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 فريق اعداد استراتيجية الدراسات العليا بجامعة سبها 

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

م وشارك في  2019/2020مع اعداد الخطة االستراتيجية للجامعة والتي تم اعتمادها بقرار رقم )              ( للعام الجامعي 

 اعدادها السادة: 

 أوال: الخطة العامة 

 رئيسا    د. مسعود امحمد الرقيق 

 عضوا   د. عبدالسالم املتناني

 عضوا   د. محمد ارحيم عمر 

 ثانيا: خطة الدراسات العليا

 عضوا   د. محمد ارحيم عمر 

 عضوا   مبروك السنوس ي  د. 

 ثالثا: البحوث العلمية بالجامعة 

 عضوا    د. جمال ابوبكر

 عضوا   املتناني   عبد السالمد. 

 رابعا: خطة التعاون الدولي 

 عضوا   أ. عبداملنعم ابوالنيران 

 املدقق اللغوي 

 د. صالح البغدادي 

 الطباعة 

      نعيمة

 اإلخراج 

 فاطمة علي عمر 
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 كلمة فريق اعداد استراتيجية الدراسات العليا بجامعة سبها 

اللها توضع رؤى واهداف ورسالة  ان وضع خطة استراتيجية بعيدة املدى يعتبر من أولويات جامعة سبها حيث ان من خ

استجابة الي تطلعات جامعة سبها  الجامعة واستراتيجيات العمل والياته األساسية للوصول الي التطوير الكلي للجامعة. و 

املرحلة القادمة من حيث التميز والجودة شعارا للجامعة اقرت لجامعة اعداد خطة استراتيجية لها للعمل من خاللها  

والبحث العلمي. فتركزت هذه الخطة على محور البحث العلمي والبنية   الدراسات العلياالجامعية و  رحلةامللتطوير 

     التحتية لدعم مرحلة الدراسات العليا وترتيب اليات العمل بداخل اإلدارة وفقا ملجموعة من األدلة.



 

 مصطلحات ملرحلة الدراسات العليا

 املؤسسة العلمية: جامعة سبها. 

 الجامعة: يقصد بها جامعة سبها. 

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

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

 الرئيس: رئيس الجامعة.  

 العميد: عميد الكلية.  

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

 العليا.
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املقدمة   

عملية ديناميكية وليست عبارة عن وثيقة إحصائية يقاس مقدار تقدمها  بصورة عامة الخطة االستراتيجية هي عبارة عن 

 بما للخطة من واقع مالئم لالفتراضات التي تبني عليها الخطة وما فيها من مرونة تمكنها من التعامل مع التغيرات املختلفة.

إن من خالل هذه الخطة توضح  إن وضع خطة استراتيجية خمسيه يعتبر من أولويات جامعة سبها في اآلونة االخيرة حيث  

الرؤى واألهداف واستراتيجيات العمل للجامعة والذي من خاللها سيتطور األداء الكلي للجامعة ويحسن وضعها بين باقي 

املوارد البشرية واملادية واملعنوية فيها   كافةتحريك نحو تكثيف الجهود  جامعة سبها وتسعى. الجامعات املحلية والدولية

زام بها خالل الفترة  الخطة وااللتهذه إقرار تم  قد وفق برنامج زمني محدد.الجامعة اه تحقيق رؤى وأهداف  وتوظيف باتج

أن تكون  ومنها ستعمل الجامعة على   واملجتمع والبيئة املحيطة بها.لتنمية الجامعة املخططة لها من خالل قيادتها العليا 

ألفضل وذلك من خالل  لها الي ا التصنيف العاملي تحسن  عامليا وان  محليا و   تتميزمركزا قياديا للتعليم والبحث العلمي وان 

وطالب وأعضاء هيئة التدريس  واملوظفين  يناإلداري بواسطة العاملين و  2022 إلى 2018زمني من  ال  هاخطة في إطار هذه ال 

 ومجلس الجامعة ومجالس الكليات.

