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 م 2022/2026 جامعة سبهالستراتيجية لخطة اال ا قرار تشكيل فريق .1

البحثية    م بشان متابعة الخطط االستراتيجية للكليات واملراكز   2022( لسنة      282بناء علي قرار رئيس الجامعة رقم  )    

( رقم  الجامعة  رئيس  السيد  قرار  وعلي  لسنة  395بالجامعة  األول  2022(  بالقرار  املشكلة  اللجنة  مهام  تحديد  بشان  م 

هذه الخطة كل من    شارك في اعدادحيث    م  2026  –  2022  عن الفترة    جامعة سبهالالخطة االستراتيجية    اعدادبوالقاض ي  

 السادة:

 

 الصفة االسم ر.م

مسعود امحمد الرقيق د.  1  رئيس الجامعة  

موس ي محمد عبدالرحمن مي د.  2  رئيس الفريق  

 عضوا د. محمد امراجع  محمد  3

د. إبراهيم علي ابوشناف  ا.  4  عضوا 

 عضوا د. عبدالسالم الفيثوري عثمان  5

 عضوا د. فطيمة ونيس عبدالهادي  6

 عضوا ا.علي محمد احمد الزوي  7

 عضوا ا. عبداملنعم صالح ابوالنيران   8

 عضوا ا. عبدالقادر علي ابوبكر  9

 عضوا ا. عبدالرحمن املختار البوسيفي   10
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اال  استعانة كما   الخطة  الرئيسية العداد  األساتذة  ستراتيجية  ال لجنة  من  واالختصاص  بعدد  والخبرة  النجاز  ذوي  وذلك 

 : تالياعمالها مدرجين بالجدول  ال

 

 

 م   2026 – 2022للعام  جامعة سبهالستراتيجية لخطة اال ا أعدادكلمة فريق  1.1

وضع رؤى واهداف ورسالة  لمن خاللها    التي تسعيولويات  ال عتبر من أ تبعيدة املدى  لجامعة سبها  ستراتيجية  ال خطة االان  

. واستجابة الي تطلعات جامعة  بشكل عام  الجامعة واستراتيجيات العمل والياته األساسية للوصول الي تطوير للجامعة

راتيجية للعمل من خاللها لتطوير  اعداد خطة استتم    لهالتميز والجودة شعارا  تخاذ االقادمة من حيث ا    حلامر لل  سبها  

في تطوير وتحديث البرامج  ور  احالعديد من املاملرحلة الجامعية والدراسات العليا والبحث العلمي. فتركزت هذه الخطة على  

اليات   املؤسس ي والبرامجي وتحسين  االعتماد  الي  للوصول  الجودة  نهج  وتطبيق  و االكاديمية  العلمي  البنية  تطوير  البحث 

 داخل اإلدارة وفقا ملجموعة من األدلة.    وترتيب اليات العمل  كافة برامج الجامعة العلمية ة لدعم التحتي

 االسم   ر.م االسم  ر.م

أحمد الجندي الحضيري   د.ا.  1    د. عبدالرحمن أحمد حمزة ا.  2 

بيري خد. حسن محمد حسن ال            4 د.املبروك محمد ابوالقاسم ابوسبيحة  3  

 د. فاطمة محمد علي واسيلي   6   جمال عبدهللا أوحيدة د.  5

م غيث الفراوي ال د. مبروكة عبدالس 7 السنوس ي محمد أبوغرارة د.  8   

فاطمة أعويدات خليفة  ا.  10 د. عبداملنعم أحمد الجريو  9  

غيث الفراوي  الموردة عبدالس أ. 11   ### #################### 
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 الخطة مصطلحات  •

 املؤسسة العلمية: جامعة سبها.  -

 الجامعة: يقصد بها جامعة سبها.  -

 الكلية: يقصد بها احدى كليات جامعة سبها   -

 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 -
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 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــاملقدم 2.1

الخطة االستراتيجية هي عبارة عن عملية ديناميكية وليست وثيقة إحصائية يقاس مقدار تقدمها بما للخطة من واقع   ان

 مالئم لالفتراضات التي تبني عليها وما فيها من مرونة تمكنها من التعامل مع التغيرات املختلفة. 

توضح الرؤى واألهداف  علي  الخطة    تعمل الخيرة حيث  إن وضع خطة استراتيجية يعتبر من أولويات جامعة سبها في اآلونة ا

ويحسن وضعها بين باقي الجامعات املحلية    للمؤسسة  ي من خاللها سيتطور األداء الكلي  تواستراتيجيات العمل للجامعة وال

باتجاه    هاتوظيفتحريك كافة املوارد البشرية واملادية واملعنوية فيها و تكثيف الجهود نحو  الي  وتسعى جامعة سبها والدولية.  

تحقيق رؤى وأهداف الجامعة وفق برنامج زمني محدد. قد تم إقرار هذه الخطة وااللتزام بها خالل الفترة املخططة لها من  

خالل قيادتها العليا لتنمية الجامعة واملجتمع والبيئة املحيطة بها. ومنها ستعمل الجامعة على أن تكون مركزا قياديا للتعليم  

وذلك من خالل هذه الخطة في إطارها الزمني    وان تتميز محليا وعامليا وان تحسن التصنيف العاملي لها    والبحث العلمي

  بواسطة العاملين واإلداريين واملوظفين وطالب وأعضاء هيئة التدريس ومجلس الجامعة ومجالس الكليات   2026  إلى  2022

 . التابعة لها

ل سبها  بجامعة  عامة  استراتيجية  خطة  اعداد  القادمة  تم  املرحلة  الفترة    تطلعات  وفقا 2026  إلى  2022من خالل  م 

رؤية ورسالة    سعيا لتحقيقوالجودة   بليبيا والتي شعارها التميزوالبحث العلمي    العالي  لالستراتيجية العامة لوزارة التعليم

 وضمان األقسام العلمية بكليات الجامعةالتي تقدمها  االكاديمية البرامج   واالرتقاء بمستوى  التوسعان واهداف الجامعة.  

   برامج  العاملية والبحث املستمر الي إستحداث الجودة لتتوافق مع معايير البرامجتلك   تحديث خالل منيتم   مخرجاتها جودة

تسعى جامعة سبها الي تطوير دورها في خدمة املجتمع    كمامحليا او دوليا.    ذات تصنيفات مرتفعة   جامعات  مع شتركةم

االصالح والتطوير املدروس  علي   وفق اسس علمية تعمل  من خالل خطط استراتيجية بعيدة املدى  وذلك  لبيئة املحيطة  وا

مراجعة وتحليل ظروف العمل الداخلية  و للمجتمع    العامملعالجة املشكالت االدارية واالكاديمية من اجل االرتقاء باملستوى  

 والخارجية وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.  

 

 

 



   2026ــ  2022الخطة استراتيجية    جامعة سبها    

6 

 

 املؤسسة التعليمية  3.1

 الدولة الليبية. والبحث العلمي بجامعة سبها هي احدى مؤسسات التعليم الحكومية التابعة لوزارة التعليم 

o  النشأة والتطور 

املدينة التي انشات عليها وانشئت جامعة سبها بقرار من اللجنة الشعبية السابقة رقم    علي  تحمل جامعة سبها اسما يدل

وفي العام الجامعي    . عشرون كلية  م وتحتوي الجامعة على  1976م حيث كانت تبع جامعة طرابلس من سنة  187/1983

ال1990/1991 كلية االداب تحديدا بقسم  بالجامعة وفي  العليا  الدراسات  برنامج  بدأ  تبعتها كلية  م  ثم  العربية ومن  لغة 

الجامعة   العلمية  األقسام العلوم بعدد من   العليا بدرجة    وباقي كليات  الدراسات  برامجها على منح شهادة  حيث يشتمل 

في  و املاجستير   الدكتوراه  العلميةبعض  درجة  العلمية  .  بالكليات  اقسامها  االنشطة  من  العديد   
ً
دوريا الجامعة  وتقيم 

رض ومؤتمرات علمية وندوات توعوية ودورات تدريبية، وكما تشترك فى األنشطة املختلفة التي تقيمها كليات  والرياضية ومعا 

من   العديد  في  مستمرة  بصفة  التدريس  هيئة  أعضاء  ويشارك  ليبيا  دولة  وخارج  داخل  األخرى  بالجامعات  او  الجامعة 

 املؤتمرات املحلية والدولية. 

 

 رؤية الجامعة    4.1

 والبيئة   وخدمة املجتمع التعليم والبحث العلمي الريادة في  

 

 رسالة الجامعة    5.1

 .األساليب  أحدث باستخدام   العلمي  البحث  وتطوير  املعرفة نشر  .1

 والبيئة  تشجيع اإلبداع واالبتكار املتميز في خدمة املجتمع  .2

 .والدولية توطين وتوظيف التقنية من خالل الشراكة الفاعلة مع املؤسسات املحلية  .3

 هالخبرات والكفاءات العلمية القادرة على التفاعل مع قضايا باملجتمع   تزويد  .4
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 الجامعة  أهداف   6.1

 .الوطنيةترسيخ القيم اإلسالمية والثقافة العربية وتعزيز الروح   .1

 .الناقد الرقي بالبحث العلمي والسعي لنشر املعرفة والتفكير   .2

 .املجتمع والبيئة توظيف املعرفة العلمية في مجال اإلنتاج وتنمية  .3

 .والتقنية إعداد املتخصصين في مختلف فروع املعرفة بما يواكب التقدم في مجال العلم  .4

 لجذب الخبرات والكفاءات العلمية القادرة   .5
ً
 .والتطوير على البناء  جعل الجامعة مركزا

    ستوياتاعلي امل تحكم األداء للوصول بالجامعة إلى   الجودة التي  تطبيق معايير  .6

  االستثمار األمثل إلمكانيات الجامعة ومواردها املتاحة لتطوير األداء وتحسين املخرجات .7

 

 العامة  الجامعة  إالجراءات الالزمة لتحقيق اهداف  7.1

 األقسام العلميةكافة البرامج االكايمية بتطبيق الجودة وضمانها والسعي العتماد  .1

 التعليم والبحث العلمي في تحسين األداء .2

 بالكليات  وتطوير البرامج التعليمية  ستحداثإ .3

 للرفع من مستوى خدماتها  هاراكز التابعة للجامعة والعمل على تطويرها مع استغالل إمكانيات دعم امل .4

 ستكمال مشروع التطوير املعلوماتي.وا اإلدارة االلكترونية  تطويرار في االستمر  .5

 والبيئة  تسخير كافة اإلمكانيات املادية واملعنوية بالجامعة لخدمة املجتمع .6

 اعداد كوادر وطنية متخصصة.  .7

العليا   .8 الدراسات  برامج  في  بالتعاون التوسع  الجامعة  واملؤسسات  بكليات  الجامعات  واملنظمات    والهيئات  مع 

 .  واملراكز العلمية في الداخل والخارج
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 القيم العليا للجامعة   8.1

 الجودة   .1

 الريادة والتعليم املستمر  .2

 التطوير املستمر  .3

 النزاهة والشفافية  .4

 املسئولية املجتمعية  .5

 الرئيسسة  الغايات  9.1

 

 االبتكار واملنافسة في سوق العمل تخريج كوادر متميزة قادرة على  .1

 تطوير الدراسات الجامعية والعليا والبحث العلمي .2

 خدمة املجتمع والبيئة  .3

 

 ة على االبتكار واملنافسة في سوق العمل ر تخريج كوادر متميزة قاد  الغاية األولى:  ❖

 اية  األهداف االستراتيجية لتحقيق هذه الغ

 والعملية التعليمية بالجامعة التحسين املستمر للبنية التحتية  .1

 دعم األنشطة الطالبية من خالل تطوير وتشجيع االبتكار   .2

 

 الغاية الثانية: تطوير الدراسات الجامعة والعليا والبحث العلمي  ❖

 األهداف االستراتيجية لتحقيق هذه الغاية:

 ية التعليمية بجميع املراحل لالرفع من مستوى العم .1
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 تطوير ودعم البحث العلمي .2

 

 اية الثالثة: خدمة املجتمع والبيئة: الغ ❖

 األهداف االستراتيجية لتحقيق هذه الغاية:

 ربط البحث العلمي باملجتمع والبيئة املحيطة  .1

 االنخراط في املشاريع الدولية لحل املشاكل املحلية عبر التعاون الدولي .2

 

 

 البرامج التعليمية بالجامعة 10.1

 وهي كالتالي :   هااالكاديمية بمختلف كلياتتقدم جامعة سبها العديد من البرامج 

درجة البكالوريوس والليسانس )االجازة الجامعية( في مستوى املرحلة الجامعية األولى بكل اقسامها  الجامعة  تمنح   -1

 
ً
 خطط الدراسية للكليات. للبرامج وال وفقا

 للدراسات العليا االجازة العليا )املاجستير(   -2
ً
حسب  ( وذلك    زة الدقيقة ) الدكتوراةواالجاتقدم الجامعة برنامجا

 لكليات.لالخطط الدراسية البرامج و 

.  قسم علمي  123كلية منتشرة بالجنوب اللبيبي وكلية واحدة خارج الوطن وبعدد ون  عشر تتكون جامعة سبها من   

 

 التحليل الرباعي للخطة االستراتيجية  11.1

للمجتمع   تقدمها  التي  بخدمات  لالرتقاء  العامة  الجامعة  أهداف  ظل  والعاملية  املحيطة  البيئة  و في  املحلية  واملتطلبات 

الجودة   ،  بخصوص نظم  اللجنة  وضمانها  للجامعة لغرض بالقامت  الخارجية  الداخلية والبيئة  البيئة  عمل على تحليل 
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من خالل الوصول الي األهداف االستراتيجية وفق  ها دات التي تواجه الضعف والفرص املتاحة والتهديو معرفة نقاط القوة 

 خطة استراتيجية واضحة املعالم. 

 اوال: تحليل البيئة الداخلية 

التي يجب التركيز عليها   القوة  البيئة الداخلية لجامعة سبها أن هناك مجموعة متنوعة من نقاط  أوضحت نتائج تحليل 

الطريق الصحيح   التي ، كما  وتفعيلها واستثمارها في  او غير مباشر    تعيق    أوضحت بعض نواحي الضعف  بشكل مباشر 

 افها. أهد و  كفاءة وفاعلية الجامعة في تحقيق رؤيتها ورسالتها

   نقاط القوة  : .أ 

في عاممن خالل تشخيص   لجامعة سبها  الراهن  ان    2022  الوضع  تبين  بها  م  تتميز  التي  القوة  نقاط  من  العديد  هناك 

 : أهدافهاو  رؤيتها ورسالتهاالجامعة ويمكن استثمارها لتحقيق 

 وجود رؤية ورسالة واهداف واضحة للجامعة ومعتمدة .1

 اإلجرائية لغالبية العمليات االكاديمية واإلدارية بالجامعة صدور العديد من األدلة   .2

 اعتماد البرامج الدراسية التي تقدمها األقسام العليمة بكليات الجامعة الصادرة عن مجلس الجامعة .3

اعتماد نظم والوائح الداخلية والقواعد واجراءات العمل على مستوى الجامعة والكليات واالقسام العلمية   .4

 جلس الجامعة  الصادرة عن م

 الكفاءة العالية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها مع تنوع مدارسهم العلمية وتخصصاتهم الدقيقة .5

 .وجود قواعد بيانات ألعضاء هيئة التدريس والطالب املستمرين والخريجين بالجامعة .6

العليا   .7 الدراسات  بمرحلة  الطالب  مهارات  لتنمية  والندوات  بالدورات  الجامعة  هيئة  اهتمام  وأعضاء 

 التدريس وفنيو وموظفي الجامعة.

 املكتبة املركزية بجامعة سبها وفروعها بالكليات وتحتوى كتب حديثة ومجالت علمية.   .8

 توافق برامج الدراسية بالجامعة الحتياج سوق العمل.  .9

العليمة   .10 الدراسية واملناقشات  املقررات  في تدريس  التعليم الحديثة  والدروات ورش  استخدام تكنولوجيا 

 العمل. 

 .مشاركة أعضاء هيئة التدريس في التدريب والندوات واملحاضرات العلمية داخل الجامعة وخارجها .11
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 مناظرة باملنطقة لتكون مرجع للتنافس  اتوجود جامع .12

 سير العملية اإلدارية واألكاديمية بالجامعة ت لكترونية حديثة لاوجود نظم  .13

 والكليات واالقسام العلمية واإلدارية بالجامعةيوجد موقع للجامعة   .14

 تبني الجامعة سياسات واضحة لبرنامج الجودة   .15

 نقاط الضعف :  . ب

تواجه الجامعة بصورة عامة العديد من الصعوبات ونقاط الضعف التي تؤثر بصورة مباشرة او غير مباشرة على كفاءة  

 تي تصاحب العملية التعليمية ومنها: وفاعلية أدائها ومخرجاتها في تحقيق رسالتها وأهدافها ال

 .التدريس واملوظفين سنوياتأهيل أعضاء هيئة برامج محدودية  .1

 البنية التحتية للجامعة قديمة وعدم استكمال املركبات الجديدة بالجامعة  .2

 .للحرم الجامعيوالتوسع االمتداد  .3

  .عدم وجود عالقة مع القطاع الخاص باملنطقة .4

 .الجهات العامة والخاصة  و البحوث واملؤسسات األكاديمية مراكز بين  عدم وجود عالقة  .5

 تقص الفنيين املؤهلين لتشغيل بعض األجهزة التعليمية  .6

 النقص في اإلمكانيات املعملية ومستلزمات التشغيل مخصصة من ميزانية الجامعة. .7

 وجود ورشة الكترونية بالجامعة النقص في  .8

 العلمية.ظاهرة النقل لخارج الجامعة للكوادر   .9

 عامل املو صانع املعدم وجود فرص عمل متاحة لخريجي الجامعة باملنطقة ك  .10

 العجز في بعض املقررات ذات الطبيعة الخاصة  .11

 عدم االستفادة من االتفاقية السابقة .12

 املخرجات التقليدية للعلمية التعليمية لبعض كليات الجامعة  .13
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 ثانيا: تحليل البيئة الخارجية 

في الفرص املتاحة التي يجب االستفادة منها واستثمارها    ة تمثلامل    ى دراسة وتحليل البيئة الخارجيةقامت اللجنة بالعمل عل

.  االستراتيجية  هاتحقيق اهداف الجامعة من مكن  تتحتى التهديدات املحتملة   ة وضع اليات ملواجهو  ، بالطريقة الصحيحة   

 الفرص املتاحة  .أ 

 : هاوأهداف تها ورسالتها  في تحقيق رؤيمميزة لجامعة والتي تجعلها لهناك العديد من الفرص املتاحة 

لالنخراط  عدم   .1 الطالب  الخاصة  ب  تقبل  التكلفة وعدم جودة   املجتمع  وكذلك  الجامعات  ويعزي ذلك الرتفاع 

 املخرج. 

