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  ٢٠٢٣-٢٠٢١الخطة االستراتيجية لدائرة المكتبة الوطنية إنجازات مشاريع 
  ٢٠٢١خالل 

الهدف 
 االستراتيجي  

 
  المشروع  الهدف التشغيلي

سنة   مؤشر اداء المشروع
 األساس
٢٠١٩  

لعام  اإلنجاز
٢٠٢١  

  الى تاريخه

  مالحظات  تفاصيل االنجاز

بة اقتناء  رفع نس
ري  ك ف اج ال ت ن ال

ي ن وط  %٣٠ ال
 ٢٠٢٣بنهاية عام 

ات  ادة مقتني زي
الدائرة من اوعية 

سبة  المعلومات بن
بنهاية عام  %١٠

٢٠٢١  

ة  مكتب ل ة ا ذي تغ
دارات  بأحدث االص

  و المقتنيات

 نسبة االهداء للمكتبة
  مصدر االهداءات:   ٢٠٫٠٠٠  ٧٠٠

 وزارة الثقافة  
 نشر دور  

روع  بة انجاز المش نس
٢٨٠%   

روع     5645  ٥٢٠٢  نسبة االيداع الفعلي بة انجاز المش نس
١٠٧%   

زون  خ ة م ذي غ ت
  الوثائق

 في الزيادة نسبة
  المحفوظة الوثائق

٣٩٧٫٤٣٠  ٤٠١٣٧  295001 وثيقة حكومية  
 وثيقة خاصة ١٤٩٢  
 صورة  ٦٢٩٩١ 
 جريدة رسمية ٢٦٫٦٦٢ 
 خطاب ملكي سامي ٣٤٤ 
 دوريات نادرة   ١٠٩٤٠  

روع  بة انجاز المش نس
٦٧٢%   

روع مئوية  بب مش بس
ول   الدولة در للحص كمص

الى  باإلضافةعلى الوثائق 
  االتالف و االتفاقيات

ي  وع ع ال رف
افي  المنتج الثق ب
ة ب  الفكري بنس

بنهاية عام  %٣٠
٢٠٢٣  

ب  واه م م ال دع
ة  ي داع االب
ة في  اري واالبتك

بة  المجتمع بنس
بنهاية عام  %١٠

٢٠٢١  

ظيم  ن ات ت لي ا فع
  ثقافية و فنية

  اشهار كتاب حفل  81  182  ١٣٠  عدد الفعاليات
 25 ندوات ومحاضرات  
 11 معارض كتب وصور 
  ي ان ث ي ال دول ر ال م ؤت م ال

للمكتبيين والمؤتمر الوطني 
 العشرون للمكتبات

 20 مشاركات خارجية 
 زبارات وفود ٤٤  

  
  

روع  بة انجاز المش نس
56 %  
  

يات  بالفعال رة  تم المباش
هر حزيران نظرا  منذ ش

 الدفاع أوامر إلجراءات

المنتج  الترويج ب
افي والفكري  الثق

ة  ب  %١٠بنس
ام  ة ع اي ه ن ب

٢٠٢١  

ك  اب ت ة ك ل م ح
 صديقك  

   

  

 محافظة العاصمة / جامعة .1  ٣٢  ٥٣  عدد الحمالت
 سمية األميرة

محافظة العاصمة/ معهد االميرة  .2
 بسمة 

 دائرة/ محافظة العاصمة .3
 الموازنة

معية جمحافظة العاصمة /  .4
 أصلها ثابت 

بة  روع انس نجاز المش
٥٠%  

  
من رقم ( حمالت  ل -٢٢ا

  ) قيد التنفيذ٢٧
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الهدف 
 االستراتيجي  

 
  المشروع  الهدف التشغيلي

سنة   مؤشر اداء المشروع
 األساس
٢٠١٩  

لعام  اإلنجاز
٢٠٢١  

  الى تاريخه

  مالحظات  تفاصيل االنجاز

 محافظة العاصمة / مطرانية .5
 الروم

 ديوان محافظة العاصمة / مكتبة .6
 المحاسبة

 محافظة العاصمة / جمعية .7
 والنشميات النشامى

 محافظة العاصمة / نقابة .8
 المهندسين

محتفظة العاصمة/ جمعية البيئة  .9
 االردنية

محافظة العاصمة/ مسجد  .10
 رباحبالل بن 

 الزرقاء/جمعية محافظة .11
 زكريا

 الكته اربد/ بلدية محافظة .12
المزار  اربد/ بلدية محافظة .13

 الشمالي
 اللؤلؤة اربد/ جمعية محافظة .14

 الخيرية الكنانية
 عيون عجلون/ بلدية محافظة .15

 عجلون
 الشوبك معان/ بيت محافظة .16

 الثقافي
 معان معان/ بلدية محافظة .17
 الدفاع مأدبا/ كلية محافظة .18
 األميرمأدبا/ جناح  محافظة .19

