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 كلمة عميد الكلية 

وامكانية  بعيد املدى لتخطيط اإلستراتيجي لقدرتها يعتمد بشكل كبير على  في شتى املجاالت  تقدم األمم ان

محددة  استرتيجية أن وجود خطـة فيه ال شك من ما . و ملجتمعاتهاالرقي من خاللها يضمن  وبالتاليزمن محدد في  تطبيقه

من حيث انها تساعد على استثمار كافة الطاقات واالمكانيات   من أهم مقومات نجاح املؤسسات ملعالماواضـحة 

ها بدقة منتاهية نحو تحقيق األهداف والتطلعات من خالل خطة البشرية واملادية واملعنوية باملؤسسة وتوجيه

رؤيتها  بخطى ثابتة لتحقيق تسير عليها املؤسسة  على ان واضحة املعالم قابلة للتنفيذ في إطار برنامج زمني محدد،

ومن خالل  . التطويريةومع توجهات قيادة الجامعة العامة وتماشيا مع رؤية واهداف ورسالة الجامعة  ها ورسالتها هداف ا

فى   دعم نشر التعليملمتطلبات سوق العمل برامج أكاديمية جديدة تتناسب مع تنفيذ و  الرسالةو  الرؤيةو  تلك االهداف

تتقدم كلية العلوم بهذه   العلوم سواء في الدراسة الجامعية او للدراسات العليا كليةالتخصصات املختلفة التى تقدمها 

 . 2021الي  2017مس سنوات القادمة من الخطة االستراتيجية للخ

رؤيتها واهدفها لتحقيق بصورة عامة وكلية العلوم بصورة خاصة سبها جامعة الجاد لسعي انطالقا من ال

؛ لذلك والعربية والعاملية والذي يخدم متطلبات املجتمع وسوق العمل املحلية بما يتوافق مع معايير الجودة  ورسالتها

لتحسين تطوير املؤسس ي واألكاديمي لللكي تتوافق مع الخطة االسترتيجية العامة للجامعة جاءت هذه الخطة 

 مخرجات وخدمات الكلية. 

مل بها هو طريق جاد نحو  إن قيام كلية العلوم بجامعة سبها بمشروع الخطة اإلستراتيجية والع وفي الختام

 العمل الداخلية لتحقيق رؤية واهدف ورسالة الكلية. تحسين بيئة

 

 

 د. محمد ارحيم عمر                                                                       

 عميد كلية العلوم                                                                                

 جامعة سبها                                                                                        
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 بالجامعة  التعريف

كلية التربية  بعدما كانت م 187/1983رقم م بقرار من اللجنة الشعبية السابقة 1983انشئت جامعة سبها سنة 

 إنشائها سنة انشائها الي تاريخ  م1976تبع جامعة طرابلس من سنة 
ُ
علمية التي ينشدها  إلى تحقيق النهضة ال م1983ومنذ

،  من خالل رؤيتها واهدافها ورسالتهانحو التقدم الحضاري  وتسعى، الجنوبية بكليتها الثمانية عشراملنطقة  اإلنسان في

 أ  بصورة عامة املتعددة  والي تلبية احتياجات املنطقة
ً
 من استغالل مواردها الطبيعية املتعددة والبشرية استغالال

ً
،  مثال

رسم   إلي األمام. دفع بعجلة التقدم العلميوالي ال، للفرد التعليميمستوى الرفع من  فيتحقيق تنمية مستدامة والي 

  حيث بلغ اجمالي الخريجين  2016الي سنة  1983يوضح عدد خريجو جامعة سبها في جميع كلياتها من سنة  1توضيحي 

  دفعة.  37بعدد 

  

 م 2016إلى  1976بالطلبة الخريجين من كليات جامعة سبها في الفترة من سنة  1رسم توضيحي 

 نبذة عن تاريخ الكلية

دور  بص م مع بدايات إنشاء الجامعة 1983  استقبلت كلية العلوم الفوج األول من طلبتها في مطلع العام الجامعي