 تعزيز الجودة في األداء الجامعي بجامعة سبها.  .2

 االتفاقيات املحلية والدولية االستفادة من   .3

 تزايد أعداد الطالب من املناطق واملدن االخرى من داخل الدولة   .4

 وغنى للطالب وثقافته العلمية   .5
ً
 .واالجتماعيةتزايد أعداد الطالب الوافدين من الدول العربية والذي يعطي تنوعا

 .الزيادة الطردية العالية في الطلب على التعليم باملنطقة .6

 . بالجامعةومستمرة  دورية مؤتمرات وورش عمل وندواتإقامة   .7

 التهديدات املحتملة    . ب

 .واهدافها رسالتهاو ات التي تواجه الجامعة والتي يجب مراعاتها لتحقيق رؤيتها هناك العديد من التهديد 

 من التعليم    لإلصالحتدني مستوى التعليم الجامعي مع التدهور املستمر في مستواهم كل عام وعدم وجود خطط   .1

 غتربين  املساتذة  ال التعاقد مع اصعوبة  .2

 . املنتدبون واملعارون  لجهات اخري  أعداد أعضاء هيئة التدريس  ازدياد .3

 غيرها دون توجه الطلبة الي تخصصات معينة  .4
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 تأثير البيئة املحيطة على أداء اعضاء هيئة التدريس  .5

 للعملية التعليمية.  املصاحبةاالهتمام باألنشطة قلة  .6

 .ة من رجال األعمال والشركاتعدم تدعيم البحث العلمي على مستوى البحوث األساسية والتطبيقي .7

 تناقص األنفاق الحكومي على العملية التعليمية مقابل ازدياد اعداد الطلبة  .8

   املنطقة  نطاق الخاصة فيالعامة و   لجامعاتفروع لفتح  .9

 

 

 

 



   2026ــ  2022الخطة استراتيجية    جامعة سبها    

13 

 

 

 

 

 الباب الثاني  

لجامعة سبها  ةستراتيجيف اإل اهد أل ا  
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 ستراتيجي العام لجامعة سبها الهدف اإل 

 إستكمال متطلبات ومعايير الجودة والحصول على اإل عتماد والرفع من  

 مستواها في التصنيف املحلي والدولي  

اإل  األهداف  من  العديد  سبها  هناك  جامعة  تتطلع  التي  للوصول  لستراتيجية  اإل إتحقيقها  الهدف  في لي  العام  ستراتيجي 

 هي: و  2026-2022مابين  القادمة    الربعةالسنوات ا

   :ستراتيجي األول الهدف اإل  1.2

  )جودة و تطوير البيئة األكاديمية الجاذبة واملحفزة والتي تحقق  

 التميز واإل بتكار العلمي (

 قدمـــــــــــــة  امل 1.2

بإ الجامعة  األهتمت  البيئة  التعليمية أ كاديمية لكل  جودة وتطوير  العملية  تم إنشاء  طراف  إنشائها، حيث  األقسام    منذ 

تعتبر عملية التطوير املستمر نهج عام للجامعة لتحقيق هذا الهدف  . و العلمية والكليات وفقا للمعايير املحلية والدولية

ي يعد بتكار العلمالتميز وزيادة ونمو اإل أن  خر ماتم بهذه البرامج. كما آاملقارنة بالجامعات األخرى ومراجعة  أمن خالل مبد 

 ن ترفع من معدالتها.  أ من األسس التي تسعي الجامعة 

 ( SWOTمرحلة املسح البيئي وتحليل املوقف ) 1.1.2

بإجراء دراسة للمقارنة املرجعية مع عدد    بتطوير العملية التعليمية  ستراتيجية الخاصة  قام فريق الخطة اإل 

واملوارد،   الهيكلية  الخصائص  املماثلة لجامعة سبها من حيث  واإلقليمية والعاملية  املحلية  الجامعات  من 

 . بهدف  تطوير العملية التعليمية في كافة مجاالتهاهذه الدراسة تناولت الجانب الخاص 

 

 : نقاط القوة 2.1.2

 .أعضاء هيئة التدريس لهم مشاركات محلية وعامليةوجود نخبة من   •

 تساع رقعة جامعة سبها بإنشاء كليات لها في بعض مدن الجنوب.إ •
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   .يوجد مكتب ضمان الجودة بالجامعة •

    .وجود هيكل مؤسس ي تنظيمي لجامعة سبها بكامل وحداته التعليمية واإلدارية •

 املوظفين والطلبة.  وجود منظومة الكترونية خاصة بأعضاء هيئة التدريس و  •

 :نقاط الضعف   3.1.2

 .قلة املشاركات الدولية ألعضاء هيئة التدريس •

 .ضعف التواصل بين أعضاء هيئة التدريس فيما يخص إجراءات الجودة •

 . الخطة املحددة لصيانة الوحدات والقاعات الدراسية بالكليات  ذصعوبة تنفي •

 .  مادي إضافي للجامعةعدم وجود مشاريع ذات عائد  •

 

 : الفرص  4.1.2

 . حتياجاتهاإوجود مشروعات تطوير جودة التعليم مما يمكن الجامعة من توفير جزء من   •

التطوير • ملشروعات  الجامعة  كليات  من  العديد  مما    تقدم  الوالتأهيل  التمويل  الخطة  ال يوفر  لتنفيذ  زم 

 . ستراتيجيةاإل 

 .الدولي واملحليالهياكل التنظيمية على املستوى    وجود مشروعات تطوير •

 

 :التهديدات املحتملة 5.1.2

 .ضعف امليزانية املعتمدة للجامعات مما يعيق خطط رفع كفاءة األداء •

 . لبيئة املحيطةالتأثير السلبي ل •

 . اء جامعات جديدة قريبة من الجامعة ممايزيد من حدة التنافس بينهانشإتزايد  •

 .تزايد املنافسات الدولية واملحلية بين الجامعات •
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 األهداف الفرعية ومؤشرات األداء:   6.1.2

الهدف  

 االستراتيجي 
 مؤشرات االداء  االهداف الفرعية 

طوير البيئة األ
ت

كاديمية الجاذبة
 

ق التميز واإل 
حق

واملحفزة والتي ت
بتكار العلمي واإل 

بداع
 

1 

بما  الجامعية  البيئة  تطوير جاذبية 

التميز  أق  قيح من  مستوى  على 

التميز   ويحفز  والتقني  التكنولوجي 

. اإلبداعي للطلبة والكوادر املساندة  

 توفير أعضاء هيئة تدريس أكفاء.  •

 اإلعالن عن املنح الدراسية.  •

 للتخصصات للمرحلة الجامعية األولى.الترويج  •

اإلستفادة من اإلتفاقيات املبرمة مع الجامعات  •

 األجنبية. 

2 
اإل  الرعاية  برامج  جتماعية تطوير 

. والصحية للطالب  

 إنشاء وحدات صحية مصغرة )عيادات( داخل الكليات.  •

 تشجيع الطالب  على املشاركة في جمعية الهالل االحمر. •

 تبني برامج األعمال الخيرية والتبرعات للطالب.  •

 دفع الطالب للمشاركة في  برامج املجتمع املدني.  •

 القدرة  زيادة بغرض الطالب تكافل صندوق تنمية موارد   •

مثل  الطالبية    واألنشطة  الخدمات  كل  تدعيم  على

ال  األجهزة  وشراء  املصروفات  وسداد  صحيةالرعاية 

 . ةالتعويضي

3 
األنشطة الطالبية  تدعيم 

. وتطويرها  

 إقامة املنتديات  الثقاقية والعلمية للطالب. •

إنشاء مراكز لألنشطة الرياضية للطالب داخل  •

 الكليات.

. وضع حوافز ومكافأت للمبتكرين 4  
 تخصيص مبالغ مالية للطلبة املبدعين واملبتكرين.  •

 إقامة مسابقات لإلبداع واإلبتكار. •

تعليمية   5 بيئة  لكترونية طبقا إتوفير 

 . ملعايير مركز ضمان للجودة

 حث أعضاء هيئة التدريس بنشر محاضراتهم إلكترونيا.  •

األقسام  • داخل  للطالب  إلكترونية  وحدات  إنشاء 

 العلمية. 

قاعات •  ( اإللكتروني  التعليم  نظم  بث    -كمبيوتر  -توفير 

 الدروس اإلفتراضية(. 

الجامعات   • مع  نظام الشراكة  في  واألجنبية  املحلية 

 املكتبات. 

6 
امل نظام   ة اإللكتروني  كتبةتطوير 

.بالجامعة  

 دعم املكتبة اإللكترونية بالجامعة.  •

 مساهمة الجامعة في محركات البحث العاملية.  •

تزويد مكتبة الجامعة باملعدات اإللكترونية الخاصة   •

 بإعارة الكتب.
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   :الهدف االستراتيجي الثاني 2.2

 تطوير العملية التعليمية )املناهج والبرامج الدراسية ( 

 مقــــدمــــــة   2.2

  عن  هي عملية مستمرة تتم   مكوناتها  بجميع  بالجامعة  الدراسية  وضع الخططكاديمية و عملية تطوير املناهج والبرامج األ

  جراء إل حتياجات سوق العمل لها إالتنظيمي بها و الهيكل    و  العلمي التطور   الخطط ومتابعة  تلك  نتائج تطبيق  دراسة  طريق

القوانين    يتعارض مع  البما    رتقاء بالتعليم وتحسين مخرجاتهإل لي اإبصورة عامة    تهدف   و جزئيةأ  ت عليها إما جوهريةال  تعدي

هداف  أن تتوافق مع أي يجب ت وأداء العملية التعليمية وال يجابي الكبير على جودةإل ثر ااأل لهان أ. كما  عمول بهااملواللوائح 

 .  بصورة عامةورؤية الجامعة  ورسالة

  

 : SWOT  مرحلة املسح البيئي وتحليل املوقف 1.2.2

الخطة  أ األبستراتيجية الخاصة  اإل عد فريق  املناهج والبرامج  اإجلسات و كاديمية  تطوير  ستراتيجية  إل جتماعات لتحديد 

الجامعات املحلية وااملتعلقة بهذا املحور وذلك بإجراء دراسة   قليمية والعاملية املماثلة  إل للمقارنة املرجعية مع عدد من 

بجانب   يتعلق  فيما  سبها  الدراسيةلجامعة  والبرامج  املناهج  ختطوير  ومن  بتحديدال .  الرباعي  التحليل  القوة    ل  مواضع 

ي قدرة الجامعة على  ات، وأثرها فالظروف البيئية والعناصر املحيطة، بما فيها الفرص والتحدي  علىوالضعف، والتعرف  

 بهذا الهدف.   ستراتيجيةاإل تنفيذ الخطة  

   : نقاط القوة  2.2.2 

حتياجات  إحتوائها على التخصص العام والشعب العلمية بهدف تشكيل خريج يالئم إتعدد البرامج الدراسية و  •

 السوق. 

من حيث املكونات واملادة العلمية والبرمجيات    ناظرةالجامعات املمتطلبات  مع   اتالكلي  تطلباتمعظم مافق تو  •

 املستخدمة. 

   .وجود مكتب للتطوير األكاديمي وضمان الجودة في الجامعة  •

   .تنوع وتعدد برامج البكالوريوس وبعض تخصصات الدراسات العليا •

   .وجود إطار علمي وقانوني للبرامج األكاديمية •

 . كاديميةقيام الجامعة بتقييم وتحديث برامجها األ •

 للمعايير الدوليةوجود عدد من البرامج األ •
ً
 .كاديمية تم تطويرها وفقا
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 عف : نقاط الض  3.2.2

 . مكاتب التطوير األكاديمي على مستوى الكليات عدم وجود •

 وفق نظام الجودة. التوصيف العلمي الدقيق للبرامج واملناهجضعف  •

 . تحسين وضمان جودتهاالالذاتي للبرامج األكاديمية بهدف  بالتقييم عدم اإلهتمام  •

 . عدم مالئمة بعض البرامج ملتطلبات سوق العمل •

 .تدني مستوى التنمية املهنية املستمرة للكادر األكاديمي واإلداري  •

 بأغلب األحيان.  ستخدام األساليب التقليدية في عملية التعليم والتعلمإ •

 .ملقررات على حساب البحث والتعلم الذاتيعتماد على التلقين في بعض ااإل  •

 . التعلمو التعليم في عملية تقنيات الصادر و املمحدودية  •

 .محدودية برامج الدراسات العليا •

 الفرص:   4.2.2

 .تزايد الطلب على التخصصات العلمية •

   .وجود منظمات مانحة تدعم تحسين جودة البرامج •

نشاء مكاتب ضمان الجودة وتقييم األداء  إوجود توجهات وطنية لتوكيد وضمان جودة البرامج تمثلت في   •

 بالجامعات. 

   .عتماد األكاديمي التي توفرها املنظمات الدوليةستفادة من التطورات الحديثة في مجال الجودة واإل إمكانية اإل  •

 مرموقة. عالقات هيئة التدريس مع جامعات دولية تزايد  •

  .لكترونيبرامج التعليم اإل اإلستفادة من •

 التهديدات املحتملة : 5.2.2

 . لتحاق بالبرامج والتخصصات التقنية واملعلوماتيةتزايد الضغط املجتمعي نحو اإل •

 . خضوع البرامج األكاديمية ملبدأ العرض والطلب في سوق العمل •

 .عتماد األكاديميضعف الدعم الحكومي ألنشطة وحدات الجودة واإل  •

 . تساع الفجوة بين حاجات األفراد واملجتمع ونوعية البرامج التي تقدمها الجامعةإ •

 . تقديم الجامعات الخاصة لتخصصات تطبيقية ومهنية مطلوبة لسوق العمل •

 عة في متطلبات سوق العمل مما يستدعى تغيرات مناظرة في البرامج. يالتغيرات السر  •

 ات.  العمل عند تصميم البرامج واملقررات مما يهدد فرص عمل خريجي الكليدراسات لسوق ال قلة •
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 : األداءهداف الفرعية ومؤشرات  اال   6.2.2

الهدف  

ستراتيجي اإل   
هداف الفرعية األ  داء مؤشرات األ    

سية 
را هج والبرامج الد

طوير املنا
 ت

1 

كاديمية  أستحداث برامج إ

جديدة في الكليات بما يالئم  

. متطلبات سوق العمل   

تفعيل دور الطلبة وجهات التوظيف واملؤسسات املعنية   •

 .كاديميةفي تقييم البرامج األ

البرامج األ  • في الجامعة وتناسبها مع  تقييم جدوى  كاديمية 

 .  حتياجات سوق العملإ

2 

تقييم وتطوير الخطط  

التدريسية الحالية لجميع  

 البرامج االكاديمية. 

خالل   • من  بالجامعة  الدراسية  البرامج  ستبيان  إتقييم 

الطالب وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب املصلحة وسوق  

 العمل. 

البكالوريوس   • ملرحلتي  الدراسية  الخطط  وتطوير  مراجعة 

 . حتياجات سوق العمل إبما يتناسب و  واملاجستير 

3 

عداد  إورش عمل لكيفية  إقامة

متحانات  وتقييم وتصحيح اإل 

. طبقا ملعايير الجودة  

إستمرار  إقامة ورش العمل ألعضاء هيئة التدريس حول   •

 مستجدات العملية التعليمية فيما يخص اإلمتحانات.  

العمل علي تحقيق متطلبات الجودة حسب نماذج   •

 اإلمتحانات املعتمدة.  

4 

تشجيعية    تقديم حوافز 

لألقسام التي تحقق نتائج  

نامجها  متميزة في تقييم بر 

األكاديمي على مستوى  

.الجامعة  

 .تكريم األقسام املتميزة •

 5 

تعزيز تطبيق نظام التقييم  

  كاديميةالذاتي للبرامج األ

وإعداد تقارير التقييم الذاتي  

 
ً
. سنويا  

 .كاديمية بالكلياتالتقييم الذاتي للبرامج األ نتائج  تحليل   •
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 : ستراتيجي الثالث الهدف اإل .   3.2

 )تطوير وتحسين البنية التحتية( 

 مقدمة  3.2

األداء   تعزيز  الالزمين    املؤسس ييعتمد  واملالية  التحتية  البنية  من  املناسب  املستوى  توفير  األكاديمي  على  األداء  لتطوير 

ففي مجال دعم البنية التحتية سوف تستغل   .بالقيام بذلك من خالل عدة طرق   سبهاتلتزم جامعة    املجال . وفي هذا  داري واإل 

  املخصصة الجامعة الفرص املتاحة لتطوير مرافق املكتبة ومقتنياتها، ومساحات قاعات املؤتمرات، واملساحات األخرى  

افية ألعضاء هيئة التدريس  ، مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان توفير املساحة الكالتعليمية والبحثية  لدعم األنشطة

، خاصة  ملنتسبي الجامعةإلى تعزيز الدعم الذي تقدمه املكتبة    سبهافعال. كما تهدف جامعة    الباحثين للقيام بعملهم بشكل

من خالل التوسع في الحصول على عدد من الدوريات واملصادر األخرى، وتلتزم الجامعة بتجميع قائمة من املعدات البحثية،  

 بضمان وجود إجراءات السالمة املناسبة في املكان املناسب، لتنظيم املعدات الخطرة وإدارتها والتخلص منها.  كما ستقوم 

 

 (  (SWOTاملسح البيئي وتحليل املوقفمرحلة 1.3.2

للمقارنة    قام دراسة  بإجراء  التحتية  البنية  بتطوير  الخاصة  اإلستراتيجية  الخطة  الخطة  لفريق  حيث  من  الهدف  هذا 

الحالي  اإلسترات والواقع  السابقة  املستهدفة  ليجية  للمواقع  امليدانية  والزيارات  املقابالت  إجراء  لمؤسسة وذلك من حيث 

 ستراتيجي .عة التقارير املختلفة املنجزة ضمن إطار التحليل اإل بالتطوير وتوصلت الدراسة إلى نتائج من خالل مراج

  نقاط القوة : 2.3.2

 . عام لجميع مباني ومرافق الجامعة وجود مخطط ●

 . ستثماري متميز خاص بالجامعةإتوفر موقع  ●

 وجود البنية التحتية من مباني وقاعات ومعامل ووسائل ومرافق تعليمية في أغلب الكليات.  ●

 مكونات البنية التحتية لتقنية املعلومات.وجود بعض  ●

 التحتية واملعامل املتنوعة .   ىوجود املقار والبن ●

 

 نقاط الضعف :  3.3.2

 نشطة والخدمات الطالبية.األأماكن  قلة ●

 ضعف أعمال الصيانة. ●

 ستكمال املشاريع القديمة.إ عدم ●

 الكوادر الفنية للصيانة. نقص ●
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 الجامعة. الحرم الجامعي ملنسوبي تصاميم عدم جاذبية  ●

 عدم توفر القاعات الذكية بما يالءم العملية التعليمية الحديثة.  ●

 

 الفرص :   4.3.2

 شركات البناء والتشييد.   وجود •

 توفر الدوافع املجتمعية إلنجاح رسالة الجامعة .  •

 ستغالل األمثل للطاقة الشمسية . اإل  •

 التحتية واملعامل املتنوعة واملوزعة جغرافيا بالجنوب الليبي . ستثمار البنية  إزيادة الطلب على   •

 وجود الجامعة في بيئة زراعية .  •

 

 التهديدات املحتملة:  5.3.2

 نخفاض كفاءة بعض شركات البناء والتشييد.  إ •

 تقلص التمويل الحكومي للجامعات الحكومية.  •

 قتصادي للبيئة املحيطة . ضعف املستوى اإل •

 التحتية للمدينة . ضعف البنية  •

 

 : األهداف الفرعية ومؤشرات األداء  6.3.2

 مؤشرات االداء  االهداف الفرعية الهدف االستراتيجي 

ت 
شآ

رة املن حتية وإدا
سين البنية الت

ح
طوير وت

 ت

1 
تصاالت  لإل  تطوير البنية التحتية

 .وتكنولوجيا املعلومات 

واألجهزة لدعم  ستكمال قواعد البيانات وتوفير املعدات  إ •

 األداء املؤسس ي. 

