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 ورـــــــــــــــشكال والصفــــهرس األ
 

 

 ـةـــحـالصف الشكـــــــــــــــــــل م

 11 .لتنظيمي للكليةمخطط الهيكل ا –( 1شكل ) 1

 13 .ملعنيون باملشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجيةا -( 2شكل ) 2
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4 

راتيجي الداخلي )بناًء علي عدد الفرص والتهديدات املحيطة الوضع الاست -( 4شكل )

 بالكلية(.
19 

5 

( الوضع الاستراتيجي بناء علي عدد النقاط املرجحة لعناصر القوة والضعف 5شكل )

 املتحققة.
22 

6 

عدد النقاط املرجحة للفرص والتهديدات  ( الوضع الاستراتيجي بناء علي6شكل )

 .املتحققة
25 

 للعوامل الاستراتيجية الداخلية7شكل ) 7
ً
 26 .الخارجية و  ( وضع الكلية وفقا

 30 .( خطوات إعداد الخطة التنفيذية8شكل ) 8
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 كلمة عميد الكلية
 

والحمد  جمعينوعلي آله وصحبه أ بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم علي أشرف االنبياء والمرسلين

 .هلل رب العالمين

ليكم ن أقدم إدني أ، يسعالجودة في التعليم والبحث العلميسعياً من كلية طرابلس للعلوم الطبية لتبني معايير 

لمنهجية  ووفقاً  البناءة(، والتي جاءت استكماالً للجهود 2025-2022الخطة االستراتيجية المحدثة للكلية )

ا أعدو لذيناأساس علمي ومن خالل فريق عمل يضم كافة االطراف المستفيدة  يلنة ومبنية علواضحة ومع

 هذه الخطة االستراتيجية لنحقق غايات الكلية وأهدافها.

قنا الذي اتفولعمل وأنتهز هذه الفرصة ألتقدم لكم جميعاً بالشكر الجزيل لما بذلتموه من جهد في انجاز هذا ا

ط التخطي والتركيز عليه كمحور جهود هو خريج متميزالهدف االساسي لهذه العلي أن فيه جميعاً 

تطبيقي واديمي نتاج بحث علمي علي مستوي أكإلي أولويات الكلية إل باإلضافةة االستراتيجي االساسي للكلي

 .الفائدة المرجوة في خدمة المجتمعمتميز بما يعود ب

احة المت عمل بكل جد والتواصل الفعال الستغالل الفرصكما نؤكد علي أن تحقيق هذه االهداف يتطلب ال

 .ع مواجهة التهديدات وعناصر الضعفوعناصر القوة والبناء عليها م

 أن يوفقنا لتطوير الكلية بما يخدم مصلحة بالدنا الحبيبة .وختاماً أدعو هللا 
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 :ةــــــمقدم
 

، سلم عليه ولي هللاسيدنا محمد ص ى، والصالة علعلم االنسان مالم يعلملم بالقلم بسم هللا والحمد هلل الذي ع

 خير من تزكي وعلم وأرشد للتي هي أقوم.

ية ن تقن، وفي المجال التعليمي بوجه خاص معام هفي ظل التغيرات التي تحدث في عالمنا المعاصر بوج

 .التقدم والرقيرية بكفاءة من أجل الموارد المادية والبش واستخداموعلوم عصرية 

جل تطوير قدرات أ( من 2025-2022تقدم اليوم كلية طرابلس للعلوم الطبية خطتها االستراتيجية المحدثة )

 واردللمة طالبها العلمية والمهنية ومن خالل االهتمام به كعنصر ومحور الخطة االستراتيجية باإلضاف

 .لبحث العلمي وخدمة المجتمعاري واكأعضاء هيئة التدريس والكادر اإلد األخرىالبشرية 

لنا  يقدمل واستشارقبل فريق شمل كافة األطراف المستفيدة حيث تدرب وتعلم حيث تم إعداد هذه الخطة من 

بيئة يل المنهجية علمية سليمة ولتحقق غايات الكلية وأهدافها من خالل تحل ىهذه الخطة التي بنيت عل

للتغلب  مكنهاتتحتاج الي تحسين وتطوير ووضع األليات التي  الداخلية والخارجية ورصد حقيقي للنقاط التي

 .ةليلمستقباالحديثة والسليمة وتطوير االحتياجات  االتجاهاتالتحديات والمخاطر المتوقعة لتحديد  على

ر الي م النظثللخطة االستراتيجية لتغطي فترة اربع سنوات حيث  التنفيذيةوفي سبيل ذلك ثم إعداد الخطة 

 .يرباعتحليل الفق التي تم تحديثها والفجوات المطلوب تغطيتها في كافة االنشطة الرئيسية وفقاً ألولوياتها ال

