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 كلمة عميد الكلية
 الرحيمسم الله الرحمن ب

 الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله

اسباب النجاح وبلوغ االهداف، حيث  وسبب من إن التخطيط بمعناه العادي سمة من سمات الحياة المعاصرة 

 . ال يمكن العمل والتعلم إال َبتخطيط منظم

ن ع منها أيتوق تنفيد األهداف ذات األمد البعيد والتي لية او طريقة ما  لآ وتصميم ااالستراتيجية هي وضع و

  .أهدافها األساسية تمكن المؤسسة من  تحقيق

ئل المناسبة الوسايد والتحويل  التنظيمي الذي من شأنه توفيروالتخطيط االستراتيجي  هو عملية قوامها  التجد

وصفه الحاجة للتخطيط االستراتيجي ب لتكييف  الخدمات واالنشطة مع  الظروف البيئية المتغيرة. ولهذا برزت 

 المناهج التعليمية  في الجامعات. التعليم وخاصة البرامج و ومنظومة االدارة في الجودة  منهجاً فاعالً لتحقيق

ت المؤسسات التي اتبع في تلك تعميق مفهوم االدارة الرشيدةو رة ق  نجاحات كبييحقدى الى تاالمر الذي أ

 منهجية التخطيط االستراتيجي.

ي كلية تجعل من رؤية الكلية هي الحاكمة علي جميع القرارات السياق فإن الخطة االستراتيجية ألوفي نفس 

طة قامت الكلية بوضع خ، وترسم السياسات التي تجعل جميع العاملين يعملون لتحقيق هذه الرؤية. ولذلك

دام التخطيط الل استخجل تتضمن الرؤية المستقبلية للكلية والرسالة التي تسعى الى تحقيقها من خطويلة األ

ً لجميع البرامج التعليمية واإلسااالسترتيجي أ اط القوة مثل لنقي الكلية، ومن خالل االستغالل األدارية فسا

 .نقاط الضعف والتهديدات من جهة اخرىوالفرص المتاحة من جهة ، والتغلب على 

أن تكون رائدة ومتميزة في التعليم الصيدلي من بين كليات الصيدلة العديدة في البالد، فرؤية كلية الصيدلة هي 

كما ان  .حتياجات سوق العمل ووفقاً لمعايير الجودة الشاملةإتنسجم مع لتخريج صيادلة يحملون كفاءة عالية 

للتطوير المؤسسي واألكاديمي  سبها  جامعةللكي تتوافق مع الخطة االسترتيجية العامة  هذه الخطة وضعت 

 .لتحسين مخرجات وخدمات الكليةو 

نجاز عضاء لجنة الخطة االستراتيجية لما بذلوه في االشكروالتقدير لفريق العمل  من أ تقدم بخالصوفي الختام أ

 هذا  العمل. 

 تهوالسالم عليكم ورحمة الله وبركا

                         

 مصطفى علي الصغير.د

 عميد كلية الصيدلة جامعة سبها
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  التعريف بالجامعة

ً  العامة م بقرار من اللجنة الشعبية1983انشئت جامعة سبها سنة  م بعدما 187/1983رقم  سابقا

م الي تاريخ انشائها ومنذُ إنشائها سنة 1976كانت كلية التربية تبع جامعة طرابلس من سنة 

تها اإلى تحقيق النهضة العلمية التي ينشدها اإلنسان في المنطقة الجنوبية بكلي تسعى م1983

اجات حتيإتلبية  إلىوها، هدافها ورسالتأالتقدم الحضاري من خالل رؤيتها ونحو  الثمانية عشر

 لىإستغالالً أمثالً، وإدها الطبيعية المتعددة والبشرية ستغالل موارإبصورة عامة من  المنطقة

 ىم العلمي إلالدفع بعجلة التقد إلىمستوى التعليمي للفرد، والتحقيق تنمية مستدامة في الرفع من 

إلى  1983ا من سنة جامعة سبها في جميع كلياته يعدد خريج بينيالرسم التوضيحي األمام. 

 .  (دفعة 37 ) 2116 عام

 

 م2116إلى  1976 عامبالطلبة الخريجين من كليات جامعة سبها في الفترة من  1رسم توضيحي 
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 كلية الصيدلةالتعريف ب

ً من أهمية كلية الصيدلة للمنطقة الجنوبية، واستشعاراً من إدارة جامعة سبها إ لحاجة نطالقا

ً  المنطقة الماسة للكوادر الصيدالنية المؤهلة، فقد سعت الجامعة ً مع وزارة التع سعيا يم لحثيثا

ستصدار قرار بإنشاء كلية الصيدلة بالجامعة استكماالً للكليات الطبية بالجامعة، ولهذا فقد أُنشأت إل

م وباشرت الكلية 2114( لسنة 327جامعة سبها بقرار من مجلس الوزراء رقم )بكلية الصيدلة 

م في مبنى كلية الطب البشري واآلن استقلت 2114/2115في قبول أول طالبها الجدد في عام 

 ىدلة إلاألسنان، وتتطلع كلية الصيبين كليتي الطب البشري وطب يقع الكلية بمبنى خاص بها 

يج صيادلة رأن تكون رائدة ومتميزة في التعليم الصيدلي بين تلك الكليات التي في البالد لتخ

يحملون كفاءة عالية تنسجم مع احتياجات سوق العمل ووفقاً لمعايير الجودة الشاملة، وعليه سوف 

 .م إن شاء الله2121تتخرج أول دفعة من كلية الصيدلة في عام
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 ةــدمــمقال

على  ءً بدأت كلية الصيدلة بإعداد دراسة للتقييم الذاتي وذلك بنام 0291 العام الدراسي نهاية عند

دار تم إص. فالجودةلتعليم العالي وضمان ل يمؤسسلاعتماد المعايير الجودة المحددة من هيئة ا

. م0291\7\9لالعتماد المؤسسي لكلية الصيدلة بتاريخ  جراء الدراسة الذاتيةإلبتشكيل لجنة قرار 

ع في للخطة تضية ساستحديد مرجعية أو ستراتيجية عداد لرسم الخطة اإلإلاتم  فقد بنأًء عليه

متطلبات الجودة و راء لرسمها بما يتناسب جراءات و آعتبارها كل ما أمكن من معلومات وإإ

