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 اخلطة االسرتاتيجية للمكتب

 

 مقدمة: .1

،  لنشر وتطبيق متطلبات اجلودة  أن هناك حاجة ضرورية ومطلبًا أساًساب نهو التطوير والتميز وإدراًكا مللتحول املستمر حنمنذ إستحداثه   كتبامل ىسع

ا لسبل مبدخالتها وعملياتها وخمرجاتها وفقًا ملعايري قياسية حتقيًق ةممارسات وأنشطة اجلامعوذلك من خالل تكريس اجلهود والطاقات لتطوير 

م أفضل خدمة تعليمية ورفع مستوى جودة اخلريج حتى ميتلك من القدرات واملهارات يف التعليم والتحسني املستمر يف األداء لتقدياجلودة والتميز 

 تحقيق متطلبات التنمية.ل ما يؤهله لالخنراط يف سوق العمل

وما  يةإن ذلك ال يتأتى إال بتطبيق حزمة من االجراءات واالشرتاطات اليت أصبحت ضرورية اليوم للدخول اىل منافسات التصنيفات احمللية والعامل

 يقع من دور كبري على عاتق مكتب اجلودة يف متهيد الطريق للوصول اىل حتقيق رؤية اجلامعة بإجناز االعتماد املؤسسي والرباجمي، ومن هذا

املنطلق شرع املكتب يف صياغة خطة إسرتاتيجية وضعت بني ناظريها خطة اجلامعة ، حاكت فيها رؤيتها ورسالتها واهدافها، واستنبطت مجلة 

 الهداف اإلسرتاتيجية والفرعية مبا يتسق معها.ا
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 قيم املكتب .2

 مبكتب اجلودة وتقييم اآلداء باجلامعة جراءات واملعامالت املتعلقة إلكافة ا يف الشفافية 

 مع مجيع االطراف ذات العالقة مبا يسهل على املكتب إجناز مهامه. الشراكة والتعاون 

 دارية .اإلكادميية وألجراءات اإللربامج والسياسات واضفاء مسة التمييز يف كافة ا: إالتمييز 

  :لتحقيق االعتمادين املؤسسي والرباجميوفق معايري اجلودة ومساقاته كتبعمل املياجلودة ، 

 هدافهاأجناز مهامها وإومنهج روح الفريق يف ، فرق العمل  رسخ اجلامعة قيَمالعمل اجلماعي : ُت . 

 رؤية املكتب .3

 معة والريادة للرقي الي مستوي املعايري احمللية والعاملية.التميز  بأداء اجلا

 رسالة املكتب .4

 االعتمادين على اجلامعة حصول والتميز وضمانطبيق املعايري وخلق روح املنافسة ت خالل منسعى إىل تفعيل وحتسني برامج اجلودة باجلامعة ن
 .و العاملية احمللية للمعايري اقوف رباجميوال املؤسسي

 ملكتب:أهداف ا .5

 .باجلامعة اجلودة لضمان فّعال نظام تأسيس.  .1
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 .العالقة ذات األطراف مجيع وكذلك ، والطلبة اإلداريني، و التدريس، هيئة أعضاء من اجلامعة عناصر بني اجلودة ثقافة نشر .2

 .االعتماد ملعايري دااستنا اجلامعة أهداف و رسالة، من انطالقًا املستمر والتحسني والتطوير، الذاتي التقييم مبادئ ترسيخ .3

 .االعتماد و اجلودة بضمان املرتبطة اجلامعة أهداف حتقيق .4

 .إىل دخول جامعة سرت من ضمن اجلامعات املصنفة على الصعيد اإلقليمي و العاملياجلهود  تفعيل .5

 .تعزيز ثقة و رضا املستفيدين من خدمات اجلامعة التعليمية  و االستشارية .6

 

 جماالت العمل الرئيسية: .6

 اجملال ت

 حمور الربنامج التعليمي .1

 حمور املوارد البشرية  والتنظيم االداري .2

 حمور املرافق والتجهيزات .3

 حمور البحث العلمي .4

 حمور اجلودة والتحسني املستمر .5
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 هيكلية املكتب .7
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 التحليل البيئي ملكتب اجلودة .8

 التهديدات الفرصة املتاحة نقاط الضعف نقاط القوة

للمكتب للقيام مبهامه، ومنحه  م رئاسة اجلامعةدع

املرونة والتسهيالت للتواصل مع خمتلف الكليات 

 .واملراكز واالدارات واملكاتب

فنية متخصصة ذات مؤهالت عليا يف كوادر عدم وجود 

 املكتب حتى ينجز مهامه على الوجه األكمل  .

لضمان اجلودة على مستوى وزارة  مركزوجود 

 .التواصل معها يسهل التعليم

 عدم ختصيص موازنات مالية للمكتب .