الثاني  حسين بن عبد هللا
 )مكتبات ٥( لالستطالع الجوي

 عجزة مأدبا/ دار محافظة .20
 هيئة مأدبا/ كلية محافظة .21

 األركان
 مجافظة مأدبا/مدرسة نسيبة .22
 غور الكرك/ مكتبة محافظة .23

 المزرعة
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الهدف 
 االستراتيجي  

 
  المشروع  الهدف التشغيلي

سنة   مؤشر اداء المشروع
 األساس
٢٠١٩  

لعام  اإلنجاز
٢٠٢١  

  الى تاريخه

  مالحظات  تفاصيل االنجاز

 الكرك/ مركز الشهيد محافظة .24
 الكساسبة معاذ

 محافظة المفرق/البادية .25
 الغيات منشية مدرسةالشمالية/ 

الياقوت البلقاء/ مدرسة محافظة .26
محافظة البلقاء/ بلدية عين  .27

 الباشا
 العقبة/ بلدية الريشة محافظة .28
 العقبة/ بلدية القويرة محافظة .29
 اقليم سلطة /العقبة محافظة .30

 البتراء
محافظة العقبة/ سلطة مدينة  .31

 العقبة االقتصادية
محافظة العقبة/مدرسة االمير  .32

  الثانويةهاشم 
عدد الجهات 

  المستفيدة
روع   وردت في البند السابق  ٣٢  ١٥٠ بة انجاز المش نس

20%  

ة اهم  في المس
اء ات انش  مكتب

  عامة

عدد المكتبات التي تم 
  انشاؤها

 مكتبة بلدية كته /محافظة اربد  .1   ١٣  ١٠
ة  .2 دي ة بل ة مكتب افظ عيون/ مح

 عجلون
مالي/  .3 ية المزار الش لد بة ب مكت

 محافظة اربد
لواء  .4 ة / مزرع ل ة غور ا تب مك

 االغوار الجنوبية
ية الغياث/  .5 ة منش مكتبة مدرس

 البادية الشمالية
ة الياقوت/ محافظة  .6 مكتبة مدرس

 السلط
 البتراء إقليممكتبة سلطة  .7
ة مكتبات  .8  األميرفي جناح خمس

ي  ان ث دهللا ال ب ن ع ن ب ي حس
محافظة مأدبا/لالستطالع الجوي

ر  .9 ي ة االم درس ة م ب ت ك م
  م/محافظة العقبةهاش

روع  بة انجاز المش نس
١١٠%  
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الهدف 
 االستراتيجي  

 
  المشروع  الهدف التشغيلي

سنة   مؤشر اداء المشروع
 األساس
٢٠١٩  

لعام  اإلنجاز
٢٠٢١  

  الى تاريخه

  مالحظات  تفاصيل االنجاز

دور  تعريف ب ل ا
ي  ة ف ب ت ك م ال
ى  ل اظ ع ف ح ال
افي ثق ل تج ا من ل  ا

ة  ب  %١٠بنس
ام  ة ع اي ه ن ب

٢٠٢١  

ة  ط ادارة انش
ة  أهمي ة ب التوعي

  الوثائق

 التي المعارض عدد
  تنظيمها تم

د  .1  ١٢  ٤ ك عب ة المل معرض ميالد جالل
 هللا الثاني

دين  .2 اع لمتق اء ل معرض الوف
 العسكريين

 الكرامةمعركة معرض ذكرى  .3
 االستقالل يوممعرض  .4
ة يوم الجيش  .5 ب اس معرض بمن

 والثورة العربية الكبرى
 الجلوس الملكييوم معرض  .6
ةمعرض  .7 ة االردني دول ة ال  مئوي

 في الجامعة الهاشمية
ة معرض  .8 ةمئوي ة االردني دول  ال

في معرض عمان الدولي للكتاب
 معرض مئوية الدولة االردنية .9

ة  .10 اف ة /ثق ائق وطني معرض وث
 مأدبا

معرض وثائق وطنية/ الخدمات  .11
 الطبية

ة  .12 ة /كلي ائق وطني معرض وث
  االميرة عالية الجامعية

روع  بة انجاز المش نس
٢٥٠%  

عدد الصور 
المنشورة في وسائل 

  االعالم و التواصل

١٦٢٣  ٣١٥٠   ورة في جريدة  ٧٩٣ ورة منش ص
  الراي

 صورة منشورة على صفحة  ٨٣٠
  الفيسبوك

روع بة انجاز المش  نس
47%  

نة  مكافحة القرص
ات  نف على المص

  المحمية

روع     ٤  ٥ عدد المحاضرات بة انجاز المش نس
٦٠%  

عدد القضايا التي تم 
تحويلها للقضاء من 

  الجوالت التفتيشية

بة     ٢٩  ١١٣ روع نس انجاز المش
٢١٫٥%  

  عدد المضبوطات
٢٧٦  ٢٠٠   كتب  ٨٩  

 دوسيات ٩٢   
 جهاز رسيفر ٣  
 ليزريا أسطوانة ٧٣  

روع  بة انجاز المش نس
١٢٥%  
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الهدف 
 االستراتيجي  

