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 عداد اخلطة االسرتاتيجيةإأعضاء فر�ق 

 

 ة باللكيةيعداد اخلطة االسرتاتيجإأعضاء فر�ق  )1جدول (

 ت االسم الصفة

  .1 د. عبد اللطيف عبد السالم شعبان / رئيساً عميد اللكية 

  .2 أ. ابلهلول عبد املجيد الق� و�يل اللكية

 ً   .3 د. كمال عبد احلميد اهلرامة عضو هيئة تدر�س / رئيسا

  .4 د. �ش� شعبان الزر زاح عضو هيئة اتلدر�س / عضوا

  .5 د. فتيح ىلع ملوق عضو هيئة اتلدر�س / عضوا

  .6 خد�ة أمحد ابلدويد.  عضو هيئة اتلدر�س / عضوا

  .7 د. هناء ابراهيم الصو�يع عضو هيئة اتلدر�س / عضوا

  .8 د. فهيمة الطيب دي�نة عضو هيئة اتلدر�س / عضوا

  .9 أ. كمال �ش� شنيرت عضو هيئة اتلدر�س / عضوا

  .10 أ. عواطف الشتيوي عضو هيئة اتلدر�س / عضوا

  .11 أ. عب� خليل يوسف عضو هيئة اتلدر�س / عضوا
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 ت االسم الصفة

  .12 أ. م� ميالد الورف� هيئة اتلدر�س / عضواعضو 

  .13 أ.�بو�ة أمحد عبداهللا  عضو هيئة اتلدر�س / عضوا

  .14 أ. فاطمة عمرو حبيل عضو هيئة اتلدر�س / عضوا

  .15 أ. أمحد ماهر عوض عضو هيئة اتلدر�س / عضوا

  .16 أ.فاطمة شعبان املقريح عضو هيئة اتلدر�س / عضوا

  .17 اعمر ماديأ.�مد  مسجل اللكية  / عضوا

  .18 أ.أمحد �مود مخاج موظف / عضواً 

  .19 أ. أمنة رمضان الشتيوي موظف / عضواً 

  .20 اع�شة عبد املجيد بو�ر معلمة باتلعليم االسايس / عضواً 

  .21 مفيدة �مود أبو شاقور معلمة  باتلعليم اثلانوي / عضواً 

  .22 مد مصطىف اهلري� و� أمر / عضواً 

  .23 طروزأمحد عبد اهللا  طالب / عضواً 
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 لكمة عميد اللكية

      احلمد هللا رب العامل� , والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء واملرسل� سيدنا �مد وىلع آهل وصحبه أمجع�

      ما بعدأ

اذلين هلم  فإنه �سعد� أن أعرب عن اتلقدير العميق للسادة أعضاء هيئة اتلدر�س و اكفة العامل� باللكية من موظف� و طالب
 .ادلور الفعال يف مس�ة انلهوض واتلطو�ر باللكية ىلع اكفة املستو�ات

� إعداد منتسبيها من الطلبة والطابلات يلكونوا ىلع مستوى اعل من اتلم� يف األداء  ،و�ن أو� املهام اليت تضطلع بها اللكية

وصوًال إىل أىلع معاي� اجلودة األ�اديمية وابلـحث العل� ،  ،والعمل ب�فاءة وفعايلة ،والر� بمهارات وقدرات مجيع منتسبيها

ما أن من ك، و�دعم من إدارة اجلامعة ،و ب�فاءة كوادرها العلمية واإلدار�ة ،وذلك بطموح منتسبيها من الطلبة والطابلات

  .تم� بالعلم واتلعلممد  جسور من اتلواصل ب� اللكية ومجيع املههو  ف اليت  تعمل اللكية ىلع حتقيقهاب� الوظائ

الشك أن انلجاح عملية  متاكملة  ترت�ز ىلع عوامل متعددة ،  تبدأ بوضع اخلطط وتنت� حبصاد انلتائج  ، وألن اتلخطيط و 

هو أوهلا ؛ فقد اكن هل انلصيب األ�رب يف االهتمام من لك منظومة تع� جبودة  املخرج و�فاءة املنتج ,  إذ يعرف اتلخطيط بأنه :  

 �".اتلفك� واتلدبر �شلك فردي ومجايع يف أداء عمل مستقب"

بوضع رؤى مستقبلية تطمح للوصول إيلها وأهداف  �سىع إىل حتقيقها،  بادلة  ذللك فقد أولت لكية الرت�ية ج�ور اهتماما بالغاً 

ىلع معطيات واقعية ،  لوضع خططها االسرتاتيجية وتطو�رها وحتديثها ، اعتماداً   -و�دعم إدارة اجلامعة -أقىص جهدها 

ها �و أفاق املستقبل تلحقيق الر�ادة واستنادا  إىل رؤى علمية مدروسة ، تضمن حتقيق خطوات واسعة  ترتيق باللكية وتدفع ب