2 

صيانة كليات الجامعة )مبنى  

-مباني القاعات الدراسية-املكتبة

املرافق  -بنى املختبرات العلميةم

الرياضية( وتحديث قاعدة  

بيانات اإلسكان الطالبي بأحدث  

 التقنيات الفنية.

 

 .إعادة تصميم مداخل الجامعة وممراتها  •

األعمال،    • لحاضنة  ومكاتب  ذكية،  أعمال  قاعات  بناء 

 .وقاعات محكمة تدريبية 

تأهيل املدرجات والقاعات الرئيسية والقاعات الفرعية في    •

 الكليات وتزويدها بالتقنيات التدريسية املناسبة.

)طبية    • متخصصة  مكتبات  علوم  – هندسية    –تأسيس 

 علوم إنسانية (، –أساسية 
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تحتية    • بنية  لطالب  تسل وضع  العلمي  البحث  هيل 

 الدراسات العليا وتوفير كافة املراجع التي يحتاجونها،

 وواسعة.    تأسيس قاعات اجتماعات كبيرة    •

 .ةلكترونية مزودة بتقنيات عصري إتأسيس مكتبة   •

3 
صيانة شبكة التغذية الكهربائية  

.للجامعة  

 صيانة الشبكة الحالية وجلب مولدات جديدة،  •

 .وإصالح املعدات والتجهيزات الكهربائيةصيانة  •

 استخدام املصادر البديلة للطاقة.  •

4 
تأهيل الخدمات الصحية في  

.الجامعة  

و   • الكليات  في جميع  املياه  دورات  دورات إتأهيل  ستحداث 

 جديدة كافية. 

 وحدات رعاية صحية داخل مرافق الجامعة .  توفير  •

 5 
ستثمار مركز البحوث  إتأهيل و 

.ستشاراتواإل   

املركز  إ • موارد    ستثمار  وتأمين  البحثية  العملية  تطوير  في 

 مالية إضافية للجامعة.

 

6 

تحديث وتطوير البنية  

التحتية )مباني وأثاث  

ملواجهة الزيادة   (ومطاعم

 املستمرة في أعداد الطلبة.

تأهيل   • من  اإل و لجامعة  بااملوجودة    املقاهي إعادة  ستفادة 

 . هاعوائد

 

7 

خدمات النظافة  تحسين 

مين حاجة الجامعة  أبالجامعة وت 

. من املياه  

والصرف   • الشرب  بمياه  الخاصة  الشبكة  تأهيل  إعادة 

   .الصحي

 . صيانة املضخات والخزانات املركزية •

 
.إنشاء مطبعة للجامعة 8  

و  ستحداث وتوفير األجهزة والطابعات للطباعة العادية  إ •

 . الطباعة بقياسات وأحجام مختلفة

 

9 
تحسين الحدائق العامة  

. املوجودة بالكليات  

املشتل    • تطوير  للحدائق،  الحالي  الواقع  وتطوير  تحديث 

رذاذ..   ري  شبكة  بالستيكية،  بيوت  زجاجي،  بيت  بإحدث 

 .وزيادة مساحته إن أمكن 

 تشجير جميع املسطحات املوجودة في الجامعة. •

 

10 
تطوير مشروع للطاقة البديلة  

 )الشمسية(.

الشمسية   • الطاقة  من  الكهرباء  توليد  محطات  بناء 

 ستعانة بالكادر األكاديمي والفني والطالب في الجامعة،باإل 

الجامعة    • في  الصحي  الصرف  ملياه  معالجة  محطة  إنشاء 

 ستفادة منها.واإل 
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   :الرابع ستراتيجي إل الهدف ا.   4.2

 ) تطوير و تفعيل دور الجامعة في خدمة املجتمع وتنمية البيئة ( 

 مقــــدمــــــة   4.2

 إللعـالي، حيـث تسـاهم فـي بنـاء اساسية للتعليم األ الجامعـات الركيزة ا تمثـل  
ً
   نسـان معرفيا

ً
   وثقافيا

ً
 ومهاريا

ً
علـى النحـو    وخلقيـا

تس كما   ، املستدامة  التنمية  خطط  تحتاجها  التـي  التخصصـات  كافـة  فـي  البشرية  املـوارد  تنمية  علـى  يساعد  ـعى الـذي 

ا نحـو  بـكل جهدهـا  اإل الجامعـة  الكفـاءة  بجوانـب  و رتقـاء  للمرافـق  إشـعاع  إلتشـغيلية  مركـز  الجامعـة  يجعـل  بمـا  سـتثمارها 

ا ثقافـي ومجتمعـي ي ن مهمة الجامعات كانت تقتصر فقط على التعليم والبحث  أ ملجتمـع املحلـي ومؤسسـاته، حيث  خـدم 

بخدمة    وظائفها وهي الوظيفة املعنية  أهم لة عن وظيفة ثالثة تكاد تكون من  العلمي، فأصبحت في وقتنا الحاضر مسؤو 

تلف  دية تسهم في رفع الكفاءة املهنية والثقافية ملخمطالبة بالقيام بدراسات وأنشطة غير تقلي والجامعةاملجتمع والبيئة، 

 .جهزة واملؤسسات املعنية في املجتمعأل شرائح املجتمع بالتعاون مع ا

 

 SWOT   مرحلة املسح البيئي وتحليل املوقف 1.4.2

املتعلقة بهذا  ستراتيجية  اإل جتماعات لتحديد  إوالبيئة جلسات و ستراتيجية الخاصة بخدمة املجتمع  إل االخطة    عد فريق أ

قليمية والعاملية املماثلة لجامعة سبها فيما  إلمع عدد من الجامعات املحلية وا  املحور وذلك بإجراء دراسة للمقارنة املرجعية

روف  ض ال علىيد مواضع القوة والضعف، والتعرف  ل التحليل الرباعي بتحدال انب خدمة املجتمع والبيئة. من خيتعلق بج

املح والعناصر  االبيئية  الخطة  تنفيذ  على  الجامعة  قدرة  في  وأثرها  والتحديات،  الفرص  فيها  بما  ستراتيجية،  إل يطة، 

املأمولة،  األ لى  إوالوصول   املتاأذ  إهداف  والفرص  تنميتها،  على  والعمل  القوة  عوامل  تحديد  إمكانية  ن  ودراسة  حة 

واإ الضعف  عوامل  ومعالجة  من  ستثمارها،  التقليل  على  والعمل  الخطة    هاثار آلتحديات،  نجاح  فرص  يعزز  السلبية، 

  .ستراتيجية املتعلقة بهذا الهدفإل ا

    :نقاط القوة 2.4.2

لجامعة في توفير موارد  ااص ومعني بخدمة املجتمع ومساعدة وجود مركز لخدمة املجتمع والبيئة ذو طابع خ •

 . ذاتية متجددة وتحقيق ميزة تنافسية

املحلي   ى يبية/ بحثية/ تعليمية على املستو ستشارية/ تدر إاملادية والبشرية لتقديم خدمات   وفر املواردت •

 .قليميإلوا

 .وجود وحدة ملتابعة الخريجين بالجامعة •
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إلكترونية لجميع املستفيدين داخل  لجامعة والكليات في صورة مطبوعة توفر معلومات دقيقة ومحدثة عن ا •

 .وخارج الجامعة

 نقاط الضعف :    3.4.2

مستوى الجامعة أو  عدم وجود خطط معتمدة لخدمة املجتمع وتنمية البيئة وتعظيم املوارد الذاتية سواء على   •

 .اتيعلى مستوى الكل

 .ضعف برامج التسويق والتوعية للخدمات املجتمعية والبيئية •

  .ثية واملجتمعية والبيئية للجامعةمية والبحينشطة التعلاألطراف املجتمعية املختلفة في أل مشاركة ا قلة •

  .سوق العمل  لسد إحتياجاتالخريجين جمعية تصال مع إلقنوات ا محدودية •

 .طراف املجتمعية عن الخريجين والخدمات املقدمةأل ا ى داء ومستويات رض أل ستفادة من نتائج قياس ااإل ضعف  •

 .عية والتنمويةاملجتم كل افي مواجهة املشمحدودية دور البحوث التطبيقية للجامعة  •

 الفرص :  4.4.2

 .على خريجي الجامعة والخدمات املتخصصة التي تقدمها الجامعة املجتمع مؤسسات قبال  إ •

 .خريجي الجامعة العديد من املناصب القيادية والتنفيذية في مختلف مؤسسات املجتمعتولي  •

اإ • القطاعات  لخدمات  إل حتياجات  املحيط  باملجتمع  والخدمية  ومهارات  نتاجية  قدرات  وتنمية  الفني  الدعم 

 .العاملين بها

 .هتمام بدعم البحوث التطبيقية لخدمة املجتمع وتنمية البيئة املحليةإل توجه الدولة نحو ا   •

  -التهديدات املحتملة : 5.4.2

 .حتياجات سوق العملإالتغيرات في السوق و  •

 .رتفاع ظاهرة البطالة والتضخمإ •

 .قليمية في املنتجات والخدمات التخصصية التي تقدمها الجامعةإلاملحلية وا تزايد املنافسة  •

  .ت خدمة املجتمع وتنمية البيئةال عدم إدراك املجتمع املحلي بدور الجامعة كبيت خبرة في مجا •

 .ت إنشاء الجامعات واملعاهد الخاصةال ل زيادة معد ال ة التعليم العالي من خخصخص التوجه العام نحو  •

  .سيق والتعاون بين قطاعات خدمة املجتمع بالجامعات والجهات املعنيةضعف التن  •

 . عدم ثقة املجتمع بقدرة املؤسسات البحثية وكوادرها •
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 األداء: هداف الفرعية ومؤشرات األ  6.4.2

ستراتيجيالهدف اإل  هداف الفرعية األ   داء مؤشرات اال    
خدمة املجتمع وتنمية 

طوير و تفعيل دور الجامعة في 
ت

البيئة
 

1 

ل  التعزيز صورة الجامعة من خ

زيادة التفاعل مع املجتمع  

.املحلي  

  .تنمية املجتمع والبيئةتفعيل إدارة خدمة   •

جمالي عدد مشاريع  إ نسبة عدد البحوث املدعومة من  •

 .البحوث املنفذة لخدمة وتنمية املجتمع

املشاركين في أنشطة   بعدد أعضاء هيئة التدريس والطال  •

 .الخدمات التطوعية

2 
دعم الخدمات التي تقدمها  

 .الجامعة للمجتمع، وتطويرها

ستشارية في  إل قة املشاركين في اللجان االعدد أصحاب الع •

 .وحدات الجامعة املختلفة

 .ستشارات املقدمة سنوياإل عدد الدورات وا •

  .عدد املستفيدين من هذه الدورات سنويا •

 .فعالية الدورات التدريبيةقياس  •

3 

كاديمية  الربط البحوث ا

شاكل املجتمع والبيئة و  بم

لى مشاريع بيئية  إتحويلها 

 .واقعية

عدد الطلبات املقدمة من قبل املؤسسات العامة  •

 .والخاصة باملجتمع

منها   تستفادإستشارات التي إل عدد البحوث وا •

 .نتاجية باملجتمعإل املؤسسات ا

الدورات التدريبية املقدمة للمجتمع، وعدد  عدد  •

 .املستفيدين منها

4 
تطوير خطط لخدمة املجتمع  

 .وتنمية البيئة

 .الخطة السنوية لبرامج خدمة املجتمع وتنمية البيئة •

 .عن الخطط املعدةى تقرير نتائج قياس الرض  •
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    : الخامسستراتيجي ال  الهدف ا.   5.2

  أل ولويات التنمية ( 
 
 )اإل رتقاء بالبحث العلمي واإل بتكار وفقا

 مقدمة   5.2

  كاديمية، وفي ألاملؤسسات وبرامجها اهذه  تلتزم بها التي وظائف ال  أهممن املؤسسات التعليمية أحد   يعد البحث العلمي في

عليها في تصنيف الجامعات  نتاج البحثي في الجامعات من أهم املؤشرات التي يمكن أن يعتمد  إل وقتنا الحالي يعد النشاط وا

عنى  إل عتماد من قبل هيئات اإل كاديمية ومنحها األوالبرامج ا
ُ
ت املنطلق تظهر أهمية أن  عتماد املحلية والدولية، ومن هذا 

لها  الكاديمية بإعداد خطط متكاملة للبحث العلمي تكون بمثابة املوجه لكافة أنشطته وعملياته التي يمكن من خألالبرامج ا

ا اإلم ستثمار  إ لدعم  والبشرية  املادية  من خإل كانات  وتطويره  البحثي  العملية  النتاج  عناصر  تنمية جميع  على  التركيز  ل 

خرى  أل ن املشترك بين البرامج والجهات االباحث والبيئة واملوارد البحثية وعمليات النشر والتسويق وأوجه التعاو )  البحثية 

خاصداخل الجامعة وخارجها من القطاعين العام وال  ( . 

    (    SWOT)     مرحلة املسح البيئي وتحليل املوقف 1.5.2

ستراتيجية الخاصة بالبحث العلمي بإجراء دراسة للمقارنة املرجعية مع عدد من الجامعات املحلية  أل قام فريق الخطة ا

الدراسة تناولت الجانب الخاص  ، هذه    قليمية والعاملية املماثلة لجامعة سبها من حيث الخصائص الهيكلية واملوارد إلوا

املقارنات   –  ستراتيجيةاإل التوجهات )  ستراتيجي  إل طار التحليل اإ لفة املنجزة ضمن  ومراجعة التقارير املخت  بالبحث العلمي

وقف املقام الفريق بتحليل    وقد  ،  )خذ بآراء أصحاب املصلحةأل ا  -  ستراتيجية السابقةإل تحليل مخرجات الخطة ا  -  املرجعية

 ر في معالجته ظالراهن والن

 نقاط القوة :   2.5.2

 تحفيز النشر العلمي في الجامعة.  •

 وجود أعضاء هيئة تدريس من حملة شهادة الدكتوراه من جامعات عريقة ومتنوعة. •

 .بالجامعة دراسات العلياوجود برامج مختلفة لل •

 املجاالت التعليمية. وجود اتفاقيات تعاون وشراكة في  •

 

 نقاط الضعف :   3.5.2

 بتكار والريادة.بحث العلمي واإل لل املخصصات املالية ضعف  •

 للباحثين وعدم تفرغهم بشكل كامل للبحث العلمي.  املالي املردود ضعف •
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 مع جهات محلية وخارجية.  مقلة اإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس وكذلك مشاركته  •

 املخرجات البحثية والتعليمية. بعض ضعف جودة  •

 ضعف بنية املعلومات واإلحصاء الالزمة لدعم القرار.   •

 

   :الفرص 4.5.2

 رتفاع الطلب على برامج الدراسات العليا.إ •

 مع جامعات إقليمية وعاملية.  ة التعاون والشراك •

 املحلي. إمكانية تعزيز التفاعل مع املجتمع  •

  .لجامعةاإلنتاج العلمي لتسويق  زيادة •

 .على شهادة ضمان الجودةالجامعة حصول   •

 

  التهديدات املحتملة:  5.5.2

 ستقرار سياسات التعليم العالي. إعدم  •

 نتشار الجامعات الحكومية.إتوسع  •

 قتصادي بشكل عام.تدني املستوى اإل •

 محدودية مصادر الدخل.  •

 التعليم العام.ضعف جودة املدخالت من  •

 تسرب بعض الكفاءات العلمية والبحثية واإلدارية.  •

 .  ثقة املجتمع بقدرة املؤسسات البحثية وكوادرها ضعف •
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 : األداءهداف الفرعية ومؤشرات  اال  6.5.2

ستراتيجيالهدف اإل  هداف الفرعية األ   داء مؤشرات األ    
اإل 

ث العلمي وا
ح
رتقاء بالب

إل 
بتكار وفقا 

أل 
ت 

ولويا
التنمية 

 

1 

تخصيص ميزانية لدعم وتمويل 

البحث العلمي بما يضمن خلق 

بيئة مشجعة للقيام بالبحوث  

 .العلمية

انية ز جمالي امليإنفاق السنوي على البحث العلمي من إل معدل ا

 .التشغيلية للجامعة

جمالي البحوث املنفذة في  إ نسبة عدد البحوث املدعومة من  • .

 .الجامعة

2 
تطوير البحث العلمي وتعزيز  

 الخأ
ً
  قياته كما

ً
ونوعا . 

 . ت العلوم والتقنيةاال معدل البحوث املحكمة املنشورة في مج

  السنةت علمية محكمة في ال عدد ما نشر من بحوث في مج • .

 .عضاء هيئة التدريسأجمالي إلى إنسبة 

قل بحث  ألين لديهم على اذعضاء هيئة التدريس الأنسبة  • 

 .منشور في السنةواحد 

 .معدل املشاركات في املؤتمرات العلمية املحلية والدولية • .