عداد عليها تم اإل بناءً و م 0291ولية في شهر اكتوبر وقد تم إنجاز الدراسة الذاتية األلة. الشام

داء الكليـة أ نتحسـيفي ـذري جشـكل ب مســوف تســاهتي وال .تيجية للكليةاسترلوضع الخطة اإل

 لحلـوبمنشـود لالهـدف ا ىإلـ لمعـة، والوصـولجاسـتراتيجية لاإل ؤيةتحقيـق الر ىممـا يـؤدي إلـ

ودراسـة  ية من مرجعيات متعددة معلومات الضرورلجمـع اب لجنةال تقامـحيث   م.0202 معـا

  منـاظرة ووضـعاللكليـات لسـتراتيجية ، وعـدد مـن الخطـط اإللجامعةالخطـة االسـتراتيجية ل

 .سـتراتيجية الكليـةإتمثـل  تيهـداف العـدد مـن األ

 ستراتيجيةساسية للخطة اإلاأل المرجعية

 ستراتيجية للدولة في مجال التعليم والبحث العلميالخطط العامة اإل.  

 ستراتيجية لجامعة سبها الخطة اإل 

 رؤية الكلية 

 رسالة الكلية 

  الجودة للكليات تحت اشراف الجودة بالجامعةمعايير ضمان 

 :مشاركة اصحاب المصلحة 
o وزارة التعليم 
o جامعة سبها 
o دارة الكليةإ 
o عضاء هيئة التدريس بالكليةأ 
o ولياء االمورالطالب وأ 
o  نقابة الصيادلة في الجنوب 

 لجنة اعداد الخطة االستراتيجية :

 )عميد الكلية(        د. مصطفى علي الصغير .9

 )وكيل الشؤون العلمية(        عمر سعد صالح بريكة.د .0

 وحدة ضمان الجودة( \)م       الرويق محمد نادية سالم.د .2

 ستشارات(وحدة البحوث واإل /) م انتصار عبدالسالم عبدالكريم الكيالني.أ .4
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 نوع المؤسسة التعليمية

عتبر بالدولة الليبية وتحدى مؤسييسييات التعليم العالي الحكومية إ هي  جامعة سييبهاصيييدلة لكلية ا

 .سبهاومقرها مدينة  ولى والوحيدة في المنطقة الجنوبيةاأل

 رؤية ورسالة الكلية

 الرؤية:

تطوير بما يساهم في و ريادة في البحث العلمي لمعايرالجودة الدولية اً وفقجودة في التعليم  

 .للمجتمعمنظومة الخدمات الطبية 

 

 :الرسالة

 جتمعالم تخدم متميزة إبداعية بحوث وإنتاج مميز تعليم طبي مؤهل و تقديم إعداد صيدالني

 .الفكري بتكارواإلبداعلإل محفزة ومتطورة حديثة تعليمية بيئة إيجاد خالل من بناءه في وتساهم

 

 أهداف الكلية:

 :التالية األهداف تحقيق إلى الصيدلة كلية تسعى

 وتركيب صرف مثل المختلفة الصيدالنية بالمجاالت للعمل الالزمة الكوادر وتأهيل إعداد .9

 .الدوائية والرقابة الدوائية والصناعات األدوية

 العلمية فاءةالك استمرارية يكفل بما المختلفة الصيدالنية العلوم في التنشيطية الدورات إعداد .0

 لتعليميةا السياسة في ودمجه الصيدالني التعليم مجال في العلميالتطور  متابعة مع للصيادلة

 .بالكلية الدراسية المناهج وتنوير تطوير يكفل بما بالكلية

 لمؤسساتا مع التعاون وكذلك المختلفة الخدمية للقطاعات الفنية والدراسات اإلستشارات تقديم .2

 بليبيا تعليميةال المسيرة بين إنسجام يخلق بما والعالمي اإلقليمي المستوى على العلمية والهيئات

 .الخارجي والعالم

 المؤتمرات وإعداد والعالمية المحلية العلمية المؤتمرات في والدراسات باألبحاث المشاركة .4

 .العالقة ذات الجهات مع بليبيا العلمية والمعارض

 دويةاأل وسالمة جودة يؤكد بما بليبيا الرسمية الجهات مع الدوائية الرقابة مجال في التعاون .5

 . المجتمع في الصيدالنية الرعاية مفهوم ويجسد

 األدوية وإستعمال ترشيد في الدوائية الثقافة نشر طريق عن الصحي الوعي رفع في الُمساهمة .6

 من يالصح الوعي ونشر الدوائي الترشيد في المختصة التنفيذية القطاعات مع والمشاركة

 .المختلفة اإلعالمية الوسائل خالل
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 وتقديمها الدوائي المجال في باألبحاث والمشاركة والدراسات الخطط وضع في المساهمة .7

 . بليبيا الدوائية السياسة في بها لإلسترشاد الرسمية للجهات

 .الكليةب التدريس هيئة أعضاء وبين بينهم التواصل جسور وبناء الخريجين قدرات تعزيز .8

 .متميزة إبداعات يقدمون الذين المتميزين الطالب كافة تكريم .1
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 الهيكل التنظيمي للكلية
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 1013-1029 صيدلةتيجية لكلية الاسترجرائية للخطة اإلهداف اإلاأل

رائية جإهداف أفي وعاء زمني محدد البد من وجود  صيدلةلكلية الستراتيجية لتنفيذ الخطة اإل

 ستكمال مراحل الخطة وهي كالتالي:ستراتيجية إلإ

 والبحث العلمي كاديميةول: العملية األتيجي األاستراإلجرائي الهدف اإل

 .القسام العلميةللكلية واوضع السياسات العامة القابلة للتنفيذ  .1

 .سياسات للمحافظة عليها من خالل تطبيق معايير والجودةعتماد المؤسسي و وضع اإل .2

 .تفعيل باقي المعامل لكل االقسام بالكليةستكمال إ .3

مع  و الجامعات والتي تتناسبأية والدولية مع المراكز البحثية برام عدد من االتفاقيات المحلإ .4

