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المقدمة
يعتبر التعليم العالي والبحث العلمي أحد الركائز األساسية لتطور الدول في العالم ،وأن كل الدول تخصص
نسبا كبيرة من ميزانياتها لهذا الغرض ،إيمانا منها بدوره الفاعل للنهوض والدفع بها إلى مصاف التطور والرقي لكي تكون
من الدول املؤثرة عامليا.
تعد جامعة املرقب إحدى الجامعات األساسية في ليبيا منذ تأسيسها في مدينة الخمس قبل ثالثين عاما
مضت ،حيث بذلت جهودا كبيرة لخدمة التعليم العالي في البالد ،وسعت حثيتا للوصول الى أفضل البرامج التعليمية
ألبنائها الطلبة ،ولقد تولى الكثير من خريجيها مناصب مرموقة في مؤسسات الدولة ،وهذا جاء عبر البرامج األكاديمية
املتنوعة بكلياتها ليستكشفوا من خاللها مستقبلهم وفرص العمل املتاحة أمامهم.
تضم الجامعة اليوم كليات موزعة جغرافيا على الرقعة الواقعة عليها الجامعة في شتى التخصصات العلمية
البحثية والتطبيقية والطبية واألدبية واالجتماعية والتربوية ،ولكي تحقق الجامعة التطور املستمر والوصول إلى
الغايات واألهداف التي وضعتها أمامها ،قامت بوضع هذه الخطة اإلستراتيجية من خالل لجنة شكلت بقرار مجلس
الجامعة ( )27لسنة 2020م ،والتي ضمت في عضويتها نخبة من األساتذة املتميزين الذين يشكلون مصدرا ثمينا
للمعلومات واالستشارات لخدمة الجامعة واملجتمع وسوق العمل واملؤسسات البحثية والتعليمية.
وأخيرا ندعو هللا عز وجل أن تكون هذه الخطة حجر زاوية تبنى عليه طموحات الجامعة وطريقا نحو التقدم
والرقي بها إلى مصاف الجامعات العاملية.
والل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن وراء القص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية لجامعة المرقب
يتكون لفريق من كل من:
ت

اجلهة التابع لا

االســــــــــــــم

الصفة
رئيس اللجنة

 1أ.د .حسن الحسين أبوعربية

كلية العلوم /الخمس

 2د .عبد السالم محمد املايل

كلية االقتصاد /الخمس

عضوا

 3د .محمد على سعيد

كلية العلوم /الخمس

عضوا

 4د .محمد مفتاح سليم

كلية الهندسة /الخمس

عضوا

 5د .محمد على الدراوى

كلية اآلثار والسياحة /الخمس

عضوا

 6د .إمحمد عمر أبوسيف

كلية االقتصاد والتجارة /الخمس

عضوا

 7أ .سالم مسعود الدروقى

مدير مكتب ضمان الجودة وتقييم االداء بالجامعة

عضوا

 8حسين سالم القائد

موظف بمكتب ضمان الجودة وتقييم االداء بالجامعة

عضوا

هذا ويتقدم رئيس وأعضاء فريق الخطة اإلستراتيجية بالشكر والتقدير للدكتور محمود سعد شرتيل ،من قسم الحاسوب بكلية العلوم
الخمس؛ لتبنيه عملية اإلخراج والتنفيذ للخطة (الورقية والرقمية) ،وكذلك خطط الكليات ،والتي سوف تكون مدرجة على املوقع اإللكتروني
للجامعة.
كما يتشرف رئيس وأعضاء فريق الخطة اإلستراتيجية بتقديم الشكر والتقدير إلى أعضاء هيأة التدريس في قسم إدارة األعمال بكلية
االقتصاد الخمس وهم( :د .سالم رمضان الحويج ،د .عبد السالم العربي الديب ،أ .عزالدين محمد رحاب ،د .خيري عبد السالم كليب) الذين لم
يبخلوا بوقتهم وجهدهم في مد يد العون وتقديم املساعدة واملشورة لكل من استعان بهم من كليات الجامعة في وضع خططها اإلستراتيجية ،و كذلك
الشكر موصول للدكتور عبد املولى محمد الدبار على مجهوده في املراجعة اللغوية للخطة.

4

بمناسبة الذكرى الثالثون لتأسيس الجامعة ،وتنفيذا لبرامج
الجودة التي أصبح اليوم أمرا ضروريا لكافة مؤسسات التعليم العالي،
وفي مقدمتها الجامعات ،وانطالقا من الدور الكبير الذي تلعبه
الجامعة في السعي الجاد واملستمر لبناء القدرات البشرية القادرة على
النهوض بالبالد وتطويرها ،األمر الذي تطلب وضع خطة استراتيجية
للتميز والرقي على قاعدة ما قد تم عمله في السنوات املاضية من
إنجازات ونجاحات.
لقد مكنت البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة لخرجيها من تقديم سمعة طيبة عنها على مستوى البالد،
وتعتزم الجامعة املحافظة على هذه املكانة ،بل والدفع بها إلى التميز محليا وعربيا واقليما ودوليا ،وذلك من خالل
تطوير برامجها ،والتوسع في برامج اإلجازة العالية (املاجستير) واإلجازة الدقيقة (الدكتوراه) ،والبحث العلمي وتطوير
الكوادر التعليمية.
وعليه فإننا نفتخر بما حققنا ،وما أنجزنا ،وبصدور هذه الخطة فإننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف
الذي نصبوا للوصول إليه.

والشكر موصول إلى كل من ساهم في إعداد هذه الخطة.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ُ
أ.د.إمحمد انويجي غميض
رئيس الجامعة
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اجلزء األول
مقدمة حول جامعة المرقب
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الجامعة في سطور
تقع الجامعة جغرافيا في املنطقة املمتدة ما بين وادي كعام شرقا على بعد ( )15كيلو متر وإلى وادي الربيع
على بعد ( )50كيلو متر من العاصمة طرابلس غربا ،وتمتد جنوبا إلى حدود بلدية مسالتة لتجعل من كلياتها املتناثرة
صرحا علميا يغطي بلديات (الخمس ،ومسالتة ،والقره بوللي ،قصر األخيار) ،حيث يقع مركز إدارتها في وسط هذا
املثلث األخضر الغني بالكثافة السكانية ،وسط مدينة الخمس ،وعلى مسافة مئات األمتار من مكان موقع معركة
املرقب الشهيرة ضد الغزو اإليطالي ،وبضعة كيلومترات من مدينة لبدة األثرية ،وهذا ما جعلها من أهم الجامعات
الرئيسة في ليبيا من حيث عدد كلياتها وطالبها ،وأعضاء هيأة التدريس بها ،وقد حضنت الجامعة بكل بلدية وفروعها
مقارا لكلياتها ،فجعلت مدينة الخمس مقرا لكليات (العلوم – الهندسة – اآلداب – القانون – علوم الشريعة –
التربية البدنية – تقنية املعلومات) ،و لبدة مقرا لكليات (االقتصاد – اآلثار والسياحة – الطب البشري) ،وسوق
الخميس مقرا لكليات (العلوم الصحية – طب وجراحة الفم واألسنان  -الصيدلة – التربية ) ،ومدينة مسالتة مقرا
لكليات (اآلداب والعلوم  -التربية) ،و العمامرة (التقنية الطبية) ،ومدينة قصر األخيار كلية اآلداب والعلوم ،و مدينة
القره بوللي كليات (الهندسة– واالقتصاد والتجارة – التربية) ،ومن منطقة وادي كعام كلية اللغات ،إضافة الى ست
مراكز بحثية وهي مركز اللغات ،ومركز شجرة الزيتون ،ومركز الدراسات الرومانية ،ومركز تقنية املعلومات ،ومركز
البحوث واإلستشارات ،ومركز ريادة األعمال.
اكتسبت هذه الرقعة الجغرافية أهميتها االقتصادية واالجتماعية والعلمية والسياحية بسبب موقعها
الجغرافي املتميز ،حيث تحتضن أكبر املدن األثرية الليبية (لبدة الكبرى) ،ويحترف أغلب سكانها مهنة الزراعة
والتجارة ،الى جانب القيام باألنشطة الصناعية ،حيث يوجد بها مصانع أسمنت ،ومصنع اللدائن ومطاحن الغالل،
ومصانع بعض املواد الغذائية.
لقد كان لهذه املنطقة دور بارز أبان الجهاد والتصدي للغزاة الطليان ،فقاوم أبناؤها األعداء وخاضوا عدة
معارك نذكر منها موقعة املرقب الشهيرة في  23أكتوبر سنة (1911م) ،والتي تعتبر من أكبر املعارك التي خاضها
األجداد ضد االحتالل االيطالي .وتخليدا لشهداء هذه املعركة فقد تم تسمية جامعتنا بها ليصبح اسمها جامعة املرقب
حسب القرار رقم  7سنة (.)2001
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المخطط التنظيمي للجامعة

كليات الجامعة
الكليات

مقرها

الكليات

مقرها

الهندسة

الخمس

اآلداب

الخمس

العلوم

الخمس

التربية

الخمس

االقتصاد

الخمس

العلوم الشرعية

الخمس

الهندسة

القره بوللي

اللغات

الخمس

تقنية املعلومات

الخمس

اآلثار والسياحة

الخمس

اآلداب والعلوم

مسالتة

القانون

الخمس

اآلداب والعلوم

قصر األخيار

التربية البدنية

الخمس

االقتصاد والتجارة

القره بوللي

التربية

مسالتة

الطب البشري

الخمس

الصيدلة

الخمس

العلوم الصحية

الخمس

طب وجراحة الفم واألسنان

الخمس

التقنية الطبية

مسالتة

التربية

القره بوللي
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الدراسات العليا بالجامعة
الدراسات العليا