  علميا و �تمعيا  ، ليك تعمل ىلع تلبية االحتياجات احلايلة و املستقبلية ، وتواكب اتلطورات العاملية يف �االتها املختلفة

خلطة اليت حتقق الرؤى وأخ�اً فإن ثقتنا باهللا أوًال ، ثم بادلعم واتلوجيه من الزمالء ومكنب اجلودة باجلامعة ، سوف يتم إ�از ا

واألهداف، و��ون هلا األثر اإل�ايب ىلع اللكية ومنتسبيها  وخر�يها خدمة للصالح العام . مع الشكر واتلقدير للك من 

 .ساهم يف إعداد هذه اخلطة، متمنيا اتلوفيق للجميع

 .واهللا و� اتلوفيق

اللطيف عبدالسالم �مد شعبان د. عبد       

عميد لكية الرت�ية ج�ور                                                                                                      
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  قدمةامل .1

 مبـارش �شـلك أثرت اليت واالجتماعية العلمية املتغ�ات من العديد األخ�ة اآلونة يف ظهرت

 يف للحيـاة الفـرد إعداد بها املنوط الفاعلة االجتماعية نظمةاأل أحد  باعتباره اتلعلي� انلظام ىلع

 كسـياق واتلطو�ر اإلصالح رضورة إىل املتغ�ات هذه ودعت ، وابلعيد القر�ب ومستقبله حارضه

  �رجاته. وجودة عملياته وسالمة انلظام فاعلية يضمن بما اعم

 و�ؤ�ـد ، األفـراد جلميع اتلعليمية الفرصة يضمن اذلي اتلطو�ري االسرتاتييج الفكر ضوء و�     

 املتاحـة اتلعليميـة باألمـا�ن اتلعلي� انلظام كفاءة تقاس تعد لم حيث الفرصة هذه جودة ىلع

 ىلع فرضـت متطلبـات مـن بها يرتبط وما املقدمة الفرصة جبودة كفاءته تقاس ما بقدر للطالب

 وذلا ؛ بـه انلهـوض أجـل مـن العمـل ورضورة ، واملحـ� العـال� املستوى ىلع اتلعليمية األنظمة

 املعـاي� و يتفـق بمـا  األداء وحتسـ� اتلعلـي� بانلظـام للنهـوض رضور�ـاً  مطلباً  اجلودة صارت

 يف وأصـيال �ور�ا عنرصا باعتبارها الرت�ية لكيات ىلع اتلوجه هذا وانعكس ، العاملية واالجتاهات

 جوانبهـا �تلـف يف أدائهـا وحتسـ� ، اللكيـات هـذه تطـو�ر رضورة إىل داع مـا اتلعلي� انلظام

 مـن اجلهـود ت�ثيـف إىل سعيا  انلظر وجهات مجيع من اتفاق �ل املطلب هذا وصار وعملياتها،

 ملـا حتميـة نتيجـة ج�ور الرت�ية للكية االسرتاتيجية اخلطة وضع فاكن ، واتلحس� اتلطو�ر  أجل

 . العرص ومتغ�ات املحلية االحتياجات تفرضه
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 خلطـة  تصـور بإعـداد  اللكيـة قامت املث� بالصورة االسرتاييجية اخلطة هذه تفعيل يتم وليك     

 مـع ومتوافقـاً  مـتاكمالً  وفكر�ـاً  وتقنيـاً  وثقافيـاً  علميـاً  إعداداً  املعلم� إعداد إىل تر� تنفيذية

 للمشـار�ة يهيئهـا بمـا املـوارد  تللـك املسـتمرة اتلنمية سبل وتوف� ، ومتغ�اته العرص متطلبات

 املنظومـة تطـو�ر عن فضالً  ، قدراته ودعم وتطوره نموه وحتقيق املجتمع ثروات تفعيل يف الفاعلة

 بأعمـال لالتلحـاق للخـر�� الفرصـة حاتتـ حبيـث  العاملية وانلظم املعاي� مع تلتوافق الرت�و�ة

 دراسة يف اإل�ابية واملشار�ة املساهمة يف ج�ور الرت�ية لكية دور يعزز ما العمل ؛ سوق يف متنوعة

 .�رشهما ىلع والعمل اثلقافةو  املعرفة وتوف� املجتمع مشالكت وحل
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 نبدة عن اللكية .2

 و.ر سابقاً، 1372) لسنة 118تم إ�شاء لكية الرت�ية ج�ور بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (   

 إعدادو�ناء ىلع هذا القرار انضمت لكية ، املعلم�  إعدادخبصوص إ�شاء لكيات جامعية �س� لكيات 

  ب�لية الرت�ية ج�ور.أصبحت �س�  ، ومن ثم إىل جامعة طرابلس  وفرعها يف الزهراء املعلم� ج�ور

