد بالتهنئة لجميع العاملين بالتربية والتعليم بصععععععفه عامة ا والعاملين في مجال
مثمرا تتضععافر فيه فافة
المكتبات بصععفة خا ععة سععا لين ج عز وجا أن يكون عاما
ً
الجهود المخلصععة لتيفيد الدور الويوي والها ال ي تقو به المكتبة المدرسععية داخا
النظا التعليمي ا إذ يمكن عن طريق تالحمها مع البرنامج المدرسععععععي وتكاملها مع
المناهج الدراسععععععية أن تعمق أهداف التعليم وتزيد من فعاليته ا وأن تزود المتعلم
بالخبرات والقدرات والمهارات الوياتية واالتصالية واإلبداعية التي تؤدي إلي تعديا
سعععععلوفه وتشعععععكا درته علي حا المشعععععكالت باالبتكار واإلبداا لموافبة المت يرات
والتوديات التي تفرضها طبيعة العصر ال ي نعيشه اآلن .
إن الت يرات التي حدثت خالل السععنوات األخيرة د فرضععت على المكتبات المدرسععية
تنفي أدوار جديدة وأنشععععععطة متعددةا وخدمات غير مسععععععبو ة اسععععععتجابة لطموحات
المجتمع في التقد ا وتمثا إدارة الجودة الشاملة مدخال متكامال إلدارة مرفق المكتبة
يهدف إلى الترفيز علي الجودةا ويبني على مشععععععارفة جميع العاملينا ويسععععععتهدف
النجاح في المدى القصععير والبعيد من خالل رضععي المسععتفيدين من خدماتها حي أن
مفهو الجودة في المكتبات يتيسع على أداء فا الوظا ف واألنشععطة والخدمات في
عملية متكاملة.
والمكتبة المدرسعععععية باعتبارها مرفز مصعععععادر التعلم داخا المدرسعععععة تعتبر
أسععععات التعليم الودي المبني على توفير المصععععادر وتنوعها وهي موور العمليات
التعليمية والتربوية بالمدرسعععة المعا عععرةا وتتكاما المكتبات النوعية مع شعععقيقاتها
المدرسععععععية في تقديم خدماتها لكافة العاملين في مجال التربية والتعليم من معلمين
وموجهين وجميع المسععععئولين عن إدارة العملية التعليمية .ويسعععععد اإلدارة أن تتقد
به ه النشرة التي تشتما علي:
 النشرة التوجيهية للمكتبات المدرسية للعا الدراسي .0100/0100
 النشرة التوجيهية للمكتبات النوعية للعا الدراسي .0100/0100
ونظرا للظروف االسععتثنا ية بسععبر فيروت فورونا المسععتجد يجر االلتزا واتخاذ
*
ً
فافة اإلجراءات االحترازية التي تقو بها الدولة لمنع انتشععععار الفيروت والتي تكفا
الوفاظ على الصعععوة العامة للطالكا فما نرجو أن تعمم النشعععرة على جميع موجهي
واخصا يي المكتبات.
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النشرة التوجيهية للمكتبات المدرسية
للعام الدراسي 0200 /0202
********************

األهداف التعليمية والتربوية للمكتبة المدرسية:
.0
.0
.3
.4
.5

دعم وإثراء المناهج الدراسية.
إفساك الطالك مهارة التعلم ال اتي ال ي يؤدي إلى التعليم المستمر.
غرت وتنمية عادة القراءة واالطالا لدي الطالك.
تدرير الطالك على استخدا مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة وتزويدهم
بالمهارات المكتبية األساسية لتكوين عادات القراءة السليمة والمثمرة.
تنمية القيم االجتماعية والخلقية والدينية لدي الطالك وربطهم بالبيئة المويط بهم
وإذفاء روح االنتماء والوالء للوطن.

