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 ة االسرتاتيجيةــة إعداد اخلطـــجلن

الصفة  مـــــــاالس ر.م
املؤهل  ةـــــة بالكليــالصف باللجنة

 الدرجة االكادميية العلمي
ــــد. عم 1 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــعام ر محمدــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  استاذ مشارك دكتوراه عميد الكلية رئيسا ر ـ

 استاذ مشارك دكتوراه للشؤون العلميةوكيل الكلية  عضوا د. عبد السالم سليمان الاطرش 2

ــــــفوزي أ. 3 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــة أحمد الحصـ ـــ ـــ ـــ ـــ  محاضر ماجستير وتقييم ألاداء الجودة قسم ضمان رئيس عضوا انــ

ـــــمحم أ. 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــد أبو بكـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــر حمــ ـــ ـــ ـــ  محاضر ماجستير رئيس قسم شؤون اعضاء هيئة التدريس عضوا زةـ

ــــع أ. 5 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــــز الدين محمد شلـــ ـــ ـــ ـــ  محاضر مساعد ماجستير عضو هيئة التدريس يقسم الكيمياء عضوا وعـــ

ــــــــكميل أ. 6 ـــ ـــ ـــ ــــــــة سالـــــ ـــ ـــ ــــــــم الســ ـــ ـــ ـــ ـــ  محاضر مساعد ماجستير عضو هيئة التدريس يقسم الاحياء عضوا ويحــ

ــــفاطم أ. 7 ـــ ـــ ــــــــبن عثممحمد ة ـــ ـــ ـــ  محاضر ماجستير عضو هيئة التدريس يقسم التربية الخاصة عضوا انـــ

ــــــنائل د. 8 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــة املنير املحمــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  شاركاستاذ م دكتوراه عضو هيئة التدريس يقسم التربية الفنية عضوا وديــــــ

ــــــالزين أ. 9 ـــ ـــ ـــ ـــــة كامــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــل كــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  محاضر ماجستير رئيس قسم رياض الاطفال عضوا ارهـ

ــــــــخيري د. 01 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة خليقة الجــــ ـــ ـــ  محاضر دكتوراه عضو هيئة التدريس يقسم اللغة العربية عضوا فائري ــ

ــــفاطم أ. 00 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة الهمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــالي دريـ ـــ ـــــ ـــ  محاضر ماجستير عضو هيئة التدريس يقسم اللغة الانجليزية عضوا دـــ

ــــــــسامأ أ. 02 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  محاضر ماجستير مدير مكتب التوثيق و املعلومات عضوا ة  مسعود القديري ــــ

ــــــانتص د. 03 ـــ ـــ ـــ ــــالش محمدار ـــــ ـــ ـــ ـــــ  محاضر دكتوراه رئيس قسم البحوث والاستشارات والتدريب عضوا ريفــ

ــــليل أ. 04 ـــ ـــ ـــ ــــــرمضى  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــجويان ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ  محاضر ماجستير رئيسة قسم الدراسة والامتحانات عضوا برـــ

 00درجة  دبلوم عالي رئيس قسم الشؤون الادارية عضوا عبد الفتاح عبد السالم ديهوم 05

ــــد. نج 06 ـــ ـــ ـــ  محاضر دكتوراه عضو هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة عضوا بد املجيد الطبيبعاح ـــ

ــــــد. عل 07 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــي محمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــعيسد ــ ـــ  استاذ دكتوراه مدير مكتب الدراسات العليا عضوا ى ــ
 

 املراجعةالتدقيق وفريق 

 الدرجة العلمية املؤهل العلمي الصفة يف الكلية االسم ت
 استاذ مشارك دكتوراه للشؤون العلمية وكيل الكلية الاطرش سليمان عبد السالم د. 0

 محاضرمساعد  ماجستير عضو هيئة التدريس بقسم اللعة العربية  أ.منال امحمد الحافي 2

ــد. محم 3 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــعس احمدد ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  استاذ مساعد دكتوراه عضو هيئة التدريس بقسم التربية وعلم النفس كرـــ

 مساعداستاذ  دكتوراه كيمياءهيئة التدريس بقسم ال عضو  د. رجب علي عيس ى  4

ــــــــسأ أ. 5 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــألاحمأحمد امة ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء ) رئيس رــ
 
 مساعد محاضر  ماجستير (سابقا

 

 تصميم و اخراج 

 الدرجة العلمية املؤهل العلمي الصفة يف الكلية االسم ت
ــــنائل د. 0 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة املنير املحمــ ـــ  استاذ مشارك دكتوراه منسق الجودة بقسم التربية الفنية وديـــــ
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 رـــــوتقدي رــــشك

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم علـ  أشـرف ألانايـاا واملرسـلبن نبينـا محمـد الصـاد  ألامـبن        

 نالقــر معلـم ألامـة الـذث ح نـا علـ  إتقــان العمـل و وـالص فيـه والعمـل بمـا جــاا مـن تعـاليم و توجيهـات  ـي 

 أحســـم أيهـــم لنبلـــوهم زينـــة ألارض علـــ  مـــا جعلنـــا إنـــا) تعـــام  قولـــه فقـــد قـــاى تعـــام   ـــي محكـــم  تابـــه الســـنةو 

 
ا
  أحســـن أيكـــم ليبلـــو م والحيـــاة املـــوت ولـــق الـــذث) تعـــام  قولـــه( و  7)  يـــة الكهـــف( عمـــال

ا
 العزيـــز وهـــو عمـــال

)إن هللا يحـــب إذا عمـــل أحـــدكم ) الشـــريف حدي ـــه  ـــي وســـلم عليـــه هللا صـــل  وقولـــه(  2)  يـــة امللـــ ( الغفـــور 

 أن يتقنه( رواه البيهقي
 
 .عمال

أعضاا لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية، علـ  الجهـد املبـذوى والتفـاي   ـي لجميع  أتقدم بجزيل الشكر       

والكـــــوادر املســـــاندة رؤســـــاا  ألاقســـــام العلميـــــة و داريـــــة وأعضـــــاا هي ـــــة التـــــدر س العمـــــل بـــــروو الفريـــــق، و 

والطـــالب وأوليــــاا ، ية ــــي انجـــاو اجــــرااات إعـــداد الخطـــة الاســــتراتيجواملعيـــدين بالكليـــة علــــ  حســـن تعـــاو هم 

فقــد الامــور وأصــحاب املصــلحة وارعــاب العمــل ملــا قــدموج مــن مســاعدة للجنــة إعــداد الخطــة الاســتراتيجية، 

للوقــوف علــ  تحليــل واقــع  وفــرت ألاقســام العلميــة و داريــة املعلومــات املطلوعــة بمهنيــة وتعــاون وشــفافية،

الفـــرص والتحـــديات لبســـهيل بنـــاا وطـــة اســـتراتيجية شـــاملة و ة لتحديـــد نقـــاة القـــوة والضـــعف كليـــة التربيـــ

وذلـــ  بـــالر م مـــن للرقـــي بمســـتون كليبنـــا نحـــو التمبـــي الاكـــاديم  والادارث والبحـــ، العلمـــ  وودمـــة املجتمـــع، 

 .مية و دارية املناطة بالجميعالكم الهائل من املهام واملشا ل والواجبات العل

اتهم املمبـــية  ـــي  مـــا اتقـــدم بالشـــكر و التقـــدير ملبســـق  الجـــودة بارقســـام العلميـــة والاداريـــة علـــ  اســـهام      

 . عملال اإنجاز هذ

د. عبـــــد الســـــالم ســـــليمان  و عـــــامر، عميـــــد الكليـــــة محمـــــد  مـــــا أوـــــل بالشـــــكر الســـــادة الكـــــرام د. عمـــــر 

املـــوقرة مـــن دعـــم ومســـاندة، وايمـــان بقـــدرة  ـــوادر ملـــا هقتـــه اللجنـــة ألاطـــرو، و يـــل الكليـــة للشـــ ن العلميـــة 

 وشــــكر وـــاص لفريـــق مراجعــــة الخطـــة الاســــتراتيجية، هـــذج الكليـــة العريقــــة علـــ  انجـــاز هــــذج الو يقـــة املمبـــية

مو   مـــا اتقـــدم بجزيـــل الشـــكر  لفريـــق تصـــميم رســـومات  ج مـــن دعـــم ومســـاندة عمليـــة مشـــكورة.و علـــ  مـــا قـــد 

 ل مظهر.وطباعة واوراج هذج الو يقة لتكون بأجم

 ة أمحد احلصانــفوزيأ.                                                               

 اجلودة وتقييم األداء بالكلية قسمرئيس                                                          
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 كلمة السيد عميد الكلية

 

    

الحمــد ع علـــ  جزيـــل يعمائـــه، والشـــكر لـــه علـــ  تــرادف  هئـــه، وأشـــهد أن ه إلـــه إه هللا وحـــدج ه شـــري  لـــه، 

 عبــــدج ورســـوله، إمـــام املتقــــبن، ووـــاتم النايــــبن واملرســـلبن، صـــل  هللا وســــلم وعـــار  عليــــه 
ا
وأشـــهد أن محمـــدا

 يوم الدين.وأصحابه الطيببن الطاهرين، والتابعبن ومن تبعهم بإحسان إم   ةه لوعل  

ـــــد  املعلـــــم  عـــــداد العلمـــــ  ألاكـــــاديم    ـــــد مـــــن م سســـــات التعلـــــيم العـــــامي التـــــي تع  وبعـــــد فكليـــــة التربيـــــة تعت

والتربــــوث، وتوا ــــ  الكليــــة كــــل التطــــورات الحدي ــــة  ــــي مةتلــــف املجــــاهت العلميــــة والتربويــــة،  مــــا تحــــرص 

ليكون وريج الكلية متمبـيا وقـادرا علـ  الكلية عل  تطبيق معايبر الجودة  ي كل ما تقدمه من برامج علمية، 

 أداا مهمته  ي سو  العمل  ي الداول والخارج، وتكون لديه القدرة عل  املنافسة والتمبي.

وتســ   الكليــة لمســهام  ــي رســم السياســات التعليميــة والتربويــة العامــة للدولــة، ووضــع الاســتراتيجيات   

ذلـــ  مـــن وـــالى مـــا تقـــوم بـــه الكليـــة مـــن نـــدوات ومـــ تمرات املناســـبة  ـــي مجـــاى التعلـــيم والتأهيـــل التربـــوث، و 

 وورو عمل، وما يقدمه أساتذة الكلية من بحوث علمية  ي مةتلف التةصصات.

قـــــدم صـــــورة والــــحة عـــــن الكليـــــة تل تــــأت  هـــــذج الخطـــــة الاســــتراتيجية  ،و ــــي إطـــــار ســــ ي الكليـــــة للتطـــــوير

 م بعـــــد2125ة للكليـــــة   ـــــي عـــــام وتطلعاتهـــــا وتجســـــد رؤيههـــــا ورســـــالهها والصـــــورة الذهنيـــــ وأقســـــامها املةتلفـــــة

، ويــدفع بالكليــة ملســتون متقــدم  ــي العمليــة التعليميــة محليــا واقليميــا ودوليــا، متابعــة وتنفيــذ هــذج الخطــة

 بتكا ف الجهود والعمل  فريق واحد من اجل تحقيق اهداف الكلية وتطلعاتها.

لجنــــــة إعــــــداد الخطــــــة  نبيجــــــة جهــــــود مةلصــــــة مــــــن  تجــــــاا الخطــــــة الاســــــتراتيجية وممـــــا هشــــــ  فيــــــه أن 

 عضـــاا هي ـــة التـــدر س و الكـــوادر املســـاندةأو و الاداريـــة رؤســـاا ألاقســـام العلميـــة الاســـتراتيجية بالتعـــاون مـــع 

التــي اشــرف   بالكليــة،رئيســة قســم ضــمان الجــودة وتقيــيم ألاداا  وعلــ  رأســهم أ. فوزيــة الحصــان الكليــة، ب

 ، فلهم ولزمالئهم الذين ساعدوهم كل الشكر والتقدير.تحقيق هذا الانجاز  عل 

 رـــــر حممد عامـــد. عم                                                               
 ةــــعميد الكلي                                                                 
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 :دمةـــاملق

من أجل إعداد وطة استراتيجية  ي ةإجرااات ح  2119ع بداية فصل وريف اتةذت كلية التربية طرابلس، م     

شاملة تهدف إم  تكوين رؤية ملستقبل الكلية، باعتبارها جزا من جامعة طرابلس. حي، قام  الكلية بتكليف 

إصدار حي، تم ، الدراسة الذاتية للكلية و  الخطة الاستراتيجية بضرورة إعداد الجودة وتقييم ألاداا، رئيس قسم

أ. فوزية م ألاداا ـــــــــــــة رئيس قسم الجودة وتقييــــــــــــــــبرئاسفريق للدراسة الذاتية  شكيلبد الكلية بـــــــــــــــــمن عمي قرار 

ن الجودة وتقييم ألاداا ضماللوقوف عل  واقع الجودة بالكلية اسبنادا ملعايبر املر ز الوطني ل أحمد الحصان

برئاسة عميد  لجنة الخطة الاستراتيجية  شكيللب 2121( 9)رقم ور  و قرار  تعليم العامي  ي ليايا،م سسات الب

للوقوف عل  نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص و التحديات للكلية  عمر محمد عامرالد تور:  الكلية

هداف الفرعية داا والفترة الزمنية لتحقيق ألا ألا  وصيا ة وطة استراتيجية شاملة تحوث عل  م شرات

والاستراتيجية  ي هذج الخطة النابعة من رؤية ورسالة وقيم الكلية. وتحديد جهات التنفيذ واملس ولبن عن 

. ييم تنفيذ الخطة الاستراتيجيةتنفيذ املهمات التي ستحددها هذج الخطة، مع تحديد طر  وأسالي  متابعة وتق

وهي: التعليم والبح،  للكليةال الث وتم التأ يد عل  استمرار التر بي عل  تحسبن ألاداا للوظائف ألاساسية 

العلم  وودمة املجتمع، مع الاهتمام بتطوير وتنمية الببية التحتية للكلية وودمات الدعم التعليمية وتطوير 

املناقشات واللقااات املفتوحة الى الاجتماعات و سالي  القيادة والحو مة والتنظيم الادارث بالكلية. من وأ

ليا والتي سادها جو من الصراحة والشفافية والحرص عل  الرقي بكلية التربية طرابلس وتحسبن وضعها مح

،
ا
منصبا عل  تحديد أهداف قابلة للقياس التي من شأ ها الرفع من السمعة الاكاديمية وكان التر بي  واقليميا