 .طبيعة الكلية واالستفادة المثلى منها

 .لطلبة البكالوريسوضع خطة واضحة للبحث العلمي  .5

 .تطوير نظم تقييم بحوث الطلبة .6

 .من خالل وضع مواصفات وضوابط للبحث العلمي ةث العلميورفع مستوى جودة البح .7

 لها. وضع خطة سنوية وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل الدورية  .8

 ستشارات بالكلية إلعداد خطط للبحوث العلمية.ب البحوث واإلتتفعيل مك .9

 عضاء هيئة التدريسألطلبة البكالوريس و حث  انعقاد مؤتمر علمي كل سنةالعمل على  .11

 .والطلبة على المشاركة فيه

 تيجي الثاني: العملية التعليميةاسترجرائي اإللهدف اإلا

 .تناسب العملية التعليمية الحديثةمدرجات وقاعات الكلية لو صيانة تجهيز  .1

 .تفعيل دور الوسائل التعليمية .2

 .لممارسة االنشطة الطالبية المختلفةماكن أتوفير  .3

 .جهزة الحديثة لتالئم طبيعتها واالستفادة منهاتزويد معامل الكلية باأل .4

 .بيت الحيوان خاص بالكليةنشاء إ .5

 .عداد الطالبأقاعات دراسية جديدة لتتناسب مع  ضافةإالعمل على  .6
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  .وتفعيلها ية بالمعاملعملمجهزة الصيانة األ .7

 .مكتبة خاصة بالكليةنشاء العمل على إ .8

 .ةكترونيلألاستكمال منظومة المكتبة إ .9

 .ربية واالنجليزيةباللغتين الع موقع الكلية على شبكة المعلوماتيل تفع .11

لية مير العيسدارة الكلية لتإقادرة على مساعدة  الكليةلكترونية لطلبة أ ةعداد منظومإ .11

 .التعليمية )منظومة معلومات الطالب(

 : الشؤون الطالبيةثالثتيجي الاسترجرائي اإلالهدف اإل

 .نشطة الطالبيةعداد خطة سنوية شاملة لألإ .1

 .التركيز على التدريب الميداني للطالب .2

 .قامة ورش عمل وندوات دورية وتوعوية للطالبإ .3

 .ول للطلبة الجددكاديمي األهتمام باليوم األاإل .4

 دارية: الشؤون اإلرابعتيجي الاستردف اإلاله

 روح الفريق الواحد، من خالل تطويرمحفزة متجانسة تعمل بخلق بيئة الفاعلة تسعى لدارة اإل

راءات جضافة الى الشفافية والوضوح في اإلإرية ، وتحسين وتبسيط االجراءات. داالمنظومة اإل

 والعمليات.

 .داري للكلية من حيث التدريب المستمر للموظفينتطوير الجهاز اإل .1

 ه.رحات لتطويرللكلية مع وضع مقتتطبيق الهيكل التنظمي  .2

 ن والموظفين بالكليةيوضع خطط لتنمية قدرات الفني .3

 داري بالكلية.العمل اإللتطوير تخصصة في اإلدارةادر مؤهلة متعين كو .4

 بنية التحتية لمرافق الكلية: الخامستيجي الاسترالهدف اإل

  .دارة الكلية  يتسق مع متطلبات الجودةإيجاد مبني يسع  إل .1

 .من والسالمةواأل صيانة دورات المياه والمقهى و افق الصحيةتجهيز الكلية بالمر .2

اث الالزم والمعدات المكتبية واأللكترونية والقرطاسية الالزمة ثتجهيز المكاتب اإلدارية باأل .3

 داري.لتسيير العمل اإل
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تتناسب مع صيانة المعامل والبنية التحتية لها وتجهيزها بما يلزم من معدات واجهزة  .4

 متطلبات المقرارات الدراسية.

 عداد مقايسة عامة الحتياجات المبنى من الصيانة العامة.إ .5
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   SWOT Analysis  للكلية بيئيالتحليل ال

إن الوضـع الـراهن لكليـة الصيدلة يمكـن تحديـده مـن خـالل جمـع معلومـات عـن البيئـة 

 والخارجية. الداخليــة

   اخل المؤسسة التعليميةهي مجموعة الظروف والمتغيرات والموارد الموجودة د فالبيئة اللداخلية

مجموعــة العوامــل التي  تــتحكم بها الكليــة )نقــاط  نها أي أدائها. أثير مباشر على أوتؤثر ت

 و السيطرة عليها.أدارية يمكن تعديلها ومن خالل القرارات اإل القــوة والضــعف( 

ي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر ف هي مجموعة القوى والمتغيرات التي الخارجيةبينما البيئة 

مجموعة العوامل التي ال  نهاأي أتخرج عن سيطرتها. و نشطة وقرارات المؤسسة التعليمية أ

 .)تتحكم فيها الكليـة )الفـرص والتحـديات والمخاطر الخارجية

 

 :تحليل البيئة الداخلية

 قاط القوةن: أوالا 

 :تتمتع كلية الصيدلة بعدد من نقاط القوة التي تسعى  للمحافظة عليها والتي  من ابرزها 

 وجود مبنى مستقل  للكلية: .0

م في مبناها الجديد )مبنى المختبر العلمي  15/11/2118بدأت كلية الصيدلة عامها الدراسي 

سنوات في كلية المركزي( والذي خصصته لها إدارة جامعة سبها مشكورة بعد ان قضت ثالثة 

 ً ً الطب البشري مؤقتا من إدارة الجامعة لوقوعه بين مباني  . هذا المبني الجديد كان خيار موفقا

مر الذي يسهم في تعزيز التكامل بين الكليات ية )الطب البشري وطب االسنان( األالكليات الطب

 الثالث من الناحية التعلمية واإلدارية.