أوال :الخطة والبرنامج الزمني:
الهدف من الخطة:
 .0التوسع في إنشاء المكتبات بالمدارت المنشية حديثًا وتزويدها بيوعية المعلومات
المختلفة.
 .0دعم المكتبات القا مة وتزويدها بما توتاج إليه.
 .3توفير مجموعات متكاملة ومتوازنة من الكتر والمراجع والدوريات وغيرها من
مصادر المعلومات.
 .4اإلعداد الفني من فهرسة وتصنيف لكافة مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة.
 .5تقديم خدمات االطالا واإلعارة والخدمة المرجعية للطالك والمعلمين وإفساح
المجال أمامهم للبو وممارسة أنشطة التعلم فرديًا أو في مجموعات داخا
المكتبة مع االلتزا باإلجراءات االحترازية مثا ارتداء الكمامة والوفاظ علي
المسافات بين الطالك.
 .6تنظيم برامج اإلرشاد والتوجيه القرا ي الفردي والجماعي للطالك.
 .7إعداد وإ دار النشرات والمواد اإلعالمية والقوا م الببليوجرافية التي تعرف
بمصادر المعلومات بالمكتبة بما يثري ويخد المناهج الدراسية ويدعم برامج
اإلرشاد القرا ي ويلبي االحتياجات العلمية والثقافية للمجتمع المدرسي.
 .8تنظيم البرامج لتدري المهارات المكتبية والتعاون مع أعضاء هيئة التدري في
تهيئة المجال أما الطالك لممارسة المهارات في سياق الموا ف التعليمية بما
يعزز اتجاههم نوو التعلم ال اتي والتعليم المستمر.
 .9المشارفة بإيجابية في الفعاليات واألنشطة التي تنظمها المدرسة لالحتفال
بالمناسبات الدينية والوطنية واالجتماعية وفافة األنشطة الثقافية والعلمية
للمجتمع المدرسي بما يعزز دور المكتبة فمرفز إشعاا ثقافي.
* على أن يصاحر ه ه الخطة برنامجًا زمنيًا لتنفي ها على مدار العا ويقو
الموجهون بمتابعة تنفي بنودها واألسباك التي أدت إلى عد تنفي ها والنجاح ال ي
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توقق في تنفي بعض البنود من خالل العما بروح الفريق وتوقيق أ صي استفادة
من فافة المصادر المتاحة مع االلتزا باإلجراءات االحترازية والوفاظ على المسافات
بين الطالك.

ثانيا :التوجيه واإلشراف الفني:

التوجيه واإلشععراف الفني في المكتبات المدرسععية عملية ضععرورية لالرتقاء بنوعية
األنشععععععطععة والخععدمععات المكتبيععة وتنميععة مهععارات و ععدرات األخصعععععععا يين ومتععابعععة
اإلجراءات الفنية واإلداريةا والتوجيه خدمة تربوية وتعاونية واجتماعية ت سعي إلى
توقيق أهداف العملية التعليمية وتطوير أداء المكتبات المدرسععععععية وموجه المكتبات
في أثنععاء ممععارسععععععتععه لوظيفتععه التربويععة عليععه التععيفيععد على المفععاهيم والتطلعععات
والتووالت الجارية في التربية والتعليم والتي تتلخص في اإلتقان والجودة واإلبداا
واالبتكار والمشعععارفة والتقويم واإلنتاج واالعتماد علي ال ات وبناء الكوادر وتدعيم
روح الفريق ا والمسئولية التربوية والخلقية والمجتمعية لألخصا يين ال ين يشرف
عليهم .

ثالثا :بناء وتنمية المجموعات:

يجر أن تزود المكتبة المدرسية بيوعية المعلومات المختلفة من فتر ودوريات
وغيرها من المواد والمصادر التعليمية عن طريق الشراء أو (اإلهداء في حالة ورود
مجموعات من الكتر فإهداء من أي جهة يراعي أن يقو األخصا ي بالفوص المبد ي
لهاا ثم يدعو لجنة المكتبة لالنعقاد في يتم عرض الكتر عليهاا وفي حالة موافقة
أعضاء لجنة المكتبة يتم توزيع ه ه الكتر على المدرسين األوا ا فا حسر تخصصه
لفوصها وفتابة تقرير عن موتوياتهاا وفي حالة الحيتها تضاف لعهدة المكتبة
وتسجا فإهداء مع حفظ تقارير الفوص في ملف اإلهداءا أو التبادلا ويراعي في
تلك االوعية أن تلبي احتياجات الطالك والمعلمين وفافة العاملين بالمدرسة سواء
أفانت تلك األوعية إلثراء وخدمة المناهج الدراسية أو ألغراض التثقيف أو الترويح
والهوايات).
أما في حالة الشراء ويتم ذلك مرفزيًا عن طريق اإلدارة العامة للمكتبات بالوزارةا
وفي ضوء االعتمادات المخصصة له ا ال رض ووفقًا للقرارات الوزارية المنظمة أو
موليًا عن طريق المدرسة من خالل االعتمادات المتوفرة بالمدرسة.