يتدرب عليها تعليمية التي يتم نقلها للطالب إم  جان  جودة املهارات املهنية والتربوية التي للكلية و القيمة ال

 املستقبل.  اليوم ومعلم طالب

حددت وبشكل قاطع التيام الكلية بتطوير التعليم الجام ي املقدم  ن هذا الجهد وطة استراتيجيةوقد نتج ع    

و الليسايس وتطوير وتنمية طر   اص عل  برامج البكالوريوسلكافة الطالب وضمان جودته والتر بي بشكل و

واستةدام أحدث ما توصل  إليه التقنية من وسائل التعليمية ومحاولة تعيبن  بإيشااسالي  التعليم والتعلم أو 

العلمية املتمبية من أعضاا هي ة التدر س،  ما ترسم هذج الخطة الاستراتيجية وارطة  الكفااات واستقطاب

ي للوصوى إم  التمبي  ي التعليم مدعوما بشراكات م مرة ببن الكلية واملجتمع، والتر بي عل  البح، العلم   طريق 

اج  ي معظم برامج الكلية املواضيع ذات ألاولوية املحلية، وفتح املجاى للدراسات العليا املاجستبر و الد تور 

 مستقبال.
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 نبذة عن الكلية:

مرت كلية التربية وم يالتها بمراحل حتى وصل  إم  ماهي عليه ألان بفروعها ال ال ة )كلية التربية طرابلس،       

 ي لس، حي، ايشئ  كلية التربية كلية التربية جنيور، كلية التربية قصر بن  شبر( التابعة لجامعة طراب

)وهي كلية الهندسة  يارها مع الكلية الفنية العلالستينات  كلية إعداد املعلمبن تابعة للجامعة اللياية، وكان مق

 
ا
م تحوى اسمها إم  كلية التربية ومقرها  ي 1971(، وملا فصل  جامعة طرابلس عن جامعة بنغازث سنة حاليا

 مبنى الصيدلة القديم بجان  مصرف الجامعة. 
ا
صل لها املبنى الجديد الذث تشغله إدارة الجامعة حاليا

ُ
 م و

 ، وضم  إم  كلية العلوم.هاقبل أن يتم إلغاؤ 

 م.1999م  ي جامعة طرابلس القاطع ب، حتى تم ا القها مجددا 1993تم فتح كلية التربية مجددا  ي عام       

م صدر قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم و البح، العلم  1995/1996قبل بداية العام الدراس ي       

 
ا
العليا إلعداد املعلمبن لتةفيف ع ا الك افة الطالبية عن كليات آلاداب  ( بإيشاا مجموعة من املعاهد)سابقا

بالجامعات اللياية، ولتلبية حاجة املجتمع إم  املدرسبن امل هلبن ترعويا بالتعليم الاساس ي و ال انوث، وعناا عل  

املرحلة. عل  أن هذا القرار شكل  لجان من املتةصصبن إلعداد املناهج الدراسية التي تلبي احتياجات هذج 

يكون نظام الدراسة فيها مدة  ال ة سنوات، يتحصل الطال  فيها عند تةرجه عل  درجة ) دبلوم عامي(، يتعبن 

بموجبه مدرسا  ي مرحلة التعليم ألاساس ي، وقد استعان  هذج املعاهد  ي بداية إيشائها بأعضاا هي ة التدر س 

 بالجامعات، وعذوث الخبرة من املفبشبن التربو 
ا
 (.يبن التابعبن رمانة التعليم )سابقا

م عدى النظام الدراس ي بهذج املعاهد لتكون مدة الدراسة بها أربع 1997/1998و ي بداية العام الدراس ي      

سنوات يتحصل الخريج فيها عل  درجة الليسايس من ألاقسام ألادبية، وعل  درجة البكالوريوس من ألاقسام 

عضاا هي ة التدر س من حملة امل هالت العليا فقط معاملة أعضاا هي ة التدر س العلمية، وعل  أن يعامل أ

 سماا املعاهد إم  كليات إعداد املعلمبن.أعدى  و  بالجامعات اللياية.

( من 118بقرار ) دول  ي نطاقهاإعداد املعلمبن إم  الجامعات التي ت كلياتم تم ضم ال2114و ي مسههل عام      

) كلية إعداد   ذل وتم ضم هذج الكلية و عل  أن تعتبر كليات تابعة لها،  امانة اللجنة الشعبية العامة )سابقا(

 مبن جنيور وكلية إعداد املعلمبن املعل
ا
تم تعديل اسم هذج الكليات  قصر بن  شبر( إم  جامعة طرابلس، وأوبرا

م تحويل نظام الدراسة فيها إم  نظام 2118ا نظام السنة،  وتم  ي عام باسم كليات التربية، ونظام الدراسة فيه

 الفصوى الدراسية.

صرو يتةرج منه بناة ألاجياى القادمة، ويتأهل فيه حملة الشهادات  فهدفنا هو جعل كلية التربية طرابلس      

 م التربوية الالزمة.العليا الذين ير بون  ي البشرف باهلتحا  بر   التدر س، ممن لم يدرسوا العلو 
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 إحصائيات عن كلية الرتبية طرابلسمعلومات و

 :نظام الدراسة بالكلية 
 سمهااعند ضمها لجامعة طرابلس وتغيبر تعمل بنظام السنة الدراسية الكاملة  عداد املعلمبنإكان  كلية        

بق نظام م، 2009 -م 2008م، ومنذ العام الدراس ي 2008 -2117حتى العام الدراس ي طرابلس لكلية التربية 
ُ
ط

 ي  الفصل الدراس ي  ي الكلية، حي، يدرس الطال  ملدة  مانية فصوى دراسية، ُيمنح بعدها شهادة الليسايس

 . تةصصات أورن  5 ي  ، أو البكالوريوس  ي العلوم والتربيةتةصصات 6 ي  آلاداب والتربية

 ةـــــام الكليـــأقس

التربيــة و أقســاما تمــنح شــهادة الليســايس  ــي آلاداب والتربيــة وهــي: اللغــة  نجلبييــة،  - مــا ســبق -تضــم الكليــة        

وأقســـــاما أوـــــرن تمـــــنح شـــــهادة  ، والتربيـــــة الفنيـــــة. اللغـــــة العرعيـــــة، ومعلـــــم الفصـــــلو فـــــاى، ريـــــاض ألاطو الخاصـــــة، 

باإلضـــافة ، والرياضـــيات، والفبييـــاا، والكيميـــاا. الحاســـوبو البكـــالوريوس  ـــي العلـــوم والتربيـــة وهـــي: ألاحيـــاا، 

وهو قسم علم  مساند لألقسـام العلميـة يـدرس املقـررات التربويـة والنفسـية إم  قسم التربية وعلم النفس 

 يمـــــنح 
ا
لجميــــع طــــالب ألاقســــام بالكليـــــة وهــــذج املقــــررات هـــــي متطلــــ  أصــــيل لكليــــات التربيـــــة ولــــيس برنامجــــا

( تــم اعتمــاد قســم التربيــة وعلــم الــنفس  قســم علمــ  يمــنح شــهادة 2121) ، و ــي هــذا العــامشــهادة جامعيــة.

 ، وهو تح  الاجراا.جامعية )الليسايس(

س، قســـــم  مـــــا تضـــــم  الكليـــــة أيضـــــا ألاقســـــام واملكاتـــــ   داريـــــة التاليـــــة: مكتـــــ  شـــــ ون أعضـــــاا هي ـــــة التـــــدر      

 الاسبشــــــاراتوقســــــم البحــــــوث داا، مكتــــــ  الدراســــــات العليــــــا، الجــــــودة وتقيــــــيم ألا  الدراســــــة والامتحانــــــات، قســــــم

مكت  التو يق واملعلومات، قسم البشـاط الطالبـ ، مكتـ  الشـ ون املاليـة و داريـة، شـ ون املكتبـة،  ،والتدري  

 .  وحدة الخريجبن ومكت  املسجل

 التواصل واالتصال:
  الاسم الرسم  للكلية: كلية التربية ـ طرابلس 

  التبعية: جامعة طرابلس 

 ليايا -طرابلس  -باب تاجوراا   -العنوان:  سو  الجمعة 

  :11218213518771     -     0213507530الهاتف 

    :11218213519688البريد املصور 

  :املوقع عل  الشبكة العنكبوتيةwww. edt. uot.edu.ly 
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 :االسرتاتيجية اخلطة دادـــإع منهج

، من والى تحليل الفجوة ببن الوضع الراهن للكلية والاهداف املراد تحقيقها والوصوى إليهاتعتبر مرحلة      

تحليل الواقع الحامي لكلية التربية طرابلس  ي ضوا العوامل املتغبرة  ي البيئتبن الداولية والخارجية للكلية، 

 بنااا  (2125-2121خطة الخماسية )وعناا عل  الرؤية والرسالة وألاهداف، حي، تم تحديد القضايا ألاساسية لل

مكامن القوة والفرص املتاحة لها  عل  مكامن الضعف و التحديات التي تواجهها الكلية، ومدن الاستفادة من

حي، مرت مرحلة  ددت الاهداف الاستراتيجية والاهداف الفرعية لها  ي مشروع الخطة الاستراتيجية.ومن تم ُح 

تم تحليل البيانات التي تم الحصوى عليها من الكلية  إذدراسة وتشخيل واقع الكلية بالطريقة املتعارف عليها 

صحاب املصلحة وارعاب العمل، وورو أمع منبسبي الكلية و ونتائج الاستايانات عن طريق الاجتماعات واللقااات 

ف هد لان الفرعية للجنة الخطة الاستراتيجية حي، وصل لكلجالمن قبل  عمل التحليل الاستراتيجي للكلية

قاط القوة والضعف والفرص ية  ي ضوا معايبر الجودة لتحديد نقع الكلاستراتيجي لجنة تقوم بتحليل وا

، باإلضافة إم  مراجعة بيانات ومعلومات واحصائيات الكلية، مع املقارنة التي اجري  لتحديد التحدياتو 

التي تطمح الكلية للوصوى إليها  ي كليات املرموقة املناظرة محلية واقليمية، لتحديد املمارسات الجيدة 

 الفرص الخارجية.و التحديات 

 ة:ــالرئيسة للخط احملاور
املحور ألاوى الاطار الفكرث للكلية وبعض املعلومات والاحصائيات الخطة الاستراتيجية من اور ـــــــمحتتكون       

الكلية،  ما يهتم بتحليل الواقع  بتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات املوجودة  ي والبيانات عن 

البيئتبن الداولية والخارجية للكلية، وعرض منهجية الخطة والرؤية والرسالة والقيم للكلية، بينما يهتم املحور 

مشروع الخطة، وعرض الخطة  شتمل عليهايهداف الفرعية التي   بعرض لألهداف الاستراتيجية وألا ال اي

، أما املحور ال ال، من مشروع الخطة فيتضمن مصفوفة اتيجيات التنفيذ وم شرات  نجازالبشغيلية واستر 

 الخطة الزمنية للخطة الاستراتيجية.

 االفرتاضات التي تقوم عليها اخلطة االسرتاتيجية:

 الافتراضات التي بني  عليها الخطة الاستراتيجية هي:

 واملساندة من مجلس الكلية والعميد والو يل إليشاا نظام للجودة بالكلية. الدعم 

  الدعم واملساندة للكلية من قبل الادارة العليا للجامعة من اجل توفبر الامكانيات اللوجسبية واملادية

 لتنفيذ ومتابعة الخطة.

 نمو  قافة الجودة وتطورها ببن كل منبسبي الكلية والتيامهم بدعم تطبيقها. 
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  تعاون كل الاقسام الاكاديمية والادارية بالكلية مع لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية وتسهيل تدفق

 .املعلومات والبيانات والاحصائيات، والقدرة عل  املتابعة والتنفيذ والتقييم

  للعمل  لديه الاهتمام والشغف بالجودة ضمان الجودة وتقييم ألاداا بالكلية  بقسموجود فريق عمل

 الخطة الاستراتيجية ر م قلة الخبرة والتدري . عل  تطبيق وتنفيذ ومتابعة وتقييم 

  تظافر كل الجهود من أجل جل  وتوفبر الامكانيات املادية و اللوجسبية املطلوعة لتنفيذ الخطة، والعمل

 عل  طل  مساعدة ومساندة الادارة العليا للجامعة.

  نجاز مستون  وتقييم للتنفيذ املستمرة واملتابعة للخطة الجيد ذيفالتن . 

 لألداا ومم لة للقياس وقابلة ودقيقة والحة وم شرات ايبرـــــــــــــــــمع وجود . 

 و الفرص والتحديات(:ديد نقا  القوة ونقا  العع  حتلواقع الكلية ) التحليل االسرتاتيجي 

ملتاحة أمام الكلية ونقاط الضعف، و ذل  يولح الفرص اإن تحليل واقع الكلية الحامي يحدد نقاط القوة      

 التحديات( التي تواجهها.) ههديداتالظهر يُ  نهأباإلضافة إم  

بل وضع أث وطة استراتيجية مستقبلية للكلية دراسة الوضع الحامي لها لذل  تم وضع قكان من الضرورث      

  عقد لقااات ومناقشات عصف ذهني للكلية تضمنوطة تنفيذية لدراسة عناصر البي ة الداولية والخارجية 

للجان فرعية تكون  من الفريق الرئيس ي للجنة إعداد الخطة الاستراتيجية تعكف كل لجنة فرعية عل  قضية 

السادة  مع لتقااباهأساسية من القضايا الرئيسية التي تهتم بها الخطة الاستراتيجية  ما قام  هذج اللجان 

ر م ظروف )الجائحة( مع املحافظة عل  التباعد الاجتماعي حي، أعضاا هي ة التدر س و املوظفبن و الطالب 

صورهم لنقاط القوة و الضعف و الفرص املتاحة لتجميع  رائهم ومقترحاتهم وتكان  العينات صغبرة. 

كماى هذج اللقااات تم تطبيق استايان ، وبسا  تعذر استات التي تواجه العملية التعليمية بالكليةدوالههدي

 . لكل لجنة فرعية عل  حس  اوتصاصها  نتائجهلكتروي  لكل منبسبي الكلية، ترسل كل  

البنية التحتية  القضية الرئيسية ألاوم  مقارنة الواقع الراهن للكلية  ي : عمل اللجنة الفرعية األوىل     
مع معايبر الجودة الصادرة من املر ز الوطني لضمان الجودة وتقييم ألاداا  ي م سسات التعليم العامي،  للكلية

          هذج القضية، وذل  عبر جمع املعلومات لتحديد نقاط القوة و نقاط الضعف و الفرص و التحديات  ي 

 نتائج عمل هذج اللجنة  ما يلي:و البيانات و عقد عدة لقااات واجتماعات مع منبسبي الكلية ، وكان  
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 البنية التحتية للكلية
 نقاط الضعف نقاط القوة

 

 موقع الكلية املمتاز. .0

املساحة الكلية للكلية تسمح باألعمال التوسيعية التي تحتاجها  .2

 الكلية من مرافق و مباني وقاعات ومعامل.

