اخلطة االسرتاتيجية
-

الصفحة 1 -

تاريخ النشر 2018 /12/15

نبذة عن الكلية:

قسم الفنون اجلميلة
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قسم اإلعالم

قسم الفنون املرئية

قسم التصميم الداخلي
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قسم الفنون الدرامية

قسم الفنون املوسيقية
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رؤية الكلية

التميز والريادة من أجل تقديم خدمات تعليمية وتدريبية وبحثية في مجال الفنون واإلعالم،
سعياً لتحقيق مكانة متميزة على المستوى المحلي والعربي والدولي.
رسالة الكلية

تتمثل رساااالة الكلية في الن وا بالمعارل على المساااتويين اي اديمي والتوبيقي والتميز في
جميع المجااتت الفنياة والمرةياة واإلعالمياة والموساااايقياة والمساااار ياة والبحثياة من أجال بناا
المجتمع ،وذلا من خالل توفير التعليم الاي يتفق مع المعاايير العاالمياة ،وتقاديم خادماات متميزة
تعتماد على اتبتكاار واإلباداو والفن ،وتنمياة القادرات والم اارات بماا يسااااتجياا للمتولباات الم نياة
والوظيفية ،وبما يس م في توور المجتمع وترسيخ الثقافة والتنمية البشرية.
قيم الكلية
المعول عليه لتأمين نجاح الخطة التي تستند إليها الكلية في أدائها ،واإلطار الذي
تعد القيم األساس
ّ
يحكم أخالقيات التعامل بين الطالب ،وأعضاء هيئة التدريس ،واإلداريين ،وانطالقا من تعاليم ديننا الحنيف
وثقافتنا األصيلة ،نؤكد على القيم التالية:
تلتزم الكلية بدعم التعلم من أجل نشاار المعرفة داخل مجتمع الجامعة وخارجه،
وتعزيز النمو الفكر المسااااتمر والثقاافاة الوطنياة واتلتزام باالقيم الادينياة ورفاا ياة المجتمع
المستدامة.
اإلتقاان ،والتميز ،والجودة :ويعني ذلا اتلتزام باخخاليياات الم ناة ،والسااااعي نحو التميز والتووير
المساتمر من خالل اتلتزام بخريى المقاييس العلمية في التعليم والتعلم ،وذل من خالل توبيق
معايير الجودة.
القيااادة والعماال بروح الفريق :تلتزم الكليااة التزام ااً راساا ا ااً بتعزيز ايدوار القياااديااة الفرديااة
والمؤسااااساا اياة التي تادفع عجلاة التنمياة اتجتمااعياة إلى ايماام ،مع إيماان اا العميق باات ترافياة
والمسئولية واإلبداو والعمل بروح الفريق الوا د ،لتحقيق الم ام واي دال.
الحرية األكاديمية :يعد اتسااتكشااال الفكر المنواابا والوااادق جو ر تقاليدنا اي اديمية الي
يظ ر بشكل واضح في جميع جوانا اينشوة العلمية والدراسية للكلية ،وتشجيع ممارسة النقاد
وا ترام الرأ اآلخر.
العادالاة والنزاهاة :تلتزم الكلياة بمبااد العادالاة اتجتمااعياة وتكاافؤ الفرل في التعلم والتميز
والتنوو الثقاافي ،ومعااملاة جميع منتساااابي الكلياة وفق معاايير وا ادة ،دون تحيز ،أو تمييز أو
محاباة .ويلتزم جميع أعوا الكلية بخعلى درجات ايمانة وات ترام وايخالييات الم نية.
الشفافية والمساءلة والمصداقية :تلتزم الكلية التزاماً راس اً بعرا أفكار ا على المجتمع وال برا
لقياس مقدار إس امات ا في المعرفة ،ويلتزم جميع أعوا الكلية با ترام ييم ا في جميع
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اينشوة العلمية والدراسية عبر توثيق تقارير أدا الكلية ،وتوج ات ا ،ونشر ا بمودايية،
واإلجابة عن افة اتستفسارات المتعلقة بشخن ا دون تخجيل.
السمات املميزة لكلية الفنون واإلعالم ودورها يف خدمة اجملتمع والبيئة

تعد لية الفنون واإلعالم مؤساااساااة تعليمية عامة تتبع جامعة طرابلس ت تساااعى إلى
الربح الماد ولكن ا تسعى إلى تقديم خدمات ا إلى المجتمع الليبي بكل مكوناته دون تمييز
وضع الكلية االسرتاتيجي:

 -1تقع الكلية ضمن المر ا الجامعي ،القاطع (أ) لجامعة طرابلس ،يث يتوفر ب ا مويف خال
للسيارات ،مع وجود ا بالمدخل الرةيسي للجامعة.
 -2أعوى وجود الكلياة داخال جاامعاة طرابلس ميزة في توفر ال ادماات العااماة ،والوااااحياة
والمورفية وايمنية والبيئة المجتمعية.
 -3تمتل الكلية بنية تحتية وعناصاار بشاارية فاعلة تمكن ا من اساات دام التكنولوجيا بوااورة
مثلى يادرة على تحقيق اي دال.

