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 الكلية: نبذة عن 
 

بجامعة  شهدت   المعلومات  تقنية     مرصاتةكلية 
ً
نوعيا  

ً
حيثتطورا البداية ه    ،  علوم   قانطال  كانت  قسم 

     م،1993/ 1992الدراس  كلية العلوم مند العام  بالحاسوب  
ة والطويلة فز ز والذي يعد صاحب التجربة المتمت 

كلية تقنية المعلومات /جامعة مرصاتة    أنشأتثم   . تدريس علوم الحاسوب وانظمة المعلومات الحاسوبية 
  العام 

نت بال لتضم قسم علوم الحاسوب    2005فز  ، وقسم الشبكات واالتصاالت. ضافة إىل قسم نظم النتر

تها   المعلوماتكلية تقنية  حرصت  قد  ل امج والتخصصات   طوال مست  عىل توفت  وتقديم عدد متنوع من التر
  تلتر  رغبة الطالب وكذلك حاجة السوق

وفتح    واالتصاالتبتفعيل وفتح مجال القبول بقسم الشبكات    ،التر
مجيات والوسائط المتعددة ونظم المعلومات بالضافة إىل الحرص الد ائم ثالثة اقسام جديدة ه  هندسة التر

بالضافة إىل منحها درجة .عىل توفت  المناخ األكاديم  المناسب للطالب والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس
  أقسامها    سالبكالوريو 

( برنامج الدراسات العليا    باعتماد فقد قامت الكلية    الستة،فز   تخصص ))الماجستت 
( فز

 .علوم الحاسوب

 بالبحث  
َ
،توىل  الكلية اهتماما خاصا وذلك من خالل عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة الفاعلة    العلم 

مؤسسات   ألعضاء مع  ة  ز متمت  بعالقات  الكلية  وترتبط  العلمية،  المؤتمرات  من  العديد    
فز التدريس  هيئة 

  جامعة مرصاتة بصمتها ن لكلية تقنية المعإ.بتقنية المعلومات   ةالتجارة والصناعة والتعليم المعني
لومات فز

المحىل  حيث يحتل خريج  العمل    سوق 
فز المتعلقة وهالواضحة  المجاالت    كافة 

فز الوظائف  من  الكثت   ا 
  استكمال دراستهم العليا

 .بالمعلوماتية، ونجاحهم فز
 

نت والشبكات  يوجد بالكلية اليوم ست أقسام علمية متخصصة ه    واالتصاالت علوم الحاسوب ونظم االنتر
مجيات  ونظم المعلومات والوسائط المتعددة ، بالضافة للقسم العام الذي يدخله الطالب قبل وهندسة التر

  أحد األقسام
  األقسام العلمية بالكلية للفصل الدراس  تخصصه فز

، الجدول التاىل  يوضح توزي    ع الطالب فز
 : 2021/ 2020خريف 

 

 المجموع  إناث ذكور القسم مر. 

نت نظم  1  105 39 66 االنتر

 63 31 32 علوم الحاسوب  2

مجيات  3  60 43 17 هندسة التر

 50 8 42 الشبكات واالتصاالت  4

 21 7 14 الوسائط المتعددة  5

 89 27 62 نظم المعلومات  6

 448 165 283 القسم العام 7

 836 320 516 المجموع 

  الفصل الدراس  خريف 1) جدول
 2021/ 2020( أعداد الطالب فز
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 :معلومات التواصل

 
 كلية تقنية المعلومات جامعة مرصاتة. 

 مرصاتة. - الدائري الرابع  الطريق 

 
 : فاكس / هاتف

0512655024 
 

يد:   صندوق التر
2334 

 
 :  
ونز  بريد إلكتر

info@it.misuratau.edu.ly 

 
 :  
ونز  الموقع اللكتر

www.misuratau.edu.ly/it 
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 : لكلية تقنية المعلومات الهيكل التنظيم  

 

  الهيكل التنظيم  للكلية( 1شكل )

 . *مكتب شؤون أ.ه.ت = مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس
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اتيجية  :لجنة إعداد الخطة االستر

 
 الصفة  أعضاء اللجنة

 اللجنة رئيس  أبوراوي  نأ. يوسف عبد الرحم

 عضو اللجنة  أسامة الصادق أبوفناس  أ. 