ط بالكلية من مسؤولين و أولياء أمور تمسك املجتمع املحلي املحي .3

 رباب العمل بوجود مبنى الكلية في هذه املنطقة.أو 

  املستويات جميع تمثل متميزة كاديميةأ برامج الكلية توفر .4

 (.والليسانس البكالوريوس) والتخصصات

 

 مبنى الكلية متهالك و قديم . .0

دارة الكلية و رئاسة إضعف قنوات الاتصال و التواصل بين  .2

جل تأمين الدعم املادي و املالي  و اللوجستي أالجامعة من 

ل الصيانة او الاعمال للكلية من قبل ادارة الجامعة في مجا

التي يفرضها التوسع في اعداد الطالب وقدم  التوسيعية

منشآت الكلية، بسبب بعد موقع مبنى الكلية عن املباني 

 الرئيسية لجامعة طرابلس.

محدودة ونقص عدد املدرجات الوظيفية  مساحات املبنى   .3

 القاعات التدريسية الكبيرة.و 

و الامن  إلدارة املخاطر و آليات ضعف وجود إجراءات  .4

 .السالمةو 

ضعف تجهيزات املعامل التخصصية و البحثية، ومحدودية  .5

 مساحتها.

لفني لتقديم خدمات الدعم الفني عدم وجود الكادر ا .6

 الصيانة.و 

 محدودية مساحة مكتبة الكلية وقلة تجهيزاتها. .7

افتقار الكلية إلى وسائل الاتصال الحديثة وعدم وجود  .8

 الانترنت.

افتقار وجود اماكن ملزاولة الانشطة الرياضية، وكل ما يتعلق  .9

 بالنشاط الطالبي.

 ضعف تجهيزات املكاتب الادارية و الاكاديمية. .01

 الكوادر املساندة. عدم وجود مكاتب ألعضاء هيئة التدريس و  .00

ضعف البنية التحتية الالكترونية من حواسيب وشبكات  .02

 ومنظومات و انترنت.

 عدم وجود خطة لصيانة مرافق الكلية. .03

 والسالمة. لألمن فعال نظام توفر ضعف .04

 

 

اساليب   القضية الرئيسية ال انيةمقارنة الواقع الراهن للكلية  ي  عمل اللجنة الفرعية الثانية:       
معايبر الجودة الصادرة من املر ز الوطني لضمان الجودة وتقييم  مع القيادة واحلوكمة و التنظيم االداري

لتحديد نقاط القوة و نقاط الضعف و الفرص و التحديات  ي هذج القضية، ، ألاداا  ي م سسات التعليم العامي

مع منبسبي الكلية ، وكان  نتائج عمل هذج وذل  عبر جمع املعلومات و البيانات و عقد عدة لقااات واجتماعات 

 اللجنة  ما يلي:
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 القيادة و احلوكمة و التنظيم االداري 
 نقاط الضعف نقاط القوة

 وألاكاديمي. إلاداري  للكادر داعمة وجود إدارة .0

 وجود هيكل تنظيمي بالكلية. .2

دارة الشؤون الادارية و املالية إالشؤون الادارية بالكلية تتبع  .3

 عبر تسلسل وظيفي وهيكلي له سمعة جيدة.بالجامعة 

لعمل إلاداري وجود لوائح وقوانين وانظمة وآليات واجراءات تنظم ا .4

 و الاكاديمي للكلية.

 

الكلية،  في التعامالت بعض في الورقي العمل على الاعتماد  .5

 املتاحة. التقنية للوسائل الامثل الاستغالل  وعدم

 والاداري. الاكاديمي الاداء تقويم آلية ضعف .6

 .كاديميةالتغييرات املستمرة في هيكل القيادات الا .7

 .املوارد املالية الذاتية للكلية ندرة .8

 .ضعف أداء الجهاز إلاداري والفني في الكلية .9

 .عدم كفاية املوارد التعليمية واملادية للكلية .01

 ألاكاديمية. القيادات هيكل في املستمرة التغييرات .00

 .واملعلومات والتواصل إلاعالم نظم ضعف .02

 .وإلاداري  ألاكاديمي ألاداء تقويم آلية ضعف .03

 .وإلادارية ألاكاديمية للكفاءات املقدم املالي الدعم ضعف .04

 ألاكاديمية الاحتياجات تلبي جيدة أساسية بنية عدم توفر  .05

 .وإلادارية

 .تميزةامل والفنية إلادارية الكوادر عدم وجود .06

 .إلادارية للمناصب للترشح واضحة إجراءات عدم وجود .07

 .للكلية الذهنية الصورة تعزيز زيادة .08
 

التعليم  القضية الرئيسية ال ال ة مقارنة الواقع الراهن للكلية  ي  عمل اللجنة الفرعية الثالثة:     
وتقييم ألاداا  ي م سسات التعليم مع معايبر الجودة الصادرة من املر ز الوطني لضمان الجودة   والتعلم

  لتحديد نقاط القوة و نقاط الضعف و الفرص و التحديات  ي هذج القضية، وذل  عبر جمع املعلومات، العامي

 و البيانات و عقد عدة لقااات واجتماعات مع منبسبي الكلية ، وكان  نتائج عمل هذج اللجنة  ما يلي:
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 )التعليم و التعلم( 
  هيئة التدريس والربنامج التعليمي و الشؤون الطالبية خدمات الدعم التعليميةععاء أ

 نقاط الضعف نقاط القوة
 خريجي وغالبيتهم مؤهلين تدريس هيئة أعضاء الكلية تضم .0

 .مرموقة عاملية جامعات

  املستويات جميع تمثل متميزة اكاديمية برامج الكلية توفر .2

 (. والليسانس البكالوريوس) والتخصصات

 .وجود نظام تقييم جيد للطالب ) الدراسة والامتحانات( .3

 وجود نظام للتربية العملية جيد. .4

 

ضعف املعايير العلمية العالية الستقطاب أعضاء هيئة تدريس  .0

متميزين لدعم التغييرات املستمرة في هيكل القيادات 

 الاكاديمية البرامج الاكاديمية والبحث العلمي في الكلية.

ورش العمل والدورات التدريبية الخارجية لتطوير  وجودقلة  .2

 أعضاء هيئة التدريس

 قلة فرص التفرغ العلمي .3

برامج الاكاديمية )البكالوريوس حاجة نظم القبول في ال .4

 الليسانس ( إلى مراجعةو 

 ضعف التنسيق مع جهات تدريب الطالب. .5

 ضعف التواصل مع الخريجين وجهات التوظيف .6

 بالنشاط الطالبي.ضعف الاهتمام  .7

ضعف عملية توثيق الاجراءات و آلاليات و القوانين و الانظمة  .8

 الخاصة بشؤون الطالب. 

ضعف تجهيزات الكلية بالنسبة للتقنية املعلومات واستخدام  .9

 الانترنت.

طرق  ستخدامال امكانيات الكلية التي تساعد الاساتذة  قلة  .01

التدريس الحديثة التي تساعد الطالب على تنمية التفكير 

 العلمي وحل املشكالت.

 اعتماد الطرق التقليدية في التدريس .00

ضعف التكوين التربوي ألعضاء هيئة التدريس وضعف  .02

 الاهتمام بالتدريب و التنمية املهنية لهم.

 ال يوجد مقارنات مرجعية لبرامج الكلية. .03

و املراجعة الدورية للبرامج  التعليمية عدم الاهتمام بتقييم  .04

 بالكلية و املقررات الدراسية.

 القاعات في الطالبية الكثافة .05

الكلية، وعدم  تخصصات في للراغبين العلمي املستوى  ضعف .16

 مراجعة سياسات القبول.

البحث   القضية الرئيسية الرابعةمقارنة الواقع الراهن للكلية  ي  :عمل اللجنة الفرعية الرابعة     
مع معايبر الجودة الصادرة من املر ز الوطني لضمان الجودة وتقييم ألاداا  ي  العلمي و الدراسات العليا

لتحديد نقاط القوة و نقاط الضعف و الفرص و التحديات  ي هذج القضية، وذل  ،  م سسات التعليم العامي

مع منبسبي الكلية ، وكان  نتائج عمل هذج عبر جمع املعلومات و البيانات و عقد عدة لقااات واجتماعات 

 اللجنة  ما يلي:
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 البحث العلمي و الدراسات العليا  
 نقاط الضعف نقاط القوة

 أساتذةوجود مجلة محكمة لها تاريخ عريق ويديرها  .0

 في مجال النشر و البحوث العلمية.وكفاءة ذوي خبرة 

 املجال مفتوح لفتح برامج الدراسات العليا بسبب توفر  .2

 كل املتطلبات الالزمة في بعض الاقسام بالكلية.

جراء البحوث بالترقية ساعد على وجود حركة إربط  .3

 محدودة إلى حد ما بالكليةولكنها علمية وبحثية 

 .وتحتاج لتطوير

 

 .البحثي التخطيط منظومة ضعف .4

 ضعف النشر الدولي ألعضاء هيئة التدريس. .5

هدف الترقية مما العلمي بتركيز أعضاء هيئة التدريس على البحث  .6

هدا محدودا للتدريس خصوصا في ضوء م جهدى إلى توجيهأ

السياسات الحالية للترقية التي ال تعطي للتدريس املتميز وزنا في 

 تلك السياسات.

 وجود مشكالت تتعلق بتشكيل املجموعات البحثية. .7

جراء البحوث املشتركة بين التخصصات املختلفة إضعف التعاون و  .8

 ة.بالكلي

و التدريب طول السنوات فعيل مكتب الاستشارات و البحوث عدم ت .9

 السابقة بالكلية.

فتح املجال  و و املادية لتطوير البحث العلمي ضعف املوارد املالية  .01

 للبرامج الدراسات العليا بالكلية.

ضعف التواصل بين الكلية و الكليات املناظرة الاخرى في الجامعة  .00

 بحاث مشتركة.ألتكوين مجموعات بحثية و 

عدم وجود آليات لتحفيز وتشجيع اعضاء هيئة التدريس على زيادة  .02

 الاهتمام باإلنتاج املعرفي.

عضاء هيئة التدريس في ربط ابحاثهم بمشكالت أضعف وعزوف  .03

 املجتمع املحلي.

 العشوائية وعدم التنظيم و التخطيط للحركة البحثية في الكلية. .04

برامج الكلية من خالل املقررات نشطة البحثية في دخال ألاإعدم  .05

 الدراسية للبرنامج التعليمي.

ضعف تكوين املجموعات البحثية في الكلية وكذلك قلة عدد  .06

 البحوث املشتركة بين التخصصات  املختلفة في الكلية.

عدم وجود خطة شاملة ومتكاملة مبنية على حقائق ومعلومات  .71

ستعدادها لفتح مكانيات الكلية ومدى اإدقيقة ودراسات لدراسة 

 مجال الدراسات العليا.

 

خدمة  القضية الرئيسية الخامسةمقارنة الواقع الراهن للكلية  ي  : عمل اللجنة الفرعية اخلامسة     
مع معايبر الجودة الصادرة من املر ز الوطني لضمان الجودة وتقييم  اجملتمع والبيئة والشراكة اجملتمعية

لتحديد نقاط القوة و نقاط الضعف و الفرص و التحديات  ي هذج ، ، العاميألاداا  ي م سسات التعليم 

القضية، وذل  عبر جمع املعلومات و البيانات و عقد عدة لقااات واجتماعات مع منبسبي الكلية ، وكان  نتائج 

 عمل هذج اللجنة  ما يلي:
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 ودمة املجتمع و البي ة  

 نقاط الضعف نقاط القوة

تقريرا سنويا يتضمن تفاصيل الخدمات املجتمعية التي  كلية تعد ال .0

 شاركت بها.

وجود نشاط ملحوظ لدى بعض البرامج في الكلية للتواصل مع  .2

 الجمعيات العلمية و التربوية.

عضاء هيئة التدريس بالكلية يجعلهم أطبيعة تخصصات  بعض  .3

مطلوبين للمشاركة املجتمعية وتقديم الاستشارات التربوية 

هذه الانشطة تقام بشكل فردي،  لمؤسسات التعليمية رغم أنل

 وتحتاج الكلية لتوثيقها وتقنينها وتنظيمها.

للتعرف على مشاكل املجتمع املحلي و  اتليآل ال وجود .0

 البيئة املحيطة.

آلية الستطالع ومعرفة رأي املجتمع في ما  عدم وجود .2

تقدمه من خدمات مجتمعية وبيئية لالستفادة منها في 

 تطوير عملياتها.

آليات للتعامل مع النفايات ومخلفات املعامل و  ال يوجد .3

 الورش للمحافظة على سالمة البيئة.

لية للمساهمة في نشر املعرفة وثقافة الاهتمام آل الافتقار .4

 املجتمع. بالبيئة داخل

آلية تسهم من خاللها مع  عدم قدرة الكلية على ايجاد .5

مؤسسات املجتمع ألاخرى في تنفيذ املشاريع التنموية 

 ، لعدم استقالليتها املادية.الاقتصادية و الاجتماعية.

لتواصل مع املنظمات و املؤسسات ا اتآلي ضعف .6

والاتحادات و الروابط العلمية املختلفة بالداخل و الخارج 

 من أجل دعم املجتمع.

مكتب خاص يتولى تنسيق برامجها لخدمة عدم وجود  .7

 املجتمع و البيئة.

 املنتجات و التدريس أعضاء لخبرات الكلية تسويق ضعف .8

 .للمجتمع تقديمها تستطيع التي ألاخرى  التربوية

ــــــهيئ إسهامات ضعف .9 ـــ ـــ ـــ ـــ  مشكالت تناول  في التدريس ةـــــ

 .ومعالجتها املحلي التربوي  املجتمع

 

 

ضمان   القضية الرئيسية السادسةمقارنة الواقع الراهن للكلية  ي  : عمل اللجنة الفرعية السادسة     
مع معايبر الجودة الصادرة من املر ز الوطني لضمان الجودة وتقييم ألاداا  ي م سسات  اجلودة وتقييم األداء

الضعف و الفرص و التحديات  ي هذج القضية، وذل  عبر جمع  لتحديد نقاط القوة و نقاط التعليم العامي،

 ، وكان  نتائج عمل هذج اللجنة  ما يلي:ااات واجتماعات مع منبسبي الكليةاملعلومات و البيانات و عقد عدة لق
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 ضمان اجلودة وتقييم األداء 
 نقاط الضعف نقاط القوة

تتمتع بالكفاءة و وجود مكتب للجودة وضمانها  بالكلية يضم كوادر  .0

 املعرفة و الخبرة في مجال ضمان جودة التعليم العالي.