 :وبيةنطقة الجنلما فيالوحيدة  ةالكلي .9

وم المتخصصة في العل يدةحالكلية الور تعتبالصيدلة كلية  نأية هي نقاط القوة الحال مهأمن  

  .القرى والمدن مختلف في المنطقة الجنوبية والتي تحوي عدد كبير من الصيدالنية

عضاء هيئة التدريس فيها من مختلف الجامعات بتنوع المدارس العلمية أل يدلةتتميز كلية الص

 صاتهم الدقيقة.خصتعالمية وتنوع ال

 سام العلمية بالكلية:نوع االقت .3

  .العريقة والوطنيةالعالمية ما هو موجود في الجامعات لمناظرة قسام متعددة تضم الكلية أ
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 عداد ومستوى الطالب المقبولين: ارتفاع أ .4

ة همية الرعاية الصيدالنية للمجتمع وحاجراغبين لالنظمام للكلية نتيجة ألعداد الطالب الرتفاع أإ

سوق العمل في المنطقة الجنوبية. فالتنافس على فرصة الدراسة في  الكلية  محدودة بالقدرة 

لكلية امكانية اختيار الطالب ذوي المعدالت العليا  مما يساهم في تميز طالبها و تتيح ااالستيعابية 

 وخريجيها.

 ترونية في الشؤون التعليمية واالدارية:لكاستخدام الميكنة والتقنية األ .5

 دالتعليم عن بع مكن الجامعة من تجهيز بعض القاعات  الدراسية بمعداتوجود مركز الحاسوب 

video conference اء هيئة التدريس عضم في التغلب على مشكلة النقص في أمما ساه

 ية.دارالكثير من األعمال اإلالمتخصصين في العلوم الصيدالنية. كما أن وجود الميكنة سهل 

  .وجود نظام واضح للوائح الداخلية والقواعد واجراءات العمل .6

 

 نقاط الضعف:

 صغر المبنى العام للكلية .0

( الى مدير المختبر  2292لقد استلمت الكلية المبنى مباشرة بخطاب من رئيس الجامعة )رقم 

الصيانة و المعدات التعليمية  م  وهو يفتقر الى 95/92/0298المركزي بالجامعة بتاريخ 

كما أن المبنى اإلداري للكلية يحتوي  واإلدارية  الالزمة  لتسيير الدراسة على الوجه المطلوب.

ستالم ا كما تموموظفيها.  بأقسامها و وحداتها عل مكتبين فقط بالسكرتارية ليكون إدارة الكلية

م  ستكمال مبناهخزنة في الكلية لحين إالمعملية م المختبر  المبنى مع بقاء كل معدات وأجهزة

سبب الكثير من ا اإلكتظاظ . هذمعامل ومخزن الممر( 0والتي تشغل نصف المبنى تقريبا )عدد 

 شكاليات منها:اإل

 

عدم وجود مكاتب ألعضاء هيئة التدريس بالكلية األمر الذي  محدودية المكاتب للموظفين و .أ

 نتاجية الساعات المكتبية.ضعف إيُ يربك العمل اإلداري والتعليمي في الكلية و

 قلةو  جهزة المصاحبة للعملية التعليميةألحدث اأومجهزة ب عدم وجود قاعات دراسية مناسبة .ب

في مواعيد المحاضرات خر وصغرها مما يسبب إرباك وتأ الحالية القاعات الدراسيةعدد 

يتم ف متحانات بين الكليات الثالثةها وكذلك تضارب مواعيد اإلحاضرات فيمزدحام البسبب إ

  متحانات.أو إجراء اإل خذ المحاضرات فيهابين الكليات الطبية االخرى ألالطلبة   تنقل

 .عدم وجود مكتبة مستقلة للكلية .ج
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 لحيوانات المعملية.عدم وجود بيت ل .د

 ودورات المياه و شبكة اإلنترنت.ضعف البنية التحتية للمعامل والمكاتب  .ه

 داري:القصور في الجانب اإل .9

داري في الكلية نتيجة تكدس الموظفين في محدودية هناك بعض نقاط الضعف في الجانب اإل

لية ك وفنيي المختبر ومركز البحوث واإلستشارات إلى دارية ونتيجة لضم موظفيالمكاتب اإل

دريس عضاء هيئة التفي انتاجية الموظفين والفنيين وأ ربك العمل وسبب ضعفالصيدلة مما أ

 دارية والعلمية في المبني المتاح.لخصوصية نتيجة لتجميع االقسام اإلبالكلية وانعدام ا

 العملية  التعليمية:القصور في  .2

و وحيدة في المنطقة الجنوبية فإنها تعاني من قلة أعضاء هيئة التدريس  ن الكلية ناشئة بما أ

 و المتعاونين المؤهلين لتنفيذ برامجها التعليمية  التخصصية.القارين أ

 التخصصية مثل للمواد وبنيتها التحتية وتجهيزاتها المعاملمكانية النقص في إكذلك 

ت دوية مما أدى إلى أخذها في بعض الكلياوعلم األالصيدالنيات والصيدلة الصناعية والعقاقير 

 كاديمي المقدم للطالب.االخرى األمر الذي يترتب عليه عدم كفاية اإلرشاد األ

 

 دمة للمجتمع:قلة الخدمات المق .4

المجتمع القتناعها بحاجة المجتمع الماسة فعالة في خدمة المساهمة ال تسعى  كلية الصيدلة إلى

ومع قلة االمكانيات ساهمت في بعض الندوات . لخدمات الصحيةللرعاية الصيدالنية وا

ات مكانيلة اإلانية لبعض المراكز الصحية واإلجتماعية إال أن قرات الميداالتوعوية والزي

 والدعم المادي يقلل من نشاط الكلية في هذا الجانب.

 

 الكلية لميزانية مستقلة:فتقار إ .5

ططها الدراسية ن تضع خأ منها لكليةتستطيع الكي وبشكل دوري  مستقلةالكلية لميزانية تفتقر

 .سترتيجيتهاهدافها وإوأورسالتها دارية  لتحقيق رؤيتها واإل

 

 تحليل البيئة الخارجية:

ها نقاط القوة والمحافظة علي لتعزيز إلستغاللها ن الفرص التي تسعى الكليةهناك مجموعة م

 :برزهاأومن 

 :وتخصصاتها دلةالمنطقة الجنوبية  لخريجي الصيحاجة سوق العمل في   .2

ة والمستشفيات والمستوصفات هذه المنطقة الجغرافية توجد بها العديد من المراكز الصحي

ين على قرى عالصيادلة. فالمنطقة يبلغ سكانها قرابة  نصف مليون متوزالتي يكاد ينعدم فيها 
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قبال من اال النقص في سوق العمل يزيد لخدمات الصيدالنية. هذافيها ل ومدن عديدة يحتاجون

