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د .غبدالظلم الؼاز مدمىد
زئيع كظم الجىدة وجلييم ألاداء باليليت
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 2كلوت عويذ الكليت
في طبيل جدليم الخطلػاث والطمىخاث ليليت الطب البيطسي ،وىجها أوٌ وليت غلى املظخىي الىطجي جم جأطيظها في دولت
ليبيا طىت  ،1975كمىا باغداد خطت اطتراجيجيت ػاملت ُمدددة ألاهدا والغاًاث – وفم أطع غلميت مدزوطت –
ًمىً اغخبازها بىصلت غمل وػخمد غليها في الفترة ما بحن ( 2125-2121م) ،والتي طخددد لىا مظازاث واضحت جظمً
ً
ً
ُ
هجاخا هبحرا لخدظحن وجطىيس ألاداء ألاوادًمي هجصء لخدليم أهدا الخىميت املجخمػيت املظخدامت والتي جمىىىا مً
الخمحز في أدائىا ومخسحاجىا.
للد واهذ زؤيدىا مصدز ئلهامىا في وطؼ جىحه اطتراجيجي ليليت الطب البيطسي ،باإلطافت الطدىادها غلى جدليل اطتراجيجي
ػامل ودكيم وذلً بهد جىفحر أفظل مظخىي مً الخػليم لطلبدىا ،وحشجيػهم غلى الاغخماد غلى مىاهبهم ،وإلهامهم
ليدزوىا ئمياهاتهم
باهدظاب وليت الطب البيطسي ُطمػت طيبت في بسامج الدزاطاث الجامػيت والػليا بؼهادة املخخصحن والري ازساها
مظاهماث اغظاء هيئت الخدزيع ببدىثهم الػلميت الليمت ومجلث اليليت الػلميت املحىمت مما ًجػلىا هدسص غلى
املحافظت غلى هره املياطب بػصمىا غلى جدظً وجطىيس البرامج والبدىر الػلميت وهرا ًإهد طػيىا لخدليم هره السؤيت
باغخمادها غلى خطخىا الاطتراجيجيت التي هثم بأجها طخظؼ اليليت غلى الطسيم الصحيذ وفي مىكؼ الخمحز ألاوادًمي ،دون أن
ُ
ًُللل ذلً مً خسصىا غلى خدمت طلبىا وجدليم الخىميت املجخمػيت املظخدامت.

ألاطخاذ الدهخىز أبىبىس دمحم كسباج
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 3هقذهت

جأطظذ وليت الطب البيطسي غام 1975م وأوٌ وليت للطب البيطسي في ليبيا .حػد اليليت مً كلع الػلم
و املػسفت الهامت بجامػت طسابلع ومإطظت غلميت جلبي اخخياحاث املجخمؼ مً ألاطباء البيطسيحن وحظاهم
في دغم الاكخصاد الىطجي مً خلٌ الػىاًت بصحت الحيىان وشيادة إلاهخاج الحيىاوي واملحافظت غلى صحت
إلاوظان وخماًت البيئت.
 4هٌهج إعذاد اخلطت االسرتاتيجيت

