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 املحتويات
ــاملق  .1 ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــــــدمــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  2  ةــــــــــ

ــــــــــــــالهيك  .2 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــمي للكليـــــل التنظيـــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  3  ةـــــــــــ

ــــــــــــــــالخط  .3 ــــــــــــــــــــــــــة الاستراتيجيـــــ ـــــــــــــــــــــــللكلي ةـــــ  4  ةــ

ــالتحلي  .4 ـــــــــ ــالبي لـــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــللكلي ئيـــــــ ــــــــ  7  ةــــــــــــــــــــــ

ـــإلاستراتيجي اور ـــــــــــــاملح  .5 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــللكلي ةــــــ  11  ةـــــــــــــــــ

ـــــــــــــة للكليــــــــــــــــــــــداف الاستراتيجيـــــــــــــــــهلا   .6 ـــــ  12  ةـــــــ

 18  اف املحددة والبرامج املناظرة لهادالاه  .7
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. قدمةامل: 

نوات ــا نانــج  ،1793عــا  ت كجامعــة مســتقلة اــ  أوأنشــ 1776تأسســج مامعــة  ســى ا  اــ  العــا  

،  جامعـــة الفـــاتا ســـا قا )لـــرا ل   اليـــا( كفـــرك لكليـــة التر يـــة 1776نليـــة التر يـــة الأـــي أنشـــأت العـــا  

وتضــ   197 مومــق قــرار ال انــة الشــعبية العامــة ســا قا رقــ   1793وأصــبحج مامعــة مســتقلة عــا  

لعلميـــــة لدرمـــــة الشـــــهادات اتمـــــنا الاامعـــــة و  ،نليـــــة مولعـــــة عنـــــ  مـــــد  الانـــــو  19الاامعـــــة  اليـــــا 

إلامــــــالة الدقيقـــــــة ) و ،إلامـــــــالة العليــــــا ) املامســـــــتير( ،(الليســــــان  و  إلامــــــالة الاامعيــــــة )البكـــــــالور و 

 :واملهمة الرئيسية ل اامعة تنضوي تحج ثالثة محاور ، الدكتوراه(

  الاامعة  اي مجاالت تخصصه   وعن توفير التعلي  كنوعيه لاميع للبةلاول: هو املحور  

 مميع املستو ات.

  املحور الثاني: هو تشايع  رامج الا حاث  الأي تؤمن الرفاهية للفرد إضافة لتلك البرامج

 لقة   النمو الاقتصادي والتنمية.املتع

  أما املحور الثالث: فهو املحور الذي يسه  اي  خدمة املجتمع املحني  والولني والاقليمي

 اي وتوفير الفرص التعليمية والتدر بية لعامة النا .والدولي من خالل تعز ز إلاثراء  الثقا

ر نليــــة تقنيــــة املعلومــــات سســــى ا أ ــــد مؤسســــات التعلــــي  العــــالي والبحــــث العلمــــي والتاسعــــة بــــتعت

وهي كيا  يض  مجموعة مـن الاقسـا  العلميـة تخـد  رو ـة ورسـالة  ،لاامعة سى ا وتقع  مدينة سى ا

تــ  انشــاء نليــة تقنيــة املعلومــات  مومــق قــرار ، يميــةدالاامعــة وتيطــي عــدد مــن البــرامج العلميــة الانا

 اتســــسؤ امل ىا ــــدتكــــو   أل منــــذ تأسيســــها  الكليــــة  ســــ ت . 2114لســــنة  327مجلــــ  الــــولراء رقــــ  

  املعلومــاتتقنيــة  لمجــا اــية ئــدالرا
 
  نطقــةم واــي اــي ليبيــا عمومــا

 
 دي تقــ لمــن خــال ،الانــو  خصوصــا

 ،الطــال  دادعــاــي ا فوالكيــ     ــي  الكــل التــوافي ــا   وفــرص عمــل فعالــة يرا ــ يــ ةتعليميــة مم ماتدخــ

 ا ماتدخــدي  تقــ ي اــيورهــا الرا ــدالعاليـة وتواصــل  دةالاــو  و ذ يالتطبيقــ يالبحــث العلمــ  ز عنــكمـا تركــ

ا هـــــة  رامجفـــــلكا  عدنـــــل الـــــ دي تقـــــ لات العامليـــــة مـــــن خـــــال تو ســـــملواكبـــــة املأيضـــــا    ســـــوت عجتمـــــللم

 .ا طتنشوا
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. الهيكل التنظيمي للكلية: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مكتق شؤو  ال انة

و  ؤ مكتق ش

اعضاء هيئة 

 التدري 

  الادار ة ؤو مكتق الش

 واملالية

 املالية  ؤو الش

 واملخال  

 

  ؤو الش

ة الادار 

 والخدمات

 املسال

 النشاط الطالبي

  قس  الخر جي 

 

 الشؤو  الامتماعية

 

 القبول والتسايل

 

 عميد الكلية

 مجل  الكلية 

 وكيل الشئو  العلمية

 الاقسا  العلمية

 رئي  القس  

 
القس   مجل   

 

 الدراسة وقس   

 الامتحانات

 الاتجاه العا 

 قس  علو  الحاسو      

قس  هندسة 

  الحاسو 
قس  نظ  املعلومات

  
 قس  الشبكات

  

قس  الوسائط 

 نظ  لانترنج والحماية  املتعددة

قس  التطبيقات 

 الدراسات العلياقس   الذكية

 قس  الحوسبة املتنقلة

قس  هندسة 

  البرمجيات
قس  الاودة وتقيي  

 الاداء

 قس  شؤو  املكتبة
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. للكليةخطة الاستراتيجية ال: 

 ســـــاه ســـــوف ت ياملعلومـــــات والأـــــ كليـــــة تقنيـــــةل)قصـــــيرة لامـــــد( إلاســـــتراتيجية ة خطـــــتـــــ  وضـــــع ال

 ل و والوصــ ،ة الاســتراتيجية ل اامعــةو ــالر  قتحقيــ لــيإ يــؤديا ممــ الكليــة اداء ســي تحاــي  ري ذل مــسشــك

 .املنطقــة ئــدة اــ الاامعــات الرامــن  ســى اأ  تكــو  مامعــة  ــ  ،2122  اعــ ل  حلــو  شــودف املنهــدال  إلــ

 : ا ايتت خص اهميت يالاستراتيجية الأ ةر دامن الا ق ي ينبثوالتخطيط الاستراتيج

 دقــةن مــ را كبيــرادصــيا ة الخطـة الاســتراتيجية قــ ق يــث تتطلــ :وضوو  الؤييووة املبووتق لية 