3 
ستكشاف ورعاية املوهوبين  إ

. ختراعإل بتكار وبراءات اإل ودعم ا  

 . بية و مشاريع التخرج املميزة ال بحاث الطأل برامج دعم ا

  .ختراعال معدل تسجيل براءات ا

 .املسابقات والفاعليات العلميةب املشاركين في ال عدد الط ▪

4 

 
ً
 توجيه البحث العلمي وفقا

ولويات التنموية وربط البحوث  أل ل

بمشاكل املجتمع والبيئة و  

.تحويلها الى مشاريع بيئية واقعية  

 . عدد مشاريع البحوث املنفذة لخدمة وتنمية املجتمع

منها املؤسسات   تستفادإستشارات التي إل عدد البحوث وا

 .نتاجية باملجتمعإل ا

.نشر ثقافة البحث العلمي  5  
عدد الطلبات املقدمة من قبل املؤسسات العامة والخاصة  

 .باملجتمع

6 
دعم وتطوير وتحسين كفاءة  

. املراكز البحثية بالجامعة  

  .جهزة التي يحتاجها الباحث في الجامعةتوفر األ 

 .العلمية املنجزة من قبل املراكز البحثية سنويا وثنسبة البح ▪

 .قياس معدل الرض ى من قبل املجتمع ومنتسبي الجامعة ▪ 

نظام إدارة  نقياس مستوى رض ى أعضاء هيئة التدريس ع ▪ .

 .البحوث العلمية

 7 
تفعيل تبادل الخبرات في مجال  

 
ً
  البحث العلمي محليا

ً
ودوليا . 

هات الخارجية في مجال البحث تفاقيات املبرمة مع الجعدد اإل

 .العلمي 

  البنسبة تبادل البحاث والط
ً
  محليا

ً
 . ودوليا
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  :ستراتيجي السادسالهدف اإل   6.2

 
   وتطبيق معايير الجودة ( 

 
  ودوليا

 
 )السعي إل عتماد الجامعة محليا
 

 مقدمة  6.2
إل  السعي   يعدُّ 

ً
الجامعة محليا    عتماد 

ً
بها  ودوليا تلتزم  التى  الوظائف  أهم  الخطوات    أحد  من  بإتباع مجموعة  ذلك  ويكون 

على تجويد العملية التعليمية  دارات واملكاتب التابعة للجامعة ثم العمل  بنشر ثقافة الجودة بالكليات واإل   واملراحل تبدأ

قياس واأل  ثم  املكتبية  اإل   عمال  بنشر  الجودة  معايير  تحقق  و مدى  والتدقيق  إستبانات  للمؤسسة  الذاتية  الدراسة  جراء 

جراء املراجعات الدورية  إ قديم لإلعتماد البرامجي يلي ذلك  عتماد املؤسس ى ثم التاإل   علىالداخلى ثم الخارجي والحصول  

 ومحاولة التحسين والتطوير. 

 : (SWOTمرحلة املسح البيئي وتحليل املوقف )  1.6.2
 

 من خالل تطبيق كافة معايير الجودة  ستراتيجية الخاص  ريق الخطة اإل قام ف
ً
 ودوليا

ً
بإستكمال آلية إعتماد الجامعة محليا

قليمية والعاملية املماثلة لجامعة سبها ، هذه الدراسة  إلبإجراء دراسة للمقارنة املرجعية مع عدد من الجامعات املحلية وا

للحصول علي  ستراتيجي  إل طار التحليل اإالتقارير املختلفة املنجزة ضمن    ومراجعة  بكل املعايير  تناولت الجانب الخاص  

 اإلعتماد املؤسس ي والبرامجي. 

 

 : نقاط القوة  2.6.2

 ت واضحة لتحقيق وتطبيق مبدأ الجودة الشاملة وضمانها.املحاوالت الجادة لتطبيق معايير الجودة وفق سياسا •

 وجود تاريخ عريق للجامعة وسمعة طيبة في األوساط العلمية واإلجتماعية.  •

   .العمليات الخاصة بالجودة وضمانها علي املستوي املحلي والدولي  معظممشاركة الجامعة في  •

 

 

 : نقاط الضعف   3.6.2

 النقص في املؤهلين في مجال الجودة وضمانها.  •

 ضعف في رصد امليزانيات الخاصة بالجودة وضمانها.  •

 داعمة لتطبيق عمليات الجودة. الوائح  اللقوانين و بال قلة االلتزام •
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 الفرص :  4.6.2

 إقتناع اإلدارة العليا للجامعة بمبدأ تطبيق الجودة وضمانها في كل مكونات الجامعة .  •

 سهولة التواصل املستمر بين مكتب الجودة بالجامعة مع املركز الوطنى لضمان الجودة. •

 توجه وزارة التعليم العالي نحو اإلهتمام بالجودة وضمانها بمؤسسات التعليم العالي .   •

 

 - :التحديات  5.6.2

 التحديات األمنية باملنطقة وعدم اإلستقرار السياس ي للدولة. •

 ضعف الدعم املالي ألنشطة الجودة علي مستوي الجامعة .  •

 ستحداث جامعات جديدة باملنطقة وزيادة املنافسة علي املستوي املحلي والدولي في مجال الجودة.ا •

 

 األهداف الفرعية ومؤشرات األداء   6.6.2

 

 

الهدف  

ستراتيجي اإل   
 مؤشــــــــــرات األداء  األهــــــداف الفرعية 

سعي إل 
ال

حلياً 
عتماد الجامعة م

 
ودولياً 
 

ق معايير  
طبي

وت

 الجودة

. نشر ثقافة الجودة 1  .عدد ورش العمل واملحاضرات فصليا • 

 . .االستبانات لتطبيق معايير الجودةنسبة الكليات التي عملت ب   •

2 
اإلعتماد  العمل للحصول على 

    . املؤسس ي املحلي والدولى

 نسبة الكليات املتقدمة لإلعتماد املؤسس ي املحلى.   •

 نسبة الكليات التي تم اعتمادها . •

 نسبة الكليات التي تسعى لإلعتماد املؤسس ي املحلى.  •

 . نسبة الكليات التي تسعى لإلعتماد املؤسس ي الدولى •

3 
العمل للحصول على اإلعتماد  

.البرامجي املحلي والدولى  

 نسبة البرامج املتقدمة لإلعتماد . •

 نسبة انجاز البرامج ملتطلبات االعتماد .   •

 نسبة البرامج املعتمدة محليا.  •

 نسبة البرامج املعتمدة دوليا.  •

    . تطبيق معايير الجودة 4

 نسبة الكليات التي لديها رؤية ورسالة واهداف معتمدة ومعلنة. •

 نسبة الكليات التي لديها توصيف لبرامجها ومقرراتها.   •

 أنسبة الكليات التي  •
ً
 .  جرت دراسات ذاتية سابقا

 ستراتيجية معتمدة. إنسبة الكليات التي لديها خطط  •
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 :   السابع  ستراتيجيالهدف اإل  7.2

 ) ربط الجامعة باملجتمع األكاديمي املحلي والدولي (

 مقــــدمــــــة  7.2

الدولي هو أحد األ اإل البعد  إلى  الجامعات  التي تسعى   والتي تخدمبعاد 
ً
 ودوليا

ً
املتاحة محليا الفرص  املسيرة    ستفادة من 

واملوظفين. كما يساعد التعاون بين املؤسسات على  عضاء هيئة التدريس، الطالب،  أرتقاء بمستوى  التعليمية والعلمية واإل 

عة مع نظراءها، وكذلك زيادة  تفاقيات املوقل تفعيل اإلتعزيز مكانتها سواًء على املستوى املحلي أو الدولي وذلك من خال

 العمل بالبحث العلمي وبرامج التبادل األعضاء هيئة التدريس بالبرامج الدولية الخاصة  أوعي  
ً
على تعريف    كاديمي، وأيضا

 الطالب ببرامج املنح الدراسية والتبادل الطالبي. 

 

 : (SWOTمرحلة املسح البيئي وتحليل املوقف )  1.7.2

 

ستراتيجية الخاص بمحور الربط املحلي والدولي بإجراء دراسة مقارنة مرجعية مع عدد من الجامعات  فريق الخطة اإل   قام

املماثلة   الهيكلية واملوارد، هذه الدراسة تناولت الجانب  املحلية واإلقليمية والعاملية  لجامعة سبها من حيث الخصائص 

 باالطالع على التقارير الخاصة بمكتب التعاون الدولي للسنوات  
ً
- 2019الخاص بالربط الدولي واملحلي. كما قام الفريق أيضا

 .2022، وبعض النشاطات التي تمت خالل 2020-2021

  

  إو   وعليه
ً
نتائإستنادا ومراجعةلى  الدراسة  ضمن    ج  املنجزة  املختلفة  اإل إ التقارير  التحليل  )التوجهات  طار  ستراتيجي 

املرجعية  -ستراتيجيةاإل  اإل   -املقارنات  الخطة  الفريق  تحليل مخرجات  قام  السابقة(،  للموقف  املعني  ستراتيجية  بتحليل 

ضمن هذا اإلطار تم تحديد  و .  2026-2022ية  ستراتيج هداف الخطة اإل أصياغة الهدف السابع من ضمن  الراهن والنظر في  

في بيئتها    لك أهم الفرص والتحدياتتضم أهم نقاط القوة والضعف، وكذوالتي  العناصر األساسية في التحليل الرباعي  

 الداخلية والخارجية. 

 

 : نقاط القوة  2.7.2

 املتعلقة بالتعاون الدولي.تفاقيات والبرامج  انب اإلدارة العليا بالجامعة باإلهتمام من جإهناك   •

 تفاقيات منتج ومعدل بما يتماش ى مع رؤية ورسالة الجامعة. وجود دليل مسبق لإل •

 في نشر األنشطة والبرامج التي يقيمها املكتب.الجامعة ب مواقع التواصلحيوية صفحة املكتب على   •

 عيدين والطالب.طات أعضاء هيئة التدريس واملايجابية مع األطراف ذات الصلة بنشاإل عالقة ال •

 ستجابة السريعة لكل املراسالت التي ترد لبريد املكتب داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي. اإل  •
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 نقاط الضعف :  3.7.2

 ألداء ومتابعة مهام املكتب.   املؤهلنقص في الكادر الوظيفي   •

 تفاقيات والبرامج الدولية.زمة لتفعيل اإلال نقص اإلمكانيات املادية ال  •

 .الوظيفي باملكتب در اتطوير الكبخاص التدريبي  البرنامج  ال ضعف •

 . نتسبي الجامعةملاللغة اإلنجليزية  عدم إتقان و أضعف  •

 

 الفرص :   4.7.2

ومنظمة   • األوروبية  املفوضية  بينها  من  العالي  التعليم  تطوير  مشاريع  لرعاية  مانحة  عاملية  منظمات  وجود 

 اليونيسيف. 

 الدولية.تفاقيات ستفادة من اإلاإل  •

 البرامج املقدمة من قبل امللحقيات الثقافية.  •

 ستفادة من الفرص على الصعيد العاملي.املعلومات من إمكانية الوصول واإل تصاالت و ما توفره ثورة اإل •

 

 تهديدات املحتملة:ال 5.7.2

واملشاركة في املؤتمرات  ستفادة  تحادات أدى إلى الحد من اإل شتراكات لبعض اإلعدم سداد الجامعة لرسوم اإل  •

 واألنشطة الدولية. 

اإل  • اإلعدم  من  التامة  و ستفادة  التدريس  هيئة  أعضاء  كتبادل  املبرمة  األمنية  تفاقيات  للظروف   
ً
نظرا الزوار 

 قتصادية. واإل

 يؤدي إلى محدودية وتأخير مواعيد اللقاء بين املنسقين.  •
ً
 تباعد مقرات الكليات عن مقر اإلدارة أحيانا

  أحيانا،  تصال باألنترنت  مة اإلنقطاع خد إ •
ً
األمر الذي حال دون حصول الجامعة على الكثير من الفرص خاصة

 على الصعيد الدولي.

 كانوا طال ستض إمني الراهن مما يحد من إمكانية  الوضع األ  •
ً
، أعضاء هيئة تدريس أو ضيوف  بافة مغتربين سوآءا

 من خارج ليبيا. 
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 ألداء األهداف الفرعية ومؤشرات ا 6.7.2

 

 

 

 

 

 

 

الهدف  

ستراتيجي اإل   
 مؤشــــــــــرات األداء  األهــــــداف الفرعية 

ط الجامعة باملجتمع األكاديمي املحلي والدولي
رب  

1 

قعة  تفاقيات ومذكرات التفاهم املو متابعة اإل

ستفادة منها وتفعيل  مع الجامعة لضمان اإل 

 جميع بنودها. 

يتم   التي  والفعاليات  النشاطات  مع  عدد  تنظيمها 

 شركاء الجامعة. 

2 

املبعوثين للخارج  إدارة ومتابعة شؤون الطالب 

تفاقيات الثنائية للجامعة او  املنبثقة عن اإل

  املقدمة عن طريق البرامج التنافسية الدولية. 

بناء على اتفاقية   ،عدد الحاصلين على منحة

 تعاون. 

3 

عضاء هيئة التدريس واملوظفين من  أتمكين  

التدريب والدراسة وفق برامج التبادل  فرص 

والدراسات العليا املوقعة مع الجامعات  

 واملؤسسات األخرى. 

عدد الحاصلين على منح دراسة أو تدريب من  

 املوظفين وأعضاء هيئة التدريس.

4 

ع املنظمات الدولية واملؤسسات  التواصل م

قليمية املوقعة مع الجامعة من أجل  اإل

نشطة  بخصوص املشاركة في األتنسيق معها ال

 التي تخص الجامعة. 

عدد املشاركين في فعاليات الجامعة من خارج  

 الجامعة. 
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8.2    
 
   :الثامن  ي/  الهدف اإلستراتيج ثامنا

 

 ) تحسين وتطوير النظام اإلداري (

 مقدمة   8.2

اإلداري أهمية بالغة في مختلف األجهزة واملؤسسات في الدولة وأنيطت به مهام  تمثل أهمية بالنسبة للمؤسسات    للتطوير 

كالتنظيم اإلداري وتطويره بما يتالءم مع املتغيرات في املجتمع وكذلك دراسة اإلجراءات والعمل على تبسيطها من خالل  

املالئ البيئة  وتهيئة  وتدريبها  البشرية  مستوياته  املوارد  بأعلى  الوظيفي  األداء  من  املوظفين  تمكن  التي  الفعال  للعمل  مة 

والتكنولوجية   التقنية  الوسائل  لألحدث   
ً
وفقا لدى  ويهدف  ،  الوظيفية  اإلداري  الوعي  مستوى  رفع  إلى  اإلداري  التطوير 

ستعانة  السبل وأوضح الطرق مع اإل قتراح أفضل  إاملوظفين وإلقاء الضوء على جوانب مختلفة من عمليات التطوير عبر  

 بما توفره التقنية الحديثة من معطيات تحقق األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة والدولة بشكل عام .

 

 (     SWOTمرحلة املسح البيئي وتحليل املوقف   )   1.8.2

الخطة    قام الخاص اإل فريق  وتطو   ستراتيجية  دراسة  بتحسين  بإجراء  اإلداري  النظام  هذا ير  الي  الهدف    ملقارنة  استناذا 

  ممتازة   الدراسة إلى نتائج  تتوصل، حيث  ) اإلداري واملالي (  والزيارات امليدانية    تإجراء املقابال و ؤسسة  الواقع الوظيفي في امل

املقارنات املرجعية  –اإلستراتيجية) التوجهات    ستراتيجيلفة املنجزة ضمن إطار التحليل اإل من خالل مراجعة التقارير املخت

  وقد قام الفريق بتحليل للموقف الراهن   ،)األخذ بآراء أصحاب املصلحة -تحليل مخرجات الخطة اإلستراتيجية السابقة  -

الفرص    واهم    فأهم نقاط القوة والضعالتي تشمل  ضمن هذا اإلطار تم تحديد العناصر األساسية في التحليل الرباعي  و 

 .بيئتها الداخلية والخارجية في والتحديات

 

   نقاط القوة : 2.8.2

 . ات املالية  مع وجود تطبيق مرتبيوجود منظومة لإلجراء •

 . وجود هيكل تنظيمي للمؤسسة ولوائح داخلية تنظيمية للكليات واإلدارات •

 .للمؤسسةمعتمد وجود مالك وظيفي  •

 العلمية العليا.منح املوظفين تفرغ للدراسة للحصول على الدرجات   •

 من املؤهلين للعمل على املنظومات االلكترونية .  يوجود عدد كاف •
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 نقاط الضعف :   3.8.2

 

 ضعف قدرات مدراء املكاتب واإلدارات في املجال التقني.  •

 لكترونية بالكليات واإلدارات. األجهزة واملعدات اإل  عدم توفر العدد الكافي من •

 .عاب الكادر الوظيفي داخل املؤسسةستيإ ضعف بيئة العمل من حيث  •

 .يتنفيذ الخطة التدريبية بدقة وبشكل كاف القصور في •

 . صصة للكليات واإلدارات املستحدثةعدم وجود مقار مخ •

 ضعف البنية التحتية من حيث املباني فيما يخص الكليات واإلدارات املستحدثة.  •

 

 الفرص :   4.8.2

 لكترونية. ؤهل بمهندسين مختصين بالتقنية اإلمركز لتقنية املعلومات موجود  •

 عتماد الجودة.إتدريب اإلداري والفني متحصل على  وجود مركز مختص بال •

 توفر موارد بشرية تحمل مؤهالت علمية بمستويات متطورة في مجاالت مختلفة.  •

 إمكانية الشراكة مع مؤسسات املجتمع املحلي في الجانب التقني.  •

 ستفادة من إدارة املشروعات والشئون الفنية في إعداد خطط مستقبلية في البنية التحتية. اإل  •

 

 التهديدات املحتملة:   5.8.2       

 نعدام وجود خطة للتعاقب الوظيفي إلحالل الفاقد من الكفاءات.  إسرب الوظيفي للكفاءات الوظيفية و الت •

 ضعف الجانب األمني في مرافق املؤسسة. •

 ضعف امليزانية املالية املخصصة للمؤسسة.  •

 ستغاللها من قبل اإلدارات العليا.إاللية مصادر القرار في املؤسسة و ستقإعدم  •
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 : األهداف الفرعية ومؤشرات األداء 6.8.2

 

 

 

 

 

 

الهدف  

اتيجي ستر اإل   
ـــــداف الفرعية  ــــــرات األداء األهـ ــ  مؤشــ

ظــــــــــــــــــــــــــــام اإلداري 
طويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الن

ن وت
سيــــــــــــــــــــــ

ح
 ت

1 

  ى تعزيز الشفافية والرض 

الوظيفي وتطوير قيم  

لة  اءواملساملشاركة 

. والوالء املؤسس ي  

 تطوير نظام تقييم موضوعي ألداء أعضاء الهيئة اإلدارية.   -1

 .دارية املختلفةتطوير نظام ملراجعة أداء وانجاز الوحدات اإل   -2

تطوير نظام لتقييم مستوى الخدمات املختلفة املتقدمة في املؤسسة ومستوى   - -3

  .املتعاملين معها بشكل مستمر ى رض 

 دارية لتطوير العمل .  .تشجيع مبادرات أعضاء الهيئة اإل  -4

  دارية لوضعهم في صورة خطط املؤسسة لتقاء بشكل دوري مع أعضاء الهيئة اإل اإل -5

. 