م وفقا لالستراتيجية العامة  2022الي  2018تم اعداد خطة استراتيجية عامة بجامعة سبها لتطلعات املرحلة القادمة من 

مجلس جامعة سبها   والجودة وترجمة الي رؤية ورسالة واهداف الجامعة. ويسعى لوزارة التعليم بليبيا والتي شعارها التميز

 خالل من مخرجاتها جودة وضمان التي تقدمها األقسام العلمية بكليات الجامعةالبرامج  واالرتقاء بمستوى  التوسع الي

 جامعات  مع املشتركة البرامج العاملية والبحث املستمر الي إستحداث الجودة الدراسية لتتوافق مع معايير  البرامج تحديث

تسعى جامعة سبها الي تطوير دورها في خدمة املجتمع والبيئة املحيطة بها من خالل خطط  مرموقة محليا او دوليا. وأيضا 

بالجامعة وفق اسس علمية تضمن بشكل كبير نجاحا في   األكاديمياستراتيجية بعيدة املدى لضمان جودة برامج التطوير 

دارية واالكاديمية من اجل االرتقاء باملستوى  املستقبل القريب كطريق الي االصالح والتطوير املدروس ملعالجة املشكالت اال 

للمجتمع من خالل مراجعة وتحليل الظروف العمل الداخلية والخارجية وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص    األكاديمي

 والتهديدات.  

 التعليمية  املؤسسة

 بية.بالدولة اللي التابعة لوزارة التعليم الحكومية ها هي احدى مؤسسات التعليمجامعة سب
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 والتطور  النشأة

انشئت جامعة سبها بقرار من اللجنة الشعبية السابقة رقم  تحمل جامعة سبها اسما يدل املدينة التي انشات عليها و 

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

كلية   م بدأ برنامج الدراسات العليا بالجامعة وفي كلية االداب تحديدا بقسم اللغة العربية ومن ثم تبعتها1990/1991

العلوم بعدد من االقسام العلمية. وتهتم كلية العلوم بالدراسات العليا والبحوث حيث يشتمل برامجها على منح شهادة  

وتقيم  الدراسات العليا بدرجة املاجستير. وتسعى الجامعة حاليا العتماد برنامج ملنح درجة الدكتوراه في اقسامها العلمية. 

 العديد من االن
ً
شطة العلمية والرياضية ومعارض ومؤتمرات علمية وندوات توعوية ودورات تدريبية، وكما  الجامعة دوريا

تقيمها كليات الجامعة او بالجامعات األخرى داخل وخارج دولة ليبيا ويشارك أعضاء هيئة    التيتشترك فى األنشطة املختلفة  

 العديد من املؤتمرات املحلية والدولية. فيالتدريس بصفة مستمرة 

 الجامعة  رؤية

 العلم واملعرفة والتنمية 

 رسالة الجامعة 

 ترسيخ قيم الحضارة العربية واإلسالمية  -

 تلبية حاجات املجتمع من الكفاءات العلمية  -

 تطوير البحث العلمي -

 دراسة قضايا املجتمع  -

 املشاركة في التنمية  -

 اهداف الجامعة 

 املحيطة اعداد كوادر مؤهلة علميا قادرة على التفاعل مع البيئة  -

 االسهام في ترسيخ قاعدة العلم واملعرفة من خالل البحث والتطوير والتأليف والترجمة  -

 تقديم االستشارات العلمية والتقنية في كافة املجاالت  -
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 توثيق العالقات وتبادل الخبرات مع الجامعات واملركز واملؤسسات ذات العالقة داخل الوطن  -

 مة التعليمية واإلدارية للرقي بالجامعة الي مصطاف املستويات العامليةتطبيق معايير دقيقة تحكم أداة املنظو  -

 ربط الجامعة باملجتمع من خالل دراسة قضاياه واخضاعها للتقييم العلمي في ضوء التنمية الشاملة -

لتحقيق اهداف الجامعة  االستراتيجيةاهداف الخطة   

 سوف يتم تحقيق األهداف العامة للجامعة وفقا ملا يلي: 

 تطبيق الجودة وضمانها والسعي العتماد األقسام العلمية  .1

 رغبة الجامعة القوية لتحسين األداء والرضا عن التعليم والبحث العلمي .2

 العلمية باالشتراك مع الجامعات العاملية املتقدمة  باألقسامإنشاء وتطوير البرامج التعليمية   .3