الغايات النهائية واألهداف االسرتاتيجية لكلية الفنون واإلعالم
تسعى الكلية إلى تحقيق مجموعة من الغايات و ي على النحو التالي:
 -1تعزيز وتووير التعليم والتعلم.
 -2تفعيل برامج الدراسااات العليا لسااد ا تياجات المجتمع وسااوق العمل من الم نيين والفنانين
والبا ثين.
 -3تعزيز وتووير البحث العلمي.
 -4تعزيز وتووير خدمة المجتمع والبيئة.
 -5تنمية الموارد الياتية بالكلية لدعم العملية التعليمية والبحثية داخل ا.
 -6ترسيخ القيم والتقاليد الحوارية للمجتمع.
 -7تنمية القدرات اإلدارية والتنظيمية بما يحقق رؤية ورسالة الكلية.
 -8الحوول على اتعتماد المؤسسي والبرامجي.
 -9استكمال البنية التحتية للكلية.
الغااياة

ي ادل عاام بعياد المادى تسااااعى ال واة لتحقيق اا في مادى ممني من  3إلى 5

سااانوات ،و و ما يعرل بااااا ا “المدى اتساااتراتيجي لل وة ولكل غاية من الغايات ناك عدد من
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اي دال اتساتراتيجية لتحقيق ا ،ولتحقق اي دال اتساتراتيجية ناك مجموعة من المبادرات أو
السياسات التي تنفي من خالل مجموعة من اي دال التشغيلية أو التنفييية.

الغاية األولى

تعزيز وتطوير التعليم والتعلم

اهلدف األول وضاع نظام تحديث وتووير مساتمر للمنا ج ساعياً للوصاول إلى إعداد خريج متميز
يادر على اإلبداو واتبتكار الفني والعلمي والمنافسة في سوق العمل.
يفية تحقيق ال دل
 -1إنشااا لجنة لمراجعة البرامج الدراسااية باييسااام ،ووضااع آلية لتحديث المنا ج وتوصاايف ا
وتحديد مفردات ا بما يتماشى مع متولبات العور وذل لتحسين الم رجات.
 -2وضع آلية لقياس مدى تقدم البرامج الم تلفة تت اذ اإلجرا ات التوحيحية.
 -3تحسين نسبة عدد أعوا

يئة التدريس إلى الوالب.

 -4توفير المناا المنااسااااا والمالةم للتحواااايال تى يتساااانى اترتفااو باالقادرات المعرفياة
واإلبداعية إلى أفول المستويات.
اهلدف الثاني التحفيز على التعليم الياتي واإللكتروني.
يفية تحقيق ال دل

 -1تووير المكتبة ونظم المعلومات واتتوال بالكلية.
 -2تشجيع يئة التدريس على استحداث مقررات إلكترونية.
 -3توفير موادر التعلم الياتي.
اهلدف الثالث وضع سياسة للتحسين المستمر في طرق التدريس والتدريا.
يفية تحقيق ال دل

 -1إيجاد آلية لقياس فعالية طرق التدريس الحالية.
 -2إيجاد آلية لتشااااجيع يئة التدريس على توبيق طرق تدريس جديدة فعالة ويياس مدى
نجا ا وتعميم ا.
 -3وضااااع آلياة لتعزيز البرامج التادريبياة لكي تتكاامال مع مناا ج التادريس اي ااديمي وتؤ اد
الجوانا التوبيقية لم تلف المقررات الدراسية.
 -4وضع خوة للتدريا الفني واإلعالمي في الفترة الويفية
 -5عقد اتفاييات تعاون مع الج ات ذات العالية بالكلية يجل تدريا طالب الكلية.
 -6دعم اينشوة الوالبية وتووير ا
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اهلدف الرابع :تعزيز وتووير الدعم الوالبي وال دمات المقدمة للولبة.
يفية تحقيق ال دل
 -1توفير ال دمات الالممة للوالب داخل الكلية.
 -2تحسين مستوى المرافق العامة للوالب.
 -3وضع نظام لتشجيع ورعاية الوالب المتفويين والمبدعين.
 -4وضع آلية ت تشال ورعاية الوالب المتعثرين.
الغاية الثانية
تفعيل برامج الدراسات العليا لسد احتياجات اجملتمع من املهنيني والباحثني
اهلدف األول وضع نظام للتحديث والتووير المستمر لبرامج الدراسات العليا
يفية تحقيق ال دل