 من تلك القرى والمدن.كبير بشكل عليها 

 الكامل من قبل االدارة العليا للجامعة لتطبيق معايير الجودة. الدعم المالي الجزئي والمعنوي .9

 الجنوبية:رة البحوث الدوائية في المنطقة ند .2

 فإنقييم ها للتطوير والتمراكز الصحية و الصيدليات واحتياجلضعف البنية الصحية في ال نظراً 

العلمية ية ودارمات اإلسهم في تحسين وتطوير الخدتُ  قد كلية الصيدلة طلبةي يجريها البحوث الت

 ة.لقطاع الصح الصحيةو

 بالكلية:على الدراسة الشديد لطلبة الشهادة الثانوية  االقبال .4

تيجة نولها سوق عمل مرغوب  الجنوبية في المنطقة من الكليات الجديدةالصيدلة كلية  بما أن

ى بإقبال تحظفإنها  جتماعية لمهنة الصيدلةالمكانة اإلبعد التخرج و  متوقعةللعوائد المالية ال

 .من الطلبةشديد 

 تطلع قطاع الصحة لخدمات الكلية: .5

انب المهن بجرغبة الكثير من المراكز الصحية والمستشفيات  والمستوصفات لخدمات الكلية 

 .ومساهمتها في الرعاية الصحية الفاعلة للمجتمعالطبية االخرى والتكامل معها 

 عقد المؤتمرات والندوات و ورش العمل. .6

االخرى  يةوالنقابات الطبدلة بالتعاون مع الكليات الطبية و نقابة الصيادلة تسعى كلية الصي

ورش العمل التي تسهم في تطوير و  والندواتقامة البحوث إكز الصحية باوالمر بفزان

 . الصحية و الخدمات رعايةلا

 امكانية تطوير مبنى الكلية: .7

 لجامعة وهي مالصقة  لمبنى الكلية  تعطي فرصة للتوسعمرافق التي تتبع االوجود بعض 

 ساسية للكلية.المرافق األستكمال بعض المستقبلي إل

 

 التحديات والمخاطر

ي حال ف التي قد تضعف القوة تواجه الكلية العديد من التحديات في بيئتها الداخلية والخارجية

 برزها ما يلي:استفحالها وتعاظمها ومن أ

 ة:الجنوبيالمنطقة  في عضاء هيئة التدريس المتخصصين في العلوم الصيدالنيةقلة أ .2

علوم المتخصصين في الميين ياألكادأعضاء هيئة التدريس تعاني المنطقة الجنوبية من قلة 
 التحديات التي تواجه الكلية. هذا يعتبر من أعظموالصيدالنية 

 مكانات البشرية والمادية:اإلية التحديث لبرامج الكلية نتيجة قلة بطء عمل .1
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لى إ و الوسائل التعليمية أدىأ و المكانيةأالمادية  والفنية أ مكانات  الداعمة للكلية سواءقلة اإل
 عليمية.العملية الترباك سيرارات الدراسية  بالشكل المطلوب وإالمقر بعض ستكمالإصعوبة 

 

 

 منية بالمنطقة:الظروف األ .3

ذة الزوار اتسصعوبة قدوم األ لبالد أدى إلىستثنائي الذي تمر به الظروف األمنية والوضع اإلا

فترة لهم التعاقد معوساتذة مغتربين صعوبة استقدام أكذلك واالخرى الوطنية ات من الجامع

 .لمقرارات الدراسيةا بعضلتدريس  عضاء هيئة تدريسأفي  النقصأدى إلى مما  طويلة

 

 نقطاع خدمات االنترنت  بالكلية :إ .4

عض بلتدريس  المتعاونين من الجامعات الوطنية االخرىذة اتسعتماد الكلية على األنتيجة إل

ً ي والذي  video conference عدم عن بُ يمن خالل التعلالمقررات  على  توفر خدمة  عتمد كليا

 نتج عنهيمما  لقاعات التي يتم منه البثا ستثنائي فينتيجة لوجود خلل فني أو إو االنترنت، 

  .العملية التعليمية سيرفي  عرقلة و تأخير

 الزيادة المستمرة والمتتالية فى قبول أعداد الطالب الملتحقين بالكلية  .5

تي حاق بالكلية من المهددات اللتللكلية يعتبر زيادة الطلب على اإلمع صغر المبني المخصص 

 على جودة التعليم الصيدلي. قد تؤثر

  



18 
 

 تيجية للكليةاسترالمحاور واإل

 

لتي االكلية  هدافوأ تراتيجية  لتحقيق رؤية ورسالةسمن المحاور اإل مجموعةسيس تأ تم لقد

 اف والعمل علىهدهداف جامعة سبها وبالتالي إمكانية قياس تلك األتتوافق مع الخطط العامة أل

خطة  ستراتيجيات فيختيار اإلإيعتمد  ذلكلو. و النقص المحتمل بهاتحسين مستويات  األداء أ

 :همهاأ عدة محاور علىكلية الصيدلة 

لى المستوى ععنه بتقدير المؤسسات العالمية المعتمدة بها في الحكم : ويعبركاديميرتقاء األاإل .1

كاديمي في التطوير األف كاديمي وتقدير المجتمع المحلي والدولي لمخرجات الكلية.األ

  ة الكلية يركز على:ستراتيجيإ

 

سام الكلية أقكاديمي في مختلف البحث العلمي األو تطوير المناهج الدراسية   .أ

بحيث تكون مالئمة للبيئة وتنسجم مع متطلبات سوق العمل وحاجات  ومراحلها

 . المجتمع

 و المتعاونين من  الجامعاتافة األساتذة الزوار ستضوإبناء برنامج لتبادل األساتذة  .ب

 فضلاألالخبرات المهنية والعلمية وتطورها نحو  عزيزلت المحلية المتميزة والدولية

. 

ية ساسية للكلبمدى تطبيق مبدأ الجودة الشاملة في البنية األ اويعبر عنه الجودة الشاملة: .2

 والعمليات المتعلقة بجميع عناصر العملية التعليمية.