للرفع من   هذه املراكز  مع استغالل إمكانيات لعمل على تطويرهالجامعة واالتابعة لالتركيز واالهتمام بمراكز   .4

 مستوى خدماتها 

 .باستكمال مهام مشروع التطوير املعلوماتياإلدارة االلكترونية   من خاللالتميز االستمرار في  .5

 تسخير كافة اإلمكانيات املادية واملعنوية بالجامعة لخدمة املجتمع .6

 ع .7
ً
. اعداد كوادر وطنية متخصصة تخصصا

ً
 اليا

 من نقلها وحفظها.   .8
ً
 التوسع في برامج الدراسات العليا بهدف التأكيد على إنجاح املعرفة وتوظيفها، بدال

توثيق الصالت مع الجامعات، واملؤسسات، والهيئات، واملنظمات، واملراكز العلمية في الداخل والخارج، ودعم   .9

 التعاون معها في مجال الدراسات العليا.
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 ية بالجامعةالبرامج التعليم

تقدم جامعة سبها العديد من البرامج االكاديمية بمختلف كليات الجامعة فتمنح الطالب درجة البكالوريوس والليسانس  

 للخطط الدراسية للكليات. اما بالنسبة ملرحلة  
ً
)االجازة الجامعية( في مستوى املرحلة الجامعية األولى بكل اقسامها وفقا

 للدراسات العليا املاجستير )االجازة العليا( حسب الخطط الدراسية بالكليات. الدراسات العليا 
ً
 فتقدم الجامعة برنامجا

  تتكون جامعة سبها من كليات الجامعة احدى وعشرون كلية منتشرة بالجنوب اللبيبين وكلية واحدة خارج الوطن وبعدد

 قسم علمي .  148

 مبررات الخطة االستراتيجية  

بيئية املحيطة تحديا غير مسبوق نتيجة للعديد من املتغيرات التي حدثت في اآلونة األخيرة على  تشكل الظروف ال

الصعيدين املحلي واإلقليمي تفض تلك التحديات على الجامعة ضرورة التخطيط بشكل علمي ملواجهة هذه التحديات  

 التالية  التقاط في   بإيجازسد هذه التحديات جويمكن ي

 العليا في كافة التخصصات   والدراساتليم العالي في مرحلتي البكالوريوس عنامي الطلب على التت 1

 تبني الدولة فلسفة جودة التعليم من خالل تطبيق معايير الجودة  2

 املعلومات وخاصة فبي مجال تكنولوجية التعليم االلكتروني   ا تكنولوجيتقدم الحاصل في  3

 ومجتمع االعمال   األكاديميتخدم املجال   ثالحاجة الى ابحا 4

 2023-2018للخطة   ةاالستراتيجياألهداف 
 التالية    األهداف االستراتيجيةتحقيقا لرؤية ورسالة الجامعة تم تحديد  

 تحسين األداء املؤسس ي للجامعة   – 1

 الخدمات املقدمة لهم    التدريس وتحسينهيئة   لألعضاء ة التدريسيرفع الكفاءة   -2

 تحسين وتنمية القدرة التنفسية للطالب الجامعة   -3

 دعم وتطوير البحث العلمي للمساهمة فبي تنمية االقتصاد املحلي   -4

 األداء   وكفاءةمن خالل تطبيق معايير الجودة  السعي العتماد الجامعة محليا ودوليا -5

 تدعيم العالقات الشراكة مع املجتمع املدني   -6
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املزمع تحقيقها تم تحليل فجوة وتحديد االحتياجات    ةاالستراتيجيوبمقارنة الوضع الحالي للجامعة مع األهداف  

   :لكل هدف

 للجامعة  المؤسسياألداء  األول. تحسينالهدف 
  الجديدةالبنية التحية للجامعة القديمة وعدم استكمال املركبات  -1

 بالهياكل التنظيمية للكلبات   هالحاجة الى تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة وربط -2

 للجامعة   ة االستراتيجيطة خعدم الربط بين الخطط االستراتيجية للكليات الجامعة وال  -3

