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 عميد الكليـةكلمة  
 

األمم املتحضرة إن اجناز فقد عرفت  ،يُـــعد العمل املُنظم اهلادف مسة من مسات هذا العصر
ىل حتقيق األهداف إاألعمال املرتبطة ابلتطور ينبغي أتطريها وجدولتها يف مراحل وخطط للوصول 

ىل مستوى إوهبذا استطاعت تلك الدول التغلب على الكثري من العقبات والرقي   ،املرجوة
 متميز ومتحضر .

دت أا يف ما قامت به من خطى واعــــدة  لذلك علينا أن  حنذو  حـــذو تلك األمم ونقتفي  أثره
 ويسرت ســـبل احلياة وحققت الرفاهية .،ىل حتقيق أعلى مستوايت النمو إ
وسعيا منا  ،ن التخطيط اإلسرتاتيجي هو وسيلتنا لتنظيم وإطالق الربامج التعليمية األمنوذجإ

م حاجة اجملتمع اللييب حاق بركب العامل املتقدم يف جمال التعليم والبحث العلمي الذي خيدلل  
لرسم مالمح ؛عداد اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية إكلفاً من كلية اآلداب على م فريق  نكب ؛إ

 التطور يف املرحلة القادمة متشياً مع رؤية ورســــالة وأهداف الكلية .
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بحث وكلنا ثقة أبن تطبيق اخلطة اإلسرتاتيجية سيكلل بنجاح األهداف العامة لربامج التعليم وال
 العلمي يف الكلية واجملتمع.

 أبوبكر املربوك الدكتور 
 
 
 
 
 
 

 رئيس لجنة إعداد الخطة

بعد التكليف الصادر )القرار( من جملس كلية اآلداب جامعة سبها ألعضاء هذه اللجنة  

لوضع خطة اسرتاتيجية للكلية، ُتسهم يف رسم مسار املؤسسة يف املدى املنظور على األقل، 

ٍف بعينها، األمر الذي من شأنه أن ااملسار حمدد االجتاه صوب غاايٍت وأهد حبيث يكون هذا

ُيكسب املؤسسة السمة الرتاكمية، واليت تُعد من أهم املكتسبات اليت تتميز هبا املؤسسات 

 األكادميية العصرية، والذي يتجلى يف طابع االنسيابية يف عمل املؤسسة.

عملت اللجنة بكل أعضائها وعلى خمتلف  اخلطةويف ضوء هذه الرؤية املقتضبة لطبيعة  

حبيث يكون نواة تبىن عليها خطط مستقبلية للمؤسسة، وهنا ؛ شرائحها على إجناز هذا العمل

واليت ،وجب التنويه إىل بعض الصعوابت اليت واجهت اللجنة عند انشغاهلا يف إعداد هذه اخلطة 

، لقياس عليها عند وضع هذه اخلطةمن أوضحها افتقاد مؤسسة الكلية خلطة سابقة ميكن ا
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فكانت العملية أشبه ما تكون ابلبناء من العدم، األمر الذي يعد يف ذاته مسوغًا ألي قصور 

 يعرتي هذا العمل.

 

 الدكتور عبدالباسط عثمان مادي 

 

 

 لجنة إعـــداد الخطة :أعضاء 

 رئيساً    د: عبدالباسط عثمان علي    

 عضواً د: عادل حممد يوسف          

 د: سامل أهويدي                 عضواً 

 عضواَ               هدلحسن بن أـ مرمي 

 عمر إحممد هيبـــــة              موظفأ.

 إبراهيم عبدالنور خليل          طالب 
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 أهداف الخطة وغاياتها

 .ـ تقييم واقع املؤسسة1

 .يف عمل املؤسسةـ تشخيص مواطن القصور 2

 .امج التعليمية ابملؤسسةـ تطوير الرب 3

 .ـ تطوير البنية التحتية ابملؤسسة4

 .ـ حتديث املناهج التعليمية ابملؤسسة5

 ـ حتديث معايري البحث العلمي.6
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 جمع البيانات( ة)منهجية الخطة و آلي

طة االسرتاتيجية لتعذر وجود خطة سابقة تسرتشد هبا اللجنة عند وضع تصورها للخ 

د من اتباع هنج العصف الذهين والذي مت عرب جمموعة من ـــمل يكن أمام اللجنة ب،لكلية اآلداب 

اجللسات الدورية بني أعضاء اللجنة، وهنا لزمت اإلشارة إىل اعتماد اللجنة على تقرير الدارسة 

 م.2015للسنة الدراسية الذاتية للكلية 
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 كلية اآلدابعن  تاريخية ةذنب

م وكانت 1977ـ  1976أنشئت كلية اآلداب سبها )الرتبية سابقاً( يف العام اجلامعي  

تتبع جامعة طرابلس )الفاتح سابقاً( أنذاك بثالثة أقسام هي:ـ )قسم اللغة العربية والدراسات 