اد صر المرجيات واختيار االنسب منها واضعة العنمجموعة متنوعة من االستراتي علىالكلية  اعتمدتكما 

  واالمكانيات المتاحة.طيات عحسب المفعيله بشكل أقوي أو تقويمه ت

 

 

 

 

 

 

 



 كلية طرابلس للعلوم الطبية
 

 
 
 

 7 

 

 

 نبذة عن كلية طرابلس للعلوم الطبية:
 

 

 كلية طرابلس للعلوم الطبية. أسم الكلية: .1

 نوع المؤسسة:  .2

 التالية: بكالوريوس في التخصصاتدرجة التمنح أكاديمية   كلية

 .العلوم الصيدالنية 

 .المختبرات الطبية 

 شركة شمال افريقيا للتعليم والتدريب المساهمة. أسم الجهة التي تتبعها الكلية: .3

  .لعلميابحث وال الخاص بوزارة التعليم العالي العالي كلية خاصة  تتبع إدارة التعليم نوع الكلية: .4

 .مقابل قرية النخيل بلدية جنزور - مدينة طرابلس عنوان المؤسسة: .5

 (2013(لسنة 1)القرار رقم  بموجب  )م       2014 :التأسيستاريخ  .6

 م.2016/2017العام الجامعي . تاريخ بدء الدراسة: .7

 مدة الدراسة: .8

 )العلوم الصيدالنية )خمس سنوات. 

 )المختبرات الطبية )أربع سنوات. 

 ./ اللغة العربية اللغة اإلنجليزية لغة الدراسة: .9

 القيادة األكاديمية: .10

 :الوصيف امحمد الهادي د/ عبدالباسط عميد الكلية. 

o  :0926520204هاتف 

 الموارد البشرية بالمؤسسة: .11

 

 



 كلية طرابلس للعلوم الطبية
 

 
 
 

 8 

 

 في  الكلية حسب املؤهالت العلمية:إحصائية موظ 

 العدد الشهادة العلمية ت
 4 الدكتوراه 1

 9 الماجستير 2

 7 بكالوريوس 3

 11 دبلوم عالي 4

 34 اجملموع

 إحصائية موظفي الكلية حسب نوع الوظيفة. 

 نوع الوظيفة ت
 العدد

 إناث ذكور
 10 20 إداري 1

 3 1 فني 2

 34 اجملموع

 .إحصائية أعضاء هيئة التدريس املقيدين بالكلية من حيث الدرجة العلمية 

 العدد الدرجة العلمية ت
 2 أستاذ 1

 1 أستاذ مشارك 2

 1 أستاذ مساعد 3

 9 محاضر 4

 17 مساعد محاضر 5

 30 اجملموع

  بالكلية.بالربامج االكادميية احصائية أعضاء هيئة الدريس املقيدين 

 الربنامج االكادميي ت
 العدد

 اجملموع
 إناث ذكور

 21 10 11 العلوم الصيدالنية 1

 9 6 3 المختبرات الطبية 2

 30 اجملموع االمجايل
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 .احصائية أعضاء هيئة الدريس املقيدين بالكلية حسب الشهادة العلمية 

 العدد الشهادة العلمية ت

 13 الدكتوراه 1

 17 الماجستير 2

 30 اجملموع

 

 .إحصائية بأعداد الطلبة املسجلني بالكلية 

 املستوى الدراسي ت
 العدد

 املختربات الطبية العلوم الصيدالنية
 إناث ذكور إناث ذكور

 // // // // الفصل األول 1

 18 1 22 9 الفصل الثاني 2

 2 1 16 8 الثالث الفصل 3

 11 2 51 10 الفصل الرابع 4

 4 / 11 10 الفصل الخامس 5

 / / 15 1 الفصل السادس 6

 16 / 23 7 الفصل السابع 7

 / / 10 3 الفصل الثامن 8

 / / 12 2 الفصل التاسع 9

 / / 12 7 الفصل العاشر 10

 51 4 18 57 عدد الطالب

 55 237 بالبرنامجالدارسين عدد الطالب 
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 292 عدد الطالب الدارسين بالكلية

 

 

 

 .إحصائية بأعداد الطلبة اخلرجيني من حيث العدد والنوع 

 الربنامج االكادميي ت
 عدد اخلرجني

 إناث ذكور
 33 15 العلوم الصيدالنية 1

 / / المختبرات الطبية 2

 48 العدد الكلي
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 :كلية طرابلسل التنظيمي اهليكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خمطط اهليكل التنظيمي للكلية –(  1شكل ) 