رابعا :القوي البشرية:
يدير المكتبة أخصا ي متفرغ حا ا على مؤها عال في المكتبات من خريجي أ سا
المكتبات بالكليات المختلفة وخريجي فليات التربية ( سم المكتبات والمعلومات)
وخريجي فليات اآلداك بي سامها المختلفة والوا لين على دبلو المكتبات مع اجتياز
الدورات التدريبية الالزمة في مجال المكتبات.

خامسا :منهج التربية المكتبية:
تهدف التربية المكتبية إلي تزويد التالمي والطالك بالمهارات الالزمة التي تمكنهم
من التعرف على مصادر المعرفة وفيفية استخدامهاا فهي توول المهارات إلى سلوك
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وممارسة عمليةا ل ا فقد أعدت اإلدارة منهجًا للتربية المكتبية بداية من مرحلة رياض
األطفال فما تم إعداد منهج للمرحلة اإلبتدا ية والمرحلة اإلعدادية والمرحلة الثانوية.
ويراعي أن ينف ما ورد بالمنهج للعا الدراسي  0100/0100وتوزيعه على شهور
الدراسة والمنهج لي دراسيا ولكنه منهجا لتعليم مهارات فن استخدا المكتبة ويجر
ان يتم االلتزا بكافة اإلجراءات االحترازية والوفاظ على المسافات بين الطالك.
مكتبات مدارس التربية الخاصة:
لقد زاد االهتما في الفترة األخيرة ب وي االحتياجات الخا ةا ومن مظاهر ه ا
االهتما ضرورة إعطا هم الوق في النمو الفكري والثقافي من خالل المكتبة أسوة
ب يرهم من األطفال العاديين وذلك من خالل تقديم الخدمات المكتبية المناسبة لهم
والتي من شينها المساعدة في ربطهم بالعالم الخارجي المويط بهما وتزيد من ثقتهم
بينفسهم وبالمجتمع ال ي يعيشون فيه وب لك يتوولون إلى أفراد لهم نشاطهم
وفاعليتهم بدال من أن يكونوا عبئًا على المجتمع.
ول ا تم إعداد منهج خاص لمدارت التربية الخا ة للعا الدراسي 0100/0100
وف لك مدارت الفصا الواحد.

سادسا :مسابقات المكتبات المدرسية:
تهدف مسابقات المكتبات المدرسية إلى تيفيد الدور الثقافي والتربوي للمكتبات
المدرسية وإبراز دور المكتبة فمرفز لمصادر المعرفة والمعلومات فضال عن تنمية
عادة القراءة واالطالا لدي التالمي والطالك ل ا يرجي العما على تنفي اآلتي:
 .0ضرورة إعداد اعدة بيانات على مستوي اإلدارة  /المديرية تشما جميع المكتبات
التي شارفت في ه ه المسابقات.
 .0دعم المكتبات المشارفة في المسابقات ماديا من حصيلة المكتبات باإلدارة/
المديرية التعليمة
 .3عد المبال ة في تكاليف عما اللوحات المهارية واإلرشادية ويفضا اللوحات
المصنعة داخا المدرسة والتي شارك الطالك في إعدادها.
 .4االهتما بمشارفة مدارت التربية الخا ة بنوعياتها المختلفة في المسابقات وف ا
االهتما بمكتبات اإلدارات والمديريات وتنشيطها وإعدادها للمسابقات.
 .5توعية التالمي والطالك بمدي أهمية المشارفة في المسابقات التي تنظمها اإلدارة
والفا دة الثقافية والمادية التي تعود عليهم وتدريبهم من خالل حصص التربية
المكتبية وخدمة المناهج الدراسية على فيفية إعداد البو وف ا فيفية فتابة المقال
وإعداد ملخص لكتاك.
 .6يا توجيه المكتبات باإلدارة  /المديرية بتشكيا لجان تقو بتصفية األعمال
المقدمة الختيار أفضلها في فا مرحلة تعليمية وفا نوعية من أنواا المسابقات.
 .7التنبيه بضرورة رف الجوا ز العينية  /النقدية  /شهادات استثمار للطالك
األوا ا والمتفو ين من حصيلة المكتبات على مستوي المدرسة  /اإلدارة /
المديرية وأن يتم توزيع الجوا ز على التالمي والطالك الفا زين في طابور
ً
حافزا لبقية التالمي والطالك يدفعهم
الصباح أما هيئة التدري والتالمي لتكون
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إلى المشارفة والمساهمة بفاعلية في المسابقات ويجر االلتزا باإلجراءات
االحترازية والوفاظ على المسافات بين الطالك.