 

ن المحلي مع تصال وجسور التعاوناء قنوات إبب عبر عنهيو الشراكة مع الجهات المحلية: .3

طاع والقالمختلفة  بيةبات الطقاوالن ووزارة الصحة ومؤسساتهاهلية من الجهات  الرسمية واأل

 .الخاص الصحي ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات
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 كاديمي:األرتقاء اإللمحور  يالهدف اإلستراتيج 

ذلك يمية للوصول بها الى مستوى متميزوها التعلترتقاء بمخرجاتسعى كلية الصيدلة الى اإل

جل تجنب أتدعيم مجموعة من نقاط القوة  من غتنام احد الفرص المتاحة لها في إمن خالل 

 وتالفي مجموعة من نقاط الضعف مع مجموعة من التحديات كما يوضح الجدول التالي:

 

  

 

 

 التحديات الفرص (2ستراتيجي )المحور اإل

الدعم المالي والجزئي   كاديمياالرتقاء األ
والمعنوي من االدارة العامة 

 للجامعة.

   وجود إتفاقييات موقعة
للتعاون بين جامعة سبها 

 والجامعات االخرى. 

  توفير اإلمكانيات البشرية
 والمادية.

  التوسع في سياسة التعليم
 الذاتي والتفاعلي.

  مواكبة  التطور العالمي
التعليمي و  التدريبي في 

 مجال الصيدلة.  

 نقاط القوة:
 هيئة عضاء تنوع المدارس العلمية أل

 التدريس.

 .تنوع األقسام العلمية وتكاملها 

 ة.لكتروني بالكليإنشاء وحدة التعليم األ 

 .وجود معايير واضحة لقبول الطلبة 
 

 عن بُعد آلية التعليمVideo 
conference  

  وجود مكتبة بكلية الطب
البشري تسهم في توفير جزء 

من إحتياجات الطلبة من 
المراجع للمواد الدراسية 

 المشتركة.
  

  إنشاء مكتبة خاصة بالكلية
 توفر بيئة علمية لطلبة الكلية.

   توفير الوسائل التعليمية
الالزمة لمواكبة التطور في 

 العملية التعليمية.

 نقاط الضعف:
  الضعف في البنية التحتية من قاعات

دراسية و معامل ومكاتب ألعضاء 
 هيئة التدريس.

  نقص في أعضاء هيئة التدريس
 القارين.

 .قلة التجهيزات المعملية والبحثية 

   عدم وجود مخازن للمواد العلمية
 والكيماويات طبقاُ للمعايير.

  قلة الموارد المالية لدعم إحتياجات
 المعامل ومتطلبات مشاريع التخرج. 

  التعاون المشترك بين األقسام
العلمية المختلفة على مستوى 

 الكلية والجامعة.

 ت في وجود معامل وقاعا
بعض كليات الجامعة 

وخاصة المجاورة يمكن 
 التنسيق والتعاون معها.

  مخرجات تعليمية ذات
 .مستوى متميز

  تعيين أعضاء هيئة تدريس
من األكاديمين المتخصصين 

 في العلوم الصيدالنية.

   عمل خطة بحثية معلنة
 لألقسام  بالكلية.

  توفير المواد الكيماوية
الالزمة للمعامل وحيوانات 

تجارب إلجراء الدروس ال
 المعملية.
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 ستراتيجي لمحور الجودة الشاملة:اإلالهدف  .1

نشطتها أمدى تكامل على  يةمؤسسات الجامعالدرجة كبيرة في بستراتيجي يعتمد التخطيط اإل

ة دارية والفنيرتقاء بكوادرها اإلعلى اإلو يساعد ذلك كلية البدارية اإلالتربوية مع العملية 

 ذلك عن طريق إغتنامستراتيجية ومستوى متميز خالل سنوات خطتها اإلللوصول بهم الى 

 لجمجموعة من نقاط القوة في بيئتها الداخلية من أ مجموعة من الفرص المتاحة لها في تدعيم 

حد التحديات التي تواجهها الكلية كما هو موضح في اط الضعف مع أجموعة من نقم تجنب

 الجدول التالي:

 التحديات الفرص (1ستراتيجي )المحور اإل

الدعم المالي والجزئي   الجودة الشاملة
دارة العامة نوي من اإلعوالم

 للجامعة.

  وجود مركز ضمان الجودة
 .بالجامعة

 مكانيات البشرية قلة اإل
 والمادية.

 .بطء االجراءات والتطوير 

 نقاط القوة:

  الرغبة في تطبيق معايير
 الجودة.

  تبني مركز ضمان الجودة
بالجامعة المراجعة والمتابعة 
لجميع كليات الجامعة بالنظم 
والمعايير المتبعة  لتحقيق  
 متطلبات الجودة بالكليات.

 تنوع االقسام العلمية وتكاملها. 
 

 بُعد عن لكترونيلية التعليم األآ 
Video conference. 

 ستفادة من التطورات سهولة اإل
 العالمية.لمية الع

  توفر وحدة الخدمات
لكترونية بالكلية تشرف األ

لكترونية  على اإلدارة األ
 يل موقع الكلية.وتفع

 عتماد نجاز متطلبات اإلإ
الدولي لكلية الصيدلة المؤسسي 

 .2123قبل 

  ترونية األلكية التحتتوفير البنية
جهزة ومكاتب وخبرات من أ

 بشرية في الحاسوب.
 

 نقاط الضعف:

  داري للكلية.المبنى اإلصغر 

  عدم وجود مكاتب لالقسام
 العلمية.

 ث ثاقلة المعدات المكتبية واأل
ارة دالمكتبي الالزم لتسيير اإل

 بالشكل المطلوب.

 وجود مكانية التوسع نظراً لإ
يمكن التنسيق  مباني مجاورة 

مع الجامعة إلستغاللها كمبنى 
 داري في المستقبل.إ

  ي كليتوجود الكلية بالقرب من
الطب البشري وطب االسنان 

يوفر فرصة للتعاون بين 
 الكليات.

 بة عداد الطلالزيادة المتتالية في أ
 الملتحقين بالكلية.