 
  المشروع  الهدف التشغيلي

سنة   مؤشر اداء المشروع
 األساس
٢٠١٩  

لعام  اإلنجاز
٢٠٢١  

  الى تاريخه

  مالحظات  تفاصيل االنجاز

 جالونات ١٩  

عدد االستفسارات 
الخاصة بحق 

  المؤلف

  ٢٨
 

  

اءة األداء  رفع كف
بة  ي بنس س المؤس

بنهاية )   %٣٠(  
  ٢٠٢٣عام 

 تشريعاتتطوير 
ل  تحكم أداء العم
قافي وتحديثها  الث

ة   ب  %١٠بنس
ام  ة ع اي ه ن ب

٢٠٢١  

ة اجراءات  س مأس
ول على  حق الحص

  المعلومات

 في االنجاز نسبة
  التنفيذية الخطة

ة %٩٠   مي من رئاس كل رس تم اعتمادها بش
 الوزراء و تعميمها 

  

ام  ظ دار ن اص
  الوثائق الوطنية

 في االنجاز نسبة
  النظام مسودة

ودة تم  %٤٠   اء من مس االنته
  النظام

ام دائرة  ل نظ دي تع
  المكتبة الوطنية

 في االنجاز نسبة
  النظام مسودة

ودة  %٠ اء من مس تم االنته
ات  داعتعليم ل  اإلي العم

كل  يل الهي عد جاري على ت
  التنظيمي 

تحسين إدارة بيئة 
ة  داخلي ل ال العم
ات  وفقا للممارس

لى بة  الفض بنس
ة  ١٠ اي % بنه

  ٢٠٢١عام 

ر وي ط ودة  ت ج
  الخدمات المقدمة

نسبة الخدمات التي 
  تم تحسينها

  ٧٥% تحسين مدخل الدائرة  
 تأهيل قاعة الفعاليات إعادة  
 معرض مئوية الدولة تجهيز  
  تحسين قاعة استقبال المراجعين
  دائرة من ات ال دم التعريف بخ

ر خالل  في الخدمة  إجراءاتنش
ال الجمهور تقب ة اس اع وفي  ق

  الموقع االلكتروني
  تطوير الية االجتماع عن بعد في

  قاعة اجتماعات المدير العام
  البدء بصيانة مرافق الدائرة  
  ات يح منهجي د وتوض دي تح

امواجراءات العمل في  من  األقس
  خالل اعداد دليل عمل داخلي

  ة الوقت والحركة اعداد دراس
ات لل ات عملي دم ة بخ المرتبط

   الدائرة
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الهدف 
 االستراتيجي  

 
  المشروع  الهدف التشغيلي

سنة   مؤشر اداء المشروع
 األساس
٢٠١٩  

لعام  اإلنجاز
٢٠٢١  

  الى تاريخه

  مالحظات  تفاصيل االنجاز

  دائرة ل ال ة هيك دف دراس به
 تطويره

 اعداد دليل خدمات الدائرة 

نسبة رضا متلقي 
  الخدمة 

  ٨٠%      

  أرشفة الوثائق
 الوثائق عدد

  المؤرشفة
٣٤٢٫٤١٩  ٣٤٠٠٠  وثائق حكومية ٢٧٧٩٣٦  

 صور ٦٢٩٩١  
 وثائق خاصة ١٤٩٢  

روع  بة انجاز المش نس
روع % 297 بب مش بس

   مئوية الدولة

وارد  م ادارة ال
  البشرية بكفاءة

      ١٨  ١٥ الدورات عدد

الموظفين  عدد
  المؤهلين

٢٧  ٤٨      

ن ادارة  ي حس ت
  الموارد المالية

نسبة تغطية الموازنة 
 الحتياجات الدائرة 

١٠٠% 100 المبنى صيانة مشروع%   
 مئوية و الوثائق ارشفة مشروع

 %100 الدولة  
 100 الشمسية الطاقة مشروع%  
 100 األردن تاريخ مشروع% 

 

ة و وم م ع دي رف
ة  ي ن ب اءة ال ف ك

  التقنية

نسبة تحول األنظمة 
و البرامج الى البيئة 

 السحابية 

  ١٠٠%    برنامج ادارة األرشفة الجديد
JUST  

 JUST OPAC 
 ) حجزfile server( بمساحة 

  22TBتخزينية 
 الفهرس األردني الموحد  

  