 للكلية آلية تمكن مشاركة مكتب الجودة في صناعة القرار. .2

 الكلية تلتزم بتقديم الدعم وتوفير الامكانيات الالزمة ملكتب الجودة. .3

للكلية آلية تدعم التعاون و التنسيق بين منسقي الجودة باألقسام و  .4

 الجودة.مكتب 

بها،  العاملين و الطلبة رضا مستوى  لقياس واضحة آليات وجود .5

 رغم أنها حديثة التطبيق.

 املركز عن الصادرة الاعتماد معايير وفق الذاتي للتقييم آلية وجود .6

 .) الدراسة الذاتية( .مستمر بشكل

 التقييم نتائج ضوء في املستمر التحسين و للتطوير خطط وجود .7

 .الذاتي

 منتسبي الكلية أداء تقييم لعملية معتمدة ونماذج آلية يوجد .8

 .ونشرها

 

 

 آلية لتحسين وتطوير العملية التعليمية. عدم وجود .0

في أثناء جمع البيانات ألغراض ضمان  -آليات عدم وجود  .2

 تضمن ألاخذ بآراء أصحاب العالقة. -الجودة

الاحصائيات و آليات تضمن إحالة التقارير عدم وجود .3

بالعملية التعليمية سنويا من الكليات إلى ادارة الخاصة 

 الجودة.

من خاللها أصحاب املصلحة إلبداء  يآلية تدع عدم وجود .4

 آرائهم ومقترحاتهم لغرض التطوير و التحسين املستمر.

آلية لالستفادة من نتائج عملية تقييم أداء عدم وجود  .5

 منتسبيها، وآراء أصحاب املصلحة.

احتياجات التطوير املنهي آلية لتحديد عدم وجود  .6

 للعاملين. 

لتوثيق وضمان سالمة البيانات، التي يتم اآليات  ضعف  .7

جمعها من أجل إدخال أي تحسينات ضرورية وقياس 

 أثرها.

 ألاقسام في الجودة ممارسات تعزيز إلى الحاجة .8

 الحاجة إلى تعزيز الصورة الذهنية للكلية. .9
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 العع  بالكلية ملخص ألهم نقا  القوة ونقا 

  كلية الرتبية طرابلس
 نقاط الضعف نقاط القوة

 .املمتاز الكلية موقع .0

 الكلية تحتاجها التي التوسيعية باألعمال تسمح للكلية الكلية املساحة .2

 .ومعامل وقاعات مباني و مرافق من

 .وألاكاديمي إلاداري  للكادر داعمة إدارة وجود .3

     إلاداري  العمل تنظم واجراءات وآليات وانظمة وقوانين لوائح وجود .4

 .للكلية الاكاديمي و

 جامعات خريجي وغالبيتهم مؤهلين تدريس هيئة أعضاء الكلية تضم .5

 .مرموقة عاملية

  املستويات جميع تمثل متميزة اكاديمية برامج الكلية توفر .6

 (. والليسانس البكالوريوس) والتخصصات

 وكفاءة خبرة ذوي  أساتذة ويديرها عريق تاريخ لها محكمة مجلة وجود .7

 .العلمية البحوث و النشر مجال في

 املتطلبات كل توفر بسبب العليا الدراسات برامج لفتح مفتوح املجال .8

 .بالكلية الاقسام بعض في الالزمة

طبيعة تخصصات  بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية يجعلهم   .9

مطلوبين للمشاركة املجتمعية وتقديم الاستشارات التربوية للمؤسسات 

رغم أن هذه الانشطة تقام بشكل فردي، وتحتاج واملجتمع ، التعليمية 

 الكلية لتوثيقها وتقنينها وتنظيمها. 

 التي املجتمعية الخدمات تفاصيل يتضمن سنويا تقريرا  الكلية تعد .01

 .بها شاركت

 مع للتواصل الكلية في البرامج بعض لدى ملحوظ نشاط وجود .00

 .التربوية و العلمية الجمعيات

بها، رغم أنها  العاملين و الطلبة رضا مدى لقياس واضحة آليات وجود .02

 حديثة التطبيق.

 املركز عن الصادرة الاعتماد معايير وفق الذاتي للتقييم آلية وجود .03

 ) الدراسة الذاتية(. .مستمر بشكل

 التقييم نتائج ضوء في املستمر التحسين و للتطوير خطط وجود .04

 .الذاتي

 -2120وجود خطة استراتيجية  للكلية طموحة وقابلة للتنفيذ ) .05

(، تحتاج للنشر و التسويق من أجل جلب الدعم ومصادر 2125

 التمويل البديلة واملتنوعة.

 و بالكفاءة تتمتع كوادر يضم بالكلية  وضمانها للجودة مكتب وجود .06

 .العالي التعليم جودة ضمان مجال في الخبرة و املعرفة

 .القرار صناعة في الجودة مكتب مشاركة تمكن آلية للكلية .07

 . قديم و متهالك الكلية مبنى .0

 رئاسة الكلية و إدارة بين التواصل و الاتصال قنوات ضعف .2

 اللوجستي و  املالي و املادي الدعم تأمين أجل من الجامعة

 الاعمال او الصيانة مجال في الجامعة ادارة قبل من للكلية

 وقدم الطالب اعداد في التوسع يفرضها التي التوسيعية

 املباني عن الكلية مبنى موقع بعد بسبب الكلية، منشآت

 .طرابلس لجامعة الرئيسية

 وشبكات حواسيب من الالكترونية البنية التحتية ضعف .3

 وخدمات دعم تعليمية .انترنت و ومنظومات

 نظام توفر وعدم .الكلية مرافق لصيانة خطة وجود عدم .4

 .والسالمة لألمن فعال

    وإلادارية  ألاكاديمية للكفاءات املقدم املالي الدعم ضعف .5

 الاحتياجات تلبي جيدة إدارية أساسية بنية توفر و عدم.

 .وإلادارية ألاكاديمية

 وجود مع عدم .املتميزة والفنية إلادارية الكوادر وجود عدم .6

 و الاكاديمية.  إلادارية للمناصب للترشح واضحة إجراءات

 .للكلية الذهنية الصورة تعزيز ضعف آليات  .7

 الدولي النشر و ضعف .البحثي التخطيط منظومة ضعف .8

 .التدريس هيئة ألعضاء

 فتح و  العلمي البحث لتطوير املادية و املالية املوارد ضعف .9

 .بالكلية العليا الدراسات للبرامج املجال

 في الاخرى  املناظرة الكليات و الكلية بين التواصل ضعف .01

 .مشتركة وأبحاث بحثية مجموعات لتكوين الجامعة

 التدريس هيئة اعضاء وتشجيع لتحفيز آليات وجود عدم .00

 .املعرفي باإلنتاج الاهتمام زيادة على

 البيئة و املحلي املجتمع مشاكل على للتعرف آلليات وجود ال .02

 .املحيطة

 مع خاللها من تسهم آلية ايجاد على الكلية قدرة عدم .03

 التنموية املشاريع تنفيذ في ألاخرى  املجتمع مؤسسات

 .املادية استقالليتها لعدم ،.الاجتماعية و الاقتصادية

 املؤسسات و املنظمات مع التواصل آليات ضعف .04

 الخارج و بالداخل املختلفة العلمية الروابط و والاتحادات

 .املجتمع دعم أجل من

 لخدمة برامجها تنسيق يتولى خاص مكتب وجود عدم .05
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 الفرص و التحديات

 كلية الرتبية طرابلس
 التحديات الفرص

 السمعة الاكاديمية التي تتمتع بها جامعة طرابلس. .0

عدم وجود كليات تربية مناظرة في نفس املنطقة حيث تغطي  .2

البأس به وهي فرصة لتدفق الطالب كلية التربية مجتمع محلي 

 واستمرارية الكلية.

حاجة السوق املحلي لخريجي الكلية بسبب طبيعة مخرجات  .3

الكلية و نوعية البرامج التي تقدمها  الكلية من معلمي مراحل 

 التعليم الاساس ي و الثانوي ورياض الاطفال و التربية الخاصة.

 شراكة كلية التربية مع التعليم العام. .4

من أعضاء هيئة التدريس يعملون مستشارين في  عدد .5

 مؤسسات مختلفة في املجتمع.

 عدم وجود كليات تربية في التعليم الخاص .6

 الاستفادة من مراكز التأهيل و التدريب محليا ودوليا. .7

 توجهات وزارة التعليم نحو إعداد املعلم. .8

وجود عدد من خريجي كلية التربية يتقلدون مناصب مرموقة  .9

 مع.في املجت

اسهام منتسبي الكلية بوصفهم قادة في تطوير مناهج التعليم  .01

 العام في ليبيا.

فتح برامج  أكاديمية للدراسات العليا جديدة تلبي متطلبات  .00

 سوق العمل املحلي وإلاقليمي

طبيعة البرامج التي تقدمها الكلية تساعد على القيام بالكثير  .02

مدارس  خدمة املجتمع املحلي من من الانشطة في مجال

 مراكز تأهيل و رياض الاطفال.و 

وجود كوادر تربوية واكاديمية تساعد في تطوير وتنمية املجتمع   .03

 وتقديم استشارات للمجتمع املحلي في مجال التربية و التعليم.

والعالي ومتطلبات عدم استقرار سياسات التعليم العام  .0

سوق العمل نحو البرامج املطلوبة للميدان التربوي 

 والكفايات الالزمة لكل برنامج.

قلة املوارد املالية للكلية. واعتماد الكلية على مصدر تمويل  .2

 وحيد وهو الجامعة.

املتغيرات التربوية املتسارعة التي تتطلب قبول أعضاء  .3

وأساليب تدريس هيئة التدريس، ألدوار مجتمعية جديدة 

 مغايرة.

عضاء هيئة  التدريس على الانتقال من الكليات أحجام أ .4

املناظرة في بعض التخصصات  وباملؤهالت العالية التي 

 تحتاجها الكلية.

قلة املوارد املالية املخصصة للكلية، وعدم استقالليتها  .5

املالية والتهميش الذي تعاني منه الكلية من  املركزية التي 

 رئاسة الجامعة.تمارسها 

ضعف التواصل والتسويق  و الدعاية إلمكانيات الكلية في  .6

 تطوير شراكه وخدمة مجتمعية متطورة.

عدم الاستقاللية املالية والادارية للكلية تجعل من  .7

ت الكلية في الشراكة املجتمعية مكانياإالصعب استغالل 

 دمة املجتمع و البيئة.خو 

 جامعة.املركزية التي تتسم بها قيادة ال .8

 .الجودة ملكتب الالزمة الامكانيات وتوفير الدعم بتقديم تلتزم الكلية .08

 و  باألقسام الجودة منسقي بين التنسيق و التعاون  تدعم آلية للكلية .09

 .قسم الجودة بالكلية

 وبحثية علمية حركة وجود على ساعد بالترقية البحوث إجراء ربط .21

 .لتطوير وتحتاج بالكلية ما حد إلى محدودة ولكنها

 

 

 

 

 .البيئة و املجتمع

 املنتجات و التدريس أعضاء لخبرات الكلية تسويق ضعف .06

 .للمجتمع تقديمها تستطيع التي ألاخرى  التربوية

ــــــة إسهامات ضعف .07 ـــ ـــ ـــ ـــ  مشكالت تناول  في التدريس هيئـــــ

 .ومعالجتها املحلي التربوي  املجتمع

 والاحصائيات التقارير إحالة تضمن آليات وجود عدم .08

قسم  إلى الاقسام من سنويا التعليمية بالعملية الخاصة

 بالكلية. الجودة

 . للعاملين املنهي التطوير احتياجات لتحديد آلية وجود عدم .09

 يتم التي البيانات، سالمة وضمان التوثيق آليات  ضعف .21

 .أثرها وقياس ضرورية تحسينات أي إدخال أجل من جمعها
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وجود اهتمام بضمان الجودة و الاعتماد من قبل الجامعة، في  .04

 الوقت الحالي.

يساعد على التنافسية جامعة مما وجود تصنيف لكليات ال .05

 الرغبة في التطوير و تحسين ألاداء.و 

وجود وعي ملحوظ من قبل مجلس ادارة  الكلية، واعضاء  .06

هيئة التدريس بأهمية تطوير وتحسين مركز الكلية في معايير 

 ضمان الجودة وتقييم ألاداء.

وجود نقص حاد في حملة املاجستير و الدكتوراه في مجال  .07

الكيمياء و الفيزياء و الحاسوب و  طرق تدريس الرياضيات

 الاحياء، وحاجة السوق املحلي لهذه املؤهالت.و

في  هيمكن العمل على استغالل عدم وجوديوجد مجال مهم  .08

البرامج التعليمية في جامعة طرابلس وهو برنامج الدراسات 

 العليا في تكنولوجيا التعليم و التعلم.

بعد مبنى الكلية عن صناع القرار في رئاسة الجامعة مما  .9

يؤثر سلبا على سرعة الاستجابة ملتطلبات واحتياجات 

الكلية بما يضمن تمكنها من تحسين وتطوير أداء الكلية في 

 التعليم و التعلم و البحث العلمي وخدمة املجتمع.

 .اب املصلحةــــبيان وتوقعات اصح

 الطالب
 .والامتحانات والتسجيل للقبول  واضحة معايير وضع .0

 ضبط مع مقرراتها وتوصيف التعليمية البرامج تحديث .2

 .للطالب ألاكاديمي الحمل

 والتعلم التعليم على مشجعة بيئة توفير .3

 .)الخ... ، رياضية مراكز ، مقاهي ، مكتبات)

 بين وألارصدة الطالب انتقال تسهيل .4

 .ونظيراتها الجامعة وبين والكليات ألاقسام

 .التخرج إجراءات وضبط تسهيل .5

 ودوليا.  محليا ُمعتمدة علمية مؤهالت على الحصول  .6

وجود بيئة تنافسية وتقديم املنح و الحوافز للطلبة  .7

 املتفوقين.

 عالج مشاكل الطالب املتعثرين. .8

عمال مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار املعيدين و البعثات إ .9

 للخارج.