قنوات   -6 العليا إفتح  واإلدارة  ناحية  من  واإلدارية  التدريسية  الهيئة  بين  تصال 

 . للمؤسسة من ناحية أخرى 

2 
إبراز صورة املؤسسة  

 وخلق سمعة متميزة لها . 

 تطوير  الهيكل التنظيمي للمؤسسة .  .1

 .تنمية مهارات القيادات األكاديمية واإلدارية العاملة في إدارة املؤسسة.  .2

 تطوير نظام فعال ملراجعة أداء كليات املؤسسة وعمدائها ودوائرها ومراكزها . .3

 دارية. األكاديمية والهيئات اإل ستشارية للكليات إتشكيل مجالس  .4

3 
توظيف أنظمة إدارة  

. املعلومات في املؤسسة  

الوحدات و رفع مستوى التنسيق والتعاون املعلوماتي بين إدارة املؤسسة   -1

 اإلدارية. 

 لكتروني بما يحقق متطلبات العمل اإلداري. تطوير املوقع اإل -2

 املؤسسة ودوائرها ومراكزها . تطوير نظام محوسب للصادر والوارد بين كليات  -3

 لكترونية للمؤسسة بشكل مستمر. تطوير  البوابة اإل- -4

 نترنت( الالسلكية في املؤسسة . تحسين خدمة الشبكة العنكبوتية )اإل  - -5

4 

تطوير األنظمة بما  

يتناسب مع مستجدات  
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 واإلجراءات وتطويرها .دراسة الوضع الراهن لألنظمة والتعليمات  -1

   ة الوحدات اإلدارية في املؤسسةراجعة تطوير الوصف الوظيفي لكافم -2
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 الخطة التنفيذية )مؤشرات األداء التشغيلية(
 

 بتكار العلميكاديمية الجاذبة واملحفزة والتي تحقق التميز واإل ئة األيتطوير البجودة و  1.3

الهدف  

ستراتيجي اإل   
 األهداف الفرعية 

اإلجراءات  

 التنفيذية)املبادرات( 
 مؤشرات األداء

 الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ  مسؤولية التنفيذ 

22/23 مساندة  أساسية   23/24  24/25  25/26  

جودة و 
طوير البيئة األ

ت
كاديمية الجاذبة
  

ق التميز واإل 
حق

واملحفزة والتي ت
بتكار 

 العلمي 

تطوير جاذبية البيئة  

على أق قالجامعية بما يح

مستوى من التميز  

التكنولوجي والتقني ويحفز  

التميز اإلبداعي للطلبة 

.والكوادر املساندة  

مراجعــة كفــاءة املبادرات  •

املطروحــة وجــدوى نمــاذج 

توقــف عن طرح  ال التطويــر و

غير مطلوبة في سوق  الالبرامج 

 .العمل
طــرح برامــج أكاديميــة فريــدة و  •

تتوافــق مــع املتطلبــات  

تتميــز بأنهــا والتي املســتقبلية 

عــددة التخصصــات و ذات مت

بتكاريــه و تحتــوي علــى  إحلــول 

 .بحث املعاصرةعناصــر ال

توفير أعضاء هيئة تدريس  •

   .كفاءأ

 عالن عن املنح الدراسية اإل  •

الترويج للتخصصات   •

 .للمرحلة الجامعية األولى

تفاقيات اإلستفادة من اإل •
املبرمة مع الجامعات 

 .االجنبية

 رئيس الجامعة

 

 الكليات. •

مركز البحوث   •

 ستشارات إل وا

مكتب التعاون   •

 الدولي 

مركز التطوير   •

 املعلوماتي 
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تطوير برامج الرعاية 
جتماعية والصحية  اإل 

.للطالب  

إقامة دورات  وورش عمل   •

توعوية حول الصحة العامة 

والتعامل مع األمراض السارية  

 واملعدية.

دعم األنشطة الطالبية             )   •

تنمية صندوق التكافل للطالب 

 واألعمال الخيرية والتطوعية(. 

 

وحدات صحية نشاء إ •
مصغرة )عيادات( داخل  

 .الكليات

 تشجيع الطالب •

باملشاركة في جمعية الهالل  

 .حمراأل 

عمال الخيرية  تبني برامج األ  •

 .والتبرعات للطالب

لمشاركة لالدفع بالطالب  •
 .في  برامج املجتمع املدني

تنمية موارد صندوق تكافل  •

الطالب بغرض زيادة  

تدعيم كل الخدمات  
مثل  الطالبيةواألنشطة 

الرعاية الصحية وسداد  

املصروفات وشراء األجهزة  
 . التعويضية

 رئيس الجامعة •

مركز خدمة   •
 املجتمع والبيئة

 لكليات ا •

الوحدات   •

 الصحية 

 .املجتمع املدني •

    

تدعيم األنشطة الطالبية 
 . وتطويرها

في اإل  • الجامعة  شركاء  من  ستفادة 
فرص   من  املزيد  على  الحصول 

 . التدريب والتوظيف للطلبة

ودعم   . • الطالبية  القدرات  تنمية 

 .نجاحاتهم

للعملية   • املصاحبة  األنشطة  ربط 
ية  مع  الدراسية واألنشطة الطالب

التعل للبرامج يمخرجات  م 
التعلاأل ومخرجات  م يكاديمية 

 . املؤسس ي 

إقامة املنتديات  الثقاقية   •

 .والعلمية للطالب

نشاء مراكز لألنشطة  إ •
الرياضية للطالب داخل 

 .الكليات

 رئيس الجامعة •

رؤساء األقسام   •

 بالكليات 

 عمداء الكليات  •

 

تحاد الطلبة  إ
 بالجامعة
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وضع حوافز ومكافآت 

 للمبتكرين. 

ـاء نظــام مكافــآت متكامــل إنشـ •

  .بتــكار فــي الجامعــةلإل 

 . بتكارإنشاء بيئة محفزة لإل  •

لحوكمة  إنشاء اإلطار العام  •

 .بتكار في الجامعةاإل 

تخصيص مبالغ مالية   •

 . للطلبة املبدعين واملبتكرين

بداع إقامة مسابقات لإل  •

 . بتكارواإل 

 رئيس الجامعة •

الش • ون  ئوكيل 

 العلمية بالجامعة

 عمداء الكليات  •

األقسام   • رؤساء 

 .بالكليات

مركز البحوث  

 واالستشارات 

    

 

بيئة تعليمية   توفير 

طبقا ملعايير  لكترونية إ

 مركز ضمان للجودة 

ستغالل الشراكة مع الجامعات إ •
ألجهزة حلية في توفير االدولية وامل

 . لكترونيالخاصة بالتعليم اإل

تصاالت  الربط مع شركات اإل •

 .لدعم برنامج املرافق الذكية

إنشاء املرافق الذكية   •
 .بالجامعة

 

 رئيس الجامعة •

ون  وكيل الشئ •

 العلمية بالجامعة

مركز التطوير   -
 املعلوماتي 

مركز تقنية   -

 املعلومات 

    

 

تطوير نظام التعلم 

لكتروني بالجامعة اإل  

عتماد الكتب الرقمية وتحليالت  إ •

 .البيانات الضخمة املرتبطة

نشاء املكتبة  إ •
 . لكترونية بالجامعةاإل

مساهمة الجامعة في  •

    . محركات البحث العاملية

تزويد مكتبة الجامعة   •
لكترونية  باالالت اإل

عارة الكتب  إالخاصة ب

 . رجاعهاإو 

 رئيس الجامعة •

وكيل الشئون   •

 العلمية بالجامعة

إدارة املكتبات   •
 والنشر بالجامعة

 الكليات. •

مركز البحوث   •
 ستشارات واإل 

مكتب التعاون   •

 الدولي 

مركز التطوير   •

 املعلوماتي 
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 ( بتكار العلميواملحفزة والتي تحقق التميز واإل  كاديمية الجاذبةالبيئة األتطوير جودة و ) خطة إدارة املخاطر  1.1.3

إلستراتيجي الهدف ا ملخاطر املحتملةا   
 معدل الخطورة 

 إجراءات التعامل مع املخاطر املحتملة
 درجة الحدوث  مقدار الخطورة 

تطوير البيئة  جودة و 

  كاديمية الجاذبةاأل

واملحفزة والتي تحقق  

بتكار العلمي التميز واإل   

o   تكدس الطالب في التخصصات الطبية وضعف الترويج

 بمتطلبات سوق العمل.  
 متوسطة  متوسطة 

o الترويج للتخصصات التكنولوجية.  

o .اإلهتمام بمتطلبات سوق العمل 

o   قلة الدعم املادي للطالب وأعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم

 .بتكارعلى اإل 
 عالية متوسطة 

o   التي للطالب  لدعم مشاريع التخرج  تخصيص ميزانية 

 .لها مردود اقتصادي للدولة

o تطوير املعامل والقاعات الدراسية. 

 

o   على أثر  الجائحة  تهديد  وكذلك  األمني  اإلستقرار  عدم 

 .اإلستمرار في  اإلبتكار العلمي
 متوسطة  عالية

o   إستمرار تكفل  بديلة  دراسية  خطط  الطالب  تبني 

 وأعضاء هيئة التدريس من إنجاز مشاريعهم. 

o   النزاعات و  األمراض  ملواجهة  لإلستعداد  بناء خطة 

 التي قد تحدث بالبيئة املحيطة بالجامعة. 
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 تطوير العملية التعليمية )املناهج والبرامج الدراسية(   2.3

الهدف  

ستراتيجي اإل   
 األهداف الفرعية 

اإلجراءات  

 التنفيذية)املبادرات( 
 مؤشرات األداء

 الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ  مسؤولية التنفيذ 

22/23 مساندة  أساسية   23/24  24/25  25/26  

هج  
طوير العملية التعليمية )املنا

ت

سية( 
را  والبرامج الد

ستحداث برامج  إ

كاديمية مميزة جديدة أ

شتراك مع جامعات  باإل 

يالئم عاملية مرموقة بما 

.متطلبات سوق العمل  

إجراء دراسة تقييمية للتعرف   •

على حاجات السوق املحلي  
 .البرامج هلهذ

تقييم جدوى البرامج  •

كاديمية في الجامعة  األ

حتياجات سوق  إوتناسبها مع 

 .العمل

مع جامعات   إتفاقياتعقد  •

عاملية مرموقة إلنشاء برامج  

 مميزة جديدة.

 زيارات ميدانية •

جتماعات دورية مع  إ •

 ذوي العالقة. 

ستبيان حاجة السوق إ •

 . امجاملحلي للبر 

  ةواحد أتفاقيةعدد  •

 سنويا. 

 رئيس الجامعة •

 مجلس  •

 الجامعة

 

فريق الخطة  •

املكلف من 

 الجامعة.
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تقييم وتطوير الخطط  

التدريسية الحالية 
كاديمية لجميع البرامج األ  

مراجعة وتطوير الخطط   •
الدراسية ملرحلتي البكالوريوس 

بما يتناسب   واملاجستير 

 .  حتياجات سوق العملإو 

وجهات  بتفعيل دور الطال  •

التوظيف واملؤسسات املعنية  

 كاديمية. في تقييم البرامج األ

عقد ورش عمل ألعضاء هيئة   •
التدريس ملناقشة نتائج 

الدراسة املحلية لصياغة  

ستحداث برامج إمبررات 
ستمرارية برامج إجديدة و 

 حالية. 

تفعيل ملف البرنامج   •

  متضمنا توصيف البرنامج 

 وتقرير البرنامج. 

  بللطال  ستبيان موجهإ •
وجهات التوظيف  

واملؤسسات املعنية في  

تقييم البرامج 
 . كاديمية األ

 خطة تطوير وتحديث •

 .    البرامج واملناهج

عقد ورش عمل على   •
 مستوى الكليات. 

 

مكتب ضمان   •

 الجودة بالجامعة

قسام الجودة أ •

 بالكليات.

مركز التدريب  •

 والتطوير

 .بالجامعة 

    

  حوافز   تقديم •

لألقسام  تشجيعية 
نتائج  تحقق  التي 

تقييم  في  متميزة 

األكاديمي  برنامجها 

 على مستوى الجامعة 

 . تكريم األقسام املتميزة •

اإل  • البيانات زيادة  بقواعد  شتراك 
الثمن  العاملية    مدفوعة 

 واملجانية.

العلمية  • األقسام  تحفيز 

وذلك بمنحهم تعويضات 

 مناسبة ومكافآت مالية. 

دراسة متطلبات التدريب  •

البرامج لجميع   امليداني 

 كاديمية. األ

ون  ئوكيل الش •

 العلمية بالجامعة

 عمداء الكليات  •

رؤساء األقسام   •

 بالكليات 

 

مكتب ضمان   •

 الجودة

 بالجامعة

    

نظام   • تطبيق  تعزيز 
الذاتي  التقييم 

األ كاديمية  للبرامج 

تقارير   وإعداد 
الذاتي   التقييم

 
ً
 . سنويا

نتائج تحليل التقييم الذاتي  •

 . كاديمية بالكلياتللبرامج األ

توفير البيانات الالزمة واملناسبة   •
 .البرامج لتحديث

دراسة متطلبات التدريب  . •

 امليداني لجميع البرامج

 كاديمية. األ

الش • ون  ئوكيل 

 العلمية بالجامعة

ضمان   • مكتب 
 بالجامعة الجودة

رؤساء   •
أقسام 

الجودة 

 بالكليات 
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 )تطوير العملية التعليمية )املناهج والبرامج الدراسية(  خطة إدارة املخاطر  1.2.3

ستراتيجي إل الهدف ا ملخاطر املحتملةا   
 معدل الخطورة 

 إجراءات التعامل مع املخاطر املحتملة 
 درجة الحدوث  مقدار الخطورة 

تطوير العملية التعليمية  

)املناهج والبرامج  

 التعليمية( 

األ للبرامج  الذاتي  التقييم  نظام  تطبيق  كاديمية  عدم 

نقص  سنويا في  يتسبب  واملناسبة    مما  الالزمة  البيانات 

 . لتحديث البرامج

 متوسطة  متوسطة 

o   رؤساء بتقديم  أمتابعة  بالكليات  الجودة  قسام 

سنوية الجودة  إو   تقارير  ضمان  ملكتب  حالتها 

 بالجامعة. 

o   الجودة مكتب ضمان  قبل  من  تقديم ورش عمل 

 بالجامعة. 

o   التدريس بالجامعة السادة أعضاء هيئة  مقاومة بعض 

 لفكرة تطوير وتحديث املناهج الدراسية. 
 متوسطة  عالية

o   فرق مستوى  عمل  تكوين  على  بالكليات 

والتحديث   التطوير  عملية  ملتابعة  األقسام 

مكتب   قبل  من  الجودة  ومتابعتها  ضمان 

 . بالجامعة

 

o   لتقديم بالجامعة  اإلدارات  بعض  من  التنفيذ  مقاومة 

 حوافز لألقسام التي حققت نتائج متميزة.
 متوسطة  عالية

o   والحوافز باملكافأت  ميزانية خاصة  تخصيص 

 تخصص من موارد الجامعة. 
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 البنيـــــة التحتيـــــــة  وتحسين  تطوير   3.3

الهدف  

ستراتيجي اإل   
 مؤشرات األداء اإلجراءات التنفيذية)املبادرات(  األهداف الفرعية 

 الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ  مسؤولية التنفيذ 

22/23 مساندة  أساسية   23/24  24/25  25/26  

ت
شآ

رة املن حتية وإدا
سين البنية الت

ح
طوير وت

 ت

البنية التحتية  تطوير 

تصاالت وتكنولوجيا لإل

 املعلومات 

 

التحديث والتوسع   و التطوير  •

املستمر للبنية التحتية التقنية  

 والتكنولوجية للجامعة . 

تصاالت يغطي جميع إللصحن  توفير  •

اإلدارات التابعة   و املراكز  الكليات و

 للجامعة داخل مدينة سبها . 

ستكمال قواعد البيانات  إ •

وتوفير املعدات واألجهزة 

 لدعم األداء املؤسس ي. 

مركز تقنية  

 املعلومات 

مشروع التطوير 

 املعلوماتي 

    

 

صيانة كليات الجامعة  

مباني   - )مبنى املكتبة

مبنى   - القاعات الدراسية

املرافق -املختبرات العلمية

الرياضية( وتحديث قاعدة 

بيانات اإلسكان الطالبي 

التقنيات الفنية.بأحدث   

 

تصنيف  تطوير أساليب التعاقد و •

ستشاريين وتقييم  املقاولين واإل 

العطاءات الخاصة بصيانة الكليات  

أفضل الجامعة وفق بواملرافق 

 املمارسات. 

املراجعة املستمرة ملخططات املباني   •

الجامعية القائمة ومواءمتها للحاجات 

املتجددة لألقسام والتخصصات  

 املختلفة .العلمية 

إعادة تصميم مداخل  •

 الجامعة وممراتها. 

قاعات أعمال ذكية،   بناء •

األعمال،  اتومكاتب لحاضن

 وقاعات محكمة تدريبية .

تأهيل املدرجات والقاعات  •

الرئيسية والقاعات الفرعية 

في الكليات وتزويدها 

بالتقنيات التدريسية 

 املناسبة. 

 

 

إدارة املشروعات  

 بالجامعة

العطاءاتلجنة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املكتب القانوني

 

 

 

 

 

 

 

مركز تقنية   •

 املعلومات 
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تأسيس مكتبات متخصصة   •

علوم  –هندسية  –)طبية 

 علوم إنسانية (،  –أساسية 

تسهيل لوضع بنية تحتية  •

البحث العلمي لطالب  

الدراسات العليا وتوفير كافة  

 املراجع التي يحتاجونها،

جتماعات إتأسيس قاعات   •

 كبيرة وواسعة. 

لكترونية  إتأسيس مكتبة  •

 مزودة بتقنيات عصرية . 

إدارة املشروعات  

 بالجامعة

مركز البحوث   •

 واالستشارات 

صيانة شبكة التغذية  

 الكهربائية للجامعة

متابعة التواصل بشركة الكهرباء   •

لصيانة الشبكة الحالية  وإصالح  

 املعدات التي تتوفر بشركة الكهرباء  

 توريد مولدات جديدة .. •

الحالية   • الشبكة  صيانة 

 وجلب مولدات جديدة، 

املعدات   • وإصالح  صيانة 

 والتجهيزات الكهربائية. 

 

 الكاتب العام 

إدارة املشروعات  

 بالجامعة 

 

 مكتب الخدمات

    

تأهيل الخدمات الصحية 

 في الجامعة

صحية بكل كلية ،  وحدةستحداث إ •

وصيدلية صغيرة باملراكز واإلدارات  

 التابعة للجامعة .