سابعا :الجرد:
طبقا لال وة المكتبات المدرسية والنوعية الصادرة بالقرار الوزاري ر م  339بتاريخ
.0117/01/00

ثامنا :النشاط الصيفي:
أ بح النشاط الصيفي من العالمات البارزة على المستوي الوطنيا ومن ثم يجر
مراعاة التخطيط لفتح المكتبات المدرسية خالل شهور الصيف ويتم تدبير المبالغ
المالية الالزمة للوفاء باحتياجات النشاط ومكافآت العاملين من حصا ا المكتبات
بالمدارت  /اإلدارة  /المديرية التعليمية.
ملووظة :يطبق النشاط طبقًا للظروف واألوضاا واإلجراءات االحترازية.
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تعليمات هامة
.0
 .0يجر االلتزا باإلجراءات االحترازية مثا ارتداء الكمامة والوفاظ على المسافات بين الطالك.
 .3التزا فافة المدارت بمختلف المراحا التعليمية الرسمية والخا ة بتخصيص مكان مناسر للمكتبة
طبقا لإلجراءات االحترازية الالز اتخاذها يجر تنظيف وتعقيم المكتبة فا يو .

وفقا للمعايير الموحدة المعتمدةا وفي حدود اإلمكانات المناسبة وال يتم التوسع في الفصول على
حساك المكتباتا إذ أنها مرفق ال يمكن االست ناء عنه.

.4

حظر استخدا المكتبة وأثاثها في المدارت في غير األغراض الخا ة بالمكتبةا وال يتم التوسع في
الفصول على حساك المكتبات اذ انها مرفق ال يمكن االست ناء عنه (فتاك دوري ر م  01بتاريخ
)0105/0/06ا و(فتاك دوري ر م  08بتاريخ  )0105/01/8بشين عد استخدا األمافن
المخصصة لألنشطة في غير ال رض ال ي أنشئت من أجله.

.5
 .6التوجيه واالشراف الفني في المكتبات المدرسية عملية ضرورية لالرتقاء بالخدمة المكتبية يقو
حظر تكليف أخصا ي المكتبات بيي عما آخر يصرفهم عن أداء واجبهم الفني والتربوي

بها موجه المكتبات مع مراعاة ضرورة حا المشكالت التي تواجه أخصا ي المكتبات.

.7
ونظرا للظروف االستثنا ية
 .8االلتزا بتنفي خطة المسابقات المرسلة من اإلدارة العامة للمكتباتا
ً
منهج التربية المكتبية لي

منهجًا دراسيًا ولكنه منهجًا لتعليم مهارات فن استخدا المكتبة.

بسبر فيروت فورونا المستجد تم تعديا أعداد المشارفين في جميع المسابقات بناء على اتخاذ فافة
اإلجراءات االحترازية التي تكفا الوفاظ على الصوة العامة للطالك.
في حالة حدوث ظروف استثنا ية سيتم اجراء التوكيم الكترونياً.