 عضو اللجنة  سالم الجمل   مد. عبد العظي

 عضو اللجنة  بادش سالم  هدى  أ. 

 عضو اللجنة  بسمة محمد القتر   أ. 
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 اللجنة: كلمة 

  تعليم   مرصاتةتسىع كلية تقنية المعلومات بجامعة  
ة ومؤسسة رائدة فز ز بكل مكوناتها اىل أن تكون عالمة ممت 

ة للطالب وبيئة بحثية  ز   المنطقة، من خالل تقديم خدمات تعليمية متمت 
وتطوير  مجال تقنية المعلومات فز

  حل مشاكل المجتمع وتطويره
ز لتكون نتيجة كل ذلك مساهمة فعالة فز  االرتقاء وبما أن    . محفزة للباحثي 

ا التخطيط  بالعمل  أن  الكلية  رأت  فقد   ، تغيت  اي  عليه    
ينبتز الذي  األساس  هو  الكلية  داخل  لمؤسس  

الهدف لبلوغ هذا  الخطوة األوىل  اتيجر  هو  اتيجية   . االستر الخطة االستر إعداد  تكليف لجنة  تم  لذلك فقد 

االجراءات  لوضع خطة للكلية لخمس سنوات قادمة، لتكون هذه الخطة ه  الطار الموجه لكل القرارات و 

  جعل جامعة   م. 2025من أدائها وتحقيق رؤيتها بنهاية عام    للرفع  تها رسالمع  منسجمة  و داخلها  
لتساهم فز

 . ودوليا من الجامعات الرائدة محليا  مرصاتة

بجامعة   المعلومات  تقنية  لكلية  اتيجية  االستر الخطة  إعداد  لجنة  ضمن  بالعمل  تكليفنا    مرصاتة لقد كان 

مما  القادمة  للسنوات  بالكلية  يتعلق  ما  لكل  العمل  برنامج  ه   ستكون  الخطة  هذه  ألن  ة،  مسؤولية كبت 

لذلك فنحن نشكر كل من يستدع  بحثا ونقاشا معمقا للعديد من الجوانب للخروج بخطة متكاملة للكلية. 

  مررنا بها بداية من تجميع 
  أي مرحلة من المراحل التر

  سبيل إنجاز هذا العمل، وساعدنا فز
تعاون معنا فز

 البيانات وتحليلها، وصوال اىل تصميم الخطة واعتماد مكوناتها. 

وتحديثه بشكل دوري نرجوا من هللا أن يكون هذا العمل نافعا مفيدا، وأن يتم تنفيذ ما جاء فيه ومراجعته  

  تطوير وخدمة مجتمعنا وبلدنا، كما أننا نرحب بكل نقد وتصويب   ،وفق ما يستجد من تطورات
وإسهاما فز

الواقع   صعوبات  رغم كل  أفضل  غٍد  صنع    
فز المساهمة  هو    

النهان  وهدفنا  وحده  هلل  فالكمال  ونقاش 

 ومشكالته. 

 

  
اتيجية  لجنة إعداد الخطة االستر
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اتيجية الركائز  : االساسية للخطة االستر

  عالم شديد التغت  والتنافسية، وأن ذلك لن  إيمانا من كلية تقنية المعلومات بأهمية التطوير  
والتحديث فز

ب إال  الجهود  يحدث  الخدملتوجيه كافة  ز  والبحثية    اتتحسي  المجتمعية  التعليمية  المقدمة  والمساهمة 

ز والقدرة التنافسية     السوقلتحقيق التمت 
،المحىل     فز  كل أصحاب المصلحة كال فيما يخصه ومشاركة    والعالم 

 . اتيجر  هو األداة الفعالة لالنتقال من   للوصول اىل هذا الهدف السام  فقد رأت الكلية أن التخطيط االستر

داخليا،  والضعف  القوة  نقاط  دراسة  عتر  المنشود  المستقبل  اىل  ومشاكل  من عقبات  فيه  ما  بكل  الواقع 

 الفرص وتجنب التهديدات خارجيا.  واغتنام

اتيجر      نعيش ونعمل    مبنيا ولجعل التخطيط االستر
  للبيئة التر

، فقد  فيها عىل ركائز صلبة واستقراء حقيقر

  إعداد وثيقة الخطة  روعيت
اتيجيالركائز اآلتية عند بدء العمل فز  : ةاالستر

  كل العمليات المرافقة لعداد الخطة، بداية من دراسة البيمراعاة متطلبات نظام الجودة الليتر    -1
ئة  فز

 وانتهاًء بوضع الخطط التنفيذية لتحقيق األهداف المرسومة وتحديد المسؤوليات. 

