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 االستراتيجيةفريق الخطة 

 

 الصفة اإلسم

 الجامعةرئيس  العليميد. غادة ياسين 

 المسجل العام الفيتوريد. ليلى 

 وكيل الشؤون العامة دــــــى محمــــأ.فيصل عل

 مدير الشئون االدارية والمالية علي احمد القمــــودي .أ

 ات ــودة للكليــمنسق الج م. هبه فوزي جديـــــــــدو

 رئيس وحدة الدراسة واالمتحانات محمد حسين الشهرانيد. 

مسعود د. خليفـــــــــــــــــة 

 الذيب

 عن النقابات 

 نقيب عام الصيدلة - دلة ليبياــــة صيـــنقابمن 

 التومي المكيد. تسنيم 
 عن ) سوق العمل (

 رئيس قسم المضخات - ريــالسك فىمستش من

 خالد رمضان الفرجاني .أ
 عن ) سوق العمل (

 من مصرف الجمهورية

 عن الطالب مسرة حسين الحسينـــــي

 عن اولياء األمور زريبةمحمود بلقاسم  .أ

 

 ةــــعـالمراجق ـــــــــفري
  

 الصفــــــــــة مــــــــــــاإلس

 ابوفارس فيمنصور مصطد. 
 وكيل الشؤون العلمية والبحث العلمي

 دكتوراه هندسة بيئية

 فرج موسى الفقيد. 
 مراجع خارجيو مدقق جودة 

 مدير مكتب الجودة بجامعة بني وليد

 د. عبد الخالق الهدمي
 مدقق جودة ومراجع خارجي

 مكتب الجودة بكلية مواكب الدوليةمدير 
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 مقدمــــــــةال

 
يعتبر التخطيط االستتراتيجي أحتد أهتم أنتوا  

التخطيط المستقبلي طويل المدى، والذي يعد 

للمؤسسات، عبر استتراتيجية  طالقناالركن 

شتتتمولية ستتتعيا  منهتتتا للتوجتتت  نحتتتو الوضتتتع 

المتتتلمول بفضتتتل متتتا يتمتتتتع بتتت  متتتن ستتتمات 

وخصتتا ت تميتتن  عتتن نيتتر  متتن األنتتتوا  

فتي  ةاألخرى، ولقدرت  علتى وضتع المؤسست

ع المنافستتة والتميتتن عتتن مثيلتهتتا متتن موضتت

 الجامعتتتتتةالمؤسستتتتتات األختتتتترى، وحاجتتتتتة 

للتخطتتتتيط االستتتتتراتيجي المستتتتتقبلي حاجتتتتة 

وجود ال يمكن االبتعتاد عنت  أو تتلخير العمتل 

ب  عبر منظومة واضحة ودقيقة، إن  ناية ال 

 ، اأو التفريط به ايمكن تجاهله
 

وتحدد الخطة االستراتيجية لجامعتة الغتد      

ورستتتالتها  الجامعتتتةرؤيتتتة  2021 – 2022

واألهتتتداف االستتتتراتيجية التتتتي تستتتعي إلتتتي 

تحقيقهتتتا، وفضتتتال  عتتتن  لتتت  ف نهتتتا تعكتتت  

لمستتقبل أفضتل يكتون  الجامعتةطموح إدارة 

فيتتتتت  دور الريتتتتتادة فتتتتتي مجتتتتتاالت التعلتتتتتيم 

والبحتتتتود وخدمتتتتة المجتمتتتتع   إن التحتتتتدي 

االستتتراتيجي للوصتتول التتي مستتتقبل أفضتتل 

 واقعيا رنم المخاطر الداخلية  أصبح إختيارا  

والخارجيتتة فتتال شتت  ان التنستتيق بتتين كليتتات  

وتجميع الجهتود واستتخدام  الجامعةوإدارات 

الموارد المتاحة بمافي  لت  الجهتود البشترية 

لتتتي  بتتتاألمر الستتتهل وفتتتي جميتتتع الحتتتاالت 

السابقة ف ن التحدي األكبر هتو تحقيتق التقتدم 

 ر األجل بعيد األجل بدال  من التقدم قصي
 

تبنى الجامعة معايير الجودة الصتادرة وت     

المـركن الوطني لضمان جتودة واعتمتاد عن 

المؤسستتات التعليميتتـة لضتتمان جتتودة التعلتتيم 

لتحستتين مستتتوي الختتدمات التعليميتتة و لتت  

فتتي  هتتمالجامعتتة ألداء دور يلتلهيتتل خريجتت

بجودة وكفاءة، ويتطلب  لت  وضتع  المجتمع

فتي كافتة جوانبت  التعليمى نظام لتقويم األداء 

بمتتتتا يحقتتتتق المعتتتتايير األكاديميتتتتة ومعتتتتايير 

 تالجتتتتودة الشتتتتاملة  وتحقيقتتتتا لتتتتذل  اتجهتتتت

   - استتتتتراتيجيةالجامعتتتتة إلتتتتي إعتتتتداد خطتتتتة 

جتتودة العمليتتة التعليميتتة فتتي  تلكيتتدلضتتمان 

يعتمتتد علتتي  إطتتار مرجعتتي ومنهجتتي علمتتي

واقتتع الجامعتتة والوضتتع المرجتتو الوصتتول 

 والمراجعةةوهذه الخطة قابلة للتطوير ، إلي 

  الدورية
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 : جامعةالمعلومات عامة عن  .1
 فيمباشرة النشاط  2017( لسنة 2/2017كأسست جامعة الغد بموجب إ ن مناولة مؤقت رقم )

   2011سنة 

 الصادر عن وزارة التعليم   501طبقا  لقانون  الجامعةبويتم العمل 

  :جامعة الغدإسم المؤسسة 

  :حاسوب وتقنية معلومات العلوم  –علوم ادارية ومالية  -  صيدلةالتخصت 

  :خاصةنو  المؤسسة 

 فيالموقع الجغرا: 

 شار  النصر -

 المدينة : طرابل  -

  :8مدة الدراسة  10 فصول دراسية 

  :العربية –اإلنجلينية لغة الدراسة 

  بكالوريوس: الجامعةتمنحها  التيالدرجة العلمية 

 طالب 11: 2021لسنة  الجامعةبعدد الطالب المقيدين  إجمالي

  برنامج: لكل الساعات المعتمدة 

 وحدة( 111) ساعة 211 - قسم الصيدلة

 وحدة ( 131ادارة االعمال )   -ماليةالدارية واالعلوم قسم ال

 وحدة ( 112المحاسبة )  -                 

 وحدة110برمجة  –علوم حاسوب وتقنية معلوماتقسم 

 

  البرامجالمسارات أو التخصصات المتاحة في  : 

 محاسبة تخصت–ادارة االعمال  تخصت :علوم ادارية ومالية

 البرمجة تخصت: علوم حاسوب وتقنية معلومات

 صيدلة 
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  : 17عدد أعضاء هيئة التدري 

 ألعضاء هيئة التدري :المؤهالت العلمية 

 (  12(     ماجستير )     5دكتوراه )                                 

 

 جامعةبالوسائل اإلتصال 
 موقع على شبكة اإلنترنت باللغة العربية واإلنجلينية: جامعةيوجد بال

 الموقع اإللكترونى:

http://alghad.edu.ly 

  0113288010محمول: 

 على البريد اإللكترونى الجامعةكما يمكن التواصل مع 

info@alghad.edu.ly 

 

وتوجد قاعدة بيانات ومنظومة خاصة بالطلبة تحتوى على المعلومات الخاصة بكل طالب كما يوجد 

لمطلوبة ووفقا للمناهج الدراسية كما مكتبة الكترونية تحتوى على المراجع العلمية الهامة ا جامعةبال

 ومتاح للجميع  جامعةتتوفر خدمة اإلنترنت بمبنى ال
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 جامعة الغدل الرؤية والرسالة

 

 رؤية ال

تكونت رؤية جامعة الغد من خالل الفهم العميق لرنبات أصحاب المصالح المؤثرين 

، إضافة إلى تحديد دقيق لمجموعة القيم  الحاكمة للعمل الجماعي الجامعةوالمتلثرين بلنشطة 

 كما يلي: الجامعةوبناء علي  ل  تم تحديد رؤية 
 

 التميز محليا و مواكبة التطور في مجال التعليم و التعلم.