الحقاً،  تم تأسيسه خراآل اهضو�عتأسيس اللكية  مع، بعضها تم تأسيسه أقساميوجد باللكية ثمانية     

ذن بفتح ها واجلهة املا�ة اإلمرتبة وفقاً لسنوات تأسيسها ورقم قرارات إ�شائ قساماألوسيتم عرض هذه 

   لك قسم ىلع انلحو اتلايل:

 ) يوضح األقسام العلمية باللكية وسنة وقرار اال�شاء2جدول (

 اجلهة املعتمدة رقم القرار سنة اإل�شاء القسم م

 وزارة اتلعليم 54 1997 اللغة العر�ية  -1

 وزارة اتلعليم 54 1997 اللغة اإل�ل��ة  -2

 وزارة اتلعليم 54 1997 الف��اء  -3

 وزارة اتلعليم 54 1997 الر�اضيات  -4

 وزارة اتلعليم 54 1997 الكيمياء  -5

 وزارة اتلعليم 54 1997 ر�اض األطفال  -6

 جامعة طرابلس 54 1997 معلم فصل  -7

 جامعة طرابلس 118 2007 علم االجتماع  -8

 3 قسم اجلودة وتقييم األداء ب�لية الرت�ية ج�ور

  



3202-1202االستراتیجیة لكلیة التربیة جنزور الخطة   

  

 اللكيةموقع ومساحة  .3

، وترت�ع �م 15سافة ، وتقع خارج املر�ب اجلاميع بمة ج�ور إحدى لكيات جامعة طرابلسية الرت�يلك

، حيث �رشف ىلع الطر�ق الساح� ادلو� بمسافة كيلومرت واحد تقر�با ساح� يبعد عن ابلحرىلع موقع 

وتطل ىلع شبكة من الطرق احلديثة املزدوجة اليت تؤدي إىل مناطق �تلفة  الرابط ب� طرابلس والزاو�ة ،

، كما حتيط ذات الكثافة الساكنية العايلة املناطق القر�بةقديم خدماتها إىل تلتؤهلها وهذه املقومات 

و�قع إىل  ،ت العليا وغر�ا اجلامعة املفتوحةفيجاورها رشقا  أ�اديمية ادلراسا ؛بها مؤسسات علمية مهمة

، وقد تم تصميم اللكية وفقا ملتطلبات اتلعليم العايل من حيث توفر تأهيل ذوي اإلاعقةاجلنوب منها مر�ز 

وتتمتع اللكية بمرسح فسيح  ،اإلداري املناسب احلديثة واملب�ت واملعامل املدرجات الفسيحة والقااع

 .ىلع أحدث طراز و�هز

 )05/10/2020(اتلقطت بتار�خ  للكية الرت�ية ج�ورحديثة ) صورة 1صورة رقم (

 

  مرت مر�ع. 20.000مساحة اللكية 

 مرت مر�ع. 8.000 اتلعلي� ة املب�مساح 

 مرت مر�ع 400 يدارمساحة املب� اإل.  
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 اهليلك اتلنظي� .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحفوظات

) یوضح الھیكل التنظیمي للكلیة1شكل (  

الشؤون 
 اإلدارية

 

مسجل 
 الكلیة

 
 قسم الجودة

 عمید الكلیة
 

 أعضاءشؤون 
 ھیئة التدريس

 

قسم الدراسة 
 واالمتحانات

 

 قسم البحوث
واالستشارات 

 والتدريب

األقسام 
 العلمیة

 اللغة العربیة الكیمیاء

االجتماععلم  رياض األطفال  

 الفیزياء

 الرياضیات

 اللغة اإلنجلیزية

 معلم الفصل

منسقو الجودة 
 باألقسام

الدراسة  منسقو
واالمتحانات 

 باألقسام
 الخدمات

شؤون   
 العاملین

وحدة 
النشاط 
 الطالبي

القبول 
 والتسجیل

وحدة 
 الخريجین

وكیل الشؤون 
 العلمیة

 
 المكتبة

قسم خدمة 
المجتمع 

 والبیئة

 مدير مكتب
 العمید
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 الربامج الىت تمنحها اللكية  .5

 

 

 

 

خر�ج اللكية من األقسام العلمية شهادة ابلاكلور�وس يف العلوم والرت�ية  يف �ال ختصصه، وأما  حُ يمن

خر�ج األقسام األدبية فيمنح شهادة الليسا�س يف اآلداب والرت�ية يف �ال ختصصه،  وذلك بعد استكمال 

اتلدر�ب العم� يف  زواجتيا املتطلبات من املقررات ادلراسية انلظر�ة واتلطبيقية، وتنفيذ مرشوع اتلخرج ،

 مدارس اتلعليم املتوسط بنجاح .