بػد حشخيص وجدليل ألاداء الحالي ليليت الطب البيطسي وفي طىء الػدًد مً املخغحراث املىحىدة في
البيئخحن الداخليت والخازحيت ،واطدؼسا الىطؼ املظتهد لليليت مً خيث السؤيت والسطالت وألاهدا ،
والتي حظخدعي وطؼ خطت اطتراجيجيت مدىمت ،جم جدليل الفجىة بحن الىطؼ الساهً والىخائج املسحى
جدليلها .هما جم اكتراح املحاوز ألاطاطيت للخطت الخماطيت (2125-2121م) بما ًدلم الخغلب غلى
ميامً الظػف والخددًاث التي جىاحهها اليليت ،والاطخفادة مً ميامً اللىة والفسص املخاخت لها.
ً
ُ
جمذ الدزاطاث الدشخيصيت وفلا للمػاًحر املخػاز غليها مً خيث مدخلث ومخسحاث الػمليت
ُ
الخػليميت ،وهرلً املإػساث السئيظيت املخبػت مً كبل مإطظاث الخصييف الدولي ليلياث الطب
البيطسي .لخددًد الجىاهب الداخليت واملحليت جم جدليل البياهاث واملػلىماث املخىفسة في مىخب الجىدة
مً خلٌ الدزاطاث الاطخطلغيت لخلييم مظخىي الجىدة في اليليت ،والدزاطاث الاطدباهيت غلى اغظاء
هيئت الخدزيع والطلب ،واملىظفحن  ...ئلخ ،فيما لم جخىفس دزاطاث غً أصحاب الػمل .جم الحصىٌ غلى
مػلىماث وبياهاث مً ألاطسا املػىيت باليليت ،باإلطافت ئلى مساحػت وجدليل بياهاث ومػلىماث اليليت
ُ
ألاطاطيت في ئطاز ئغداد مؼسوع الخطت الاطتراجيجيت .هما كىزهذ اليليت مؼ غدة ولياث جدبؼ أفظل
املمازطاث لخددًد الجىاهب الخازحيت.
 5احملاور األساسيت للخطت االسرتاتيجيت

ًىطلم مؼسوع الخطت الاطتراجيجيت لليليت غبر غدد مً املحاوز ألاطاطيت ،ول منها ًدخىي غلى غدد مً
البرامج ًخم جىفيرها في فترة شمىيت ُمدددة ،فاملحىز ألاوٌ مً مؼسوع الخطت حهخم بخدليل هلاط اللىة
والظػف والفسص والخددًاث املىحىدة في البيئخحن الداخليت والخازحيت لليليت ،وبيان أصحاب املصلحت
ً
وجىكػاتهم ،وغسض الخىحه الاطتراجيجي لليليت مؼخمل غلى السؤيت والسطالت والليم ألاطاطيت وألاهدا
الاطتراجيجيت ،بيىما ًبحن املحىز الثاوي ألاهدا السئيظيت والفسغيت مً الخطت الدؼغيليت واطتراجيجياث
الخىفير ومإػساث إلاهجاش ،أما املحىز الثالث مً مؼسوع الخطت فيخظمً مصفىفت الخىفير واملحزاهيت
الخلدًسيت للخطت.
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 6اإلفرتاضاث التي تقىم عليها اخلطت االسرتاتيجيت

مً إلافتراطاث التي بجي غليها مؼسوع الخطت ما ًلي:
 دغم وجفاغل إلادازة الػليا باليليت لخىحه جطبيم طمان الجىدة وجدليم الاغخماد.
 ئدزان الجميؼ باليليت ألهميت الجىدة والالتزام بدغمها ،والػمل غلى جدليم أهـ ــدافها.
 مظاهمت وافت الىخداث إلادازيت وألاوادًميت باليليت في الخخطيط والخىفير واملخابػت لػملياث الجىدة
وجدليم الاغخماد.
 وحىد فسيم غمــل مإهل في مجاٌ الجىدة لإلػسا غلى جىفير الخطت.
 جىفحر إلامياهياث اللىحظديت واملادًت املطلىبت لخىفير الخطت.
 الخىليد الجيد للخطت واملخابػت املظخمسة للخىفير وجلييم مظخىي إلاهجاش.
 وحىد مػاًحر ومإػساث واضحت ودكيلت وكابلت لللياض وممثلت لألداء بمخخلف صىزه (ألاوادًمي
والبدثي والخدمي والفجي وإلادازي).
 وحىد خطت لخىفحر بيئت مىاطبت ومدفصة للخػليم والخػلم والبدث الػلمي والػمل إلادازي باليليت.
 7تشخيض وحتليل ًقاط القىة والضعف والفزص والتحذياث