 .ليدااي  الكليةليه  يئة عستكو    ما ؤ قبلية والتنبسامل الا داث عتوق

   دةالقــرارات الاســتراتيجية سعيــ لمــن خــال كوذلــ :التفاعوول ال ي وو  ملوو  املوود  الطويوولتحقيوو 

 .في امن املخالر  دوالح ا البيئة املحيطة باي التأثير  كليةالتستطيع  لهامن خال يوالأ ىدامل

   وف ر الظــ اــي ظــل ؤسســةامل ز الاســتراتيجية تقــوي مــن مركــ ةار دال فــ :توودعيا املؤ ووت التنا  وو

اـــي  يتراتيجكــر الاســفال ق تعتنــ يالأــ ؤسســاتتــن ا امل ث يــ اخليــة والخارميــةدلا يةفســالتنا

ا  ـــــوتنميت ،فـــــرصمـــــن  لهر فـــــا تا الخارميـــــة ومـــــ ـــــلبيئتتســـــتند الـــــي فهمهـــــا  مزايـــــا تنافســـــية ء نـــــا

 .افسي وق منافـقة تر  ط فرصال ل هذها من استيال تمكن ياخلية الأدها الدملوار 

 نـــ ع الكليـــةالاســـتراتيجية  ةر داالا  تســـاعدث  يـــ :التخصووويل الفعووواا للمووووايد والامكا يوووات 

  د.البعي ىدامل  عن حياصه الها التوميدموار  هتومي

 رفكـــة ذات  ر شـــس دمـــوار   عنـــالاســـتراتيجية  ةار دالا  داذ تعتمـــ :ييووورغت اثدحوووا  علووو ةي القووود 

 .لفضالا   لؤسسة اامل عواق  ر تطو اي ور بة  ـاتدية التحهموام عني ةر دوق يابجيإ

 العوامـــــل  دالاســـــتراتيجية ا ـــــ ةار در الا  يـــــث تعتبـــــ: يةوتحقيووووو  النتوووووا   املؤضووووواء تووووودعيا  د

مالئمـــــة هـــــذه  ى مخرمـــــات الكليـــــة ومـــــد ها عنـــــبـــــر مع ،الاداري والانـــــاديمي داءالا   نـــــع ةر ؤثاملـــــ

 املخرمات لسوق العمل.

 -:وتتكو  إلادارة إلاستراتيجية من ثالث مرا ل رئيسية

 :(:إلاستراتيجيمر لة التصمي  )التخطيط  -أوال 

وت ــــــت  مر لــــــة التصــــــمي   وضــــــع رســــــالة  ،و طلــــــق علي ــــــا أيضــــــا مر لــــــة التخطــــــيط إلاســــــتراتيجي

يــة وكــذلك البيئــة الخارم ،ومــن ثــ  تحديــد نقــاط القــوة والضــعف ،وتقيــي  البيئــة الداخليــة املؤسســة

وبعــد ذلــك تحديــد الفجــوة إلاســتراتيجية و وضــع لاهــداف  ،دياتحــومــن ثــ  أيضــا تحديــد الفــرص والت
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وتتطلــــق عمليــــة التصــــمي  تجميــــع املعلومــــات  ،لكليــــةلواختيــــار أفضــــل إلاســــتراتيجيات  ،لو لــــة لامــــل

وتنبغـي أ  تمـار   ـأعن   ،وتحليلها واتخاذ قـرارات  اختبـار أفضـل البـدائل اـي نـل خطـوة مـن خطوات ـا

درمة من الكفاءة  يث إ  نتائجها ذات أثـر لو ـل لامـل يحـدد لفتـرة لو لـة نـوك النشـاط الـذي تركـز 

 لسوق العمل.وما تقدمه من خدمات  املؤسسةعليه 

 :(:مر لة التطبيق )تنفيذ إلاستراتيجيات -ثانيا 

هــــداف قصــــيرة لامــــل ورســــ  نفيــــذ إلاســــتراتيجيات وتتضــــمن وضــــع ات  ت ــــدف هــــذه املر لــــة إلــــ 

مــــن الــــداخل  مــــا قــــد  املؤسســــةكمــــا تتطلــــق ت يئــــة  ،املــــوارد البشــــر ة واملاديــــةالسياســــات وتخصــــيص 

واملســـــئوليات ووضـــــع لانشـــــطة  الاختصاصـــــاتيتطلبـــــه مـــــن تعـــــديل الهيكـــــل التنظيمـــــي وإعـــــادة توليـــــع 

  تنفيـــــــــــذ وتحديـــــــــــد خصــــــــــائص القـــــــــــوى العاملـــــــــــة وتــــــــــدر ى ا وتنميت ـــــــــــا  مـــــــــــا يســــــــــاعد عنـــــــــــ ،واهتمامات ــــــــــا

واـــي  ـــي  تحتـــال مر لـــة التصـــمي  إلــــ  نظـــرة فلســـفية فـــ   هـــذه املر لـــة تحتـــال إلــــ   ،إلاســـتراتيجيات

نظــــرة عمليــــة و قــــدرة عنــــ  تحــــرر املــــوارد البشــــر ة و يــــر البشــــر ة  طر قــــة منظمــــة ومرتبــــة تعمــــل عنــــ  

 .تقليدية و حتال التطبيق إل  أفكار مديدة وخالقة ليسج ،تنفيذ إلاستراتيجيات  كفاءة وفاعلية

 :(:مر لة التقيي  )التطو ر والتحسي  املستمر -ثالثا 

تخضـــع نـــل إلاســـتراتيجيات لعمليـــة تقيـــي  ملعرفـــة مـــدى تناســـى ا مـــع التيييـــرات الأـــي تحـــدث اـــي 

و تطلـق ذلـك مقارنـة  ،البيئة الداخلية والخارمية ولتقيـي  مـدى دقـة التنبـؤات الأـي تحتول ـا الخطـط

توقعـــة مـــن تطبيـــق إلاســـتراتيجية وفالتـــالي اكتشـــاف الانحرافـــات الأـــي قـــد النتـــائج الفعليـــة  األهـــداف امل

 .  اي مر لة تصمي  إلاستراتيجية أو اي مر لة تطبيق إلاستراتيجيةو تك

  وتســـــ للكليـــــة تفــــي  معــــايير الاــــودة  اســــتراتيجيةلوضــــع خطــــة اامعـــــة فنــــاء عنــــ  تومي ــــات الو 

نليـة  شـكلج ،  ومـه عـا  الاامعـة الكلية  ومه خاص ث  والتحديات الأي توامهها تومهاتالملواكبة 

 تألفج من:لعداد الخطة الاستراتيجية للكلية لانة  تقنية املعلومات

 ــــــــــــــــــــــــد. عام ـــــــــــــــر صالــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــا سهــــــــ ــــ  ـــــرئ .لــــ
 
 .ة(ـــ  الاداء  الكليــوتقييودة ـجـــــ، )رئي  قس  اليسا

 د. منصور عني عبدهللا الصيير.  
 