 خر�و لكيات الرت�ية باألقسام العلمية  يف الوظائف العامة ىلع ادلرجة اثلامنة ، وخر�و األقسام األدبية �َّ و�عُ  

 .ىلع ادلرجة السابعة

 

 

 

 

 الليسا�س ابلاكلور�وس
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 )2023-2021طة (اخل إعدادمنهجية  .6

 استندت اخلطة االسرتاتيجية لللكية ىلع عدد من املبادئ والر�ئز األساسية يف اتلخطيط االسرتاتييج             

 واليت منها:

 املبادئ. 1.6

 �شكيل فر�ق عمل إلعداد اخلطة االسرتاتيجية. -أ

 ذات العالقة يف وضع اخلطة االسرتاتيجية لللكية.احلرص ىلع رضورة مشار�ة األطراف  -ب

 القيادية يف اللكية للخطة االسرتاتيجية. تب� املستو�ات -ت

 اخلطة االسرتاتيجية مسؤويلة مجاعية. -ث

 اتلأ�يد ىلع دقة ابليانات واملعلومات اليت �ساهم يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية. -ج

 احلرص ىلع االستغالل األمثل للموارد املادية داخل اللكية وتنميتها. -ح

  تطبيق اخلطة االسرتاتيجية.العمل ىلع االستفادة من املوارد البرش�ة يف -خ

 احلرص ىلع إعداد اخلطة االسرتاتيجية لللكية يف ضوء اخلطة االسرتاتيجية جلامعة طرابلس. -د

 ر�ئز ال 2.6

  ديات.واتلح والفرص  وقوف ىلع نقاط القوة والضعفلل عمل ىلع إجراء تقييم ذايت لللكيةال -أ

 مراجعة الرؤ�ة والرسالة واألهداف. -ب

 مناسبة ملهام عمل اللجنة �ساهم يف إ�از عملها.وضع آيلة عمل  -ت

 حتديد نوع األدوات والوسائل اخلاصة جبمع املعلومات وابليانات. -ث

 اإلحصائية للبيانات اليت تم مجعها وفق متطلبات ابلحث العل�.املعاجلة  -ج

 

 7 قسم اجلودة وتقييم األداء ب�لية الرت�ية ج�ور

  



3202-1202االستراتیجیة لكلیة التربیة جنزور الخطة   

  

 ياتالقوة والضعف والفرص واتلحدنقاط  وصف .7

 

 

 ابليئة ادلاخلية  1.7

 تنقسم ابليئة ادلاخلية إىل قسم� هما:                       

 قاط القوة ن  1.1.7

 تطلباتامل مع ةمتوافقساحات و مرسحومرافق و   هنديس تصميم و ،متم� موقع لللكية 

 .اجلامعية

 واالمتحانات وادلراسة بالتسجيل خاصة الكرتونية منظومة لللكية. 

 كمة علمية �لة و مكتبة  لللكية�. 

 العر�ية باجلامعات الرت�ية للكيات العلمية اجلمعية يف عضو اللكية. 

 ودويلة �لية قيادية مناصب و�تق�ون متنوعة علمية خربات وذو اتلدر�س هيئة أعضاء. 

 ىلع الطالب من ملحوظ إقبال و اتلدر�س هيئة أعضاء عدادأ مع الطالب عدادأ مناسبة 

 . باللكية ادلراسة
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 عن الصادرة اتلطو�ر برامج مواكبة مع ادلراسية والربامج املقررات جلميع اكمل توصيف وجود 

 . اتلعليم وزارة

 االعتماد. و اجلودة �و للتوجه عملية صادقة إرادة حضور 

 و�م�ن االستفادة منها يف:

 متاكفئ�شلك  املب� داخل قساماأل وتوز�ع ادلراسية للقااعت جيد تنظيم .  

  و والنشاط واتلطو�ر للتدر�ب  و�رامج العليا ادلراسات و  أخرى علمية أقسام فتحإماكنية 

 .املجتمع خدمة

 العل� اتلطور ومواكبة لللكية اتلنافسية القدرة تطو�ر. 

  املختلفة باتلخصصات العمل سوق احتياجات تلبية إماكنية  . 

 خرضاء مساحات وجته�  -لللكية متاكملة مكتبة -جديدة مشار�ع و��شاء إقامة. 

 وتطو�ر، وعر�يا �ليا املناظرة اللكيات بعض مع توأمة و�قامة العلمية ابلحوث �رش �سهيل 

 . وابلحيث �ادي�األ اجلانب

 اللكية  جودة اعتماد. 