، الرياض يللنشاط الطالبي )ئة نشطة ومحفزة توفير بي .11

عي وخدمة املجتمع، و الابداعي، الترفيهي، و التطو و 

 الثقافي ، و العلمي....(و 

 

 املوظفون
 .صحية رعاية وجود وتوفير املوظفين مرتبات زيادة .0

 .املهنية للتنمية فرص على الحصول  .2

 .املناصب تقلد في الفرص تكافؤ مبدأ عمالإ .3

 .املتميزة وألاعمال باملجهود الاعتراف .4

 بالكلية إلاداري  للعمل داعمة بيئة توفير .5

 اععاء هيئة التدريس والكوادر املساندة
 

 والكوادر التدريس لهيئة الدراس ي الحمل ضبط .0

 .املساندة

ــــاملهني للتنمية فرص على الحصول  .2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ  املهارات(  ةــــ

 .)وغيرها التدريسية

 وتوفير املساندة والكوادر التدريس هيئة مرتبات زيادة .3

 .لهم صحية رعاية

 .املناصب تقلد في الفرص تكافؤ مبدأ عمالإ .4

 .العلمي والبحث التدريس مجاالت في التميز تشجيع .5

 .التدريس ملهنة شرف ميثاق وجود .6

 والكوادر التدريس لهيئة جيدة إدارية خدمات وجود .7

 .املساندة

 والتقييم للتعيين فعالة وإجراءات معايير وجود .8

 .العلمية والترقيات

سية لحضور املؤتمرات و الندوات دعم الهيئة التدري .9

 .الفعالة فيها خارج الكلية وداخلهااملشاركة و 

 

 

 رباب العمل واجملتمع احملليأ
 مدخالت عن شفافة معلومات على الحصول  .0

 .الكلية ومخرجات

 ملتطلبات مناسبة بكفايات خريجين على الحصول  .2

 .العمل سوق 

 .الجودة عن والاعتماد التدقيق عمليات تسهيل .3
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 واضح بشكل واملهام الاختصاصات تحديد .6

 .بينهما والفصل
 مع والتعاون  الشراكة املجتمعية لعقد أسس توفير .4

 .كليةال

 .كليةبال الاستثمار فرص وتحسن تشجيع .5

 :املقارنات املرجعية

القعية  عامة معلومات الكلية ت
 وص  املمارسة االساسية

 التربية طرابلسكلية  1

م وهي 0995م واعيد تأسيسها 0971سست عام أ

وعة البرامج بين بكالوريوس و ليسانس، وتطمح متن

 لفتح دراسات عليا ماجستير ودكتوراه مستقبال

 الصورة الذهنية

تلميع صورة الكلية 

باتباعها لجامعة 

، تحتاج ملا طرابلس

 هم من ذلك.أهو 

2 
كلية التربية جامعة 

 امللك سعود

وهي  0076ھ وعدد طالبها 0376اسست في العام 

متنوعة البرامج في البكالوريوس و الدراسات العليا 

 وذات صورة ذهنية المعة

 الصورة الذهنية

 منافسة الخريج

تلميع صورة الكلية 

 بالشراكات املجتمعية

الابداعية، 

واستراتيجيات 

 التدريس

 كلية التربية القاهرة 3
برامج تعليمية متنوعة، م فيها 0988اسست عام 

 ومراكز تنمية متقدمة في الشراكات املجتمعية

الشراكة و 

املسؤولية 

 املجتمعية

شراكات مجتمعية 

 فاعلة

برامج داعمة 

 للمسؤولية املجتمعية

4 
كلية التربية جامعة 

 الامارات

م لها تميز في الانشطة وفي 0977اسست في العام 

 يمية.ممارسات الجودة، والاعتمادات ألاكاد
 ممارسات الجودة

الحصول على 

 اعتمادات دولية

5 
كلية التربية جامعة 

 امللك عبد العزيز

أقسامها العلمية متنوعة  ھ 0418اسست في العام 

 لها إسهامات كبيرة في البحث التربوي 

البحث التربوي و 

 الدراسات العليا

برامج دراسات عليا 

متطورة وبحوث 

 تربوية إبداعية

6 
التربية الجامعة كلية 

 الاردنية

م بها برامج أكاديمية متنوعة 0972اسست في العام 

 ولها تميز في مجال البحث العلمي و التدريب

استراتيجيات 

 التعليم و التعلم

تطور مستمر في 

  استراتيجيات التعليم 

 و التعلم

 

 ة:ـــــه االسرتاتيجي للكليـــالتوج
 :Faculty Vision الكلية رؤية
تتطلع كلية التربية طرابلس للريادة و التمبي التربوث و الاكاديم  و البح، العلم  وودمة املجتمع ببن كليات         

 التربية محليا وإقليميا.
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 :Faculty Missionالكلية  رسالة
قادرة  عل  يشر وانتاج إعداد وتأهيل الكفااات التربوية املتمبية التي تقود التغيبر و التطوير مهنيا وعح يا و        

 .املعرفة العلمية و التربوية لخدمة املجتمع وتحقيق طموحاته

 أهداف الكلية:
فاا،  ي مةتلف التةصصات، للعمل بمراحل التعليم العام، من رياض ألاطفاى وذوث  .1

ْ
إعداد معلمبن أ 

يبناس  مع حاجات الاحتياجات الخاصة، إم  مرحلة التعليم ألاساس ي، ومرحلة التعليم املتوسط، بما 

 املجتمع ومتطلباته.

 سهام مع كافة امل سسات التعليمية  ي الداول والخارج  ي مجاى ألابحاث والدراسات التي تهدف إم   .2

 تطوير املناهج والكت  املدرسية بما يحقق أهداف السياسة التعليمية  ي ليايا.

ر امل تمرات والندوات والحلقات الدراسية العلمية التعاون مع امل سسات التربوية  ي ليايا لتطوير التعليم عب .3

 املتنوعة وعبر تبادى املعرفة والخبرات  ي مةتلف املجاهت التربوية. 

توفبر الدراسة الجامعية والعليا للحصوى عل   جــــازة املتةصصـــــة )الليسايس والبكالوريوس( و جــــازة  .4

 يقـة )الد توراج(  ي التةصصات املةتلفة ذات العالقة بطبيعة الكلية.العاليـــة )املاجستبر( و جــازة الدق

 سهام  ي رسم السياسات التربوية من والى املشار ة  ي كافة اللجان وامل سسات املس ولة عن التةطيط  .5

 ووضع الاستراتيجيات التربوية  ي ليايا.

مية من والى برامج الدراسات العليا ملرحلتي إعداد  وادر علمية م هلة وعاح بن  ي املجاهت التربوية والعل .6

 املاجستبر والد توراج.

تقوية الروابط مع الكليات واملعاهد العليا وامل سسات التربوية والعلمية ألاورن بما يسهم  ي تطوير العمل  .7

 التربوث والعلم   ي ليايا.

  املراحل التعليمية املةتلفة لرفع املشار ة  ي إعداد وتطوير وتنفيذ الدورات التدرياية والتبشيطية ملعلم .8

 مستون تأهيلهم التربوث والعلم  وتحدي، معارفهم ووبراتهم. 

التعاون مع امل سسات التربوية داول ليايا ووارجها لتطوير التعليم عن طريق املشار ة بالبحوث التربوية  .9

 املعرفة والخبرات. والعلمية، وحضور امل تمرات العلمية، والندوات والحلقات الدراسية، وتبادى
 

 :الكلية قيم
 املهنية العالية. .1

 العمل بروو الفريق. .2

 الشفافية.  .3

 العدالة وتكاف  الفرص.  .4
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 الحرية الاكاديمية. .5

 تقدير التنوع.  .6

 الجودة و التمبي. .7

 والقيالالتيام الاجتماعي و ألا  .8

 .املس ولية و املساالة .9

 

 االسرتاتيجية: للخطة األساسية القعايا
 التحتية للكلية.تطوير الببية  .1

 .تطوير اسالي  القيادة والحو مة و التنظيم الادارث  .2

 .الكلية ي تطوير التعليم والتعلم للبرامج  .3

 .البح، العلم  و الدراسات العليا .4

 .و البي ة و الشرا ة املجتمعية  تطوير وتنمية ودمة املجتمع .5

 .ضمان الجودة والاعتماد امل سس ي و البرامجي .6

 

 : االسرتاتيجية األهداف
حدي ة ومالئمة للبي ة  العمل علي تنمية وتطوير ببية تحتية ي االول:ــــاهلدف االسرتاتيج .0

 أهدافها.ورسالهها و  تدعم قيم الكلية و تحقق رؤيهها ، التعليمية

دارية ومالية  إسالي  القيادة والحو مة و بي ة عمل أتنمية وتطوير   اني:ـــاهلدف االسرتاتيجي الث .2

 أهدافها.و مستقرة تدعم قيم الكلية و تحقق رؤيهها 

تقديم تعليم وتعلم ) ترعوث وتةصص ي( نوعي ومتمبي قادر عل   اهلدف االسرتاتيجي الثالث: .3

 املنافسة يتالام مع متطلبات سو  العمل و التنمية املستدامة للمجتمع.

فتح  املجاى للدراسات العليا و تطوير البحوث العلمية  ي املجاهت  ع:ــاهلدف االسرتاتيجي الراب .4

 .وتحديد أولوياتهالتي يحتاجها املجتمع 

وتطوير الشرا ة امل مرة و يجابية ببن الكلية ومةتلف  تنمية اخلامس: اهلدف االسرتاتيجي .5

 قليميا.إللمجتمع و البي ة محليا و  ةم سسات املجتمع املحلي و امل سسات التعليمية املشابهة  ودم

تطوير  ليات تقييم ألاداا بالكلية، وتنمية املمارسات الجيدة وفق  اهلدف االسرتاتيجي السادس: .6

 معايبر ضمان الجودة وتقييم ألاداا للحصوى عل  الاعتماد امل سس ي و البرامجي املحلي والاقليم .
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 : الفرعية دافـــااله
 أوال: األهداف الفرعية للهدف االسرتاتيجي األول: 

التواصل مع وزارة التعليم  ورئاسة الجامعة عن طريق ارساى تقارير دورية بشأن مشار ع تنمية الببية  .1

 التحتية للكلية.

املستقبلية من و  فيد بحاجة الكلية الحاليةتزويد وزارة التعليم و رئاسة الجامعة بمعلومات وعيانات ت .2

 املشار ع التوسيعية حس  أهميهها بجداوى زمنية حس  مواعيد انجازها.

 إعداد وطة متكاملة لصيانة مرافق الكلية الحالية. .3

وطة تنفيذية عداد إدراسة احتياجات الكلية من مرافق صحية ومعامل ومةتبرات و عيادة صحية، و  .4

لية وتمكنها من  تحقيق رؤيهها يشااات وعبية تحتية جديدة تةدم برامج الكإ هحتياجات الكلية من

 ورسالهها واهدافها.

لكترونية يشاا مكتبة  إلكلية و مكتبات الاقسام العلمية ، و وضع وطة متكاملة لتطوير وتنمية مكتبة ا .5

 نترن  و باملكتبة املر زية بالجامعة.ورعطها باإل 

الطالب  ) الرياض ي، و الترفيهي، وضع وطة متكاملة قابلة للتنفيذ لههي ة ببية تحتية للقيام بالبشاط  .6

  الخ( ال قا ي، و الابداعي، و العلم ،و 

ما ن أنترن ، و توفبر التجهبيات الالزمة لها من حواسي  ومنظومات و دعم وتزويد الكلية بشبكة    .7

 عضاا هي ة التدر س و الكوادر املساندة واداريبن وموظفبن.أوقاعات تستوع  عدد الطالب و 

 وودمية، داريةإ ومكات  التدر س هي ة عضااأ مكات  و تدر سية قاعات من الكلية احتياجات دراسة .8

 .التدر سية الفضااات توسيع من الكلية هحتياجات تنفيذية وطة وإعداد

 دارية   املكات  و التدر س هي ة عضااأ ملكات   ومعدات جهزةأو   اثأ من املادية الامكانات توفبر .9

 .املةتبرات و واملعامل  التدر سية والقاعات

 :ثانيثانيا: األهداف الفرعية للهدف االسرتاتيجي ال
دليل الاجرااات، دليل الكلية، دليل املكتبة، دليل أعضاا هي ة التدر س، دليل إعداد ومراجعة ألادلة ) .1

 ، و برج(.الطال ، دليل املوظفبن، دليل املعامل و املةتبرات

 التنظيم ، التوصيف الوظيف ، املال  الوظيف (عداد واعتماد ) الهيكل مراجعة وإ .2

 قسام الكلية.أدوات الاتصاى ببن مكات  و أتنمية وتطوير التواصل و  .3

 تطوير العمل الادارث بإقامة ورو العمل والتدري  للموظفبن و الاداريبن بالكلية. .4

 رد و الصادر.تنمية وتطوير عمل املحفوظات و ترمبي املكات  الادارية بالكلية واملراسالت والوا .5

املالية والعمل عل  اعتمادها كاديمية و رية وألاداالنظم   القوانبن و و عداد  اللوائح إمراجعة وتطوير و  .6

 ويشرها.

 توظيف املبيانية العامة للكلية لدعم إنجاز ألاهداف الاستراتيجية للخطة. .7
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للمستفيد جميع الخدمات لكترونية يبسم بالفاعلية والسهولة يقدم  تطوير واستةدام نظام للخدمات  .8

  دارية واملالية.

داريبن و أعضاا هي ة التدر س تطوير الش ون الادارية بحي، تةدم وتلبي احتياجات املوظفبن و    .9

 والطالب.

 الاهتمام بتوظيف ذوث املعرفة و الكفااة و الخبرة  ي الوحدات الادارية و املالية. .11

أعضاا هي ة داريبن و املوظفبن و  كاديمية و دارية وألا  دوات تقييم أداا القيادات أتطوير وسائل و  .11

 التدر س و الكوادر املساندة بالكلية.

والقيات البح، العلم  أوالقيات املهنة و أبه ويشر مبادئ  لتياموالاوالقي واعتمادج ويشرج، أعداد مي ا  إ .12

 و امللكية الفكرية  واحترام الحرية الاكاديمية.
 

 الفرعية للهدف االسرتاتيجي الثالث:ثالثا: األهداف 
 مقارنة أداا البرامج ألاكاديمية بالكلية مع الكليات املتمبية التي تس   كلية التربية للوصوى إم  مستواها. .1

م ووصوصا  ي مرحلة البكالوريوس الاستمرار  ي تحسبن جودة التعليم وطر  التدر س والتقوي .2

 الليسايس.و 

 الكلية  ي والتعلم التعليم عمليات تحسبن .3

ما يتوافق مع املعايبر املحلية مراجعة وتطوير املقررات الدراسية ملرحلة البكالوريوس و الليسايس ب .4

 الاقليمية والعاملية.و

و البيانات و املعلومات عن برامج  توفبر قاعدة بيانات مر زية  ي الكلية تضم جميع السجالت والو ائق .5

 الكلية.