 الجامعة تربط بين كليات الجامعة  ب وموحدة عدم وجود شبكة نظم معلومات متكاملة  -4

 نشر خاصة بالجامعة   ودارعدم وجود مطبعة  -5

 لتشغيل األجهزة التعليمية   املؤهلين نقص الفنيين   -6

 نقص القدرة االستيعابية لدور الضيافة بالجامعة   -7

 الحاجة الى تطوير املدن الجامعية   -8

 نقص الخبرة لبعض أفراد الجهاز اإلداري للجامعة    -9

 هيئة التدريس وتحين الخدمات لهم  ألعضاءرفع الكفاءة التدريسية  الثانيالهدف 
 

 القومية   األبحاث قلة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مشروعات   -1

 نقص مشاركة أعضاء هيئة التدريس في النشر العلمي الدولي  -2

 سنويا   واجباريةأعضاء هيئة التدريس اختيارية   تأهيلقلة برامج  -3

 ألعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة  وتأمين( )قصريةنقص الخدمات األساسية  -4

 وجود مشكالت إسكان عن بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة -5

 قلة التكاليف عن أعضاء هيئة التدريس  -6

 فة املختل  والجامعاتعدم أو قلة وجود برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الكليات واملعاهد  -7

 تنمية القدرة التنافسية لطالب الجامعة  الثالثالهدف 
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 لسوق العمل   وإعدادهمعدم وجود برامج لتنمية مهارات وقدرات الطلبة  -1

 عدم وجود إدارة أو مكتب لرعاية الخرجين   -2

 الطالب مع املذكرات املختصرة لدى بعض الكليات    واعتمادقلة املراجع  -3

   واالبتكار ادة عدم وجود مقررات ذات العالقة بالري -4

 عدم وجود مراكز لإلرشاد الطالبي  -5

 لهم   واجتماعية عدم وجود مكتب للطالب الوافديين لتقديم خدمات علمية  -6

 

 الهدف الرابع دعم وتطوير البحث العلمي للمساهمة فبي تنمية االقتصاد المحلي 
 

 والكليات   مباألقساضرورة تحديث خطط البحث العلمي  -1

 الحديثة في مجال البحث العلمي  االتكنو لوجببتطبيق وسائل  االهتمام عدم  -2

 نقص االتفاق مع البحث العلمي   -3

 في مجال البحث العلمي  والقوميةباملعايير الدولية   االلتزام عدم  -4

 وكفاءةمن خالل تطبيق معايير الجودة  ودولياالجامعة محليا  العتماد الخامس السعيالهدف 

 األداء 
   العتمادواضحة لهدف الوصول  ةاتيجي إستر عدم وجود خطة  -1

 عدم وجود هيكل تنظيمي واضح ولوائح مالية وإدارية   -2

 الجودة بكليات الجامعة   ووحدات ملكاتيب 

 عدم وجود خطة إلقامة ورش عمل ملكاتيب الجودة   -3

 المدني وتنمية البيئة عالمجتمعالقات الشراكة مع  السادس تدعيمالهدف 
   والخريجين سسات املجتمع املدني في تدريس وتأهيل الطالب نقص مشاركة الجامعة مع املؤ  -1

املدني بغرض وضع برامج لزيادة فرص تشغيل    عاملجتمتعاون مع مؤسسات  اتفاقياتعدم وجود  -2

 فرض الحاجة  
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 العامة و الخاصة للجامعة   واملؤسساتضعف تبرعات رجال األعمال  -3

 العامة و الخاصة لتقديم تبرعات للجامعة    تاملؤسسارجال األعمال و  لتوعيةعدم برامج واضحة  -4

 أساليب تحقيق األهداف اإلستراتيجية          

  يالمؤسسالهدف األول رفع كفاءة األداء 
 االستراتيجية تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة بما بتناسب مع األهداف   -1