 إدارة الكليةمجلس  

 عميد الكلية

مكتب ضمان الجودة 

 وتقييم األداء
مكتب المعلومات 

 والتوثيق

 مكتب المسجل العام   

وحدة القبول 

 والتسجيل

وحدة الدراسة 

 واالمتحانات

وحدة شؤون 

الطلبة واإلرشاد 

 األكاديمي
وحدة شؤون 

 الخريجين

مكتب الشؤون اإلدارية 

 والمالية

 الخزينة وحدة

 وحدة الحسابات

وحدة شؤون 

 العاملين

 وحدة السكرتارية

وحدة الخدمات 

 والمرافق

وحدة األمن 

 ةوالسالم

 مكتب الشؤون العلمية  

وحدة شؤون 

أعضاء هيئة 

 التدريس
وحدة البحث 

 العلمي

وحدة خدمة 

 المجتمع والبيئة

وحدة شؤون 

 المكتبة

 قسم الصيدلة 

 المختبرات الطبيةقسم 

الهيكل التنظيمي لكلية طرابلس 

 للعلوم الطبية
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 االسرتاتيجية:االسس املعتمدة يف إعداد اخلطة 
 

 .لمدة الزمنية للخطة االستراتيجيةديد اتحاعتماد العام في  -1

 .واتالخطة االستراتيجية بثالث سن دت مدةدحيث ح، ىالتخطيط االستراتيجي متوسط المد اعتماد -2

 (.SWOTالتحليل االستراتيجي ) اعتماد -3

 .تحديد محاور الخطة االستراتيجية ضمان الجودة فيمركز معايير  إلى االستناد -4

 .االستراتيجيةإشراك جميع مكونات الكلية في إعداد الخطة التنفيذية للخطة  -5

 .معتمد لغايات المقارنة المرجعية أداءتحديد تقييم كمي مرجعي لكل مؤشر  -6

 .لية في إعداد خطتها االستراتيجيةرؤية الكلية ورسالتها وغاياتها مرجعاً للك اعتماد -7

 :منهجية إعداد اخلطة االسرتاتيجية
 

وية وعضية برئاسة عميد الكل "تشكيل فريق عمل من داخل المؤسسة "فريق إعداد الخطة االستراتيجية -1

رار قا لقوف المكاتب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين وممثلين عن الطلبة وسوق العملعدد من مدراء 

 .2021مجلس الكلية رقم)   (لسنة 

 .والتحليل البيئي االستراتيجيةعمل في إعداد الخطة  تنظيم ورش -2

 تشخيص الوضع الحالي من خالل التحليل الرباعي نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات. -3

 الكلية.وأهداف وقيم  عوامل النجاح األساسية التي تحدد مالمح رؤية ورسالةاستخالص  -4

 النظر في صياغة الرؤية. -5

لة ات الكفياآلليصياغة رسالة الكلية بما يضمن التعبير عن هذه الرؤية ويمثل أبعاد البيئة المالئمة و -6

 والمناسبة لالنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المستهدف.

لخطة اعداد االستراتيجية وربطها بغايات الكلية من خالل اجتماعات متكررة لفريق إ تحديد األهداف -7

 االستراتيجية.

 اعتماد كل من الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية. -8
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 تحديد األهداف االستراتيجية الفرعية التي ستساهم في تحقيق أهداف الكلية. -9

الجهة ومنية طة االستراتيجية وتحديد مراحلها الزإعداد البرامج التي سيتم تنفيذها في إطار الخ -10

 المسؤولة عن التنفيذ.

 بناء خطط العمل التنفيذية. -11

 إعداد مسودة الخطة ومناقشتها مع فريق إعداد الخطة. -12

 .إحالة الخطة العتمادها من قبل مجلس الكلية بصورة نهائية -13

 املعنيون باملشاركة يف صياغة اخلطة االسرتاتيجية
 
االعتماد في إعداد الخطة االستراتيجية علي تحديد المستفيدين من الخطة االستراتيجية، حيث تم   

ه من هذوتشكل المشاركة من كافة فئات مجتمع الكلية مكونا رئيسا من مكونات التخطيط االستراتيجي، 

ي فخذ ت األاالطراف أعضاء هيئة التدريس، االداريون، الطلبة، الموظفين، أولياء االمور. كما تضمن

وخريجي  ،اباتارجي المتمثلة في الجهات الرسمية، النقاالعتبار بآراء الشركاء المعنيين من المجتمع الخ

 لة.ت الصالكلية العاملين في الصيدليات العامة والمستشفيات وشركات األدوية وغيرها من المراكز ذا
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 املعنيون باملشاركة يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية -(  2شكل ) 
 

 التحليل االسرتاتيجي
 

ياتها ة وحيثتعد الخطة االستراتيجية خارطة طريق الى التميز عند اعدادها وفقا للمقررات العلمي