 

 رسالة ال

من أجل ، والرسالة من هذا المنطلق  الجامعةالسبب األساسي الذى انشئت  الجامعةتعك  رسالة 

إلي تقديمها والوسا ل التي  الجامعةتعك  مجموعات األنشطة والبرامج والخدمات التي تسعي 

 يمكن من خاللها تحقيق رسالة الجامعة 

 

 اعداد الكوادر المؤهلة بجودة تعليمية عالية .

  ت فاعلة محلياالمساهمة في خدمة المجتمع و دعم البحث العلمي والسعي لشراكا 

 

 :الجامعةأهداف 

 تنويد المجتمع بخريجين من  وي الكفاءة والتلهيل العالي  -1

 دعم البحث العلمي والباحثين وتنمية الموارد البشرية  -2

 تمكين الكفاءات من أعضاء هيئة التدري  للعمل ودعم أفكارهم وأبحاثهم   -3

 التحسين والتطوير المستمر   -1

 والبيئةالمساهمة في خدمة المجتمع  -5

 الدفع بالمؤسسة للرفع بمستواها التعليمي بما يتوافق مع جودة التعليم والتعلم  -1
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اللوحات من خالل وسا ل متعددة من خالل  االهدافو الرسالةوالرؤية بنشر  جامعةالقوم تو

 كذلكحرص توhttp://www.alghad.edu.lyبالشبكة العنكبوتية  جامعةاالعالنية وموقع ال

  كل خمس سنوات في ضوء المتغيرات المحلية واى متغيرات اخرى اتهعلى مراجعة رسال
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 القيم الحاكمة 

علي وجود قيم حاكمة لسلوكيات رأس  جامعةالخطة اإلستراتيجية لل أهدافويعتمد نجاح تنفيذ 

 فييراعى أخذ القيم اآلتية و، المال البشري لتستطيع مواجهة التحديات والتهديدات المتوقعة

 االعتبار عند وضع الخطة االستراتيجية : 

 

 قيم اإلدارة وأعضاء هيئة التدريسأوالً : 

  و الوضوحالشـــــفافيــــــة  -1

 المــــسؤوليـــــة   -2

 الجـــودة واستمـــرارية تطبيـــقها   -3

  ) الالمركنية (العـــــمل الجـــــماعـــــي  -4

   المصـــداقيـــــة -5

 . الـــنناهــــــــة -6

 االبتكار واالنفتاح -7

 

 

  االحترام( -الجدية -: ) االلتنامالبــقيم الطثانيا: 

 

 ً  ة(التفاعل والمشارك -التعاون -: )االحترامقيم المجتمع: ثالثا
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 اإلستراتيجى جامعةوضع ال

  وسهولة  في وسط مدينة طرابل  بشار  النصر جامعةلالمتمين ل الجغرافيالموقع

 الوصول إليها 

 ينها بشكل مناسب المعامل الطالبية وتجهو  القاعات الدراسية اتسا حداثة المبنى و 

 األمثل لتكنولوجيا المعلومات  باالستخدامبشبكة انترنت السلكية تسمح   مجهن جامعةال

المتسارعة لتطبيق نظم تعليم جديدة مثل التعليم عن بعد والتعليم  واإلتصاالت

  اإللكتروني

 اتية لتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثية  جامعةمصادر التمويل بال  

 

 الطموحات في األجل الطويل 

  إنشاء وحدة التدريب 

 طالب بهااللغرض تدريب  المختلفةمؤسسات الالت تعاون مع وعمل بروتوك  

   انشاء مركن بحود علمية 
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 األساسية االفتراضات :الثانيالفصل 

 للخطة اإلستراتيجية 
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 الخطة اإلستراتيجية إعدادمنهجية 
 

  فريق اعداد الخطة االستراتيجيةتشكيل  -1

  للجامعةاالتفاق علي الهيكل التنظيمي  -2

 المستندات المتاحة لصيانة وإعداد عناصر الخطة تجميع  -3

االستراتيجية  الجامعةاالتفاق علي بعض الصيانات األولية لرؤية ورسالة ونايات وأهداف  -1

 وعقد ورشة عمل إلعادة ضبط وصيانة هذ  العناصر 

 إعداد وإجراء استبيان رأي للمفاضلة بين المقترحات المختلفة للرؤية والرسالة واألهداف  -5

عرض استبيان رأي المفاضلة للحصول علي المعلومات الراجع  من الجهات واألطراف  ات  -1

 العالقة 

األهداف التالية التي تم  للجامعةار عند إعداد وتطوير الخطة االستراتيجية  خذ بعين االعتبوتم األ

 :الخطةمشروع تطوير عند االتفاق عليها مسبقا

 خالل الخم  سنوات القادمة ة للجامعةاالستراتيجي والرؤية الرسالة تحديد  

 للفريق العممن خالل اجتماعات متكررة  جامعةتحديد الغايات و األهداف اإلستراتيجية لل  

  و تحديد التوقيت  ةاإلستراتيجيإعداد الخطط التنفيذية التي سيتم تنفيذها في إطار الخطة

  النمني و الجهة المسئولة و مؤشرات النجاح

  فريق التخطيط اإلستراتيجى من قبل بين الوضع الراهن واألداء المستهدف تحديد الفجوة

شارك فيها أكبر عدد ممكن من أعضاء  التيتم صيانة الرسالة والرؤية للجامعة وومن 
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من  اعتمادهاو ، اإللكترونيبالبريد هيئة التدري  واإلداريين والطالب وتم تعميمها ورقيا  و

  الجامعةقبل ر ي  

 األولويات اآلتية: جامعةعند إعداد الخطة اإلستراتيجية لل روعيكما 

  بجامعة الغدتطوير وتحسين نظام الجودة   1

التطوير  والتحسين المستمر لجودة العملية التعليمية و العلميالعمل على مواكبة التطور   2

  والبحثية وكذل  الخدمة المجتمعية

 المحلىالمستوى بحثية على و مؤسسات تعليميةو جامعةو تفعيل اتفاقيات بين ال عقد  3

  الجامعةلطالب  الميداني العمليللتدريب 

اإللكتروني بوسا ل  المختلفة من حيث المصادر وتلكيد المفهوم لدي التوسع في التعليم   1

  أعضاء هيئة التدري  والمعاونين وكذل  الطالب

 

 -:بالخطة االستراتيجيةالعمل  مجاالت

 الجامعي مجاالت التعليم  -1

 خدمة المجتمع مجاالت  -2

  العلمية مجاالت البحود -3
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 االستراتيجيةالمستفيدون و أصحاب المصلحة في الخطة 

 

من العوامل الهامة لضمان فاعلية  Stakeholdersيعتبر تحديد األطراف أصحاب المصلحة 

الخطة، حيث أن استيفاء احتياجات وتوقعات تل  األطراف من أهم الضمانات التي توضح مدي 

ة والبحثية ومدي المساهمات واقعية الخطة في تحقيق مبدأ الجودة الشاملة وتمين الخدمة التعليمي

 لخدمة المجتمع والبيئة  ويمكن حصر أصحاب المصلحة األطراف التالية: الجامعةقدمها تالتي 

  الخريجين و أولياء األمورالطالب و. 

 الهيئات المختلفة بسوق العمل. 