مقرها

الدراسات العليا

مقرها

قسم التاريخ

اآلداب والعلوم قصر األخيار

قسم الجغرافيا

اآلداب الخمس

قسم التاريخ

اآلداب الخمس

قسم األحياء

العلوم الخمس

قسم اللغة العربية وآدابها

اآلداب الخمس

قسم الكيمياء

العلوم الخمس

قسم هندسة الحاسوب

الهندسة الخمس

قسم الرياضيات

العلوم الخمس

قسم هندسة االتصاالت

الهندسة الخمس

قسم االقتصاد

االقتصاد الخمس

قسم هندسة تحكم

الهندسة الخمس

قسم الفلسفة

اآلداب الخمس

قسم الهندسة الكيميائية

الهندسة الخمس

الدراسات اللغوية

التربية الخمس

قسم هندسة املساحة

الهندسة الخمس

الدراسات االدبية

التربية الخمس

قسم هندسة املياه والبيئة

الهندسة الخمس

قسم الدراسات االسالمية

اآلداب الخمس
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إحصائيات عامة عن الجامعة
 .1عدد الطالب بالمرحلة الجامعية
النوع
ذكور

العدد
6991

49.40

إناث

7160

50.60

املجموع

14151

100

%

 .2عدد المعيدين بكليات الجامعة
النوع
ذكور

العدد
398

37

إناث

648

63

املجموع

1082

100

%

 .3عدد الطالب بالدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة
العدد

الكلية
كلية الهندسة الخمس

ذكور
200

إناث
13

اجملموع
213

كلية االقتصاد الخمس

14

6

20

كلية العلوم الخمس

17

50

67

كلية اآلداب الخمس

160

140

300

كلية اآلداب والعلوم قصر األخيار

7

15

22

كلية التربية الخمس

25

30

55

اإلجمالي

423

254

677
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 .4عدد أعضاء هيأة التدريس حسب الكليات والدرجات العلمية
الكلية

م

محاضر مساعد محاضر

أستاذ
مساعد

أستاذ مشارك أستاذ

المجموع
حسب
الكلية
19

 1القانون

8

5

3

3

0

 2اللغات

20

3

1

0

0

24

 3الصيدلة

12

14

4

0

1

31

 4اآلثاروالسياحة

8

8

8

2

0

26

 5اآلداب

54

72

43

22

19

210

 6التربية البدنية

18

8

8

2

0

36

 7التربية الخمس

73

75

38

11

3

200

 8التربية مسالتة

2

1

0

0

0

3

 9التقنية الطبية

25

18

4

0

0

47

 10العلوم

60

62

41

13

5

181

 11الطب البشري

12

4

1

1

0

18

 12العلوم الصحية

60

62

41

13

5

181

 13علوم الشريعة

16

2

4

2

1

25

 14مركزاللغات

0

3

0

1

0

4

 15الهندسة الخمس

69

85

49

18

10

231

 16تقنية اْلعلومات

4

4

2

0

0

10

 17التربية القره بوللي

2

0

0

0

0

2

 18الهندسة القره بوللي

24

22

8

3

8

65

 19اآلداب والعلوم مسالتة

47

76

20

16

2

161

 20اآلداب والعلوم قصراألخيار

63

66

12

2

3

146

 21االقتصاد

39

71

46

9

0

165

 22طب وجراحة الفم واألسنان

4

1

1

0

0

6

 23االقتصاد والتجارة القره بوللي

20

7

6

2

0

35

640

669

340

120

57

1826

المجموع حسب الدرجات
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اجلزء الثاني
اإلطار العام إلعداد الخطة اإلستراتيجية للجامعة
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تمهيد
إذا كان التخطيط هو قلب العملية اإلدارية باملنظمة ،فإن التخطيط االستراتيجي هو االتجاه املستقبلي
للمنظمة ،وبيان غاياتها على املدى البعيد ،وعلى توقع أي تغيير محتمل في ضوء العوامل واملتغيرات البيئية داخليا
وخارجيا ،واختيار االستراتيجيات الالزمة للتعامل مع هذا التغيير ،ثم تنفيذ اإلستراتيجية وتقويمها .وأثبتت الدراسة
التي قام بها كل من شوافلر ،وبازل ،وهيتي ) (Schoiffler, Buzzell, and Heany, 1974على  57منظمة
كبيرة الحجم أن املنظمات التي أخذت بمفهوم التخطيط اإلستراتيجي قد فاقت تلك التي لم تأخذ به.
إن وضع خطة استراتيجية خمسية لجامعة املرقب ،يعتبر من أولويات الجامعة ،حيث أنه من خالل هذه الخطة
يمكنها تحديد توضيح رؤيتها وغاياتها وأهدافها اإلستراتيجية ،وأن ترسم الخطوط العريضة للوصول إلى تلك األهداف،
وهذا ما يؤثر إيجابا على وضعها التنافس ي ،ويميزها عن غيرها من الجامعات ويجعلها قابلة للتطور والتحسين الدوري
املستمر.
تتضمن الخطة اإلستراتيجية للجامعة الجوانب اْلهمة التالية:
▪ تحديد رؤية الجامعة من خالل التطلعات املستقبلية للجامعة وربطها بالخيارات املتاحة بغرض تحسين
وضعها التنافس ي ،وبما يسهم في تحقيق التنمية املستدامة.
▪ دراسة و اقعها :وبالتالي تحديد الغايات واألهداف اإلستراتيجية ،ومن ثم وضع الخطط والبرامج لتنفيذها.
▪ التحليل البيئي ) :(SWOTبمراجعة وتحليل الظروف الداخلية والخارجية الجامعة (نقاط القوة والضعف،
الفرص والتهديدات) ثم تحديد الغايات واألهداف اإلستراتيجية واألنشطة ،ثم تحليل الفجوة للتعرف على
الفرق بين الوضع الحالي للجامعة (ناتج عن تحليل البيئة الداخلية والخارجية)" ،أين نحن اآلن" ،والوضع
األمثل املرغوب "أين نريد أن نكون" ،ويمكن تحليل الفجوة بين املؤسسة "الحالية" ونظيراتها من الجامعات
املرموقة.
من أجل تحقيق ذلك ،تم االعتماد على أدوات جمع البيانات ،لتحديد اإلحتياجات واألولويات ،وتقوية عناصر
القوة وضمان استمراريتها ،وتالفي عناصر الضعف ،والبحث عن وسائل ملعالجتها ،واالستفادة من الفرص الخارجية
املتاحة ،ووضع خطط ملواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التقدم للجامعة ،ولقد تم التركيز على األدوات واألساليب
التالية لتجميع البيانات:
 .2املقابالت الشخصية.
 .1جلسات العصف الذهني.
 .5فحص املستندات والوثائق.
 .4املالحظة.
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 .3االستبانات.

باإلضافة إلى تنظيم حلقات نقاش بين فريق العمل ،ومنسقي الجودة بالكليات من خالل عقد العديد من
االجتماعات ،ودراسة مقترحات وخطط الكليات اإلستراتيجية بشأن العملية التعليمية ،وكيفية الوصول إلى تحقيق
جودة املنظومة التعليمية ،وطرح العديد من الخيارات والتصورات املهمة إلعداد الخطة اإلستراتيجية للجامعة
ومتابعة تنفيذها وتقييمها بشكل دوري ومستمر.
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خطوات إعداد الخطة اإلستراتيجية

التحليل البيئي بأسلوب )(SWOT
تعود فكرة تحليل سوات (SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)،إلى عام 1975م
وتقديم فيليب سايلزني ( )Philip Sielzniأطروحته ،ثم طورت هذه الفكرة الحقا من قبل مجموعة من أساتذة اإلدارة
العامة من مدرسة هارفارد لألعمال ) ،(Harvardوال سيما ليرند واندريوس ( ،)Learned and Andrewsثم جاء ألبرت
همفري ومساعدوه ( )Albert Humphreyمن جامعة ستانفورد ( ،)Stanfordوتبنى التحليل البيئي الرباعي املعروف
بتحليل سوات ( ،(SWOT Analysisمن خالل إجراء العديد من البحوث في عقد الستينات والسبعينات مستخدما
بيانات عن  500شركة ،وأصبحت هذه الطريقة من أهم وسائل دراسة البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة من أجل
تفادي أسباب فشل عملية التخطيط.
وتأسيسا على ما تقدم ،تعتبر جامعة املرقب من املنظمات التي يؤثر على عملها كل من البيئة الداخلية
والبيئة الخارجية ،وأنه قبل البدء في صياغة اإلستراتيجية ،قام فريق الخطة بالتحليل االستراتيجي الرباعي للقوى
البيئية املحيطة بالجامعة ،ويعتمد التحليل الرباعي ( )SWOTعلى دراسة كل من:
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أوال-البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف):
▪ نقاط القوة ( :)Strengthsتتمثل عناصر القوة في الجامعة بكفاءة التنظيم والقدرة على الحركة وتحقيق أفضل
اإلنجازات.
▪ نقاط الضعف ( :)Weaknessesتعني ضعف القدرة على صنع القرار املناسب في ضوء تحليل إمكانيات وموارد
الجامعة.
ثانيا-البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات):
▪ الفرص ( :)Opportunitiesهي وقائع موجودة في مكان معين خالل فترة زمنية محددة ،والتي تحقق فوائد مادية،
وغير مادية للجامعة إذا تم استثمارها على الوجه الصحيح.
▪ التهديدات ( :)Threatsهي األحداث املحتملة واملعقولة التي إذا ما ظهرت تسبب ضرر حقيقي للجامعة.
عليه فقد قام فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية بالجامعة بالتعاون مع عمداء الكليات وإدارات وأقسام
ومكاتب الجامعة املختلفة بإجراء تحليل بيئي باالعتماد على أدوات جمع البيانات من مقابالت واستبانات ،والذي
تضمن بالتفصيل نقاط القوة والضعف للبيئة الداخلية ،ونقاط الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية ،والتي تكون
أساسا لوضع الخطة اإلستراتيجية الواضحة للجامعة التي من شأنها تعزيز نقاط القوة ،واستغالل الفرص املتاحة
من أجل الرقي بالجامعة ،مع محاولة تجنب مواطن الضعف ،واتخاذ االحتياطات الالزمة لتالفي أي تهديد محتمل.
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أوال .البيئة الداخلية :أظهرت نتائج تحليل البيئة الداخلية للجامعة أنه يوجد مجموعة من نقاط القوة التي يجب
االهتمام بها واالستفادة منها في النهوض بالجامعة ،كما بينت النتائج بعض نواحي الضعف والقصور التي تعوق وتؤثر
في عمل الجامعة نحو الوصول إلى تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