 راف ذاتالعملية التخطيطية منتج التفكير الجماعي فضال عن مشاركة جميع األطحيث تمثل ، التطبيقية

ابلس الى حشد وفي هذا اإلطار، سعت كلية طر .العالقة بالتنفيذ والمتابعة لمجريات التخطيط االستراتيجي

 ةوفني الطاقات الالزمة لتشكيل غرفة عمليات للتخطيط االستراتيجي تضمنت كوادر اكاديمية وإدارية

 حو غاياتحول نواستشارية. وفي هذا السياق، استهدفت الكلية إعداد استراتيجية متوسطة األمد مضمونها الت

ة در الكليع كواتطوير مجاالت الكلية العلمية والبحثية وبما يخدم البيئة والمجتمع وتنمية المهارات لجمي

 .لمنشودةواالرتقاء بمعايير التعليم والتعلم وفقا لمعايير ضمان الجودة ا

هذه بلمعني تأسيسا على ما تقدم، ووفقا لمنهجية إعداد الخطة االستراتيجية، انتهج فرق العمل ا

لية ة الداخاالستبانة ونحوها للبيئ استمارات ،الي من خالل المقابالتالمهمة أسلوب تحليل الواقع الح

 . م2025 –م 2022تيجية والخارجية  وكنقطة انطالق نحو الغايات المأمولة لخطة الكلية االسترا

 باستخدام:( وSWOT)قام الفريق بإجراء التحليل االستراتيجي حيث 

 .) نقاط القوة ، نقاط الضعف ( البيئة الداخليةتحليل  -1

 .يدات ( ) فرص ، تهد تحليل البيئة الخارجية -2

 جاءت نتائج التحليل كالتالي:و

 

 حتليل البيئة الداخلية
 

بناء  كليةلل ليخالدا الوضع االستراتيجينتائج تحليل السوات والخاصة بمتغيرات البيئة الداخلية  هرتظا

 (. 3على نقاط القوة ونقاط الضعف وكما مبين بالشكل ) 

 .نقاط القوةاوال: 
 

 .مطابقة محتوى المقررات الدراسية للكلية بالكليات العامة المناظرة -1
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 من حملة الماجستير والدكتوراه.وجود أعضاء هيئة تدريس متخصصين  -2

 تعلم.الوجود خدمات دعم للطالب كالمعامل والمكتبة ووسائل  -3

 تشجيع عناصر شابة في الكلية على تولي مسؤولية قيادية. -4

 في إجراءات القبول والتسجيل من خالل منظومة حديثة .وثقافة سهولة  -5

 اهتمام إدارة الكلية بمكتب ضمان الجودة واالداء . -6

 اإلجمالية للكلية جيدة جداً وتدعم خدمات الدعم التعليمية.المساحة  -7

 مشاركة جميع كوادر الكلية في عملية صنع القرار. -8

 سمعة الكلية الحسنة جعلتها قبلة للطالب. -9

 وجود خطة وآليات للتعامل مع العجز  في أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات. -10

 وجود أماكن لممارسة بعض األنشطة الرياضية. -11

 جود آلية للتعامل مع الطلبة المتميزين والمتعثرين و ذوي االحتياجات الخاصة .و -12

 االنسجام والتناغم بين األطقم اإلدارية واألكاديمية بالكلية. -13

 امتالك موقع إلكتروني . -14

 .قييموطرح استبانات التنتائج الرض للتواصل مع طالب الكلية وعحديث  هاتفي وجود تطبيق  -15

 تميز.موقع جغرافي جيد وم -16

 وجود موقف سيارات جيد. -17

 

 ألتى:االستفادة منها كاأولويات 

 

 استقطاب أعداد كبيرة من الطالب والمساهمة في خدمة المجتمع. -1

 إبراز دور الكلية وقدرتها التنافسية وذلك بمواكبة التطور العلمي. -2

 عمل ابحاث للطالب.م –عمل تحاليل متكامل م – مكاتبإنشاء إمكانية  -3

 .أعضاء هيئة التدريس في نشر البحوث العلميةدعم وتشجيع  -4

 استمرارية التطوير والتحسين للوصول بالكلية الي االعتماد المؤسسي والبرامجي. -5
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 .نقاط الضعفثانيا: 
 

 ضعف مساهمة أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي. -1

 .كفاءة الكوادر الفنية عدم -2

عض في ب يسالتفاعل واالتصال بين الطالب وأعضاء هيئة التدر قلةكفاية األنشطة الطالبية و عدم -3

 .االحيان

لبات لمتط علىاأللحد إلي ا ال ترتقيالبنية التحتية والتسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم والبحث العلمي  -4

 مركز ضمان الجودة .

