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 بجامعة سبها فريق اعداد استراتيجية الدراسات العليا 

م بالتزامن  6/2019م منذو 2022-2019بداء العمل في اعداد الخطة االستراتيجية ملرحلة الدراسات العليا بجامعة سبها 
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 مصطلحات ملرحلة الدراسات العليا

 املؤسسة العلمية: جامعة سبها. 

 الجامعة: يقصد بها جامعة سبها. 

 الكلية: يقصد بها احدى كليات جامعة سبها التي بها دراسات عليا. 

 القسم: يقصد به أي وحدة علمية تقوم بمهام التدريس والتدريب والبحث العلمي بالكليات.

 الرئيس: رئيس الجامعة.  

 العميد: عميد الكلية.  

الطالب: أي شخص مسجل بالكلية بقصد الحصول على إجازة الدراسات العليا يمنحها قسمه العلمي كطالب الدراسات  

 العليا.

 مجلس الكلية: مجلس ينظم العميد والوكيل ورؤساء االقسام العلمية.

 لدراسات العليا.  القسم العلمي: القسم العلمي املختص الحاصل على اإلذن بفتح برنامج ا

 رئيس القسم واعضاء هيئة التدريس بالقسم. مجلس القسم العلمي: مجلس من 

 عدد من اعضاء هيئة التدريس  سات العليا بالقسم والكلية: يتكون من الدرا  لجنة

 األساتذة والباحثين. الدراسات العليا: مجموعة البرامج العلمية والبحثية بعد املرحلة الجامعية التي تستهدف تكوين 

 األطروحة: الدراسة التي يجريها الطالب لنيل درجة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه(. 

 الرسالة: الدراسة التي يجريها الطالب لنيل درجة اإلجازة العالية )املاجستير(. 

 البحث: الدراسة التي يجريها الطالب ضمن متطلبات الدراسة. 

 طيلة الفصل الدراس ي. الوحدة الدراسية: ساعة تدريسية 
ً
 نظرية أو ساعتين زمنيتين عمليتين اسبوعيا

 املشرف: األستاذ املكلف باإلشراف على الرسالة أو األطروحة.

ف من منسق القسم العلمي بإشراف على عدد
َّ
 الطالب. من  معين املوجه واملرشد: هو عضو هيئة التدريس مكل

 السنة الدراسية: فصالن دراسيان.

 وألتدخل من ضمنها التسجيل واالختبارات النهائية. 14الدراس ي: مدة زمنية مدتها الفصل 
ً
  أسبوعا

الفصل الصيفي: مدة زمنية عبارة عن ثمانية أسابيع، وال تدخل ضمنها فترة التسجيل واالختبارات النهائية، وتضاعف  

 خاللها املدة املخصصة لكل مقرر.

 .للتخرج مستويات الالزمة  عددها ثماني للطالب املستوى الدراس ي: هو املرحلة الدراسية 

الخطة الدراسية: هي مجموعة من املقررات الدراسية تتصنف الي متطلبات جامعة وكلية وقسم وتنقسم الي اإلجبارية  

اجتيازها  واالختبارية واملساندة ومتطلبات الكلية والتي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب 

 بنجاح للحصول على الدرجة العلمية.

املقرر الدراس ي: مادة دراسية ضمن خطة الدراسة املعتمدة في كل تخصص وتتبع مستوى محدد. ويكون له رقم، ورمز،  

 واسم، ووصف مفصل ملفرداته.

 متطلبات القسم: مقررات إجبارية معينة لعدد من الوحدات الدراسية يْدرسها جميع طلبة القسم.

 من الوحدات.
ً
 مطلوبا

ً
تار منها الطالب ما يحقق عددا

ْ
 املقررات االختيارية: مجموعة من املقررات َيخ
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 املقررات املساندة: مقررات اجبارية يدرسها الطالب من قسم آخر بالكلية.

 املقررات الدراسية: وهي املقررات التي يجب على الطالب النجاح فيها للحصول على الدرجة املمنوحة.