في جميع   تأهيل دورات املياه •

  مياه ستحداث دوراتإالكليات و 

 جديدة كافية.

رعاية صحية   وحدات  توفير •

 داخل مرافق الجامعة 

وكيل الشئون  

 العلمية

 /  كلية الطب

إدارة الصحة  

 والسالمة املهنية 
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ستثمار مركز  إتأهيل و 

ستشارات البحوث واإل   

تنشيط وحدة دراسة الجدوى   •

للمشاريع التي ترغب الجهات العامة  

 ستحداثها . إخاصة وال

دسين مختصين في املجال نقل مهن •

ستفادة من خدماتهم املدني لإل 

 ستثمارية في مجال عملهم .اإل 

في تطوير   ستثمار املركز إ •

العملية البحثية وتأمين  

موارد مالية إضافية  

 للجامعة.

 

 رئيس الجامعة

 الكاتب العام 

 

مكتب املوارد  

 الذاتية

    

تحديث وتطوير البنية 

التحتية )مباني وأثاث 

الزيادة  ومطاعم) ملواجهة 

 املستمرة في أعداد الطلبة. 

 

تنفيذ لالتعاقد مع مستثمرين  •

ونات التنفيذية الصادرة عن  ذاإل 

  قاهيلوزارة وإنشاء مشاريع امل ا

الطالبية ومكاتب الخدمات امللحقة بها 

. 

إعادة تأهيل مباني الجامعة ومرافقها   •

املختلفة لتتناسب مع احتياجات 

حتياجات وي اإلعاقات واإل الطلبة ذ

 الخاصة . 

املوجودة   قاهيإعادة تأهيل امل •

الجامعة،   ومطاعم 

عوائد  اإل  من   مقاهي ستفادة 

في إحداث  و  الجامعة  مطاعم 

 ومطاعم جديدة.  مقاهي

 

 

 الكاتب العام 

إدارة املشروعات  

 بالجامعة

 

 

وارد  مكتب امل

 الذاتية بالجامعة

    

تحسين خدمات النظافة 

مين حاجة  أبالجامعة وت

. الجامعة من املياه  

 

شراء خدمات النظافة عن طريق   •

قطاع الخاص والحصول التعاقد مع ال 

لمضخات والخزانات لعلى صيانات 

 املركزية . 

صيانة شبكات الصرف الصحي   •

 بالكليات وتجديدها .

إعادة تأهيل الشبكة   •

الخاصة بمياه الشرب 

والصرف الصحي، صيانة  

املضخات والخزانات 

 . املركزية

 

 رئيس الجامعة

 

 الكاتب العام 
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 إنشاء مطبعة للجامعة

ورفع  • املطبعة  إنشاء  موقع  تحديد 

اإلنشائية    والخرائط   املساحة  

 والخطة الزمنية للتنفيذ . 

 

األجهزة  إ • وتوفير  ستحداث 

العادية   للطباعة  والطابعات 

وأحجام  و  بقياسات  الطباعة 

 مختلفة .

 

 رئيس الجامعة 

 

وكيل الشئون  

 العلمية

املطبوعات   إدارة 

 والنشر  

    

 

تحسين الحدائق العامة 

 املوجودة بالكليات

حات والفضاءات اعتناء باملساإل  •

والخارجية التي تحفز   الداخلية

يجابي بين هيئة  جتماعي اإل التفاعل اإل 

 التدريس واملوظفين والطالب .

الواقع  • وتطوير  تحديث 

تطوير  للحدائق،  الحالي 

بإ بيت ستاملشتل  حداث 

بالستيكية،   بيوت  زجاجي، 

وزيادة   رذاذ..  ري  شبكة 

 مساحته إن أمكن . 

املسطحات   • جميع  تشجير 

 املوجودة في الجامعة.

 

 

إدارة املشروعات  

 بالجامعة

 

العام      الكاتب 

 بالجامعة 

 مكتب الخدمات

    

 

تطوير مشروع للطاقة 

 البديلة )الشمسية(. 

يتم إلنشاء املشروع بحيث  وضع خطة   •

 تنفيذها على مراحل . 

أحد • مع  الشركات   ىالتعاقد 

 .  .املتخصصة في مجال الطاقة البديلة

توليد • محطات  الكهرباء    بناء 

الشمسية  الطاقة  من 

األكاديمي باإل  بالكادر  ستعانة 

 والفني والطالب في الجامعة،

مل • معالجة  محطة  ياه  إنشاء 

الجامعة  في  الصحي  الصرف 

 ستفادة منها. واإل 

 

إدارة املشروعات  

 بالجامعة

 

 كلية الهندسة  

  الطاقاتقسم 

 املتجددة 
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 ( تطوير وتحسين البنية التحتية وإدارة املنشآت ) خطة إدارة املخاطر   1.3.3

 

إلستراتيجي الهدف ا ملخاطر املحتملةا   

 معدل الخطورة 

 إجراءات التعامل مع املخاطر املحتملة
 مقدار الخطورة 

درجة 

 الحدوث 

ير وتحسين البنية  تطو 

  املنشآت التحتية وإدارة 

ث العلمي واالبتكار وفقا  
 ألولويات التنمية االرتقاء 

o  ستكمال  امليزانيات الضرورية والكافية إل  عدم صرف

 املباني وصيانتها وتحديث القديم منها . 
 عالية متوسطة 

o  عتماد على الذات  التوجه لإلسثتمار الجامعي واإل

 الحلول لذلك . ووضع 

o   إعالن حالة القوة القاهرة باملدينة ونشوب النزاعات

 . القبلية والسياسية
 متوسطة  متوسطة 

o تحاذ اإلجراءات التي  إود و الحفاظ على املوج

 .تكفل حماية مؤسسات الجامعة 

 

o   والتي عليها  املتنازع  املباني  بملكية  الجهات  مطالبة 

   .تشغلها الجامعة
 عالية متوسطة 

o  الجامعة إلى حل النزاع حول ملكية هذه  سعى

 املباني وتثبت حقها في امللكية . 

o   فصل الكليات الواقعة خارج مدينة سبها كلية ) اآلداب

 عالية عالية والعلوم أوباري، التربية الغريفة ، التربية غات ( 
o   وضع خطة لسد الفراغ ومواجهة العجز الذي

  . يتركه  فصل هذه الكليات
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 تطوير و تفعيل دور الجامعة في خدمة املجتمع وتنمية البيئة    4.3

الهدف  

 االستراتيجي 
 األهداف الفرعية 

اإلجراءات  

 التنفيذية)املبادرات( 
 مؤشرات األداء

 الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ  مسؤولية التنفيذ 

22/23 مساندة  أساسية   23/24  24/25  25/26  

البيئة وتنمية  
تفعيل دور الجامعة في 

خدمة املجتمع
و 

ت 
نمية البيئة 

 

ل  التعزيز صورة الجامعة من خ

زيادة التفاعل مع املجتمع 

ي املحل  

دور الجامعة في تقديم   إستمرار •
 .الخدمات للمجتمع املحلي

مع قطاعات زيادة التواصل  •

ل  ال املجتمع املختلفة من خ

تنظيم اللقاءات الدورية 
العمل داخل  والندوات وورش 

 .الجامعة وخارجها

ستفادة املجتمع  إزيادة إمكانية  •
املحلي من مرافق الجامعة  

 .املختلفة

تعزيز مساهمة الجامعة في  •

املبادرات املجتمعية والبرامج  
 . التطوعية على كافة املستويات

اسات التي عدد الدر  •

أجريت للتعرف على  

التي  املجتمعية تال شكامل
 .حلها ساهمت الجامعة في

 .عدد اللقاءات الدورية •

مدى تواصل الخريجين    •

 .مع الجامعة

 اناتيستبال نتائج تحليل ا   •

عدد النشاطات املجتمعية  •

التي  تستخدم مرافق 

 .الجامعة

 رئيس الجامعة

مركز خدمة  

ةاملجتمع والبيئ  

 الكليات.  •

مركز البحوث   •

 ستشارات إل وا

مكتب التعاون   •

 الدولي 

مركز التطوير   •

 املعلوماتي 
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دعم الخدمات التي تقدمها 

 .الجامعة للمجتمع، وتطويرها

دارات/ أقسام إدارية  إإنشاء  •
لشئون خدمة املجتمع وتنمية  

 البيئة على مستوى الكليات 

تعزيز مساهمة الجامعة في رفع    •

مستوى أداء املؤسسات  

ل تو القليمية من خالاملحلية وإ

فير خدمات تدريبية متنوعة  

 . ومتميزة 

التوسع في تقديم خدمات    •
ستشارات إل التدريب وا

نتاجية والخدمية إل للقطاعات ا

 . قليميةاإلاملحلية و 

ستشارية إتقديم خدمات  •

وتدريبية متميزة ملؤسسات  

املجتمع التي يتواجد بها خريجو  

 .الجامعة

مع    تشجيع التواصل املستمر  •

مؤسسات املجتمع بهدف إيجاد  

 .فرص عمل للخريجين 

دارة القسم ال قرار انشاء إ •

داري موضحا بها  إل ا

نشطة ألهداف واأل ا
والتبعية بحيث تشتمل  

نشطة على دراسة  ألا

حتياجات املجتمعية إل ا
ووضع الخطة السنوية  

لخدمة املجتمع وتنمية  

 . البيئة وتنفيذها

عدد مؤسسات املجتمع   •
 . واصل معهاالتي يتم الت

عدد املبادرات والبرامج    •

التطوعية التي يتم  

 .تنفيذها

عدد فرص العمل التي تم  •

 .يجادها للخريجين إ

 رئيس الجامعة •

مركز خدمة    •

 .املجتمع والبيئة

 لكليات ا •

مركز البحوث   •

 ستشارات. ال وا

مكتب التعاون   •

 .الدولي

    

ا البحوث  كاديمية  ألربط 

و بم والبيئة  املجتمع  شاكل 

بيئية إتحويلها   مشاريع  لى 
 .واقعية

املجتمع  إدراسة   • حتياجات 

الخدمات  من  املحيط 

قدم التي  والبيئية  ها تاملجتمعية 

 .لها الجامعة والكليات التابعة

 دوات جمع البيانات أ •

 نتائج الدراسة   •

 .تقرير بالدراسة معتمد •

 رئيس الجامعة •

مركز خدمة    •

 .والبيئةاملجتمع 

مركز البحوث  

 واإلستشارات 
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املجتمع   لخدمة  خطط  تطوير 

 .وتنمية البيئة

عتماد الخطة السنوية  إوضع و  •

دمة املجتمع وتنمية  لبرامج خ

حتياجات إل البيئة طبقا 

 .املجتمع

طراف  أل ا ى قياس رض   •

املجتمعية ووضع وتفعيل 
 . جراءات التصحيحيةإل ا

خدمة لالخطة السنوية  •
املجتمع وتنمية البيئة  

معتمدة على مستوى 

 الجامعة والكليات التابعة

 لها. 

  من نماذجو  أدوات قياس. •

 ى. بانات الرض است

 ى نتائج قياس الرض  •

 .والتطور املقترحة

 .التعزيز  أنشطة •

القرارات املرتبطة بتنفيذ  •

 .أنشطة التطور والتعزيز

 رئيس الجامعة •

خدمة  • مركز 

 .املجتمع والبيئة

البحوث  مركز 

 ستشارات إل وا
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 )تطوير و تفعيل دور الجامعة في خدمة املجتمع وتنمية البيئة(  خطة إدارة املخاطر    1.4.3

الستراتيجي الهدف ا ملخاطر املحتملةا   
 معدل الخطورة 

 إجراءات التعامل مع املخاطر املحتملة
 درجة الحدوث  مقدار الخطورة 

العلمي  االرتقاء بالبحث 
واالبتكار وفقا ألولويات  

 التنمية االرتقاء 

o متوسطة  متوسطة  .لعامليورها امكانة الجامعة وظه 

o  قـات العامــةالم الجامعـي والعتعلي تطويـر كفـاءة ال.  

o تعزيز الترتيب والتصنيف. 

o  نجازاتإل إبراز النمو النوعي ل . 

o  عالية متوسطة  ع املجتمالفجوة بين تطلعات املجتمع املحلي وأداء خدمة 

o  ثر املجتمعي والتنموي للجامعةألتقييم ا. 

o  ستثمار مرافق الجامعة للمجتمعإتحسين. 

o املشاكل والق املجتمع وتحديد  دراسة  تهم  التي  ضايا 

 .ولويات بالتواصل معهأل ا

o قطا مع  التواصل  والخدمات  ضعف  املختلفة  املجتمع  عات 

 .ملؤسسات املجتمعستشارية و التدريبية املقدمة  إل ا
 عالية متوسطة 

o   القطاعات عن  بيانات  توفر  عدم  سبب  تحديد 

وتوجيه   العاملستهدفة  تقارير  ال ذوي  بتقديم  قة 

 .مفصلة وإعداد مقترحات وحلول تنفيذية ملعالجتها

o بناء برامج نوعية للشراكة.  

o ستشاري للجامعةإل تعزيز الدور ا. 
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 ولويات التنمية  واإلبتكار وفقا أل اإلرتقاء بالبحث العلمي     5.3

الهدف  

ستراتيجي اإل   
 األهداف الفرعية 

اإلجراءات  

 التنفيذية)املبادرات( 
 مؤشرات األداء

 الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ  مسؤولية التنفيذ 

22/23 مساندة  أساسية   23/24  24/25  25/26  

ث  
ح
رتقاء بالب اال

ث 
ح
رتقاء بالب اال

العلمي واإل 
ت التنمية 

بتكار وفقا ألولويا
 

تخصيص ميزانية لدعم وتمويل 

البحث العلمي بما يضمن خلق 

بيئة مشجعة للقيام بالبحوث  

 العلمية. 

 رفع ميزانية دعم البحوث. •

تعزيز الشراكات البحثية   •

 .ذات العائد املادي

فاق السنوي على  نمعدل اإل  •

جمالي  إالبحث العلمي من 

 للجامعة.امليزانية التشغيلية 

نسبة عدد البحوث املدعومة   •

جمالي البحوث املنفذة في  إمن 

 الجامعة.

رئيس الجامعة 

وكيل الشؤون  

 العلمية 

مركز البحوث  

ستشارات واإل   

مكتب الدراسات 

لعلياا  

    

تطوير البحث العلمي وتعزيز  

 أ
ً
  خالقياته كما

ً
. ونوعا  

 . البحثي التميز  دعم جوائز •

اإل  • معدل  ستشهادات زيادة 

 . البحثية 

محلية   • بحثية  بناء شراكات 

 . ودولية 

بيانات  اإل  • بقواعد  شتراك 

العل املصنفة  الدوريات  مية 

القياسية    واملواصفات 

والتصميمية   الفنية 

 . العاملية

معدل البحوث املحكمة  •

املنشورة في مجاالت العلوم  

 والتقنية. 

عدد ما نشر من بحوث في  •

جالت علمية محكمة في  م

جمالي  إلى إالعام نسبة 

 عضاء هيئة التدريس.أ

عضاء هيئة التدريس أة نسب •

قل بحث  ين لديهم على األذال

 واحد منشور في السنة.

معدل املشاركات في   •

املؤتمرات العلمية املحلية  

 .والدولية

ون  ئوكيل الش

العلمية 

  بالجامعة

مركز البحوث  

ستشارات واإل   
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ستكشاف ورعاية املوهوبين  إ

ختراعإل بتكار وبراءات اإل ودعم ا  

بتكرين  رعاية املوهوبين وامل •
براءات   و  بتكار إل ودعم ا

 ع.خترااإل 

بحاث واملشاريع  أل دعم ا •

العلمية الهادفة لتحقيق  

ختراع وتحسين  إل براءات ا

فرص الحصول على تمويل  

 . لدعم املشروعات البحثية

ا • دعم  برامج  بحاث  أل عدد 
التخرج  أبية  ال الط مشاريع  و 

 . املميزة

ا • براءات  املسجلة  إل عدد  ختراع 
 .التسجيل قيدو 

في  ال الطعدد    • املشاركين  ب 

 .العلمية نشطةاملسابقات واأل

ون  ئوكيل الش

  العلمية بالجامعة

مركز البحوث  

ستشارات إل وا  

مركز الريادة  

 واإلبتكار

    

توجيه البحث العلمي وفقا 

ولويات التنموية وربط  أل ل
شاكل املجتمع  البحوث بم

لى مشاريع  إوالبيئة و تحويلها 

ة. بيئية واقعي  

توجيه الدعم نحو البحوث  •
ل دراسة  الخالتنموية من 

ويات البحثية للجامعة ولاأل 

 .واملجتمع

مية  لماد سياسة عإعت •

فعالة للجامعة لزيادة  

التفاعل مع  الوعي بأنشطة 

 .املجتمع والبيئة

املنفذة  • البحوث  مشاريع  عدد 
 .لخدمة وتنمية املجتمع

ستشارات التي إل عدد البحوث وا •

املؤسسات    تستفادإ منها 

 . نتاجية باملجتمعإل ا

التدريس    • هيئة  أعضاء  عدد 

اللجان  املشا عضوية  في  ركين 

 .قليمية والدوليةإلاملحلية وا

ر ئيس الجامعة  

ون  ئوكيل الش

 العلمية بالجامعة

مركز البحوث  

ستشارات إل وا  

    

 

دعم وتطوير وتحسين كفاءة  

 املراكز البحثية بالجامعة 

الخ • التي تحسين  دمات 
البحوث  مراكز  تقدمها 

 .عضاء هيئة التدريسأل 

دعم  الت • في  نشطة  األوسع 

التمويل  حيث  من  البحثية 
 . واملرافق والتجهيز 

األ  • يحتوفر  التي  تاجها  جهزة 
 .الباحث في الجامعة

ا • املنجزة أل نسبة  العلمية  بحاث 

 
ً
  .من قبل املراكز البحثية سنويا

قبل   • من  الرض ى  معدل  قياس 
 .املجتمع ومنتسبي الجامعة

ون  ئلشوكيل ا

 العلمية 

 عمداء الكليات 

قسام  األرؤساء 

 بالكليات 
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تفعيل تبادل الخبرات في مجال  

 
ً
. ودولي البحث العلمي محليا

ً
ا  

الحصول  إ • معايير  ستيفاء 

على منح بحثية من الجهات  

 .الوطنية الداعمة 

بيانات  إل ا • بقواعد  شتراك 
املصنفة   العلمية  الدوريات 

القياسية   واملواصفات 

والتصميمية   الفنية 
 . العاملية

ا • مع إلعدد  املبرمة  تفاقيات 

مجال   في  الخارجية  الجهات 
 .البحث العلمي 

والط  • البحاث  تبادل  ب  ال نسبة 

 
ً
. ودولي محليا

ً
 ا

رئيس الجامعة 

مكتب التعاون  

 الدولي 

ون  ئوكيل الش

 العلمية للجامعة 

مركز البحوث  

ستشارات إل وا  
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 ( ولويات التنميةاإلرتقاء بالبحث العلمي واإلبتكار وفقا أل ) خطة إدارة املخاطر    1.5.3