نقاط القوة Strength
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

نقاط الضعف Weakness

وجود رؤية ورسالة وأهداف للجامعة.
وجود اهتمام من الجامعة بالبرامج األكاديمية ومخرجاتها.
وجود عدد كبير من الطالب الدراسين بالجامعة.
تتعامل الجامعة مع أطراف عديدة ولديها اتفاقيات داخلية
وخارجية تحتاج إلى التفعيل.
وجود اهتمام باإلبداع واالبتكار في البحث العلمى
تبنى إدارة الجامعة لفكر الجودة الشاملة والحرص على تطبيق
أسس ومبادئ الجودة في الكليات.
توفر عدد من أعضاء هيأة التدريس على درجة عالية من الكفاءة
العلمية واألكاديمية يحملون مؤهالت من جامعات دولية
مرموقة في مختلف التخصصات.
وجود الجامعة في موقع جغرافي ممتاز بشكل يتوسط العديد من
البلديات ،تمتد من القره بوللي غربا إلى وادي كعام شرقا،
وترهونة جنوبا.
دعم وتبني اإلدارة العليا لألفكار التطويرية.
تنظيم العديد من ورش العمل واملؤتمرات التي تخدم كافة
أطراف املجتمع.
التوجه نحو تحديث املقررات الدراسية والبرامج التعليمية.
وجود عدد اثنتي عشرة مجلة علمية محكمة تصدر عن مؤسسات
الجامعة.
وجود برامج للدراسات العليا في العديد من التخصصات بكليات
الجامعة.
التوجه نحو استخدام تكنولوجيا املعلومات في التعليم.
وجود موقع إلكتروني للجامعة على شبكة االنترنت تعمل
على تطويره بشكل دوري ومستمر.
يمثـل الوصول لتحقيق أهداف التنميـة املسـتدامة نقطة ارتكاز
الجامعـة وتطويـر الشـراكات مـع املجتمـع.
التركيز على إعداد الخطة اإلستراتيجية لكل كليات الجامعة.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
تقع الجامعة ضمن أهم املناطق السياحية في مقدمتها مدينة ▪
لبدة األثرية ما يدعم استقطابها الكثير من الطالب.
▪
▪
▪
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البنية التحتية للجامعة غير مناسبة (ال يوجد مركب جامعي ،وال
وجود ملكتبة حديثة ،ضعف البنية التحتية اإللكترونية).
نقص برامج التأهيل والتطوير ألعضاء هيأه التدريس واملوظفين.
تكرار العديد من الكليات واألقسام بمختلف التخصصات.
ضعف التواصل مع القطاع الخاص لتسويق البرامج واألنشطة
البحثية الخاصة بالجامعة.
النقص الشديد في املعامل واملختبرات العلمية ومستلزمات
التشغيل بأقسام الكليات بالجامعة.
قصور املوارد املالية والتجهيزات اإللكترونية املخصصة للجامعة.
ضعف دعم البحث العلمي وربطه بمتطلبات املجتمع
واحتياجات سوق العمل.
ضعف استخدام التقنية في املنظومة التعليمية واإلدارية.
آلية التقييم غير مالئمة ألداء أعضاء هيأة التدريس وتحتاج
للتطوير بإدارة أعضاء هيأة التدريس بالجامعة.
غياب الضوابط وتجاهل وضع دليل لإلجراءات األكاديمية
بالشؤون العلمية للجامعة.
تأخر حصول كليات الجامعة على االعتماد املؤسس ي والبرامجي
حتى تاريخه مما يؤثر على القدرة التنافسية للجامعة.
املوارد املالية املتاحة في الوقت الحالي ال تكفي لتحقيق رسالة
الجامعة كاملة وغايتها وأهدافها اإلستراتيجية.
ال يوجد رابط بين بعض املخرجات وسوق العمل.
قلة املراجع الحديثة باملكتبة املركزية وغياب املكتبة اإللكترونية
بمكتبات الكليات واملكتبة املركزية.
القصور في طباعة الكتب وغياب االشتراك في الدوريات واملكتبات
االلكترونية العاملية.
القصور في عقد اتفاقيات تعاون مع املؤسسات واملراكز البحثية
بالداخل.
القصور في متابعة استكمال املشاريع البحثية بالجامعة.
غياب تفعيل جل املراكز البحثية بالجامعة واالستفادة منها
وتطويرها.
ضعف معظم البحوث العلمية في املجالت العلمية التي تصدر
عن كليات الجامعة ،وغياب املتابعة والتقويم الدوري لها.
غياب اآللية الواضحة عند اختيار القيادات.
غياب اآللية الواضحة عند اتخاذ القرارات اإلستراتيجية وتجاهل
إشراك جميع املستفيدين في صنع القرار.

ثانيا البيئة الخارجية :في ظل التغيرات الراهنة محليا وإقليميا وعامليا ،أظهرت نتائج التحليل أن الجامعة أمامها
العديد من الفرص املتاحة والتي يمكن االستفادة منها في تحقيق ميزة تنافسية للجامعة وتحقيق غايتها وأهدافها
اإلستراتيجية ،وعلى الوجه اآلخر هناك مجموعة من التهديدات املحتملة والتي ال تستطيع الجامعة التحكم فيها وتتأثر
بها.
الفرص Opportunities
▪
▪

التهديدات Threats

الموقع الجغرافي المتميز للجامعة.

▪

تزايد أعداد الطالب من المناطق والمدن األخرى الراغبين ▪
في االلتحاق بالجامعة.

▪

▪

التأخر في استيفاء متطلبات ومعايير الجودة.
البيروقراطية وقيود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل

تطور ونمو مؤسسات المجتمع المدني التي تحتاج

الجامعات.

للخبرات المقدمة من الجامعة للمساعدة في حل مشاكل ▪

صدور ضوابط وقيود صارمة الستيفاء متطلبات ومعايير

وجود فرص متاحة لعقد مشاركات وتبادل الخبرات مع ▪

االفتقار لخطط اإلصالح من و ازرة التعليم العالي والبحث

الجامعات بالداخل والخارج.

العلمي.

المجتمع والمساهمة في برامج التنمية المستدامة.
▪

المنافسة الشديدة مع الجامعات المحلية والدولية.

الجودة كما هو الحال في العلوم الطبية.

▪

تشجيع الدولة المستمر لتطوير التعليم العالي والجامعات ▪

االفتقار لألساتذة ذوي الخبرة والتخصصات الدقيقة منذ

▪

وجود القبول من المجتمع للجامعات العامة ورفض نظام ▪

عزوف العديد من المبتعثين الموفدين للدراسة بالخارج

الجامعات الخاصة من ناحية الجودة وارتفاع تكلفة التعليم

عن العودة إلى البالد.

التابعة له.

بها.
▪
▪

▪

زيادة اإلقبال على التسجيل في الدراسات العليا.

▪

العامة التي تسود في البالد.

▪

تطور ونمو المجتمعات المحلية تمثل مجاال مهما الحتواء
مخرجات الجامعة المتميزة بالكفاءات والمهارات.

توجه الطالب إلى تخصصات معينة دون غيرها بسبب
ضعف التوجيه والتوعية الصحيحة من المدارس والثقافة

تزايد احتياجات المجتمع للعديد من التخصصات في

التعليم العالي.

فترة طويلة.

تأثير المجتمع والبيئة المحيطة على المؤسسات الجامعية
والعكس صحيح

▪

قلة فرص العمل المتاحة بمختلف التخصصات لخريجي

▪

التوجه نحو الريادة واالبتكار وحاجة المجتمع المحلي لها.

الجامعة بالمنطقة.

▪

مؤخر للتطوير من الجامعات الليبية ▪
ا
تزايد الدعم المستمر

التقلبات السياسية واالقتصادية للدولة واحتمالية انكماش

من االتحاد األوربي واألفريقي وغيرها.

الموازنات العامة.
▪
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التطور التكنولوجي المتسارع.

تحديد االتجاهات (المقارنات والوثائق المرجعية األساسية للخطة):
تم االطالع على عدد من الخطط اإلستراتيجية لبعض الجامعات املحلية واإلقليمية والعاملية لالستفادة من
تجارب تلك الجامعات في صياغة خططها ،مثل  :جامعة بنغازي ،وجامعة سبها بليبيا ،وجامعة طنطا ،وجامعة بنها
بمصر ،وجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  ،وجامعة امللك عبد العزيز باململكة العربية السعودية ،وجامعة قطر
بدولة قطر ،وجامعة تبوك باألردن ،جامعة هانوي ( (HANOIبفيتنام ،وجامعة أوتاوا ( ،(Ottawaوجامعة سانت تيان
 ، Université Sainte-Anneوجامعة كبيك ( ،(Québecوجامعة مونتريال  Université de Montréalبكندا ،وجامعة
السوربون ( ،(Sorbonneوجامعة باريس  ،(Paris 10( 10وجامعة ستراسبورغ ( )Université de Strasbourgبفرنسا،
وجامعة جنيف بسويسرا .وكذلك االطالع على بعض الوثائق املهمة كقانون التعليم رقم ( )18لسنة 2010م ،والالئحة
رقم ( )501لسنة 2010م بشأن تنظيم الجامعات ،ومعايير االعتماد املؤسس ي والبرامجي ملؤسسات التعليم العالي.
األطراف أصحاب المصلحة في الخطة اإلستراتيجية:
يعتبر تحديد األطراف أصحاب املصلحة من العوامل املهمة لضمان فاعلية الخطة اإلستراتيجية ،حيث إن
مقابلة واحتياجات وتوقعات تلك األطراف من أولى الضمانات التي توضح مدى واقعية الخطة املقترحة في االهتمام
بالجودة والتميز في العملية التعليمية والبحثية ،ومدى املساهمات التي تقدمها الجامعة لخدمة املجتمع والبيئة
املحيطة ،ويمكن تحديد األطراف أصحاب املصلحة على النحو التالي:
▪ وزارة التعليم العالي والبحث العالي.
▪ الجامعات والكليات واملراكز البحثية.
▪ املدارس والطالب وأولياء األمور.
▪ املؤسسات العامة والخاصة والجهات الحكومية بمختلف أنواعها.
▪ املجتمع بمختلف شرائحه.
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اجلزء الثالث
الخطة اإلستراتيجية لجامعة المرقب
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تمهيد
في ضوء التغيرات التي طرأت على مجتمع الجامعة وتبني الجامعة لسياسات التطوير املستمر بهدف الوصول إلى
تحقيق نظم الجودة ،أصبح من املهم مراجعة الجامعة لرؤيتها ورسالتها املعتمدة سابقا ،حيث قام فريق الخطة املكلف بتحديث
الرؤية والرسالة وصياغة استراتيجية الجامعة باستيفاء اإلجراءات الالزمة لذلك ،تم دراسة أنموذج الرؤية والرسالة السابق
من خالل عقد العديد من جلسات العصف الذهنى وانتهت بتحليل مضمون الرؤية والرسالة السابقة ،إضافة إلى تصميم
استبانة وتوزيعها على الجهات املستفيدة .يليها تم جمع االستبيانات وتحليلها وعرضها على الفريق للمناقشة واالعتماد ،وقد
جاءت رؤية ورسالة الجامعة على النحو التالي:
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الرؤية