 عدم كفاية الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي. -5

 ية الحديثة.نقص في بعض الوسائل التعليم -6

 .بالشكل المطلوب تفعيل دور المرشد األكاديمي عدم  -7

 قصور في عملية تقييم الكوادر االدارية.  -8

 كاالتي:معاجلتها أولويات 
 

 .المجتمع الطبية مشاكللمعالجة  توجيه مشاريع تخرج الطالب بما يخدم البحث العلمي -1

 .الفنية الكوادرإقامة دورات تدريبية للرفع من قدرات  -2

 .لتحسين المرافق والبنية التحتية للكليةخدمات  ميزانية تخصيص -3

 اتصال بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس.االهتمام بالنشاط الطالبي وفتح قنوات  -4

م في انجازاته وتشجيع أعضاء هيئة التدريس بنشربميزانية الكلية للبحث العلمي  تخصيص بند -5

 .مجالت علمية محكمة

 .المتطورة والحديثةتطوير وتوفير الوسائل التعليمية  -6

 .تهممستويارفع من لإلشراف االكاديمي لتفعيل دوره بالشكل الذي يخدم الطالب ويوضع آلية  -7

 وضع ألية واضحة لتقييم الكوادر اإلدارية واألكاديمية. -8
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 (.الضعف ونقاط القوة نقاط عدد علي بناء) الداخلي االسرتاتيجي الوضع -( 3)  شكل

 

 حتليل البيئة اخلارجية.
 

والخاصة بمتغيرات البيئة الخارجية الوضع االستراتيجي  (SOWT)اظهرت نتائج تحليل 

 (. 4الخارجي للكلية بناء على الفرص والتهديدات، وكما مبين بالشكل ) 

 

 .الفرص أوالً: 
 

 عدم انتظام الدراسة بالمؤسسات العامة. -1

 الكلية. الجانب األمني الممتاز بمحيط -2

 استقطاب أعضاء هيئة تدريس من ذوي الكفايات. -3

 على االلتحاق بالتخصصات الطبية. الطالبزيادة رغبة  -4
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 الفرصة للخريج للتقدم لسوق العمل. يعزز المؤسسي االعتمادعلي حصول الكلية  سعي -5

مل عالتطور التكنولوجي والتقني الستحداث مجاالت جديدة في القطاع الصحي مما يتيح فرص  -6

 للخريجين .

 

 : كاالتيوميكن االستفادة منها 
 

  م العاممؤسسات التعليمن  المنتقلينوضع خطط دراسية وجدولة زمنية منتظمة الستقطاب الطالب  -1

 تطوير خدمات الكلية الستيعاب أعداد أكبر من الطالب. -2

 القيمة المالية مقابل الساعات التدريبية. زيادة -3

 يكسب ثقة سوق العمل بمخرجات الكلية.االهتمام بالجانب العملي مما  -4

 في سوق العمل. الحرص علي تخريج كوادر تتمتع بالكفاءة لتحقيق النجاح الباهر -5

 

 .التهديداتثانيا: 
 

ز ضمان ي اعتماد مركالخاص غير متحصلين عللمؤسسات التعليم العالي المجتمع من أفراد  نظرة -1

 .الجودة بأنها دون المستوى المطلوب

اً على ؤثر سلباألمني في الدولة بشكل عام والتغير في األوضاع االقتصادية والسياسية قد يالتوتر  -2

 أعداد الطلبة.

 المناظرة.الخاصة زيادة عدد الجامعات والكليات  -3

 .في التعاون في مجالت تدريب الطالب الصحية العامةعدم اهتمام المؤسسات  -4

 

 وميكن مواجهتها كاالتي :

 
 أكاديمياً . در ذوي كفاءة عاليةعلي تخريج كوا الحرص -1

 توفير خطة بديلة. -2

 . كفاءتهمفتح دورات تدريبية وبتكلفة رمزية لتشجيع الطالب علي االنخراط بهما ورفع  -3
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لي ادرة عتغيير نظرة المجتمع لمخرجات التعليم الخاص وذلك بإنتاج مخرجات ذوي كفاية عالية ق -4

 االنخراط بسوق العمل.