 1987ـ  77اإلسالمية( )قسم اللغة اإلجنليزية( )قسم الفلسفة واالجتماع(. ويف العام اجلامعي 

أفتتح هبا جمموعة من األقسام العلمية: )قسم الكيمياء ـ قسم الفيزايء ـ قسم التاريخ الطبيعي ـ 

قسم الرايضيات(. وبذلك تكون قد مجعت يف بداايهتا بني العلوم اإلنسانية والتطبيقية، مث 

 بية.م ابلعلوم اإلنسانية، لتصبح كلية اآلداب والرت 1985ـ  84ختصصت منذ العام اجلامعي 

م حتولت كلية الرتبية إىل كلية اآلداب، ضمن كليات 1997ـ  96ومنذ العام اجلامعي  

 م.1983( لسنة 187م ابلقرار رقم )1983جامعة سبها اليت أنشئت يف منتصف العام 

 :ـوتشتمل الكلية على األقسام التالية
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ـ قسم التاريخ ـ  االجتماع مقسم اللغة العربية وعلوم القرآن ـ قسم الفلسفة ـ قسم عل 

قسم اجلغرافيا ـ قسم اللغة اإلجنليزية ـ قسم اللغات والدراسات األفريقية ـ قسم اللغة الفرنسية ـ 

  قسم التخطيط واإلدارة الرتبوية.قسم اإلعالم ـ قسم الرتبية وعلم النفس ـ 

 

 

 الدراسة بالكلية:ـ

 مدة الدراسة ابلكلية مثانية فصول دراسية 

 اليت متنحها الكلية الدرجات العلمية

 متنح كلية اآلداب الدرجات العلمية التالية:ـ

 ـ درجة الليسانس يف العلوم اإلنسانية.1

 ـ درجة املاجستري يف العلوم اإلنسانية.2

 يف العلوم اإلنسانية. ـ درجة الدكتوراه3

 رؤية الكلية:

ها احمللي واإلقليمي يف حميطو السعي إىل الرايدة يف العلوم اإلنسانية بفروعها املختلفة  

 والدويل.

 رسالة الكلية:

 ـ االرتقاء ابجملتمع ونشر املعرفة بني أفراده.1
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 ـ الشراكة الفاعلة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع.2

 ـ ضمان التميز يف البحث العلمي وتوظيفه يف خدمة اجملتمع.3

 

 

 أهداف الكلية:

 مبا ُيسهم يف تنمية وخدمة اجملتمع.ـ تطوير البحث العلمي يف جمال العلوم اإلنسانية، 1

ـ إعداد الباحثني املتخصصني يف فروع العلوم اإلنسانية، مبا يُليب طموحات اجملتمع يف إعداد 2

 يتسلح ابملعرفة. جيل واعٍ 

 ـ إحياء الرتاث اإلسالمي واإلنساين واحملافظة عليهما.3

  والسعي إىل احلصول عليها. يف نفوس الطالب،وغرس حب املعرفة البحث العلمي روحـ تنمية 4

 ـ تطبيق املعايري احلديثة يف األداء لقياس املستوى العلمي واملهارات لدى الطالب.5

 
 " :مجلس الكليةالقيادة والحوكمة ": أوالً 

ابإلضافة  لشؤون العلمية ومسجل الكلية،اوكيل  يتكون جملس الكلية من عميد الكلية، 

 مدير مكتب الدراسات العليا ابلكلية، ومدير من: جانب كالً  قسام العلمية، إىلإىل رؤساء األ

مدير مكتب الدراسة واالمتحاانت و  ظفني، ومدير مكتب اجلودة ابلكليةشؤون املو  مكتب 
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ومدير مكتب العالقات  مكتب البحوث واإلستشارات مدير التسجيل ابلكلية و ومدير مكتب 

 الثقافية .

 

 

 

  نقاط القوة

 سبق أن شهد جملس الكلية فراغاً على املستوى الوظيفي.ـ الرتاكمية، مل ي1

ـ غياب الصراع على رائسة اجمللس، مما يوحي ابالنسيابية على مستوى التداول يف رائسة 2

 اجمللس.

 ـ اتساع عضوية اجمللس طردايً مع زايدة األقسام العلمية ابلكلية.3

 ـ غلبة روح الدميقراطية على اجمللس.4

 لية رسالة وأهدافاً واضحًة تتوافق مع رسالة وأهداف مؤسسة اجلامعة.ـ ميتلك جملس الك5

 علناً.ـ ميتلك جملس الكلية هيكالً تنظيمياً وإن مل يكن مُ 6

 نقاط الضعف

 ـ افتقاد اجمللس خلطة دراسية واضحة تغطي العام الدارسي أبكمله.1

 ـ افتقاد اجمللس خلطة ثقافية وعلمية مومسية.2



13 

 

كثري من اللوائح والقوانني املتعلقة مثاًل ابملوظفني وأعضاء العلى تطبيق  ـ عدم قدرة اجمللس3

 هيئة التدريس والطالب، خاصة ما يتعلق منها بلوائح الدراسة واالمتحاانت.