المعلومات وخطة جامعة   -2 تقنية  ز خطة كلية  بي  الكلية جزءا من  مرصاتةالتوافق واالنسجام  ، كون 
 الجامعة وتتبعها إداريا. 

  كل جوانب وخطوات إعداد الخطة  -3
اك كل أصحاب المصلحة وأخذ رأيهم فز اتيجية. إشر  االستر

بكل ما فيه من عقبات ومخاطر ومهددات بعيدا عن النظرة المثالية    الحاىل    الواقعية ودراسة الواقع -4
  قد تكون سببا لعاقة أي عمل فع  

. الحالمة التر  
 ال وحقيقر

 

رات إعداد  اتيجية متر  : الخطة االستر

  عالم 
ورة م  فز اتيجر  ضز ار أمام كل المؤسسات للنجاح  لحة، وليس مجرد خياليوم أصبح التخطيط االستر

  جعلت كلية تقنية المعلومات بجامعة  وتحقيق األهداف. 
رات التر تتجه إىل  مرصاتةفيما يىل  أهم المتر

اتيجية:   إعداد خطتها االستر
 

ز مؤسسات التعليم العاىل  الستقطاب الطالب وتقديم برامج تعليمية تواكب  -1 المنافسة الشديدة بي 
  م
 ال تقنية المعلومات. جالتطورات الرسيعة فز

امج المعتمدة للجودة وتقييم ا  -2 امجر  وفق التر  داء. آل الحصول عىل االعتماد المؤسس  والتر

القوة والفرص والعمل عىل تطويرها واالستفادة منها، وحرص  -3 الجيد لمعرفة نقاط    
البيت  التحليل 

 نقاط الضعف والمهددات لمعالجتها والتغلب عليها. 

  إطار من التخطيط الم  يد جهود جميع العامح تو  -4
ز فز  حكم.  لي 
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اتيجية بالخطة المستهدفون  : )أصحاب المصلحة( االستر

  تقدمها الكلي          ة اىل  يمك       ن تقسيم
 أن    واع، وهم:  ستةأصحاب المصلح    ة المستفيدي       ن من الخدم           ات التر

 . الطالب -1

 . الخريجون -2

 . والكوادر المساندة أعضاء هيئة التدريس -3

 . الموظفون  -4

 الجامعة.  إدارة -5

 أرباب سوق العمل.  -6

ائحوفق هذا التقسيم   اك كل هذه الرسر ز   تم اشر   كونهم مساهمي 
  صياغة األهداف العامة والتحليل البيت 

فز

  كل جوانب عمل الكلية.  
 بشكل أساس  فز

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Stakeholders( أصحاب المصلحة 2شكل )

 
 

كلية تقنية 

 المعلومات

 الطالب الخريجون

 الموظفون

إدارة 

 الجامعة

أرباب سوق 

 العمل

أعضاء هيئة 

 التدريس
والكوادر 

 المساندة
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اتيجية الخطةعناض   : االستر
 
 م:        القي

ام بالثوابت الدينية والمجتمعية.  -1 ز  االلتر

ز  -2  . الجودة والتمت 

اهة والشفافية والم   -3 ز  ساءلة. التز

 االبداع والحرية األكاديمية.  -4

 المسؤولية المجتمعية والبيئية.  -5

 العمل بروح الفريق.  -6

 ة:         الرؤي

  مجال  
  تقديم برامج التعليم والتعلم وإثراء البحث العلم  فز

ا محليا ودوليا فز ز أن تكون الكلية مصدرا متمت 
  تنمية المجتمع والبيئة. 