  السابقة املتطلبات للمقررات الدراسية وتعد السابقة  تراتبية: وهي املتطلباتال
ً
  عنصرا

ً
 الدراسية وال الخطة بناء في هاما

 و  السابق فاملتطلب في املتطلب  يجوز في اي حال من االحوال تجاوزه اال بنجاح الطالب
ً
 الذي يليه.  املقرر  لفهم يعد مفتاحا

  يعد املقرر  هوفيه:  النجاح  يتطلب ال  متطلب
ً
 اي مقرر  لتسجيل فيه  النجاح يشترط  وال  التالي املقرر  فهم  في مساعدا

املسجل   في نفس الفصل يدرسه معه يجب على الطالب ان املتزامن للمقرر  مهمة مواضيع عادة متزامن: يتضمن متطلب

 .به املقرر املتزامن معه

 للمقررات الدراسية للدرجة الحالية.  بقة للدرجة املمنوحةالسا االسبقية او االستدراكية للمقررات: وهي املتطلبات

 العبء الدراس ي: مجموع الوحدات الدراسية التي ُيسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراس ي 

 ورقة االمتحان: يقصد بها الورقة التي تحتوي على األسئلة التي يضعها املمتحن ألي مقرر. 

جيب فيه الطالب على أسئلة االمتحان والصادرة من الجامعة واملختومة من  كراسة اإلجابة: يقصد به الكراسة الذي ي

 القسم العلمي.  

 املعدل التقدير الفصلي: طريقة لحسب متوسط معدل التقدير الفصلي في نهاية كل دراس ي.  

 معدل التقدير العام: طريقة لحساب متوسط معدل التقدير الكلي في نهاية كل دراس ي عند التخرج 

 التراكمي  معدله انخفاض بسبب للطالب يوجه الذي  اإلشعار  :األكاديمي إلنذارا

 وبحوث اختبارات من  دراس ي فصل خالل  الطالب تحصيل تبين  التي  لألعمال املمنوحة  الدرجة  :الفصلية األعمال درجة

 .%30تعليمية وتكون  وأنشطة

 .الدراس ي وال يجوز اعادته الفصل نهاية  في واحدة مرة  يعقد املقرر  في اختبار  :االمتحان النهائي

 .%70الدراس ي تكون  للفصل النهائي االختبار  في مقرر  كل  في الطالب عليها  يحصل التي الدرجة  :درجة االمتحان النهائي

 إليها درجة االختبار النهائي ملقرر من مائة.
ً
 الدرجة النهائية: مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا
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 املقدمة 

وتسعى من خالل رؤيتها واهدافها ورسالتها نحو التقدم الحضاري والي تلبية احتياجات املنطقة املتعددة بصورة عامة، والي  

 بالجنوب الليبي، والي الدفع بعجلة التقدم العلمي إلى األمام.   التعليمي للفرد املستوى   تحقيق تنمية مستدامة في الرفع من

 املؤسسة التعليمية 

 بالدولة الليبية. التابعة لوزارة التعليم الحكومية ها هي احدى مؤسسات التعليمجامعة سب

 جامعة سبها تاريخ 

م 1976جامعة طرابلس من سنة    تتبع  م حيث كانت187/1983انشئت جامعة سبها بقرار من اللجنة الشعبية السابقة رقم  

 .عشر كلية تسعةوتحتوي الجامعة على 

 نبذة عن الدراسات العليا بالجامعة

م بدأ برنامج الدراسات العليا بالجامعة وفي كلية االداب تحديدا بقسم اللغة  1990/1991وفي العام الجامعي 

بالدراسات العليا والبحوث حيث يشتمل  الجامعة م العربية ومن ثم تبعتها كلية العلوم بعدد من االقسام العلمية. وتهت

برامجها على منح شهادة الدراسات العليا بدرجة املاجستير. وتسعى الجامعة حاليا العتماد برنامج ملنح درجة الدكتوراه في  

 العديد من االنشطة العلمية والرياضية ومعارض ومؤتمرات علمية وناقسامها العلمية.  
ً
دوات توعوية  وتقيم الجامعة دوريا

ودورات تدريبية، وكما تشترك فى األنشطة املختلفة التى تقيمها كليات الجامعة او بالجامعات األخرى داخل وخارج دولة  

   ليبيا ويشارك أعضاء هيئة التدريس بصفة مستمرة فى العديد من املؤتمرات املحلية والدولية. 