 والقطاعات العامةمات المجتمع المدني منظ. 
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 تشكيل فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية

فريق إعداد الخطة  اعتمادتشكيل وفقد تم جامعة الغد لفي إطار العمل لوضع خطة إستراتيجية 

 :أسماؤهم اآلتياإلستراتيجية من السادة 

 الصفة اإلسم

 الجامعةرئيس  العليميد. غادة ياسين 

 المسجل العام د. ليلى الفيتـــــــــــــورى

 العامةوكيل الشؤون  دــــــى محمــــأ.فيصل عل

 ون االدارية والماليةؤمدير الش طنيشعلي احمد ا. 

 ودة ــمنسق ج م. هبه فوزي جديـــــــــدو

 رئيس وحدة الدراسة واالمتحانات د. محمد حسين الشهراني

 د. خليفـــــــــــــــــة الذيب
 عن النقابات 

 نقيب عام الصيدلة - دلة ليبياــــة صيـــنقابمن 

 المكيالتوميد. تسنيم 
 عن ) سوق العمل (

 رئيس قسم المضخات - ريــالسك فيمستشمن

 خالد رمضان الفرجاني .ب
 عن ) سوق العمل (

 مصرف الجمهوريةمن 

 عن الطالب مسرة حسين الحسينـــــي

 عن اولياء األمور زريبةمحمود بلقاسم  .ب

 

 المراجعةفريق 
  

 الصفــــــــــة مــــــــــــاإلس

 ابوفارس فيمصطمنصور د. 
 وكيل الشؤون العلمية والبحث العلمي

 دكتوراه هندسة بيئية

 فرج موسى الفقيد. 
 مدقق جودة مراجع خارجي

 مدير مكتب الجودة بجامعة بني وليد

 د. عبد الخالق الهدمي
 مدقق جودة مراجع خارجي

 مدير مكتب الجودة بكلية مواكب الدولية
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 المراجعة اللغوية

 الصفة مــــــــــــاإلس

 

 ا . فتحي االندلسي
 

 ماجستير لغة عربية

 

 -مهام الفريق:
 

تحتوى على الرؤية والرسالة واألهداف سنوات قادمة  خم لمدة إعداد خطة إستراتيجية  -1

 اإلستراتيجية وخطة العمل التنفيذية 

  المطلوب دراستها للجامعةتحديد عناصر البيئة الداخلية  -2

  المطلوب دراستها للجامعةتحديد عناصر البيئة الخارجية  -3

ضع خطط عمل لجمع البيانات عن كل عنصر من عناصر البيئة الداخلية والخارجية مع و -1

  تحديد مصادر جمع البيانات واألساليب واألدوات الالزمة لجمعها
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 البيئيالتحليل  :الثالثالفصل 

 الغد جامعةل

SWOT Analysis 
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 خطة العمل الالزمة إلجراء التحليل البيئي

 

 بوضع خطة العمل الالزمة إلجراء التحليل البيئي وقد اشتملت الخطة اإلستراتيجيةقام فريق 

 خطة العمل على األنشطة التالية:

  أعضاء هيئة التدري  ومعاونيهم  بين للجامعةنشر الوعي واإلعالن عن التحليل البيئي

 والدعوة للمشاركة في إجراء التحليل البيئي  الجامعةبلعاملين و الطالب او

   للجامعةوالخارجية تحديد عناصر البيئة الداخلية  

  دراسة وتحليل كل عنصر مع تحديد مصادر جمع البيانات واألساليب واألدوات

 الالزمة لجمعها 

 البيانات بالتنسيق مع   تشكيل الفريق التنفيذي الذي سيتولى تصميم وتطبيق أدوات جمع

عضو  توزيع المهام على فريق العمل طبقا لتخصصات وخبرات كل فريق إدارة الخطة

 من أعضاء فريق العمل 

 

 للجامعةإجراء التحليل البيئي 
 

وتحديد مواطن القوة  للجامعةقام فريق العمل بعدد من األنشطة في إطار إجراء التحليل البيئي 

ما يلي عرض لبعض من هذ  والضعف بها وكذل  الفرص والتهديدات بالبيئة الخارجية  وفي

 األنشطة:

  واإلدارية العلمية االقسام ءرؤساعقد مقابالت مع  

   تصميم االستبيانات الالزمة وعرضها ومناقشتها قبل التطبيق مع عينة من الفئة التي

أعضاء هيئة وم تصميم وتطبيق استبيانات للطالب الخريجين سيشملها االستطال  حيث ت

  التدري  واالداريين 

  الصادر عن وزارة التعليم 501الال حةفحت وتحليل الوثا ق والمستندات  ات الصلة مثل 

  جامعةو الهيكل التنظيمي للالعالي ، 
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 ودة الوطني لضمان جالمركن ومعايير االعتماد المعدة من قبل  جامعةتحليل الفجوة بين واقع ال

  واعتماد المؤسسات التعليميـة

 صا ي لنتا ج االستبياناتإعداد تقارير عن نتا ج األنشطة السابقة وإجراء التحليل اإلح  

 رص والتهديدات الحالية والمحتملةتحديد وتحليل عناصر البيئة الخارجية وتحديد الف  

 مل لمناقشة ما تم إنجاز  وتحديد المعوقات قد مجموعة من االجتماعات مع أعضاء فريق العع

  اإلدارة إليجاد الحلول المناسبة ورفع  ل  إلى فريق

 

 اإلستراتيجية. ابأهدافهاإلستراتيجية مرتبطة  اأن تكون خطته االعتبارعين  في جامعةال تأخذوقد 

 

القدرة مقسما على محورين أساسيين "  جامعةتم عمل تحليل رباعي للوضع الحالي لل

ومن خالل  جامعة" وهما اللذان تندرج تحتهما كل أنشطة ال الفاعلية التعليمية" و " المؤسسية

 ل  التحليل تتضح نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة ومصادر التهديد في كل منهما مما 

  2021-2022من  للمرحلة األهداف اإلستراتيجيةيمكننا حينئذ من تحديد 
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 جامعةمراحل إعداد التحليل البيئي الرباعي لل 
 

 مراحل: ثالثةإلى  جامعةقسمت مراحل إعداد التحليل البيئي لل

 

 المرحلة األولى: وضع خطط لجمع البيانات: 

المطلوب دراستها و  جامعةتم تحديد عناصر البيئة الداخلية للالعمل وتم عقد اجتما  لفريق 

من عناصر البيئة  عنصرتكليف أعضاء الفريق بوضع خطط عمل لجمع البيانات عن كل 

الفترة  ا، واألساليب واألدوات الالزمة لجمعهالداخلية مع تحديد مصادر جمع البيانات و

  النمنية  الالزمة وكذل  الفرص والتهديدات المحتملة بالبيئة الخارجية

 

 : مرحلة تصميم أساليب جمع البيانات:المرحلة الثانية
 

 بتصميم طرق وأساليب جمع البيانات من مقابالت واستبيانات  العملقام فريق 

 

 المرحلة الثالثة: مرحلة جمع البيانات: 
 

  جميع البياناتالعمل بتأعضاء فريق  حيث قام

 

 طرق ومصادر جمع البيانات:

  المعنية األقساممقابالت مع  د: عقأوال

 وثا ق: تم فحت الوثا ق التالية:ال: فحت ثانيا

 جامعةالهيكل التنظيمي لل

 جامعةالتوصيف الوظيفي للعاملين بال

 جامعةوثا ق نظام إدارة الجودة بال

 الجامعةالخطة االستراتيجية السابقة ب

 قسام العلميةباألللتعليم  المحليةالمعايير األكاديمية المرجعية 

 المقررات  توصيف

 اإللكتروني جامعةموقع المعاينة 

 البيان اإلحصا ي لنسب الطالب المسجلين 

 بيان بلعداد أعضاء هيئة التدري  

 عداد الطالب المسجلين بلبيان 
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 الحالي بيان بالنسب المئوية للنجاح والتقديرات للعام

 بلعداد العاملين بالجهاز اإلداري بيان 

 للعام الحالي  جامعةالموازنة المالية لل

 المكتبة  سجالت

 خطط العمل 
 

 ثالثا تصميم وتطبيق االستبيانات التالية:

 لجميع الفئات   البيئياستبيانات التحليل 
 

 brain storming رابعا: العصف الذهني

 ومديريو أعضاء هيئة التدري   جامعةحيث استخدمت هذ  الطريقة مع عدد من قيادات ال

وكذل  بعض الطالب و ل  لتوليد أفكار جديدة وتلكيد النتا ج التي تم الحصول عليها  المكاتب

من الطرق السابقة  اجتماعات وحلقات نقاش حرة ومتنوعة بين فريق العمل والمستفيدين 

  وأصحاب المصلحة

نتا ج وكذل  عمل التحليل اإلحصا ي لنتا ج الفي نهاية هذ  المرحلة تم إعداد تقاريرعن 

االستبيانات المختلفة تمهيدا لتحديد مواطن القوة والضعف بكل عنصر من عناصر البيئة 

 -، وكانت نتا ج التحليل الرباعى كاآلتى:الداخلية والفرص المتاحة والتهديدات بالبيئة الخارجية
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 SWOT Analysisجامعةتحليل البيئة الداخلية والخارجية لل
 

 

 استطال حيث تم  الرباعيعلى أساس التحليل  جامعة الغدلرجية تم تحليل البيئة الداخلية والخا

( من خالل اللقاءات اإلداريالجهاز  –التدري أعضاء هيئة  –)الطالب  نالمستفيديرأى 

أن  هناك مجموعة من نقاط القوة  للجامعة الرباعي   وقد أوضحت نتا ج التحليل االستبياناتو

وتفعيلها على النحو الذى يحقق رسالة  استثمارهايمكن  والتيداخليا  الجامعةبها  تتمين التي

قد تؤثر على كفاءة وفاعلية  التيكما أظهرت نتا ج الدراسة بعض نقاط الضعف  جامعةال

وفيما يلى جدول ، على تحسينها جامعةعمل التالتيو اونايته اتحقيق رسالته في جامعةال

  SWOTوالتهديداتمجاالت القوة والضعف والفرص  بمصفوفة توضيحي
 

 

ية
خل

دا
ال
ة 

يئ
لب

ا
 

 

 اهم نقاط القوه

وقاعات  مبانيتوفر بنية تحتية جيدة من   1

  جامعةسية ومعامل بالادر

 الجامعةمنصة تعليم الكتروني بوجود   2

لمساعدة الطالب في التعلم عن بعد خاصة 

 يال باإلضافة أثناء انتشار جا حة كورونا

كل عضو هيئة تدري  من نشر  امكانية

  محاضرات  بها

ملف متكامل كطالبية استحداد قاعدة بيانات   3

Profile  والتي سيتم االعتماد عليها  طالبلكل

في تخطيط جميع  2023-2022بداية من العام 

 االكاديمي دواإلرشا الطالبون ؤانشطة ش

 توفر الموظفين على العديد من المستويات   1

  التدري كفاءة اعضاء هيئة   5

 وجود المرافق كـ) المالعب والحديقة (  1
 

 

 الضعفاهم نقاط 

توصتتتتتتتيف معتمتتتتتتتد  رال يتتتتتتتتوف  1

  الميدانيللتدريب 

متتتتتن  فيالعتتتتتدد الكتتتتتا دال يوجتتتتت  2

المراجتتع الدراستتية للتحتتول متتن 

 المذكرات إلى المراجع 

عتتدم وجتتتود خطتتة لتتتتدريب اعضتتتاء   3

هيئة التدري  علي االستخدام االمثتل 

للمنصتتتتتتتة االلكترونيتتتتتتتة والموقتتتتتتتع 

  للجامعةااللكتروني الجديد 

ضعف االستقطاب الطالبي والدعاية   1

 واالعالن

 قلة توفر االجهنة المعملية الحديثة  5

 

 

ية
ج

ار
خ

ال
ة 

يئ
لب

ا
 

 

 أهم نقاط الفرص
 

لمواكبة  الجامعةتم استحداد اقسام جديد  ب -1

  متطلبات سوق العمل

للتدريب العملي الميداني  وجود اتفاقية  -2

 الجامعةالصيدلة ب قسمدوية لطلبة بمصنع لأل
 

 
 

 

 أهم نقاط التهديدات
 

 

 

 فتتي التعليميتتة المؤسستتات بتتين التنتتاف  -1

 والوظيفية الكفاءات اإلدارية استقطاب

 قتادرة وخاصتة حكومية جامعات وجود -2

  للطالب أفضل جذب على
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 تعادلنقاط الضعف والفرص المتاحة  تعادلالعملية التعليمية  فيمما سبق يتضح ان نقاط القوة 

المرحلة القادمة هى  فيالتهديدات وعلى  ل  فيمكن أن تكون إستراتيجية التعليم والتعلم 

 إستراتيجية تطوير وتحسين 
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 دراسة الفجوة

 :التالية لخطواتل تحليل الوضع الحالي وتحديد الفجوة وفقا وتضمنت

 للجامعة السابقة الخطة دراسة  1

 للجامعة اإلستراتيجية الخطة تحديث في المستخدمة اناتيواالستب النما ج تصميم  2

 SWOT ANALYSIS  الرباعي التحليل  3

ورشة  تنفيذ تم  ل  إطار وفي ،للجامعة الخارجية والبيئة الداخلية البيئة تحليل تناول والذي

ومن خاللها تم توزيع  الرؤية والرسالة واالهداف لجامعة الغداستحداث  بعنوان عمل

 أهم على للوقوف  ل و الداخلية البيئة تحليللغرض  الجامعةالرؤية ورسالة  تقييماستبيانات 

 إليها تسعي التي األهداف صيانة عند لألخذ بها الراهن الوضع في والضعف القوة نقاط

اطراف معنية من خارج الكلية من مؤسسات حكومية وقطا   بالورشة، كما شارك الجامعة

 خاص وعام وطالب ضمن تحليل البيئة الخارجية 
 

 

تم تحديد  اإلستراتيجيةبعد دراسة الوضع الحالي وتحديد نقاط الضعف والقوة وتحديد األهداف 

اإلجراءات الالزمة للتغلب على نقاط الضعف أو تقليصها وتعظيم نقاط القوة لتحقيق األهداف 

ويشمل تحليل الفجوة اإلجراءات  ،و ل  استنادا إلي تحليل مصفوفة عوامل التحليل البيئي

 :التالية

 جامعةمراجعة الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية لل  

 وميكنتها والحفاظ علي سريتها وتلمينها الكترونيا جامعةال تطوير قاعدة بيانات  

 واثيق ونظم تتسم بالعدل والشفافية والمساواة ألخالقيات العمل والبحث العلمي ـوضع م 

 جامعةمة والتخلت من النفايات بالدعم وصيانة البنية التحتية ووسا ل األمن والسال  

 ألزمات والكوارد استحداد لجنة األمن والسالمة ووحدة إدارة ا 

 تحديث األجهنة والمعدات والمعامل باألقسام العلمية  

  والخاصة المؤسسات العامةدعم برنامج التدريب الميداني في  

 لين و الطالب وأصحاب المصلحة بهارفع وعي أعضاء هيئة التدري  والعام  

 على المستوى المحلي واإلقليمي و كسب ثقة المجتمع جامعةتحقيق التمين األكاديمي لل  

  وضع برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدري  في النواحي التعليمية

  مهاراتالو
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 الوطنيالمـركن من  جامعةوالتلهيل العتماد ال جامعةدعم نظم إدارة ضمان جودة التعليم بال 

   لضمان جودة التعليمو ل  لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليميـة 
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 فيالنها ية  األهدافمن اإلجراءات واألنشطة المطلوبة لسد الفجوة وتحقيق هناك العديد 