( لعام  512للجودة مبوجب القرار ) اجلنة علي وجود

 م . 2019

الدورات  إلجنازعدم وجود قاعة جمهزة ومهيأة 

 التدريبية وورش عمل يف جمال اجلودة .

وجود اجلمعية الليبية للجودة والتميز وفتح أفاق 

 للتعاون معها .

يف   سة بني اجلامعاتزيادة املناف

 .التصنيفات احمللية والدولية

جلنة لدعم التصنيف الدولي للجامعة  وجود 

 م  2019( لعام  492ب قرار ) ـمبوج

ندرة تواصل منسقي اجلودة مبختلف اإلدارات واملراكز 

. 

 نقص عدد الطالب يف بعض الكليات. زيادة االهتمام احمللي باجلودة وممارساتها .

شح اإلمكانيات واملصادر املالية وعدم وجود شبكة أنرتنت  للتدقيق الداخلي على مستوى اجلامعة . فريقوجود 

 أعماله . إلجنازباملكتب واألقسام التابعة له 

زيادة االهتمام بالتصنيف الدولي وفرص إحراز 

مراكز متقدمة فيها على املستويني احمللي 

 والدولي .

تسرب أعضاء هيئة التدريس من 

معات يؤدي اىل حدوث فجوات يف اجلا

 النسبة بني الطالب واالساتذة.

استحداث دليل تصنيف اجلامعات الليبية  ومستمر . دوريعدم تقييم الربامج التعليمية بشكل  وجود مالك وظيفي معتمد للمكتب 

 كمرجعية حملية وإمكانية إجناز معايريه.

 

م ،  2023/  2019للجامعة  اسرتاتيجيةوجود خطة 

 عتمدة .م

   تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس . برامج ندرة 

وجود جلنة لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية أوكل اليها 

التنسيق مع الكليات واملراكز واالدارات واملكاتب 

 لصياغة خططها االسرتاتيجية والتشغيلية.

عدم وجود دورات تدريبية خاصة ملوظفي املكتب 

يم األداء ) إدارة اجلودة متخصصة يف جمال اجلودة وتقي

تقييم األداء  –التخطيط والتنظيم اإلداري  –الشاملة 

. )  
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 االهداف االسرتاتيجية: .9

 .وتطبيقيا علميا مؤهلني خرجني إعداد يف ُتسهم اليت املعـرفـة جمـاالت خمتلف يف عاليـة جـودة ذات تعليميـة برامـج تقديـم .1

 باجلامعة العمل بيئة وحتسني البشرية املوارد وتطوير تنمية .2

 .التعليمية األهداف حيقق مبا القياسية للمعايري طبقا اجلامعة بنية تطوير .3

 .واالقتصادية االجتماعية التنمية يف يسهم مبا باجلامعة  العلمي البحث وتطوير ودعم متييز .4

 .اجلودة ضبط معايري وفق إدارية خدمات تقديم مانض مع الدولي، االعتماد حنوى والسعي التعليمية الربامج لكافة احمللي االعتماد حتقيق .5

 

 

 

 ليسانس( –أواًل: الدراسات اجلامعية األولية )مرحلة البكالوريوس 

 ودفعا للمجتمع دعمًا يهاجيخر يف وجودها ضمان  على العمل مع  التعليمية الربامج خرجيني يف مستهدفة ودقيقة واضحة وموصفات مسات حتديد

 من خالل: ستدامةامل التنمية باجتاه

 التنسيق مع الكليات وأقسامها لتحديث توصيفات براجمها الدراسية ومقرراتها. .1

 وحصر الفجوات. ) البيئة الداخلية واخلارجية(دراسة الوضع الراهن للكليات .2

 ار التغذية الراجعة.أجناز الدراسات الذاتية ملختلف الكليات ودراسة مدى تغطية خمرجات اجلامعة الحتياجات اجملتمع احمللي يف اط .3

 استصدار كتيبات وأدلة إجراءات خاصة بالطالب واعضاء هيئة التدريس واملوظفني. .4

 علميا مؤهلني نيجيخر إعداد يف ُتسهم اليت املعـرفـة جمـاالت خمتلف يف عاليـة جـودة ذات تعليميـة برامـج تقديـم(. 1

 .وتطبيقيا
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 إعداد إستمارات قياس رضا املستفيدين من خرجيي اجلامعة مع خمتلف املؤسسات العامة واخلاصة. .5

 إجناز متطلبات االعتماد املؤسسي والرباجمي بالتنسيق مع الكليات .6

 .التخطيط لتطوير الربامج التعليمية ملقابلة هذه اإلحتياجاتو دراسة إحتياج سوق العمل وعمل تقارير خاصة بذلك .7

 .التخطيط الستحداث ختصصات جديدة وبرامج حديثة ملقابلة إحتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات احلديثة .8