ــ، )عميعضوا ــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــد الكليــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  .ة(ــــــــــــــ

 ود  فص الدين الوا ــــــــــــا. محم.  
 
ــــــــل الشـــــــــــــــــــــ، )وكيعضوا ـــــــــ ــــــــــؤو  العلميـــــــــ ــــــــــــــ الكلية ـــــــــــ  .ة(ـــــــــ

 ـــــــــــــــد. عم ـــر عبـــــــــ   .ةــــــــــــــــــــــــــــداليني شيبــــــــ
 
 .، )خبير  معايير الاودة وتقيي  الاداء  الكلية(عضوا

وعــدد  ، يــث قامــج ال انــة  جمــع املعلومــات الضــرور ة ودراســة الخطــة الاســتراتيجية ل اامعــة

رة ووضــعج عــدد مــن الاهــداف الأــي تمثــل اســتراتيجية الكليــة ظمــن الخطــط الاســتراتيجية لكليــات منــا
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، فكانــــــج رو ت ــــــا سعــــــد معرفــــــة مــــــوالن الضــــــعف ملعالات ــــــا ومــــــوالن القــــــوة للمحافظــــــة علي ــــــا وتنميت ــــــا

 ورسالت ا وأهدافها نالتالي:

 الكلية ييية: 

لبحـــــــث العلمـــــــي اـــــــي مجـــــــاالت الحوســـــــبة وتقنيـــــــة تحقيـــــــق الر ـــــــادة والتميـــــــ  عامليـــــــا اـــــــي التعلـــــــي  وا

 املعلومات .

 الكلية يسالة: 

اــــي  ملنافســــةاللعمــــل و  مــــؤهلي وذوي كفــــاءات عاليــــة اعــــداد نــــوادر علميــــة فنيــــة متينــــة ومتميــــ ة 

وتســــ ي الكليــــة  واصــــلة دراســــت   العليــــا،ومــــؤهلي  أيضــــا ملتقنيــــة املعلومــــات الحوســــبة و شــــأا مجــــاالت 

البحـوث والدراسـات العلميـة ونقـل املعرفـة وتـولي  التقنيـة لخدمـة وتطـو ر الر ادة اي امراء أيضا الي 

وذلــــــك  اســــــتخدا  ا ــــــدث لاســــــاليق الادار ــــــة والتقنيــــــة واملعلوماتيــــــة وتنميــــــة مــــــوارد  املحنــــــي املجتمــــــع

 .الاامعة

 الكلية هدافأ: 

تزو د الطالق  أساسيات املعرفة  اي مجاالت الحوسبة وتقنية املعلومات  ما يؤهله من  1

 دخول املجال املنهي والقدرة عن  املنافسة اي سوق العمل.

تنمية قدرات الطالق ومهاراته اي التفكير التحليني والا دا ي اي مجال الحوسبة وتقنية  2

 املعلومات.

3  
 
 وتقنية يؤهله للدراسات العليا والبحث العلمي اي مجال الحوسبة اعداد الطالق اعدادا

 املعلومات.

لطال  وفما يمكن   من تطبيق معارفه  ومهارات   املكتسبة اي التعرف توفير  يئة مناسبة ل 4

 عن  ا تيامات ومشكالت املجتمع ذات العالقة  الحوسبة وتقنية املعلومات.

تشايع اعضاء هيئة التدري  والطال  عن  املساهمة الفعالة اي خدمة املجتمع و ل  5

 مشكالته.

ا يضمن مواكبة التييرات السريعة واملتال قة التطو ر الدائ  واملتجدد ل خطة الدراسية  م 6

 .اي نل امليادين

  .تطو ر وتحقيق السبل الكفيلة  ضما  مودة الاداء واملخرمات 7
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.  ال ي   للكليةالتحليل: 

ة ده مـن خــالل ممـع معلومــات عـن البيئــإ  الوضـع الـراهن لكليــة تقنيـة املعلومــات يمكـن تحديــ

قـــــاط القـــــوة والضـــــعف( وكـــــذلك ممـــــع نتـــــتحك  ب ـــــا الكليـــــة )وهـــــي مجموعـــــة العوامـــــل الأـــــي الداخليـــــة 

 وهي مجموعة العوامل الأي ال تتحك  في ـا الكليـة )الفـرص والتحـديات معلومات عن البئية الخارمية

 الخارمية(. واملخالر 

 :تحليل ال يئة الداخلية 

  قاط القوة:أوال: 

 للمحافظة علي ا والأي من أ رلها:تتمتع نلية تقنية املعلومات سعدد من نقاط القوة الأي تس   

 

 الجنوبية الكلية الوحيدة مل  املنطقة .0
 ليبيا املتخصصة ا  تقنية املعلومات، منمن اه  نقاط القوة الحالية هي ا  الكلية تعتبر الكلية الو يدة ا  املنطقة الانوفية 

ق املت ايد عني وب ا تخصصات علمية تخد  الطل مقارنة  العديد من نليات تقنية املعلومات ا  مامعات عدة ا  الشمال الليبي،

  املعلومات. تقنيةتخصصات 

 

 تنوع املدايس العلمية ألعضاء هيئة التدييس .8
 .مليةلمية عاعضاء هيئة التدري  والأي تنتمي لصروح عتتمي  الكلية  تنوك املدار  العلمية أل 

 

 تنوع  قبام العلمية واملبايات التخصصية .3
 الاقسا  ـثة تحجديالاامعات العاملية الحاي  دما هو مومو  دث أ قتواك يية الأصصارات التخسة من املعالكلية مجمو  ض ت

)هندسة  تباعا، الشبكات( او املوضوعة ا  الخطة املستقبلية الأي ستفتتا املعلومات  ظ، نو  الحاسقعل) املتا ة  الياالعلمية 

 البرمجيات، الذناء الاصطنا ي(.