لتقييم ومراجعة املفردات املنهجية للمتطلبات الدراسية ـ عجز اجمللس عن رسم خطة واضحة 4

 ابلكلية.

 ئة استشارية متكنه من وضع خطط قصرية وبعيدة املدى.ـ  افتقاد اجمللس إىل هي5

 ـ االفتقاد إىل املعايري املوضوعية والواضحة عند اختيار القيادات األكادميية ابلكلية. 6

 التوصيات

 .ـ اعتماد معايري موضوعية لعضوية جملس الكلية1

ه على مرتني ـ تشكيل جملس استشاري يكون يف خدمة جملس الكلية، على أن تعقد اجتماعات2

، يف السنة، يف بداية العام وعند منتصفه، إلعداد اخلطط القصرية والبعيدة املدى ومراقبة تطبيقها

ساتذة املربزين، على أن ال تتجاوز عضويته ثالثة وينخرط يف عضوية هذا اجمللس جمموعة من األ

 .أعضاء يضاف إليهم رئيًسا للمجلس

متكاملة عن العام الدراسي بفصليه، يتم اعتمادها مع  ـ على جملس الكلية إعداد خطة دراسية3

داية العام الدراسي اجلديد، على هناية فصل الربيع من كل سنة، حبيث تكون جاهزة للتطبيق مع ب

 فصل، اتريخ امتحاانت هناية كل فصل.وهناية كل ؛ اتريخ بداية ن تتضمنأ
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دراسي شبيهة خبطة بداية العام ـ على جملس الكلية اعتماد خطة ثقافية مع بداية كل عام 4

ُيشرف على وضعها الدراسي، وحمددة بتواريخ خاصة هبا، على أن يفرد هلا يوم يف األسبوع، 

ويف هذا السياق على جملس الكلية ضرورة إلزام كل قسم ابالخنراط اجمللس االستشاري ابلكلية، 

، مما من شأنه حتريك عجلة ستاذ من كل قسم إللقاء حماضرة عامةأيف املوسم الثقايف برتشيح 

 النشاط الثقايف يف الكلية.

حبيث تتكون كل دورة من ؛جملس الكلية عضوية ـ العمل على وضع آلية اثبتة للتداول على 5

 .فقط، وذلك لتحاشي اجلمود يف أداء اجمللس سنتني

علق منها ـ على جملس الكلية إظهار بعض الصرامة فيما يتعلق ابللوائح والقوانني، خاصة ما يت6

سة واالمتحاانت، وعدم تقيد املوظفني وأعضاء هيئة التدريس أبداء واجباهتم على الوجه اابلدر 

  األكمل.

وذلك من ابب ، ساتذة عند هناية خدمتهمـ على جملس الكلية اعتماد طريقة بعينها لتكرمي األ7

 احلاجة إليه.  العرفان ابجلميل، على أن يعقد مثل هذا التكرمي مرة كل سنتني، أو حبسب 

ـ على جملس الكلية العمل على فتح قنوات تواصل خاصة به مع الكليات املناظرة له خارج 8

كعقد اتفاقيات علمية تتضمن تبادل اخلربات بينهما، خاصة ما يتعلق منها ابإلجيازات ،الوطن 

 العلمية.
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سبات املعرفية اليت شى مع املكتاـ العمل على إعادة هيكلة بعض األقسام العلمية مبا يتم9  

العربية، وقسم التاريخ، مع العمل على إعادة رسم  حتققت يف بعض احلقول املعرفية، كقسم اللغة

اًل من قبل اواليت مل تعد تشهد إقب؛ ة، كقسم التفسري مثاًل )الفلسفة(مسار بعض األقسام العلمي

خدميًا يؤدي خدمات  الطالب، ألسباب ثقافية وأخرى تتعلق بسوق العمل، حبيث يصبح القسم

معرفية وتدريسية على مستوى الكلية واجلامعة، فعلى سبيل املثال، مُيكن إقرار بعض املقررات 

اإلجبارية واالختيارية ذات الطابع الفلسفي قي بعض األقسام وعلى مستوى اجلامعة، من ذلك 

(، فلسفة السياسة مثاًل:ـ مدخل إىل الفلسفة، املنطق الصوري، املنطق الرايضي )كلية اآلداب

)كلية االقتصاد والسياسة(، فلسفة االقتصاد )كلية االقثصاد والسياسة(، فلسفة العلوم )كلييت 

 العلوم واآلداب(، فلسفة األخالق )كلية القانون والكليات الطبية(.

ـ العمل على استحداث بعض األقسام العلمية، خاصة تلك املتعلقة ابللغات األجنبية، وهنا 10

للكلية عن طريق مكتب العالقات الثقافية أن تتواصل مع بعض امللحقيات الثقافية ميكن 

ساتدة الزائرين، مثل اللغة األملانية ابلسفارات األجنبية لدعم مثل هذا التصور ابملناهج وابأل

 واإليطالية والروسية والصينية.