 نقاط الضعف  2.1.7

 خرضاء مساحات وتوف� باالحتياجات، املعامل  جته� دون حال لللكية  م�انية وجود عدم  

 . دويلة معلومات �شبكة  �هزة متنوعة اسرتاحة أما�نو

 باللكية. الطالب عدادأ و تتوافق ال املكتبة سعة 
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 اللكية. منتسيب كفاءة من للرفع والرت�و�ة اتلأهيلية ادلورات قلة 

 ورساتلها. اهدافها  مع تتوافق جديدة أقسام لفتح اللكية حاجة 

 و�م�ن معاجلتها اكتلايل 

 لللكية. م�انية ختصيص ماكنية إل اجلامعة مع اتلواصل 

  . إ�شاء مكتبة �هزة 

 تلمو�لها اجلامعة و�اطبة وتدر�بية تأهيلية دلورات جدول وضع ىلع العمل . 

 ورساتلها اللكية أهداف مع وافقتت جديدة أقسام فتح. 

 ابليئة اخلارجية  2.7

 الفرص املتاحة  1.2.7

 علمية جديدة بما فيها قسم ادلراسات العليا.  أقسامفتح  -أ

 القدرة ىلع خدمة املجتمع وتطو�ر ابلحث العل�.  -ب

 . �ادي�السيع  احلثيث لالعتماد املؤسيس واأل -ت

 . اكتلايل استغالهلاو�م�ن 

 . العل� ابلحث ثقافة �رش ىلع العمل و جديدة بتخصصات املجتمع احتياجات سد -أ

 . املجتمع خدمة و العلمية كفاءاتهم وز�ادة العل� بابلحث املهتم� استقطاب -ب

 ادلاخلية ابليئة �شمل تثقيفية، تر�و�ة وعلمية عمل وورش و�ارضات بدورات القيام -ت

 . اخلارجية و                  
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  .احلديثة االجتاهات ضوء يف اتلقو�م أسايلب تطو�ر ىلع العمل -ث

 اليت تواجهها اللكية اتلحديات 2.2.7

 . باللكية خاصة �سي��ة م�انية وجود عدم -أ

 .القرار ملر�ز�ة نظراَ   جديدة علمية أقسام فتح عدم -ب

 يف اللكية خر�يج ينافسون تر�و�ا مؤهل� غ� العام و اخلاص القطاع يف منافس� وجود -ت

 . العمل سوق

 .  واسع نطاق ىلع اتلعليم ت�نولوجيا استخدام عدم -ث

 .مثل الر�اضيات والف��اء ،قساماألعزوف الطالب ىلع ادلراسة يف بعض  -ج

 :اكتلايل مواجهتها يم�ن و 

 باستقالهلا لكياتها داخل اتلعليمية العملية لتسي� جديدة خطة وضعب اجلامعة مطابلة -أ

 مايلا.

 للجامعة. انلافذة الترش�عات وفق لللكية العل� املجلس مهام �سهيل -ب

 اللوائح تطبيق رضورة إىل واتلنبيه  �رجاتها وحتس�  أدائها وتطو�ر اللكية ماكنة تعز�ز -ت

 املعلم�. توظيف يف بها املعمول وانلظم

 يف اتلوسع و ، دور�ة بصورة عليها واتلدر�ب املتنوعة االلكرتونية اتلجه�ات  توف� -ث

  اثلقافية. و العلمية  االلكرتونية الصفحات و املواقع
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 وطموحاتهمبيان أصحاب املصلحة  .8

 هيئة اتلدر�س والكوادر املساندة أعضاء

 ت�افؤ الفرص يف تق� املناصب. دإبالعمل بم -

�شجيع اتلم� يف �االت اتلدر�س وابلحث  -

 العل�.

حتديث الربامج اتلعليمية وتوصيف مقرراتها  -

 ادلراسية.

 وجود ميثاق رشف ملهنة اتلدر�س. -

وجود خدمات ادار�ة جيدة هليئة اتلدر�س  -

 والكوادر املساندة

 واتلقييم.� يوجود معاي� واجراءات فعالة للتع -

 الطالب

 وضع معاي� للقبول والتسجيل واالمتحانات. -

 توف� بيئة مشجعة ىلع اتلعليم واتلعلم (مكتبة، -

 مق�...)

 �سهيل وضبط اجراءات اتلخرج. -

 احلصول ىلع مؤهالت علمية معتمدة. -

 :املجتمع

احلصول ىلع معلومات شفافة عن مدخالت -

 و�رجات اللكية .

خرج� ب�فايات مناسبة ملتطلبات احلصول ىلع -

 سوق العمل.