 رؤية الدراسات العليا بالجامعة 

 والكفاية الحقيقة 

 رسالة الدراسات العليا بالجامعة

 تعميق البحث العلمي بما يلبي حاجة املجتمع من الكفاءات العلمية •

 تنمية روح االبتكار واالبداع  •

 االسهام الفاعل والجاد في التنمية •

 دراسة قضايا املجتمع  •

 اهداف الجامعة للدراسات العليا

 تهدف الدراسات العليا بالجامعة إلى:
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 تفعيل حركة البحث العلمي وتهيئة املناخ املناسب لإلبداع واالختراع.  •

 تطوير وترسيخ قاعدة العلم واملعرفة بما يخدم تنمية وتطور املجتمع.  •

 مواكبة التطورات العلمية والتقنية العاملية.  •

 تأكيد القيم اإلسالمية العربية والحضارية للمجتمع الليبي.  •

 للمساهمة في النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي. إعداد كوادر من األساتذة والب •
ً
 عاليا

ً
 احثين وتأهيلهم تأهيال

املساهمة في دراسة القضايا العلمية والتقنية واملشاكل العملية التي تواجه املجتمع والعمل على إيجاد الحلول   •

 لها.

 توثيق التعاون والتواصل مع املؤسسات العلمية والبحثية داخليا وخارجيا . •

 م2018/2019البرامج املتاحة للدراسات العليا العام الجامعي 

م بدأ برنامج الدراسات العليا بالجامعة وفي كلية اآلداب تحديدا بقسم اللغة العربية ومن  1990/1991وفي العام الجامعي 

برنامج موزع على   22باملرحلة العليا ثم تبعتها كليات الجامعة بعدد من االقسام العلمية. اجمالي عدد البرامج التعليمية 

 خمس كليات:

  - التاريخ  -علوم القرأن  -تمنح الجامعة شهادة االجازة العليا في االداب باألقسام التالية: اللغة العربية  كلية االداب .1

 اللغة االنجليزية - علم االجتماع  -علم النفس  -الجغرافيا   - التفسير 

  – علم الحيوان  –النبات  –االجازة العليا في العلوم باألقسام التالية: الكيمياء  تمنح الجامعة شهادة كلية العلوم .2

 الرياضيات.  –الحاسوب  –الفيزياء 

: تمنح الجامعة شهادة االجازة العليا في العلوم الهندسية والتقنية باألقسام التالية:  كلية العلوم الهندسية والتقنية  .3

 علوم وتقنية االغدية. -علوم البيئة  - علوم املختبرات الطبية  - ية الهندسة االلكترون  -الهندسة املدنية 

: تمنح الجامعة شهادة االجازة العليا في الطاقات املتجددة في قسم هندسة الطاقات  كلية الطاقة والتعدين .4

 املتجددة واملعتمد مع برنامج تمبس

 االقتصاد الزراعي -  واملياه الية: التربة: تمنح الجامعة شهادة االجازة العليا في األقسام التكلية الزراعة
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اتيجية للدراسات العليا بجامعة سبها  

م وكانت مرحلة الدراسات  2022الي  2018سبها خطة استر

 الي العليا مجلس جامعة سبها من خالل مرحلة الدراسات  ويسعىوالجودة.  العليا بالجامعة جزءا منها والتي شعارها التميز

الدراسية   البرامج تحديث خالل  من مخرجاتها جودة وضمان الجامعة في العليا الدراسات  برامج  واالرتقاء بمستوى  التوسع

قة محليا او دوليا.  مرمو  جامعات  مع املشتركة  البرامج العاملية والبحث املستمر الي إستحداث الجودة لتتوافق مع معايير 

تسعى جامعة سبها الي تطوير دورها في خدمة املجتمع والبيئة املحيطة بها من خالل خطط استراتيجية بعيدة وقصيرة وأيضا  

بالجامعة وفق اسس علمية تضمن بشكل كبير نجاحا في املستقبل القريب   األكاديمياملدى لضمان جودة برامج التطوير 

وير املدروس ملعالجة املشكالت االدارية واالكاديمية من اجل االرتقاء باملستوى االكاديمي  كطريق الي االصالح والتط