 مباني جديدة للجامعة   واستحداث  الستكمالوضع خطة قصيرة االجل و طويلة األجل  -2

 النقص الحاصل لدى الكليات في مجال املعامل الفنية    استكمال -3

وضع خطة واضحة تستهدف املوظفين العاملين بالجامعة بما يضمن تحقيق األهداف   -4

 للجامعة   ةاإلستراتيجي

 نشر للجامعة وتوفير الدعم املالي لذلك  إعداد املخططات الخاصة إلنشاء دار  -5

 وضع خطة إلنشاء وصيانة دور الضيافة الخاصة بالجامعة وتوفير الدعم املالي لذلك -6

   اإلستراتيجيةللجامعة في مجال اإلدارة   اإلدارية  القياداتإعداد برامج التأهيل  -7

 مات المقدمة لهم رفع الكفاءة التدريسية ألعضاء هيئة التدريس وتحسين الخد  الثانيالهدف 
 القومية    األبحاثوضع خطة لزيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مشروعات   -1

األكاديمية ملتطلبات الخطة اإلستراتيجية    والقياداتتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس  -2

  لالعتمادتأهيل الجامعة  باتجاهللجامعة و خطط للكلبات واملعاهد 

 زيادة املخصصات املالية لبد تحفيز أعضاء هيئة التدريس على االشتراك في املؤتمرات العلمية   -3

 تطوير املناهج والبرامج الدراسية للجامعة   -4

 القدرة التنافسية لطالب الجامعةتحسين وتنمية  الثالثالهدف 
 وضعه برامج لتنمية مهارات وقدرات الطالب واعدادهم لسوق العمل  -1

 انشاء مكتب لرعاية الخرجين لتعزيز التواصل بينهم  -2

  املتعثرينوضع برامج لرعاية الطالب  -3

 تطوير املناهج الدراسية بالجامعة     -4
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 عن بعد  لتعليموضع برامج تعليم االلكتروني  -5

 ة الشباب  يرعا  نشطة الطالبية ودعم األ -6

 إعداد برامج حاضنات البحث العلمي   -7

 النفس ي لخدمة ورعاية طالب الجامعة بالكلية  لإلرشادوضع برامج  -8

 تطوير مرحلة التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد   -9

 االقتصاد المالي والقومي  تنميةالهدف الرابع دعم البحث العلمي للمساهمة فب 
 ة يدعم البحث العلمي في املشاريع الدولية واملحل -1

 دعم النشر العلمي في املجالت املعروفة دوليا  -2

 ربط البحوث بمشاكل املجتمع وتحويلها الي مشاريع بحثية  -3

 دعم وانشاء معامل ومراكز متقدمة للدراسات وابحاث  -4

عتبار الجامعة كبيت خبرة تقدم  تفعيل مركز البحوث واالستشارات بالجامعة با -5

   االستشارات 

الهدف الخامس السعي العتماد الجامعة محليا و دوليا من خالل تطبيق معايير الجودة و  

 كفاءة األداء

الربط بين الخطط االستراتيجية لكليات الجامعة والخطة االستراتيجية للجامعة من   -1

للكليات و   ةاالستراتيجي خالل قيام خبرات مكتب الجودة بالجامعة ملراجعة الخطط 

 تطويرها لتتوافق مع خطة الجامعة 

املؤسسة    اعتمادوضع خطة عمل لتحقيق ضمان الجودة للجامعة لهدف الحصول على  -2

 عة   للجام

املطلوبة  والوثائقإقامة ورش عمل الخاصة بالجودة بدءا من إعداد األدلة والشواهد  -3

 التدقيق الداخلي وصوال الى االعتماد املؤسس ي    ونماذجلالعتماد املؤسس ي والبرامجي 

 الهدف السادس تدعيم عالقات الشراكة نع المجتمع وتنمية البيئة
 ملحيطة بالجامعة  لخدمة البيئة ا بحتيه مشاريع   إستحداث -1
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 ربط الدراسات الجامعية والعليا باملجتمع والبيئة املحيطة  -2