إلستراتيجي الهدف ا ملخاطر املحتملةا   
 معدل الخطورة 

 إجراءات التعامل مع املخاطر املحتملة
 درجة الحدوث  مقدار الخطورة 

اإلرتقاء بالبحث العلمي   اا

واإلبتكار وفقا ألولويات  

 التنمية 

o   للمراكز  إعدم التحتية  والبنية  التطوير  مشروعات  ستكمال 

 ة. كترونياإللالبحثية بما فيها 

o  بداعإل ا في تهيئة بيئة محفزة لتحقيق التميز و  التأخر . 

o كاديمي  ألبداع اإل زم لتحقيق التميز واال عدم توفير الدعم املالي ال

 .البخاصة دعم مشاريع الط

 عالية  متوسطة 

o املط املبالغ  رصد  من  التحتية  التأكد  البنية  لتطوير  لوبة 

 .لكترونيةإلللمراكز البحثية بما فيها ا

o  ا الخدمات  تطوير  سياسات  مع إلمراجعة  لكترونية 

 . تخاذ إجراءات التحسين إ قة والجهات ذات العال

o  اإ في  تغيير  تسبإل جراء  التي  إستكمال  دارات  عدم  في  بت 

 املشروعات. 

o   البحثية  إضعف املهارات  عند ستخدام  والتطبيقية  النظرية 

 .بعض أعضاء هيئة التدريس

o البحث  ال  التشخيص ربط  يمكن  التي  املجتمع  ملشاكل  خاطئ 

 .جل حلهاأالعلمي بها من 

o   لعلمي التطبيقي  اعدم وجود رؤية واضحة لكيفية توجيه البحث

 .لخدمة املجتمع عند بعض الكليات

 عالية  ضعيفة 

o  و إحصائية  برامج  إحصائية  عتماد  إوضع  مشروعات 

 . تخاذ القرار املناسبإجل أزمة من لال لتوفير املعلومات ا

o   تنفيذ برامج تدريبية لكافة أعضاء هيئة التدريس بهدف

 . تنمية مهاراتهم البحثية النظرية والتطبيقية

o    وتحديد املجتمع  تهم  التي  والقضايا  املشاكل  دراسة 

 .ولويات البحثية بالتواصل معهأل ا

o مسبق  عداد  إ بشكل  العلمي  البحث  أداء  لتقييم  آلية 

 . ودقيق

o   تو أتأخر عدم  اقو  الجهات  إليع  مع  الشراكات  وبناء  تفاقيات 

 . املستفيدة محليا وعامليا

o ال املستهدفة  الجهات  ومعلومات  بيانات  كفاية  لبناء  ال عدم  زمة 

 .كاتاالشر 

o صين في مجال التسويقتعدم وجود مخ. 

 عالية  ضعيفة 

o   الشراكات بناء  عدم  سبب  عن أتحديد  بيانات  توفر  و 

ذوي   وتوجيه  معها  الشراكات  بناء  املستهدف  الجهات 

قة بتقديم تقارير مفصلة وإعداد مقترحات وحلول  الالع

 .تنفيذية ملعالجتها

o ق أعلى يحقلتستعانة بمتخصصين في مجال التسويق إل ا

 .عائد مقارنة بما يتم دفعه
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 السعي إل    6.3
 
  عتماد الجامعة محليا

 
 وتطبيق معايير الجودة.  ودوليا

الهدف  

 االستراتيجي 
 األهداف الفرعية 

اإلجراءات  

 التنفيذية)املبادرات( 
 مؤشرات األداء

 الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ  مسؤولية التنفيذ 

22/23 مساندة  أساسية   23/24  24/25  25/26  

سعي إل 
ال

عتماد
 

حليا  
الجامعة م

  
ودوليا  
 

ق معايير الجودة
طبي

وت
 

 نشر ثقافة الجودة 
  يوضع جدول زمنى فصل •

وسنوي لتنفيذ املحاضرات  

 .وورش العمل

عدد ورش العمل واملحاضرات  •

 
ً
 لنشر ثقافة الجودة .   فصليا

 نسبة الكليات التي عملت •

ستبانات لتطبيق معايير  باإل 

 الجودة . 

مكتب ضمان  

 الجودة بالجامعة

وكيل الشئون  

 العلمية بالجامعة 

    

السعي لإلعتماد املؤسس ي  

  املحلي والدولي  

جراءات التقدم إمتابعة  •

 . عتمادلإل 

تابعة ومراجعة مستندات م •

 . عتمادالتقدم لإل 

دقيق الداخلي   جراء التإ •

 . داءومتابعة مؤشرات األ 

نسبة الكليات املتقدمة  •

 لإلعتماد املؤسس ي املحلى. 

نسبة الكليات التي تم  •

 عتمادها . إ

نسبة الكليات التي تسعى   •

 لإلعتماد املؤسس ي املحلى

 .الدولىو 

معدل املشاركات  في املؤتمرات  •

 .العلمية املحلية والدولية

مكتب ضمان  

الجودة 

 بالجامعة

وكيل الشئون  

 العلمية بالجامعة 
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السعي لإلعتماد املؤسس ي  

 املحلي والدولي 

مراجعة مدى جاهزية  •

 البرامج لالعتماد . 

مراجعة الدراسات الذاتية  •

 للبرامج.

مراجعة توصيف املقررات   •

. 

راجعة توصيف البرنامج  م •

 عتماد.  املتقدم لإل 

مراجعة التقرير السنوي   •

 .والفصلي للبرنامج

مراجعة نسب تطبيق  •

معايير الجودة املحلية  

 والدولية.  

نسبة البرامج املتقدمة   •

 لإلعتماد . 

نجاز البرامج ملتطلبات  إنسبة  •

 عتماد . اإل 

 نسبة البرامج املعتمدة محليا.  •

 نسبة البرامج املعتمدة دوليا.  •

 

مكتب ضمان  

 الجودة بالجامعة

الش • ون  ئوكيل 

العلمية 

 بالجامعة.

الش • ون  ئوكالء 

العلمية 

 بالكليات.

    

 تطبيق معايير الجودة 

متابعة أداء الكليات ومدى   •

تحقيق متطلبات الجودة  

 بها .  

متابعة نسب العمل   •

ستبانات لتقييم باإل 

 وتقويم العملية التعليمية.  

ستبانات متابعة تحليل اإل  •

 لغرض التحسين والتطوير  

ات الالزمة جراء املراجعإ •

والتوصيفات للخطط 

 دلة.  واأل 

لكليات التي لديها رؤية  نسبة ا •

هداف معتمدة  أورسالة و 

 ومعلنة. 

نسبة الكليات التي لديها  •

 توصيف لبرامجها ومقرراتها.  

جرت  أي نسبة الكليات الت •

 
ً
 . دراسات ذاتية سابقا

الكليات التي لديها نسبة  •

 ستراتيجية معتمدة. إخطط 

ضمان    مكتب

 الجودة بالجامعة

ون  ئالشوكيل   •

العلمية 

 بالجامعة.

الش • ون  ئوكالء 

العلمية 

 بالكليات 

أقسام   • رؤساء 

الجودة 

 بالكليات 
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 السعي إل خطة إدارة املخاطر )   1.6.3
 
   عتماد الجامعة محليا

 
 وتطبيق معايير الجودة( ودوليا

إلستراتيجي الهدف ا ملخاطر املحتملةا   
 معدل الخطورة 

املحتملةإجراءات التعامل مع املخاطر   
 درجة الحدوث  مقدار الخطورة 

عتماد  السعي إل 

 
ً
  الجامعة محليا

ً
  ودوليا

 وتطبيق معايير الجودة 

o  عتماد.  عدم قناعة بعض املسؤولين بمفهوم الجودة واإل 

o   عزوف املوظفين وأعضاء هيئة التدريس عن املشاركة في

 لجان الجودة بالكليات. 

o    توصيف نماذج  تعبئة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  تقصير 

 املقررات بالصورة الصحيحة.

 متوسطة  ضعيفة 

o  تكثيف ورش العمل واملحاضرات للتعريف   تعزيز و

عتماد بالكليات واملراكز  بمفهوم الجودة ومتطلبات اإل 

 دارات.اإل  و

o  العمل على تحفيز العاملين بمجال الجودة ومكافأتهم

 
ً
.   ماديا

ً
 ومعنويا

o  من  اإل الدقيقة  واملتابعة  و اإل شراف    قسام األدارات 

 ومكتب الجودة بالجامعة.

o رسال بيانات ومستندات وتقارير غير دقيقة ومنقوصة إ

 عتماد املؤسس ي املحلية والدولية.   لجهات اإل 

o  داء بعد الحصول على  عدم الحفاظ على مستوى األ

 عتماد املؤسس ي . اإل 

 متوسطة  متوسطة 

o   ضرورة املراجعة الداخلية من لجان مختصة

 عتماد املؤسس ي .  بمتطلبات اإل 

o  داء لإلعتماد  تشكيل لجان ملتابعة ومراجعة نسب األ

 املؤسس ي. 

o   . التأخر في التقديم لإلعتماد البرامجي املحلي 

o  عتماد البرامجي .نقص بعض متطلبات اإل 
 عالية   ضعيفة

o  البرامجي للكليات  الدفع بإتجاه التقدم لإلعتماد

عتماد املؤسس ي وفق خطة زمنية  املتحصلة على اإل 

 محكمة.  

o  اإل األ مخاطبة  لتوفير  العليا  الالزمة دارة  مكانات 

 عتماد البرامجي.لإل 
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 ربط الجامعة باملجتمع األكاديمي املحلي والدولي    7.3

 

الهدف  

ستراتيجي اإل   
 األهداف الفرعية 

اإلجراءات  

 التنفيذية)املبادرات( 
 مؤشرات األداء

 الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ  مسؤولية التنفيذ 

22/23 مساندة  أساسية   23/24  24/25  25/26  

ط الجامعة باملجتمع األكاديمي املحلي والدولي 
رب  

تفاقيات ومذكرات  متابعة اإل 

اهم املوقعة مع الجامعة  التف

ستفادة منها  لضمان اإل 

 وتفعيل جميع بنودها.

جتماعات دورية مع  إتنظيم  •

أقسام العالقات الثقافية  

وف على  بالكليات للوق

على  بناًء النشاطات التي تمت 

 تفاقيات. اإل

عدد النشاطات   •

والفعاليات التي يتم  

تنظيمها مع شركاء  

 الجامعة.

رئيس الجامعة  
مكتب التعاون  

   الدولي

قسام العالقات  أ

بالكليات الثقافية   

    

إدارة ومتابعة شؤون الطالب  

نبثقة عن  املبعوثين للخارج امل

تفاقيات الثنائية للجامعة  اإل

و املقدمة عن طريق البرامج أ

 التنافسية الدولية.

تحصلين على منح  متابعة امل •

عن  دراسية منبثقة 

تفاقيات، وطلب تقارير  اإل

 دورية من الجهات املانحة.

  منح عدد الحاصلين على  •

 على اتفاقية تعاون.   بناءً 

مكتب التعاون  

 الدولي 

اقسام العالقات  

 الثقافية بالكليات 
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التدريس أتمكين   هيئة  عضاء 

التدريب   فرص  من  واملوظفين 

التبادل   برامج  وفق  والدراسة 
مع  املوقعة  العليا  والدراسات 

 الجامعات واملؤسسات األخرى.

اإلعالن عن الفرص املتاحة  •

للجامعة وربطهم مع الجهات املانحة 
 مباشرة. 

منح    • على  الحاصلين  عدد 
من   تدريب  أو  دراسة 

هيئة   وأعضاء  املوظفين 

 التدريس. 

مكتب التعاون  
 الدولي

اقسام العالقات  
 الثقافية بالكليات 

    

م الدولية التواصل  املنظمات  ع 

اإل املوقعة  واملؤسسات  قليمية 
ال أجل  من  الجامعة  تنسيق  مع 

في  املشاركة  بخصوص  معها 

نشطة التي تخص الجامعة.األ  

بناء شبكة تواصل مع   •
هتمام املشترك،  اإل   الجهات ذات

بالغهم بشكل دوري حول إ و 
 نشاطات الجامعة.

التسويق حول قدرة  •

الجامعة على إقامة واستضافة  
النشاطات واالحداث التي تهم 

 شركاءها بشكل مستمر. 

فعاليات عدد املشاركين في  •

الجامعة من خارج 

 الجامعة.

الجامعة   رئيس 
التعاون   مكتب 
 الدولي

 

قسام العالقات  أ
 الثقافية بالكليات 
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 )ربط الجامعة باملجتمع األكاديمي املحلي والدولي(  خطة إدارة املخاطر    1.7.3

إلستراتيجي الهدف ا ملخاطر املحتملةا   
 معدل الخطورة 

التعامل مع املخاطر املحتملةإجراءات    
 درجة الحدوث  مقدار الخطورة 

ربط الجامعة باملجتمع  

 األكاديمي املحلي والدولي 

o  اإل لرسوم  الجامعة  اإل عدم سداد  لبعض  تحادات  شتراكات 

اإل  من  الحد  إلى  املؤتمرات  أدى  في  واملشاركة  ستفادة 

 واألنشطة الدولية. 

 عالية عالية

o  الوزارة لتوفير املخصصات الالزمة. التواصل مع 

o  محاولة الحصول على اعفاء ولو جزئي من االشتراكات

التي تعاني من   ليبيا مصنفة من الدول   ان 
ً
وخصوصا

منية واقتصادية تجعلها مؤهلة للحصول على  أمشاكل  

 مثل هذه اإلعفاءات.

o  تفاقيات املبرمة كتبادل  ستفادة التامة من اإل عدم اإل

 للظروف األمنية   الزوار   هيئة التدريس و أعضاء 
ً
نظرا

 قتصادية.واإل

 عالية عالية

o   التدريس هيئة  وأعضاء  الكليات  عمداء  وعي  زيادة 

اإل دراسة  ومحاولة  بضرورة  املتاحة  تفاقيات 

 ستفادة منها بقدر اإلمكان.اإل 

o   لتسهيل الجامعة  رئاسة  مع  ستقبال  إالتواصل 

تونس   مثل  املجاورة  الدول  من  الزوار  األساتذة 

وذلك لسهولة اإلجراءات ومصر  والجزائر والسودان  

 ملثل هذه الدول، وتقارب الظروف فيها.

o ستضافة مغتربين  إ  الوضع األمني الراهن مما يحد من إمكانية

 كانوا ط
ً
، أعضاء هيئة تدريس أو ضيوف من خارج  البسوآءا

 ليبيا 

 عالية عالية
o   على قنوات  األ التركيز  عبر  والنشاطات  حداث 

 لكترونية. تصال اإلاإل
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 ( تحسين وتطوير النظام اإلداري  ) 8.3
 

الهدف  

ستراتيج اإل 

 ي

 مؤشرات األداء اإلجراءات التنفيذية)املبادرات(  األهداف الفرعية 
 الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ  مسؤولية التنفيذ 

22/23 مساندة  أساسية   23/24  24/25  25/26  

ظام اإلداري 
طوير الن

سين وت
ح
 ت

 

o   الشفافية تعزيز 

وظيفي  ال   ىوالرض 

قيم املشاركة    وتطوير  

والوالء  اءواملس لة 

 . املؤسس ي

. 

تطوير نظام تقييم موضوعي ألداء  

 أعضاء الهيئة اإلدارية. 

 دراسة نظام التقييم الحالي .

نظام تقييم جديد وإتباع آلية  

 لتطبيقه . 

 الكاتب العام 
دارية  ون اإل ئالش

 بالجامعة

    

ملراجعة أداء وانجاز  تطوير نظام

 .دارية املختلفةالوحدات اإل 

تقارير دورية عن أداء  

 الوحدات األكاديمية واإلدارية 

دارية  ون اإل ئالش

 بالجامعة

ون  ئمكتب الش

دارية بالكليات اإل 

 واملراكز 

    

ات تطوير نظام لتقييم مستوى الخدم 

  ى املقدمة في املؤسسة ومستوى رض 

 . املتعاملين معها 

إعداد استبيانات وتحليها 

  وتحويلها لتقارير دورية

لتقويم مستوى الخدمات 

املتعاملين مع  ى ومستوى رض 

 املؤسسة. 

مكتب التخطيط  

 واملتابعة

مندوبي التخطيط   

بالكليات واملتابعة  

    

 
دارية  تشجيع مبادرات أعضاء الهيئة اإل 

 لتطوير العمل.

قتراحات التي يتم عدد اإل

 .
ً
 تنفيذها سنويا

 

 الكاتب العام 

مدراء اإلدارات  

  واملكاتب بالجامعة

 والكليات 
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اء بشكل دوري مع أعضاء الهيئة  لتقاإل

دارية لوضعهم في صورة خطط  اإل 

 .  املؤسسة

عدد اللقاءات التي يتم   

عقدها ألعضاء الهيئة  

.  اإلدارية  

 رئيس الجامعة
مكتب التخطيط  

 واملتابعة

    

تصال بين الهيئة  إفتح قنوات 

األكاديمية واإلدارية من ناحية واإلدارة 

 . العليا للمؤسسة من ناحية أخرى 

ستبيان لقياس مستوى  إ

العاملين عن قنوات  ى رض 

 تصال باإلدارة  العليا. اإل

الهيئة  املشاركة بين 

األكاديمية واإلدارية في عدد  

 اللقاءات والبرامج املشتركة .

 

وكيل لشئون  

 العلمية بالجامعة
 الكاتب العام 

    

 

 

رة املؤسسة وخلق  إبراز صو 

. سمعة متميزة لها  

 تطوير  الهيكل التنظيمي للمؤسسة . 

تقديم مقترحات لتطوير القوانين  ) 

والتي لها  التي تنظم الوظيفة  للوائحوا

.( عالقة بالتعليم العالي  

دراسة الهيكل التنظيمي الحالي 

دراسة القوانين للمؤسسة .)

وظيفة واللوائح التي تنظم ال

وإحالة املقترحات لجهات  

 . ( ختصاص في الدولةاإل 

إعداد تصور لهيكل جديد يتوافق  

مع املتغيرات البيئية الداخلية  

 والخارجية.

وكيل الشئون  

 معة العلمية بالجا 

ن  ئو مكتب الش

 القانونية

    

تنمية مهارات القيادات األكاديمية   

 واإلدارية العاملة في إدارة املؤسسة . 

دد ورش العمل والدورات ع

 .التدريبية

التدريب  ركزم

 بالجامعة

مركز خدمة املجتمع 

 والبيئة
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تقييم نعكاس نتائج إمدى 

القيادات األكاديمية   أداء

 واإلدارية. 