 تشمل:  التيالمحاور الر يسية و

  المؤسسية.القدرة 

 .الفاعلية التعليمية 

 :والبديلة لها التنفيذيةوالخطة  جامعةاإلستراتيجية لل األهداف

         سنوات قادمة خم لمدة  اخطتهعلى تحقيق الغايات التالية خالل الغد  جامعةعمل ت

بين الواقع  Gap Analysis وتحليل الفجوةSWOT Analysisبناءا  على  2022-2021

  جامعةأهداف المع  األهدافوالملمول ومراعاة بلن تتوافق هذ  

هي نايات الجامعة التي تسعي لتحقيقها خالل فترة الخم   استراتيجيةتم تحديد أربعة أهداف 

 سنوات القادمة 

 :اآلتي فيغاياتها  والجامعة أ أهدافوبناء على التحليل السابق فقد تبلورت 
 

 التعليم والتعلم.تعزيز وتطوير  (1

 .المؤسسةتعزيز القدرات اإلدارية والتنظيمية وتطويرها بما يحقق رؤية ورسالة  (2

 تعزيز وتطوير الخدمات المجتمعية. (3

 .تطوير المؤسسة وبرامجها (4

 

تنفذ  التيويتحقق كل هدف من األهداف اإلستراتيجية بمجموعة من األنشطة أو السياسات و 

 ما األهدافمن  هدفالتنفيذية ، وفيما يلى دراسة الفجوة لكل  الخططعن طريق مجموعة من 

  المستقبليوالتصور  نبين الوضع الراه

  :االستراتيجيوهي مجموعة من األهداف التي تحقق الهدف األهداف الفرعية  

  المبادرات التي ستطلقها الجامعة، والجهات  اختياروتتمثل في : التنفيذيةالخطة

الخطة ، واإلطار النمني لتحقيق األهداف الفرعية، كما تضمنت التنفيذالمسؤولة عن 

 مؤشرات لقياس مدي تحقيق كل هدف 

  :هي أهداف ستكون أهداف ر يسية في حالة حدود معوقات تمنع من الخطة البديلة

 تحقيق األهداف االستراتيجية 
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 : تعزيز وتطوير التعليم والتعلماألول اإلستراتيجىالهدف 
 

 فيلوحظ  Gap Analysisالمستقبليوالتصور  الوضع الراهن نما بيتحليل الفجوة  من خالل    

 -:التاليالوضع الراهن 

  قصور تفعيل إستراتيجية التعليم والتعلم 

  المناهج  فيصعوبة التعديالت والتغيير 

 التعديالت على نطاق فردى  

 الميدانييتوفر توصيف معتمد للتدريب  ال  

 من المراجع الدراسية للتحول من المذكرات إلى المراجع  فييوجد العدد الكا ال 

  وجود بنية تحتية جيدة للعملية التعليمية ومن قاعات ومعامل 

 التدري  والزال البعض يستخدم الطرق البسيطة  فيالتقنيات الحديثة  استخدام 

 

لتحقيق الهدف اإلستراتيجى األول: تعنين وتطوير التعليم والتعلم  الفرعيةاألهداف وعلي  فلن  

 -:التاليسيكون على النحو 
 

  مراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم الحالية وتطويرها مع ضرورة أن تكون معلنة للجميع 

  البرامج التعليمية  فيوضع نظام للتحديث والتطوير المستمر 

  وضع نظام جيد بالمكتبة 

  طرق التدري   فيوضع سياسات للتحسين المستمر 

   التدري   فيالتقنيات الحديثة  استخدام فيتدريب أعضاء هيئة التدري 

 أنظمة تقييم الطالب تطوير 

 

ف ن  األول: تعنين وتطوير التعليم والتعلم  اإلستراتيجىللهدف  الفرعيةللتحقق من إنجاز األهداف 

 :التاليستكون على النحو   مؤشرات لقياس األداء لهنا
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  الهدف األول: مراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم الحالية وتطويرها
 :مؤشرات قياس األداء

 وتطويرها بحيث تكون معلنة للجميع  جامعةالحالية بال انشاء لجنة لمراجع  استراتيجية التعليم  1

 المطلوبة  المعلوماتالالزمة للحصول على  االستبياناتإجراء بعض   2

األداء الحالي  مؤشر األداء الهدف االستراتيجي

 )الواقع(

 الفجوة

راجع  تفعيل البحث العلمي وم

استراتيجية التعليم الحالية 

وتطويرها بحيث تكون معلنة 

 للجميع

50% 25% 25% 

الالزمة  االستبياناتإجراء بعض 

للحصول على المعلومات 

 المطلوبة

50% 25% 25% 

 %50=  مراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم الحالية وتطويرهاتحليل الفجوة لمؤشر 
 

 التقييم الذاتي للجامعة.الخطة البديلة: 
 التعليمية المناهج في: وضع نظام للتحديث والتطوير المستمر الثانيالهدف 

 مؤشرات قياس األداء:

  جامعةإنشاء لجنة لمراجعة المناهج الدراسية بال  1

 لتحديث المناهج  المراجعة تقارير  2

 من خالل آراء الطالب  للتلكد من تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفةاجراء االستبيانات   3

والمتغيرات والتطورات واحتياجات سوق العمل  جامعةقياس مدى التقدم باللالدورية التقارير   1

 اإلجراءات التصحيحية  التخا 

مؤشر  الهدف االستراتيجي  

 األداء

األداء الحالي 

 )الواقع(

 الفجوة

 %0 %25 %25 إنشاء لجنة لمراجعة المناهج الدراسية بالجامعة

 %20 %5 %25 تقارير المراجعة لتحديث المناهج
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اجراء االستبيانات للتلكد من تحقيق المخرجات 

 التعليمية المستهدفة من خالل آراء الطالب 

25% 15% 10% 

لقياس مدى التقدم بالجامعة التقارير الدورية 

والمتغيرات والتطورات واحتياجات سوق 

 العمل التخا  اإلجراءات التصحيحية

25% 5% 20% 

 %50=  التعليمية المناهج فيوضع نظام للتحديث والتطوير المستمر تحليل الفجوة لمؤشر 

 

 .التعليمية الحالية المقرراتتطوير ومراجعة توصيف الخطة البديلة: 
 طرق التدريس. فيالهدف الثالث : وضع سياسات للتحسين المستمر 

 مؤشرات قياس األداء:

 اإللكترونى بين الطالب وأعضاء هيئة التدري   و  نشر ثقافة التعليم الذاتى  1

 تشجيع أعضاء هيئة التدري  على عمل مقررات إلكترونية   2

  المرجعيةالكتب  استخدامتشجيع أعضاء هيئة التدري  والطالب على   3

 س فعالية طرق التدري  الحالية اقياستبيانات   1

مؤشر  الهدف االستراتيجي

 األداء

األداء الحالي 

 )الواقع(

 الفجوة

نشتتر ثقافتتة التعلتتيم التتذاتى واإللكترونتتى بتتين 

 الطالب وأعضاء هيئة التدري 

25% 10% 15% 

تشجيع أعضاء هيئة التدري  على عمل 

 مقررات إلكترونية

25% 10% 15% 

تشجيع أعضاء هيئة التدري  والطالب 

 على استخدام الكتب المرجعية

25% 10% 15% 

استبيانات قياس فعالية طرق التدري  

 الحالية

25% 15% 10% 

 %15=  طرق التدري  فيوضع سياسات للتحسين المستمر تحليل الفجوة لمؤشر 
 

 التقييم الذاتي للبرامج التعليمية. -الخطة البديلة: 
 داء أعضاء هيئة التدريس.التقييم الذاتي أل -
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 تعديل أنظمة تقييم الطالب: الرابعالهدف 
 مؤشرات قياس األداء:

 