 

 ايتفاع أعداد ومبتو  الطالب املق ولين .4
قد تفوق  أي امكانيات الكلية  نتيجة  لألهمية املت ايدة للتقنية ا   ياة النا ، ما  للكليةنضالطال  الرا بي  لل  داعدا كافارت

مما  ،اليةعالت دال عامل ذوي من الطلبة   ةمتمي مجموعةاختيار امكانية تيا للكلية ي هذا الاقبال الشديد واملت ايد الاستيعا ية،

 .ادائ او  درات امخرمات الكلية  ق  تتمي يوتقنية املعلومات وفالتال قلو  وتقنيات الحاسع يل ارقيلن يؤهله 

 

 ج  التخصصات املوجودة مل  الكليةياملجتمع لخؤ حاجة  .5
ملواكبة سوق العمل  الحامة املتنامية عني تقنية املعلومات ا  املجتمع ا رلت ضرورة م حة الفتتاح اقسا  علمية مديدة ا  الكلية

 وسد العار فيه.

 

 كاديمية داخل الكليةوالشؤون  استخدام امليكنة ملى الشؤون الادايية  .6
 أل الكلية تس ي 

 
التوأمة  ي  ادراة مشروك التطو ر املعلوماتي ا  استخدا  امليكنة  ي  نليات الاامعة من خالل    تكو  نمودما

( الاامعية، التخصصيةوكذلك  توميه  حوث الطلبة ) ،تطو رها ول الحلول التقنية لا داء الاستشارات الفنية  والكلية من  يث

امليكنة ا  ادارة الشؤو  الادار ة للموظفي  وأعضاء منظومات استخدا  يا الكلية تتيا ،  اللسد تيرات الحلول التقنية ا  ومدت
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لية عني شبكة (، وكذلك يومد موقع للكالتسايل، الدراسة والامتحاناتللطلبة ) هيئة التدري  و ا  ادارة العملية التعليمية

 عني تيديته  استمرار. الكلية عملاملعلومات الدولية ت

 

 الضعف:  قاطثا يا: 

وهي والأي تس   الكلية ملعالات ا ث  تبو ى ا ا  عدة نقاط يومد عدد من نقاط الضعف  الكلية 

 متمثلة اي:

 

 عدم وجود م نى مبتقل للكلية .0
)الاتصاالت  وكذلك البنية التحتية والعلمية )قاعات، مكاتق، معامل( الكلية تتشارر مع نلية العلو   جامعة سى ا املباني الادار ة

وهو  يا  ، هذا السبق الاوهري لكلية لالستفادة منهليت  تخصيصه للاامعة  اليا اي او يرها( لعد  ومود مبني مستقل وشا ر 

محدودية  ،استيعا  اعداد الطلبة املت ايد شكاليات نفرد من ا: عد  قدرة الكلية عنيالكثير من الا تسبق ا   املبني املستقل املالئ 

عد  ومود مما تسبق ا  التسيق الاداري وضعف انتامية الساعات املكتبية،   الكليةواملوظفي  اتق ألعضاء هيئة التدري  املك

ال  ادارة الصيانة مقسومة  ي  الكليتي  نلية العلو   للمبني الحالي عد  كفاية اعمال الصيانة الدور ة، لكليةل مستقلة مكتبة

، التضار  ا  مواعيد البنية التحتية لالتصاالت وعن  رأسها لانترنيج والهواتف لارضية قصور اي، ونلية تقنية املعلومات

وخصوصا ا   الة للق أو استيالل املدرمات الأي تسع اعداد الطلبة الكبيرة لبعض  الامتحانات مع نلية العلو  اثناء الامتحانات

 .المتحانات ا  عدة مناسباتلمما سبق رفكة وتأميل  املواد

 

 القصوي ملى الجا ب الادايي  .8
اي والكوادر الادار ة والفنية املساندة محدودية اعداد املوظفي  ا :  مثلتامل هنار سعض نقاط الضعف ا  الاانق الاداري ا  الكلية

املعنيي   الطر قة ، عد  تطبيق لوائا الييا  وعد  الالت ا  ا   ق املوظفي  الكوادرهذه  إل  املومهة التدر بية البرامج قلة ،الكلية

 املثني.

 

 القصوي ملى العملية التعليمية .3
عض املعامل نقص اي امكانيات س، ول الطال  ذوي املعدالت املتدنيةقبمثلة ا : ف ا  العملية التعليمة متهنار سعض نقاط الضع

ر العدد الكااي من أعضاء يتوف ، تعاني الكلية من ضعف ا الارشاد الاناديمي املقد  للطال عد  كفاية ، التخصصية مثل الشبكات

، ومحدودية والثقافية ليمية وخصوصا ا  املواد املساندةوالكوادر املساندة املؤهلي  لتنفيذ  رامجها التع (املتعاوني )هيئة التدري  

، التدري  هيئة ألعضاء العلمي البحث دع  تدنيو ، لبة واعضاء هيئة التدري   الكليةالندوات والدورات وورش العمل للط

الذي تشرف عليه  ،رنامج الشهادة التخصصية )املامستيرتطو ر الخطط الدراسية لب، التجهي ات املعملية البحثيةا  ضعف و 

 .اللوائا الدراسية )كفصل الطلبة(سعض ضعف اي تفعيل الكلية اناديميا فقط اما من نا ية ادار ة فهو يتبع نلية العلو ، 

 

 للمجتمعقلة الخدمات املقدمة  .4
 الخصوص،  ل  تساه  الكلية ا  معالاة قضايا املجتمع التقنية  الشكل املطلو  ول  تعقد شرانات مع القطاك العا  او الخاص

  .وخدمة الكلية للمجتمع املدني تعتبر محدودة نوعا ما

 

تها  ما هو واستراتيجي هاهدا أو  ويسالتها تهايييتحق  لياا ية مبتقلة مل ا تقاي الكلية .5

 مخطط له.
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 خايجيةتحليل ال يئة ال: 

 ثالثا: الفؤص املتاحة:

هنار مجموعة من الفرص الأي تس ي الكلية ال تنامها لتعز ز نقاط القوة واملحافظة علي ا ومن 

 أ رلها مايني:

 

الدعا املال  الجتئي واملعنوي الكامل من ق ل الاداية العليا للجامعة لتط ي  معايير  .0

 ودةالج
  لايز نا  هنار وال  يفالتالو خطط التنمية  ذيفتناي هميته أو  يص التقنصالعليا ل اامعة لطبيعة التخ ةار دإلا رار دظرا ل ن