 تقديم دورات و ورش عمل و ندوات توعوية للمجتمع   -3

 دراسة املشاكل املجتمعية وتقديم مقترحات للحلول لها   -4

 تحديد الجهات املستفيدة من خدمات الجامعة ونوع الخدمة املتقدة   -5

 للمجتمع   االستشاريةمية والتدريبية و تسويق قدرات الجامعة التعلي -6

 زيادة نسبة االنتفاع من املناشط االجتماعية والفكرية والرياضية بالجامعة   -7

 زيادة نسبة العالقات بين الجامعة والجهات العامة والخاصة باملنطقة   -8

 تقديم االستشارات والبحوث العلمية ملؤسسات املجتمع -9

 املحيط نشر العلم واملعرفة في الوسط  -10

 البيئي  الوعينشر  -11



 

 

 

 االجرائية للخطة االستراتيجية  جداول الزمنية لألهدافال

  م 2018-2022
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                                                                                  تحسين األداء المؤسسي للجامعةالهدف االجرائي األول: 
 مراجعة وتطوير اللوائح املنظمة لجودة التعليم والبحث العلمي بالجامعة  السياسة:

   تدريب القائمين بالعمل على املنظومات  –تفعيل الربط بين الكليات واملشروع  -تشكيل فرق عمل  -افتتاح اقسام االلكترونية بالكليات واإلدارات   آليات التنفيذ:

ب
رتي

الت
 

 املسؤول املؤشر املهمة

 االطار الزمني

2019 2020 2021 2022 

1.
  

 الجودة في العلمية التعليمة 
اقبة  سير العلمية التعليمية   مر

 االمتحانات 

 وكيل الجامعة 

 مكتب ضمان الجودة
                

2.
  

 التعليم االلكتروني 
اإلصدار األول من نظام التعليم 

 عن بعد
                 وكيل الجامعة 

3.
  

اقع االلكترونية الخاصة التعليم عن بعد                   مدير املشروع فتح املو

4.
  

تطوير مشروع التطوير املعلوماتي 

 بالجامعة 

اإلصدار الثالث لنظام معلومات 

 الطالب
                 مدير إدارة املكتبات

5.
  

اقع املكتبة املكتبات الرقمية                   مدير مركز تقنية املعلومات مو

6.
  

Video Conference موقع تسجيل املحاضرات 
 وكيل الجامعة 

 العاماملسجل 
                

7.
  

                 مدير املشروع موقع املستودع املستودع الرقمي

8.
  

                  2019اصدار كتيب  دليل اإلجراءات االلكترونية 
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 : تطوير مرحلة التعليم االلكتروني الثانيالهدف االجرائي 
 التنظيمي ملركز تقنية املعلومات ومشروع التطوير املعلوماتي بالجامعة مراجعة وتطوير واعتماد الهيكل   السياسة:  

   القائمين بالعمل على املنظوماتتدريب    – واملشروع  بين الكلياتتفعيل الربط   -تشكيل فرق عمل  -افتتاح اقسام االلكترونية بالكليات واإلدارات   آليات التنفيذ:

ب
رتي

الت
 

 املسؤول املؤشر املهمة

 االطار الزمني

2019 2020 2021 2022 

9.
  

 تطبيق التقنيات التعلمية الحديثة 

 
اقع الجامعة النتعليمية   مو

 وكيل الجامعة 

 وكيل الجامعة 
                

10.
  

                 وكيل الجامعة  اإلصدار األول من نظام التعليم عن بعد التعليم االلكتروني 

11.
  

اقع االلكترونية الخاصةفتح  التعليم عن بعد                   مدير املشروع املو

12.
  

تطوير مشروع التطوير املعلوماتي 

 بالجامعة 
                 مدير إدارة املكتبات اإلصدار الثالث لنظام معلومات الطالب

13.
  

اقع املكتبة املكتبات الرقمية   مو
مدير مركز تقنية 

 املعلومات
                

14.
  

Video Conference موقع تسجيل املحاضرات 
 وكيل الجامعة 

 املسجل العام
                

15.
  

                 مدير املشروع موقع املستودع املستودع الرقمي

16.
  