Vision

أن تصبح جامعة املرقب أنموذجا رائدا ومتميزا في التعليم والبحث العلمي ،والخيار املفضل لطلبة العلم ،وأن تلعب

دورا مشتركا مع صانعي القرار في الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
الرسالة Mission

تقديم برامج أكاديمية متميزة ذات جودة عالية في التعليم الجامعي والدراسات العليا للعديد من التخصصات في ضوء
متطلبات خطط التنمية ،وإعداد خريجين أكفاء قادرين على املساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم .كما تتعهد الجامعة
بتوفير مقومات اإلبداع في مختلف مجاالت البحث العلمي ،وتشجيع األفكار الريادية ونشر ثقافة املعرفة ومتطلبات التنمية
املستدامة ،واملساهمة في إيجاد الحلول للمشكالت في املجتمع.
القيم

Values

تمثـل قيـم الجامعـة اإلطار املنظـم لعالقاتها الداخليـة والخارجية ،وتعمل على أال تتنازل عنها أبدا وهي:
التميز والريادة -الجودة -النزاهة والشفافية -االحترام املتبادل-التسامح والتواضع-التنوع -املعرفة واالبتكار-العمل بروح
الفريق (التعاون)-الحرية األكاديمية -حسن اختيار القيادات-املسئولة االجتماعية.
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الغايات واألهداف اإلستراتيجية لجامعة المرقب
األهداف اإلستراتيجية Strategic Objectives

الغايات Goals

 1.1استكمال متطلبات االعتماد األكاديمي.
.1

توفير بيئة تعليمية
تنافسية عالية الجودة.

 2.1استحداث وتطوير البرامج التعليمية واْلناهج وأساليب التعليم والتقييم وفقا ْلعايير الجودة.
 3.1تقديم خدمات معرفية وتعليمية عالية الجودة وتطوير طرق التدريس ونظم التقويم الحديثة.
 4.1رفع وتنمية القدرات التنافسية للطالب والخريجين.
 1.2تحسين األداء اْلؤسس ي للجامعة من خالل تبني اْلمارسات الجيدة للحوكمة.
 2.2تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية اْلعلومات بالجامعة.

.2

تعزيز البناء اْلؤسس ي

 3.2رفع القدرات اإلدارية والقيادية بالجامعة.

وصوال للتميز.

 4.2دعم وتطوير قدرات أعضاء هيأة التدريس بشكل دوري.
 5.2تطوير اْلنظومة اإلدارية إلكترونيا (اإلنترانت).
 6.2استحداث وتطوير مباني الجامعة.
 1.3توفير البنية التحتية والدعم اْلالي الالزمين إلجراء البحوث وربطها بخطط التنمية.
 2.3دعم إنشاء وتطوير اْلراكز البحثية اْلتخصصة في مختلف املجاالت.

.3

تطوير منظومة البحث

 3.3دعم وتحفيز أعضاء هيأة التدريس والباحثين بالجامعة في مجال البحث العلمي والنشر وتطويرهم من أجل توسيع نطاق

العلمي ودعم اإلبداع

القدرات البحثية وتحقيق التميز البحثي.

واالبتكار واالرتقاء

 4.3تعزيز وتوثيق العالقات والتواصل مع اْلنظمات العامة والخاصة بمختلف أنواعها.

باْلعرفة.

 5.3توسيع برامج الدراسات العليا وتعزيزها والتحسين من نوعيتها.
 6.3تعزيز ضوابط االلتزام بأخالقيات البحث العلمي.
 7.3تحديث اللوائح والضوابط اْلنظمة للبحث العلمي بالجامعة.
 1.4تقديم برامج تدريبية تلبي احتياجات املجتمع وتطلعاته.
 2.4استحداث وتطوير حديقة اْلعرفة واستخدام نظام معلوماتي إلكتروني لقطاع خدمة املجتمع.
 3.4دعم وتعزيز الجوانب اإلستراتيجية اْلهمة التي تلبي احتياجات املجتمع اآلتية:

.4

تعزيز اْلسئولية
والشراكة املجتمعية
لتحقيق التنمية
اْلستدامة.

 1.3.4تعزيز دور الجامعة في تحديد احتياجات املجتمع.
 2.3.4تطوير دور الجامعة لتصبح بيت خبرة في تقديم الخدمات االستشارية للمجتمع.
 3.3.4تعزيز تفاعل الجامعة مع املجتمع من خالل توجيه الباحثين (الطالب وأعضاء هيأة التدريس) لدراسة اْلشاكل املختلفة
التي تواجه املجتمع.
 4.3.4تعزيز الشراكات بالداخل والخارج ،لتكون الجامعة حافزا للتنمية االجتماعية واالقتصادية اْلستدامة في ليبيا.
 5.3.4توجه الجامعة نحو نشر ثقافة الوعي البيئي وتحقيق التنمية اْلستدامة في املجتمع.
 6.3.4مد جسورالتواصل الفعال مع منظمات املجتمع اْلدني من خالل عقد اللقاءات وورش العمل ذات العالقة بقضايا املجتمع.
 7.3.4تحسين صورة الجامعة وتقديم خدمات للمجتمع.
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اجلزء الرابع
الجدول واإلطار الزمنى للخطة اإلستراتيجية لجامعة المرقب
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جدول اإلطارالزمني للخطة االستراتيجية لجامعة اْلرقب
الغايات

األهداف اإلستراتيجية

 عقد ورش عمل وحلقات 1.1 .1دعم كليات
الجامعة في وضع خطط نقاش عن آليات ومتطلبات
الجودة.
إستراتيجية علمية.
 2.1 .1وضع خطة
 القيام بدراسات ميدانيةالجودة
إلدارة
إستراتيجية
علمية وعرض نتائجها على
لالعتماد
للتقدم
بالجامعة
مجلس الجامعة.
اْلؤسس ي والبرامجي للمركز
الوطني لضمان جودة.

 3.1 .1دعم كليات
الجامعة الستكمال
متطلبات الجودة
بنوعيها.
الغاية األولى :توفير
بيئة تعليمية
تنافسية عالية
الجودة.

1,000,000مليون د.ل

 1.2.1تطوير
استراتيجيات التعليم
التعلم.
 2.2.1تطويرالبرامج
األكاديمية القائمة لرفع
كفاءة الخريجين وربطها
بخطط التنمية.
 3.2.1تطويرومواءمة
البرامج األكاديمية
 2.1استحداث وتطوير
البرامج التعليمية واْلناهج ْلتطلبات السوق.
وأساليب التعليم والتقييم  4.2.1التوسع في برامج
التعليم عن بعد وبرامج
وفقا ْلعاييرالجودة.
التدريب في مكان العمل.

 تحديث وتطويرالقاعاتواْلعامل واْلدرجات.
 تصميم البرامج وفق متطلباتالسوق.
 دراسة استحداث تخصصاتجديدة تخدم املجتمع كما ونوعا.
 توفيرالدورات التدريبيةاْلتخصصة للطلبة.
 توفيرالبنية التحتيةالتكنولوجية الالزمة.
 دعم اْلكتبة اْلركزية بالبرامجاإللكترونية التخصصية التي
تخدم البحوث الطالبية وتدريبهم
عليها.

 وجود تحديث للمناهجالدراسية.
 وجود ملف بمحتوياتلكل مقرر اإللكتروني.
 التدريب الفعلي(التدريب اْليداني) للطلبة
في اْلصانع والورش
واْلعامل بمؤسسات سوق
العمل.
 استحداث تخصصاتجديدة طبقا الحتياجات
سوق العمل.
 توفيرالخدماتاإللكترونية.

 900,000تسعمائة ألف د.ل

 1.1استكمال
متطلبات االعتماد
األكاديمي.

البرامج (اْلبادرات)

األنشطة

مؤشرات
النجاح
 وجود خطة معتمدةومعلنة.
 وجود وثائق االعتمادللكليات.
 وجود تقارير الستيفاءعدد من الكليات ْلعايير
االعتماد.
 التزام أعضاء هيأةالتدريس ببرامج الجودة.
 اْلتابعة والتقييمبشكل دوري ومستمر.

التمويل
(تقديرا)

اإلطارالزمني للتنفيذ
2026 2025 2024 2023 2022

*

*

*

*

الجهة اْلسئولة
 وكيل الجامعةللشؤون العلمية.
 مكتب ضمانالجودة وتقييم
األداء بالجامعة.
 عمداء الكليات. رؤساء أقسامالجودة بالكليات.