تضم  انية عشر و في الجنوب الليبي من كليات الجامعة الثمية العلوم جامعة سبها الوحيدة وتعتبر كل . م720/1983قرار 

قسم علم الكيمياء وعلم الفيزياء والعلوم الرياضية )علم الرياضيات وعلم االحصاء والحاسوب(  هي علمية و  اقسام تسعة
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م وعلم الحاسوب  1984سنة  انش ئ الحيوانوعلوم االرض وعلم النبات وعلم  علم االحصاءوقسم م 1977سنة انش ئ 

شعبة التقنيات الحيوية عن قسم علم   انفصل 2016وفي بداية الفصل الثاني من العام الجامعي م 1985سنة انش ئ 

الحيوان لتصبح قسم التقنيات الحيوية، وتم استحداث كلية تقنية املعلومات وفي بداية الفصل الثاني من العام  

 سبها  بقرار مجلس جامعة  ضم لكلية تقنية املعلوماتو قسم الحاسوب عن الكلية  تم فصلو  م2017/2018الجامعي 

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

دراسات العليا والبحوث حيث يشتمل  العلوم بعدد من االقسام العلمية. وتهتم كلية العلوم بال العربية ومن ثم تبعتها كلية

برنامج ملنح درجة الدكتوراه في  العتماد الكلية برامجها على منح شهادة الدراسات العليا بدرجة املاجستير ووتسعى 

كما هو   2016الي  1983طالب وطالبة منذو انشائها سنة  4931العلمية. وقد بلغ عدد خريجو كلية العلوم  ها قسام ا

 العديد من .  2رسم توضيحي موزعين على االقسام العلمية حسب  1رسم توضيحي موضح في 
ً
وتقيم الكلية دوريا

لعلمية والرياضية ومعارض ومؤتمرات علمية وندوات توعوية ودورات تدريبية، وكما تشترك فى  االنشطة ا

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

 التدريس بصفة مستمرة فى العديد من املؤتمرات املحلية والدولية.

 

  م حسب االقسام العلمية2016الي  1976يوضح خريجو كلية العلوم من سنة   2رسم توضيحي 
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 املقدمة

بعيــدة خطــط اســتراتيجية وضــع تســعى كليــة العلــوم الــى تطــوير دورهــا فــي خدمــة املجتمــع املحلــي والــدولي مــن خــالل 

ري واالـكــاديمي بالكليـــة وفـــق اســـس علميـــة تضـــمن نجاحـــا كبيـــرا فـــي املســـتقبل تتبعهـــا إعـــداد بـــرامج تطـــوير العمـــل االدااملـــدى 

القريـــــب كطريـــــق الـــــي االصـــــالح والتطــــــوير املـــــدروم ملعالجـــــة املشـــــكالت االداريـــــة واالكاديميــــــة مـــــن اجـــــل االرتقـــــاء باملســــــتوى 

 وطالب الكلية.  فواالكاديمي العضاء هيئة التدريس والفنيي وموظ

واإلقليميـة والعربيـة  الليبيـةسـعيها للتميـز بـين الجامعـات واملبنيـة علـى لجامعـة االسـترتيجية لالخطة وانطالقا من 

ــاتي ب العلـــوم كليـــةارتبطـــت  ،والعامليـــة ــيير الـــذي يوفرهـــا للالســـتفادة مـــن الخـــدمات االلكترونيـــة مشـــروع التطـــوير املعلومـ تسـ

صــــر من ومــــة معلومــــات الطالــــب واالرشــــفة الكترونيــــة علــــى ســــبيل املثــــال ال الحداريــــة واال كاديميــــة االالعديــــد مــــن األعمــــال 

 . بمكتبة الكلية واملكتبة الكترونية

 نوع املؤسسة التعليمية

ــالي الحكوميـــة بالدولـــة الليبيـــة وتعتبـــ  ــبها احـــدى مؤسســـات التعلـــيم العـ ر الثانيـــة مـــن حيـــث كليـــة العلـــوم جامعـــة سـ