  .واملعنوي  يـن املالديعيصال عنيلبرامج الكلية  ع د دومو 

 

 حاجة امللحة لبوق العمل لتخصصات الكليةال .8
ر الاعمال ا  عص لجانالحيوي ل  هذه التخصصات ور دوف ،املجاالت عممي اي ا اال تيال إلي  تخصصات تقنية املعلومات   تميت

 ي.الرقم داصوالاقت ةفاملعر 

 

 تخصصات الكلية  إلاق اا الشديد للطل ة عل .3
عوائد ة ذات عية متنو ظيفو  صر فطط التنمية وإتا ة خ ذيفتن اي ات الكليةصصالطلبة  أهمية تخ ذيل  يبة الو نس كافارت

 .الالتحاق  الكلية اي الرا بي  داداع، والذي اذي  دوره الي الدياد عةفمرت

 

 تطلع املجتمع لخدمات الكلية .4
 ر لتطو  املعلومات ةلو  وتقنيل عمجااي ة  ار شرات العلمية والاستخبمن ال دةافالاستا   العامة والخاصة اتهالكثير من الا ر بة

 .وض  ه والن عمة املجتمدخ رل ا ا ور ا  يكو  لها دـتاح للكلية ي يوفالتالدل ا، ل داءمات والا دـث الخديوتح

 

 املهتمة بالتقنيةعقد املؤتمؤات وويش العمل الستقطاب املؤسبات  .5
رد دخل للكلية اعقد املؤتمرات العلمية للشرنات والقطاعات العامة والخاصة له  الغ لاثر ا  خدمة املجتمع واستقطا  مو 

 التدري  هيئة ألعضاء العلمية التخصصات سعضاي  توافقب ا من موظفي  وأعضاء هيئة تدري  وخصوصا ا  هنار وللعاملي  

 .العامة والخاصة املحليةوالقطاعات  الشرنات ا تيامات مع

 

 استحداث تخصصات وبؤام  جديدة توا ب سوق العمل .6
مديدة يعتبر من الفرص الوامق  تقنيةلتواكق سوق العمل واستحداث تخصصات  تقنيةالتحديث املستمر ا  التخصصات ال

 اعتنامها عني الدوا .

 

 املتالحقة العاملية التقنية التطويات من ةالاستفاد سهولة .7
 مما ر والتطو  البحث اي خمةض مبالغ ا ليع جفوصر  مةداملتقالدول  ا ليع تز رك يالأ اتصصالتخ ات تقنية املعلومات منصصتخ

 .العالة كاخترااعادة  و  د  اوتولين يةنقالت ذهه قلن لنا تياي

 

 تكلفة التعليا ملى الجامعات العامةتكلفة التعليا الخاص مقاي ة بايتفاع  .2
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شبه مجانية مما يتيا أل لق شرائا املجتمع من الدراسة في ا مجانا أو  دراست االأي  العامةمن الاامعات الليبية  مامعة سى ا 

 رمز ة. رسو  

 

 التحديات واملخاطؤ:يابعا: 

توامه الكلية عدد من التحديات ا   يئت ا الخارمية الأي قد تضعف من نقاط القوة ا   ال 

 :وتعاظمها ومن أ رلها ما يني استفحالها

 

 تبؤب أعضاء هيئة التدييس  تيجة الظؤوف املعيشية .0
 منتسر  الكفاءات  ومن ال نالاستثنائي والذي أفرل العديد من املشانظرا للظروف الحالية والأي عني رأسها الوضع املعيش ي 

 الاامعة  حثا عن  يئات عيش أفضل. 

 

  تيجة الامكا ات البشؤية واملاديةلبرام  الكلية بطء عملية التحديث  .8
عني الصعيد العلمي  الكلية رامج وتطو ر تحديث  اي طء نسبي ادي الي لكلية سواء البشر ة أو املادية لالامكانات الداعمة  قلة

 املالية املوارد قلة، وكذلك للعاملي  ا  الكلية من موظفي  وأعضاء هيئة تدري ز ملعامل واملناهج واملرتبات والحوافا والاداري مثل

 .مه الكليةاالأي تو  ، لتواكق التحديات املستمرةالتخرل ملشاريع

 

 املنطقةبالظؤوف  منية  .3
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.  للكلية إلاستراتيجيةاملحاوي: 

فقــد  لــورت الكليــة مجموعــة  ،تحقيقــا لرو ــة نليــة تقنيــة املعلومــات ولرســالت ا  صــورة رئيســية

مــن املحــاور إلاســتراتيجية والأــي تتوافــق مــع متطلبــات الخطــة إلاســتراتيجية ل اامعــة وذلــك عنــ  النحــو 

 -التالي:

 الايتقاء  كاديمي. .0

وتقدير  ،العاملية املعتمد ب ا اي الحك  عن  املستوى لاناديميويعبر عنه  تقدير املؤسسات 

 املجتمع املحني والدولي ملخرمات الكلية.

 الجودة الشاملة. .8

ويعبر عنه  مدى تطبيق مبدأ الاودة الشاملة اي البنية لاساسية للكلية والعمليات 

 املتعلقة  جميع عناصر العملية التعليمية.

 لعليا.ال حث العلمي والدياسات ا .3

ويعبر عنه  تطو ر مستوى ومودة البحوث العلمية املاللمة ألعضاء هيئة التدري  وفق 

أ دث املنهايات ولاساليق العاملية لتحقق مردودات إيجا ية لخدمة الكلية خاصة 

 واملجتمع وتقدمه عامة.

 تنمية وتوظيف موايد الكلية. .4

 فنية( والاستفادة من ا.و  ،مالية ،)سشر ةويعبر عنه  مدى الارتقاء  مختلف موارد الكلية 

 .املحليةالشؤا ة مع الجهات  .5

سواء  مع الاهات ذات العالقة املحنيويعبر عنه  بناء قنوات اتصال ومسور للتعاو  

 .نانج الشرنات او املؤسسات الخاصة او العامة

 

   لكل محور إستراتيجي هدفا إستراتيجيا كما هو موضا فيما سعد.ا اكم
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. للكلية  هداف إلاستراتيجية: 

إ  اليايـــات والن ايـــات الأـــي تســـ   نليـــة تقنيـــة املعلومـــات إلـــ  الوصـــول إلي ـــا عنـــ  مـــدى ســـنوات 

تلــــك لاهــــداف إلاســــتراتيجية وضــــعج مــــع  ،الخطــــة إلاســــتراتيجية تمثــــل لاهــــداف إلاســــتراتيجية للكليــــة

 ،الفــــــــرص ،نقــــــــاط الضــــــــعف ،القــــــــوة)نقــــــــاط الســــــــا قة  لاخــــــــذ اــــــــي الاعتبــــــــار عناصــــــــر التحليــــــــل البيئــــــــي

هــداف كمــا وضــعج لاهــداف إلاســتراتيجية  نــاء عنــ  النمــوذل التــالي والــذي يوضــا أ  لا  ،التحــديات(

   -تلبا ا د النقاط آلاتية:

 

 تدعي  مجموعة من نقاط القوة. ا تنا  مجموعة من الفرص اي 

 من امل معالاة مجموعة  ا تنا  مجموعة من الفرص اي تدعي  مجموعة من نقاط القوة

 من نقاط الضعف.