 رئيس الجامعة. وكيل الجامعةللشؤون العلمية.
 مكتب ضمانالجودة وتقييم
األداء بالجامعة.
 عمداء الكليات. رؤساء األقسامالعلمية بالكليات.
 رؤساء األقسامالجودة بالكليات.
أعضاء هيأة التدريس
بالجامعة.

 -أصحاب اْلصلحة.
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جدول اإلطارالزمني للخطة االستراتيجية لجامعة اْلرقب

الغاية األولى :توفير
بيئة تعليمية
تنافسية عالية
الجودة.

*

 2,000,000مليونان د.ل
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1,500,000مليون وخمسمائة ألف د.ل

الغايات

مؤشرات
األنشطة
البرامج (اْلبادرات)
األهداف اإلستراتيجية
النجاح
 تدريب أعضاء هيأة التدريس  -استخدام أعضاء هيأة 1.3.1دعم وتعزيز
على األنماط غيرالتقليدية في التدريس األنماط غير
مصادراْلعرفة.
التقليدية في التعليم
 2.3.1تطوير سياسات التعليم والتعلم
والتعلم.
 االهتمام بإدارة اْلعرفة.التعليم والتعلم.
 3.1تقديم خدمات
معرفية وتعليمية عالية  3.3.1تحديث الخدمات  -االستمرارفي تصميم اْلقررات  -عمل الكليات بالتعليم
اإللكتروني.
الجودة وتطوير طرق
اْلكتبية ومصادرالتعلم .اإللكترونية الالزمة.
 وجود ملف بمحتوياتالتقويم
التدريس ونظم
 4.3.1استكمال تطبيق  -عقد ورش عمل عن أساليب لكل مقرراإللكتروني.
الحديثة.
التقويم ومعاييراالمتحانات.
النظام اإللكتروني.
 تفعيل بنظاماالمتحانات املحوسب.
 5.3.1تطويرنظم
التقويم واالمتحانات
وميكنتها.
 تحقيق أداء أفضل من 1.4.1توفيربيئة امنة ورفع  -دورات تدريبية للمدربين
اْلستهدفين بالتدريب سنويا.
مهارات الطالب طبقا
واْلتدربين بشكل دوري.
 عقد العديد من الجلساتْلتطلبات سوق العمل.
 تشكيل لجنة ْلتابعة أنشطةالطالبية ْلناقشة العملية
وأعمال الطالب ،ووضع
 2.4.1عمل أنموذج
التعليمية واالستماع
ْلقترحاتهم وتدوينها.
محاكاة لنشاط طالبي بكل قواعد ولوائح تنظيمية.
 وجود وحدات تسويق عقد اتفاقيات تعاون بينالكليات.
الخريجين في الكليات
 3.4.1إنشاء وحدة لربط الجامعة مع القطاع العام
والجامعة.
 4.1رفع وتنمية القدرات الطالب الخريجين بسوق والخاص.
 تنفيذ برامج تدريبية فيبرامج
على
الطالب
 تدريبريادة األعمال.
العمل.
التنافسية للطالب
 رفع كفاءة الطالبريادة األعمال.
 4.4.1االستمرارفي دعم
والخريجين.
والخريجين ذوي االحتياجات
إبداعات الطالب من
 وضع خطة لدراسةالخاصة.
خالل مركزريادة األعمال .احتياجات الطالب ذوي
 زيادة أعداد الطالب في 5.4.1برامج تأهيل لذوي االحتياجات الخاصة.
اْلشاركة باألنشطة
االحتياجات الخاصة.
 دعم وتشجيع الطالب فيواْلشروعات الطالبية.
اْلشروعات التي تزيد من
مهارتهم.
 -إعداد قادة اْلستقبل.

التمويل
(تقديرا)

اإلطارالزمني للتنفيذ
2026 2025 2024 2023 2022

*

*

*

*

*

الجهة اْلسئولة
 وكيل الجامعةللشؤون العلمية.
 مكتب ضمانالجودة وتقييم
األداء بالجامعة.
 عمداء الكليات. رؤساء أقسامالجودة بالكليات.
 إدارة شؤونأعضاء هيأة
التدريس.
 وكيل الجامعةللشؤون العلمية.
 مكتب ضمانالجودة وتقييم
األداء بالجامعة.
 عمداء الكليات. رؤساء األقسامالعلمية بالكليات.
 أعضاء هيئةالتدريس.
 أصحاباْلصلحة.

جدول اإلطارالزمني للخطة االستراتيجية لجامعة اْلرقب
الغايات

األهداف اإلستراتيجية

الغاية الثانية :تعزيز
البناء املؤسس ي وصوال
للتميز.

 1.2.2التطبيق الشامل
للتعامالت اإللكترونية.
 2.2.2مكتبات رقمية
بالجامعة.
 3.2.2نظام معلوماتي
يساعد على دعم
واتخاذ القرار.
 4.2.2رفع كفاءة شبكة
اْلعلومات بالجامعة.
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 3,000,000ثالثة مليون د.ل

 2.2تعزيز أنظمة
االتصاالت وتقنية
اْلعلومات بالجامعة.

 1.1.2تطوير املنظومة
اإلدارية.
 2.1.2ترسيخ ثقافة
الجودة وإدارتها.
 3.1.2تعزيز تطبيق نظام
الحوكمة الرشيدة.
 4.1.2تفعيل منظومة
التخطيط االستراتيجي
وإدارة املخاطر.

 1,000,000مليون د.ل

 1.2تحسين األداء
املؤسس ي للجامعة من
خالل تبني املمارسات
الجيدة للحوكمة.

البرامج (اْلبادرات)

مؤشرات
األنشطة
النجاح
 تحديث الهياكل دعم استكمال تطويرالهياكل التنظيمية وتوصيف التنظيمية وتوصيف
الوظائف بشكل كامل
اْلهام الوظيفية.
للوظائف.
عمل
ورش
 حلقات نقاش، عقد حلقات نقاش،لتوطين سياسة الجــودة  ISOورش عمل لتوطين
وتطبيق نظام الجودة. 9011
وتطبيق نظام الجودة
 إقامة ورش عمل توعويةبالجامعة.
عن نظام الحوكمة.
 تنفيذ برامج تدريبيةالخطة
 متابعة تنفيذعن الحوكمة.
اْلشاريع
وإدارة
،
اإلستراتيجية
 االنتهاء من متابعةواملخاطر.
تنفيذ اإلستراتيجية
وإدارة اْلشاريع وتالفي
املخاطر اْلتوقعة.
 وجود نظام إلكتروني دعم استكمال نظم اإلدارةمتكامل بالجامعة.
اإللكترونية بالجامعة.
 إعداد قاعدة بيانات شاملة - .وجود نظم ميكنة االستمرارفي تصميم اْلقررات اْلكتبات وتفعيلاستخدامها.
اإللكترونية الالزمة.
 االستمرارفي استكمال الربط  -تصميم نظماْلعلومات وقواعد
الشبكي للكليات وإدارة
البيانات على مستوى
الجامعة.
الوحدات والكليات
 تصميم نماذج إلكترونيةوالجامعة.
 وجود ألية للمتابعةلتقييم األداء.
والتقييم إلكترونيا.

التمويل
(تقديرا)

اإلطارالزمني للتنفيذ
2026 2025 2024 2023 2022

الجهة اْلسئولة
 وكيل الجامعة.للشؤون العلمية.
 عمداء الكليات. -مكتب اْلتابعة.

*

*

*

*

*

*

*

 رئيس الجامعة. مركز اْلعلوماتوالتوثيق
بالجامعة.
 إدارة اْلكتبات. -عمداء الكليات.

جدول اإلطارالزمني للخطة االستراتيجية لجامعة اْلرقب
الغايات

األهداف اإلستراتيجية

لغاية الثانية :تعزيز
البناء املؤسس ي وصوال
للتميز.

 1.4.2برامج لتنمية
قدرات أعضاء هيأة
التدريس.
 2.4.2برامج إلعداد
كوادرمن القيادات
األكاديمية.
 3.4.2تطوير خطة
اإليفاد والزيارات
ألعضاء هيأة التدريس.
 4.4.2دعم التبادل
والزيارات األكاديمية
بالداخل والخارج.

 إعداد برامج تدريبيةوالتطوير اْلستمرلتنمية
قدرات أعضاء هيأة التدريس
واْلعيدين.
 إعداد اليات لقياس فعاليةالدورات التدريبية.
 إعداد خطط تدريبية لتجهيزالقيادات األكاديمية.
 إعداد خطط لتطوير االيفادوالبعثات الدراسية.
 تجهيزاتفاقيات لدعمالتبادل األكاديمي بين أعضاء
هيأة التدريس.
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 8,000,000ثمانية مليون د.ل

 4.2دعم وتطوير قدرات
أعضاء هيأة التدريس
بشكل دوري.

 1.3.2تنمية اْلهارات
اإلدارية للعاملين
بالجامعة والكليات.
 2.3.2تطوير الجهاز
اإلداري بالجامعة.
 3.3.2تنمية قدرات
القيادات اإلدارية.
 4.3.2تبني استراتيجية
الختيارالقيادات
اإلدارية.

 إعداد خطط تدريبية للبرامجالتدريبية.
 وجود آليات لقياس فعاليةالدورات التدريبية.
 إعداد خطط تدريبية لتجهيزالقيادات اإلدارية.
 تشكيل لجنة من ذوي الخبرةلوضع مقترحات معاييراختيار
القيادات اإلدارية.

 4,000,000أربعة مليون د.ل

 3.2رفع القدرات
اإلدارية والقيادية
بالجامعة.

البرامج (اْلبادرات)

األنشطة

مؤشرات
النجاح
 مستوى الرضاالوظيفي.
 تدريب  %20منالكوادراْلستهدفة
سنويا.
 وجود برامج تدريبيةمعتمدة للقيادات
اإلدارية وقائمة
باْلتدربين.
 مقترح اْلعاييراْلعتمدالختيارالقيادات
اإلدارية.
 وجود برامج تدريبيةمعتمدة ألعضاء هيأة
التدريس.
 وجود برامج تدريبيةمعتمدة للقيادات
األكاديمية.
 زيادة أعداد اْلوفدينللخارج سنويا.
 مقترح اْلعاييراْلعتمدالختيارالقيادات
اإلدارية.
 توقيع اتفاقياتالتبادل األكاديمي بين
الجامعة والجامعات
العربية واألجنبية.