 .وعدد الطالب لالنشاء بعد كلية االداب بالجامعةالترتيب الزمني 

أنواع البرامج التعليمية   

مستوي  فتمنح الطالب درجة البكالوريوم في تقدم كلية العلوم بجامعة سبها العديد من البرامج االكاديمية 

 لالئحة الداخلية لطالب مرحة البكالوريوم الصادر بقرار مجلس  بكل اقسامها التسعة املرحلة الجامعية األولي 
ً
وفقا

  رحلة الدراسات العليااما بالنسبة مل. م11/2016/ 19( بتاريخ 11الجامعة رقم ) 
ً
لدراسات العليا  لفتقدم الكلية برامجا

(  3من مجلس الجامعة رقم ) حسب الالئحة الداخلية للدراسات العليا بكلية العلوم الصادرة بقرارالعلوم في  املاجستير

االقسام التالية: علم الكيمياء وعلم الحيوان وعلم النبات وعلم الرياضيات وعلم الفيزياء وعلم  بم 2/5/2016بتاريخ 

 . الحاسوب وعلوم االرض
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 االمكانيات البشرية واملادية واملعنوية

 :االمكانيات البشريةاوال: 

املؤسسات هو التخطيط االستراتيجي من خالل االستفادة املثلى من املواد  من احد االسس العلمية لبناء 

البشرية واملادية واملعنوية بالكلية وتوظيفها من اجل تحقيق رؤى واهداف العامة للجامعة والكلية وفق برنامج زمني  

موزعين على االقسام العلمية   عدد أعضاء هيئة التدريسوحسب اخر احصائية قامت بها الكلية  .واضح املعالم محدود

 . 1جدول ان ر  بالكليةواملعامل العلمية والفنيين موزعين على مختلف االقسام االدارية واالكاديمية تسعة ال

م2017حسب احصائية  يوضح اعضاء هيئة التدريس ودرجاتهم العلمية والفنين 1جدول   

 القسم

 الفنين واملعامل والورش اعضاء هيئة التدريس 

 اجمالي الطلبة

النستمرين لربيع 

2017 

 فني محاضر مساعد محاضر استاذ مساعد مشارك استاذ
عدد 

 املعامل
 عدد الورش

  15 15 6 8 8 1 7 330 علم الكيمياء

  9 14 3 7 1 2 1 147 علم الفيزياء

  0 0 5 3 1  2 97 علم الرياضيات

(1بيت الحيوان ) 8 24      684 علم الحيوان  

(1معشبة ) 9 20 12 3 2 1 2 661 علم النبات  

  2 4 4 4 1 -- -- 143 علم االحصاء

  6 5 4 5 1 -- 1 168 علوم االرض

  0 0 4 1 -- -- 1 141 التقنيات الحيوية

  6 10      460 علم الحاسوب

  0 0     1 83 علم االحياء الدقيقة

  55 92 34 26 13 4 13 2831 االجمالي

 :املاديةاالمكانيات ثانيا: 

طالب ومدرجان   365االول املسمى بمدرج عمر املختار تحتوي الكلية على اربع مدرجات تدريسية وسعة املدرج 

طالب وتحتوي على اربعة عشر   81طالب ومدرج للدرسات العليا املسمى بمدرج االستاذ سالم طويلة بسعة  140بسعة 

طالب،   80طالب ومكتبة ذات ثالث صاالت تسع  60طالبا وحجرة سيمنار تسع  64الي  28قاعة دراسية تسع كل قاعة من 

معمل   80تحتوي الكلية على  . الجدول  حاسوب حسب ماهو موضح في 20صالة واحدة للحاسبات تحتوي على  وعدد
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  حسب ورشة بقسم علوم االرض ومعشبة بقسم النبات وبيت الحيوان بقسم علم الحيوان و موزعة علي االقسام العلمية 

 الجدول املرفق. 