                  2019اصدار كتيب  دليل اإلجراءات االلكترونية 
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 والبرامج الدراسية بالجامعة : تطوير المناهج الثالثالهدف االجرائي 
 كافة الخطط الدراسية بالبرامج العلمية في األقسام   وتطوير مراجعة  السياسة:

   تشكيل لجنة املناهج على مستوى الجامعة تعمل تحت مكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة آليات التنفيذ:

ب
رتي

الت
 

 املسؤول املؤشر املهمة

 االطار الزمني

2019 2020 2021 2022 

1.
  

 دليل الخطط الدراسية 

 
                 وكيل الجامعة  اصدار الدليل

2.
  

                 وكالء الكليات دليل املقررات الدراسية اصدار  باألقساماعتماد البرامج 

3.
  

 استبيانات   تقييم االمتحانات 

مكتب ضمان الجودة 

 بالكليات. 

++++++++ 

                

4.
  

                 مدير إدارة املكتبات اإلصدار الثالث لنظام معلومات الطالب كتيب االجرءات االكاديمية

5.
  

                   

6.
  

                   

7.
  

                   

8.
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 تطوير البنية التحتية للجامعة: الرابعاالجرائي الهدف 
 تخصيص ميزانية للبنية التحتية  السياسة:  

  اعداد كافة املقياسيات املطلوبة الستكمال العمل   آليات التنفيذ:

ب
رتي

الت
 

 املسؤول املؤشر املهمة

 االطار الزمني

2019 2020 2021 2022 

1.
  

                 رئيس الجامعة  انشاء املباني دار الضيافة واملؤتمرات

2.
  

                 رئيس الجامعة  بناء قاعات ومعامل واملعاملالقاعات 

3.
  

اكز الطبية  اكز   العيادة واملر                  رئيس الجامعة  افتتاح املر

4.
  

                 رئيس الجامعة  استكمال العمل املدينة الجامعية 

5.
  

                   

6.
  

                   

7.
  

                   

8.
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 خدمة المجتمع: الخامس االجرائي الهدف
 تخصيص ميزانية للبنية التحتية  السياسة:  

  اعداد كافة املقياسيات املطلوبة الستكمال العمل   آليات التنفيذ:

ب
رتي

الت
 

 املسؤول املؤشر املهمة

 االطار الزمني

2019 2020 2021 2022 

9.
  

                 رئيس الجامعة  انشاء املباني واملؤتمراتدار الضيافة 

10.
  

                 رئيس الجامعة  بناء قاعات ومعامل القاعات واملعامل

11.
  

اكز الطبية  اكز   العيادة واملر                  رئيس الجامعة  افتتاح املر

12.
  

                 رئيس الجامعة  استكمال العمل املدينة الجامعية 

13.
  

                   

14.
  

                   

15.
  

                   

16.
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 البحث العلمي: السادس االجرائي الهدف
 تخصيص ميزانية للبنية التحتية  السياسة:

  اعداد كافة املقياسيات املطلوبة الستكمال العمل   آليات التنفيذ:

ب
رتي

الت
 

 املسؤول املؤشر املهمة
 االطار الزمني

2019 2020 2021 2022 

1.
  

 دعم مجموعة من البحوث باملنطقة دعم البحث العلمي
مركز البحوث 

 واالستشارات
                

2.
  

                 وكيل الجامعة  النشر في مجالت عاملية دعم النشر العلمي

3.
  

اتيجية واليات عمل  مركز البحوث واالستشارات                  رئيس الجامعة  خطة استر

4.
  

اكز ومعامل للبحث العلمي اكز جديدة  انشاء مر                  وكيل الجامعة  افتتاح معامل ومر

5.
  

                 مركز البحوث اصدار مطويات مشاكل املجتمع

6.
  

                 مركز البحوث السنويةعدد من الدورات  التدريب املكثف للمجتمع

7.
  

                 مركز البحوث انعقادها املؤتمرات العلمية

8.
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 السعي العتماد الجامعة محليا ودوليا وتطبيق معايير الجودة السابع:الهدف االجرائي 
 نشر الثقافة لضمان الجودة  السياسة:

 تشكيل لجان لالستكمال ضمان الجودة  آليات التنفيذ:

ب
رتي

الت
 

 املسؤول املؤشر املهمة

 االطار الزمني

2019 2020 2021 2022 

1.
  