 ى جملس الكلية العمل على تعميم ثقافة معايري اجلودة. لـ ع11

 ً  الموظفيناإلدارة و: ثانيا
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متتلك كلية اآلداب جبامعة سبها عدًدا وافرًا من املوظفني، يتوزعون على كل اإلدارات 

 العاملة هبا، وميكن تصنيفهم وفق اجلدول التايل:ـ

 اإلمجايل عدد اإلانث عدد الذكور 

 75 26 49 مبىن كلية اآلداب

مبىن قسم اللغات والدراسات 

 األفريقية

5 3 8 

 83 29 54 ايلاإلمج

 

 : نقاط القوة

 ـ امتالك الكلية لعدٍد كبرٍي من املوظفني ويف خمتلف اإلدارات.1

ـ التوافق شبه التام بني فئة املوظفني وابقي مكوانت الكلية، خاصة ما يتعلق بشرحية أعضاء 2

 جتماعي واإلنساين.هيئة التدريس، حيث تشهد الكلية إنسامجاً اتماً على املستويني اال

 ـ غلبة الروح الدميقراطية واملرونة على اجلو العام لإلدارة ابلكلية.3

ء وهلم خربة يف التنظيم ويدار من قبل موظفني أكفا ،ـ يوجد ابلكلية أرشيف يتسم ابلرتاكمية4

 اإلداري.

 :نقاط الضعف

 ـ ضعف االلتزام عند أداء الوظيفة.1
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 ـ الضعف على املستوى التقين.2

 وي.ـ تدين املستوى اللغ3

 ـ االفتقاد إىل املعايري الواضحة عند تعيني املوظفني ورؤساء اإلدارات ابلكلية.4

 من خالل تغيبهم عن أداء الوظيفة. ـ وجود فاقد واضح يف املوظفني يتضح5

 

 

 : التوصيات

ـ العمل على إعادة أتهيل الكادر الوظيفي على املستوى التقين، عرب دورات يشرف عليها 1

 جلامعة.مركز احلاسوب اب

ـ العمل على أتهيل بعض املوظفني الصغار يف السن على املستوى اللغوي، ويتم ذلك بدورات 2

 خاصة هبم يشرف عليها قسم اللغة العربية.

هتم اللغوية، ومتكنهم من ءاخذ بعني االعتبار كفاؤ أن يو ـ احلرص عند التعاقد مع موظفني جدد 3

 للتعاقد معهم.مهارت احلاسوب، وهذا يعد شرطًا ضروراًي 

كمكتب الدراسة واالمتحاانت، ومسجل :املهام اإلدارية ليشغلها موظفون بعض ةـ إعاد4

 الكلية.
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ـ تفعيل دور مكتب اجلودة يف إعداد تقارير سنوية عن حال ووضعية الكادر الوظيفي ابلكلية، 5

ملوظف كعدد شاملة ألداء املوظف حىت وأن تطلب األمر حصر إنتاج ا حبيث تكون هذه التقارير

 غريه من املوظفني.ب احملاضر اليت أجنزها، ملقارنتها الرسائل و 

، وتشجيعه بتوصية جملس اجلامعة مبنحه "موظف العام"ـ تشجيع املوظفني ابلكلية كاختيار 6

  مكافئة على عمله. 

 

 

 

 ثالثاً: أعضاء هيئة التدريس.

تخصصات خمتلفة، بريس، و عضاء هيئة التديف التدريس بكلية اآلداب عدد من أينخرط  

 وعلى درجات علمية وختصصات دقيقة عدة، ميكن توضيحها من خالل اجلدول التايل:ـ

 

 قائمة بعدد أعضاء هيئة التدريس القارين

مساعد  ماجستري ةادكتور  إانث ذكور

 حماضر

 ذستاأ حماضر

 مساعد

 ذستاأ

 مشارك

 اإلمجايل ذستاأ

93 85 77 102 95 50 16 10 6  
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 عضاء هيئة التدريس املوفدين واملنتدبني واملنقطعنيقائمة أب

 املنقطعني املنتدبني املوفدين

45 10 2 

 

 

 

 : نقاط القوة

 عضاء هيئة التدريس الوطنيني القارين.ـ يتوفر ابلكلية عدد كبري من أ1

 تتكون هيئة التدريس من خرجني من جامعات خمتلفة أفريقية وأوروبية وأمريكية وأسيوية، األمرـ 2

 ية التعليمية.ملخيدم العمما شأنه أن الذي أكسب الكلية تنوعاً يف اخلربات والتكوين 

والثالث يف طور التكون، األمر الذي مينح ،ـ يتوفر ابلكلية جيالن من أعضاء هيئة التدريس 3

 ة شكالً من أشكال الرتاكم.الكلي

 ـ غلبة عنصر الشباب على هيئة التدريس.4

ـ غلبة روح التسامح والوائم بني أعضاء هيئة التدريس، وهو ما منح الكلية نوعًا من التوافق 5

 االجتماعي.