اطدؼسا الىطؼ الػام لليليت ًبحن أن هىان ميامً كىة وطػف ،هما أن هىان الػدًد مً الفسص
املخاخت لها وجىاحهها الػدًد مً الخددًاث هلخصها في الخالي:
 . 7.1ميامً اللىة
جخمحز اليليت بػدد مً هلاط اللىة منها:
 طمػت اليليت وغساكتها ومظاهمتها املظخمسة في خدمت املجخمؼ.
 غدد وافي مً أغظاء هيئت جدزيع مإهلحن مً مدازض غلميت مخخلفت غلى مظخىي الػالم.
 اليؼاط البدثي املخمحز ألغظاء هيئت الخدزيع باليليت.
 مبجى مخيامل طيخم الاهتهاء مً ججهحزه كسيبا.
 7.2ميامً الظػف
حػاوى اليليت مً غدد مً هلاط الظػف منها:
 .1في مجاٌ الخدزيع والخػليم الجامعي:
– غدم جىفس بسامج للخىميت املهىيت.
– غدم ئجباع مػاًحر الجىدة في جصميم وجىصيف وجلىيم املىهج الدزاس ي (أهدا  ،مدخىي،
طسائم الخدزيع ،أطاليب الخلىيم) للدزاطاث الجامػيت والػليا.
4

– جدوي الخيىيً املػسفي والػلمي واملهازي لدي الخسيجحن.
 .2في مجاٌ البدىر والاهخاج املػسفي:
– غدم وحىد زؤيت وطياطت واضحت ججاه البدث الػلمي باليليت جددد ألاولىياث وجدغم
إلابداع والابخياز.
– غياب الترابط بحن البدث الػلمي باليليت وول مً بسامج الدزاطاث الػليا وكظاًا
املجخمؼ.
– غدم وحىد دغم إلحساء البدىر الػلميت الليمت ووؼسها في املجلث الدوليت املحىمت.
– غياب الحىافص املشجػت غلى الخمحز البدثي وحىدة اليؼس ألاوادًمي.
– غدم وحىد دزاطاث الخخياج الظىق مً مخسحاث اليليت.
 .3في مجاٌ املسافم وخدماث الدغم الخػليميت:
– مبجي اليليت الحالي متهالً وكد ججاوش غمسه الافتراض ي بػؼساث الظىحن.
– غدم وحىد خماماث للطلب واغظاء هيئت الخدزيع مؼ غياب بسامج الصياهت.
– غدم وحىد ملاهي واماهً للساخت.
– هلص ألاحهصة واملخخبراث واملػامل.
– غياب مخطلباث ألامً والظلمت.
 .4في مجاٌ الخخطيط والخىظيم الادازي:
– غياب الاهخمام بالخخطيط الاطتراجيجي واغخماد الػلحاث املإكخت.
– صػىبت جىفس البياهاث واملػلىماث وغدم ئحساء الخداليل إلاخصائيت.
– غدم وحىد هظام حيد لألزػفت وخفظ البياهاث والىزائم.
– غدم وحىد آلياث واضحت للطخفادة مً ألافياز امللترخت ،وهرلً الخػامل مؼ
الخظلماث والؼياوي.
– غياب آلياث الخلييم والخدظحن املظخمس الهاد للسقي بمخسحاث البرامج الخػليميت.
– غدم اجباع ػسوط الىزائم ألاخلكيت ذاث الػلكت باملهىت والبدث الػلمي.
 7.3الفسص املخاخت
ُ
جىحد فسص واغدة لخطىيس اليليت والدفؼ بها ئلى الصفى املخلدمت للغخبازاث الخاليت:
 امياهيت الاطخفادة مً الاجفاكياث املبرمت مؼ اليلياث والجامػاث الدوليت في مجاٌ جبادٌ الطلب
واغظاء هيئت الخدزيع والخػاون في احساء البدىر الػلميت املؼترهت والاطخفادة مً الخػاون مؼ
املىظماث الدوليت في دغم املؼازيؼ البدثيت وبىاء اللدزاث.
 ئمياهيت الخىاصل مؼ اللطاع الخاص لخىفحر فسص غمل لخسيجي اليليت.
 جىظيف الدزاطاث والبدىر الػلميت والاطدؼازاث لخدمت املجخمؼ.
5