للجامعة واملبنية على سعيها للتميز بين الجامعات الليبية واإلقليمية والعربية   االستراتيجية وانطالقا من الخطة ع. مللمجت

 الجامعة.   وأهداف ورسالة رؤية وكلفت لجنة الدراسات العليا بالجامعة وضع خطة استراتيجية تتوافق مع ، والعاملية

 األهداف العامة للخطة االستراتيجية للدراسات العليا بجامعة سبها

 سبها:  للدراسات العليا بجامعةمن األهداف العامة للخطة االستراتيجية 

.  اعداد .1
ً
 عاليا

ً
 كوادر وطنية متخصصة تخصصا

القدرات املؤهلة لسد حاجة الجامعة، ومواجهة املشاكل   البحث، واعدادالتدريب العملي على أساليب  .2

 واالحتياجات التي تفرضها برامج التنمية، وتقديم الحلول املناسبة لها. 

 من نقلها وحفظها.   .3
ً
 التوسع في برامج الدراسات العليا بهدف التأكيد على إنجاح املعرفة وتوظيفها، بدال

يئات، واملنظمات، واملراكز العلمية في الداخل والخارج، ودعم  توثيق الصالت مع الجامعات، واملؤسسات، واله .4

 التعاون معها في مجال الدراسات العليا.

 تطبيق الجودة وضمانها، والسعي العتماد األقسام العلمية في الدراسات العليا. .5

 االفتراضات االساسية للخطة االستراتيجية ملرحلة الدراسات العليا بجامعة سبها 

متميز ملرحلة الدراسات العليا سواء على الصعيد املحلي او الدولي على أسس   أفضل ها للوصول الي وضع تسعى جامعة سب

التخطيط والتطوير وذلك بوضع خطط استراتيجية قصيرة املدى وبعيدة قابلة للتنفيذ والتي تقوم على مجموعة من  

 االفتراضات االساسية ومنها على سبيل املثال ال الحصر: 

 الحالي للدراسات العليا بالجامعة والعمل الذي ستعمل على تنفيذه لتطويرها.  دراسة الوضع .1

الخطة االستر 

اتيجية عامة لتطلعات املرحلة القادمة من  وضعت إدارة جامعة 
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 دراسة اإليجابيات والسلبيات في الوضع الراهن للدراسات العليا .2

 توفير الكوادر املتخصصة القادرة على تنفيذ هذه الخطة بكفاءة وفعالية  .3

 العمل على تحسين جودة العملية التعليمية واالنشطة العلمية  .4

 العمل على مواكبة عصر التطور من خالل املنظومات الكترونية حديثة .5

 رفع كفاءة االشراف العلمي .6

 تعزيز عمليات التحول الرقمي للمرحلة .7

 بيئة لطلبة الدراسات العليا محفزة لالبتكار واالبداع صناعة  .8

 تنمية طالب املرحلة في مجالت التعليم والبحث العلمي .9

   للخطة االستراتيجية التحليل الرباعي

 االمكانيات البشرية واملادية واملعنويةأوال: 

البشرية واملادية واملعنوية بجامعة سبها من أحد االسس العلمية لبناء املؤسسات وذلك عن طريق   تعتبر االمكانيات 

التخطيط االستراتيجي قصير او بعيد املدى من خالل االستفادة املثلى من توظيفها من اجل تحقيق رؤى واهداف الجامعة  

 والدراسات العليا بالجامعة. 

 : االمكانيات البشرية .1

االقسام العلمية  كليات الجامعة و   موزعين على  عدد أعضاء هيئة التدريسجامعة سبها فان  ية قامت بها  حسب اخر احصائ

   بجامعة حسب واملعامل العلمية والفنيين موزعين على مختلف االقسام االدارية واالكاديمية  بها 

 

عضو هيئة تدريس بمختلف كليات الجامعة وبدرجات علمية مختلفة وذلك حسب الجدول   1070ويعمل بجامعة سبها 

 التالي.
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 ثانيا: االمكانيات املادية: 

ورش موزعة على عدد من الكليات والتي تخدم  تملك جامعة سبها على العديد من املعامل والقاعات واملدرجات وال

