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 المقدمة

شهد هذا العصر تدفق المعلومات فيه بشتى الصور وكثافها وسرعتها المذهلة لتصنع تقافة 

محلية وهي العلومة وربطها بالعالمية وسارت كلية العلوم في هذا المنوال من التقدم التقني والتسارع 

االدارية  مالمذهل في البحوث العلمية حتى وصلنا الي ربط االقسام العلمية مع بعضها البعض وباالقسا

ايمانا باهمية البحث العلمي والتطوير التقني تسارعت اقسام الكلية ومنها تضاعفت المعرفة واالنتاجية. 

 بوضع خطط استراتيجية قصيرة المدى وبعيدة المدى للدفع بسير العلمية التعليمة الي التقدم.

رت قيمة قادرة على صنع وفي  هذا المقام يؤكد مجلس كلية العلوم اننا نملك طاقات هائلة وقدا

للسير في دروب المعرفة والتعليم والبحث االفضل والنحتاج اال الي تمكينهم من الفرصة الالزمة 

 العلمي تنظيما وتمويال. 

 

ومن هذا المنطلق فانه بالقدر الذي تبدو فيه المهمة صعبة فانه الخيار سواء التقدم وخوض 

 ل تحدياتها.غمار التحدي رغم الصعاب والمجال سوى قبو

 

 

 مجلس كلية العلوم

15/1/2017 

 صدر في سبها 



قد عايمانا باهمية دور كلية العلوم لتعزيز متطلبات التنمية البشرية والمكانية للمجتمعات, و

عدة اجتماعات حول مراسلة السيد الدكتور رئيس جامعة سبها ومجلس الكلية مجلس الكلية االداري 

عب وذلك لوضع سياسات عامة تلتشكلت لجان مكلفة من السيد عميد الكلية بخصوص الخطة للكليات 

وضع ل والمكتبيالعمل الميداني  تلك اللجان واصلتدورا استراتيجيا على المستوى المحلي والعالمي 

والذي نسعى من حالله الي صياغة استرتيجية واضحة لمعالجة لكل قسم داخل الكلية الخطط والبرامج 

وقة لمسيرة البحث العلمي مبنية على مرتكزات واضحة المعالم مع اقتراحات لتنفيذها المشاكل المع

 ية العلوملكل العامةالسترتيجية لخطة وفيما يلي ملخصا لوضمن جدول زمني محدد للتطبيق والقياس 

  : اآلتي

 مباني الكلية

 تتكون الكلية من عدة مباني داخل حرمها وتم تصنيفها كالتالي:

 Aالمبنى 

يعتبر هذا المبنى من اقدم المباني بالجامعة ويحتوي على اربعة اقسام علمية ومكتبة الكلية 

وعدة معامل تعلمية وبحثية وهو االن يحتاج الي بعض الصيانات الدورية حسب الجدول المرفق 

 للقاعات والمعامل

 Bالمبنى 

 مرفق هذا المبنى اليحتاج اال الي صيانة بسيطة جدا حسب الجدول اليعتبر 

 Cالمبنى 

يحتاج المبني الي بعض الصيانات الدورية يحتوي هذا المنبى علي اربع اقسام علمية و

 السريعة حسب الجدول المرفق



 Dالمبنى 

ها نشئ منذ تأسيس جامعة سبحيث ا القديم جدا المبني االداري بكلية العلومهذا نظر لما تعانية 

المواصفات الممتازة وقلتها واالمر الذي من الممكن االستفادة االمر وايضا عدم وجود المكاتب ذات 

من بعض االراضي الشاغرة التي من الممكن االستفادة منها وانشاء مبنى اداري جديد يضم كافة 

 الجهات االدارية بالكلية

 Eالمبنى 

يحتوي هذا المبنى علي قسم علمي واحد بالمشاركة مع بعض الجهات االدارية بالجامعة 

 يحتاج الي صيانة في الوقت الحاليوال

 حدائق الكلية

 هناك عدد من الصيانات التي سوف تقوم بها الكلية في القريب العاجل ومنها

 صيانة نافورة الكلية -1

 عادة تعشيب الكلية ا -2

 اصالح البنية التحتيية لنظام الري بالكلية -3

 تشجير الكلية  -4

 تركيب نظام مياه المقطرة للمعامل -5

 لمعاملا

ي ولوحظ انها تحتاج ال سيق مع االقسام العلمية بالكليةالمعامل بالتن بزيارةقامت ادارة الكلية 

  :التالي

   من اسطوانات حريقداخل المعامل  للسالمةتوفير االحتياجات لالزمة  -1

  بالكامل البيئة التحتية للمعاملاعادة تحديث  -2



حسب االحصائية  وتأهيليها وتدريبها توفير األعداد الالزمة من الكوادر العاملة بالمعامل -3

  . المرفقة

 العامةاالدارية االعمال انيا: ث

 سوف تحاول ادارة الكلية جاهدة للعمل على تحقيق االهداف التالية:

تجديد شبكات االتصال الهاتفية واصالح العطل بالبدالة الرئيسية وربطها بالجامعة وباقي  -1

 الكليات

 كافة المعامل والمباني االدارية بالكليةتوصيل شبكات االنترنت الي  -2

 للطلبة واعضاء هئية التدريستوصيل نظام االنترنت الالسلكي  -3

 عيادة الكلية فتتاحا -4

 افتتاح فرع شركة البريد لالتصاالت السلكية والالسلكية -5

 ليبيانا لالتصاالت والتقنيةافتتاح فرع شركة  -6

 حسب المقترح المرفق اقامة مكان للمعارض داخل الكلية -7

 اقامة مخازن ذات طابع انشائي مصصم لذلك -8

  حسب المقترح المرفق اقامة متحف كلية العلوم بجامعة سبها -9

   الكليةبحديقة اقامة كفتيريا جديدة  -10

 حسب المقترح المقدم تفغيل اصدار البطاقات الاللكترونية مداخل مسجل كلية العلوم -11

 ثالثا: الجانب االكاديمي

يمي التي تضمنها الطابع االكاداالجتماعات بالعديد من مكتب وكيل الشؤون العلمية بالكلية  قام

وخلص الي  2017والتي سوف يتم استكمالها بالعام الجامعي  الصرف لوضع استراتيجية للعمل بها

 االعمال التالية:



 اوال: عناصر االستراتيجية والسياسات المقترحة للتنفيذ

 دة رفع كفاءة وجدوى القوى العاملة بالكلية وتنشيط التنمية البشريةالعنصر االول: زيا

 السياسات المقترحة:

 زيادة عدد الدورات التدريبية للموظفين والفنيين واعضاء هئية التدريس  -1

االستعانة بالخبرات من داخل الكلية والجامعة في بعض الدورات التدريبية التخصصية  -2

 وغيرهاالمهمة منها دورات الكمبيوتر 

االستعانة بالخبرات الخارجية من خارج الجامعة في بعض المجاالت التخصصية المهمة  -3

 وفن التعامل  منها كأدراة التحكم العقلي

 اعداد برامج الالزمة لتطوير وتقييم الموظفين -4

 تبادل الخبرات مع الكليات والجامعة للرفع من القيمة الخدمية النجاز العمل االداري بالكلية -5

6-   

 العنصر الثاني: 

توفير مستلزمات الكلية من المواد التشغيلية للمعامل والقاعات الدراسية حسب الكشف  .1

 المرفق

 توفير مستلزمات الكلية من المعدات الاللكترونية  .2

 كقسم مستقل استكمال دراسة فصل شعبة االحياء الدقيقة عن قسم النبات .3

 الحيوان اوالتقنيات الحيويةاستكمال فتح شعبة المباحث الجنائية بقسم علم  .4

 استكمال فتح شعبة الكيمياء التطبيقية بقسم الكيمياء .5

 العنصر الرابع: االتفاقيات المحلية والدولية

 استكمال اتفاقية التعاون بين كلية العلوم والمباحث الجنائية بوزارة الداخلية .6

 لطبيت بمستشفى سبها ااستكمال اتفاقية التعاون بين كلية العلوم و وحدة البحوث والدراسا .7



تحليل  االصحاح البيئي مختبر وحدةاستكمال اتفاقية التعاون بين كلية العلوم و بلدية سبها  .8

 المياه واالغذية

تفعيل اتفاقية التعاون بين قسم علم الحيوان والتقنيات الحيوية بكلية العلوم ومركز البحوث  .9

 الطبية سبها

تفعيل اتفاقية التعاون بين كلية العلوم قسم الكيمياء وجامعة نيوكلس كونرنك البولندية لطلبة  .10

 الدرسات العليا 

 قسم النبات وجامعة سوسة التونيسية جامعة سبها وبين الثالثي تفعيل اتفاقية التعاون  .11

 لمعشبة قسم النبات.

العليا  سم النبات والمدرسة البلجيكيةية العلوم قكلالجامعة ومعهد تفعيل اتفاقية التعاون بين  .12

 شارلوماني

 وجامعة هانبرج االلمانية  علوم االرضتفعيل اتفاقية التعاون بين كلية العلوم قسم  .13
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17.  
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 بحث لبحوث النفط بالطرق البديلية باستخدام مياه البحر وقبر عون 1عدد  .2

 بحوث حول المياه المستخرجة من تكرير النفط واعادة استخدامها .3

 استخدام مخلفات النخيل للحفاظ على الطاقة بالتعاون مع شركات تونسية  .4

باني ومبعمل ملخص تقارير الطواف الميداني على معامل ادارة الكلية مكتب الشؤون العلمية مع  امقو