التمويل
(تقديرا)

اإلطارالزمني للتنفيذ
2026 2025 2024 2023 2022

*

*

*

*

*

*

*

*

الجهة اْلسئولة
 رئيس الجامعة. وكيل الجامعةللشؤون العلمية.
 مكتب ضمانالجودة وتقييم
األداء بالجامعة.
 عمداء الكليات. مركز الريادةواالبتكار.

 رئيس الجامعة. وكيل الجامعةللشؤون العلمية.
 إدارة أعضاءهيأة التدريس.
 إدارة الدراساتالعليا.

جدول اإلطارالزمني للخطة االستراتيجية لجامعة اْلرقب
الغايات

األهداف اإلستراتيجية

لغاية الثانية :تعزيز
البناء املؤسس ي وصوال
للتميز.

 1.6.2استحداث مركب
جامعي متكامل.
 2.6.2صيانة وتحديث
اْلر افق واْلباني
واملختبرات بالجامعة
والكليات.

 البدء في استكمال اْلركببشكل متكامل.
 التحضيرات اْلناسبةالستكمال أعمال الصيانة
والتحديث للبنية التحتية
للجامعة والكليات.
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 االنتهاء من استكمالاْلركب والتجهيز.
 االنتهاء من أعمالالصيانة والتحديث
للبنية التحتية للجامعة
والكليات.

 50,000,000خمسون ميون د.ل

 6.2استحداث وتطوير
مباني الجامعة.

 تصميم برامج من قبل 1.5.2ميكنة العمل
اإلداري بالجامعة وربطه متخصصين ْليكنة العمل
اإلداري.
مع الكليات.
 تطويربوابة إلكترونية 2.5.2تحديث وتطوير
للجامعة.
 االستمرارفي استكمال الربطاْلوقع اإللكتروني
الشبكي للكليات وإدارة
بالجامعة.
الجامعة.
 3.5.2تأمين البرمجيات  -تحضيرالتجهيزات اْلناسبة
واألجهزة والدعم الفني لتأمين البرمجيات واألجهزة
والدعم الفني الالزمين.
الالزمين.

 2,000,000مليونان د.ل

 5.2تطوير اْلنظومة
اإلدارية إلكترونيا
(اإلنترنت).

البرامج (اْلبادرات)

األنشطة

مؤشرات
النجاح
 االنتهاء من تصميمالبرامج وتطبيقها.
 االنتهاء من تطويرالبوابة اإللكترونية.
 االنتهاء من الربطالشبكي للكليات
والجامعة.
 وجود أمن معلوماتيمتطورلتأمين
البرمجيات واألجهزة.

التمويل
(تقديرا)

اإلطارالزمني للتنفيذ
2026 2025 2024 2023 2022

*

*

 رئيس الجامعة. مركز التوثيقواْلعلومات
بالجامعة.
 -عمداء الكليات.

*

*

الجهة اْلسئولة

*

*

*

 رئيس الجامعة. وكيل الجامعةللشؤون العلمية.
 إدارة اْلشروعاتبالجامعة.

جدول اإلطارالزمني للخطة االستراتيجية لجامعة اْلرقب
الغايات

األهداف اإلستراتيجية

البرامج (اْلبادرات)
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 5,000,000خمسة مليون د.ل

 1.1.3توظيف ودعم
البحث العلمي وربطه
بخطة التعليم العالي.
 2.1.3إجراء البحوث
التي تعمل حل اْلشاكل
التي تظهر في املجتمع.
 3.1.3إنشاء منظومة
املجموعات البحثية في
الكليات واألقسام
العلمية.
الغاية الثالثة :تطوير
 4.1.3تطوير البرامج
منظومة البحث
األكاديمية بما يضمن
العلمي ودعم اإلبداع
 1.3توفيرالبنية التحتية أعمال التوجه البحثي
واالبتكار واالرتقاء
والدعم اْلالي الالزمين
فيها.
باْلعرفة.
إلجراء البحوث وربطها
 5.1.3تنمية وتطوير
بخطط التنمية.
القدرات واْلهارات
البحثية للمعيدين.
 6.1.3تفعيل دورمراكز
البحوث ومكتب
التعاون الدولي
بالجامعة إلبرام
اتفاقيات تبادل علمي
مع مختلف جامعات
العالم.

مؤشرات
األنشطة
النجاح
 البدء في تحفيزأعضاء هيأة الزيادة اْللحوظةالنشر
التدريس والباحثين على
للبحوث العلمية في
العلمي.
البرامج األكاديمية.
 تيسيرمشاركة الطالب في زيادة اْلنشورات فيالبحوث العلمية.
البحوث
ْلشاريع
 وضع خططاملجالت العلمية
ذات الصلة بتنمية اإلنسان
املحكمة.
واملجتمع.
تشكيل مجموعات
 إجراء دراسة مسحية علىبحثية في الكليات
مستوى الجامعة يحدد بها
األولويات اْلهمة في البحث
واألقسام العلمية.
العلمي.
 وجود اتفاقيات تعاون االستمرارفي تشجيع أعضاءوتبادل معرفي وبحثي مع
هيأة التدريس للمشاركة في
جامعات في دول
اْلؤتمرات العلمية ،املحلية
والدولية.
مختلفة.
تدريبية
برامج
استحداث
 وجود جوائز للبحثللبحث العلمي خاصة
العلمي اْلتميز.
باْلعيدين.
 وجود اشتراكللجامعة في قواعد
بيانات البحوث
واملجالت العلمية
اْلصنفة الدولية.

التمويل
(تقديرا)

اإلطارالزمني للتنفيذ
2026 2025 2024 2023 2022

*

*

الجهة اْلسئولة
 وكيل الجامعةللشؤون العلمية.
 عمداء الكليات. إدارة أعضاءهيأة التدريس.
 إدارة الدراساتالعليا.

جدول اإلطارالزمني للخطة االستراتيجية لجامعة اْلرقب

 2.3دعم إنشاء وتطوير
اْلراكز البحثية
اْلتخصصة في مختلف
املجاالت.
الغاية الثالثة :تطوير
منظومة البحث
العلمي ودعم اإلبداع
واالبتكار واالرتقاء
باْلعرفة.

31

*

 2,500,000اثنان مليون و خمسمائة ألف د.ل

 3.3دعم وتحفيز
أعضاء هيأة التدريس
والباحثين بالجامعة في
مجال البحث العلمي
والنشر وتطويرهم من
أجل توسيع نطاق
القدرات البحثية
وتحقيق التميزالبحثي.

 7,000,000سبعة مليون د.ل

الغايات

األهداف اإلستراتيجية

مؤشرات
األنشطة
البرامج (اْلبادرات)
النجاح
 زيادة عدد اْلشروعات البدء في دعم أعضاء هيأة 1.2.3تشجيع أعضاء
البحثية سنويا.
التدريس لتوجه نحو
هيأة التدريس لتوجه
 زيادة الدعم للمراكزنحو اْلشروعات البحثية اْلشروعات البحثية.
البحثية واْلعامل.
 تجهيزوتطوير اْلراكزاْلمولة املحلية
واْلعامل البحثية والتوجه نحو  -ارتفاع مؤشرات
والدولية.
اْلشاركة في اْلشاريع البحثية .التصنيفات الدولية
 2.2.3تطوير اْلراكز
 استقطاب الباحثين اْلتميزين اْلتعلقة بالبحث العلميواْلعامل البحثية
وتشكيل مجموعات بحثية في للجامعة.
واستحداث مراكز
بحوث مختارة.
أخرى.
 االستمرارية في التدريب. 3.2.3تدريب اعضاء
هيأة التدريس على
استخدام البرامج
اْلتطورة في مجال
التحاليل اإلحصائية.
 زيادة عدد األبحاث 1.3.3إنشاء قاعدة بيانات  -توفيرمتطلبات الالزمة
بالبحوث العلمية.
العلمية في املجالت
إلنشاء قاعدة البيانات.
 2.3.3دعم أعضاء هيأة
 زيادة الدعم ْلشاركة أعضاء العلمية وعددالتدريس في اْلشاركة
اْلشاركات في اْلؤتمرات.
هيأة التدريس في اْلشاركة
باْلؤتمرات الداخلية
 عدد الجوائز لألبحاثباملحافل العلمية.
والخارجية وتحفيزهم على
 احصائية تبين عدد األبحاث اْلنشورة.النشرفي املجالت
 عدد الطلبة اْلشاركيناْلنشورة داخليا وخارجيا.
اْلتقدمة.
 زيادة الدعم وتقديم الجوائز في اْلشاريع البحثية 3.3.3استخدام البحث
اْلتميزة.
للتميز.
واْلعنوية
اْلادية
تنافسية
العلمي لبناء ميزة
 وجود اْلعامل البحثية تجهيزاْلعامل البحثية بشكل العلمية الفعالة.وقوية للجامعة.
سريع.

التمويل
(تقديرا)

اإلطارالزمني للتنفيذ
2026 2025 2024 2023 2022

*

*

*

*

الجهة اْلسئولة
 وكيل الجامعةللشؤون العلمية.
 عمداء الكليات. مركزالبحوثواالستشارات.
 اإلدارة العامةللدراسات العليا.
 اإلدارة العامةلشؤون أعضاء
هيأة التدريس.

وكيل الجامعة
للشؤون العلمية.
 عمداء الكلياتورؤساء األقسام.
 مركزالبحوثواالستشارات.
 اإلدارة العامةللدراسات العليا.
 اإلدارة العامةلشؤون أعضاء
هيأة التدريس.
 مركز الريادةواالبتكار.

جدول اإلطارالزمني للخطة االستراتيجية لجامعة اْلرقب

الغايات

 4.3تعزيز وتوثيق
العالقات والتواصل مع
اْلنظمات العامة
والخاصة بمختلف
أنواعها.