 . بالكلياتسير العملية التعليمية ملرحلة الدراسات العليا موزعة علي االقسام العلمية 
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( يوضح حاملي املؤهالت العلمية والدرجات األكاديمية بالجامعة  1جدول رقم )   

 مقرها الكلية ر . م 

 الدرجة العلمية

 دكتوراه ماجستير
 املجموع 

 الكلي

 الدرجة األكاديمية

 أستاذ املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 
 أستاذ

 مشارك  

 أستاذ 

 مساعد
 محاضر

 محاضر

 مساعد 
 املجموع

 202 93 53 41 9 6 202 101 25 76 101 58 43 سبها االداب 1

 155 58 44 27 8 18 155 84 15 69 71 39 32 سبها العلوم 2

 55 34 10 5 5 1 55 21 2 19 34 15 19 سبها الزراعة 3

 27 9 2 6 4 6 27 17 2 15 10 6 4 سبها الطب البشري  4

 19 13 6       19 5 1 4 14 9 5 سبها طب األسنان 5

 33 25 4 3 1   33 6 1 5 27 14 13 سبها التمريض 6

               2           2 سبها الصيدلة 7

 21 9 4 2 5 1 21 12 3 9 9 4 5 سبها تقنية املعلومات 8

 26 12 3 9 1 1 26 13   13 13 4 9 سبها الطاقة والتعدين 9

 23 7 5 8 3   23 16   16 7 1 6 سبها التربية البدنية 10

 7 6       1 7 1   1 6 6   سبها مركز اللغات 11

 127 50 36 22 9 10 127 67 7 60 60 20 40 براك العلوم الهندسية والتقنية 12

 16 7 6 2 1   16 7 1 6 9 1 8 براك القانون  13

 56 44 9 3     56 9 2 7 47 9 38 براك التربية الشاطئ 14

 96 60 28 4 4   96 33 2 31 63 15 48 أوباري  التربية أوباري  15

 24 17 5 1 1   24 7   7 17 7 10 غات التربية غات 16

 102 76 21 3 1 1 102 26 12 14 76 44 32 تراغن التربية تراغن 17

 106 69 25 9 3   106 34   34 72 6 66 مرزق أالقتصاد واملحاسبة 18

 23 15 4 1 2 1 23 6 1 5 17 6 11 مرزق التقنية الطبية 19

                           زويلة التربية زويلة 20

 5   1 2   2 5 5   5       أنجمينا التربية تشاد 21

 1123 604 266 148 57 48 1123 470 74 396 653 264 389 اإلجمالي
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 SWOT Analysisللكلية  البيئيالتحليل  

 الداخلية تحليل البيئة اوال: 

   :Strengthsنقاط القوة   .أ 

أن م ف2018ملرحلة الدراسات العليا بجامعة سبها في عام لتحليل الوضع الراهن  ل الدراسة الذاتيةمن خال

لتحقيق رؤية واهداف ورسالة الدراسات العليا ويمكن استثمارها  الجامعةتتميز بها  العديد من نقاط القوة التيهناك  

 : بجامعة سبها

على مستوى الجامعة بصدور الئحة  وجود نظام واضح للوائح الداخلية والقواعد واجراءات العمل  .1

 م2018الدراسات العليا للعام الجامعي  

تفعيل  وذلك من خالل  االسلوب القيادي الحديث في إدارة الدراسات العليا والجامعة والكليات ام استخد .2

 .االدارة ، والعدالة واألمانة والحيادية فيالعمل الجماعي

 بجامعة سبها عضاء هيئة التدريس العالية أل كفاءة ال .3

 ها. ألعضاء هيئة التدريس بجامعة سب تنوع مدارسهم العلمية وتخصصاتهم الدقيقة  .4

 .اتجاه مرحلة الدراسات العليا أعضاء هيئة التدريس بالواجبات الوظيفية التزام  .5

تخصص لكل  التعليم بالبرامج الدراسية بمرحلة الدراسات العليا وزارةاملعتمدة من قوة الخطة الدراسية  .6

 .علمي

 .املرحلة إلدارةاملنظومات الكترونية اعتماد إدارة الدراسات العليا على  .7

 .بالجامعة عضاء هيئة التدريس والطالب املستمرين والخريجينأل قواعد بيانات وجود  .8

هيئة التدريس  أعضاء  و   بمرحلة الدراسات العليا  لطالباتنمية مهارات  بالدورات والندوات ل  اهتمام الجامعة  .9