 قسام العلمية من الناحية تفعيل األ
 دارية والتعليمية.اإل
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  :الشراكة مع الجهات المحلية 

هي عالقة تبادلية تقوم على المنفعة بينهما  ية  للجامعة  مع محيطها المجتمعيالشراكة المجتمع
من خالل ربط معارف وموارد وامكانية الكلية  بالمجتمع المحلي و تقاسم االدوار وتحمل 
المسؤليات في سياق تلك الشراكة. ولهذا  تبني الكلية  عالقة و شراكة فعالة مع الهيئات المختلفة 

الجامعة والمجتمع من خالل اغتنام مجموعة من  في المجتمع للنهوض باالحتياجات المتبادلة بين
الفرص المتاحة لها في تدعيم مجموعة من نقاط القوة في بيئاتها الداخلية من اجل تجنب  تالقي 

 نقاط الضعف مع مجموعة من التحديات كما  هو موضح:

 

 التحديات الفرص (3المحور االسترتيجي )

لجزئي الدعم المالي وا  الشراكة مع الجهات المحلية
دارة العامة نوي من اإلعوالم

 للجامعة.

  الحاجة الملحة لسوق العمل
 لخريجي الكلية

 .تطلع المجتمع لخدمات الكلية 

 مكانيات البشرية والمادية.اإل توفير 

 عضاء هيئة دعم البحث العلمي أل
 التدريس.

 قييم المقررات الدراسية بحيث يمكن ت
ت المجتمع بقضايا و مشكاال ربطها

 .يلالمح
 

 :نقاط القوة 
 عضاء هيئة العلمية ألقسام تنوع األ

 التدريس.

  التعاون الجاري بين مركز سبها
الطبي التعليمي وجامعة سبها في 

 .للطلبة التدريب والممارسة العملية

 طة مشاركة الطالب في برامج و انش
ل و خارج الشراكة المجتمعية داخ

 .الجامعة

  قلة االبحاث العلمية في المجال
والطبي الخاص بالبيئة الدوائي 

 المحلية والمجتمعية.

   وجود مؤسسات صحية
وصيدالنية في المنطقة يمكن 

التنسيق بينها في برامج  تخدم 
بة امثل النقالطرفين و المجتمع 

العامة للصيادلة ومركز سبها 
 الطبي.

  

  األزمات المحلية واإلقتصادية
وتأثيرها السلبي على التنمية 

 جتماعية.اإل

  التشريعات المنظمة للعالقة بين دور
 الكلية و المؤسسات المجتمعية.

  تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية
والمحاضرات العامة و ورش العمل 

التي تستهدف الرعاية الصيدالنية 
 للمجتمع.

 نقاط الضعف:
 ضعف البنية التحتية للبحث العلمي. 

  عدم وجود خريجين في المنطقة
في الرعاية  للمساهمةالجنوبية 

 الصيدالنية للمجتمع.

 البشرية مكانيات ضعف اإل
 .والتعليمية

 وجود إمكانية التوسع نظراً ل

يمكن التنسيق  مباني مجاورة 

مع الجامعة إلستغاللها كمبنى 

 إداري في المستقبل.

  وجود الكلية بالقرب من كليتي
الطب البشري وطب االسنان 

يوفر فرصة للتعاون بين 
 الكليات.

 المؤسسات في دعم البحث  حجامإ
العلمي وتبادل تعاون وال العلمي

قامة النشاطات العلمية المعلومات وإ
 مع الكلية.
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 :لتنفيذيةهداف المحددة والبرامج ااأل

ه كلية الصيدلة في ظل تحليل بيئتها الداخلية ققتح لذيلى المطلوب اإهداف المحددة تشير األ

تيجي سترالى تحقيق الهدف  اإلإداف مجتمعة سوف تؤدي في النهاية هكما ان تلك األ، والخارجية

ن البرامج إمن جهة اخرى ف و ،تيجيةاسترمحور من المحاور الخمسة للخطة اإلالخاص بكل 

طة قيق هذا الهدف. ولتبسيط الخة التي سوف تستخدم لتحاالمناظرة لكل هدف محدد تشير الى األد

 مكانية تنفيذها.إية وستراتيجاإل

 

 كاديميرتقاء األ(: اإل2)ستراتيجيالمحور اإل

 من خالل جهاز اكاديمي واداري فعال ستراتيجي: مخرجات تعليمية ذات مستوى متميزالهدف اإل

 المسؤول عن التنفيذ البرامج التنفيذية هداف المحددةاأل

عادة هيكلة الخطط الدراسية للكلية مع إ
م بما يتوافق مع 2121\2121حلول العام 

 .وضع توصيف للمقرارات 

منسق الجودة بالكلية +  كاديمي + الجودةالتطوير األ
 مجلس الكلية

من  جدد عضاء هيئة تدريسأ ستقطابإ
لتنفيذ الخطة  الصيدالنية ذوي الكفاءات

 .الدراسية

عضاء هيئة أزيادة رضا 
 التدريس المتعاونين والزوار. 

 للشؤون العلمية وكيل الكلية

عضاء هيئة التدريس مع إيجاد آلية لتقييم أ
 م 2121نهاية عام 

منسق الجودة+ العميد+  كاديمي + الجودةالتطوير األ
 وكيل الكلية للشؤون العلمية

المعامل  للكلية بحلول تحديث وتطوير 
 م2121\2121

وكيل الكلية للشؤون  العميد + يةية للكلتالبنية التحتطوير 
 العلمية

 األكاديمي و شراف التنظيميإلل ليةآوضع 
 2121للفنيين على معامل الكلية بنهاية 

وكيل الكلية للشؤون العميد+  داري+ اإلاألكاديمي التطوير 
 العلمية

ساليب قياس عالمية لتقييم أدخال إتطوير و
 السريرية.مهارات الطلبة 

+ التطوير األكاديمي التطوير 
 التعليمي

وكيل الكلية للشؤون العميد+ 
 + منسق الجودةالعلمية 

عمل دورات ومحاضرات للطلبة في بعض 
البرامج  في الحاسوب  لتطوير مستواهم 
العلمي والبحثي مع بداية  العام الدراسي 

 م2121\2121

 .كاديمياألالتطوير 
 البيطال النشاط 

وكيل الكلية للشؤون العلمية 
البحوث منسق + 

 شاراتسواإل

فكار بحوث ومشاريع ألية لمناقشة آعداد إ
 م2121الطلبة  قبل منتصف سنة 

النشاط + كاديمي التطوير األ
 الطالبي

وكيل الكلية للشؤون العلمية  
البحوث منسق + 

 ستشاراتواإل
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 (: االرتقاء االكاديمي2المحور االستراتيجي)

 تيجي الثاني: العملية التعليميةاسترالهدف اإلجرائي اإل 
 المسؤول عن التنفيذ البرامج التنفيذية هداف المحددةاأل

لوسائل تجهيز مدرجات وقاعات الكلية با
يمية العملية التعل التعليمية التي تتناسب مع

 الحديثة .