 : نقاط الضعف

 ـ غياب االلتزام وعدم التقيد جبدول احملاضرات.1
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 ية احلديثة عند تدريس املادة العلمية.ـ عدم االعتماد على الوسائل التعليم2

ـ غياب الروح النقدية عن أجواء احملاضرات، مما انعكس على العملية التفاعلية بني طريف 3

 العملية التعليمية.

 ـ اجلمود الفكري والتقين مسة غالبة على فكر وعقل أعضاء هيئة التدريس.4

دم القدرة على نشر نتاجهم الفكري ـ  ضعف االنتاجية الفكرية ألعضاء هيئة التدريس، وع5

 خارج إطار اجلامعة، ويف أحسن األحوال النشر يف دورايت تنتمي للجامعات الليبية.

 ـ انعدام املشاركة الثقافية والعلمية ابلكلية.6

 ـ السلبية وعدم االستعداد لتحمل املسؤلية.7

 من يف احلاالت االستثنائية.ـ غياب الروح اجلماعية بني أعضاء هيئة التدريس، وانعدام التضا8

ـ انعدام الدور االجتماعي لعضو هيئة التدريس الذي يتجلى يف غياب املسامهة يف املناشط 9

 الثقافية اليت يرعاها اجملتمع احمللي. 

 ـ االفتقاد إىل أعضاء هيئة التدريس غري الوطنيني، مما أحال هيئة التدريس إىل جمموعة جامدة،10

  ون إىل زواج األقارب.كقرَب ما يأ فحاهلا

 لية لتقييم ومتابعة عضو هيئة التدريس ابلكلية.آـ انعدام 11

 ـ االفتقاد إىل قنوات التواصل بني أعضاء هيئة التدريس والطالب )صناديق الربيد(12
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، أو قاعة خاصة هبم( مما يدفعهم إىل ـ االفتقاد إىل مكان خاص أبعضاء هيئة التدريس )اندٍ 13

 ملوظفني مكاانً لالسرتاحة واللقاء مع زمالئهم.اختاذ مكاتب ا

ـ ضعف دور النقابة ابلكلية واجلامعة، مما أسهم يف تكريس الطابع السليب لدى أعضاء هيئة 14

 التدريس.

 

 : التوصيات

عضاء هيئة التدريس ابلكلية، حبيث لعمل على إعادة رسم معايري قبول أـ على جملس الكلية ا1

يف اللغة العربية إىل جانب لغة أجنبية اثنية، قبل أن خيضع الختبار للتأكد خيضع املتقدم الختبار 

 من اجلانب العلمي واألكادميي )االختصاص(.

ـ العمل على سن قرار داخل الكلية واجلامعة حيول دون تسرب أعضاء هيئة التدريس إىل 2

ا يؤثر سلبًا عليها وعلى اجلامعات األخرى، فهذا من شأنه إفراغ الكلية من كادرها األكادميي، مم

 اجملتمع احمليط هبا.

إلزام عضو هيئة التدريس إبرفاق أمنوذج مع جدول الساعات الدراسية يعد هلذا الغرض ـ 3

 يتضمن  نشاطه الثقايف داخل الكلية وخارجها، كشرط لقبول مباشرة العمل.

 التواصل احلديثة.ـ إعداد دورات تقنية ألعضاء هيئة التدريس متكنهم من اكتساب مهارات 4

ـ على جملس الكلية وضع آلية واضحة ملراقبة أداء أعضاء هيئة التدريس خاصة ما يتعلق منها 5

ويتم ذلك ابعتماد أمنوذج خاٍص ابجلودة أيخذ بعني االعتبار تقييم الطالب ابحملاضرات الدراسية، 
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على وصف دقيق لكل واإلدارة ألداء عضو هيئة التدريس، كما حيرص أن يشتمل هذا األمنوذج 

 األعمال اليت قام هبا عضو هيئة التدريس على مدى الفرتة املستهدفة ابالستبيان.

ـ ختصيص قاعة خاصة أبعضاء هيئة التدريس تتوفر فيها تقنيات التواصل احلديثة، إىل جانب 6

 وجود مقهى خاص هبم.

حبيث يكون شرطًا ضرورايً  يـ إلزام عضو هيئة التدريس سنواًي بتقدمي تقريٍر عن نشاطه البحث7

 إعادة التعاقد معه.عند 

ذلك مسجل الكلية، لاحلد من اعتالء أعضاء هيئة التدريس لبعض املناصب اإلدارية، مثال ـ 8

 ومدير مكتب الدراسة واالمتحاانت.

ـ احلد من فرتات التفرغ اإلداري ألعضاء هيئة التدريس حبيث ال تتجاوز مدة واحدة، على أن 9

 حقه التفرغ بعد االخنراط يف التدريس ملدة سنتني على األقل.يكون من 

ـ إعداد دورات داخلية تشرف عليها بعض األقسام العلمية لتمكني أعضاء هيئة التدريس من 10

الطرائق والوسائل التعليمية احلديثة، على أن تعقد يف بداية كل عام املهارات و اكتساب بعض 

 دراسي يف صورة ورش عمل.