  تطوير أنظمة التقييم المستمر للطالب  1

 جودة الورقة اإلمتحانية  فيوضع سياسة للتحسين المستمر   2

 وضع معايير للورقة اإلمتحانية   3

األداء الحالي  مؤشر األداء الهدف االستراتيجي

 )الواقع(

 الفجوة

تطتتتوير أنظمتتتة التقيتتتيم المستتتتمر 

 للطالب

33% 33% 0% 

وضع سياسة للتحسين المستمر 

 جودة الورقة اإلمتحانية في

33% 10% 23% 

 %0 %31 %31 وضع معايير للورقة اإلمتحانية

 %23=  تعديل أنظمة تقييم الطالبتحليل الفجوة لمؤشر 
 

األهتمام بالمهارات العامة والمكتسبة مع المهارات المعرفية الخطة البديلة: 
 للطالب.
 تطوير الخدمات المقدمة للطلبة: الخامسالهدف 

 مؤشرات قياس األداء:

  جامعةتحسين مستوى المرافق الخدمية بال  1

  مراجعة ملفات الطالب  2

 اف ورعاية الطالب المتعثرين ــوضع آلية إلكتش  3

 الطالب المتفوقين والمبدعين وضع نظام لتشجيع ورعاية   1

مؤشر  الهدف االستراتيجي

 األداء

األداء الحالي 

 )الواقع(

 الفجوة

تحستتتتين مستتتتتوى المرافتتتتق الخدميتتتتة 

 بالجامعة

25% 20% 5% 

 %5 %20 %25 مراجعة ملفات الطالب
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وضع آلية إلكتشــاف ورعاية 

 الطالب المتعثرين

25% 20% 5% 

وضع نظام لتشجيع ورعاية الطالب 

 المتفوقين والمبدعين

25% 20% 5% 

 %20=  تطوير الخدمات المقدمة للطلبةتحليل الفجوة لمؤشر اداء 

 

التطوير والتحديث المستمر للموقع اإللكتروني للجامعة إلظهار  -الخطة البديلة: 
 .نشاطات الجامعة والمستجدات الطارئة

 جيع ورعاية الطالب.إقامة اللقاءات واالجتماعات بغية تش-
 

 تعزيز القدرات اإلدارية والتنظيمية وتطويرها: الثانيالهدف اإلستراتيجى 

 جامعةبما يحقق رؤية ورسالة ال 

 

 فيلوحظ  Gap Analysisالمستقبليوالتصور  الوضع الراهنمن خالل تحليل الفجوة مابين     

 -:التاليالوضع الراهن 

  لرؤساء األقسام والمكاتب كل فيما يخص   جامعةال ر ي عدم وجود قرارات تفويض من 

 ية دارإلدات القيااحد ب ألعمل عند نياا لتيسيرداري إلدر الكاا فيفويض تارات قرد جوم وعد 

  عدم وجود برامج تدريبية لرفع كفاءة األداء 

  )شئون الطالب والشئون المالية  فياألخذ بالنظم اإلدارية الحديثة )اإلدارة اإللكترونية 

 آلية لتقييم أداء أعضاء هيئة التدري  والقيادات اإلدارية واألكاديمية  عدم وجود 

 

 -:التاليكون على النحو ست الثاني الهدف اإلستراتيجىلتحقيق  الفرعيةاألهداف وعلي  فلن  

 

   بما يحقق الكفاءةواإلنتاجية  جامعةإلدارة ال الالمركنيتدعيم التوج 

 جامعةبال تلهيل وتدريب وتطوير الموارد البشرية  
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ستكون مؤشرات األداء على النحو  الثاني اإلستراتيجىللهدف  الفرعيةللتحقق من إنجاز األهداف 

 -:التالي
   

بما يحقق الكفاءة  جامعةإلدارة ال الالمركزيالهدف األول: تدعيم التوجه 
 واإلنتاجية

 

 مؤشرات قياس األداء:

  

 القرارات اإلدارية  اتخا فيبما يحقق المرونة  جامعةبال التنظيميتطوير الهيكل   1

 صنع القرارات  فيمن خالل مشاركة العاملين  اإلداريتعنين األداء   2

  الجامعةب اإلدارية والمالية اإلجراءاتدليل  اصدار  3

األداء الحالي  مؤشر األداء الهدف االستراتيجي

 )الواقع(

 الفجوة

 التنظيمتتتتتتتيتطتتتتتتتوير الهيكتتتتتتتل 

بالجامعتتتة بمتتتتا يحقتتتق المرونتتتتة 

 القرارات اإلدارية اتخا في

33% 33% 0% 

من خالل  اإلداريتعنين األداء 

صنع  فيمشاركة العاملين 

 القرارات

33% 20% 13% 

 اإلجراءاتدليل  اصدار

 الجامعةب اإلدارية والمالية

31% 31% 0% 

إلدارة الجامعة بما يحقق الكفاءة  الالمركنيتدعيم التوج  تحليل الفجوة لمؤشر 

 %13= واإلنتاجية
 

 اختيار القيادات الوظيفية من ذوي الخبرة واالختصاص. -الخطة البديلة: 
 .اختيار القيادات األكاديمية من ذوي الخبرة واالختصاص -
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 جامعةتأهيل وتدريب وتطوير الموارد البشرية بال: الثانيالهدف 
 مؤشرات قياس األداء:

 من خالل عملية التدريب  اإلداري فيتلهيل وتطوير الكادر الوظي  1

 مراجعة ملفات أعضاء هيئة التدري   2

 تطوير آلية تقييم أداء الموظفين اإلداريين بحيث تعتمد على اإلنجاز والسلوك   3

تطوير آلية تقييم أداء أعضاء هيئة التدري  والقيادات اإلدارية واألكاديمية بحيث تعتمد على   1

 اإلنجاز والسلوك 

مؤشر  الهدف االستراتيجي

 األداء

األداء 

لحالي ا

 )الواقع(

 الفجوة

من خالل  اإلداري فيتلهيل وتطوير الكادر الوظي

 عملية التدريب

25% 5% 20% 

 %0 %25 %25 مراجعة ملفات أعضاء هيئة التدري 

تطوير آلية تقييم أداء الموظفين اإلداريين بحيث 

 والسلوكتعتمد على اإلنجاز 

25% 5% 20% 

تطوير آلية تقييم أداء أعضاء هيئة التدري  والقيادات 

اإلدارية واألكاديمية بحيث تعتمد على اإلنجاز 

 والسلوك 

 

25% 10% 15% 

 %55=  تلهيل وتدريب وتطوير الموارد البشرية بالجامعةتحليل الفجوة لمؤشر 

 .علي التعلم الذاتي دالعمل علي توفير ورش عمل واالعتماالخطة البديلة: 
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 تعزيز وتطوير الخدمات المجتمعية: الهدف اإلستراتيجى الثالث
 

 

 فيلوحظ  Gap Analysisالمستقبليوالتصور  الوضع الراهن نما بيمن خالل تحليل الفجوة     

 -:التاليالوضع الراهن 

  الخدمات للمجتمع انطالقيعيق من  الروتيني اإلداريالنظام  

 آلية للتعامل مع مشاكل المجتمع المحيط وتطوير اإلنتاج  عدم وجود 

 

 -:التاليستكون على النحو  الثالث الهدف اإلستراتيجىلتحقيق  الفرعيةاألهداف وعلي  فلن  

 

 إعداد آليات لخدمة المجتمع. 