 و املراجع و املجالت و الدوريات وتوفبر الطباعة وودمات الالكترونية املكتاية الخدمات تطوير دعم .6

 .وتحديثها الاكاديمية العلمية الاصدارات

 سو  العمل  ي املنافسة من الخريج تمكبن .7

 . مهاراتها الكلية وتطوير  ي الاشرية املوارد تنمية .8

 لخريج املنهي و التربوث  التمبي عل  لبساعد مدروسة علمية وطة وفق العملية التربية مقرر  تطوير .9

 .الكلية

 رابعا: األهداف الفرعية للهدف االسرتاتيجي الرابع:
 بحاث و الدراسات  ي البرامج الجامعية البكالوريوس و الليسايس.العمل عل  دمج ألا  .1

 لدراسات العليا ذات جودة عالية.لتطوير قدرات الكلية لفتح برامج  .2

ــــــــــــالت .3 امل سسات التعليمية املحلية  ي مجاى الابحاث التربوية و  ون ببن الكلية واملجتمع املحلياعـــــــــــــــــــــــ

 والتةصصية.

العمل عل  توفبر الببية التحتية و التنظيمية و الادارية و املالية  للبح، العلم  لبسهيل القيام باربحاث  .4

 العلمية بالكلية.
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 . ي املجتمع املحلي ألاولوية املشتر ة ذات البح ية ملجاهتا تحديد .5

 .املتعددة والتةصصات العاملية التنافسية ذات املتمبية العلمية البحوث مشار ع دعم .6

امل تمرات  ي داول بحاث  ي الندوات و أي أورا  عمل و عضاا هي ة التدر س والطالب املشار ة  أتشجيع  .7

 .ليايا ووارجها

 :امسالفرعية للهدف االسرتاتيجي اخل : األهدافخامسا
 وضع  الانظمة وآلاليات املناسبة لبسهيل وتشجيع ودمة املجتمع والبي ة. .1

 وضع وطة سنوية لتحديد أولويات ونوعية الشرا ة مع امل سسات التعليمية املشابهة محليا واقليميا . .2

جراا البحوث إجل أي  املعلمبن من ر إدارة املناهج و مر ز تددارة التفتيش التربوث و إيجاد عالقة مع إ .3

 .التربوية

، وزارة التعليم، مراقبة لتربوث و التةصص ي للمجتمع املحلي ي املجاى ا سبشاريةالا تقديم الخدمات  .4

 .التعليم، املدارس ... الخ

 .أورن  كليات ترعوية مع بح ية شراكات بناا .5

 قليمية ودولية.إ، محلية و الغبر حكوميةتربوية و التةصصية تعزيز الشراكات مع الهي ات و الجمعيات ال .6

 :السادس االسرتاتيجي للهدف الفرعية األهداف: سادسا
والقيادات  تطوير  ليات تقييم أداا )أعضاا هي ة التدر س و الكوادر املساندة و الاداريبن و املوظفبن  .1

 (.الادارية والاكاديمية

ودة بهدف الس ي للحصوى عل  ـــــــــــــــــــمعايبر الجمراجعة وتنفيذ وطة مكت  الجودة لتوفبر متطلبات  .2

 الاعتماد امل سس ي و البرامجي املحلي و الاقليم .

كاديمية بجامعة و ألا ت معايبر تصبيف الوحدات الاداريةدعم وطة مكت  الجودة بالكلية لتوفبر متطلبا .3

 طرابلس.

دعم وطة مكت  الجودة لبشر  قافة  للكلية.الاجرااات والادلة اجعة وتطوير الانظمة و آلاليات ومر  .4

 الجودة بالكلية.

 قليم  و الدومي.تهي ة الكلية للتقدم لالعتماد امل سس ي و البرامجي املحلي و   .5

 .ووارجها الكلية داول الجودة ضمان مجاى  ي  اللقااات و الندوات و امل تمرات اقامة .6

 البح، واوالقيات املهنة اوالقيات مبادئ رـــــــــــــــويش به لتياماو  ويشرج، واعتمادج والقيأ مي ا  عدادإ .7

.الاكاديمية الحرية واحترام  الفكرية امللكية و العلم 
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 26الصفحة  جامعة طرابلس – كلية التربية طرابلس

 

 الرتبية طرابلس  اخلطة التنفيذية لكلية

 

الاهداف 

 الاستراتيجية
 الزمن املتوقع لمنجاز الشخل املس وى الوحدة املس ولة م شرات ألاداا

التكلفة 

 املتوقعة

 التعليمية.العمل علي تنمية وتطوير ببية تحتية حدي ة ومالئمة للبي ة الهدف الاستراتيجي ألاوى                            

  التواصل مع وزارة التعليم  ورئاسة الجامعة عن طريق ارساى تقارير دورية بشأن مشار ع تنمية الببية التحتية للكلية. 1 .1

 

 2120يناير  عميد الكلية مجلس الكلية .استحداث لجنة دائمة تحت اسم )لجنة البنية التحتية للكلية(

 2120مارس  -2120يناير  رئيس اللجنة + عميد الكلية لجنة البنية التحتية بالكلية .الدراسات املسحية للبنية التحتية للكليةإعداد التقارير وإجراء  د011111

 2120مارس  -2120يناير  رئيس اللجنة + عميد الكلية لجنة البنية التحتية بالكلية لدقيقة عن البنية التحتية للكلية.جمع البيانات واملعلومات ا

 بجداوى زمنية حس  مواعيد انجازها. تزويد وزارة التعليم و رئاسة الجامعة بمعلومات وعيانات تفيد بحاجة الكلية الحالية و املستقبلية من املشار ع التوسيعية حس  أهميهها 2 .1

 

 2120مايو -2120مارس  عميد الكليةرئيس اللجنة +  لجنة البنية التحتية بالكلية تحديد احتياجات الكلية من املشاريع التوسيعية بالكلية

 د05111111
 2125ديسمبر  -2120مارس  رئيس اللجنة + عميد الكلية لجنة البنية التحتية بالكلية وتنفيذهاوضع خطة تنفيذية متكاملة عن تطوير وتنمية البنية التحتية 

 2120مايو -2120مارس  رئيس اللجنة + عميد الكلية البنية التحتية بالكليةلجنة  إعداد التقارير و املراسالت للجهات املعنية لتمويل هذه الخطة

 2120مايو -2120مارس  رئيس اللجنة + عميد الكلية لجنة البنية التحتية بالكلية البحث عن مصادر تمويل املشاريع التوسيعية للكلية

  .وتنفيذها  إعداد وطة متكاملة لصيانة مرافق الكلية الحالية 3 .1

 

 2122 ديسمبر -2120يناير  رئيس اللجنة + عميد الكلية لجنة البنية التحتية بالكلية وتنفيذها تحديد  أولويات الصيانة ملرافق الكلية الحالية  عند إعداد الخطة

 2120يونيو  -2120يناير  اللجنة + عميد الكليةرئيس  لجنة البنية التحتية بالكلية إعداد التقارير و املراسالت للجهات املعنية لتمويل هذه الخطة د2111111

 2120يونيو  -2120يناير  رئيس اللجنة + عميد الكلية لجنة البنية التحتية بالكلية البحث عن مصادر تمويل لخطة صيانة مرافق الكلية

1. 4 
تجهبيات وأدوات وامكانيات ومواد عيادة صحية واعداد وطة تنفيذية هحتياجات الكلية من الاكاديمية والادارية والاملكات  ةتبرات و املمعامل و لل تجهبيات ومواد تشغيلية دراسة احتياجات الكلية من 

 تةدم برامج الكلية وتمكنها من  تحقيق رؤيهها ورسالهها واهدافها. تشغيلية 

 

 2122ديسمبر  -2120يناير  رئيس الشؤون الادارية الادارية + الاقسام العلميةالشؤون  ووضع خطة زمنية لتوفيرهادراسة احتياجات املعامل و املختبرات بالكلية 

 2122ديسمبر  -2120يناير  رئيس الشؤون الادارية الشؤون الادارية ياجات املكاتب الادارية والخدمية ووضع خطة زمنية لتوفيرهادراسة احت د111111

 2122ديسمبر  -2120يناير  رئيس الشؤون الادارية الشؤون الادارية + الاقسام العلمية ووضع خطة زمنية لتوفيرها دراسة احتياجات مكاتب أعضاء هيئة التدريس
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 27الصفحة  جامعة طرابلس – كلية التربية طرابلس

 

الاهداف 

 الاستراتيجية
 الزمن املتوقع لمنجاز الشخل املس وى الوحدة املس ولة م شرات ألاداا

التكلفة 

 املتوقعة

 العمل علي تنمية وتطوير ببية تحتية حدي ة ومالئمة للبي ة التعليمية.الهدف الاستراتيجي ألاوى                            

  ،....الخ(وضع وطة متكاملة قابلة للتنفيذ لههي ة ببية تحتية للقيام بالبشاط الطالب  ) الرياض ي، و الترفيهي، و ال قا ي، و الابداعي، و العلم  5 .1

 

 2120مارس  -2120يناير  رئيس قسم النشاط قسم النشاط تحديد اولويات ونوعية الانشطة الطالبية املناسبة

 0202ديسمبر  -0202يونيو رئيس قسم النشاط قسم النشاط تحديد الامكانيات املادية و املالية ومصادر التمويل لتنفيذ الخطة د 211111

 2120مارس  -2120يناير  رئيس قسم النشاط قسم النشاط تابعة لقسم النشاط. ودعم الانشطة الطالبية تشكيل لجنة دائمة لتنمية وتطوير 

 املر زية بالجامعة.وضع وطة متكاملة لتطوير وتنمية مكتبة الكلية و مكتبات الاقسام العلمية  ، و ايشاا مكتبة الالكترونية ورعطها بارنترن  و باملكتبة  6 .1

 

 2120مارس  -2120يناير  مدير الشؤون الادارية و املالية الشؤون االدارية مكتبة الكليةدراسة احتياجات 

 د151111

 0202ديسمبر  -0202يونيو مدير الشؤون الادارية و املالية الشؤون االدارية تجهيز مكتبة الكلية بالحواسيب و شبكة الانترنت واملنظومات التعليمية

 0200ديسمبر  -0202يونيو مدير الشؤون الادارية و املالية الشؤون االدارية الالكترونية وضع وتحديث منظومة املكتبة

 0202ديسمبر  -0202يونيو امينة املكتبة شؤون المكتبة تحديث العناوين و الكتب و الدوريات باملكتبة

 0202يناير  امينة املكتبة شؤون المكتبة تحديث دليل املكتبة

التوسيعية باملكتبة لزيادة طاقتها الاستيعابية من الطالب و الهيئة التدريسية و اجراء الاعمال 

 الكوادر املساندة بما يحقق نسب معايير الجودة
العميد و الشؤون 
 االدارية و المالية

العميد و مدير الشؤون الادارية و 

 املالية
 0202ديسمبر  -0202يونيو

1. 7 
ريبن و توفبر التجهبيات الالزمة لها من حواسي  ومنظومات واما ن وقاعات تستوع  عدد الطالب و اعضاا هي ة التدر س و الكوادر املساندة وادادعم وتزويد الكلية بشبكة الانترن ، 

 وموظفبن.
 

 
 0200ديسمبر  -0202يونيو العميد و مدير الشؤون الادارية مجلس الكلية تحديد احتياجات الكلية من انترنت وحواسيب ومنظومات مطابقة ملعايير الجودة.

 د211111
 0200ديسمبر  -0202يونيو العميد و مدير الشؤون الادارية مجلس الكلية وتنفيذها وضع خطة لتلبية هذه الاحتياجات وتحديد مصادر تمويلها

 وودمية، ادارية ومكات  التدر س هي ة اعضاا مكات  و تدر سية قاعات من الكلية احتياجات دراسة 8 .1

  0202ديسمبر  -0202يونيو رئيس لجنة البنية التحتية لجنة البنية التحتية .للكلية املساحة الوظيفية  توسيع من الكلية الحتياجات تنفيذية خطة إعداد 
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الاهداف 

 الاستراتيجية
 لمنجازالزمن املتوقع  الشخل املس وى الوحدة املس ولة م شرات ألاداا

التكلفة 

 املتوقعة

 مستقرة تدعم قيم الكلية و تحقق رؤيهها أهدافها.اسالي  القيادة والحو مة و بي ة عمل ادارية ومالية  تنمية وتطوير الهدف الاستراتيجي ال اي :               

 أعضاا هي ة التدر س، دليل الطال ، أدلة الاقسام، دليل املوظفبن، دليل املعامل و املةتبرات،.................(إعداد ومراجعة ألادلة ) دليل الاجرااات، دليل الكلية، دليل املكتبة، دليل  1. 2

 
 2120مارس -2120يناير  العميد مجلس الكلية تشكيل لجنة إلعداد ومراجعة الادلة. وتحديثها

 د51111
 2120ديسمبر -2120مارس  مدير الشؤون الادارية و املالية املاليةالشؤون الادارية و  طباعة العدد الكافي من هذه الادلة

 (وصيف الوظيف عداد واعتماد ) الهيكل التنظيم ، التمراجعة وإ 2. 2

 
 2120مارس -2120يناير  مدير الشؤون الادارية و املالية الشؤون الادارية و املالية واعتمادهصدور هيكل تنظيمي جديد 

- 
 2120مارس -2120يناير  مدير الشؤون الادارية و املالية الشؤون الادارية و املالية واعتمادهصدور توصيف وظيفي تحدد فيه املهام و املسؤوليات 

 تنمية وتطوير التواصل وادوات الاتصاى ببن مكات  واقسام الكلية. 3. 2

 

الكلية تساعد على صدور آليات تواصل متطورة وعملية بين مكاتب واقسام 

سرعة انجاز العمل الاداري و الاكاديمي وتدفق املعلومات و البيانات بشكل 

 انسيابي بدون تأخير أو عراقيل

الشؤون الادارية و املالية ومجلس 

 الكلية

العميد و مدير الشؤون 

 الادارية    و املالية
 2122ديسمبر  -2120يناير 

 د11111

 2122ديسمبر  -2120يناير  العميد مجلس الكلية للتواصل باستخدام شبكة املعلومات و الانترنتاستخدام التقنية الحديثة 

 بالكلية. و املحفوظاتو املعلومات  تطوير العمل الادارث  والتو يق  4. 2

 

 للموظفين اقامة ورش العمل و الدورات التدريبية للرفع الكفاءة
قسم البحوث والاستشارات و 

 التدريب
 2122ديسمبر  -2120يناير  القسمرئس 

 د111111
 2122ديسمبر  -2120يناير  مدير الشؤون الادارية و املالية الشؤون الادارية و املالية ادخال التقنية في التوثيق و املعلومات الاداري و الاكاديمي

 2122ديسمبر  -2120يناير  مدير الشؤون الادارية و املالية و املالية الشؤون الادارية .الصادر و والوارد واملراسالت بالكلية الادارية املكاتب ترميز
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 29الصفحة  جامعة طرابلس – كلية التربية طرابلس

 

 
  

الاهداف 

 الاستراتيجية
 الزمن املتوقع لمنجاز الشخل املس وى الوحدة املس ولة م شرات ألاداا

التكلفة 

 املتوقعة

 مستقرة تدعم قيم الكلية و تحقق رؤيهها أهدافها.اسالي  القيادة والحو مة و بي ة عمل ادارية ومالية  تنمية وتطوير الهدف الاستراتيجي ال اي :               

 .ويشرها اعتمادها عل  والعملالداولية   املالية و الادارية النظم و القوانبن و  اللوائح  واعداد وتطوير مراجعة 5 -2

 
 2121مايو  -2121يناير  مدير الشؤون الادارية و املالية الشؤون الادارية و املالية تشكيل لجنة للقيام بهده املراجعة

 د3111
 2121مايو  العميد مجلس الكلية اعتماد التعديالت و التغييرات ونشرها

 تطوير الش ون الادارية بحي، تةدم وتلبي احتياجات املوظفبن و الاداريبن و أعضاا هي ة التدر س والطالب. 6 -2

 

 الوحدات في الخبرة و الكفاءة و املعرفة ذوي  بتوظيف الاهتمام

 .املالية و الادارية
 2125ديسمبر  -2121يناير  مدير الشؤون الادارية و املالية الشؤون الادارية و املالية

 بالفاعلية يتسم الكترونية للخدمات نظام واستخدام تطوير د15111

 .واملالية إلادارية الخدمات جميع للمستفيد يقدم والسهولة
 2122ديسمبر  -2121يناير  مدير الشؤون الادارية و املالية الشؤون الادارية و املالية

 2123يناير  مدير الشؤون الادارية و املالية الشؤون الادارية و املالية تطبيق نظام للخدمات الالكترونية في العمل الاداري و املالي.