ل على تفعيل نقابة أعضاء هيئة التدريس، ويتم ذلك إبعادة هيكلتها من جديد ـ العم11

 وبشكل دوري، مما يسمح إبعادة جتديد الدماء فيها.

 مثال لألمنوذج الذي يعتمد لعضو هيئة التدريس
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 تقييم اإلداء التدريسي ).......(  –اوالً 

 الدرجة عناصر التقومي   م
  س القسمكفاءة التدريس حسب رأى رئي 1
 كفاءة  التدريس حسب رأى الطلبة  2

 مي املقررات الدراسية(اانت تقو ) من نتائج حتليل استبي
 

 االلتزام مبواعيد احملاضرات والساعات املكتبية   3
 ن األكادميية(شؤو ) وكيل الكلية لل 

 

 االلتزام بتوصيف املقررات الدراسية اليت يقدمها  4
 ) تقرير املقررات(

 

  اد املقرر يف املواعيد احملددة  ) مكتب اجلودة ابلكلية (إعد 5
  االلتزام مبعايري اجلودة يف وضع االختبارات   6
  استخدام طرق ووسائل تعليمية وتقنية حديثة خالل العملية التعليمية 7
  متوسط العبء التدريسي  8
  املسامهة يف تطوير املقررات اليت يقوم بتدريسها 9

  مهة يف تطوير وتدريس برامج ومقررات الدراسات العليااملسا 10
  شراف على الرسائل العلميةاإل 11
  اجملموع 
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 ً  التطوير الذاتي ).......(  -ثانيا

 الدرجة عناصر التقومي م
  حضور الندوات واملؤمترات  1
  حضور ورش العمل واللقاءات املتعلقة ابجلودة واالعتماد األكادميي 2
  ر األنشطة الثقافية واالجتماعية اليت تعقد ابلكليةحضو  3
 

 الصفات الشخصية والعالقات )......(  –ثالثاً 

 الدرجة عناصر التقومي م
  زمات وحسن التصرفإدارة األ 1
  إمكانية حتمل املسئولية يف العمل 2
  غريهم من منتسيب املؤسسة التعاون والتعامل مع الرؤساء والزمالء و  3
  لتعامل مع الطالبا 4
  حسن املظهر والسلوك العام 5

  اجملموع 
 

 

 

 

 ً  تقويم خدمة الجامعة: )......( -رابعا

 الدرجة عناصر التقومي م
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  املشاركة يف األعمال اإلدارية 1
  املشاركة يف جلان القسم والكلية 2
  املشاركة يف جلان اجلامعة 3
  ثقافية للجامعةاملسامهة يف األنشطة التدريبية وال 4

  موعاجمل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رابعاً: الطالب

ررات قشرحية الطالب إىل جانب شرحية أعضاء هيئة التدريس أضف إليهما امل إن 

التعليمية، تعد جمتمعة عماد العملية التعليمية اليت ال مُيكنها القيام يف حال غياب أحد أضالع 
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لية قيمة مضافة عما سواهم من طالب يف هذا املثلث، عليه، يكتسب الطالب يف حرم الك

يقومون بدوٍر اجتماعي إىل جانب دورهم التعُلمي، غري أن واقع فئة الطالب أماكن أخرى، فهم 

لعدد من  بكلية اآلداب شانه شأن ابقي الشرائح يعاين من بعض القصور وإن أقرران ابمتالكه

 املزااي.

 

 توزيع الطالب على األقسام العلمية بالكلية

 اإلمجايل إانث ذكور األقسام العلمية .مر

 طالباً  40 طالبةً  36 طالب 4 التاريخ ـ1

اللغة العربية وعلوم  ـ2

 القرآن

 طالباً  320 طالبةً  295 طالباً  25

 طالباً  55 طالبةً  52 طالب 3 الفلسفة ـ3

 طالباً  312 طالبةً  196 طالباً  116 التخطيط الرتبوي ـ4

 طالباً  61 طالبةً  39 طالباً  22 اللغات األفريقية ـ5

علم االجتماع واخلدمة  ـ6

 االجتماعية

 طالباً  189 طالبةً  189 طالب 10

 طالباً  287 طالبة 245 طالباً  42 اللغة اإلجنليزية ـ7
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 طالباً  41 طالبةً  41 طالباً  17 اجلغرافيا ـ8

 طالباً  207 طالبةً  106 طالباً  101 اإلعالم ـ9

 طالباً  102 طالبةً  79 طالباً  23 اللغة الفرنسية ـ10

 طالباً  160 طالبةً  152 بالط 8 علم النفس ـ11

 

 

 : نقاط القوة

 ـ غلبة روح االحرتام املتبادل عموماً بني الطالب واساتذهتم ابلكلية.1

 ـ االلتزام شبه التام حبضور احملاضرات مىت مت االلتزام من ابقي مكوانت العملية التعليمية.2