  : وشمل التقرير التوصيات اآلتية الكلية والمكتبة

 بإنشاء مكتبة جديدة حسب المنوذج المرفق نظرا لصغر حجم المكتبة وقدمها نقترح .1

نظرا لصغر حجم المخازن العملية والعامة وقدمها وعدم مطابقتها لنظام الحماية والسالمة المهنية  .2

 مخازن علمية وعامة 2بعدد  بإنشاء مخازن جديدة حسب المنوذج المرفقنقترح 

 فوق القاعة الكبرى حسب المقترح المرفق زيادة مكاتب اعضاء هيئة التدريس .3

 للعلوم االساسية  إنشاء معامل جديدةننصح ب  Aنظرا لقدم المعامل بالمبنى  .4

إنشاء معامل متخصصة بكلية العلوم بنقترح نظرا لعدم وجود مراكز تخصيصة لالبحاث  .5

  والبيئيةالصحية 

  نظرا لعدم وجود ورشة الكترونية لصيانة االجهزة بالجامعة نقترح افتتاح واحدة بالكلية .6

لصيانتها إلى حين قيام ورشــــــــة التدريب والصيانة حصر األجـــهزة المتعطلة وإيجاد آلية  .7

 لها المقترحة

 . الوقوف على الوضع الراهن للمعامل والمباني االدارية وتقييمه اعداد تقرير واحالة الي الجامعة .8

  . تحديث البيانات السابقة الخاصة بالمعامل والمباني .9

  .واالكاديمية من أجهزة ومعداتاحتياجات ادارة الكلية واقسامها االدارية  .10

  . احتياجات تسيير المعامل .11



  .الية التخلص من الكيماويات التالفة ومخلفات المعامل .12

 الية التخلص من مخلفات العامة مثل الورق واالخشاب والحديد المنتهي الصالحية .13

  الصيانات

 االتفاقيات

التعاون في مجال البحث العلمي بين كلية  مراسم توقيع أتفاقية

 العلوم جامعة سبها وجهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية

اطار التعاون بين مؤسسات الدولة الليبية وربط التكامل بين الجانب االكاديمي بكلية  في

ن م الداخلية سبها بورازة جهاز المباحث الجنائيةفرع العلوم جامعة سبها من جهه والبحثي ب

يثة عملية حدعلمية وجهه اخرى ولتبادل الخبرات لخلق قاعدة علمية مبنية علي اسس نظرية و

فنيي وبها بجامعة سللرفع من مستوى طلبة وفنيي ومعيدي واعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم 

 مختبرات المباحث الجنائية.

 جامعة سبها -الطرف االول: كلية العلوم 

ث جهاز المباحفرع جهاز المباحث الجنائية سبها ويمثلها رئيس فرع ثاني: الطرف ال

 سبهانائية جال

 :من بعض بنود االتفاقية

 تشجع هذه االتفاقية على اجراء ابحاث علمية مشتركة بين المتخصصين من الطرفين -1

 . للربط بين المجال البحتي والتطبيقي

البحثية بالجامعة ومختبرات المباحث تساعد هذه االتفاقية الي االستفادة من معامل  -2

 .العملية والعلمية في شتى المجالتالجنائية 

 تساهم هذه االتفاقية في تبادل المعارف والخبرات والنتائج خالل االنشطة االكاديمية. -3

برات لتطوير مختلطلبة البكالوريس والدراسات العليا االستفادة من البحوث الجامعية  -4

 .وفنيي المباحث الجنائية

 .المساهة في اقامة الندوات والمؤتمرات و ورش العمل -5

وادر العداد كبكلية العلوم جامعة سبها شعبة العلوم الجنائية بقسم علم الحيوان  فتح -6

 .متخصصة في مجال مختبرات المباحث الجنائية



تبادل المعارف والمعلومات العلمية والفنية تشمل استخدام تشجع هذه االتفاقية على  -7

  .والمجالت العلمية المتعاقد بها مع جامعة سبهاوالجامعة مكتبة الكلية 

:تخصيص المعامل التالية االتفاقية تمومن   

تحتوي على ثالث مكاتب داخلية    Cمن المبنى  ثالث معامل بقسم الكيمياء في الدور الثاني -1

 الستخدمها للفنيين التابعين للطرفين مل خاصة بالمعا

تحتوي على اربع   Aاربع معامل بقسم علم الحيوان في الدور الثاني والثالت بالمبنى  -2

 الستخدمها للفنيين التابعين للطرفين.خاصة بالمعامل مكاتب داخلية 

معمل بالمختبر المركزي مفصول كليا عن الجامعة وذلك الستخدامه من قبل المباحث  -3

 الجنائية فقط ومع التعاون في اجراء التحاليل المطلوبة للجامعة

 مع امكانية زيادة عدد المعامل الخاصة والمكاتب حسب االحتياج واالتفاق من الطرفين -4

 األقسام العلمية

 تم افتتاح قسم االحياء الدقيقة بالكلية .1

 تم نقل قسم اعداد الطب من مكانه الي مقره الجديد .2
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