 .بالكلية الاداريبن و املوظفبن و والاكاديمية الادارية القيادات أداا تقييم ادوات و وسائل تطوير 7 -2

 
 2121يناير  رئيس قسم ضمان الجودة قسم الجودة وتقييم ألاداء تطبيق نموذج تقييم الكفاءة

 د11111
 2121يناير  ضمان الجودةرئيس قسم  قسم الجودة وتقييم ألاداء تطبيق استبيانات لإلداريين و املوظفين و الطالب
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الاهداف 

 الاستراتيجية
 الزمن املتوقع لمنجاز الشخل املس وى الوحدة املس ولة م شرات ألاداا

التكلفة 

 ةاملتوقع

 .متطلبات سو  العمل و التنمية املستدامة للمجتمعتقديم تعليم وتعلم ) ترعوث وتةصص ي( نوعي ومتمبي قادر عل  املنافسة يتالام مع الهدف الاستراتيجي ال ال،:                 

 مقارنة أداا البرامج ألاكاديمية بالكلية مع الكليات املتمبية التي تس   كلية التربية للوصوى إم  مستواها. 3-1

 
 2120مارس  -2120يناير  اللجنة ورؤساء الاقسامرئيس  لجنة املناهج و الاقسام العلمية اعداد املعايير الاكاديمية و املقارنات املرجعية لبرامج الكلية

- 
 2120يناير  رئيس اللجنة ورؤساء الاقسام لجنة املناهج و الاقسام العلمية تحديد الكليات املحلية و الاقليمية و الدولية إلجراء املقارنات معها

  مرحلة البكالوريوس و الليسايس.طر  التدر س والتقويم ووصوصا  ي الاستمرار  ي تحسبن جودة التعليم و  3-2

 

 2125ديسمبر  -2120يناير رئيس اللجنة ورؤساء الاقسام لجنة املناهج و الاقسام العلمية تطوير وتحديث طرق واساليب التدريس املتبعة داخل الكلية

 د151111
 2125ديسمبر  -2120يناير رئيس اللجنة ورؤساء الاقسام العلميةلجنة املناهج و الاقسام  ادخال التقنية واستخدام تكنولوجيا التعليم و التعلم

تنويع طرق واساليب التقويم للطالب مما يساعد على تقييم كل 

 جوانب الشخصية للطالب وعدم الاقتصار على الجانب التحصيلي
 2125ديسمبر  -2120يناير رئيس اللجنة ورؤساء الاقسام لجنة املناهج و الاقسام العلمية

  الكلية  ي والتعلم التعليم عمليات تحسبن 3-3

 

 2125ديسمبر  -2120يناير رئيس اللجنة ورؤساء الاقسام لجنة املناهج و الاقسام العلمية و التعلم استراتيجيات التعليم لتطوير خطة وضع

 2125ديسمبر  -2120يناير رئيس اللجنة ورؤساء الاقسام املناهج و الاقسام العلميةلجنة  واستخدام شبكة املعلومات تقنيات التعليم في الكليةتجهيزات  تطوير  د111111

 2125ديسمبر  -2120يناير رئيس اللجنة ورؤساء الاقسام لجنة املناهج و الاقسام العلمية .افتراضية فصول  بناء

  يتوافق مع املعايبر املحلية و الاقليمية والعاملية.مراجعة وتطوير املقررات الدراسية ملرحلة البكالوريوس و الليسايس بما  3-4

 
 2125ديسمبر  -2120يناير رئيس اللجنة ورؤساء الاقسام لجنة املناهج و الاقسام العلمية تقييم جودة البرامج التعليمية بشكل دوري ومستمر

- 
 2125ديسمبر  -2120يناير رئيس اللجنة ورؤساء الاقسام العلميةلجنة املناهج و الاقسام  تقييم جودة املقررات الدراسية بشكل دوري ومستمر
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الاهداف 

 الاستراتيجية
 الزمن املتوقع لمنجاز الشخل املس وى الوحدة املس ولة م شرات ألاداا

التكلفة 

 ةاملتوقع

 قادر عل  املنافسة يتالام مع متطلبات سو  العمل و التنمية املستدامة للمجتمع.تقديم تعليم وتعلم ) ترعوث وتةصص ي( نوعي ومتمبي الهدف ال ال،:                          

 و البيانات و املعلومات عن برامج الكلية. لكلية تضم جميع السجالت والو ائقتوفبر قاعدة بيانات مر زية  ي ا 5 -3

 
 2120يوليو  –يناير  عميد الكلية مجلس الكلية دعم مكتب التوثيق و املعلومات بالكلية لتنفيذ قاعدة البيانات

- 
 2120يوليو  –يناير  مدير املكتب مكتب املعلومات و التوثيق وضع آلية الستمرارية تحديث قاعدة البيانات

  .وتحديثها الاكاديمية العلمية الاصدارات و املراجع و املجالت و الدوريات وتوفبر الطباعة وودمات الالكترونية املكتاية الخدمات تطوير دعم 6 -3

 

 2120ديسمبر –يناير  وكيل الكلية للشؤون العلمية مجلس الكلية وتحديثها   الكلية مكتبة تطوير

 2125ديسمبر -2120يناير امينة املكتبة و رؤساء الاقسام املكتبة و الاقسام العلمية و املكتبة تنويع وتطوير مصادر التعلم بالكلية د111111

 2125ديسمبر -2120يناير رئيس اللجنة لجنة البنية التحتية مكتبة الالكترونية متطورةانشاء 

  العمل سو    ي املنافسة من الخريج تمكبن 7 -3

 

 2120ديسمبر –يناير  رؤساء الاقسام العلمية والوكيل الاقسام العلمية الخريجين تحسن مهارات وآليات برامج استحداث

 د11111

 2120ديسمبر –يناير  رؤساء الاقسام العلمية والوكيل الاقسام العلمية ألانشطة غير الصفية.تطوير  

 2120ديسمبر –يناير  رؤساء الاقسام العلمية والوكيل الاقسام العلمية .العمل سوق  مع جسور  بناء

 
 على لتساعد مدروسة علمية خطة وفق العملية التربية مقرر  تطوير

 .الكلية لخريج املنهي و التربوي  التميز
 2120ديسمبر –يناير  منسق التربية العملية بالكلية منسق التربية العملية بالكلية

  . مهاراتها وتطوير الكلية  ي الاشرية املوارد تنمية 3-8

 
 2125ديسمبر -2120يناير رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب اعضاء هيئة التدريس مهارات وقدرات لتنمية برامج وضع

 د111111
 2125ديسمبر -2120يناير رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب .الدولية البرامج التدريس لحضور  هيئة أعضاء تشجيع

الاهداف 

 الاستراتيجية
 الوحدة املس ولة م شرات ألاداا

الشخل 

 املس وى

الزمن املتوقع 

 لمنجاز

التكلفة 

 ةاملتوقع
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 فتح  املجاى للدراسات العليا و تطوير البحوث العلمية  ي املجاهت التي يحتاجها املجتمع املحلي.  الرابع:                     الهدف الاستراتيجي 

 العمل عل  دمج الابحاث و الدراسات  ي البرامج الجامعية البكالوريوس و الليسايس. 4-1

 

الدراسية التي يمكن تطوير طرق التدريس فيها لتكون تدريب  تقديم مقترح شامل لتحديد املقررات

 الطالب على اساليب البحث العلمي.
 رؤساء الاقسام الاقسام العلمية

مارس  -2120يناير 

2120 
 د11111

 2120مارس  رؤساء الاقسام الاقسام العلمية ادخال اعمال وانشطة الطالب البحثية في املقررات الدراسية في عملية التقييم.

 2120مارس  رؤساء الاقسام الاقسام العلمية تطوير اساليب التقييم وعدم الاقتصار على امتحانات التحريرية فقط.

 تطوير قدرات الكلية لفتح برامج الدراسات العليا ذات جودة عالية. 4-2

 

 2120مايو -يناير مدير املكتب مكتب الدراسات العليا وضع مقترح شامل ومحكم وعلمي وموضوعي لحاجة الكلية لفتح مجال الدراسات العليا.

 2120مايو -يناير مدير املكتب مكتب الدراسات العليا تحديد البرامج الجاهزة والتي تتوفر فيها متطلبات فتح برامج للدراسات العليا فيها. د211111

 2120مايو -يناير مدير املكتب مكتب الدراسات العليا على فتح املجال فيها.توصيف املقررات الدراسية و البرامج الدراسات العليا التي تم الاتفاق 

 التعاون ببن الكلية واملجتمع املحلي و امل سسات التعليمية املحلية  ي مجاى الابحاث التربوية والتةصصية. 4-3

 

البحثي بين الكلية وبين دراسة احتياجات املجتمع املحلي للتعرف على املجاالت التي يمكن فيها التعاون 

 املجتمع املحلي لها.
 2120مايو -يناير رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب

 

تشجيع وتقديم الحوافز ألعضاء هيئة التدريس إلجراء البحوث املشتركة ولها صلة بمشكالت املجتمع  د111111

 و مؤسسات الدولة ذات العالقة.
 التدريبقسم البحوث والاستشارات و 

 رئس القسم

 و العميد
 2120يناير

 العمل عل  توفبر الببية التحتية و التنظيمية و الادارية و املالية  للبح، العلم  لبسهيل القيام باربحاث العلمية بالكلية. 4-4

 
 2120مايو -يناير رئس القسم البحوث والاستشارات و التدريبقسم  املتعلقة بالبحث العلمي توفير قاعدة بيانات مركزية في الكلية تضم جميع السجالت والوثائق

- 
 2120مايو -يناير رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب املتعلقة بمشاريع التخرج. توفير قاعدة بيانات مركزية في الكلية تضم جميع السجالت والوثائق
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الاهداف 

 الاستراتيجية
 املس ولةالوحدة  م شرات ألاداا

الشخل 

 املس وى
 الزمن املتوقع لمنجاز

التكلفة 

 املتوقعة

 فتح  املجاى للدراسات العليا و تطوير البحوث العلمية  ي املجاهت التي يحتاجها املجتمع املحلي.الهدف الاستراتيجي الرابع:                         

 .في المجتمع المحلي األولوية المشتركة ذات البحثية المجاالت تحديد 4-5

 

 بين املشتركة البحوث مجاالت فيفي املجتمع املحلي   يةألاولو  لها يالت املجاالت تحديد 

 التخصصات
 2122مايو  – 2122يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب

- 
 2122مايو  – 2122يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب التخصصاتبين  املشتركة البحوث تطبيق  لبدء واملطلوبة املتوافرة املوارد يد  تحد

 2122مايو  – 2122يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب تحديد الجدول الزمني لبدء هذه البحوث.