   ا تنا  مجموعة من الفرص اي تدعي  مجموعة من نقاط القوة من أمل تجنق تالق

 مجموعة من نقاط الضعف مع مجموعة من التحديات.

  اي تدعي  مجموعة من نقاط القوة من أمل موامهة مجموعة ا تنا  مجموعة من الفرص

 من التحديات.

 - ناء عن  النموذل املوضا أعاله:وفيما يني لاهداف إلاستراتيجية لكلية تقنية املعلومات 

  

  قاط القوة

 الفؤص

  قاط الضعف

التحديات 

 واملخاطؤ

 أغتنام

 معالجة

 مواجهة

 تجنب
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 الهدف إلاستراتيج  ملحوي الايتقاء  كاديمي (0

 ،إلـ  مسـتوى متميـ  اللوصـول ب ـتسـ   نليـة تقنيـة املعلومـات إلـ  الارتقـاء  مخرمات ـا التعليميـة 

وذلك من خالل ا تنا  أ د الفرص املتا ة لها اي تدعي  مجموعة مـن نقـاط القـوة مـن امـل تجنـق 

 -التالي: الادول   مجموعة من نقاط الضعف مع مجموعة من التحديات كما يوضا اتالو 

 (0املحوي إلاستراتيج ) الفؤص التحديات

  طء عملية التحديث 

نتيجة  لبرامج الكليةوالتطو ر 

 الامكانات البشر ة واملادية.

 . تسر  أعضاء هيئة التدري 

 واملعنوي  الازئي الدع  املالي

 إلادارة العليا ل اامعة. من

  الطلق املت ايد عن  خر جي

 الكلية.

 يتقاء  كاديميإلا 

  

  قاط القوة

  تنوك املدار  العلمية ألعضاء

 هيئة التدري .

   العلمية واملسارات تنوك لاقسا

 التخصصية.

  مخؤجات تعليمية ذات

 مبتو  متميا
 

  قاط الضعف

  لبنية التحتية من ا ايالضعف

 فصول دراسية ومعامل ومكاتق.

  التدري هيئة نقص عدد أعضاء 

خصوصا ا  املواد املساندة 

 .والثقافية

  ضعف التجهي ات املعملية

 البحثية.

  تداخل الهو ات العلمية واملقررات

 .الدراسية  ي  لاقسا 

 شاريع دع  مقلة املوارد املالية ل

 التخرل.
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 الهدف إلاستراتيج  ملحوي الجودة الشاملة (8

تعمــل نليــة تقنيــة املعلومــات عنــ  الارتقــاء  كوادرهــا إلادار ــة والفنيــة للوصــول ب ــ  إلــ  مســتوى 

الفـرص املتا ـة لهـا اـي متمي  خالل سنوات خطت ا إلاستراتيجية وذلك عن لر ق ا تنا  مجموعة من 

تــــدعي  مجموعــــة مــــن نقــــاط القــــوة اــــي  يئات ــــا الداخليــــة مــــن امــــل تجنــــق تالقــــي مجموعــــة مــــن نقــــاط 

 -التالي: ي الادول لية كما هو موضا االضعف مع أ د التحديات الأي توامهها الك

 (8املحوي إلاستراتيج ) الفؤص التحديات

 

  واملعنوي من  الازئيالدع  املالي

 العليا ل اامعة.إلادارة 

  سهولة الاستفادة من التطورات

 التقنية العاملية.

 الجودة الشاملة

  

  قاط القوة

  الر بة ا  تطبيق معايير الاودة

  من الادارة العليا ل اامعة ال

 .ادارة الكلية

 
  وادي  نية وإدايية ذات 

 مبتو  متميا.

  قاط الضعف

  فنية وإلادار ة الكوادر القلة

 املساندة.

 البرامج التدر بية املومهة إل قلة  

 دار ة.الكوادر الفنية والا 
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 الدياسات العلياو  الهدف إلاستراتيج  ملحوي ال حث العلمي (3

مـــن خــــالل املحــــور إلاســــتراتيجي االبحــــث العلمــــي والدراســــات العليــــاا ســــوف يــــت  تطــــو ر البــــرامج 

مجموعـة مـن الفـرص املتا ـة لهــا الدراسـية والبحثيـة لكليـة تقنيـة املعلومـات وذلـك مــن خـالل ا تنـا  

اــي تــدعي  مجموعـــة مــن نقـــاط القــوة اـــي  يئات ــا الداخليــة مـــن امــل تجنـــق تالقــ  مجموعـــة مــن نقـــاط 

 التالي: ادول الضعف مع ا د التحديات الأي توامهها الكلية كما هو موضا اي ال

 (3املحوي إلاستراتيج ) الفؤص التحديات

 دع  البحث العلمي  يتدن

 ألعضاء هيئة التدري 

  واملعنوي من  الازئيالدع  املالي

 إلادارة العليا ل اامعة.

   إلاقبال الشديد للطلبة عن

 تخصصات الكلية.

 .تطلع املجتمع لخدمة الكلية 

ال حث العلمي والدياسات 

 العليا

  

  قاط القوة

  تنوك املدار  العلمية ألعضاء

 هيئة التدري .

  لاقسا  العلمية واملسارات تنوك

 التخصصية.

   ارتفاك أعداد ومستوى الطال

 املقبولي .

 دياسية وبحثية بؤام  

 متنوعة ومتمياة.
 