عدد األجهزة التي تم 
  تطويرها 

  ١٠٠%   جهاز حاسوب جديد ٢٠  
 قيد  (عطاءأجهزة حاسوب  ١٠

  التنفيذ)
 قيد  (عطاءماسحة ضوئية  ٢

 التنفيذ)
  طابعة ليزرية ملونة لوحدة

 العالقات العامة 
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الهدف 
 االستراتيجي  

 
  المشروع  الهدف التشغيلي

سنة   مؤشر اداء المشروع
 األساس
٢٠١٩  

لعام  اإلنجاز
٢٠٢١  

  الى تاريخه

  مالحظات  تفاصيل االنجاز

  جهاز محمول (البتوب) لقاعة
 االجتماعات

 Data show  جهاز عرض
 لقاعة المعرض / مديرية الوثائق

 Conference system  نظام
 كاميرا مؤتمرات

 2 UPS  جهازين لتفادي انقطاع
قسم وشاشة التيار الكهربائي للم

 اللمس
رفع سرعة اإلنترنت  

نسبة االنجاز بخطة 
  تطوير األنظمة

  ١٠٠%    نظام األرشفةJUST  بديال عن
  النظام القديم 

  الموقع اإللكتروني بديال عن
 الموقع القديم

  استكمال العمل على منصة وثق
 الفهرس األردني  متابعة انشاء

 الموحد
   نظام اإليداع القانوني بديال عن

 النظام القديم
  تصميم وانشاء موقع الكتروني

  للمؤتمر الدولي الثاني

  

ة  ين البني تحس
دائرة ة لل  التحتي

ة  ب  %٣٠بنس
ام  ة ع اي ه ن ب

٢٠٢١  

ال تجهيز  تكم اس
  مشفى الوثائق

عدد االجهزة التي تم 
توريدها لتجهيز 

  المشفى

        ائق ة الوث اف تم تعقيم ك
 التي ترد الى الدائرة  

 ) وثيقة معقمة٢٩٥٠٠١(

روع  تكمال مش اس
ية مس  /الطاقة الش

 المرحلة الثانية

 في االنجاز نسبة
  المشروع

    ( قيد التنفيذ)    %٤٠  

نى  ب م ة  ان ي ص
  الدائرة

نسبة االنجاز في 
عملية تثبيت واجهات 

 المبنى

  ١٠٠%      
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الهدف 
 االستراتيجي  

 
  المشروع  الهدف التشغيلي

سنة   مؤشر اداء المشروع
 األساس
٢٠١٩  

لعام  اإلنجاز
٢٠٢١  

  الى تاريخه

  مالحظات  تفاصيل االنجاز

نسبة االنجاز في 
  تأهيل المبنى عملية

  ٨٥%      

اءة اطر  رفع كف
ع  اون م ع ت ال
بة ركاء بنس  الش

بنهاية عام %  ١٥
٢٠٢٣  

ة  نمي تطوير وت
ع  ة م الق ع ال

 ٥بنسبة  الشركاء
ام  ة ع اي % بنه

٢٠٢١  

لوطني  فهرس ا ل ا
  الموحد

  التقني اإلنجازنسبة 
 

  ٨٠%    تطوير موقع الكتروني للفهرس
  الموحد األردني

  تدريبيتين ألمناء تم عقد ورشتين
ة  ائي الفهرس ات واخص المكتب

  والتصنيف على نظام كوها

  

ات الببليوغرافي   %٤٠    الفني اإلنجازنسبة  ان ل  ةرفع البي
  ) جهة  ٢٠من اصل  جهات١٠(

  

ات  اقي تف توقيع ا
مذكرات تعاون مع 

  الشركاء

عدد اتفاقيات التعاون 
 الثقافي

 جمعية عون .1  ٤  ٨
 جمعية الدبابات الملكي .2
 معية النقادج .3
   جمعية عالم الدمى .4

نسبة انجاز المشروع 
٥٧%  

 

ة  ال بمئوي االحتف
  الدولة االردنية

عدد الجهات 
  المتعاونة

  ٢٥٣      

    ٣٤٢٤١٩    الوثائق المؤرشفة
في  اإلنجازنسبة 

  كتاب المئوية
    في مرحلة التجهيز للطباعة   %٩٠  

  ندوات ١٢   ٢٥    عدد الفعاليات 
 وثائقيةمعارض  ١٢  
  اني للمكتبيين دولي الث المؤتمر ال

رون  لعش لوطني ا مر ا مؤت ل وا
 للمكتبات 

  

  

في  اإلنجازنسبة 
 منصة وثق

دد المق  %٩٠   ا على ع ات التي تم رفعه تني
  تنوعت كاالتي )١٠١٨المنصة (

 صورة ٨٦٥ 
 مطبوعات ١٢٧  
 فيديو ٢١  
 صوتيات ٥  

  