 7.4الخددًاث
جىاحه اليليت جددًاث هبحرة ًخطلب الاهخمام بها ومىاحهتها بأطلىب غلمي ومنهي مدزوض بما ًللل مً
جأزحرها غلى الخطىيس املظتهد لليليت ومً هره الخددًاث ما ًلي:
 غصو الطلب غً الالخداق باليليت.
 جدوي حىدة الاداء في الدزوض الػمليت بظبب الىلص في مىاد ومػداث املخخبراث.
 غدم وحىد دغم مالي وافي لليليت .
 فلدان الػىاصس املخمحزة بظبب طػف املسجباث وغياب الحىافص.
 غدم وحىد جأمحن صحي للػاملحن باليليت.
 غدم وحىد بسهامج لخدظحن مهازاث أغظاء هيئت الخدزيع الخدزيظيت.
 غؼىائيت البدث الػلمي.
 غياب املؼازيؼ الاهخاحيت وألاماهً التي ًصوزها الطلب للػملي.
 طػف ئمياهياث املظدؼفى الخػليمي مً خيث جىفس الادويت واملظخلصماث واملػداث.
 8بياى أطحاب املظلحت وتىقعاتهن
● الطلب
 وطؼ مػاًحر واضحت لللبىٌ والدسجيل
والامخداهاث.
 جددًث البرامج الخػليميت وجىصيف
ملسزاتها مؼ طبط الحمل ألاوادًمي
للطالب.
 جىفحر بيئت مشجػت غلى الخػليم والخػلم
(مىخباث  ،ملاهي  ،مساهص زياطيت ... ،الخ).

● أغظاء هيئت الخدزيع واليىادز املظاهدة
 طبط الحمل الدزاس ي لهيئت الخدزيع واليىادز
املظاهدة.
 الحصىٌ غلى فسص للخىميت املهىيت (املهازاث
الخدزيظيت وغحرها).
 شيادة مسجباث هيئت الخدزيع واليىادز املظاهدة وجىفحر
زغاًت صحيت لهم.
 أغماٌ مبدأ جيافإ الفسص في جللد املىاصب.
 حشجيؼ الخمحز في مجاالث الخدزيع والبدث الػلمي.
 وحىد ميثاق ػس ملهىت الخدزيع.
 وحىد خدماث ئدازيت حيدة لهيئت الخدزيع واليىادز
املظاهدة.

● املىظفىن

 وحىد مػاًحر وإحساءاث فػالت للخػيحن والخلييم
والتركياث الػلميت.
● املجخمؼ
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 شيادة مسجباث املىظفحن وجىفحر وحىد زغاًت
صحيت.
 الحصىٌ غلى فسص للخىميت املهىيت.
 أغماٌ مبدأ جيافإ الفسص في جللد
املىاصب.

 الحصىٌ غلى خسيجحن بىفاًاث مىاطبت ملخطلباث
طىق الػمل.
 حظهيل غملياث الخدكيم والاغخماد غً الجىدة.
 جىفحر أطع لػلد الؼساواث والخػاون مؼ اليليت.

 الاغترا باملجهىد وألاغماٌ املخمحزة.
 جىفحر بيئت داغمت للػمل إلادازي باليليت.
 جددًد الاخخصاصاث واملهام بؼيل واضح
والفصل بينهما.
 9التىجه االسرتاتيجي للكليت

ُ
حػبر زؤيت اليليت وزطالتها وكيمها ألاطاطيت غً الطمىخاث املسحىة لها.