 تلقي املعرفة واحلرص عليها. ـ الرغبة يف3

 ـ املستوى النسيب اجليد للطالب ابملقارنة مع املناطق احمليطة.4

 ند األزمات.عـ حضور الروح اجلماعية بني الطالب وخاصة 5

 :نقاط الضعف 

 ـ تدين االقبال على الكلية من قبل طالب الثانوية العامة.1

 ـ ضعف املستوى اللغوي عند الطالب.2

 الطالب. باقة عند جل   ـ غياب الل3

 ـ هيمنة جنس اإلانث على شرحية الطالب.4
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 ـ انتشار الثقافة الالأخالقية بني شرحية الطالب.5

ـ عدم تقيد الطالب ابلضوابط العامة كالتدخني يف األماكن العامة، والوقوف يف األماكن غري 6

 زمالئهم يف احملاضرات.اخنراط لية كارتفاع الصوت عند و اس ابملسؤ عدم اإلحس املخصصة لذلك،

 ـ ضعف املخرجات والذي ينعكس بدوره على أداء وظائفهم يف قطاع التعليم مثاًل.7

  التاريخ( –عدم إقبال الطلبة على دراسة العلوم االجتماعية واإلنسانية )الفلسفة  -8

  ضعف خدمات الدعم التعليمي املقدمة للطلبة ابجململ. -9

 : التوصيات

 لغوي موضوعي عند قبول الطالب ابلكلية.ـ اعتماد معيار 1

يف  (تاتيالش) املختارات املصورة من الكتب ـ التقليص قدر اإلمكان من االعتماد على ثقافة2

 العملية التعليمية، لدواع اقتصادية وتعليمية.

ـ خلق فضاءات خاصة ابلطالب، كوجود منتدى ابلكلية، ومسابقات فكرية، واختيار طالب 3

 ة.العام ابلكلي

 ـ تشجيع الطالب على االخنراط يف الربامج الثقافية اليت تعدها كل من الكلية أو اجلامعة.4

ها أن تقوم بدور ثقايف داخل حرم ر ـ تفعيل ودعم الشؤون الطالبية ابلكلية، حبيث يكون مبقدو 5

 الكلية.  

 الدراسات العلياخامساً: 
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 يطة ًا على تطور وجودة املؤسسة، مع شر ت العليا يُعدُّ مؤشرًا موثوقاوجود برانمج للدراس 

أن يتوافق الربانمج مع املعايري األكادميية املُتعارف عليها يف احلقل األكادميي، ويف هذا السياق 

ميكن اإلشارة إىل السمة الرتاكمية لربانمج الدراسات العليا بكلية اآلداب، فهو على مشارف 

 مثم، عرب قسم اللغة العربية 1991 – 1990راسي العقد الرابع، فقد مت افتتاحه يف العام الد

ولوج ابقي األقسام العلمية يف هذا الربانمج، وهنا مُيكن اإلشارة إىل األقسام املنخرطة يف  تواىل

 هذا الربانمج:ـ

 ـ قسم اللغة العربية وعلوم القرآن

 ـ قسم التاريخ

 ـ قسم التفسري

 ـ قسم علم االجتماع

 ـ قسم الرتبية وعلم النفس

 سم اللغة اإلجنليزيةقـ 

 ـ قسم اجلغرافيا

 ة:ـــالرؤي
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 يتنطلق رؤية الكلية لربانمج الدراسات العليا من مبدأ ينصًّ على أهنا مكون أساس 

زٍل عنها، هلذا فهي تنطلق من مبعاألكادميية مُمارستها تصور لرسالتها األكادميية، حبيث ال مُيكن 

 راجمها وخُمرجاهتا(شعار )دراسات عليا ُمتميزة ورائدة يف ب

 : األهداف

ـ إعداد خطط وبرامج للدراسات العليا تفي مبتطلبات اجلودة وتواكب املُستجدات العاملية يف 1

 البحث العلمي حىت يتسىن هلا مواكبة ُمتطلبات املُجتمع.

 ـ إعداد كوادر علمية ذات مؤهالت ختصصية عالية وقادرة على خدمة املُجتمع.2

 هارات ومعارف طلبة الدراسات العيا يف جمال البحث العلمي.ـ تنمية قدرات وم3

 ـ تطوير البحث العلمي مبا خيدم تنمية املُجتمع وُيسهم يف تقدمه.4

 ـ ُمراكمة قدر من املعارف والتقاليد املتعلقة ابلبحث العلمي اجلاد.5

 .ق التعاون والتواصل مع احمليط االجتماعي واملؤسسات العلمية والبحثيةيـ توث6

 :عدد املعيدين ابلكلية 

 عدد املعيدين القسم العلمي

 14 قسم اللغة العربية

 8 قسم التاريخ

 3 قسم التفسري
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 4 قسم علم االجتماع

 4 قسم علم النفس

 4 قسم اللغة االجنليزية

 37 اجملموع

 