 حل مشاكل المجتمع المحيط. في جامعةتفعيل دور ال 

 

الثالث ستكون مؤشرات األداء على النحو  اإلستراتيجىللهدف  الفرعيةللتحقق من إنجاز األهداف 

 -:التالي
   

 مؤشرات قياس األداء:

  

للعمل كمستشار علمي هيئة التدري  استحداد مكتب خدمات المجتمع ويكلف ب  من اعضاء   1

  جامعةحل مشاكل المجتمع المحيط بال ىقادر عل
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مؤشر  الهدف االستراتيجي

 األداء

األداء 

الحالي 

 )الواقع(

 الفجوة

استحداد مكتب خدمات المجتمع ويكلف ب  

من اعضاء هيئة التدري  للعمل كمستشار 

حل مشاكل المجتمع المحيط  ىعلمي قادر عل

 بالجامعة

100% 100% 0% 

  %0تحليل الفجوة لمؤشر استحداد مكتب خدمات المجتمع = 

 

 الخطة البديلة: 
 والمجتمع.ت ذات العالقة بالبيئة تدريس المقررا-
 إقامة اللقاءات االجتماعية في االعياد والمناسبات. -
 إقامة مشاريع تخرج ذات عالقة بالبيئة وخدمة المجتمع.-

 

 

 

 

 

  



 

 

 2026 - 2222للعام لجامعة الغد  الخطة اإلستراتيجية
   

 

 
38 

 

 

 
 

 

 تطوير المؤسسة وبرامجها: الرابع االستراتيجيالهدف 
 

 

 فتيلتوحظ  Gap Analysisالمستتقبليوالتصتور  الوضةع الةراهنمتن ختالل تحليتل الفجتوة متابين 

 -:التاليالوضع الراهن 

 جامعةوجود مكتب جودة لضمان جودة األداء بال  

  جامعةبال التعليميتطبيق المعايير األكاديمية المحلية للبرنامج  

 

 -:التاليالرابع ستكون على النحو  الهدف اإلستراتيجىلتحقيق  يالفرعالهدف وعلي  فلن  

 

 جامعةتطوير نظام الجودة بال  

 

الرابع ستكون مؤشرات األداء على النحو  االستراتيجيللهدف  الفرعيالهدف للتحقق من إنجاز 

 -:التالي
   

 جامعةتطوير نظام الجودة بالالهدف األول: 
 مؤشرات قياس األداء:

  تشكيل فريق الجودة واالعتماد بالجامعة  1

 أدلة الجامعة إصدار  2

 الجامعةبالمواثيق األخالقية إصدار   3

 الجامعةتحديث الدراسة الذاتية ب  1

 خطة الطوارئ للجامعة  اصدار  5
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مؤشر  الهدف االستراتيجي

 األداء

األداء 

الحالي 

 )الواقع(

 الفجوة

 %0 %20 %20 تشكيل فريق الجودة واالعتماد بالجامعة

 %5 %15 %20 أدلة الجامعةإصدار 

 %0 %20 %20 الجامعةبالمواثيق األخالقية إصدار 

 %5 %15 %20 الجامعةتحديث الدراسة الذاتية ب

 %10 %10 %20 خطة الطوارئ للجامعة  اصدار

  %20= تطوير نظام الجودة بالجامعةتحليل الفجوة لمؤشر 

  

 

 الخطة البديلة: 
العمل علي تطبيق أسس نظام الجودة وفقاً للمعايير المعتمدة من  -

 .مركز ضمان الجودة
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 الطموحات على المدى البعيد

 
 المدى البعيد:على الغد  جامعةطمح ت

  متل  أجهنة تحاليل معملية متقدمة إلثراء العملية البحثية وإلجراء خدمة مجتمعية تأن

 عالية المستوى 

 كل المستويات طبقا  ألنظمة شفافة ومقايي  موضوعية  في، اأن يكون العمل به 

 2023ليبيا بحلول عام  في الجامعاتصدر قا مة أفضل أن تت  

 المجتمع الحقيقية  باحتياجاتية مرتبطة مناهج نير تقليد ابتكار 

 

 آلية لضمان التطبيق والمتابعة والتحديث للخطة اإلستراتيجية

 

 يختت مكتب الجودة بمتابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية  -1

عن أنشطة الشهر المقبل لتوجيهها للمختصين بتنفيذ  جامعةال لر ي  شهرييرفع تقرير  -2

 النشاط 

من جهات التنفيذ المختلفة بمعدالت إنجاز األنشطة  شهريتقرير  جامعةاللر ي  يُرسل  -3

 ومعوقات التنفيذ ومقترحات التحديث 

 االتحديث المطلوب بالخطة ورفعه القتراحالجودة مكتب توج  تقارير إنجاز األنشطة إلى  -1

  جامعةال لر ي 

البيئة  فيتجتمع لجنة الخطة اإلستراتيجية بصفة دورية )شهريا ( لمناقشة المتغيرات  -5

  جامعةال لر ي  االتحديث المطلوب بالخطة ورفعه اقتراحالداخلية والخارجية و

الخطة والمعوقات  فيمن مكتب الجودة عن مدى التقدم  جامعةال لر ي  سنوييُرفع تقرير  -1

 والمستجدات ومقترح تحديث الخطة 
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 جامعة الغد مقومات نجاح الخطة اإلستراتيجية 

 

 فية ودتؤمن بفكر الجودة والتحسين المستمر وتعمل على تطبيق معايير الجوجود إدارة فاعلة  -1

 األداء 

 وجود بعض المصادر لتنمية الموارد الذاتية  -2

بلنظمة وآليات  اإلدارينشر ثقافة الجودة وزيادة الوعى لدى أعضاء هيئة التدري  والجهاز  -3

 الجودة 

 للخطة اإلستراتيجية  والتحديثوجود آلية لضمان التطبيق والمتابعة  -1

( وزيادة واالنتماء)الثقة والوالء  الجماعيتتعلق بالعمل  التي واالجتماعيةتنمية القيم األخالقية  -5

  جامعةلدى جميع العاملين بال فيالرضا الوظي

وضع دليل للجودة يشمل الخطط والهياكل التنظيمية والسياسات واإلجراءات والقواعد الالزمة  -1

 للتنفيذ 

 

 التمويل الالزمة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجيةمصادر 

 

  االصرف على أنشطته في الذاتي الماليعلى التمويل  جامعةعتمد الت
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 للتعليم وخدمة المجتمع جامعةسياسات ال

 بصفة يثهادتحو لمجتمعا مةدخو لعلميا دلبحوا ملتعليا تسياسا جعةرابم جامعةال تهتم

  تلسياساا   لهرلمستما ديدلتحوا جعةراللم لتاليةا ططلخا دعتماإ مت كل ل رة،مستم

 

 لتعليمت اتحديث سياساوجعة المر الجامعةخطة 

 يةـسدرالا مجـرالبوا ـرراتلمقا ـودةجسيـتق ىـلتا سيـدرلتا هي ةو بالطلا تستبياناا لتحلي ميت  -

  بةولطلما نلتحسيا ج أو جستنتاوا سيدرا ـلفص ـلك ةـبنهاي

 نلتحسيا ج أو جستنتاوا سىدرالا ملعاا بنهاية سيةدرالا مجرالبوا رراتلمقا ريرتقا سةدرا ميت  -

  بةولطلما

  من ميت ممال صستخالوا لماضىا مللعا نلتحسيا ةطخو بالكلية ملتعلوا ملتعليا ةطخ سةدرا ميت  -

  دةيدلجا ةطلخا ىـف  ـجدراال

  ي ر ىـــعلـــرضتعو ميـــلتعلا تاـــسياس ىـــف يةونـــلسا نيـــلتحسا ةطـــخ يانةـــص متـي  -

  ادهعتمااها وارالقر جامعةال

 

 خدمة المجتمعت تحديث سياساوجعة المر جامعةلاخطة 

 بة ولطلما نلتحسيا ج أو صالستخال لمختلفةا لمجتمعيةا طرافألا تستبياناا لتحلي ميت -

 ىـلماضا ماـللع نيـلتحسا ةطـخو جامعةلل ةـلبي ا ةـتنميو عـلمجتما مةدخ ةطخ سةدرا ميت -

  دةيدلجا ةطلخا فى ج دراال منها ميت ـمالـم صتخالـسوا

 ىــعلــرضتعو عــلمجتما ةــمدخ تاــىسياســف يةونــلسا نيــلتحسا ةطــخ يانةــص متــي -

 ها دعتماوا هارارالق جامعةال ر ي  علىرضلعوا لمناقشتها عــلمجتما ةــمدخمكتب 
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 آليات نشر الخطة على الجهات المعنية: 

 –جامعةال ر ي إلى و ب رسال نسخ   جامعةالموقع االلكتروني للعلىيتم  ل  عن طريق نشرها 