 9.1زؤيدىا
حظعي اليليت للخمحز وإلابداع والسيادة في مجاالث الػلىم الطبيت البيطسيت.
 9.2زطالخىا
حظعي وليت الطب البيطسي ئلى:
 .1جخسيج أطباء بيطسيحن ذوي هفاءة مهىيت وغلميت غاليت.
 .2جىفحر بسامج دزاطيت مخمحزة لطلب دزحتى البيالىزيىض والدزاطاث الػليا.
 .3الليام بالبدىر الػلميت ذاث الجىدة الػاليت وجطىيسها.
 .4املحافظت غلى البيئت وخماًت إلاوظان مً ألامساض املؼترهت.
 .5ئغداد خطط ازػادًت واطدؼازيت بيطسيت حظاهم في وؼس الثلافت الصحيت لخدمت املجخمؼ.
 9.3كيم اليليت الجىهسيت لخدليم غاًاتها ألاطاطيت
جلتزم وليت الطب البيطسي بليم حىهسيت ،مىبثلت مً مبادئها الخىحيهيت ومخماػيت مؼ زطالتها ،خيث مً
ػأن الليم ألاطاطيت لليليت جىحيه حميؼ غملياث اجخاذ اللسازاث ،وبث زوح الػمل املإطس ي.
−
−
−
−
−

الحسيت ألاوادًميت والفىسيت امللىىت.
اخترام امللىيت الفىسيت وحشجيػها.
الاغترا باالطخدلاق والخمحز.
الصدق وألاماهت وإلاخلص.
الػدٌ واملظاواة.

 ألاطلىب الػلمي أطاض لحل املؼاول واجخاذ اللساز
 الليادة السػيدة غبر الػمل الجماعي والاخترام املخبادٌ.
 الخفاغل الؼامل مؼ املجخمؼ.
 الاغترا بالهىيت واللغت الػسبيت والاهفخاح غلى ول اللغاث والثلافاث.
 ػمىليت الاهخمام بالػلىم إلاوظاهيت والخطبيليت واملػسفت إلاوظاهيت
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 −املظاءلت والجزاهت والؼفافيت.
 −الخىىع ،إلابداع والابخياز واملبادزة.
 −الحسفيت وإلاجلان والجىدة.

بىحه غام.
 اخترام ألاكدميت ومساغاة جساهم الخبرة واملظاهماث الػلميت.

 9.4أهدافىا الاطتراجيجيت
وظعي مً خلٌ مؼسوع خطخىا ئلى جدليم ألاهدا الاطتراجيجيت الخاليت:
 .1وؼس زلافت الجىدة واملمازطاث الجيدة.
 .2جدظحن حىدة ألاداء ألاوادًمي لخخسيج أطباء بمػسفت وخبراث مهىيت فى الػلىم الطبيت البيطسيت
والتي جمىنهم مً أداء دوزهم الفػاٌ والحيىي في املجخمؼ.
 .3جدظحن حىدة ألاداء ألاوادًمي لخأهيل خملت البيالىزيىض في الطب البيطسي بمظخىياث غلميت
غاليت غً طسيم الدزاطاث الػليا.
 .4جطىيس ألاداء إلادازي باليليت.
 .5جدظحن وجطىيس املخخبراث بيل ألاكظام باغخماد هظام ئدازة الجىدة باملخخبراث وفم املػاًحر
الدوليت والػمل غلى الحصىٌ غلى الاغخماد.
 .6جطىيس وجىفير اطتراجيجياث البدث الػلمي مً أحل الخىميت املظخدامت.
 .7جىفحر الخدماث الصحيت البيطسيت والدزاطاث والاطدؼازاث الػلميت والخدزيب والخػليم املظخمس.
 .8املؼازهت في الخىميت الاكخصادًت في ليبيا غً طسيم خماًت الثروة الحيىاهيت مً ألامساض.
 .9املؼازهت في البرامج الػلميت الثلافيت ووزغ الػمل والىدواث واملإجمساث املحليت والدوليت
والخىاصل مؼ الهيئاث واملىظماث الػامليت ذاث الػلكت.
 .11جىفحر السكابت الصحيت غلي ألاغدًت وألادويت وجلدًم إلاطدؼازاث في مخخلف اللطاغاث.
 .11املظاهمت في وؼس الىعي الطبي باملجخمؼ غً طسيم ئغداد بسامج ئزػادًت وإكامت دوزاث وهدواث
غلميت.
 11اخلطت التٌفيذيت للكليت