 :املوظفون

 ت�افؤ الفرص يف تق� املناصب. مبدأالعمل ب-

 .مهوحتف� املتم�ة عمالاالعرتاف باجلهود واأل -

 باللكية. اإلداريتوف� بيئة داعمة للعمل -

ام �شلك واضح والفصل حتديد االختصاصات وامله-

 بينهما. 
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 لللكيةيج ياتلوجه االسرتات .9

انطالقا من املبادئ األساسية اليت تم اعتمادها يف هذه اخلطة وخاصة 

 يف ضوء اخلطة االسرتاتيجية للجامعة هااحلرص ىلع إعداداملبدأ املتمثل يف 

، و رؤ�ة اللكية ورساتلها والقيم ،اليت اشتملت ىلع الرؤ�ة، الرسالة، األهداف

 .منهاوقيمها تعرب عن الطموحات املرجوة وأهدافها 

 رؤ�ة اجلامعة 

 .حتقيق اتلم� العل� واملعر� والسلويك للمجتمع من أجل تنمية متاكملة ومستدامة -

 تتمثل يفو رسالة اجلامعة

 إعداد الكفاءات واملهارات العلمية تلبية حلاجات املجتمع للتنمية . -أ

واملجتمع مارسة �شاط ابلحث العل� و�نتاج املعرفة بما يقدم أفضل اخلدمات لال�سان  -ب

 والعالم.

 تقديم االستشارات إىل مؤسسات ادلولة واملجتمع املد�. -ت

 .توعية الفرد من خالل �تلف الوسائل والقنوات يلكون اال�سان انلموذىج واملواطن الصالح -ث

 أهداف اجلامعة

 �رش ثقافة اجلودة واملمارسات اجليدة باجلامعة. -أ

 تطو�ر ابلنية اتلنظيمية للجودة باجلامعة. -ب

 حتس� جودة األداء األ�ادي� باجلامعة. -ت

 حتس� جودة األداء اإلداري باجلامعة. -ث

 حتس� جودة األداء ابلحيث وخدمة املجتمع وابليئة. -ج

 حتقيق االعتماد األ�ادي� واتلقدم يف اتلصنيفات ادلويلة. -ح
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 أما قيم اجلامعة فتتمثل ىف اآلىت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللكيةرؤ�ة 

تتطلع إىل اتلم� يف اتلخصص العل� والرت�وي اكتساباً وأداء تلصبح يف مقدمة اللكيات اليت تقدم اداء متم�اً 

  .لم وابلحث الرت�وي وخدمة املجتمعيف اتلعليم واتلع

 رساتلها

  .ناء اخلدمة يف ضوء معاي� قياسيةأث مهنياً و و تر�و�اً  أ�اديمياً  وتنميته يع، إعداد معلم اتلعليم قبل اجلام

  أهدافها

 إعداد معلم ااكديميا وتر�و�ا ومهنيا.  -أ

 تأ�يد أهمية ابلحث العل� الرت�وي ودعم بنيته اتلحتية وضمان موارده.   -ب

 �رش ثقافة اجلودة الشاملة داخل اللكية بصورة أ�رث فاعلية .   -ت

اللكيات املناظرة حول عنارص العمل مع تعز�ز أوارص اتلعاون وتبادل املعلومات واخلربات   -ث

 الرت�وي.

 احلر�ة األ�اديمية والفكر�ة املقننة. -أ

 احرتام امللكية الفكر�ة و�شجيعها . -ب

 االعرتاف باالستحقاق واتلم� . -ت

 الصدق واألمانة واإلخالص. -ث

 العدل واملساواة . -ج

 املساءلة وال�اهة والشفافية . -ح

 اتلنوع ،اإلبداع واالبتاكر واملبادرة. -خ

 ة.واجلود واإلتقان احلرفية -د

 

 .القرار واختاد املشالك حلل أساس العل� األسلوب -ذ

 .املتبادل واالحرتام اجلماىع العمل عرب الرشيدة القيادة -ز 

 اتلفاعل الشامل مع املجتمع . -ر

االعرتاف باهلو�ة واللغة العر�ية واالنفتاح ىلع لك  -س
 اللغات واثلقافات.

شمويلة االهتمام بالعلوم اإل�سانية  واتلطبيقية  -ش
 واملعرفة اإل�سانية  بوجه اعم .

واملساهمات احرتام األقديمية ومرااعة ترا�م اخلربة  -ص
 العلمية.
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 الوقوف ىلع االحتياجات الفعلية للمجتمع واستغالل اكفة االماكنيات املتاحة تللبيتها. -ج

 يت ىف اآل وتتمثل قيمها

  العمل اجلمايع اهلادف. -أ

 املثابرة . -ب

 املوضوعية . -ت

 بروح الفر�ق.اتلعاون والعمل  -ث

 املشار�ة ىف اختاد القرار. -ج

 االرتقاء باجلودة واتلحس� املستمر.  -ح
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 جية لللكيةياالسرتات األهداف .10

 الوقوف ىلع االحتياجات الفعلية للمجتمع واستغالل اكفة االماكنيات املتاحة تللبيتها. .1

 �رش ثقافة اجلودة الشاملة داخل اللكية بصورة أ�رث فاعلية .2

 اللكيات املناظرة حول عنارص العمل الرت�وي.مع تعز�ز أوارص اتلعاون وتبادل املعلومات واخلربات  .3