  والمكاتب المختلفةرؤساء األقسام 

 

 آلية تحديث الخطة: 

هناك آلية لتحديث هذ  الخطة بما يتناسب مع ما يستجد من أمور و  ل  من خالل المراجعة السنوية 

بغرض تحديثها و تعديلها و كذل  يتم االستعانة بخبراء في مجال التخطيط  الخطة لمضمون هذ  

 االستراتيجي لالستفادة من آراءهم و مشورتهم في كل ما يخت الخطة و تحديثها 

 

 استمرارية تنفيذ الخطة االستيراتيجية:  ةن طرق التقويم ومتابعآليات ضما

  ايجاد آلية وقياس مستوي األنجاز للخطة التنفيذية كل ستة أشهر للتعرف علي مدي التنفيذ يتم

 رض تنفيذ الخطة طبقا" لألطار النمني تعأليجاد حلول ت

 وجود نظام التوثيق والمعلومات  

  جامعةالمتبع بجميع األقسام العلمية واإلدارية بالوجود نظام المراجعة الداخلية  

  جامعةالجودة بال ببمكتنظام المراجعة والدعم الفني  

 لإلعتماد  برنامج التطوير المستمر والتلهيلنظام التقويم والمتابعة التابع ل 

 تنفيذ ومتابعة تنفيذ أنشطة الخطة  فيجامعةالمشاركة الفعالة لإلدارة العليا والقيادات بال

  اإلستراتيجية

 

 الجودة :  مكتب من قبل جامعةضمانات و توصيات مستقبلية للخطة االستراتيجية لل

باستمرار على القضايا االجتماعيتة والتنمويتة للمجتمتع، ومنطلتق متن   منفتح تبقىأن  جامعةالبد لل

عن مطالب التقدم والثورة العلميتة  افي ظل التوجهات القومية المعاصرة ومعبر  احتياجات  ومطالب

 التكنولوجية  
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ستظل رهنا بعوامل  جامعةلذالك فإن أية طموحات تخطيطية مستقبلية لتحقيق الجودة الشاملة لل

 وضمانات أهمها:

 اتختا  إجتراءات إيمان القيادات األكاديمية واإلدارية بهتذ  الخطتط وتحويلهتا لبترامج عمتل و

 فعلية للتنفيذ والمتابعة  

  تغيير "الثقافة األكاديمية" على نحتو يعيتد النظتر فتي المعتايير والمفتاهيم التتي درجنتا عليهتا

 تلكيد الجودة   خ بما يرس

 األمثتل والمخطتط للمتوارد المتاحتة بمتا يقتود إلتى تحستين وزيتادة المتوارد   ستخدامتعظيم اال

     جامعةالذاتية لل

  االستتتمرار فتتي التحتتول فتتي أستتاليب تقتتويم الطتتالب متتن مستتتوى االمتحانتتات التقليديتتة إلتتى

  ت الحقيقية العليا لنتا ج التعلمأساليب تكشف عن القدرا  استخدام

 وتفجيترلطالب على التتعلم التذاتيتوفير أساليب تدريسية وتكنولوجية فاعلة لتدريب ا دعم ، 

  الطاقات اإلبداعية لديهم

  ونظتتم لتقيتتيم األداء المهنتتي والبحثتتي ألعضتتاء هيئتتة التتتدري  ووضتتع مقتتايي   بلتتورة أستت

  واضحة لتحقيق هذا التقييم

  بمتتا يضتتمن والءهتتم  جامعتتةإيجتتاد آليتتة فاعلتتة لتحقيتتق التواصتتل المستتتمر متتع خريجتتي ال

  وجذبهم  للدعم والمشاركة في برامجها المجتمعية المختلفة

 ملمتتوس فتتي تحستتين وبشتتكل بتتلن يستتاهموا إيجابيتتا،  جامعتتةاليلتتتنم أعضتتاء هيئتتة التتتدري  ب

  تعليمالنوعية 

   ، واالرتقتتاء بنوعيتتة الختتريجين، وتحستتين عمليتتات التتتعلم وفتتق المعتتايير األكاديميتتة المحليتتة

فرديةا وجماعيةا نمةامج مميةزة إلى أن يكونوا دا ما  جامعةأعضاء هيئة التدري  بالويسعى 

  واإلعجابتدعو للفخر 

 

 اإلدارة العليتا ال تتدعم أو تعتمتد أي مقتترح متن األقستام العلميتة قتد يتؤدي إلتي حالتة أنت   في

 خفض جودة  العملية التعليمية  
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 إدارة المخاطر 

التقليل من حجم الخسا ر عنتد حدوثت  ومنتع   ،إدارة المخاطر هو مجال التوصل لمنع الخطر

 :تكرار  وتدبير األموال الالزمة للتعويض عن الخسا ر ويمكن أن يتم  ل  

بدراستتة أستتبابها والهتتدف متتن إدارة المختتاطر هتتو وضتتع أنستتب سياستتة لمواجهتتة المختتاطر 

 المتوقعة 

فيمتا بجامعتة الغتد  تم دراسة المخاطر والتحديات التي قتد تواجت  تنفيتذ الخطتة اإلستتراتيجية

 يلي: 

 

 :مخاطر سوق العمل ويتمثل ملك في -1

احتياجات ستوق العمتل لتخصصتات نتادرة مثتل الصتيدلة الستريرية والصتيدلة التكنولوجيتة 

  ونيرها ويتمثل  ل  أيضا في زيادة توقعات مجتمع

 األعمتتال والطتتالب بالنستتبة لجتتودة العمليتتة التعليميتتة بصتتفة عامتتة والتعلتتيم الصتتيدلي بصتتفة

  وإقليميا ودوليا الخاص محليا الصيدلىزيادة المنافسة المتوقعة من التعليم  فيخاصة و

 

 :ويتمثل ملك فيداخلية مخاطر  -2

 وجود معارضة للتطوير ولتطبيق نظام الجودة واعتبار التخطيط مضيعة للوقت  - 

ب علتي  لت  عدم توافر الموارد البشرية المدربة للقيام بتنفيتذ أهتداف الخطتة ويمكتن التغلت- 

 بخطة محكمة لتنمية مهارات العناصر الموجودة من خالل التدريب  

 :تمثل فيتنفيذ وتمخاطر  -3

 مركنية اتخا  بعض القرارات على مستوى اإلدارة العليا  - 

 صعوبة تحديد مؤشرات قياس جودة األداء بالنسبة لبعض المخرجات  - 

 عدم مرونة اللوا ح الموجودة في تلبية متطلبات تنفيذ الخطة - 
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( لسنة 51من قبل رئيس الجامعه بالقرار رقم ) 2226 – 2222تم إعتماد الخطة اإلستراتيجية 

   ( 2221( لسنة )  9وملك بناءاً علي محضر اإلجتماع رقم )  2221

 

 2226-2222لجنة اعداد الخطة االستراتيجية 
 

                             رئيسا - يــــغادة ياسين العليمد. 

                             عضوا - وريــــــــــــــد. ليلى الفيت

                             عضوا - دــــــى محمــــأ.فيصل عل

                             عضوا - علي احمد القمــــودي أ.

                             عضوا -جديـــــــــدو م. هبه فوزي

                             عضوا - محمد حسين الشهرانيد. 

                             عضوا - الذيبمسعود د. خليفـــــة 

                             عضوا - يـــالتوم المكيد. تسنيم 

                            عن سوق العمل – خالد رمضان الفرجاني

                            عن الطالب –مسرة حسين الحسينــي 

                            عن أولياء األمور - محمود بلقاسم زريبة

 

 ةــــعـق المراجـــــــــفري

 
 

                           وكيل الشؤون العلمية -منصور مصطفي ابوفارس د. 

                           ومراجع خارجي مدقق جودة - فرج موسى الفقيد. 

                           ومراجع خارجي مدقق جودة – عبد الخالق الهدميد. 

 

 

 

 

                                                                     اعتماد رئيس الجامعة 