ًىضح الجدوٌ زكم ( )1ألاهدا السئيظيت والفسغيت واطتراجيجياث الخىفير (إلاحساءاث الخىفيرًت)
ً
املطلىب جىفيرها في ول مدىز مً مداوز الخطت ،غلوة غلى الجهاث املظئىلت غً الخىفير .وكد جم جسكيم
ول هد زئيس ي وفسعي وهرلً اطتراجيجيت الخىفير.
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حدوٌ ( .)1الخطت الخىفيرًت ليليت الطب البيطسي (2125-2121م).
ألاهداف
إجزاءات (استراثيجيات) التنفيذ
الزئيسية

الفزعية
● الخػسيف بمفاهيم الجىدة
الخػليميت وآلياث طماجها.
● جىطيذ دوز ومظإولياث
وافت الػاملحن باليليت
ججاهها.
● جطىيس مىظىمت الحىافص
وإغلء مبدأ الخمحز
والخىافع باليليت .

●

●

●
●

 .1وؼس زلافت الجىدة واملمازطاث
الجيدة

مؤشزات ألاداء (إلانجاس)

●

جىظيم املحاطساث والىدواث ووزغ
الػمل في مجاٌ طمان الجىدة
والاغخماد ألاوادًمي.
ئغداد الىخيباث وألادلت إلازػادًت
للخػسيف بالجىدة والاغخماد
ألاوادًمي.
جدزيب الػىاصس الليادًت في مجاالث
إلادازة والخخطيط الاطتراجيجي.
وجىظيم
بالخصييف
الليام
املظابلاث املشجػت غلى الخمحز.
جلدًم ملترح للجامػت إلكساز خىافص
للمخمحزًً في مخخلف املجاالث.

● جىظيم مداطساث في مجاٌ طمان
الجىدة والاغخماد ألاوادًمي
● غلد وزغ غمل ودوزاث جدزيبيت في
مجاٌ طمان الجىدة والاغخماد
ألاوادًمي وإلادازة والخخطيط
الاطتراجيجي.
● جىفس امللصلاث وألادلت إلازػادًت
الىزكيت وإلالىتروهيت في مجاٌ
طمان الجىدة والاغخماد ألاوادًمي.
● صدوز كساز باطخددار حىائص
للخمحز بجامػت طسابلع ومىدها
للمخمحزًً بأدائهم.
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● زفؼ مظخىي ألاداء

● جىظيم بسامج الخىميت املهىيت ألغظاء

الخدزيس ي.
ُ
● الخلىيم املظخمس وطمان
الجىدة.

هيئت الخدزيع.
● حظهيل ئحساءاث ومػاملث أغظاء
هيئت الخدزيع.
● الػمل غلى ئكساز الحىافص للممحزًً
بأدائهم الخدزيس ي.

 .2جدظحن حىدة الاداء الاوادًمي

● زبط التركيت الػلميت والاطخمساز في

● الػمل غلى ئكساز زغاًت صحيت مىاطبت
لهيئت الخدزيع.

(املسخلت الجامػيت)

● بىاء كاغدة بياهاث ئلىتروهيت غً
الهيئت الػلميت وإهجاشاتهم الخدزيظيت
والبدثيت.
● ئحساء الدزاطاث الدوزيت لخددًد
إلاحساءاث والبرامج املطلىبت للسفؼ
مً مظخىي ألاداء الخدزيس ي.
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الىظيفت بمػدالث ألاداء.
●

صدوز ميثاق ػس ملهىت الخدزيع.

● ئحساء الخلىيم الظىىي ألداء هيئت
الخدزيع.
● مىذ حائصة للمخمحزًً في أدائهم
الخدزيس ي.
● جأمحن صحي الاغظاء هيئت الخدزيع
واملىظفحن
● جىفحر البياهاث واملػلىماث غً
الهيئت الػلميت باليليت.