 1.4.3القيام بخطط
بحثية بالجامعة تعالج
مشاكل املجتمع املحلي
العامة والخاصة.
 2.4.3إنشاء مراكز
بحوث وتعزيزدور
الطالب في خدمة
املجتمع.
 3.4.3توسيع نطاق
خدمة الجامعة
للمجتمع.

الغاية الثالثة :تطوير
منظومة البحث
العلمي ودعم اإلبداع
واالبتكار واالرتقاء
باْلعرفة.

الغايات

األهداف اإلستراتيجية

البرامج (اْلبادرات)

األنشطة

مؤشرات
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2,000,000مليونان د.ل

 5.3توسيع برامج
الدراسات العليا وتعزيزها
والتحسين من نوعيتها.

 1.5.3تطويربرامج
الدراسات العليا بكليات
الجامعة لدعم التنمية.
 2.5.3مواكبة عمليات
استحداث برامج جديدة
للدراسات العليا.
 3.5.3توسيع فرص
االلتحاق بالدراسات
العليا.
 4.5.3دعم طالب
الدراسات العليا على
النشرفي املجالت العلمية
العاْلية اْلتخصصة.

 آليات جديدة لتطويروتحديثبرامج الدراسات العليا لدعم
التنمية.
 القيام بدراسة تبين فيهاإحصائية بنسبة النتائج اْلميزة.
 القيام بدراسة تبين فيها.إحصائية بالبحوث اْلنجزة
سنويا.
 القيام بدراسة تبين فيهاالتخصصات املختلفة ونسبة
التسجيل بها.
 دراسة عن الخدماتوالتسهيالت اْلقدمة.

 وجود البرامج وتحديثها. تجهيزمقررات بشكلحرفي.
 زيادة أعداد الطالباْلسجلين بالدراسات
العليا.
 وجود برامج جديدة فيمرحلة الدراسات العليا
لدعم التنمية.
 نسبة طلبة الدراساتالعليا الذين أكملوا
متطلبات التخرج بنجاح،
ضمن نطاق الوقت
املحدد رسميا.

 3,000,000ثالثة مليون د.ل

األهداف اإلستراتيجية

البرامج (اْلبادرات)

مؤشرات
األنشطة
النجاح
 وجود إحصائية بعدد دراسة احتياجات املجتمعوإعداد قائمة باأللويات اْلهمة منظمات املجتمع التي
تم التواصل معها.
للمجتمع.
 التعاون مع اْلنظمات العامة  -قائمة باْلشروعات أومراكز البحوث التي
والخاصة في دعم وإنشاء
تخدم املجتمع.
مراكزبحوث تخدم املجتمع.
 االطالع الدائم على االستمرارفي وضح الخططوتشجيع أعضاء هيأة التدريس نسبة البحوث التي
ساهمت التي تناولت
للحصول اْلشروعات التي
مشاكل املجتمع.
تخدم املجتمع.

التمويل
(تقديرا)

اإلطارالزمني للتنفيذ
2026 2025 2024 2023 2022

*

*

الجهة اْلسئولة
 عمداء الكلياتورؤساء األقسام.
 مركزالبحوثواالستشارات.
 اإلدارة العامةلشؤون أعضاء
هيأة التدريس.
 مركز الريادةواالبتكار.

 وكيل الجامعةللشؤون العلمية.
 عمداء الكلياتورؤساء األقسام.
 أعضاء هيئةالتدريس.

*

*

*

اإلطارالزمني للتنفيذ

الجهة اْلسئولة

جدول اإلطارالزمني للخطة االستراتيجية لجامعة اْلرقب
النجاح
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200,000مائتان ألف د.ل

 7.3تحديث اللوائح
والضوابط اْلنظمة
للبحث العلمي
بالجامعة.

 وجود اللوائحوالضوابط اْلنظمة
للبحث العلمي
 وجود إحصائياتباْلشاريع اْلدعومة.

100,000مائة ألف د.ل

 6.3تعزيزضوابط
االلتزام بأخالقيات
الغاية الثالثة :تطوير البحث العلمي.
منظومة البحث
العلمي ودعم اإلبداع
واالبتكار واالرتقاء
باْلعرفة.

 1.6.3عمل دليل معتمد  -تشكيل لجنة أعداد وثيقة
عن معاييرجودة كتابة اْللكية الفكرية.
 إقامة حلقات نقاش وورشالبحث العلمي.
 2.6.3عمل آلية معلنة عمل حول اْللكية الفكرية.
لحماية اْلليكة الفكرية - .إقامة حلقات نقاش وورش
 3.6.3عمل آلية معلنة عمل حول اْللكية الفكرية.
 إقامة حلقات نقاش وورشلتفعيل ميثاق
عمل حول أخالقيات البحث
أخالقيات البحث
العلمي.
العلمي بالجامعة.
 وضع آليات جديدة لتطوير 1.7.3تطوير اللوائح
وتحديث لوائح البحث
والضوابط اْلنظمة
العلمي.
للبحث العلمي.
 القيام بدراسة تبين اْلردود 2.7.3التحديث
اْلادي واألدبي ْلشاريع البحوث
العلمية على الجامعة.
والتطوير اْلستمر
ْلشاريع البحث العلمي.

 تم إعداد وثيقةمعتمدة ومعلنة لحقوق
اْللكية الفكرية.
 تم إعداد دليل ميثاقأخالقي يضمن التقيد
بأدبيات وأخالقيات
البحث العلمي.
 وجود إحصائيات تبينانخفاض عدد املخلفات
والشكاوى العلمية.

التمويل
(تقديرا)

2026 2025 2024 2023 2022

*

*

 وكيل الجامعةللشؤون العلمية.
 عمداء الكليات. لجان أخالقياتالبحث العلمي
بالكليات.

 وكيل الجامعةللشؤون العلمية.
 عمداء الكلياتورؤساء األقسام.
 اإلدارة العامةلشؤون أعضاء
هيأة التدريس.

جدول اإلطارالزمني للخطة االستراتيجية لجامعة اْلرقب
الغايات

األهداف اإلستراتيجية

 1.1.4تعزيز التعامل مع
مؤسسات املجتمع
املحلي لتوفيرفرص
التدريب والعمل
للخريجين.
 2.1.4تحقيق اْلواءمة
بين التخصصات
املختلفة في كليات
الجامعة وحاجات سوق
العمل املحلي واإلقليمي
والدولي.
 3.1.4تعزيز الهوية
والتواصل اإلعالمي.
 4.1.4هيكل تنظيمي
مالئم يحقق رؤية
ورسالة مؤسسات
املجتمع وتطلعاتها.
 5.1.4تنمية الكوادر
البشرية إلكسابها
القدرات التي تمكنها من
تطوير مؤسسات
املجتمع.
 6.1.4تطوير منظومة
األعمال واْلعرفة.
 7.1.4تعزيزمنظومة
ريادة األعمال واالبتكار
بالتعاون مع القطاع
الخاص.
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 رئيس الجامعة. وكيل الجامعةللشؤون العلمية.
 عمداء الكليات. لجنة التخطيطاالستراتيجي
بالجامعة.

 4,000,000أربعة مليون د.ل

الغاية الرابعة:
 1.4تقديم برامج
تعزيز اْلسئولية
والشراكة املجتمعية تدريبية تلبي احتياجات
املجتمع وتطلعاته.
لتحقيق التنمية
اْلستدامة.

البرامج (اْلبادرات)

مؤشرات
األنشطة
النجاح
 وجود دورات شاركت عمل قائمة بأسماءفيها مؤسسات املجتمع.
اْلؤسسات والشركات.
 مستوى رضا املجتمع االطالع الدائم على طلباتاملحلي عن الجامعة.
التوظيف للخريجين.
 وضع خطط لتعزيز التواصل  -نجاح التواصلاالعالمي والقيام
اإلعالمي والسمعة الجيدة
بالعديد من اللقاءات
للجامعة.
 القيام بحلقات نقاش وعقد اإلعالمية. وجود خطة الستكمالورشة عمل لدراسة الهيكل
التنظيمي الحالي ومدى كفاءة النقص في الكفاءات
اْلتخصصة طبقا
اإلدارات الحالية في دعم
للهيكل اْلقترح.
مؤسسات املجتمع.
 وجود خطة عمل خطة لالحتياجاتلالحتياجات التدريبية.
التدريبية.
ى
 مستو رضا عمل برامج الشراكة معالقطاعات على
قطاعات الصناعة واألعمال
الشراكة.
والحكومة بناء على الرؤية
 وجود خطة تدريبيةوالرسالة.
 عمل خطة للتدريب اْلستمر معتمدة ومعلنة.للعاملين بناء على االحتياجات - .تم استحداث شبكة
 استحداث شبكة مجموعات مجموعات الجامعةاالستشارية.
الجامعة االستشارية.
 نجاح الجامعة في نشرثقافة وفكرريادةاألعمال في كافة األنشطة التي االعتماد عليها كبيت
للخبرة يلبي احتياجات
تقوم بها الجامعة.
املجتمع.

التمويل
(تقديرا)

اإلطارالزمني للتنفيذ
2026 2025 2024 2023 2022

الجهة اْلسئولة

*

*

*

*

*

جدول اإلطارالزمني للخطة االستراتيجية لجامعة اْلرقب

الغايات

 1.3.4تعزيزدور
الجامعة في تحديد
احتياجات املجتمع.

 دراسة احتياجات املجتمعللخدمات التي يمكن أن تقدمها
الجامعة.
 عقد حلقات نقاش وورش عملللتعرف على االحتياجات
واْلشاكل وكيفية حلها والتعرف
عليها من خالل البحوث العلمية.
 إعداد خطة بالبرامج واْلشاريعبالتعاون مع الشركات ومؤسسات
املجتمع اْلدني.
 إعداد خطة للمشاركاتالطالبية وتنمية الوعي باْلشكالت
البيئية ،منها :املخدرات،
القمامة.،
 عقد العديد من ورش العملللطلبة بمختلف التخصصات
بالجامعة.