 املدرجات والقاعات الدراسيةيوضح  2 جدول 

 السما رقم القاعة ت
القدرة االستيعابية في 

 املحاضرات

القدرة االستيعابية في 

 االمتحانات

1 B011  136 400 1مدرج عمر املختار 

2 B010  70 200 2مدرج 

3 B012  70 200 3مدرج 

4 A025 40 81 مدرج الدراسات العليا 

5 C016  64 128 القاعة الكبرى 

6 C010  25 48 القاعة الصغرى 

7 A107  28 40 1قاعة 

8 A109  28 56 2قاعة 

9 A111  28 56 3قاعة 

10 A113  28 56 4قاعة 

11 A207  25 42 5قاعة 

12 A209  26 46 6قاعة 

13 A211  19 42 7قاعة 

14 A213  27 40 8قاعة 

15 A206  25 40 9قاعة 

16 A208  28 40 10قاعة 

17 A112  28 40 11قاعة 

 االفتراضات االساسية لخطة الكلية االستراتيجية

للوصول الي وضع افضل متميز سواء على الصعيد املحلي او الدولي قائم على التخطيط املستقبلي  العلوم كلية تسعى 

منها على سبيل  قابلة للتنفيذ والتي تقوم على مجموعة من االفتراضات االساسية و متمثل في وضع خطط استراتيجية 

 املثال ال الحصر: 

 التميز في االداء من اجل تحسين سير العملية التعليمية داخل املؤسسة   .1

 توفير الكوادر القادرة على تنفيذ الخطة بكفاءة وفعالية من اعضاء هيئة تدريس وفنيو معامل  .2

 وخطط ذات رؤية مستقبلبية تحسين الجودة التعليمية واالنشطة العلمية داخل الكلية من خالل وضع برامج  .3

 تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة واعداد تقارير بشكل دوري ومستمر  .4
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 الحفاظ على حق املشاركة واملسؤلية لجميع العاملين على كافة املستويات .5

 مواكبة عصر التطور من خالل املن ومات الكترونية حديثة  .6

 رؤية الكلية

 وأق
ً
 كلية متميزة وذات مكانة مرموقة محليا

ً
والبيئة    والبحث العلمي وخدمة املجتمعالجامعي في التعليم وعربيا وعامليا ليميا

 املحيطة 

 رسالة الكلية

  طبقا الفضل املواصفات العاملية املتميزةعلمية  الالزمة إلعداد الكوادر ممتميزة و برامج األكاديمية   تسعى كلية العلوم لتقديم

 .ام بدور فعال في مجاالتهم العلمية واالهتمام بالبحث العلميوتزويد املجتمع بخريجين أكفاء مؤهلين للقي

 اهداف الكلية

عداد املتخصصين في مجاالت العلوم البحثية والتطبيقية وتقديم برامج دراسية متكاملة، تكفل الحصول على  أ •

 الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية. 

 التطبيقية. املساهمة في تدريس العلوم األساسية  •

إجراء البحوث والدراسات العلمية في مختلف املجاالت، وتوطيد الصالت، وتبادل الخبرات مع الهيئات العلمية   •

 األخرى داخل ليبيا وخارجها. 

املساهمة في نشر الثقافة العلمية في مختلف املجاالت بما يواكب تطور العلوم الحديثة، وتقديم الخدمات،   •

 الفنية للمؤسسات، والهيئات، واملراكز، والجهات العامة والخاصة ذات العالقة.واالستشارات العلمية، و 
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 SWOT Analysisالتحليل البيئى للكلية 

 اوال: تحليل البيئة الداخلية

  :Strengthsنقاط القوة  .أ

القوة التى  م فأن هناك العديد من نقاط  2017من خالل الدراسة الداخلية لتحليل الوضع الراهن للكلية في عام 