 

 
 

 علي عدد الفرص والتهديدات احمليطة بالكلية)الوضع االسرتاتيجي الداخلي  -(  4شكل )
ً
 (.بناء

 

 : الداخليةمصفوفة العوامل االسرتاتيجية 
 

راسة ة من دبعد تحديد مجاالت القوة ومجاالت الضعف ، قام أعضاء فريق التخطيط االستراتيجي بالكلي

ار االعتبي فألخذ وتحليل المتغيرات والعوامل االستراتيجية في البيئة الداخلية للكلية واعداد مصفوفة تم ا

 :التالي

نقطة لكل من  40كون ت،  بحيث استراتيجيةتحديد وزن نسبي لكل من نقاط القوة والضعف كعوامل  -1

الوزن المرجح على مجموع  عيوزت، بحيث يتم  نقطة ( 80)مجموع عوامل القوة وعوامل الضعف 

 .في الحساب النهائي نقطة 100نقاط 
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 يتم ترتيب العوامل وفقا للترتيب التنازلي وفقا للوزن النسبي لكل منها . -2

 :  لالتيحساب الوزن المرجع لكل نقطة وفقا  -3

 (%100 -%90) في حالة قدرة الكلية علي االستفادة من نقطة القوة بنسبة 4× الوزن النسبي  ضرب ،

 .(%90 -% 75) في حالة قدرة من الكلية لالستفادة من نقطة القوة بنسبة 3× بالضرب و

 90)ة بفي حالة قدرة الكلية علي التغلب علي نقطة الضعف بنس 2× ي ضرب الوزن النسب%- 

 .(%90 -% 75)في حالة التغلب علي نقطة الضعف بنسبة  1× وبضرب الوزن النسبي  ،(100%

  ة عن قدر والحصول علي وزن كلي مرجح بنسبة للكلية ، ويعبر هذا الرقم رجحةمال االوزانيتم جمع

مل للتعا لكلية أكبركان قدرة ا 3لرقم من االكلية علي التعامل مع العوامل البيئية الداخلية ) كلما قرب 

 و العكس صحيح (. معها

 الوزن املرجح الدرجة الوزن النسبي العوامل االسرتاتيجية الداخلية ) نقاط القوة(

مة مطابقة محتوى المقررات الدراسية للكلية بالكليات العا .1

 المناظرة
4 4 16 

وجود أعضاء هيئة تدريس متخصصين من حملة الماجستير  .2

 والدكتوراه.
3 4 12 

 12 4 3 .للطالب كالمعامل والمكتبة ووسائل تعلموجود خدمات دعم  .3

 9 3 3 .تشجيع عناصر شابة في الكلية على تولي مسؤولية قيادية .4

سهولة وثقافة في إجراءات القبول والتسجيل من خالل  .5

 منظومة حديثة .
3 3 9 

 12 4 3 اهتمام إدارة الكلية بمكتب ضمان الجودة واالداء . .6

م جيدة جداً وتدعم خدمات الدعالمساحة اإلجمالية للكلية  .7

 التعليمية.
2 3 6 

 6 3 2 مشاركة جميع كوادر الكلية في عملية صنع القرار. .8

 8 4 2 سمعة الكلية الحسنة جعلتها قبلة للطالب. .9
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وجود خطة وآليات للتعامل مع العجز  في أعضاء هيئة  .10

 التدريس في بعض التخصصات.
2 3 6 

 8 4 2 الرياضية.وجود أماكن لممارسة بعض األنشطة  .11

وي ذوجود آلية للتعامل مع الطلبة المتميزين والمتعثرين و  .12

 االحتياجات الخاصة .
2 4 8 

 6 3 2 ية.الكلاالنسجام والتناغم بين األطقم اإلدارية واألكاديمية ب .13

 8 4 2 امتالك موقع إلكتروني . .14

وجود تطبيق هاتفي حديث  للتواصل مع طالب الكلية  .15

 وعرض النتائج .
2 4 8 

 6 3 2 موقع جغرافي جيد ومتميز. .16

 3 3 1 وجود موقف سيارات جيد. .17

 143  40 اجملمـــــــــــــــــــــــــوع

 178.75  50               (100)من  نقطة (50)النهائي لـ  اجملمـــــــــــــــــــــــــوع

 

 الوزن املرجح الدرجة الوزن النسبي العوامل االسرتاتيجية الداخلية ) نقاط الضعف(

 12 2 6 ضعف مساهمة أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي. .1

حث البالبنية التحتية والتسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم و .2

العلمي ال ترتقي إلي الحد األعلى لمتطلبات مركز ضمان 

 الجودة .