وكيل+الشؤون ألعميد+ ال داريواإلالتطوير التعليمي + 
 داريةاإل

 نشاء بيت الحيوان خاص بالكليةإ
 

التطوير التعليمي + التطوير 
 البحثي

 العميد + الوكيل

نشاء مكتبة خاصة بالكلية بحلول إالعمل على 
 م2121

 

كاديمي + الشؤون التطوير األ
 العلمية

 العميد+ الوكيل

كاديمي+ الشؤون التطوير األ كترونيةلستكمال منظومة المكتبة األإ
 العلمية

 العميد + الوكيل

د على كيأوالتعلم للتالتعليم ساليب أ عتنوي
 المهارات المطلوبة لسوق العمل

التطوير التعليمي+  التطوير 
 كاديمياأل

منسق العميد+  الوكيل+ 
 الجودة

انشاء وحدة االشراف و التدريب للصيدلة 
الكلينيكية بمركز سبها الطبي. بداية من فصل 

 م2121الربيع 

 العميد+ الوكيل كاديمياألالتطوير 

حتياجات الطلبة من الكتب  والمراجع إدراسة 
 المختلفة

 العميد+ الوكيل كاديمي+ المكتبةالتطوير األ

 
 دراسة مالحظات الطلبة في الكلية

 
التطوير التعليمي+ النشاط 

 الطالبي

 
العميد+الوكيل+ الجودة+ 

 تحاد الطلبةإ
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 الجودة الشاملة(: 1المحور االستراتيجي)

 دارية ذات مستوى متميزإالهدف االستراتيجي: كوادر فنية و

 المسؤول عن التنفيذ البرامج التنفيذية هداف المحددةاأل

 داريةألعميد+ الشؤون اإل داري+ الجودةالتطوير اإل ية بشفافدارية الحث على تطبيق اللوائح اإل

التي لها خبرة دارية زيادة عدد الكوادر اإل
 عملية ومعرفة بالتعامل بالحاسوب

داري التطوير اإل
 +المواردالبشرية 

 داريةالعميد + الشؤون اإل

قبول فنيين معامل من خريجي كليات الصيدلة  
 م2121

العميد+ الوكيل+ منسق  كاديمي + الجودةالتطوير األ
 الجودة

دارية الموجودة في الكلية من هيل الكوادر اإلأت
مركز  االدورات التي يقدمهخالل اقحامهم في 
 التدريب بالجامعة

 داريةالعميد + الشؤون اإل داري+التدريبالتطوير اإل

دارية+ العميد+ الشؤون اإل داريالتطوير اإل الكلية و إدارة قسامأتحقيق التناغم بين 
 منسق الجودة

لتزمات الموظفين إالتعريف بواجبات و
 هم بالوظيفة العامة من خالل دورةقوحقو

 خاصة بذلك 

 داريةالشؤون اإلالعميد+  دارياإل التطوير

شراف و التدريب للصيدلة نشاء وحدة اإلإ
ل بداية من فص بمركز سبها الطبي السريرية

 م2121الربيع 

 العميد+ الوكيل كاديميالتطوير األ

توفير العاملين باعداد مناسبة في الوحدات 
 والمكاتب االدارية واختيارهم صبقا لمعايير

 ثابتة ومعتمدة

 العميد+ الوكيل كاديميالتطوير األ

التوزيع المناسب للموارد المالية المتاحة 
اليات  للحصول علي موارد مالية  واستحداث

 ضافية.إ

المالي + تنمية وتوزيع التطوير
 الموارد

 داريةالعميد+ الشؤون اإل

الكلية+ منسق الجودة  عميد دارياإل التطوير داء بشكل دوريتفعيل سياسة الحوافز باأل
 بالكلية
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 (: خدمات المجتمع3ستراتيجي)المحور اإل

 سترتيجي الثاني: الرعاية الصحية للمجتمعجرائي اإلالهدف اإل

 المسؤول عن التنفيذ البرامج التنفيذية هداف المحددةاأل

وضع خطة سنوية لخدمة المجتمع وتنمية 
تنفيذ و البيئة مبنية على االحتياجات المجتمعية

 بنودها

  

 العمل عل نشر مفهوم الرعاية الصيدالنية 
هلية والقطاع لدي المؤسسات الصحية واأل

 العام والخاص

ألعميد+ الوكيل+ العالقات  التطوير المجتمعي
 العامة

نفيذ آليات لزيادة التواصل مع تطوير وت
 طراف المجتمعيةاأل

ألعميد+ الوكيل+ العالقات  التطوير المجتمعي
 العامة

دعم خطط متطورة لخدمة المجتمع والرعاية 
 الصحية

 

ألعميد+ الوكيل+ العالقات  التطوير المجتمعي
 العامة

 ي حلتسهم فيادة عدد البحوث التطبيقية التي ز
 قضايا المجتمع

 

ألعميد+ الوكيل+ العالقات  التطوير المجتمعي
 العامة

القنوات عضاء هيئة التدريس في أمشاركة 
ع شريحة كبيرة من عالمية للتواصل ماإل

 عالمالمجتمع عبر اإل

ألعميد+ الوكيل+ العالقات  التطوير المجتمعي
 العامة

المؤسسات  عقد الندوات و ورش العمل مع
ة عنى بالرعايالتي تُ الرسمية والغير رسمية 

 الصحية والدوائية للمجتمع

ألعميد+ الوكيل+ العالقات  التطوير المجتمعي
 العامة

والمعدات الطبية  دوية مع شركات األ التواصل
الرعاية الصيدالنية سين لتحوالتعاون معها 

البرامج البحثية بما يخص ودعم  للمجتمع
 دويةستعمال الرشيد لألاإل

ألعميد+ الوكيل+ العالقات  التطوير المجتمعي
 العامة