 تتميز بها الكلية ويمكن استثمارها لتحقيق رؤية واهداف ورسالة الكلية:

 وجود ن ام واضح للوائح الداخلية والقواعد واجراءات العمل   .1

استخدام االسلوب القيادي الحديث في االدارة باالقسام العلمية واالدارية والعمادة لتفعيل العمل   .2

 .واألمانة والحيادية فى االدارةالجماعي، والعدالة 

الكفاءة العالية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية وباالضافة الي تنوع مدارسهم العلمية وتخصصاتهم   .3

 .الدقيقة

 .إلتزام أعضاء هيئة التدريس بالواجبات الوظيفية .4

ة للعام قوة وحداثة الخطة الدراسية بالكلية لكل تخصص العلمى املعتمدة من مجلس الكلية والجامع .5

 .م2017

استخدام املن ومات الكترونية الدارة الكلية مثل )ن ام معلومات الطالب ون ام الخريجين ون ام  .6

 االرشفة(. 

 .استكمال قواعد بيانات خاصة بأعضاء هيئة التدريس والطالب املستمرين والخريجين .7

 دريس وفنيو وموظفي الكلية. اهتمام الكلية بالدورات والندوات لتنمية مهارات الطالب وأعضاء هيئة الت .8
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مكتبة الكلية بصاالتها الثالثة واملجهزة بعدد من أجهزة الحاسوب مرتبطة باالنترنت، وتحتوى على عدد من   .9

   .الكتب الحديثة وبعض املجالت العلمية املحلية والعاملية

 توافق البرامج الدراسية لبعض االقسام العلمية الحتياج سوق العمل. .10

 يا التعليم الحديثة فى تدريس املقررات الدراسية.استخدام تكنولوج .11

 .مشاركة أعضاء هيئة التدريس في التدريب والندوات واملحاضرات العلمية داخل الكلية وخارجها  .12

 :Weaknessesنقاط الضعف  .ب

ي  هناك العديد من النقاط الضعف التى قد تؤثر على كفاءة وفاعلية الكلية فى تحقيق رسالتها مع اإلشكاالت الت 

 .تصاحب العملية التعليمية مما يعيق تحقيق رسالة الكلية وأهدافها بالصورة املثلى

 عدم وجود ادارة متخصصة في ادارة االزمات واملخاطر  .1

 عدم وجود وحدة السالمة بالكلية وقدم معدات االمن والسالمة  .2

 النقص شديد فى كل اإلمكانيات املعملية ملرحلة الدراسة الجامعية. .3

 البنية تحتية تحتاج الى تطوير عاجل وشامل لقدمها  .4

 .عدم وجود اجهزة واملعدات حديثة وقدم حالة املعامل قصورها عن اداء مهامها .5

 عدم وجود ورشة الكترونية بالكلية .6

 .عدم وجود ن ام متكامل لتشغيل وصيانة األجهزة واملعدات واملعامل .7

 للدراسات العليا عدم وجود معامل متطورة ومخصصة فقط  .8

 الدعم للبحوث العلمية املتواضع من ميزانية الجامعة لتطوير قدارت أعضاء هيئة التدريس العلمية.  .9

 .عدم وجود موقع للكلية على شبكة االنترنت .10



  2021ــ  2017   إستراتيجية كلية العلوم جامعة سبها     كلية العلوم جامعة سبها    

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ
 
 

13 
 

 

 قدم مباني الكلية وعدم اجراء الصيانات الدورية لسنوات  .11

 عدد الطلبةقصور في املباني الحالي في استيعاب احتياجات الكلية الزدياد  .12
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 يوضح عناسر الخط االسترتيجية لكلية العلوم 3رسم توضيحي 

 2021-2017للخطة االسترتيجية لكلية العلوم  االهداف االجرائية

لتنفيذ الخطة االستراتيجية لكلية العلوم في وعاء زمني محدد البد من وجود اهداف اجرائية استراتيجية الستكمال  