6 2 12 

 5 1 5 كفاءة الكوادر الفنية.عدم  .3

ن الطالبية وقلة التفاعل واالتصال بيعدم كفاية األنشطة  .4

 الطالب وأعضاء هيئة التدريس في بعض االحيان.
5 2 10 

 10 2 5 عدم كفاية الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي. .5

 10 2 5 نقص في بعض الوسائل التعليمية الحديثة. .6
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عدم تفعيل دور المرشد األكاديمي بالشكل المطلوب قصور  .7

 الكوادر االدارية.في عملية تقييم 
4 1 4 

 4 1 4 نقص في بعض الوسائل التعليمية الحديثة. .8

 67  40 اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 83.75  50               (100)من  نقطة (50)النهائي لـ  اجملمـــــــــــــــــــــــــوع

 

 حتليل نتائج البيئة الداخلية 

 

عوامل القوة ل (5بالشكل ) مصفوفة العوامل االستراتيجية للبيئة الداخلية والرسم البيانيمن خالل 

لتعليمية ة ضعف علي كافة جوانب العلمية اطنق 8نقطة مقابل  17والضعف، تبين أن عدد نقاط القوة 

 (2.625)وبإجمالي النقاط  الجيد،جي للبيئة الداخلية تيوهذا يعكس الوضع االسترا 2.125وبنسبة 

تيجية استرا بحاجة الى لوجود بعض من نقاط الضعف أيضا يشيرو( ، 2.5تجاوز القيمة المتوسط  )م

 .ط وبرامج للتغلب عليها ومواجهتهاوخط

 

 .حة لعناصر القوة والضعف املتحققةالوضع االسرتاتيجي بناء علي عدد النقاط املرج (5)شكل 
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 :ة العوامل االسرتاتيجية اخلارجيةمصفوف
 

 

راسة دية من بعد تحديد مجاالت الفرص ومجاالت التهديد، قام أعضاء فريق التخطيط االستراتيجي بالكل

ار ي االعتبخذ فوفة تم األواعداد مصف الخارجية للكليةوتحليل المتغيرات والعوامل االستراتيجية في البيئة 

 :التالي

 علىة الكلي من حيث قدرة% 100 -75تحديد أهم الفرص والتهديدات التي تمثل نسب تتراوح من   .1

 .استغاللها أو التعامل معها

سب ، بحيث يكون المجموع النسبي بنعامل استراتيجي بالبيئة الخارجة تحديد وزن نسبي لكل .2

 متساوية بين نقاط الفرص ونقاط التهديد. 

  التهديد.نقطة من نقاط  20نقطة لكل من نقاط الفرص و 20تحديد 

  نقطة 100على مجموع نقاط وزع الوزن المرجح تيتم. 

 رتيبا تنازليا وفقا لوزن كل نقطةيتم ترتيب العوامل الخارجية ت. 

 :ن المرجح لكل النقاط وفقا للتالييتم حساب الوز .3

  100-% 90استغالل الفرص بنسبة  علىفي حالة قدرة الكلية  4×ضرب الوزن النسبي.% 

  100 -% 75ل الفرص بنسبة في حالة قدرة الكلية علي استغال 3×ضرب الوزن النسبي% . 

  100-%90 التعامل مع التهديد بنسبة علىفي حالة قدرة الكلية  2×ضرب الوزن النسبي %. 

  100- % 90 في حالة قدرة الكلية علي التعامل مع التهديد بنسبة 1×ضرب الوزن النسبي.% 

رجح مالوزن الكلي الجميع األوزان المرجحة لكل من نقاط الفرص ونقاط التهديد للوصول إلي  .4

بحيث يكون  ،ارجيلتعامل مع عوامل البيئة الخ، وهذا الرقم يعبر عن قدرة الكلية علي ابالنسبة للكلية

 .الوضع االستراتيجي االمثل للكليةمؤشرا إلي  3الرقم 
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 الوزن املرجح الدرجة الوزن النسبي العوامل االسرتاتيجية اخلارجية ) الفرص (

 20 4 5 الدراسة بالمؤسسات العامة.عدم انتظام  .1

 20 4 5 الجانب األمني الممتاز بمحيط الكلية. .2

 12 3 4 استقطاب أعضاء هيئة تدريس من ذوي الكفايات. .3

 9 3 3 زيادة رغبة الطالب على االلتحاق بالتخصصات الطبية. .4

سعي حصول الكلية علي االعتماد المؤسسي يعزز الفرصة  .5

 العمل.للخريج للتقدم لسوق 
2 3 6 

التطور التكنولوجي والتقني الستحداث مجاالت جديدة في  .6

 القطاع الصحي مما يتيح فرص عمل للخريجين .
1 3 3 

 74  20 اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 185  50    ( نقطة100النهائي لـ ) اجملمـــــــــــــــــــــــــوع

 

 

 الوزن املرجح الدرجة الوزن النسبي اخلارجية ) التهديدات (العوامل االسرتاتيجية 

نظرة من أفراد المجتمع لمؤسسات التعليم العالي الخاص  .1

غير متحصلين علي اعتماد مركز ضمان الجودة بأنها دون 

 المستوى المطلوب.