                 مكتب ضمان الجودة استكمال إجراءات االعتماد السعي لالعتماد الجامعة

2.
  

                 مكتب ضمان الجودة استكمال إجراءات االعتماد اعتماد الكليات

3.
  

                 مكتب ضمان الجودة استكمال إجراءات االعتماد االعتماد البرامجي

4.
  

                   

5.
  

                   

6.
  

                   

7.
  

                   

8.
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  األكاديمي المحلي والعالميربط الجامعة بالمجتمع  الهدف االجرائي الثامن:
 فتح مراكز لخدمة املجتمع والبيئة وربط الجامعة دوليا عن طريق مكتب التعاون الدولي السياسة:

 وافتتاح مراكز بحثية حول خدمة املجتمع تفعيل مكتب التعاون الدولي  آليات التنفيذ:

ب
رتي

الت
 

 املسؤول املؤشر املهمة

 االطار الزمني

2019 2020 2021 2022 

1.
  

                 مكتب التعاون  لجان املتابعة  االتفاقيات

2.
  

                 مكتب التعاون  لجان املتابعة  اتفاقيات الجامعات 

3.
  

                 مكتب التعاون  لجان املتابعة  ورش العمل واملؤتمرات

4.
  

ائرين                   مكتب التعاون  لجان املتابعة  األساتذة الز

5.
  

                   

6.
  

                   

7.
  

                   

8.
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 الهدف االجرائي التاسع: تحسين النظام اإلداري بالجامعة 
 التقيد في تكليف املدراء الجدد    السياسة:

   آليات التنفيذ:

ب
رتي

الت
 

 املسؤول املؤشر املهمة

 الزمنياالطار 

2019 2020 2021 2022 

1.
  

 الدورات البرامج االلكترونية 
التدريب ومشروع 

 التطوير
                

2.
  

                 التدريب  استبيانات للتدريب  املوارد البشرية

3.
  

                 الكاتب العام تفعيل األنظمة االرشفة االلكترونية 

4.
  

                 مدير املشروع صدور  دليل اإلجراءات

5.
  

                   

6.
  

                   

7.
  

                   

8.
  

                   



 

 مصادر التمويل لالستراتيجية

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

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

 العلمية

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

 املقدمة من الطلبةلدعم البحوث 

 اليات التنفيذ الخطة 

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

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

 للخطة بصورة عامة املتابعة

ووضع بعض  حسب األهداف اإلجرائية تتولى مسؤولية متابعة وتنفيذ االستراتيجية  بالجامعةهناك عدة جهات 

 التعديالت املمكن التطبيق حسب الظروف املتاحة وهم: 

 رئيس الجامعة  .1

   بالجامعة والكليات الشؤون العلمية وكيل   .2

 ومنسقو الجودة بالكلياتمدير إدارة مكتب الجودة ورؤساء اقسام  .3

   .واملنسقين لدراسات العليااإدارة ورؤساء مكاتب مدير  .4

 والبحوث  م االستشارات  اقسا  مدير إدارة ورؤساء .5

    رؤساء األقسام العلمية  .6
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 املرجعيات االساسية للخطة االستراتيجية 

 الخطط العامة االستراتيجية للدولة في مجال التعليم والبحث العلمي  .1

 العامة لجامعة سبها   راتيجيةاالستالخطة   .2

 بالجامعة  رؤية ورسالة واهداف .3

 معايير ضمان الجودة للكليات تحت اشراف الجودة بالجامعة  .4

 التقارير الدورية للبرامج االكاديمية املختلفة بالكلية  .5

 الدراسات الذاتية السابقة والحالية للكلية .6

 املراجع 

 الخطة االستراتيجية لجامعة سبها  مالمح  -1

 م2021-2017الخطة االستراتيجية لجامعة سبها  -2

 لكلية التربية النوعية بنا الخطة االستراتيجية  -3

 2022-2017الخطة االستراتيجية بكلية العلوم جامعة سبها  -4

 2018والتقنية الخطة االستراتيجية بكلية العلوم الهندسية  -5

 2019االستراتيجية قصيرة املدى بكلية تقنية املعلومات الخطة   -6