 تقنية المعلومات، مساهمة بذلك فز

 
 الة:       الرس

م   ز بجامعة مرصاتة  تلتر المعلومات  تقنية  بحثية  ت  توف ب كلية  وبيئة  عالية  ذات جودة  ة  ز متمت  تعليمية  برامج   
  مجال تقنية المعلومات،    محفزة
  أسواق العمل، قادرين عىل  وإعداد  فز

ز لهم القدرة عىل المنافسة فز خريجي 
بعد   المستمر  التعلم  ل  ا تخرجهم، كممتابعة  الكلية  وتطوير تسىع  ج   بناء  ز  قدرات  العاملي  وتقديم    بها ميع 

المجتمع   تنمية    
فز للمساهمة  التقنية  والحلول  لإلمكانات والبيئة  االستشارات  األمثل  باالستخدام  وذلك 

ام بمعايت  الجودة واالوالتقنيات الحديثة  ز
اكة مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية الفاعلةلتر  . والرسر

 
 

 :  
 التحليل البيت 

اتيجر  للكلية    ان اتيجر  ناجح  تخطيطهو حجر األساس ألي  تحديد التوجه االستر ، والذي يعتمد بدوره استر
وفق    األهدافاىل    للوصوليجابيات وسلبيات  إبكل ما فيه من    للكليةالوضع الراهن    دراسةعىل    مباشر بشكل  

 والخارجية   الداخلية  عىل جمع المعلومات عن البيئةهذه الدراسة    ارتكزت، حيث  خطوات واضحة ومحددة
    ( Weaknesses)  الضعفنقاط  و  ( Strengths) الذي يرصد نقاط القوة    ثم اجراء التحليل الرباع  

  بيئة   فز
الفرص   الداخلية،  المؤسسة يرصد  البيئة (Threats)   هديداتوالت ( Opportunities) كما  تفرضها    

التر
 (. 2بالجدول ) ، وكما هو موضح ( SWOT) روف اختصارا     المع،  الخارجية
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 تحليل البيئة الداخلية  
 

 تحليل البيئة الخارجية  
 (Wنقاط الضعف )  (Sنقاط القوة )

 (Oالفرص )
 استعمال نقاط القوة 

 واستثمار الفرص المتاحة. 
 معالجة نقاط الضعف

 واستثمار الفرص المتاحة. 

 (Tالتهديدات ) 
 استعمال نقاط القوة 
 وتجنب التهديدات 

 الضعفمعالجة نقاط 
 وتجنب التهديدات 

 SWOT( التحليل الرباع  2) جدول

 
 تحليل البيئة الداخلية: 

داخل الكلية واالستفادة منها و معالجتها حسب يشمل تحليل البيئة الداخلية تحديد نقاط القوة والضعف  
: . نوعها   وبعد دراسة البيئة الداخلية يمكن تحديد هذه النقاط كالتاىل 

 
 : (Strengths) نقاط القوة

  يجب استعمالها بشكل جيد تمتلك الكلية العديد من نقاط القوة 
: التر  وه 

وجود الوع  بأهمية االرتقاء بالعمل المؤسس  وتطويره بشكل مستمر بما يتوافق مع نظم   -1

 داء. الجودة وتقييم اآل 

ات ومدارس متنوعة.  -2  وجود أعضاء هيئة تدريس ذوي ختر

 دارية. ولوائح لتنظيم العملية التعليمية واال للكلية  مرن وجود هيكل تنظيم   -3

  المخرجات العلمية.  -4
 وجود تنوع فز

خدمة    -البحث العلم  -توجه الكلية نحو تحقيق أدوار الجامعة الحديثة )التعليم والتعلم -5

 . المجتمع والبيئة( 

  مج للدراسات العليا توفر برنا -6
 الكلية، وهو قابل للتطوير والتحديث. فز

 : (Weaknesses) الضعفنقاط 

  يجب معالجتها  الضعفمن نقاط  للكلية عددا 
: التر  وه 

امج العلمية والبحثية بالكلية. ل واضحة خطط غياب -1  تطوير التر

ز ضعف الحوافز المادية  -2  . للعاملي 

 . والبحثية ألعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة برامج تنمية القدرات المهنية  ضعف -3

  المصادر  -4
  الدوريات العلمية الالزمة نقص فز

اكات فز . واالشتر  لتطوير البحث العلم 



اتيجية )     مرصاتةجامعة  -( لكلية تقنية المعلومات 2025 -  2021الخطة االستر

           
12 

نت والمعامل  -5   غياب االتصاالت المناسبة بالنتر
ضعف البنية التحتية والتقنية المتمثلة فز