 2.3.4تطويردور الجامعة
لتصبح بيت خبرة في تقديم
الخدمات االستشارية
للمجتمع.

 عقد اتفاقيات تعاون مشتركةمع الجهات املختلفة في املجتمع.
 استحداث مكاتب استشاريةبكليات الجامعة.
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 تم استخداماالستبانة.
 التحليل العلميالسليم واستخالص
النتائج.
 التحليل البيئي. زيادة الوعي بينمختلف األطراف.

 التفاعل بين الجامعةوالجهات املختلفة
باملجتمع.
 توصيات وورشالعمل.
 وجود تقارير ،نشرات،معارض ،مؤتمرات... ،

100,000مائة ألف د.ل

 2.4استحداث وتطوير
حديقة اْلعرفة
واستخدام نظام
معلوماتي إلكتروني
لقطاع خدمة املجتمع.

 1.2.4إنشاء منظومة
معلوماتية لألعمال
واْلعرفة للقطاع.
 2.2.4موقع إلكتروني
حديث.

 دراسة استحداث قطاعخدمة املجتمع لشبكة
معلوماتية ْلنظومة األعمال
واْلعرفة.
 دراسة احتياجات القطاعمن خالل ما ينشرعلى اْلوقع.

*

 إدارةاْلشروعات.

*

 رئيس الجامعة. إدارةاْلشروعات.

 400,000أربعة مائة ألف د.ل

األهداف اإلستراتيجية

البرامج (اْلبادرات)

الغاية الرابعة:
تعزيز اْلسئولية
والشراكة املجتمعية
لتحقيق التنمية
اْلستدامة.
 3.4دعم وتعزيز
الجوانب اإلستراتيجية
اْلهمة التي تلبي
احتياجات املجتمع.

األنشطة

مؤشرات
النجاح
 وجود شبكةمعلوماتية ْلنظومة
األعمال واْلعرفة.
 التحديث اْلستمرللموقع اإللكتروني.

التمويل
(تقديرا)

اإلطارالزمني للتنفيذ
2026 2025 2024 2023 2022

الجهة اْلسئولة

*

*

*

*

*

جدول اإلطارالزمني للخطة االستراتيجية لجامعة اْلرقب
الغايات

األهداف اإلستراتيجية

البرامج (اْلبادرات)

مؤشرات
النجاح

األنشطة

 عقد ندوات وورش عمل بأهم 3.3.4تعزيزتفاعل
الجامعة مع املجتمع من القضايا وتقديم الدعم الفني
على أسس علمية /مثل:
خالل تهيئة اْلناخ العام اإلعداد ْلعرض الكتاب
لتوجيه الباحثين
بالجامعة ،إعداد فعاليات
(الطالب وأعضاء هيأة اسبوع الريادة ،إعداد مؤتمر
التدريس) على اْلشاركة لقطاع في املجتمع.
في أنشطة املجتمع
ودراسة اْلشاكل
املختلفة التي تواجه
املجتمع.

 5.3.4تفعيل توجه
الجامعة نحو نشرثقافة
الوعي البيئي

 اعداد قاعدة بيانات بأسماءالطالب الذين يرغبون في
اْلساهمة في خدمة املجتمع.
 عقد دورات تدريبية متخصصةللخريجين.
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 رئيس الجامعة. إدارةاْلشروعات.

 -خطة معتمدة للتعاون.

 بيان بالدوراتالتدريبية املختلفة.
 وجود خطة لتوسيعنطاق خدمة الجامعة
للمجتمع.
إحصائية بعددالزيارات.

 وجود قواعد بياناتجاهزة ومعلنة.
 خطة تدريبية مفعلة. عدد الورش التوعوية. بيان بالبرامجالتدريبية.
 عدد اللقاءات أوالفعاليات التي شاركت
الجامعة في تنظيمها مع
منظمة أو أكثرمن
منظمات املجتمع اْلدني.

 500,000خمسة مائة ألف د.ل

الغاية الرابعة:
 3.4دعم وتعزيز
تعزيز اْلسئولية
الجوانب اإلستراتيجية
والشراكة املجتمعية
اْلهمة التي تلبي
لتحقيق التنمية
احتياجات املجتمع.
اْلستدامة.

 4.3.4تعزيز الشراكات
بالداخل والخارج،
لتكون الجامعة حافزا
للتنمية االجتماعية
واالقتصادية اْلستدامة
في ليبيا.

 إعداد خطة لزيادة التعاون. إعداد خطة لتأهيل وتدريبالعناصرالبشرية.
 برامج لشراكة مع قطاعاتالصناعة واألعمال والحكومة.
 الحضورواْلشاركة بالداخلوالخارج وتعزيزالشركات
بمختلف التخصصات ،وأن
تكون الجامعة الركيزة في تلبية
االحتياجات االقتصادية
واالجتماعية على مستوى الدولة.

التمويل
(تقديرا)

اإلطارالزمني للتنفيذ
2026 2025 2024 2023 2022

الجهة اْلسئولة

*

*

*

*

*

جدول اإلطارالزمني للخطة االستراتيجية لجامعة اْلرقب
الغايات

األهداف اإلستراتيجية

البرامج (اْلبادرات)
وتحقيق التنمية
اْلستدامة في املجتمع.

الغاية الرابعة:
 3.4دعم وتعزيز
تعزيز اْلسئولية
الجوانب اإلستراتيجية
والشراكة املجتمعية
اْلهمة التي تلبي
لتحقيق التنمية
احتياجات املجتمع.
اْلستدامة.

مؤشرات
النجاح

األنشطة
 إقامة ورش توعوية للمجتمعاملحلي.

 عمل برامج تدريبية فيمختلف املجاالت منها :إعداد
 6.3.4مد جسور
القادة ،تنمية املجتمع،
التواصل الفعال مع
إستراتيجيات التدريس
منظمات املجتمع اْلدني للمعلم ،الحوكمة ،إدارة
من خالل عقد اللقاءات اْلوارد البشرية ،مفاهيم حول
اإلدارة.
وورش العمل ذات
العالقة بقضايا املجتمع التعامل مع االخرين ،الصحة،
........
 7.3.4تحسين صورة
الجامعة وتقديم
خدمات للمجتمع.

 تطويربرامج التواصل:برامج خدمات اْلكتبة ،زيارات
للمدارس برحلة التعليم
واْلتوسط ،ندوات متاحة
للجمهور.
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التمويل
(تقديرا)

اإلطارالزمني للتنفيذ
2026 2025 2024 2023 2022

الجهة اْلسئولة
 رئيس الجامعة. إدارةاْلشروعات.

 -توفر اإلحصائيات.

*

*

*

*

*

عناصر نجاح الخطة التنفيذية:

من خالل متابعة الجانب التنفيذي حسب مؤشرات النجاح التي تم تأكيدها للغايات ،سوف يتم التركيز
على عدد من عوامل النجاح املتمثلة في:
 .1التركيز على مخرجات ونتائج البرامج (املبادرات) الواردة في الخطة.
 .2توفير اإلمكانيات املادية الالزمة الستكمال الخطة وفق التقديرات املطلوبة.
 .3االلتزام الواضح والتعاون والتنسيق املستمر من جميع إدارات الجامعة وكلياتها والرغبة في تنفيذ رؤية
الجامعة ورسالتها.
 .4توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستغالل األمثل لها.
 .5التعاون والتنسيق املستمر مع البيئة املحيطة والجامعات بالداخل والخارج.
 .6رفع كفاءة ومهنية موظفي الجامعة واالستثمار األمثل في القوى البشرية.
 .7التحسين املستمر لكافة الخدمات والعمليات بما يحقق نتائج ومؤشرات أداء إيجابية.
 .8ضرورة املتابعة وإصدار تقرير سنوي للخطة اإلستراتيجية.
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اجلزء اخلامس
آليات متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ووسائل المراجعة والتقويم
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آليات التنفيذ ووسائل المراجعة والتقويم

إن من أهم مستلزمات نجاح هذه الخطة أن يتم وضع آليات ملتابعة تنفيذها خالل مدتها (خمس سنوات)،
حيث يشكل لجنة لكل غاية من غايتها وأولوياتها ( 4لجان) تكون مهامها كالتالي:
 .1تقوم لجنة الخطة اإلستراتيجية بتوزيع املهام على الجهات املنفذة للخطة اإلستراتيجية ،حيث تشمل
التكاليف ،العناصر البشرية الالزمة ،الجدول الزمني بالتفصيل ،إجراءات الرقابة على التنفيذ.
 .2التواصل مع املسئولين بالجامعة من مدراء اإلدارات واملكاتب واألقسام لشرح الخطة بشكل مفصل.
 .3تقوم الجهة املنفذة بوضع النشاطات في مواعيد محددة ،وتأخذ موافقة لجنة الخطة اإلستراتيجية.
 .4مراجعة سنوية ملا تحقق من الخطة اإلستراتيجية ،وإعادة صياغة األولويات إذا لزم األمر.
 .5التواصل مع عمداء الكليات ،وإلزامهم بتطبيق الخطة اإلستراتيجية للجامعة.
 .6املتابعة واألشراف للمستهدفين بتنفيذ الخطة ،ومدى إلتزامهم باألنشطة واإلطار الزمني.
 .7يتم عمل قياس لكل مؤشرات النجاح املعتمدة ،وبناء على النتائج يتم إجراء بعض التعديالت على الخطة
لتجنب التقصير.
 .8إعداد تقارير اإلنجاز السنوية ،والنصف سنوية الدورية ،عن مسار الخطة ،ونسب اإلنجاز ،ترفع ملجلس
الجامعة ،ولجنة اإلشراف العام على تنفيذ الخطة اإلستراتيجية.
 .9إجراء استقصاء للتعرف على آراء األطراف اإلستراتيجية لضمان فاعلية الخطة.
 .10إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل املعلومات املتعلقة بالخطة اإلستراتيجية.
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مت بعون الل تعال
واحلمد الل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين

جامعة المرقب
الخمس-ليبيا ص.ب40414:
info@elmergib.edu.ly

جميع حقوق الطبع محفوظة لجامعة المرقب
41