 الرت�وي. و تأ�يد أهمية ابلحث العل� .4

 ومهنيا. �اتر�وااكديميا ومعلم  إعداد .5

  وسنوات تنفيذهااالسرتاتيجية  األهداف أولو�ة تنفيذ ) يوضح3جدول (

  السنوات

 األهداف

 

 2021 2022 2023 ت

√ 

 
 .1 الوقوف ىلع االحتياجات الفعلية للمجتمع واستغالل اكفة االماكنيات املتاحة تللبيتها. √ 

 .2 �رش ثقافة اجلودة الشاملة داخل اللكية بصورة أ�رث فاعلية √  √

اللكيات املناظرة حول عنارص العمل مع تعز�ز أوارص اتلعاون وتبادل املعلومات واخلربات  √ √ √
 الرت�وي.

3. 

 .4 و الرت�وي تأ�يد أهمية ابلحث العل� √ √ √

 .5 ومهنيا. �اتر�وااكديميا ومعلم  إعداد √ √ √
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 ية لللكيةذاخلطة اتلنفي .11

 

 اخلطة اتلنفيذية لللكيةعنارص  1.11

لللكيةاتلنفيذية خلطة ا عنارصيوضح  )4جدول رقم (  

اجلهة املسؤولة ىلع 

 اتلنفيذ
 رقم األهداف الرئيسية األهداف الفرعية أيلات اتلنفيذ

 اللجنة املشلكة

 باخلصوص

�شكيل جلان حلرص  1.1.1

 االحتياجات 

الوقوف ىلع االحتياجات  1.1

 علية ألصحاب املصلحة. الف

الوقوف ىلع االحتياجات 

الفعلية للمجتمع 

واستغالل اكفة االماكنيات 

 املتاحة تللبيتها.

1 

املجلس العل� لللكية 

  اجلودة قسمو 

دورات تدر�بية  إقامة 1.1.2

 وورش عمل ىف �ال اجلودة 

العمل ىلع تنظيم املؤتمر  2.1.2

 اثلا� للجودة باللكية.

�رشات وادلة  إعداد 3.1.2

 ارشادية للتعر�ف باجلودة.

رفع كفاءة منتسيب اللكية  1.2

 ىف �ال اجلودة.

�رش ثقافة اجلودة الشاملة 

داخل اللكية بصورة أ�رث 

 فاعلية 

2 
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اجلهة املسؤولة ىلع 

 اتلنفيذ
 رقم األهداف الرئيسية األهداف الفرعية أيلات اتلنفيذ

قسم ابلحوث 

واالستشارات 

باتلنسيق مع مر�ز 

 ابلحوث واالستشارات

 قامة دورات تدر�بيةإ 1.2.2

 

العمل ىلع  تفعيل اتلعليم  2.2

االلكرتو� و�شجيع ثقافة 

 اتلدر�ب

 املجلس العل� لللكية
قامة دورات تدر�بية إ 1.3.2

 وتطو�ر املعامل

توظيف ت�نولوجيا  3.2

اتلعلم يف مجيع املجاالت 

 العلمية واخلدمية باللكية. 

 املجلس العل� لللكية  
عقد مؤتمرات وندوات  1.1.3

 مشرت�ة.

توحيد الرؤى وتنسيق  1.3

اجلهود من اجل إ�اد بيئة 

خلق توأمة تفاعلية مشرت�ة و

 مع لكيات الرت�ية املحلية

 وادلويلة.

تعز�ز أوارص اتلعاون 

وتبادل املعلومات 

اللكيات مع واخلربات 

املناظرة حول عنارص 

 العمل الرت�وي.

3 

 املجلس العل� لللكية  

�شكيل جلان مشرت�ة  2.1.3

ملراجعة املناهج وتوحيد 

 مفرداتها.

قسم خدمة املجتمع 

 وابليئة

تنظيم ز�ارات ميدانية   3.1.3

 تلبادل األفاكر واخلربات. 

 املجلس العل� لللكية  

االستعانة بالكفاءات  4.1.3

املتخصصة  املحلية وادلويلة 

 وذوي االهتمام
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اجلهة املسؤولة ىلع 

 اتلنفيذ
 رقم األهداف الرئيسية األهداف الفرعية أيلات اتلنفيذ

 املجلس العل� باللكية

قسم أعمال تفعيل  1.1.4

ابلحوث واالستشارات العلمية 

باللكية  وتعز�ز اتلواصل مع 

مر�ز ابلحوث واالستشارات 

 باجلامعة.

املؤتمرات املشار�ة ىف  2.1.4

 العلمية املحلية وادلويلة

�شجيع أعضاء هيئة  1.4

 و�رش اتلدر�س ىلع اجراء

 االحباث.

