
 

 

  



 مقدمة 

مركز التدرٌب والتطوٌر لجامعة سبها هو مركز متخصص بكل ماله عاللة 

( 01بالتدرٌب وبناء المدرات، ولد أنشئ المركز بموجب لرار مجلس الجامعة رلم )

مٌالدٌة بهدف ربط الجامعة بالمجتمع المحلً من خالل تمدٌم خدمات  6102لعام 

مختبرات(  –ٌة والمادٌة )معامل تدرٌبٌة متعددة وذلن باالستفادة من االمكانات العلم

المتوافرة بالجامعة. ٌعمل مركز التدرٌب والتطوٌر بالجامعة على تنمٌة لدرات 

اعضاء هٌئة التدرٌس وفنًٌ المعامل والموظفٌن بالجامعة وذلن من خالل تنفٌذ 

دورات تدرٌبٌة فً مختلف المجاالت والتخصصات، تلبٌة الحتٌاجات الجامعة 

ٌساعد على تحمٌك اهداف الجامعة، وٌعمل  أفضللوصول الى اداء التدرٌبٌة بهدف ا

 والذياٌضا المركز كغٌره من مراكز الجامعة، لٌكون نمطة وصل مع المجتمع، 

تسعى الجامعة من خالل تحمٌك أهدافها الى االسهام فً تطوٌره وتدرٌبه والتفاعل 

معه والنهوض بأفراده من خالل الامة البرامج التدرٌبٌة التً تلبى حاجة سوق العمل 

 والمجتمع.

ما  6161العاموحتى نهاٌة  المركزبلغ عدد المتدربٌن الذٌن تم تدرٌبهم منذ إنشاء 

 .متدرب ومتدربه ألف خمسة) 0111ٌزٌد عن 
لالستفادة الخاص العام وباستمرار لتعزٌز الشراكات مع المطاع المركز سعى ٌكما 

 التً ٌمدمها المركز. من الخدمات

 

 منهجية إعداد الخطة االستراتيجية
 

وفك منهجٌة إعداد وتطوٌر لمركز التدرٌب والتطوٌر الخطة االستراتٌجٌة  عدتأ

 60 بمرار رلموالتً تم اعتمادها  6166-6102سبها لجامعة الخطة االستراتٌجٌة 

 م6102/6161م للعام الجامعً 6102-2-2بتارٌخ 

 

 

 



 

بهدف  احتٌاجات الجامعة التدرٌبٌة ومؤسسات الدولة بالمنطمة الجنوبٌةبحٌث تلبى 

تحسٌن االداء ونمل الخبرات واعداد كوادر فنٌة وادارٌة لادرة على المٌام بالمهام 

 ،الكلٌات تم اعد الخطة باشران الجهات ذات العاللة بالجامعة وهً االدارٌة.

بمراجعة االحتٌاجات  وذلنالتابعة للجامعة  واالدارات والمكاتب االدارٌة المراكز

التدرٌبٌة المحالة علٌنا من هذه الجهات وتضمٌنها ضمن الخطة 

 االستراتٌجٌة للمركز.

  إجراءات إعداد الخطة االستراتيجية

  ويشاخؼخ انشؤيب وانشسبنخ وانقيى  انسبثقخيشاخؼخ انخطخ االستشاتيديخ

 .اندىهشيخ

    خًغ وتحهيم انجيبَبد وانًؼهىيبد وتحهيم ثيئخ ػًم انًإسسخ انذاخهيخ

وانخبسخيخ وتحذيذ يإششاد قيبس األداء انشئيسيخ نألهذاف االستشاتيديخ 

 واالختًبػبديٍ خالل انهقبءاد اندهبد ثبندبيؼخ  احتيبخبدوتحذيذ وتحهيم 

اندبيؼخ،  ثىاسطخ تحهيم اهذاف انتذسيجيخ االحتيبخبديغ انًؼُييٍ، تحذيذ 

 .وفقب نهًُبرج انًؼذح نزنك، وتحهيم االفشاديفخ وظناتحهيل و

   تؼزيز َقبط انقىح ويؼبندخ َقبط انضؼف وتحذيذ األهذاف االستشاتيديخ

كًثبل ػهى رنك هذف اندبيؼخ َحى  انًُسدًخ يغ األهذاف انشئيسيخ نهدبيؼخ

انتحىل انى اندبيؼخ االنكتشوَيخ يٍ خالل ثُبء وتُفيز واستخذاو نألَظًخ 

  االنكتشوَيخ

  تؼًيى انشؤيب وانشسبنخ وانخطخ االستشاتيديخ انًحذثخ نهدهبد راد انؼالقخ

 ثبندبيؼخ )ندُخ انتذسيت ثبندبيؼخ( ألخز انتغزيخ انشاخؼخ قجم 

 ئقشاس انخطخ انُهبئيخ. 

  وضغ يإششاد االداء انشئيسيخ وتحذيذ انجشايح انًشتجطخ ثبألهذاف

 .االستشاتيديخ

  انزيُي انتكهفخ  واإلطبسئػذاد خطظ انؼًم انتُفيزيخ ووضغ يإششاد االداء

 انًبنيخ.