 .املتعددة والتةصصات العاملية التنافسية ذات املتمبية العلمية البحوث مشار ع دعم 4-6

 

 2125ديسمبر-2120يناير  عميد الكلية مجلس الكلية واحدة سنة عن يد تزال   منها كل مدة الاقل على يا  سنو ع   مشار خمسة دعم

 2120يناير  عميد الكلية مجلس الكلية تأسيس هيئة مراجعة علمية " مستقلة" وتخصصية تتكون من خبراء . د11111

 2125ديسمبر-2120يناير  عميد الكلية مجلس الكلية البحثية املتميزة وتشجيع املجموعات البحثيةوضع خطة لدعم املشاريع 

 تشجيع اعضاا هي ة التدر س و الطالب املشار ة  ي أورا  عمل وابحاث  ي الندوات و امل تمرات  ي داول ليايا ووارجها 4-7

 

 2120يناير  عميد الكلية مجلس الكلية ة التخصصاتدمتعد في أبحاثة التدريس الذين يشاركون توفير حوافز مالية ألعضاء هيئ

 د211111

وضع خطة تنفيذية وزمنية لتنفيذ عدد من املؤتمرات و اللقاءات و الندوات العلمية داخل 

 الكلية
 2125ديسمبر-2120يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب

لتطوير البحث العلمي بالكلية وتقديم املنح و الجوائز تخصيص جزء من ميزانية الكلية 

 والدعم املالي للبحوث ذات العالقة باملشكالت املجتمعية و التربوية
 2120مارس -2120يناير  عميد الكلية مجلس الكلية
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الاهداف 

 الاستراتيجية
 الوحدة املس ولة م شرات ألاداا

الشخل 

 املس وى
 الزمن املتوقع لمنجاز

املبالغ 

 املتوقعة

 ليمية املشابهة  ودمتا للمجتمعتنمية  وتطوير الشرا ة امل مرة و يجابية ببن الكلية ومةتلف م سسات املجتمع املحلي و امل سسات التعالهدف الاستراتيجي الخامس:                

 البي ة محليا واقليميا . و 

 وتشجيع ودمة املجتمع والبي ة.وضع  الانظمة وآلاليات املناسبة لبسهيل  1. 5

 

 2120مايو –يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب وضع آليات لتشجيع اعضاء هيئة التدريس على املشاركة املجتمعة

 2120مايو –يناير  عميد الكلية مجلس الكلية وضع نظام منح وحوافز ملنتسبي الكلية لالنخراط في خدمة املجتمع د11111

 2125ديسمبر  –2120يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب وضع خطة سنوية لتحديد أولويات ونوعية الشراكة مع مؤسسات املجتمع املحلي

 وضع وطة سنوية لتحديد أولويات ونوعية الشرا ة مع امل سسات التعليمية املشابهة محليا واقليميا . 2. 5

 

فرصتين على الاقل كل سنة، وملدة خمس سنوات قادمة للعمل املشترك مع الكليات ايجاد 

 املناظرة
 2125ديسمبر  –2120يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب

 د211111
 2125ديسمبر  –2120يناير  رئيس اللجنة لجنة البنية التحتية انشاء مرافق بحوث اساسية متعددة التخصصات

 2125ديسمبر  –2120يناير  رئيس اللجنة لجنة البنية التحتية دعم او بناء معامل متطورة في التخصصات العلمية في الكلية

 ايجاد عالقة مع ادارة التفتيش التربوث وادارة املناهج و مر ز تري  املعلمبن من اجل اجراا البحوث التربوية 3. 5

 
 2122مايو  – 2122يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب الادارات و املراكز التربوية التابعة لوزارة التعليمتأسيس لجنة بحوث مشتركة مع 

- 
 2125ديسمبر  –2120يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب وضع خطة للدورات و الندوات التربوية بين الكلية والادارات التربوية التابعة لوزارة التعليم.

 تقديم الخدمات الاسبشارية  ي املجاى التربوث و التةصص ي للمجتمع املحلي ، وزارة التعليم، مراقبة التعليم، املدارس ... الخ 4. 5

 

 2122مايو  – 2122يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب تشكيل لجنة استشارية تظم نخبة تربوية من اساتذة الكلية في مختلف التخصصات

وضع خطة لحصر نوعية واساليب وطرق ومجاالت الخدمات الاستشارية التي يمكن أن  -

 تقدمها الكلية.
 2122مايو  – 2122يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب
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الاهداف 

 الاستراتيجية
 الوحدة املس ولة م شرات ألاداا

الشخل 

 املس وى
 الزمن املتوقع لمنجاز

التكلفة 

 املتوقعة

 ليمية املشابهة  ودمتا للمجتمعتنمية  وتطوير الشرا ة امل مرة و يجابية ببن الكلية ومةتلف م سسات املجتمع املحلي و امل سسات التعالهدف الاستراتيجي الخامس:                

 البي ة محليا واقليميا . و 

 أورن  كليات ترعوية مع بح ية شراكات بناا 5-5

 

 2125ديسمبر  -2120يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب إقامة دورات وندوات ومؤتمرات مشتركة مع الكليات املناظرة

وضع خطة بحثية متكاملة لتحديد اولويات ومجاالت ونوعية الابحاث املشتركة مع  -

 املناظرة.الكليات التربوية 
 2120مايو  -2120يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب

 تعزيز الشراكات مع الهي ات و الجمعيات التربوية و التةصصية الغبر حكومية  ، محلية و اقليمية ودولية. 5-6

 

 2120يناير  رئس القسم التدريبقسم البحوث والاستشارات و  .الكلية في للمسؤولية املجتمعية فاعلة وحدات استحداث

 د11111

 2125ديسمبر  -2120يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب تطوير برامج العمل التطوعي في الكلية

إقامة دورات تدريبية وتوعوية ملنتسبي الكلية لتعريف بالعمل املجتمعي من خالل 

 التربوية و التخصصية و التطوعية.الانخراط في الهيئات و الجمعيات 
 2125ديسمبر  -2120يناير  رئس القسم قسم البحوث والاستشارات و التدريب

تسجيع الهيئة التدريسية لالنخراط في الجمعيات و املنظمات العلمية و التربوية وبناء 

 شراكة بين الكلية وبين هذه الجمعيات و املنظمات
  رئس القسم دريبقسم البحوث والاستشارات و الت
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الاهداف 

 الاستراتيجية
 الزمن املتوقع لمنجاز الشخل املس وى الوحدة املس ولة م شرات ألاداا

التكلفة 

 املتوقعة

 وتقييم ألاداا للحصوى عل  الاعتماد امل سس ي تطوير  ليات تقييم ألاداا بالكلية، وتنمية املمارسات الجيدة وفق معايبر ضمان الجودةالهدف الاستراتيجي السادس:                       

 و البرامجي املحلي والاقليم .

 تطوير  ليات تقييم أداا )أعضاا هي ة التدر س و الكوادر املساندة و الاداريبن و املوظفبن  والقيادات الادارية والاكاديمية (. 6-1

 

 2120مايو   -يناير رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء تشكيل لجنة ملراجعة وتطوير استبيانات املطبقة في الكلية.

- 
 2120مايو   -يناير رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء استحداث فكرة ملف الانجاز لتقييم اداء عضو هيئة التدريس بالكلية.

العمل على الاستفادة من نتائج التقييم لوضع خطط التحسين و التطوير 

 بالكلية.
 2120مايو   -يناير رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء

  .مراجعة وتنفيذ وطة مكت  الجودة لتوفبر متطلبات معايبر الجودة بهدف الس ي للحصوى عل  الاعتماد امل سس ي و البرامجي املحلي و الاقليم 6-2

 

 2125ديسمبر  -2120يناير رئيس القسم الجودة وتقييم ألاداءقسم ضمان  في الكلية الجودة لنظام املستمر التطوير

 د111111
 2125ديسمبر  -2120يناير رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء استحداث جوائز تشجيعية ملمارسات الجودة في الاقسام

داخل  تعقد التي الدورات ألاقسام لحضور  في الجودة منسقي تشجيع

 متطلبات الجودة حول  وخارجها الجامعة
 2125ديسمبر  -2120يناير رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء

 دعم وطة مكت  الجودة بالكلية لتوفبر متطلبات معايبر تصبيف الوحدات الادارية و الاكاديمية بجامعة طرابلس. 6-3

 

 2125ديسمبر  -2120يناير رئيس القسم ألاداءقسم ضمان الجودة وتقييم  مراجعة ومتابعة تنفيذ خطة مكتب الجودة

- 
 2125ديسمبر  -2120يناير رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء دعم عمل منسقي الجودة باألقسام وتقديم الحوافز لهم

توفير الامكانات املادية و التقنية لجمع البيانات و الوثائق والاحصائيات 

 التصنيف.الخاصة بمتطلبات معايير 
 2125ديسمبر  -2120يناير رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء
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الاهداف 

 الاستراتيجية
 الزمن املتوقع لمنجاز الشخل املس وى الوحدة املس ولة م شرات ألاداا

التكلفة 

 توقعةامل

 بالكلية، وتنمية املمارسات الجيدة وفق معايبر ضمان الجودة وتقييم ألاداا للحصوى عل  الاعتماد امل سس ي تطوير  ليات تقييم ألادااالهدف الاستراتيجي السادس:                       

 و البرامجي املحلي والاقليم .

 مراجعة وتطوير الانظمة و آلاليات و الاجرااات والادلة للكلية. 6-4

 

 2120مايو  -2120يناير  رئيس القسم الجودة وتقييم ألاداءقسم ضمان  تشكيل لجنة تقوم بمهمة املراجعة واجراء التعديالت

 د5111

 2120مايو  رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء اعتماد التعديالت و التغييرات التي اتخذتها اللجنة

 2120مايو  رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء تنفيذ وتطبيق الانظمة وآلاليات و اجراءات املعدلة

إعداد آلية لتطوير وتقييم الانظمة و الاجراءات التي تقوم بها الكلية في 

 العملية التعليمية.
 2120مايو  -2120يناير  رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء

 تهي ة الكلية للتقدم لالعتماد امل سس ي و البرامجي املحلي و الاقليم  و الدومي. 6-5

 

 2120يناير  عميد الكلية مجلس الكلية لجنة عليا للجودة بالكليةتشكيل 

 د111111

مراجعة ومتابعة توفير متطلبات معايير الجودة لالعتماد املؤسس ي و 

 البرامجي
 2120ديسمبر -2120يناير  رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء

 2125ديسمبر  -2120يناير  رئيس القسم الجودة وتقييم ألاداءقسم ضمان  العمل على نشر ثقافة الجودة بالكلية

اقامة ورش العمل و الدورات التدريبية  ملنسقي الجودة واعضاء 

هيئة التدريس لتطوير املمارسات الجيدة وطرق بناء نظام متكامل 

 للجودة

قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء و مكتب 

 الاستشارات و البحوث و التدريب

القسم و مدير رئيس 

 املكتب
 2125ديسمبر  -2120يناير 

فتح قنوات اتصال مع املركز الوطني لالعتماد و مكتب ضمان الجودة 

 بالجامعة من خالل مكتب ضمان الجودة بالكلية
 2120مارس  رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء

 2120مارس  –يناير  رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء برامج الكليةاجراء املقارنات املرجعية و املعايير الاكاديمية لكل 
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الاهداف 

 الاستراتيجية
 الزمن املتوقع لمنجاز الشخل املس وى الوحدة املس ولة م شرات ألاداا

التكلفة 

 املتوقعة

 بالكلية، وتنمية املمارسات الجيدة وفق معايبر ضمان الجودة وتقييم ألاداا للحصوى عل  الاعتماد امل سس يتطوير  ليات تقييم ألاداا الهدف الاستراتيجي السادس:                       

 و البرامجي املحلي والاقليم .

6- 6  .ووارجها الكلية داول الجودة ضمان مجاى  ي  اللقااات و الندوات و امل تمرات اقامة 

 

للمشاركة في املؤتمرات و وضع آليات لتشجيع اعضاء هيئة التدريس 

 اللقاءات في مجال الجودة.

قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء و مكتب 

 البحوث و الاستشارات و التدريب

رئيس القسم و مدير 

 املكتب
 2120مارس  –2120يناير  

- 

وضع خطة زمنية إلقامة مثل هذه املؤتمرات و الندوات و امللتقيات في 

 مجال الجودة داخل الكلية

قسم ضمان الجودة وتقييم ألاداء و مكتب 

 البحوث و الاستشارات و التدريب

رئيس القسم و مدير 

 املكتب
 2125ديسمبر  -2120يناير 

مد جسور التواصل بين املؤسسات الحكومية والغير حكومية التي 

تهتم بالجودة وعقد شراكة معها في املساعدة على نشر ثقافة الجوة 

 بالكلية.

الجودة وتقييم ألاداء و مكتب قسم ضمان 

 البحوث و الاستشارات و التدريب

رئيس القسم و مدير 

 املكتب
 2125ديسمبر  -2120يناير 

 .الاكاديمية الحرية واحترام  الفكرية امللكية و العلم  البح، واوالقيات املهنة اوالقيات مبادئ ويشر به والتيام ويشرج، واعتمادج اوالقي مي ا  اعداد 7 -  6

 

 2120يناير  رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم الاداء مراجعة امليثاق ألاخالقي السابق

 2120فبراير  رئيس القسم قسم ضمان الجودة وتقييم الاداء اصدار ميثاق اخالقي جديد ونشره -

 2120مارس  القسمرئيس  قسم ضمان الجودة وتقييم الاداء الزام جميع منتسبي الكلية العمل به واحترامه

 د / تقريبا 21111111 ( 2125 -21120التكلفة االمجالية للخطة االسرتاتيجية للكلية )

 عشرون مليون دينار تقريبا 
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 االسرتاتيجية اخلطة لتنفيذ الزمني الربنامج
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(، من قبل الجامعة، من املفترض أن تهتم جامعة طرابلس واصة ووزارة 2125-2121الاستراتيجية  لكلية التربية طرابلس )املرحلة التالية بعد اعتماد الخطة       

 الدقيقة لتنفيذ هذج الخطة الاستراتيجية وذل  حس  النقاط التالية:و  التعليم عل  وجه العموم بوضع التفاصيل الخاصة

 رئيسية للخطة حس  الدعم املتاو للجامعة.وضع  ليات تفصيلية دقيقة لتنفيذ املهام ال .1

 تحديد الجهات التي سبتوم  توفبر الدعم املامي لتنفيذ الخطة وانجاز مهامها. .2

 وضع تصور للمبيانية التقديرية املطلوعة للتنفيذ. .3

 .م إذا استمرت الاوضاع الغبر مستقرة الحالية  ي البالد2125وضع تصور همتداد مهام الخطة إم  ما بعد عام  .4

 :املراجــــع

 .استطالع رأث الطالب و الخريجبن و الهي ة التدر سية و املوظفبن حوى جودة العملية التعليمية بالكليةنتائج استايانات   .1

للم سسات التعليم نتائج الدراسة الذاتية وتقارير لجان التدقيق الداولي باستةدام معايبر الجودة الصادرة من املر ز الوطني لضمان الجودة والاعتماد  .2

 العامي.

 تقارير اللجان الفرعية للجنة الخطة الاستراتيجية لكلية التربية طرابلس. .3

 م 2121/ 3تقرير قسم الجودة وتقييم ألاداا عن واقع الجودة بكلية التربية طرابلس شهر  .4

 مان الجودة وتقييم ألاداا بجامعة طرابلس.، إعداد: د. محمد القريو، مدير مكت  ض(2122 -2118طرابلس ) الخطة الاستراتيجية لجامعة .5

 (2121 -2117) لكلية التربية مقترو وطة تطوير  .6
ا
 .( بكلية التربية طرابلس، إعداد: أ. أسامة الاحمر، رئيس قسم الجودة وتقييم ألاداا )سابقا

 .تبو  بالسعودية، إعداد: لجنة الخطة الاستراتيجية من جامعة (2116 -2112) الخطة الاستراتيجية لجامعة تبو  .7

 .يق الخطة الاستراتيجية من الكلية، إعداد: فر (2117-2113)الخطة الاستراتيجية لكلية الط  البيطرث جامعة دمنهور  .8
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 املالحق:

 الهيكل التنظيم  .1

 قرار تشكيل لجنة الخطة الاستراتيجية  .2

 الخطة التنفيذية .3

 الخطة الزمنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية .4
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