امج.   المتخصصة لبعض المقررات والتر

 االدارية والخدمية ألعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة.  للمرافق  االفتقار  -6

ام بتطبيق ال -7 ز ز ضعف االلتر  غياب األعراف األكاديمية. ، لوائح والقواني 

 تحليل البيئة الخارجية: 
البيئة   الخارجية  الفرص والتهديداتتحديد    الخارجيةيشمل تحليل  البيئة    

     فز
ايجاب والتر يمكن ان تؤثر 

المختلفة وعىل صانىع  وسلبا عىل   الكلية لنشاطاتها  التفاعل معها من حيث استثمار نقاط    ممارسة  القرار 
:  الخارجيةوبعد دراسة البيئة القوة وتفادي نقاط الضعف قدر المكان.   يمكن تحديد هذه النقاط كالتاىل 

 
 : (Opportunities) الف       رص

  يجب  الفرصلكلية العديد من ل توجد 
:  استثمارها التر  وه 

 . المركز التنافس  الجيد للكلية داخل المدينة مقارنة بالمؤسسات التعليمية المناظرة  -1

ايد من  -2 ز  بمختلف تخصصاتهم.  لخريجر  الكلية غت  الحكوم   سوق العملوجود طلب متر

  تطوير وتعزيز مخرجات الكلية -3
 . رغبة أصحاب المصلحة فز

. التوجه العام لكل  -4  
 القطاعات نحو ميكنة أعمالها والدخول اىل االقتصاد الرقم  والمعرفز

  تقنية المعلومات بموارد  -5
 . معتدلةسهولة مواكبة التطورات العالمية فز

  دعم دور المرأة بالمجتمع من خالل النسبة العالية من الخريجات.  -6
 مساهمة الكلية فز

اكات معها. تطلع العديد من المؤسسات العامة والخاصة لالستفادة  -7 ات الكلية وعقد شر  من ختر

 : (Threats) التهديدات

اتيجيات التهديدات من   توجد العديد    تؤثر عىل ست  العمليات وتعيق تطبيق الخطط واالستر
 : ، ومنها التر

ز مما يق -1 ز لتشبع القطاع العام بالموظفي   . ل من فرص التوظيف للعديد من الخريجي 

يعات المنظمة -2 .  ضعف الترسر  للبحث العلم 

ز ودعم برامج البحث والتطوير واستقطاب لرفع كفاءه  زمةالالالمالية  المخصصاتقلة  -3 العاملي 

ز الجيدين   . أعضاء هيئة التدريس والباحثي 

امج -4  . ضعف البنية التحتية للدولة والمدينة يضع عراقيل عديدة لتمام كثت  من األعمال والتر

اتيجيات والخطط. األزمات السياسية  -5  المتالحقة تعيق تطبيق الكثت  من االستر

امج والنشاطات.  -6   الدارة يمنع الكلية من تنفيذ عديد التر
 النموذج المركزي فز

7-  .  محدودية االستقالل المؤسس  بجانبيه الداري والماىل 

ز به.  -8  انخفاض القيمة المجتمعية للعلم والتعلم والعاملي 

  البيئة األكاديمية. توقف برامج االيفاد ألعضاء هي -9
 ئة التدريس والمعيدين، سبب ركودا فز
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اتيجية األهداف  :  للكلية االستر

تحديد   اتيجية  االستر الخطة  لفريق  أمكن  والمأمول،  الواقع  ز  بي  الفجوة  البيئية ورصد  الدراسة  اىل  استنادا 
اتيجية واألهداف   ة  الفرعية لها خاللاألهداف االستر   تغطيها هذه الخطة، والممتدة من    الفتر

  –  2021التر
2025  :  عىل النحو التاىل 

ي األول:  اتيج  ز بسوق العمل ومتابعة تقديم برامج تعل الهدف االستر يمية متطورة، تمكن خريجيها من التمت 
ات   مجال تقنية المعلومات.  التغت 

 ويتفرع عنه األهداف التالية:  الرسيعة فز
امج لألقسام العلمية.  - 1.1  تحديث الخطط الدراسية والتر