 
 



 الرؤية والرسالة 

 رؤيتنا                                          

ً فً ٌسعى مركز  ً وإللٌمٌا التدرٌب والتطوٌر بالجامعة أن ٌكون مركز متمٌز محلٌا

مجال التدرٌب، وٌساهم فً بناء وتطوٌر لدرات الموظفٌن بالجامعة والجامعات 

 .اللٌبٌة ومؤسسات المجتمع

 رسالتنا                                         

اٌٌس العالمٌة للجودة، وتلبى توفٌر برامج واستشارات تدرٌبٌة متمٌزة وفما للمم

احتٌاجات الجامعة والمجتمع بهدف الوصول الى اداء أفضل ٌساعد على تحمٌك 

 اهداف الجامعة

 االستراتيجيةمحاور 

 بٌئة تدرٌب متطورة 
 تلبى االحتٌاج فاعلة تدرٌبٌة بٌئة -

 .التكنولوجٌا وتواكب متطورة تدرٌب لاعات -

  ومرتبطة بسوق العملبرامج تدرٌب تلبى احتٌاج الجامعة 

 .السوق حتٌاجاتا تلبىرامج تدرٌبٌة مرنة ب -

 .برامج تدرٌبٌة تواكب التطور والتكنولوجٌا  -
 تطبٌك التدرٌب اإللكترونً  -

 ومعتمدٌن  مؤهلٌن مدربٌن 

 .وفاعلٌة وكفاءة عالٌة بمهارات مدربٌن -

 .التموٌل عن والبحث تطوٌرلل تصور إعداد -

ً  معتمدٌن مدربٌن - ً  محلٌا  ودولٌا

 

 



 

 اإللكترونً التحول 

  اإللكترونً التدرٌب -

 .اإللكترونٌة األنظمة -

 اإللكترونٌة األرشفة -

 فاعلة شراكة 

شراكة فعالة مع المؤسسات الخاصة والعامة فً مجال 

 .التدرٌب

 

 

 

 

 



  

 االستراتيجيةاألهداف 

تهجى احتيبخبد اندبيؼخ واالفشاد وانًإسسبد  ثشايح تذسيجيخ وتُفيز تطىيش  .1

 انؼبيهخ ثبندُىة انهيجي.

 

 دػى تحقيق هذف اندبيؼخ َحى انتحىل انى اندبيؼخ االنكتشوَيخ انشقًيخ.  .2

 

يٍ خالل تُفيز ثشايح تذسيجيخ انًسبهًخ في تًُيخ انًدتًغ وانتفبػم يؼهب  .3

 (.نهًإسسبد انؼبيخ انؼبيهخ ثبنًُطقخ )فشص تذسيجيخ يدبَيخ

 

 

 االستراتيجيةلغايات ا

  تدرٌبٌة متمٌزة ونشر ثمافة التطوٌر والتعلم الذاتً.توفٌر بٌئة 

  الدولٌةالجودة معاٌٌر  وفكإٌجاد بٌئة تدرٌبٌة متطورة. 

  تعزٌز مفهوم الشراكة والتعاون مع المؤسسات التدرٌبٌة المحلٌة

 والدولٌة وفك التشرٌعات المنظمة.

  السعً وراء الحصول على االعتماد الدولً لبرامج الدورات

 المنفذة داخل المركز. التدرٌبٌة

  رفع كفاءة األداء للمدربٌن والعاملٌن بالمركز بما ٌعزز الوضع

 .التنافسً للمركز

  االلكترونًالتوسع فً عملٌة التدرٌب 

 .خدمة المجتمع المحلى 

 

 
 



 SWOT حليل البيئة الداخلية والخارجية الرباعيت

 
 نقاط القوة نقاط الضعف

 انتذسيت وانذػى  ثأهًيخايًبٌ االداسح انؼهيب  مماومة التغٌٌر 
تُىع في تقذيى انجشايح انتذسيجيخ وتؼذد  ضعف مٌزانٌة التدرٌب 

 االختصبصبد
 تىفش انكفبءاد انؼهًيخ )انًذسثيٍ( ضعف التسوٌك والدعاٌة االعالمٌة

تذَى كهفخ انتذسيت يقبسَخ ثبنًإسسبد  

 انًُبظشح 

  متراكمة للمركز خبرات عملٌة  

 توفر لاعات مجهزة بأحدث الوسائل التدرٌبٌة.  

 لوة المركز التنافسٌة  

 الفرص التهديدات 
نمص المخصصات المالٌة الالزمة 

 .التدرٌب لتطوٌر منظومة
 دعم االدارة العلٌا بالمؤسسة )الجامعة(

 الطلب المتزاٌد على البرامج التدرٌبٌة تدنً األجور والحوافز
االتفالٌات المولعة بٌن الجامعة والجامعات  الوضع األمنً وعدم االستمرار 

 االخرى محلٌا ودولٌا
 

 المشاريع واتفاقية الشراكة 

 

 6162-6161مشروع اعادة بناء البلدٌات اللٌبٌة  -

  6102سبها فً مجال التدرٌب ةاتفالٌة شراكة مع بلدٌ -
لالستشارات الهندسٌة مع مكتب الجامعة وتعاون اتفالٌة شراكة  -

 .6160 بطرابلس
 

 
 

 