 ثانيا: الدراسات العليا:

 مع املشرتكة الربامج دائرة وتوسع والتحسني، للتقييم حديثة معايري ووضع الدراسية خططها حتديث خالل من علياال الدراسات برامج مبستوى االرتقاء

 :عن طريق  اجلودة مستويات أعلى تأكيد  مع والدولية احمللية اجلامعات

اليت  تقدمها  وإستيفاء التوصيفات للربامج مراجعة خطط الكليات للدراسات العليا مبا يتالئم مع متطلبات اجلودة من حيث الربامج املرجعية  .1

 .ومقرراتها الدراسيةالكليات 

 .التنسيق مع الكليات يف إجناز ملف التقدم لفتح الدراسات العليا للكليات املؤهلة لذلك .2

 املساهمة يف اعداد دليل اجرائي لطالب الدراسات العليا يشمل اخلطوات واالشرتاطات. .3

 

 

( فنيني  - موظفني  - التدريس هيئة أعضاء) البشرية املوارد كل تشمل املتميز واإلجناز باألداء خاصة احلوافز و للمكافآت( منظومة) نظام وضع أوال:

 من خالل: العملية هذه فاعلية تضمن وضوابط معايري ووضع بالكلية البشرية للموارد املستمر التقييم عملية تعزيز مع

 من خالل اآلتي:  واالكادميياري معيارية العمل والقياس يف اجلانب اإلد .1

 .توحيد نظام األرشفة وأرقام امللفات وطرق كتابة الصادر والوارد يف كافة الوحدات 

 .باجلامعة العمل ئةبي وحتسني البشرية املوارد وتطوير (. تنمية2

 .وتطبيقيا علميا
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 .توحيد كافة النماذج واملخاطبات واشكاهلا وأرقامها 

 امعة.رفع مستوى دقة وتوقيت التسجيل والقبول ومواعيدها وإعتماد نظام موحد وثابت يف إجراءها يف كافة كليات اجل 

 تفعيل برامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني والفنيني .2

 .واالداري يف إطار التحفيز األكادمييإنشاء جوائز للتمييز  .3

 توحيد نظام األرشفة وأرقام امللفات وطرق كتابة الصادر والوارد يف كافة الوحدات. .4

 توحيد كافة النماذج واملخاطبات واشكاهلا وأرقامها. .5

 فع مستوى دقة وتوقيت التسجيل والقبول ومواعيدها وإعتماد نظام موحد وثابت يف إجراءها يف كافة كليات اجلامعة.ر .6

 

 من أقل) فلسفة اعتماد مع ذلك، أمكن كلما وتبسيطها  تقليصها على والعمل  واألكادميية اإلدارية الوحدات لكل املستندية الدورات ثانيا: مراجعة

  (.واألعمال اإلجراءات ازإلجن عمل أيام مخسة

 من خالل اآلتي:  واألكادمييمعيارية العمل والقياس يف اجلانب اإلداري  .1

 .توحيد نظام األرشفة وأرقام امللفات وطرق كتابة الصادر والوارد يف كافة الوحدات 

 .توحيد كافة النماذج واملخاطبات واشكاهلا وأرقامها 

  ومواعيدها وإعتماد نظام موحد وثابت يف إجراءها يف كافة كليات اجلامعة.رفع مستوى دقة وتوقيت التسجيل والقبول 

 السنوية امليزانيات –( املكافآت)  واملهايا املرتبات: وتشمل باجلامعة واملالية اإلدارية املعامالت إلجناز االلكرتوني العمل نظام باعتماد البدء .2

 املقرتحات -العاملني وملفات معامالت -العقود -اخلدمات -املشرتيات و املخازن -واملدفوعات املستحقات -املالية واملخصصات

 .وغريه -والشكاوي
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واألكادميية  اإلدارية الوظائف كافة يف اإلدارية القيادات الختيار ومعلنة واضحة اليات واعتماد وخرباتهم، مؤهالتهم وفق العاملني تنسيب إعادة .3

  باجلامعة، اإلدارية للمهام فيالوظي والتوصيف والوصف التنظيمي اهليكل وفق

 .لديهم الوظيفي الرضا ومستوي العاملني انتاجية يف عالية معدالت حتقيق .4

 

 

 

 وتأكيد والسالمة األمن معدات توفر وضمان املرافق وخرائط  العامة والعالمات باإلشارات واألكادميية اإلدارية اجلامعة مرافق كافة جتهيز .1

 اخلاصة. االحتياجات ذوى تناسب مبداخل املرافق أبواب تزويد

 للجامعة األكادميية الربامج لكافة الدراسية للقاعات استغالل نسبة أعلى حتقق آلية وتصميم  والقاعات واملراكز  للمعامل التجهيزات توفري .2

 .(واملدرجات القاعات شغل ساعات مركزية)

 

 

 

 عالي تأثري معامل وذات ودوليا حمليا مرقمة تكون وًأن استدامتها ضمان علي والعمل كلية لكل املتخصصة العلمية اجملالت إصدار يف التوسع ، 

 املتخصصة. العلمية للمعرفة دعما

 .التعليمية األهداف حيقق مبا القياسية للمعايري طبقا اجلامعة بنية تطوير3).