ز لسوق العمل.  - 2.1  مالئمة الخريجي 

  مجال عمله رفع كفاءة المهارات االدارية  - 3.1
ز كال فز  . والخدمية للموظفي 

  برامج الدراسات العليا.  - 4.1
 التوسع فز

 : ي
ي الثان  اتيج  توفت  بيئة للبحث العلم  تمكن أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا   الهدف االستر

 ويتفرع عنه األهداف التالية:  من تطوير قدراتهم البحثية وتنميتها. 
ونية دعم مكتبة  - 1.2   المكتبات اللكتر

اك فز  . الكلية بالكتب والدوريات العلمية واالشتر

 . استحداث مجموعات بحثية ودعمها واصدار أدلة تنظيمية لها  - 2.2

 استحداث برامج لرفع القدرات التدريسية والبحثية ألعضاء هيئة التدريس.  - 3.2

 بالكلية.  ألعضاء هيئة التدريس العلم  تشجيع التأليف  - 4.2

ي الثالث:  اتيج  وتلبية احتياجات    والبيئةتوجيه الدراسات والبحوث العلمية لخدمة المجتمع    الهدف االستر
 ويتفرع عنه األهداف الفرعية التالية:  . التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية سوق العمل وتعزيز 

اكات مع قطاعات ومؤسسات األعمال المختلفة  - 1.3  . عقد الرسر

  خدمة المجتمع والبيئة - 2.3
 . تعزيز دور الكلية فز

اكة الفاعلة مع المؤسسات البحثية المحلية   - 3.3  . والدوليةالرسر

الرابع:  ي  اتيج  االستر ومتطلبات    الهدف  الجودة  ومعايت   يتناسب  بما  االداء  مستوى  من  االعتماد الرفع 
امجر    ويتفرع عنه األهداف التالية:  . المؤسس  والتر

امجر  لكل األقسام العلمية.  - 1.4  الحصول عىل االعتماد المؤسس  للكلية والتر

معوقات    -  2.4 ومعرفة  تطبيقها  عىل  والحرص  اتيجيات  واالستر الخطط  لتنفيذ  المستمر  التقييم 

 التطبيق ووضع الحلول لها. 
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 التنفيذية: الخطة 

ي األول:  اتيج   الهدف االستر

  مجال تقنية المعلومات. 
ات الرسيعة فز ز بسوق العمل ومتابعة التغت   تقديم برامج تعليمية متطورة، تمكن خريجيها من التمت 

 مسؤولية التنفيذ  مؤشرات األداء النشاطات / اإلجراءات األهداف الفرعية 
 المدة الزمنية 

 إلى من 
الدراسية تحديث الخطط 

امج لألقسام العلمية.   والتر
امج الكلية   مقارنة مرجعية لتر

ة ذات مستوى أعىل.  امج مناضز  بتر
تحقق المقارنة المرجعية لجميع 

امج باألقسام العلمية   التر
 2023 2021 العميد.  – األقسام العلمية 

ز لسوق العمل.   مالئمة الخريجي 

استطالع حاجة القطاعات  
 الكلية. المختلفة لخريجر  

احتياجات  استطالعتنفيذ آليات 
 . ز  القطاعات من الخريجي 

ز   2025 2021 قسم الخريجي 

اصدار تقارير سنوية بالحالة  
 . ز  الوظيفية للخريجي 

ز  إصدار التقارير.   2025 2021 قسم الخريجي 

ات عامة تعرف   إقامة محاضز
بالكلية وتخصصاتها للقطاع العام  

 والخاص. 

ات  تعريفية بخطة خدمة ادراج محاضز
 . المجتمع والبيئة

خدمة المجتمع والتعليم مكتب   
 المستمر. 

2021 2025 

 إنشاء رابطة خريجر  الكلية. 

 . قرار النشاء 

 2022 2021 عميد الكلية
ز تكليف رئيس قسم  بمتابعة  الخريجي 

ز   . الخريجي 

 . إضافة رابط الرابطة عىل موقع الكلية

المهارات االدارية  رفع كفاءة 
   
ز كال فز والخدمية للموظفي 

 . مجال عمله

عقد اجتماعات لتحديد أهم  
 . ز امج الالزمة للموظفي     التر

 2022 2021 مكتب الشؤون االدارية اصدار تقرير يلخص اهم االحتياجات. 