 -1تووير العملية التعليمية للدراسات العليا بالكلية.
 -2إنشا لجنة لمراجعة برامج الدراسات العليا باييسام.
 -3وضع آلية لتحديث المنا ج بنا على تقارير المراجعة وآرا الوالب والمتغيرات والتوورات
وا تياجات سوق العمل.
 -4وضع آلية للتخ د من تحقيق الم رجات التعليمية المست دفة للبرامج.
 -5توفير أعوااا

يئة التدريس بما يكفل توفير ت وااوااات مسااتحدثة في برامج الدراسااات

العليا.
 -6البد في توبيق نظام اإلشرال المشترك مع الجامعات ال ارجية المتميزة.
 -7اتسااتفادة من اتتفاييات والتفا مات التي تعقد ا الجامعة مع المؤسااسااات ايخرى في مجال
تنفيي برامج الدراسات العليا.
اهلدف الثاني وضع نظام للتحديث والتووير المستمر في طرق التدريس والتقييم.
يفية تحقيق ال دل

 -1يياس فعالية طرق التدريس الحالية.
 -2تشجيع أعوا

يئة التدريس على توبيق طرق تدريس جديدة فعالة ويياس نجا ا

لتعميم ا.
 -3تووير أنظمة التقييم المستمر للوالب.
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الغاية الثالثة
تعزيز وتطوير البحث العلمي

اهلدف األول تووير القدرة البحثية واتبتكار الفني ووضع آلية لقياس فا ات ا.
يفية تحقيق ال دل

 -1تحديد معايير واضحة وصياغة نظام لقياس فا ة العملية البحثية.
 -2ربا البحوث العلمية با تياجات المجتمع وسوق العمل.
 -3تشاااجيع أعواااا

يئة التدريس وطلبة الدراساااات العليا على رفع مساااتوى فا ة ايبحاث

العلمية.
 -4تووير النظام اإلدار لمكتا الدراسات العليا والتدريا والبحث العلمي.
 -5وضع خوة بحثية للكلية.
الغاية الرابعة
تعزيز وتطوير خدمة اجملتمع والبيئة

اهلدف األول :تفعيل دور الكلية في تقديم ال دمات للمجتمع والبيئة.
يفية تحقيق ال دل

 -1العمل على سا ثقة المجتمع والبيئة.
 -2تكوين فريق تووعي من أعواا

يئة التدريس للعمل مساتشاارين ومدربين يادرين على

تقديم ال دمات للمجتمع.
 -3اسااااتحاداث مكتاا ل ادماة المجتمع وللعالياات العااماة باالكلياة للتعاامال مع الجم ور الاداخلي
وال ارجي.
 -4وضع نظام معلومات لقواو خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 -5التواصل مع مؤسسات المجتمع ذات العالية وإشرا ا في التخ يل والوقل المعرفي والفني.
 -6دفع الباا ثين باالكلياة لحال مشااااا ال المجتمع عبر بحوث الرأ  ،والمعاارا الفنياة واإلعالنياة
والمسر يات والبرامج وايفالم السينماةية.
 -7تنمية الموارد المالية ل دمة المجتمع وتنمية البيئة.
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الغاية الخامسة
تنمية املوارد الذاتية بالكلية لدعم العملية التعليمية والبحثية

اهلدف األول تنمية القدرات واإلمكانيات لتوفير التمويل الياتي للكلية.
يفية تحقيق ال دل

 -1استحداث موادر للتمويل مثل البرامج التعليمية المميزة والدورات التدريبية.
 -2التقليل من الموروفات يدر اإلمكان.
 -3التعااياد مع المسااااتثمرين وتوفير المناا المنااسااااا ل م باالتنساااايق مع الج اات الم توااااة
بالجامعة.

الغاية السادسة
تنمية القدرات اإلدارية والتنظيمية مبا حيقق رؤية ورسالة الكلية
اهلددف األول :إعاادة توميع وتاخ يال وتووير الكوادر اإلدارياة ودعم التوجاه نحو الالمر زياة في
اإلدارة.