  قاط الضعف

 .ضعف أنشطة البحث العلمي 

  الخطة الدراسية  عد  وضوح ا

)املواد( والأي تأتي عني رأسها 

 مج الدراسات العليا.نابر ل
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 تنمية وتوظيف موايد الكلية املاليةالهدف إلاستراتيج  ملحوي  (4

ســيت  تحقيــق هــذا الهــدف إلاســتراتيجي مــن خــالل ا تنــا  مجموعــة مــن الفــرص املتا ــة لهــا اــي 

تـدعي  مجموعـة مـن نقـاط القـوة اـي  يئات ـا الداخليـة مـن امـل موامهـة مجموعـة مـن التحـديات الأــي 

 -التالي: ي الادول توامهها الكلية كما هو موضا ا

 (4املحوي إلاستراتيج )   ؤصالف التحديات

  عد  ومود الحافز املادي

الستقطا  أعضاء هيئة 

 التدري  املتمي ين.

  قلة املوارد املالية ملشاريع

 التخرل

  واملعنوي  الازئيالدع  املالي

 من إلادارة العليا ل اامعة.

   إلاقبال الشديد للطلبة عن

 تخصصات الكلية.

 .تطلع املجتمع لخدمة الكلية 

  املجتمع للدورات تعطش

 .الاناديمية

  سعض التخصصات توافق

عضاء هيئة العلمية أل 

التدري  مع ا تيامات 

 .الشرنات املحلية

تنمية وتوظيف موايد الكلية 

 املالية

  موايد الكلية املالية

تلب  احتياجاتها 

 التعليمية وال حثية.

  قاط القوة 

  تنوك لاقسا  العلمية واملهارات

 التخصصية.

  الو يدة اي املنطقةالكلية. 

  من قبل الشديد الاقبال

  الكلية. الطال  للدراسة

  قاط الضعف  
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  املحليةالهدف إلاستراتيج  ملحوي الشؤا ة مع الجهات  (5

مــن مبــدأ املميــ ات الأــي يمكــن الحصــول علي ــا نليــة تقنيــة املعلومــات عــن لر ــق عمــل شــرانات 

وضعج الكلية هـذا الهـدف إلاسـتراتيجي ليتحقـق عنـ  مـدى سـنوات  ،ذات العالقة املحليةمع الاهات 

خطت ا إلاستراتيجية وذلك من خالل ا تنا  مجموعة من الفرص املتا ة لها اي تدعي  مجموعـة مـن 

نقاط القوة اـي  يئات ـا الداخليـة مـن امـل تجنـق تالقـ  مجموعـة مـن نقـاط الضـعف مـع مجموعـة مـن 

 -التالي: ي الادول التحديات كما هو موضا ا

 (5املحوي إلاستراتيج ) الفؤص التحديات

  تدني دع  البحث العلمي

 ألعضاء هيئة التدري .

 

  واملعنوي  الازئيالدع  املالي

 من إلادارة العليا ل اامعة.

  الحامة امل حة لسوق العمل

 لتخصصات الكلية.

 .تطلع املجتمع لخدمة الكلية 

  توافق سعض التخصصات

العلمية ألعضاء هيئة 

التدري  مع ا تيامات 

 الشرنات املحلية.

 حليةالشؤا ة مع الجهات امل

  قاط القوة  

  تنوك املدار  العلمية ألعضاء

 هيئة التدري .

  تنوك لاقسا  العلمية واملسارات

 التخصصية.

  تؤسيخ مكا ة وإمكا ات

 .املحل الكلية مع املجتمع 

  قاط الضعف 

  عد  التكامل مع الصناعة

 الخارمية.واملؤسسات 

 .ضعف أنشطة البحث العلمي 
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. الاهداف املحددة والبرام  املناظؤة لها: 

 ا ــ يئت تحليـل اـ  ظـل املعلومــات تقنيـة نليـة تحققـه  أ املطلــو   إلـ ددةاملحـ افهـدلا  يرشـت

 هــدفال قتحقيــ  إلــ ةيــا الن تــؤدي اــ  ســوف مجتمعــة افدهــلا ك تلــ  أ كمــا .والخارميــة اخليــةدال

 البـرامج   فـ خـرى أ ةهـم مـن .سـتراتيجيةالا  ل خطـة ةمسـالخ املحـاور  مـن محـور   كـل صالخـا  إلاسـتراتيج

 الخطـة طسـيولتب .فهـدال اذهـ قلتحقيـ  دتخسـت سـوف االأـالاداة   إلـ يرشـت ددمحـ فدهـ لكـل ظرةاملنـا

  .فده لكل كثرالا عني امجي ن ر  ديدتح  ت دقف ،هاديفتن يةنوإمكا إلاستراتيجية

 عمـ الخطـة محـاور  د أ ـ مـرتبط ياسـتراتيج فدهـ  كـل الخاصـةددة املحـ افدهـلا  نـيي وفيمـا

 .امجن ر  نل ذيفتنسؤول عني وامل ددمح فده لكل ظرةاملنا البرامج

 الايتقاء  كاديمي (:0)إلاستراتيج  املحوي 

 متميا مبتو   ذات تعليمية مخؤجات :  الاستراتيج فهدال

 املسؤول عن التنفيذ البرامج التنفيذية  لاهداف املحددة 
ا  املعامالت  اودةترسيخ ممارسات ال

الاناديمية والادار ة ا  الكلية  حلول ن اية 

2122 . 

 منسق الاودة ا  الكلية دةالاو -ديمير الانا التطو 

مع  للكليةراسية دة الخطط اليهيكل اعادة

،  ما يتوافق مع  2117 لول منتصف عا  

العلمية لمقررات لالقسا  وضع توصيف ل

 الاديدة.

 + روساء الاقسا  العلمية الوكيل راسيةدالخطط ال -ديمير الانا التطو 

اعضاء هيئة تدري  مدد لتنفيذ استقطا  

 الخطط الدراسية لألقسا  العلمية الاديدة.
 الوكيلالعميد +  الكوادر-ديمير الانا التطو 

 ل معامل الكلية  حلو سعض ر  ث وتطو ديتح

 . 2122عا  
 الوكيلالعميد +  البنية التحتية-ديميالانا ر  التطو 

مع  ي ر دهيئة الت عضاءا  ليل لتقييد داداع

 . 2117ن اية عا  
 الوكيلالعميد +  التنظي  الاداري -ديمير الانا التطو 

ديمي ناوالا ية للشراف التنظيمآلي وضع

 . 2119 ن اية عا   معامل الكلية  للفنيي  عن
 + روساء الاقسا  العلمية الوكيل التنظي  الاداري  -ديمير الانا التطو 

عمل دورات مصيرة للطلبة  اشراف الفنيي  

  ا  سعض البرمجيات الخدمية املساعدة عن

تطو ر مستواه  العلمي والبحثي مع ن اية عا  

2119 . 