 كالتالي:مراحل الخطة وهي 

 االسترتيجي االول: العملية االكاديميةاالجرائي الهدف 

 وضع السياسات العامة القابلة للتنفيذ لالقسام العلمية  .1

 والجودة   معاييرتطبيق من خالل لمحاف ة عليها  وضع سياسات ل االعتماد املؤسس ي و .2

 وضع اليات الجودة على مستوى االقسام العلمية  .3

 والرسالة واالهداف للكلية واالقسام العلمية اعتماد الرؤية  .4

 افتتاح اقسام جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل  .5

 استكمال مشروع قسم التقنيات الحيوية .6

 استكمال مشروع قسم االحياء الدقيقة .7

المستقبل

الةتنفيذ الرؤية والرس

الحاضر
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 اعتماد الخطط الدراسية لالقسام العلمية وتطويرها  .8

والتي تتناسب مع طبيعة الكلية  ز البحثية او الجامعات مع املراك  املحلية والدولية  ابرام عدد من االتفاقيات  .9

 واالستفادة املثلى منها 

 الثاني: العملية التعليميةالهدف االجرائي االسترتيجي 

 وصيانتها الحديثة الكلية لتناسب العملية التعليمية  مدرجات وقاعات  تجهيز  .1

 تفعيل دور الوسائل التعليمية  .2

 املختلفة الطالبية مارسة االنشطة توفير اماكن مل .3

واالستفادة   تهاباالجهزة الحديثة لتالئم طبيعواملعشبة وبيت الحيوان بالكلية  ة علوم االرضورشاملعامل و تزويد  .4

 منها 

 متخصصة معامل للدراسات العلياانشاء  .5

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

 التدريب وتطويره التركيز على   .7

 باملعامل  صيانة االجهزة العلمية  .8

 امداد املكتبة بكتب حديثة  .9

 كتبة الكترونياستكمال من ومة امل .10

 فتح موقع الكلية على شبكة املعلومات   .11

تطوير من ومات الكترونية لطلبة البكالوريس قادرة على مساعدة االقسام العلمية لسير العلمية  استكمال  .10

 لومات الطالب الجامعي()من ومة مع التعليمية

  اعداد من ومات الكترونية لطلبة الدراسات العليا قادرة على مساعدة االقسام العلمية لسير العلمية التعليمية  .11

 )من ومة معلومات الطالب الدراسات العليا(

مع إنشاء قاعدة للبيانات الخاصة   2017الي  1983استكمال من ومة وحدة شئون الخريجين من عام  .12

 جين ونشرها علي شبكه املعلومات الدولية بالخري
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   لجنة اعداد ومراجعة الخطة

 عميد الكلية    د محمد ارحيم عمر 

 وكيل الكلية    د. املبروك حسين السنوس ي 

 رئيس قسم التقنيات الحيوية    .د.أحمد علي الجنقة أ

 رئيس قسم االحياء الدقيقة   د.عبد القادر السنوس ي الزين  أ

 مسجل الكلية    مفتاح محمد علي أ.أبو بكر 

 رئيس قسم الكيمياء  د.عائشة أحمد أبو بكر العباس ي 

 رئيس القسم الرياضيات    أ.إبراهيم محمد سالم الصنديد

 رئيس قسم البحوث واالستشارات بالكلية  د.عمر محمد عبد السالم العياط

 رئيس قسم علم النبات    د.هدى سالم الرويق 

 رئيس قسم علم الحيوان    د.رقية محمد عبد القادر 

 رئيس قسم علوم االرض   د.الشارف عبد السالم البغدادي 

 رئيس قسم االحصاء   د.عيس ى عمر عيس ى  

 رئيس قسم الفيزياء    د.مصطفى محمد عبد للا 

 املرجعيات االساسية للخطة االستراتيجية 
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 التقارير الدورية للبرامج االكاديمية املختلفة بالكلية  .5
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