يفية تحقيق ال دل
 -1إعاادة تووير وتوميع الكوادر اإلدارياة بماا يتمشاا اى مع ال يكال التنظيمي للكلياة ،وتوظيف
الكفا ات اإلدارية في ايما ن المناسبة.
 -2تخ يل وتووير الكادر اإلدار من خالل إيامة دورات تدريبية.
 -3وضع نظام لربا الحوافز بمستوى ايدا .
 -4ربا المسؤوليات بالوال يات.
 -5التووير الشامل يدا الكادر اإلدار .
 -6استحداث إدارة بال يكل التنظيمي ت تص بايممات والووار والحماية المدنية.
الغاية السابعة
ترسيخ قيم احلرية األكادميية والتقاليد احلضارية والثقافية للمجتمع.
اهلدف األول :ترسيخ القيم وال وية الوطنية وتوثيق الموروث الحوار للمجتمع.
يفية تحقيق ال دل

 -1رفع مستوى الوت للوطن وللجامعة.
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 -2تشااااجيع الوالب على تقاديم ايعماال الفنياة التي تؤ اد على ال وياة الوطنياة والثقاافياة
للمجتمع.
 -3المحافظة على الموروث الحوار للمجتمع.
اهلدف الثاني وضع وتفعيل آليات واضحة لرفع مستوى المساواة والعدالة والحرية اي اديمية.
يفية تحقيق ال دل

-1

ماية الحرية اي اديمية ،واتلتزام بخخالييات البحث العلمي.

 -2العمل بروح الفريق ،وتشجيع ممارسة النقد وا ترام الرأ اآلخر ،وتغليا المولحة العامة.
 -3وضع وتفعيل آليات واضحة لتحقيق العدالة بين الوالب في العملية التعليمية.

الغاية الثامنة
احلصول على االعتماد املؤسسي والرباجمي
اهلدف األول :الحوول على اتعتماد من مر ز ضمان الجودة.
يفية تحقيق ال دل

 -1تس ير ل اإلمكانيات من أجل ضمان الجودة.
 -2اعتمااد أساااالوب للتقييم الياتي ومل اسااااتماارات التقادم لالعتمااد ،وطلاا اتعتمااد من مر ز
ضمان الجودة.
الغاية التاسعة
استكمال البنية التحتية للكلية

اهلدف األول :استكمال البنية التحتية للكلية.

يفية تحقيق ال دل

 -1إعداد تقرير بالوضع الحالي ومراسلة إدارة الجامعة تستكمال ايعمال المتويفة.
 -2محاولة إيجاد التمويل الياتي تستكمال العمل بالتنسيق مع إدارة الجامعة.
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طموحات الكلية على املدى البعيد

 -1أن توبح الكلية من أفول الكليات في ليبيا والبلدان العربية وبايي دول العالم.
 -2ابتكار منا ج غير تقليدية مرتبوة با تياجات المجتمع الحقيقية.
 -3ربا الكلية بسوق العمل وانفتاح الكلية على المجتمع.
 -4الحوول على اتعتماد من المر ز الوطني لومان الجودة.
مقومات جناح الغايات واألهداف
 -1وجود إدارة فعالة تؤمن بفكر الجودة.
 -2وجود موادر التمويل ،لتحقيق الغايات واي دال.
 -3نشااار ثقافة الجودة وميادة الوعي لدى الوالب وأعواااا

يئة التدريس والعاملين بالمكاتا

اإلدارية بالكلية.
 -4تنمياة القيم اتجتمااعياة وايخاليياة التي تتعلق باالعمال الجمااعي (الثقاة – الوت  -اتنتماا
للمؤسسة).
 -5وضااااع دليال لجودة ال وا وال ياا ال التنظيمياة والساا ايااسااااات واإلجرا ات والقواعاد الالمماة
للتنفيي.
مصادر التمويل الالزم لتنفيذ الغايات واألهداف
يعد موااادر التمويل و ايسااااس في عملية تنفيي الغايات واي دال ،يث تعتمد الكلية
على الميزانياة التي تقادم اا الجاامعاة ل اا ،ويمكن في االاة موافقاة الجاامعاة للكلياة بحرياة الحر اة
في تنفيي امل أو جزةي للمشااروعات وتشااجيع المبادرات الرامية إلى رفع نساابة الدعم الياتي
بالقدر الي يساعد على اتستمرارية المالية للكلية.

* * *

الصفحة 12 -

تاريخ النشر 2018 /12/15