● زفؼ مظخىي ألاداء
الخدزيس ي
● الخلىيم املظخمس وطمان
الجىدة

● جىظيم وزغ غمل غً بسامج
الدزاطاث الػليا باليليت لخىطيذ

● وزغ الػمل والىدواث
● دليل الدزاطاث الػليا

ألاهدا الػامت مً هره البرامج
● وطؼ آليت جظمً السفؼ مً كدزة
الطلب غلى ئحساء البدىر الػلميت
والترهحز غلى الجاهب الػملي

 .3جدظحن حىدة ألاداء ألاوادًمي
(الدزاطاث الػليا)

● الػمل غلى ئصداز دليل الدزاطاث
الػليا

● جطىيس الخىظيم إلادازي
وإحساءاجه إلادازيت.
 .4جدظحن حىدة ألاداء إلادازي

● الػمل غلى جىفس البياهاث واملػلىماث
بظلطت و ئوؼاء كاغدة بياهاث وإحساء
الخداليل إلاخصائيت املىاطبت
● ئغداد هظام حيد لألزػفت وخفظ
البياهاث والىزائم
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● كاغدة بياهاث لليليت
● هظام أزػفت الىتروهيت

 .5جطىيس املخخبراث

● جىظيم ئدازة املخخبراث
● جىفحر الاخخياحاث
الظسوزيت مً املػداث
ومىاد الدؼغيل

● جىظيم وزغ غمل غً ادازة
واملمازطاث

املخخبراث

الجيدة

واملػاًحر الدوليت املطلىبت الغخماد

● وزغ الػمل والىدواث
● اغخماد املخخبراث باليليت
● كائمت باملػداث واملىاد الدؼغيليت

املخخبراث مثل  17125 ISOوغحرها
● جدزيب الفىيحن ول في مجاٌ
اخخصاصه

 .6جطىيس البدث الػلمي

 .7جىفحر الخدماث الصحيت
البيطسيت والخدزيب والخػليم
املظىمس

● جىظيم بسامج البدث
الػلمي ووطؼ طياطت
وزؤيت واضحت وجددًد
الاولىياث

● جفػيل املظدؼفى
البيطسي الخػليمي
● وطؼ بسهامج للخػليم
املظخمس
● وطؼ بسهامج فػاٌ
لخدزيب الطلب في الظىت
النهائيت (الامخياش)

● ئوؼاء وخدة أو حؼىيل لجىت للبدث
الػلمي
● وطؼ اطترجيجيت للبدث الػلمي

● جيليف

لجىت

غلى

لإلػسا

املظدؼفى البيطسي الخػليمي ووطؼ
آليت

لخىفحر

الدغم

املىاطب

للمظدؼفى مً أدويت ومػداث
● حؼىيل لجىت لىطؼ وجىفير بسهامج
للخػليم املظخمس
● حؼىيل لجىت لىطؼ بسهامج فػاٌ
مخيامل لخدزيب طلب الامخياش
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● صدوز كساز بدؼىيل وخدة أو
لجىت لخىظيم البدث الػلمي
باليليت
● اطتراجيجيت البدث الػلمي

● كسازث مً غميد اليليت
بالخصىص
● جلازيس مً اللجان املؼيلت

 .8جدظحن مظخىي الخدماث
باليليت

 .9خدمت املجخمؼ ووؼس الىعي

● صياهت الحماماث
واملػامل
● ئوؼاء ملهى باليليت
● صياهت وجفػيل الصالت
السياطيت

● الليام بالىدواث
واملحاطساث وجىظيم
املإجمساث واملػازض
الػلميت

● مخاطبت الجامػت لخيليف ػسهت
صياهت للحماماث واملػامل والصالت
السياطيت
● حؼىيل لجىت لخفػيل الصالت

● مساطلت للجامػت وكساز جيليف
ػسهت صياهت مً طس زئيع
الجامػت
● جلسيس لجىت الصالت السياطيت

السياطيت ووطؼ بسهامج غمل لها

● حؼىيل لجىت لخىظيم املػسض
الظىىي والىدواث واملحاطساث
حؼمل في غظىيتها ول اصحاب
الػلكت بما فيهم اللطاع الخاص
والاغماٌ الحلليت
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● جىظيم ًىم غلمي ومػسض طىىي
● الىدواث واملحاطساث الػامت
● الػمل الحللي

 11هظفىفت التٌفيذ وهؤشزاث األداء (اإلجناس)