 

تطوير نظام فعال ملراجعة أداء كليات 

 املؤسسة وإداراتها ودوائرها ومراكزها. 

إعداد معايير للتأكد من  

تطوير تعليمات فاعلة 

ملراجعة األداء للكليات 

والوحدات األكاديمية 

 واإلدارية 

 الكاتب العام 
الشئون اإلدارية  

 بالجامعة

    

للكليات   ستشاريةإجالس تشكيل م

دارية  . األكاديمية والهيئات اإل   

جتماعات  إعدد محاضر 

 ستشارية .املجالس اإل 

عميد الكلية أو  

 مدير املركز

ون اإلدارية   ئالش

 كليات بال

    

)        سين خدمة الشبكة العنكبوتيةتح

نترنت( الالسلكية في املؤسسة. اإل   

نترنت تطوير خدمة اإل 

 الالسلكي.

مركز تقنية  

 املعلومات 

مشروع التطوير 

 املعلوماتي 

    

توظيف أنظمة إدارة  

 املعلومات في املؤسسة.

رفع مستوى التنسيق والتعاون  

املعلوماتي بين إدارة املؤسسة و  

 الوحدات اإلدارية .

تطوير  مستوى التنسيق 

بين إدارة   والتعاون املعلوماتي

دارية  املؤسسة  والوحدات اإل 

. 

مركز تقنية  

 املعلومات 

مشروع التطوير 

 املعلوماتي 

    

 

لكتروني بما يحقق طوير املوقع اإلت

 متطلبات العمل اإلداري. 

التقارير الدورية بما يقدمه 

تبادل  املوقع فيما يخص

 التطويرمشروع 

 املعلوماتي 

مركز تقنية  

 املعلومات 

مركز اإلعالم  

 الجامعي 
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املعلومات بين الوحدات  

 . دارية والتعليميةاإل 

  و تطوير نظام محوسب للصادر   

الوارد بين كليات املؤسسة وإداراتها  

 ومراكزها ومكاتبها . 

إعداد آليات لتطوير نظام  

الصادر والوارد بين كليات 

املؤسسة وإداراتها ومراكزها  

 ومكاتبها.

مكتب الشئون  

 اإلدارية بالجامعة 

الشئون اإلدارية  

 بالكليات واملراكز

    

لكترونية للمؤسسة  تطوير  البوابة اإل

 بشكل مستمر . 

إعداد معايير تطوير البوابة  

 . لكترونيةاإل

مشروع التطوير 

 املعلوماتي 

مركز تقنية  

 املعلومات 

    

حسين خدمة الشبكة العنكبوتية  ت

 الالسلكية في املؤسسة . نترنت( )اإل 

نترنت تطوير خدمة اإل 

 الالسلكي 

مركز تقنية  

 املعلومات 

مشروع التطوير 

 املعلوماتي 

    

تطوير األنظمة بما يتناسب  

مع مستجدات وزارة  

.العاليالتعليم   

دراسة الوضع الراهن لألنظمة  

 والتعليمات واإلجراءات وتطويرها .

قدرة األنظمة على التكيف مع 

 املستجدات .
 الكاتب العام 

مدراء املكاتب 

 واإلدارات 

    

مراجعة تطوير الوصف الوظيفي  

 . ات اإلدارية في املؤسسةلكافة الوحد

تحديد األهداف العامة 

والتفصيلية لكل وظيفة  

 وصياغتها بدقة . 

مهام رئيسية لكل  تحديد 

 وظيفة وصياغتها بدقة. 

مهارات ومؤهالت تحديد 

وظيفة وصياغتها  محددة لكل 

 بدقة .

مؤشرات تقييم األداء تحديد 

 لكل وظيفية وصياغتها بدقة . 

ون  ئمكتب الش

 اإلدارية بالجامعة 

وحدة املالكات  

 الوظيفية بالجامعة 

 

 

   



        ( يليةالتنفيذية ) مؤشرات األداء التشغالخطة 

 

67 
 

 (تحسين وتطوير النظام اإلداري خطة إدارة املخاطر للجامعة )  1.8.3

ملخاطر املحتملةا الهدف الفرعي   

 معدل الخطورة 

 إجراءات التعامل مع املخاطر املحتملة
 مقدار الخطورة 

درجة 

 الحدوث 

  ى تعزيز الشفافية والرض  

يم  ق  الوظيفي وتطوير  

لة والوالء  اءاملشاركة واملس

 املؤسس ي 

o عدم إلتزام بعض العاملين بتطبيق معايير الشفافية 

 
 عالية متوسطة 

o  . تنفيذ القوانين واللوائح التأديبية 

o   برامج التدريب لصقل وتطوير املوظفين ونشر  توفير

 ثقافة الشفافية والعمل بامليثاق األخالقي للجامعة . 

إبراز صورة املؤسسة  

 وخلق سمعة متميزة لها .

o ستحداث جامعات منافسة لجامعة سبها في املنطقة  إ

 الجنوبية . 

o   عدم وضع خطة للحد من ظاهرة التسرب الوظيفي

الكفاءات الوظيفية  للموظفين  ملنتسبي الجامعة من 

 وأعضاء هيئة التدريس .

o  ستحداث كليات  إ ضعف البنية التحتية والتوسع في

 جديدة .

o . ضعف مخرجات التعليم بشكل عام 

 عالية عالية

o .تطوير العمل في مجال خدمة املجتمع والبيئة 

o ستقطاب عناصر مختصة من املوارد البشرية  ذات  إ

 الكفاءات.

o وا املشاكل  البشرية  دراسة  باملوارد  املتعلقة  لقضايا 

 وخلق حافز قوي للمحافظة على الكفاءات .

o . تطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية 

 

 

توظيف أنظمة إدارة   

 املعلومات في املؤسسة 

o عالية   متوسطة   .ضعف األداء الوظيفي للعاملين على هذه املنظومات 

o والدورية ألداء العمل بجودة  ة  ئمتطوير املتابعة الدا

 وفعالية . 

o  ستعانة بالخبراء واملختصين في مجال التقنيات  اإل

   .الحديثة لنظام األرشفة

o   وضع دراسة متكاملة في مجال األرشفة من قبل

 .  املختصين 
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تطوير األنظمة بما   -4

يتناسب مع مستجدات وزارة  

 التعليم العالي.

o   نترنت التي  وأجهزة اإل عدم كفاية األجهزة واملعدات

 تساعد في إنجاز  هذه املهام . 

 
 عالية   متوسطة  

o   توفير وسائل بديلة في حالة عدم توفر األجهزة

 لكترونية البريدية وغيرها. كالتطبيقات اإل

o   توفير أجهزة توليد الكهرباء لجميع الكليات

واإلدارات ملواجهة الحاالت الطارئة بين الحين واألخر  

. 
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 احصائيات الطالب  

 بيانات اعداد الطالب     العام الجامعي 2021 \ 2022       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 العدد  مرحلة الدراسة   ر.م

 8555 املرحلة الجامعية   1

 1351 الدراسات العليا    2

للطالب بالجامعة  العدد اإلجمالي   9906 
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ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة سبــــــــــــــــــــــــــــــــجامع  

 بيانات اعداد الطالب  بكلية  الهندسة        العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام الفصل الدراس ي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 القسم  ر.م
 عدد الطالب 

 مالحظات  
 اناث  ذكور 

  28 178 القسم العام  1

  6 59 هندسة النفط والغاز  2

  7 53 الهندسة الكيميائية  3

  13 39 هندسة املواد والتاكل  4

  19 57 هندسة الطاقات املتجددة  5

01 ==  الهندسة املعمارية  6   

الفئات اجمالي   386 83  

  469 العدد اإلجمالي
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 بيانات اعداد الطالب بكلية  اللغات  العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام الفصل الدراس ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيانات اعداد الطالب بكلية  التقنية الطبية   العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام السنة الدراسية

 

 

 

 

 

 

 القسم  ر.م
 عدد الطالب 

 مالحظات  
 اناث  ذكور 

  164 30 قسم اللغة االنجليزية   1

  12 10 اللغة اإلفريقية   2

  24 5 اللغة الفرنسية   3

 45 200  

  245 العدد اإلجمالي

 القسم  ر.م
 عدد الطالب 

 مالحظات  
 اناث  ذكور 

   218 القسم العام   1

  218 العدد اإلجمالي
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 بيانات اعداد الطالب بكلية  العلوم     العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام الفصل الدراس ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 القسم  ر.م
 عدد الطالب 

 مالحظات  
 اناث  ذكور 

  16 190 الكيمياء   1

  211 28 علم النبات   2

  281 39 علم الحيوان   3

  44 32 الفيزياء   4

  32 6 الرياضيات   5

  43 10 االحصاء   6

  310 26 الثقنيات الحيوية   

  255 12 االحياء الدقيقة   

 343 1192  

  1535 العدد اإلجمالي
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 بيانات اعداد الطالب بكلية  طب االسنان   العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام السنة الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 القسم  ر.م
 عدد الطالب 

 مالحظات  
 اناث  ذكور 

  28 10 اعداد طب   1

  42 8 سنة اولي   2

  31 6 سنة ثانية   3

  20 5 سنة ثالثة   4

  22 2 سنة رابعة   5

  50 5   2021\ 2020سنة رابعة  6

  35 5 االمتياز   7

 41 228  

  269 العدد اإلجمالي



 2026ــ  2022الخطة استراتيجية              جامعة سبها 

- 6 - 
 

 

 بيانات اعداد الطالب بكلية  التجارة والعلوم السياسية  العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام الفصل الدراس ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 القسم  ر.م
 عدد الطالب 

 مالحظات  
 اناث  ذكور 

  135 العلوم السياسية   1

  290 املحاسبة   2

  148 التمويل واملصارف   3

  120 ادارة االعمال   4

  148 ادارة املوارد البشرية   5

  275 التخطيط االقتصادي   6

  1116 العدد اإلجمالي
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 بيانات اعداد الطالب بكلية  التمريض  العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام السنة الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم  ر.م
 عدد الطالب 

 مالحظات  
 اناث  ذكور 

  49 القسم العام / سنة اولي   1

  50 القسم العام / سنة ثانية  2

  14 قسم القبالة وحديثي الوالدة / سنة ثالثة   3

  12 قسم القبالة وحديثي الوالدة / سنة رابعة  4

  26 قسم التمريض العام /  سنة ثالثة  5

  12 قسم التمريض العام /  سنة رابعة 6

  163 العدد اإلجمالي
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 بيانات اعداد الطالب بكلية  التربية / الغريفة  العام الجامعي 2021  \ 2022      نظام الفصل الدراس ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 القسم ر.م
 عدد الطالب

 مالحظات 
 اناث ذكور 

  12 2 التربية االسالمية   1

  12 1 اللغة العربية   2

  75 -- التربية وعلم النفس ورياض االطفال   3

  58 7 علم االجتماع   4

  53 7 اللغة االنجليزية   5

  12 -- الجغرافيا   6

  4 2 التاريخ  7

  23 4 الرياضيات  8

  19 -- التاريخ الطبيعي  9

  13 6 الحاسوب  10

  20 -- الكيمياء  11

  1 -- الفيزياء   12

 29 302  

  331 العدد اإلجمالي 
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 بيانات اعداد الطالب بكلية  القانون  العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام السنة الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيانات اعداد الطالب بكلية  التربية / زويلة     العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام الفصل الدراس ي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم  ر.م
 عدد الطالب 

 مالحظات  
 اناث  ذكور 

  76 السنة االولي   1

  13 السنة الثانية  2

  13 السنة الثالثة   3

الرابعة السنة  4  28  

  121 العدد اإلجمالي

 القسم  ر.م
 عدد الطالب 

 مالحظات  
 اناث  ذكور 

  67 قسم الحاسوب   1

  37 اللغة االنجليزية   2

  11 األحياء   3

  10 الخدمة االجتماعية   4

  125 العدد اإلجمالي
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 بيانات اعداد الطالب بكلية  التربية البدنية   العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام السنة الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم  ر.م
 عدد الطالب 

 مالحظات  
 اناث  ذكور 

  4 16 السنة االولي   1

  10 9 السنة الثانية  2

  9 14 السنة الثالثة   3

  6 11 السنة الرابعة  4

  50 29  

  79 العدد اإلجمالي
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 بيانات اعداد الطالب بكلية  التربية / غات  العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام الفصل الدراس ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم  ر.م
 عدد الطالب 

 مالحظات  
 اناث  ذكور 

  7 45 اللغة االنجليزية   1

  5 94 اللغة العربية  2

  ==  20 الكيمياء   3

  2 93 األحياء   4

  11 23 الحاسوب  5

  275 25  

  300 العدد اإلجمالي
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 بيانات اعداد الطالب بكلية  الزراعة  العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام الفصل الدراس ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم  ر.م
 عدد الطالب

 مالحظات  
 اناث ذكور 

  10 20 العلمي العام  1

  1 1 التربة واملياه  2

  4 1 االقتصاد الزراعي 3

  7 6 االنتاج الحيواني   4

  4 4 املحاصيل الزراعية   5

  3 2 البستنة  

  5 1 وقاية النبات   

  5 2 الهدسة الزراعية   

  == 4 البيطرة  

  39 41 املجموع  

  80 العدد اإلجمالي
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 بيانات اعداد الطالب بكلية  االداب  العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام الفصل الدراس ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 القسم  ر.م
 عدد الطالب

 مالحظات  
 اناث ذكور 

  54 13 التربية االسالمية   1

  145 17 اللغة العربية   2

  197 13 علم النفس   3

  172 13 علم االجتماع   4

  311 73 التخطيط واالدارة التربوية  5

  152 133 االعالم  6

  67 23 الجغرافيا   7

  46 18 التاريخ   8

  27 5 الفلسفة   9

  1171 308 املجموع  

اإلجماليالعدد   1503  
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 بيانات اعداد الطالب  بكلية  الصيدلة        العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام الفصل الدراس ي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 القسم  ر.م
 عدد الطالب 

 مالحظات  
 اناث  ذكور 

  167 19 سنة االعداد   1

  66 5 السنة االولي   2

  63 5 السنة الثانية  3

  29 1 السنة الثالثة   4

  26 4 السنة الرابعة  5

  25 2 السنة الرابعة / جدد 6

  276 36 اجمالي الفئات 

  410 العدد اإلجمالي
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 بيانات اعداد الطالب  بكلية  الطب البشري         العام الجامعي 2021 \ 2022       نظام السنة الدراسية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم  ر.م
 عدد الطالب 

 مالحظات  
 اناث  ذكور 

  290 سنة اعداد الطب   1

  67 السنة االولي   2

  80 السنة الثانية  3

  40 السنة الثالثة   4

  203 السنة الرابعة  5

  192 السنة الخامسة   6

  85 االمتياز  

  957 العدد اإلجمالي
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 بيانات اعداد الطالب  بكلية   تقنية املعلومات       العام الجامعي 2021 \ 2022      نظام الفصل الدراس ي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 القسم  ر.م
 عدد الطالب 

 مالحظات  
 اناث  ذكور 

  352 القسم العام   1

  36 علوم الحاسوب   2

  58 نظم املعلومات   3

  35 الشبكات   4

  481 العدد اإلجمالي
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 بيانات اعداد الطالب بكليات الجامعة ) املرحلة الجامعية ( العام الجامعي  2021 \ 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال ر.م   
 عدد الطالب 

ــة  ر.م   الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عدد الطالب 

 املجموع  اناث ذكور  املجموع  اناث ذكور 

 331 302 29 التربة الغريفة  2 1535 1192 343 العلوم  1

 300 25 275 التربية غات   4 1479 1171 308 االداب   3

 125 == 125 التربية زويلة   6 469 83 386 الهندسة  5

 312 276 36 الصيدلة   8 80 39 41 الزراعة  7

 269 228 41 طب االسنان  10 245 200 45 اللغات  8

 957 == 957 الطب البشري   12 481 == 481 تقنية املعلومات   11

 218 == 218 التقنية الطبية  14 121 == 121 القانون  13

 1116 == 1116 التجارة والعلوم السياسية  16 163 == 163 التمريض   15

 275 == 275 التربية /  تشاد   18 79 29 50 التربية البدنية   17

 3903 831 3072 املجموع   4652 2714 1938 املجموع  

 3903 العدد االجمالي    4652 العدد اإلجمالي 

   8555العدد االجمالي للطالب  =  
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 بيانات اعداد  طالب )  الدراسات العليا (  بكليات الجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الطالب   القسم   الكلية   عدد الطالب  القسم   الكلية  

 املجموع اناث  ذكور  املجموع اناث  ذكور 

 االداب 

اإلسالميةاللغة العربية والدراسات   118 409 527 

 الزراعة 

 11 1 10 علوم التربة واملياه 

الفلسفة علم   0 0 0 اإلنتاج الحيواني  34 25 9 

 0 0 0 االقتصاد الزراعي 97 60 37 علم النفس 

 41 28 13 التاريخ
 الهندسة 

 49 9 40 الطاقات املتجددة

 14 3 11 هندسة التآكل  37 20 17 علم االجتماع

 العلوم 

 160 90 70 الكيمياء 
 74 املجموع

 52 9 43 الفيزياء

  65 5 60 الحاسوب

 

 اجمالي اعدد طالب الدراسات العليا  

 ) املاجستير ( = 1277+74 = 1351 طالبا  

 106 40 66 علم النبات

 117 53 64 علم الحيوان 

 41 5 36 الرياضيات 

 1277 املجموع  
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ـــــقائمة املراج ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ    عــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ر.م اسم املرجع  

 1 ليبيا    -   م2021-2017الخطة االستراتيجية لجامعة سبها 

 2 ليبيا   - جامعة سبها    ---          2022-2017جامعة سبها الخطة االستراتيجية بكلية العلوم 

 3 ليبيا  -جامعة سبها    ----        2020 – 2018الخطة االستراتيجية بكلية الهندسية  

 4 ليبيا  -جامعة سبها      -----    2019الخطة االستراتيجية قصيرة املدى بكلية تقنية املعلومات 

 5 ليبيا    –لجامعة بنغازي ية  االستراتيجالخطة  

 6 اململكة السعودية   -لجامعة امللك عبدالعزيز ال سعود  ية  الخطة االستراتيج

 7 مصر    -لجامعة القاهرة   ية  الخطة االستراتيج

 8 أمريكيا    -- لجامعة ستانفورد  ية  الخطة االستراتيج
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 ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االستراتيجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخط

 ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة سبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامع 

 2022  – 2026 

 

 

 

   

 فريق الرئيس 

 د. موس ي محمد عبدالرحمن مي

 رئيس الجامعة 

 د. مسعود امحمد الرقيق
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