 .وفنيو وموظفي الجامعة

   علمية.ومجالت  كتب حديثة، وتحتوى  باألنترنتمرتبطة   املركزية بجامعة سبها وفروعها بالكلياتكتبة  امل .10
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 حتياج سوق العمل. ال باملرحلة رامج الدراسية توافق ب .11

واملناقشات العليمة والدروات ورش   املقررات الدراسية تدريس الحديثة فياستخدام تكنولوجيا التعليم   .12

 . العمل

 .وخارجها  داخل الجامعةعلمية الحاضرات املندوات و التدريب والأعضاء هيئة التدريس في  شاركة م .13

 : Weaknessesنقاط الضعف  . ب

تؤثر بصورة مباشرة او غير مباشرة   لتينقاط الضعف االصعوبات و   عديد منتواجه مرحلة الدراسات العليا ال

 ومنها:  التي تصاحب العملية التعليمية وأهدافها   تحقيق رسالتها على كفاءة وفاعلية املرحلة ومخرجاتها في

 ضعف العالقة بين التعليم والجودة .1

 التعليم التقليدي  .2

 االجهزةوصيانة تقص الفنيين املؤهلين لتشغيل   .3

 .ومستلزمات التشغيل مخصصة من ميزانية الجامعة للمرحلةاإلمكانيات املعملية  قص شديد فيالن .4

 لقدمها  شامل عاجل و تحتاج الى تطوير للكليات والتي تحتية الالبنية  .5

 .عن اداء مهامها هاقصور  حالة املعاملقدم و حديثة ومعدات معملية اجهزة عدم وجود  .6

 عدم وجود ورشة الكترونية بالجامعة .7

 .لتشغيل وصيانة األجهزة واملعدات واملعاملمستقل عدم وجود نظام متكامل  .8

 عدم وجود معامل متطورة ومخصصة فقط للدراسات العليا  .9

 من ميزانية الجامعة. املحدوددعم للبحوث العلمية  ال .10

عدم جاذبية املنطقة ألعضاء هيئة التدريس واملوظفين بسبب  ظاهرة النقل لخارج الجامعة للكوادر العلمية ل .11

 . باملدن بالشمال الليبي مقارنةضعف الخدمات  
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   التخصصات  في كلعدم وجود برامج للدراسات العليا  .12

 كمصانع اومعامل كبيرة لخريجي الكلية باملنطقة وجود فرص عمل متاحة عدم  .13

 االعتماد على الكتاب الجامعى واملذكرات املختصرة عدم وجود مراجع كافية و  .14

 لتكون مرجع للتنافسجامعة مناظرة باملنطقة  عدم وجود .15

 العجز في بعض املقررات ذات الطبيعة الخاصة  .16

 لتحقيق اهدافها ورسالتها ورؤيتهاللمرحلة عدم كفاية املخصصات املالية واملوارد املتاحة  .17

 عدم االستفادة من االتفاقية السابقة .18

 للبحث العلمي مخصصة عدم وجود ميزانية  .19

 ضعف الشراكة بين سوق العمل والتطبيق امليداني  .20

 جية تحليل البيئة الخار ثانيا: 

  Opportunitiesالفرص املتاحة  .أ 

تحقيق رؤية وأهداف   منها في  االستفادةيمكن   والتي الفرص املتاحة ملرحلة الدراسات العلياهناك العديد من 

 ورسالة مرحلة الدراسات العليا: 

 مناظرة باملنطقة عدم وجود جامعة .1

 .تكلفة التعليم بهاارتفاع و جودة عدم قبول نظام الجامعات الخاصة لدى الطلبة واملجتمع من الناحية ال  .2

 . بجامعة سبها الجامعيالجودة في األداء تعزيز  .3

 الدولية املحلية و االتفاقيات  .4

 تزايد أعداد الطالب من املناطق واملدن االخرى من داخل الدولة   .5
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 وغنى للطالب وثقافته العلمية والذي تزايد أعداد الطالب الوافدين من الدول العربية  .6
ً
 .واالجتماعيةيعطي تنوعا