وضع خطة لتطوير أداء  
 . ز  الموظفي 

 2025 2022 مكتب الشؤون االدارية تنفيذ خطة التطوير. 
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  برامج الدراسات  
التوسع فز
 العليا. 

تقييم برامج الدراسات العليا  
 الحالية. 

مكتب الدراسات  - األقسام العلمية  دراسة حاجة سوق العمل. 
 . العليا والتدريب

2021 2022 
  . إجراء المقارنة المرجعية

امج بما يتفق مع نتائج  تحديث التر
 الدراسة والمقارنة المرجعية. 

المراجعات والتحديثات عىل  انجاز 
 راسات العليا. دبرامج ال

مكتب الدراسات  - األقسام العلمية 
 العليا والتدريب. 

2022 2023 

استحداث برامج دراسات عليا  
جديدة بما يخدم حاجة الكلية  

 والمجتمع. 
امج الجديدة.   وجود وجاهزية التر

مكتب الدراسات  - األقسام العلمية 
 والتدريب. العليا 

2022 2025 
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 : ي
ي الثان  اتيج   الهدف االستر

 . طالب من تطوير قدراتهم البحثية وتنميتها التوفت  بيئة للبحث العلم  تمكن أعضاء هيئة التدريس و 

 مسؤولية التنفيذ  مؤشرات األداء النشاطات / اإلجراءات األهداف الفرعية 
 المدة الزمنية 

 إلى من 
مكتبة الكلية بالكتب  دعم 

   
اك فز والدوريات العلمية واالشتر

ونية  . المكتبات اللكتر

حرص احتياجات المكتبة من  
 . المراجع العلمية

توفت  احتياجات المكتبة من المراجع  
 . العلمية

قسم شؤون    -األقسام العلمية
 المكتبة 

2021 2025 

إعداد تقرير عن الدوريات العلمية 
ونيةوالمكتبات   . اللكتر

  دوريات علمية ومكتبات 
اك فز االشتر
ونية    . إلكتر

 2025 2023 قسم شؤون المكتبة  -العميد

استحداث مجموعات بحثية  
ودعمها واصدار أدلة تنظيمية  

 . لها 

حرص المجموعات البحثية  
وسوق    لخدمة المجتمعالالزمة  
 العمل. 

برامج لتدريب المجموعات البحثية 
 . البحث العلم  عىل كيفية إجراء 

 –قسم البحوث واالستشارات 
 قسم خدمة المجتمع والبيئة. 

2021 2023 

ح دليل البحث العلم    . دليل البحث العلم   اعتماد  . مقتر
 –قسم البحوث واالستشارات 
 قسم خدمة المجتمع والبيئة. 

2021 2022 

إعداد خطة للبحث العلم  تركز  
عىل مجاالت خدمة المجتمع  

 العمل. وسوق 
 . تنفيذ خطة البحث العلم  

 –قسم البحوث واالستشارات 
 قسم خدمة المجتمع والبيئة. 

2022 2025 

استحداث برامج لرفع القدرات 
التدريسية والبحثية ألعضاء  

 هيئة التدريس. 

عقد اجتماعات لتحديد أهم  
امج الالزمة ألعضاء هيئة   التر

 التدريس. 
 2022 2021 قسم البحوث واالستشارات  االحتياجات. اصدار تقرير يلخص اهم 

وضع خطة لتطوير أداء هيئة  
 التدريس. 

 2025 2022 قسم البحوث واالستشارات  تنفيذ خطة التطوير. 

ألعضاء    العلم  تشجيع التأليف 
 . بالكلية هيئة التدريس

ات بالكلية  إقامة ندوات ومحاضز
 تعرف بالتأليف العلم  ومهاراته. 

   
م إنجازها  تتقرير بإصدارات الكتب التر

  سنويا. 
 –قسم البحوث واالستشارات 

 األقسام العلمية 
2022 2025 
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ي الثالث:  اتيج     الهدف االستر

التعاون مع المؤسسات  وتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز  والبيئةتوجيه الدراسات والبحوث العلمية لخدمة المجتمع 
 . المحلية والدولية

 مسؤولية التنفيذ  مؤشرات األداء النشاطات / اإلجراءات األهداف الفرعية 
 المدة الزمنية 

 إلى من 

اكات مع قطاعات  عقد الرسر
 ومؤسسات األعمال المختلفة. 