 : نقاط القوة

 ـ تراكمية الربانمج فهو على مشارف العقد الرابع.1

 ة يف تزويد الكلية ابحتياجاهتا من أعضاء هيئة التدريس.ـ مسامهته الواضح2

 ـ الرفع من القيمة األكادميية والعلمية ملؤسسة الكلية واجلامعة.3

 ـ توطيد الربط بني الكلية وحميطها االجتماعي.4

 نقاط الضعف 

 ـ غلبة روح الراتبة على الربانمج.1

 ـ عدم خضوع الربانمج إىل تقييم خارجي.2

 إىل معيار لغوي وموضوعي عند قبول الطلبة يف الربانمج. ـ االفتقار3

 بسبب غياب األستاذ الزائر.ـ افتقاد الربانمج إىل رؤية مغايرة 4

 كادميية التنشيطية.ـ افتقاد الربانمج إىل املناشط األ5

 : التوصيات
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 ـ ضرورة خضوع الربانمج لتقييم أكادميي خارجي.1

 يتوافق مع التطورات املعرفية اليت تشهدها العلوم اإلنسانية.ـ البد من إعادة هيكلة الربانمج ل2

 األستاذ الزائر مما من شانه أن يضفي على الربانمج روح التجديد.ثقافة ـ ضرورة االنفتاح على 3

المتحان اللغة قبل االخنراط يف الربانمج، واملتقدمني لوظيفة معيد ـ ضرورة خضوع الطالب 4

 جب توفرها يف الطالب.ابعتماد حد أدىن للغة الوا

ة تطرح فيها قضااي معرفية عامة تشكل القاسم املُشرتك لألقسام ـ عقد ورشة عمل فصلي5

 رك فيها عدد من األساتذة ومن خمتلف التخصصات العلمية املنخرطة يف الربانمج.االعلمية، ُيش

 ـ العمل على نشر الرسائل العلمية املُتميزة. 6

 رتح لورش العملقمُ 

 املشاركني عنوان الورشة لدراسي الفصل ا

  التفكري الناقد اخلريف

نقد الزعم املعريف يف العلوم  الربيع

 اإلنسانية

 

 

 : ظة مهمةحمال
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أخذًا بعني االعتبار للظروف األمنية واالقتصادية ميكن يف املرحلة األوىل االكتفاء  

على األساتذة الزائرين لتغطية بعض  ابالساتذة القارين على أن ينفتح الربانمج يف مراحله املتقدمة

االستعانة ببعض املؤسسات والشركات الوطنية واألجنبية إمكانية حماور الورش. أضف إىل ذلك 

 لتنخرط يف تغطية نفقات وتكاليف هذا الربانمج.

 

 

 

 

 

 المراكز البحثية والعلمية بالكلية:ـسادساً: 

، فهي لن تكتمل رسالتها مبعزل مبا أن البحث العلمي هدف من أهداف مؤسسة الكلية 

 عنه:ـ

 : نقاط القوة

 خاصاً ابلبحث العلمي.ـ متتلك مؤسسة الكلية مكتباً 1

 ـ يتوفر ملؤسسة الكلية كادر حبثي حباجة إىل االستثمار.2

ـ تشرف مؤسسة الكلية على جملة علمية حمكمة قد تكون بؤرة الضوء الوحيدة فيما يتعلق 3

 ابلبحث العلمي.
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  : فنقاط الضع
 ـ افتقاد مؤسسة الكلية خلطة واضحة للبحث العلمي.1

 ـ افتقاد الكلية ملركز حبثي خاص هبا ابلعلوم اإلنسانية.2

 الكلية وحميطها البيئي واالجتماعي. يفث العلمية و ـ ضعف العالقة بني البح3

 ـ االفتقاد إىل ثقافة التشجيع والتحفيز.4

 لق ابلبحث العلمي.ـ غلبة روح السلبية والراتبة فيما يتع5

 ـ تفتقد مؤسسة الكلية ملؤمتر علمي خاص هبا.6

 التوصيات:

ـ تفعيل مكتب البحث العلمي ابلكلية عرب رسم خطة واضحة له، تسهم يف ربط املؤسسة 1

 مبحيطها االجتماعي والبيئي.

 ـ على جملس الكلية العمل على إنشاء أو استحداث مركز حبث خاص ابلعلوم اإلنسانية.2

العمل على القيام أبحباث تتعلق ابجملتمع مع احلرص على وضع نتائجها وتوصياهتا أمام صانع ـ 3

 القرار على املستوى احمللي والوطين.

ـ العمل على ربط البحث العلمي مبؤسسة الكلية ببعض املؤسسات والشركات احمللية واألجنبية 4

 ألجل رعايتها.

 األستراتيجية : مراجع الخطة
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جنة عند وضعها هلذه اخلطة على عدد من البياانت واملؤشرات اليت استقتها اعتمدت الل 

 من بعض املصادر وهي كاآليت:ـ

 م2015ـ الدراسة الذاتية للكلية لسنة 1

 ـ حماضر اجتماعات جملس الكلية2

 ـ األرشيف اإلداري ابلكلية.3
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