 روساء الاقسا  العلمية + الفنيي  أداء الطلبة-ديمير الانا التطو 

فكار  حوث الطلبة ا  اعداد آلية ملناقشة أ

مرا ل متقدمة من مسيرت   التعليمية ب اية 

 . 2119عا  

 + روساء الاقسا  العلمية الوكيل أداء الطلبة -ديمير الانا التطو 

 

 الجودة الشاملة (:8)إلاستراتيج  املحوي 



8102 - 8188  الخطة الاستراتيجية )قصيرة املدي( لكلية تقنية املعلومات 

 

 19 

 .متميا مبتو   ذات وإدايية  نية  وادي :  الاستراتيج فهدال

 املسؤول عن التنفيذ البرامج التنفيذية  لاهداف املحددة 
 الشؤو  الادار ة -العميد  تطبيق اللوائاالامراءات و  -التطو ر الاداري  الحث عني تطبيق اللوائا الادار ة سشفافية.

 الشؤو  الادار ة -العميد  الكوادر -التطو ر الاداري  ل ادة عدد الكودر الادار ة والفنية ا  الكلية.

ا   (سعقود مؤقتة)الادد قبول املوظفي  

 معيار ن:  ناء عني  2119خر ف 

  توافق مؤهالت   مع تخصصات تقنية

 املعلومات.

 اتية وخبرات   ذ ناء عني سيره  ال

 العملية.

 وامراء امتحا  مقا لة الختيار أفضله . 

 الشؤو  الادار ة -العميد  الكوادر -التطو ر الاداري 

تأهيل الكوادر الادار ة املومودة ا  الكلية 

 ث   عني خوض الدورات الأي  واسطة 

 مركز التدر ق ا  الاامعة. يقدمها

 الشؤو  الادار ة -العميد  التدر ق -التطو ر الاداري 

التعر ف  وامبات والت امات املوظفي  

و قوقه   الوظيفة العامة من خالل توميه 

 دورة خاصة  ذلك.

 الشؤو  الادار ة -العميد  التدر ق -داري التطو ر الا 

 

 ال حث العلمي والدياسات العليا (:3)إلاستراتيج  املحوي 

 ة.ومتميا  متنوعة وبحثية دياسية بؤام  :  الاستراتيج فهدال

 املسؤول عن التنفيذ  البرامج التنفيذية   لاهداف املحددة 
، نصف شهري ) دوريامج ن ر  ثادستحا

 عضاءمع أ راسات العليا الد طال ل شهري(

ع م او سيمينار  رش عملنو  دري هيئة الت

  2117 داية عا  

 الدراسات مكتق مدير+  ليالوك + دالعمي البحث العلمي والنشر -ديمير الانا التطو 

 الكلية مع  لول عا   وثبحال تأهيل معمل

2121  
 الدراسات مكتق مدير+  الوكيل + دالعمي البنية التحتية -ديمير الانا التطو 

ا  الكلية تحج  ل و أ يولدعلمي تمر ؤ م عقد

اي ليبيا، الافاق تقنية املعلومات " شعار

  2121مع  لول عا   "والتحديات

 الدراسات مكتق مدير+  الوكيل + دالعمي تمراتؤ امل – ديمير الانا التطو 

ة ا  املر لة الاامعية توميه  حوث الطلب

مشكالت  والتخصصية ال  املساعدة ا   ل

 مشروك التطو ر املعلوماتي  الاامعة.

 + روساء الاقسا  الوكيل + دالعمي البحث العلمي والنشر –التطو ر الاناديمي 

توميه  حوث الطلية ا  املر لة الاامعية 

والتخصصية ال  املساعدة ا   ل مشكالت 

 املجتمع املحني.

 + روساء الاقسا  الوكيل + دالعمي البحث العلمي والنشر –التطو ر الاناديمي 

 

 املالية الكلية موايد وتوظيف تنمية (:4)إلاستراتيج  املحوي 

 .وال حثية التعليمية تياجاتهاحأ  تلب املالية الكلية موايد :  الاستراتيج فهدال
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 املسؤول عن التنفيذ  البرامج التنفيذية   لاهداف املحددة 
مومه للقطاك  تير سمام امجن ر  ثاداستح

الخدمي والصنا ي والزرا ي ا  أمكن ا  

  2121عا   داية  عم املجتمع املحني

 مدير مكتق الدراسات – الكلية ل مج راسيةدال البرامج -رد املوا تطور 

استثمار معمل الشبكات والاتصاالت املقرر 

تور ده من الاامعة وهو معمل معتمد من 

ا   قبل شركة )سيسكو( ا  مجال الدورات

مجال الشبكات، يست دف  ه الرا بي  ا  

 التدر ق من املجتمع املحني.

 مدير مكتق الدراسات – الكلية ل مج التدر ق -رد املوا تطور 

 

 الخايجية الجهات مع الشؤا ة (:5)إلاستراتيج  املحوي 

 ى.الخايج املجتمع مع الكلية وإمكا ات مكا ة تؤسيخ :  الاستراتيج فهدال

 املسؤول عن التنفيذ  البرامج التنفيذية   املحددةلاهداف  
ف  أهداف الشراكة الخارمية ا   تعر  عدادا

 فيه تعرض ،للكلية نيكترولالا عوقامل

التدري  هيئة عضاء التخصصات الدقيقة أل 

لالستعانة ب   ا  الاستشارات مع الاهات 

  .2117 ا ع عمطل عم الخارمية

 الكلية وكيلعميد الكلية +  التحتية البنية - راناتشال ر تطو 

اعداد مطبوعة تعر فية  الكلية عن  وسائط 

  .2117مختلفة مع  داية عا  
 الكلية وكيلعميد الكلية +  العامة العالقات - راناتشال ر تطو 

تنفيذ  رامج توعو ة لخدمة املجتمع املحني اي 

املجاالت التقنية و يرها من املجاالت مع 

  .2117 داية عا  

 الكلية وكيلعميد الكلية +  العامة العالقات - راناتشال ر تطو 

تؤأمة سعض الاقسا  العلمية التخصصة مع 

سعض الشرنات العامة. عرض مقترح لتوأمة 

قس  الشبكات والاتصاالت مع شرنات 

 الاتصاالت ا  املنطقة مثل )ليبيانا، املدار(

 الكلية وكيلعميد الكلية +  العامة العالقات - راناتشال ر تطو 

 

 