ًىضح الجدوٌ زكم ( )2مصفىفت الخىفير ومإػساث ألاداء (إلاهجاش) ليل مدىز مً مداوز الخطت.
حدوٌ (. )2مصفىفت الخىفير للخطت الاطتراجيجيت لليليت (2125-2121م).
رقم الهدف

سمن إلانجاس

رقم استراثيجية

الجهات املنفذة

التنفيذ

الزئيس ي

الفزعي

 .1وؼس زلافت
الجىدة
واملمازطاث
الجيدة

1

1

2

3،2

مىخب الجىدة باليليت  +مدزب خازجي

3

5،4

مجلع اليليت

1

4،3،2،1

الجامػيت)

2

6،5

مىخب الجىدة باليليت  +مىخب ػإون اغظاء هيئت الخدزيع

جدظحن حىدة ألاداء

1

2،1

مىخب الجىدة باليليت  +مىخب الدزاطاث الػليا

جدظحن حىدة الاداء
الاوادًمي (املسخلت

ألاوادًمي (الدزاطاث
الػليا)
جدظحن حىدة ألاداء
إلادازي
جطىيس املخخبراث

2

3

1

2،1

1

1

0200-0202
مىخب الجىدة باليليت

مىخب الجىدة باليليت  +مجلع اليليت

مىخب الدزاطاث الػليا
مجلع اليليت  +مىخب الجىدة باليليت  +مىخب جلىيت
املػلىماث
مىخب الجىدة باليليت  +خبحر ومدزب خازجي
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0202 - 0200

0202 - 0202

0202 - 0202

0202 -0202

جطىيس البدث الػلمي

جىفحر الخدماث الصحيت
البيطسيت والخدزيب
والخػليم املظىمس

جدظحن مظخىي الخدماث
باليليت

خدمت املجخمؼ ووؼس
الىعي

2

3،2

مجلع اليليت

1

2،1

مجلع اليليت  +مىخب الجىدة

1

1

مجلع اليليت

2

2

مجلع اليليت

3

3

مجلع اليليت

1

1

مجلع اليليت

2

2

مجلع اليليت  +الؼإون الادازيت باليليت

3

3

مجلع اليليت  +الؼإون الادازيت باليليت

1

1

مجلع اليليت
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 12أهن الٌتائج املتىقعت هي تطبيق اخلطت

 جدظً في حىدة الاداء الاوادًمي واوػياض ذلً غلى مظخىي خسيجي الدزاطاث الجامػيت والػليا
 اشدًاد الىعي بأهميت الجىدة
 جطىيس اداء مخخبراث اليليت والحصىٌ غلى الاغخماد
 اشدًاد اكباٌ الطلب مً خملت الثاهىيت الػامت غلى الالخداق باليليت
 زطا املجخمؼ غً الخدماث التي جلدمها اليليت
 13املظادر

 جلسيس واكؼ ولياث حامػت طسابلع في طىء مػاًحر املسهص الىطجي لظمان حىدة واغخماد املإطظاث
الخػليميت والخدزيبيت ،أبسيل 2117م ،مىخب الجىدة وجلييم ألاداء بجامػت طسابلع.
 جلسيس الىطؼ الساهً لجامػت طسابلع :حشخيص وجدليل اطتراجيجي لىلاط اللىة والظػف
والفسص والخددًاثً ،ىهيى 2118م ،مىخب الجىدة وجلييم ألاداء بجامػت طسابلع.
 الخطت الاطتراجيجيت لخطىيس حامػت طسابلع (2122-2118م).
 جلسيس هلاط اللىة والظػف والفسص والتهدًداث 2111م ،مىخب الجىدة وجلييم ألاداء بجامػت طسابلع.
 ملخظاث الهيئت الػلميت والطلب خلٌ املحاطساث ووزغ الػمل والىدواث التي هظمها مىخب
الجىدة وجلييم ألاداء باليليت.
 14املالحق

 كساز حؼىيل الخطت الاطتراجيجيت
 كساز اغخماد الخطت الاطتراجيجيت لليليت

1