.9
 .01يوظر على أخصا ي المكتبات التعاما مع مندوبي المبيعات ال ين يترددون على المدارت ويتم
الشراء من دور النشر المعتمد لها أوعية بالقا مة الببليوجرافية مع ضرورة التنوا عند الشراء في
فافة فروا المعرفة.
 .00طبقا للكتاك الدوري ر م ( )8بتاريخ  0105/0/09التيفيد في اختيار الكتر التي يتم تداولها
بالمكتبات المدرسية على عد احتوا ها على الموضوعات التي تدعو إلى العنف والتطرف.
 .00ضرورة إرسال إنجازات (توجيه عا المكتبات بالمديرية) الي اإلدارة العامة للمكتبات آخر فا شهر
(باإليميا) لتعرض على مو ع الوزارة مع تدعيمها بصور منتقاة.
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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
قـــطـــاع الخــــدمـــات واألنــشطـــة
اإلدارة المركزية لألنشطة الطالبية
اإلدارة العامة للمكتبات

النشرة التوجيهية للمكتبات النوعية 0200/0202
في مستها العا الدراسي الجديد تتقد إدارة المكتبات النوعية بخالص التهنئة
لجميع العاملين بيسرة المكتبات من أخصا يين وموجهين مع دعاء إلى المولي عز وجا
أن يوفق الجميع في سبيا النهوض بالخدمات المكتبية واالرتقاء بدور المكتبة في عصر
المعلومات
فما ترجو اإلدارة االلتزا بتنفي ه ه التوجيهات تيفيدًا لدور المكتبة الثقافي والتربوي داخا
المؤسسة التعليمية وتعميم ه ه التوجيهات على موجهي وإخصا يي المكتبات النوعية
باإلدارات والمديريات التعليمية ومرافز التدرير ونظرا للظروف االستثنا ية بسبر فيروت
فورونا المستجد يجر االلتزا واتخاذ ففة اإلجراءات االحترازية التي تقو بها الدولة لمنع
انتشار الفيروت.
أوالا  :تعريف المكتبات النوعية:
المكت بات النوع ية هي مكت بات اإلدارات وال مدير يات التعليم ية ومكت بات مرافز ال تدر ير
والوسعععا ا التعليميةا وتترفز مهامها الر يسعععية في تقديم الخدمات المكتبية للعاملين به ه
المرافق بما يتناسععر مع احتياجاتهم من المعلومات وبما يتناسععر مع اهتماماتهم الوظيفية
والمهنية وف لك مع تخصصاتهم الموضوعية.
ثانياا :أهداف المكتبات النوعية:
تهدف مكتبات اإلدارات والمديريات التعليمية ومرافز التدرير والوسا ا التعليمية إلى تقديم
الخدمات المكتبية للعاملين بمرافز التدرير والمدربين والمتدربينا والعاملين بالمديريات
التعليمية واإلدارات التعليمية وما يتبعها من هيئات التدري بما يلبي متطلبات البو
والتطوير في مجال التربية والتعليما ويستجير لواجات التنمية المهنية والعلمية لهم.
ومن أجا توقيق األهداف السابقة ينب ي على القا مين على ه ه المكتبات توقيق ما يلي:
 .0توفير القوي البشرية الالزمة للعما به ه المكتبات على أن تتوافر لديهم جوانر
التخصص والخبرة والتيهيا المهني المناسبةا ويجر أن يكونوا من حملة المؤهالت
العليا.
 .0توفير المو ع المناسر للمكتبة والقاعة المال مة على أن يكون داخا مبني اإلدارة أو
المديرية التعليمية لتوقيق خدمة المستفيدين وتشجيعهم على القراءة والبو واالطالا
مع توفير عنا ر اإلضاءة المناسبة والتهوية الجيدة والمساحة التي تناسر األثاث
المكتبي المتكاماا ويوظر االستيالء على اعة المكتبة أو استخدامها في غير أغراض
الخدمة المكتبية.
 .3توفير مجموعات المواد ومصادر المعلومات المختلفة من الكتر والمراجع والدوريات
والوسا ا واألجهزة التي تلبي احتياجات المستفيدين.
ثالثاا :خطة المكتبات النوعيـة:
تقو فا مكتبة بإعداد خطة عما سععععععنوية وبرنامج زمني للتنفي يتم فيه توزيع و ا ع
الخطة على مدار السنة وتشما النقاط التالية:
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 .0إعداد مشععععععروا الميزانية وتوزيعها على البنود المختلفة الخا ععععععة بالتزويد بالمواد
المكتبية واألجهزة واإلنفاق على خدماتها وأنشطتها على مدار العا .
 .0إ عداد مقتر حات تزو يد المكت بة بمجمو عات المواد من الك تر والمراجع وا لدور يات
واألجهزة بناء على توجيهات الموجهين األوا ا والعامين للمواد الدراسية واألنشطة.
 .3اإلعداد الفني لمصادر وأوعية المعلومات بالمكتبة.
 .4الخدمات واألنشطة الثقافية والتربوية والبرامج المختلفة ومواعيد تنفي ها.
 .5الدورات التدريبية لألخصا يين مع الترفيز على برامج التدرير على الكمبيوتر.
رابعاا :المخصصات المالية:
يتم تزويد مكتبات اإلدارات والمديريات التعليمية ومرافز التدرير والوسا ا التعليمية
باحتياجاتها مرفزيًا من خالل اإلهداءات واالعتمادات والتي تخصصها الوزارة له ا
ال رضا وموليًا من خالل نسبة الـ  %5من حصيلة المكتبات باإلدارة/المديرية التعليمية
ويتم تنمية ه ه المقتنيات وفقًا لألس اآلتية:
أ-توفير مجموعة متوازنة من المصادر التي تلبي متطلبات البو التربوي.
ك – إثراء مقتنيات المكتبات من الدوريات المتخصصة في مجال التربية والتعليم
والدوريات العلمية والثقافية.
ج – متابعة ما يصدر من مرافز البووث والتوثيق التربوي وفليات التربية على المستوي
القومي واإل ليمي والدولي واتخاذ إجراءات تزويد المكتبات بها.
خامساا :اإلشراف والتوجيه الفني:
تتيع المكتبات النوعية المديريات واإلدارات التعليمية من الناحية اإلدارية وتوجيه المكتبات
بكا إدارة  /مديرية تعليمية من الناحية الفنيةا أما بالنسبة لمكتبات مرافز التدرير
والوسا ا التعليمية فتتبع اإلدارة العامة للمكتبات من الناحية الفنية.
تشكا ب كا مكتبة من المكتبات النوعية لجنة مكتبة بقرار من مدير عا اإلدارة  /مدير
المديريةا بر اسة مدير إدارة  /مدير عا الخدماتا وعضوية ثالثة أعضاء من موجهي
مقررا للجنة.
المواد المختلفة باإلدارة  /المديريةا ويكون أخصا ي المكتبة
ً
أما بالنسبة للمكتبات بمرافز التدرير والوسا ا التعليمية فتشكا بر اسة مدير مرفز
التدرير  /الوسا اا وعضوية ثالثة أعضاء من موظفي المرفز  /الوسا اا ويكون أخصا ي
مقررا للجنة.
المكتبة
ً
وتتولي لجنة المكتبة المهام اآلتية:
أ-منا شة الخطة السنوية لبرامج عما وأنشطة المكتبة وبرنامجها الزمني وتقديم
المقترحات والتو يات بشينها.
ك-دراسة خطة تطوير المكتبة وتقديم المقترحات للنهوض بها.
ج -توديد ما سيتم تزويد المكتبة به من مواد مطبوعة وغير مطبوعة بناء على تو يات
ورغبات المستفيدين.
د-اعتماد موضر الجرد السنوي للمكتبة.
هـ-اعتماد وا م الكتر والمواد التي يقترح استبعادها في إطار عملية التنقية الدورية
لمجموعات المواد.
و-النظر في بول الكتر والمواد المهداة للمكتبة.
ز-منا شة واعتماد التقرير السنوي للمكتبة
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يكون لكا مكتبة من المكتبات المشار إليها أخصا ي يقو على شئونها وتسيير العما بها
واتخاذ ما يلز لتطويرها والموافظة على موجوداتها.
سادساا :الجرد السنوي:

طبقا لال وة المكتبات المدرسية والنوعية الصادرة بالقرار الوزاري ر م  339بتاريخ
.0117/01/00

تعليمات هامة
طبقا لإلجراءات االحترازية الالز اتخاذها:
 .0يجر تنظيف وتعقيم المكتبة فا يو .
 .0يجر االلتزا باإلجراءات االحترازية مثا ارتداء الكمامة والوفاظ على المسافات بين
المترددين.
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