 .وتطبيقيا

 

 .واالقتصادية االجتماعية التنمية يف يسهم مبا باجلامعة  العلمي البحث وتطوير ودعم متييز 4).

 .وتطبيقيا
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 إنشاء قاعدة بيانات خاصة باإلسهامات العلمية ألعضاء هيئة التدريس. 

 زيادة إرتباط البحوث العلمية بالتنمية اجملتمعية. 

 

 

 

 

 

 .التالي: وذلك يتحقق من خالل االهداف الفرعية

 مبا ميكن من زيادة االنتاجية بها بأتباع التالي:تطوير العمل االداري واالكادميي واالستمرارية يف نشر ثقافة اجلودة يف خمتلف مكونات اجلامعة  .1

 واالعتماد ودةاجل جمال يف العمل وورش، واللقاءات والندوات واملؤمترات وعقد بالدراسات والقيام اجلامعة منسوبي بني اجلودة ثقافة نشر - أ

 حتسني قدرات الكادر البشري باجلامعة ..االكادميي، و

 ا.تطوير نظام لتبادل املعرفة واملعلومات مع ذوي االختصاص يف جمال اجلودة والتنسيق مع اهليئات واملراكز املختصة حمليا واقليميا ودولي - ب

 من خالل: العلمية مواألقسا والربامج للكليات والرباجمي املؤسسي  االعتماد على احلصول .2

وفقا للنماذج املعدة من املركز الوطين لضمان  اخلطط الدراسية ووصف وتوصيف الربامج الدراسية املختلفة ومقرراتهاوحتديث  مراجعة  - أ

 مج تعليمية.أجياد أنظمة و مرجعيات أكادميية مقارنة واعتمادها وذلك لتقييم ما يقدم من برا و وأساليب تقدميها اجلودة بوزارة التعليم، 

 أجناز الدراسات الذاتية ملختلف الكليات ودراسة مدى تغطية خمرجات اجلامعة الحتياجات اجملتمع احمللي يف اطار التغذية الراجعة - ب

 ضمان مع الدولي، االعتماد حنوى والسعي التعليمية لربامجا لكافة احمللي االعتماد حتقيق 5).

 .اجلودة ضبط معايري وفق إدارية خدمات تقديم

 .وتطبيقيا
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 .استحداث الربامج العلمية وتطويرها مبا يتناسب مع متطلبات سوق العمل-ج          

 من خالل:امعة كرتوني للجاملوقع االل وحتديث تطوير -د          

 استحداث مواقع الكرتونية عن طريق روابط فرعية ملختلف االدارات واملراكز واملكاتب  و ادراج انشطتها عليها.أ. 

  .العمل على ادراج امللفات العلمية من جمالت ودوريات وأوراق حبثية على مواقع الكلياتب.             

 والتوثيق.تنسيق مع مركز املعلومات ج. إستحداث املستودع الرقمي للجامعة بال  

     برنامج التدقيق الداخلي لكليات اجلامعة املستهدفة باالعتماد. إلجنازالتنسيق مع الكليات  -هه           

 والعمل على: اجلامعة وحدات كافة يف ISO  9001اإليزو نظام بتطبيق وذلك اإلدارية اإلجراءات جودة ضمان .3

ة يف خمتلف االدارات واملكاتب مما يسهل عملية الرجوع اليها وحتديث نظام االرشفة بها والشروع يف االرشفة توثيق العمليات االداري - أ

 االلكرتونية.

 الرفع من مستوى اآلداء االداري واملراجعة املستمرة للعمليات االدارية وممارسات التقييم ، للتعرف على جودتها وطرق تقدميها. - ب

 . وعامليا حمليا معةاجلا تصنيف رفع على العمل .4

 .هيئة التدريس من خالل تفعيل جائزة الربنامج االكادميي، وجائزة التميز لعضو   علميةال واالجنازات واجلوائز املنشورات وإبراز تشجيع - أ

 امليًاإقامة قـنـوات اتصال مع الـوحدات واملراكـز واهليئـات اليت تعـمل يف جمـال اجلـودة يف التعليـم حمليًا وإقليميا وع - ب

 تقديم الدعم الفين والعلمي لوحدات اجلامعة األكادميية واإلدارية الستيفاء متطلبات االعتماد من جهات االعتماد الدولية واحمللية.-ج  