 
تأ�يد أهمية ابلحث 

 العل� و الرت�وي 
4 

قسم ابلحوث 

 واالستشارات

توثيق مشار�ع اتلخرج  1.2.4

يف قاعدة ابليانات موحدة  يف 

 اللكية واجلامعة 

توجيه مشار�ع خترج  2.4

خدمة احتياجات الطالب �و 

 املجتمع و ابليئة.

 املجلس العل� اللكية

�شكيل جلان باألقسام  1.1.5

�قامة العلمية تلطو�ر املناهج و

 دورات

 اتلعليميةتطو�ر الربامج  51.

 .وتوظيف ت�نولوجيا اتلعليم

ااكديميا معلم  إعداد

 ومهنيا.  �اتر�وو
إقامة دورات وورش  1.2.5 5

 تر�و�ة. عمل

ترسيخ املهارات الرت�و�ة  2.5

 .ورفع كفائتهم تلأهيل اخلر��

فتح أقسام علمية  1.3.5

 جديدة

تنو�ع االختصاصات وفق  3.5

 .حاجة سوق العمل
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 لكية لسرتاتيجية لمصفوفة اتلنفيذ للخطة اال 2.11

 وفة اتلنفيذ للخطة االسرتاتيجية لللكيةمصف يوضح  )5جدول رقم (

 رقم اسرتاتيجية اتلنفيذ اجلهة املنفذة
 رقم  اهلدف

 الرئييس الفريع

 1 1.1 1.1.1 اللجنة املشلكة باخلصوص

 املجلس العل� لللكية و قسم اجلودة
1.1.2 

2.1.2 

3.1.2 

1.2 

2 
 2.2 1.2.2 قسم ابلحوث واالستشارات باتلنسيق مع مر�ز ابلحوث واالستشارات

 3.2 1.3.2 املجلس العل� لللكية

 1.1.3 املجلس العل� لللكية

1.3 3 

 2.1.3 املجلس العل� لللكية

 3.1.3 قسم خدمة املجتمع وابليئة

 4.1.3 املجلس العل� لللكية

 املجلس العل� باللكية
1.1.4 

2.1.4 
1.4 

4 
 2.4 1.2.4 قسم ابلحوث واالستشارات

 املجلس العل� اللكية
1.1.5 .51 

5 1.2.5 2.5 

1.3.5 3.5 
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 أهم انلتائج املتوقعة من تطبيق اخلطة .12

 .األساسية وعنارصها للكيةا قدرات تعز�ز .1

 دار�ة).�اديمية و اإل(األ املستو�ات ب�ل نتاجيةاإل وز�ادة دارةاإل مستوي حتس� .2

 .بمختلف األسايلب املادية واتلقنية والعلمية اللكيةعم تنفيد اتلعليم االلكرتو� يف د .3

استحداث مناهج ومقررات دراسية الكرتونية واالستفادة من اتلجارب ادلويلة انلاجحة يف هذا  .4

 .املجال

 باللكية و تطو�ر ابلنية اتلحتية اتلقنية  وتعز�ز ثقافة اتلدر�ب االلكرتو� املستمر للعامل� - .5

 بما يليب االحتياجات.املؤسسات الرت�و�ة 

 وخدمة املجتمع وابليئة. العلمية ابلحوث تنظيم .6

 .العمل سوق واحتياجات يتوافق بما جديدة ختصصات فتح .7

 .باللكية  العليا ل�راسات اقسام فتح .8

 .اللكية �رجات ىف املجتمع ثقة تعز�ز .9
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 لكية لاتلقدير�ة لامل�انية  .13

 يوضح امل�انية اتلقدير�ة لللكية )6جدول رقم (

 ابلاب االول  اعرش دينارامائة واثنوثالث الي�ثالثة م)   3.312000إمجايل املرتبات  (

 ابلاب اثلا� ) ثالثمائة ألف دينار 300.000( انلفقات التشغيلية

 ابلاب اثلالث ألف دينار) ستمائة  600.000(برامج وعقود التشغيل والصيانة 

 ابلاب الرابع ) مائة ألف دينار 100.000(الطوارئ واالزمات 
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 املراجع .14

 2016ديلل الطالب ( ،جامعة طرابلس. ( 

 2010ديلل لكية الرت�ية ج�ور ( ،جامعة طرابلس.( 

 قسام العلمية باللكية .قار�ر ادلور�ة من األاتل 

 .االستبيانات اخلاصة بأعضاء هيئة اتلدر�س والطلبة 

 ،اخلطة االسرتاتيجية للكية الرت�ية انلوعية.، اجلودةوحدة ضمان  جامعة االسكندر�ة 

 2022-2018اخلطة االسرتاتيجية (  ،جامعة طرابلس.( 

 2018-2015خلطة االسرتاتيجية لكية الرت�ية  (ا، جامعة املنصورة.( 
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