إعداد سياسة واضحة لبناء  
اكات وتقديم االستشارات.   الرسر

اكات وتقديم   سياسة معلنة لبناء الرسر
 . االستشارات

مكتب خدمة المجتمع والتعليم  
قسم البحوث   - المستمر

 واالستشارات. 

2021 2022 

وضع أطر وآليات لتنظيم عقد 
اكات واالستشارات.   الرسر

اكات  نظام متكامل لتنظيم الرسر
 واالستشارات 

 2022 2021 لجنة متخصصة 

اجراء مسح للقطاعات 
  بناء  

  ترغب فز
والمؤسسات التر

اكات مع الكلية.   شر

اصدار تقرير يصنف المؤسسات 
والقطاعات حسب األهمية ودرجة 

 منها.  االستفادة

لجنة متخصصة بالتعاون مع  
مكتب خدمة المجتمع والتعليم  

قسم البحوث   - المستمر
 واالستشارات. 

2021 2022 

  خدمة  
تعزيز دور الكلية فز
   . المجتمع والبيئة

إعداد خطة خدمة المجتمع  
 . والبيئة

إنجاز خطة خدمة المجتمع والبيئة 
 . % 80بنسبة ال تقل عن 

خدمة المجتمع والتعليم  مكتب 
 المستمر. 

2021 2025 

اكة الفاعلة مع المؤسسات  الرسر
 والدولية. البحثية المحلية 

التعاون الدوىل  عن طريق  تعزيز 
 . الجامعة

اكات علمية مع  عقد اتفاقيات وشر
الجهات المتخصصة عىل المستوى  

 . المحىل  والدوىل  

لجان متخصصة بالتعاون مع 
مكتب خدمة المجتمع والتعليم  

قسم البحوث  - المستمر
 واالستشارات. 

2021 2025 
إقامة المؤتمرات وعقد لقاءات 

كة مع أطراف محلية ودولية  . مشتر

اك   الدوريات وقواعد   االشتر
فز

بيانات المعلومات الدولية عن  
 . طريق الجامعة
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ي الرابع:  اتيج    الهدف االستر

 . امجر   الرفع من مستوى األداء بما يتناسب ومعايت  الجودة ومتطلبات االعتماد المؤسس  والتر

 مسؤولية التنفيذ  مؤشرات األداء النشاطات / اإلجراءات األهداف الفرعية 
 الزمنية المدة 

 إلى من 

الحصول عىل االعتماد  
امجر  لكل   المؤسس  للكلية والتر

 األقسام العلمية. 

من نرسر ثقافة الجودة عتر سلسلة 
امج التدريبية.  ورش  العمل والتر

 2025 2021 األداء.  وتقييمقسم الجودة  ورش عمل سنويا.   10اىل  5من 

  معايت   
تشكيل لجان متخصصة فز

  الجودة 
 والتقييم الذانر

ز ملفات   إنجاز الدراسة الذاتية وتجهت 
 الشواهد واألدلة الخاصة بالمعايت  

رؤساء  - الجودة وتقييم األداءقسم 
 اللجان. 

2021 2024 

تقديم المستندات المطلوبة  
لالعتماد المؤسس  لمركز ضمان 

 الجودة. 
.  االعتماد الحصول عىل   2022 2021 األداء. قسم الجودة تقييم  - العميد  المؤسس 

تقديم المستندات المطلوبة  
امجر  لمركز  ن  اضم لالعتماد التر

 الجودة. 
 . امجر   2025 2023 قسم الجودة تقييم األداء.  - العميد  الحصول عىل االعتماد التر

التقييم المستمر لتنفيذ الخطط  
اتيجيات والحرص عىل   واالستر

تطبيقها ومعرفة معوقات  
 الحلول لها. التطبيق ووضع 

إعداد تقارير سنوية بما تم إنجازه  
 من الخطة التنفيذية 

 2025 2021 قسم الجودة تقييم األداء.  . البديلة وتنفيذ الخططإعداد 

  للبيئة  
مراجعة التحليل البيت 

 الداخلية والبيئة الخارجية 

 