 .قةباملنط التعليمالطلب على   الطردية العالية فيالزيادة  .7

 وجود مؤتمرات محلية ومنها مؤتمر الدراسات العليا بجامعة سبها .8

 Threatsالتهديدات املحتملة  . ب

لتحقيق رؤيتها  مراعاتها أن  يجب عليها  التي و الدراسات العليا   مرحلةتواجه  من التهديدات التي  هناك العديد

 .واهدافها رسالتها

د خطط لالصالح من  مستواهم كل عام وعدم وجو  الجامعي مع التدهور املستمر فيتدني مستوى التعليم  .1

 التعليم  

 عدم التعاقد مع اساتذة مغتربين لفترة طويلة  .2

 . واالعارة والتكليف باعمال نتيجة النقل والتقاعد واالستقالةانخفاض أعداد أعضاء هيئة التدريس  .3

 .جذب الجامعات في مدن الشمال الليبي لكوادر الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وموظفين .4

 عن غيرها توجه الطلبة الي تخصصات معينة  .5

 اعضاء هيئة التدريس مصداقية املحيطة على  البيئة   تأثير املجتمع و .6

 للعملية التعليمية من أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية. املالزمة   باألنشطةعدم االهتمام  .7

 .من رجال األعمال والشركات  تدعيم البحث العلمي على مستوى البحوث األساسية والتطبيقيةعدم  .8

 مقارنة بالشركات والبنوك واملوظفين هيئة التدريس  ألعضاءضعف الدخل املادي  .9

 علي العملية التعليمية مقابل ازدياد اعداد الطلبة االنفاق الحكومي  تناقص .10
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 مكونات الخطة االستراتيجية 

 من ثالث خطوات رئيسية املتمثلة في  ملرحلة الدراسات العليا بجامعة سبهاتتكون الخط االستراتيجية 

 دراسة الحاضر  .1

 الرؤية والرسالة واالهداف  تنفيذ .2

 في زمن محدد  التي تقود الي تحقيق االهدافاملستقبلية  االنشطة واالعمال  .3

 االستراتيجية للخطة   االهداف االجرائية

في وعاء زمني محدد البد من وجود اهداف اجرائية   الخطة االستراتيجية ملرحلة الدراسات العليا بجامعة سبها   لتنفيذ

 استراتيجية الستكمال مراحل الخطة وهي كالتالي:

 العملية االكاديمية جودة االول:  االستراتيجي االجرائي الهدف 

 العلمية للجودة القابلة للتنفيذ باألقساموضع السياسات العامة  .1

 والجودة   معاييرتطبيق من خالل لمحافظة عليها سياسات لووضع االعتماد املؤسس ي  .2

 وضع اليات الجودة على مستوى االقسام العلمية  .3

 بالكليات واالقسام العلمية  للجودة باملرحلة الحاليةاعتماد الرؤية والرسالة واالهداف  .4

 اإلنجاز:  

 تحسين جودة البحث العلمي والنشر والتمييز في بحوث طلبة الدراسات العليا بالجامعة 

 الزمن املحدد للتنفيذ:

 الوقت املحدد للتنفيذ هذا الهدف سنتان من تاريخ االعتماد  

 املسئولية:  

 وتكون من مهام مدير اإلدارة ومنسقو الدراسات العليا بمتابعة الوكيل ورئيس قسم الجودة

 املؤشر: 
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 املؤشرات الصادرة عن مركز ضمان الجودة وتقييم االداء. 

وافق مع املعايير املحلية والدولية  العملية التعليمية تطوير الثاني:  ي االستراتيجالهدف االجرائي   بما يت

 وصيانتها الحديثة الكلية لتناسب العملية التعليمية  مدرجات وقاعات  تجهيز  .1

 تفعيل دور الوسائل التعليمية  .2

 املختلفة الطالبية مارسة االنشطة توفير اماكن مل .3

 واالستفادة منها  ة املرحلةالحديثة لتالئم طبيع باألجهزةاملعامل تزويد  .4

 متخصصة معامل للدراسات العلياانشاء  .5

 العمل على اضافة قاعات دراسية جديدة لتتناسب مع اعداد الطالب .6

 التركيز على التدريب وتطويره  .7

 باملعامل  صيانة االجهزة العلمية  .8

 كتب حديثة توفير ال .9

 اإلنجاز:

 وتوفير االمكانيات   البنية التحتية للمرحلةتحسين  

 املدة الزمنية للتنفيذ: 

 خمس سنوات من تاريخ االعتماد

 املسئولية: 

 عمداء الكليات والكاتب العام 

 املؤشر: 

 احصائيات متنوعة من عدة جهات بالخصوص
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 الثالث: البحث العلمي تيجي االهدف االجرائي االستر

 والدكتورة واملاجستير  ة للبحث العلمي لطلبة وضع خطة واضح .1

 مستلزمات تشغيل معامل الدراسات العليا  توفير .2

 تطوير نظم تقييم بحوث الطلبة  .3

 االستفادة من املوارد املالية املتاحة للبحث العلمي  .4

 التدريس والفنيين   هيئة ألعضاءرفع الكفاءة العليمة البحثية الدورات التدريبية التي لها عالقة ب .5

 الدراسات العليالبحوث التخرج لطلبة  االرشفة الكترونية .6

 وإصدار الدليل بذلك  على مستوى الجامعة وضع مواصفات وضوابط للبحث العلمي .7

 اإلنجاز:

 تطوير البحث العلمي واالستفادة منه  

 املدة الزمنية للتنفيذ: 

 سنة من تاريخ االعتماد 

 املسئولية: 

 اسات العليا بالكليات ومدير اإلدارة والوكيل  منسقو مكاتب الدر 

 املؤشر: 

 مركز ضمان الجودة وتقييم االداء

 النظم االلكترونية  الرابع:  االستراتيجي الهدف االجرائي 

 استكمال تطوير منظومات الكترونية لتكون قادرة على مساعدة االقسام العلمية لسير العلمية التعليمية   .1

 استكمال منظومة وحدة شئون الخريجين   .2

 إنشاء منتدى إلكتروني للطلبة املستمرين ولخريجي الجامعة. .3
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 تفعيل مكتب الخدمات الكترونية .4

 اإلنجاز:

 للعملية التعليمية ورفع مستوى الطلبة باستخدام الحاسوب  التحتيةتطوير البنية  

 املدة الزمنية 

 من تاريخ االعتماد   أشهر ستة 

 املسئولية 

 منسقو ومدير اإلدارة ومدير شروع التطوير املعلوماتي

 املؤشر: 

 تقارير من مدير املشروع 

وافق مع سوق العمل   الهدف االجرائي االستراتيجي الرابع: استحداث برامج تت

 اجراء مسح ميداني لتحديد متطلبات سوق العمل  .1

 املؤسسات العامة والخاصة   اجتياحاتدراسة   .2
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 مصادر التمويل لالستراتيجية 

 سبيل املثال ال الحصر: علىصادر للتمويل تكون هناك العديد من امل

االمكانيات التي تقدمها الجامعة للبحوث مصدر تمويل داخلي: ويتكون من موازنة الجامعة للبحث العلمي و  -1

 العلمية

ذاتي: حصة الكلية من املصروفات لطلبة البحوث والبحث عن بعض الجهات العامة والخاصة  مصدر تمويل  -2

 لدعم البحوث املقدمة من الطلبة

 اليات التنفيذ الخطة 

سوف تقوم إدارة الدراسات العليا ولجنة الدراسات العليا  لتحقيق الخطة االستراتيجية للدراسات العليا بجامعة سبها 

 ومخططات ودراسات حول العمليات التي استكملت مهامها واحالتها الي جهات باعداد تقارير دورية 

 

 للخطة بصورة عامة  املتابعة

ووضع بعض التعديالت حسب األهداف اإلجرائية تتولى مسؤولية متابعة وتنفيذ االستراتيجية  بالجامعةهناك عدة جهات 
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 والبحوث  م االستشارات  اقسا  مدير إدارة ورؤساء .5

    رؤساء األقسام العلمية  .6

 االستراتيجية املرجعيات االساسية للخطة  

 الخطط العامة االستراتيجية للدولة في مجال التعليم والبحث العلمي  .1
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