5 2 10 

 التوتر األمني في الدولة بشكل عام والتغير في األوضاع .2

 .قد يؤثر سلباً على أعداد الطلبةاالقتصادية والسياسية 
5 1 5 

 10 2 5 زيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة المناظرة. .3

عدم اهتمام المؤسسات الصحية العامة في التعاون في  .4

 مجالت تدريب الطالب.
5 1 5 
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 75  50    ( نقطة100النهائي لـ ) اجملمـــــــــــــــــــــــــوع
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 :البيئة اخلارجية حتليل نتائج
 

 (6)ل شكبالالموضح  من خالل مصفوفة العوامل االستراتيجية للبيئة الخارجية والرسم البياني

ة التعليمية كافة جوانب العملي على( 4( وعدد التهديدات )6)، يبين أن عدد الفرص للفرص والتهديدات

العديد من  ( وهناك2.60وبمعدل ) الجيدوهذا يعكس الوضع االستراتيجي للبيئة الخارجية  (1.5بنسبة )

 .ي يجب وضع استراتيجية مواجهه لهاالتهديدات الت

 

 
 

 للفرص والتهديدات املتحققةعدد النقاط املرجحة  ى( الوضع االسرتاتيجي بناء عل6شكل )
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 :وضع الكلية احلايل
 

كما ووتحليالً للوضع الحالي للكلية  الخاصة بالعوامل االستراتيجية للكلية،وفقاً لمخرجات النتائج  

 هو ماو( 2.5أي أعلي من القيمة المتوسطة ) جيدفإن الكلية في وضع استراتيجي (. 7) موضحا بالشكل

سين ت للتحيحتاج الي استراتيجيا الخارجي المستوى الداخلي والمستوى علىيعكس أن الوضع االستراتيجي 

 . 2025 -2022، وهذا ما تسعى الكلية لتحقيقه من خالل إعداد خطتها االستراتيجية والتطوير

 

 

 

 اخلارجيةو ( وضع الكلية وفقًا للعوامل االسرتاتيجية الداخلية7شكل )
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 التوجه االسرتاتيجي لكلية طرابلس للعلوم الطبية:

 

 

وغالبا ما ينبثق عن التوجه  مؤسسة،ي ألللتخطيط االستراتيجي  االستراتيجي مبتدأيعد التوجه    

 .وأهدافها االستراتيجية ورسالتها وقيمها المؤسسةاالستراتيجي رؤية 

يكون اطالقا على أساس الصياغات االنشائية وانما يجب ان  ان صياغة الرؤية والرسالة والقيم ال 

لوم لس للعكلية طراببوجود  والمستفيدين آلراء جميع األطراف ذوي المصلحةتصاغ من خالل دراسة متأنية 

يادات القو . ويتم في ضوء ذلك جمع البيانات وتحليلها ومناقشتها من لجنة التخطيط االستراتيجيالطبية

 مدىو لكليةاتأسيس بقرار اللغرض االتفاق على المؤشرات التي يتفق عليها اصحاب  االدارية واالكاديمية

مكانيات إتطلب المصلحة ي أصحابقدرتهم باإليفاء التام وااللتزام بتنفيذها. حيث ان المطالب التي يبديها 

ار اختي مادية وبنية تحتية وغيرها والتي من المستحيل تلبيتها بمجملها خالل مدى قريب. ولذلك يتم

 .لغرض الصياغة وفقا لإلمكانيات المتاحة ووضع األولويات المؤشرات

 

 

 :واألهداف والقيمالرؤية والرسالة  صياغة

 

لقد ساهمت عناصر عدة في صياغة رسالة وأهداف وغايات الكلية بما يضمن التعبير عن رؤية    

ى الوضع لإالي ابعاد البيئة المالئمة والمناسبة لالنتقال من الوضع الحويمثل االليات الكفيلة والكلية 

ام لثاني لعلكلية االكلية التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس ا لة وقيمورساعلى رؤية  وتم التأكيد .المستهدف

 . 07/02/2022بتاريخ  2022

التحليل البيئي واالستراتيجي، تم صياغة وتوصيف الغايات واالستراتيجيات واالهداف انطالقا من   

  تطلعاته.تمع والالزمة لوصول الكلية إلى ما تصبو إليه وممارسة دورها اإليجابي في تحقيق احتياجات المج
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 رؤية الكلية
 

 العلمي.التميز محليا وإقليميا في مجال العلوم الطبية والصيدالنية والبحث 

 

 رسالة الكلية
   

 ناءتي وبتسعى الكلية لتلبية احتياجات سوق العمل وإعداد خرجين قادرين على المنافسة والتطور الذا

 .شراكات مجتمعية فاعلة

 

 مـــــالقي
 

 العمل بروح الفريق. -1

 المصداقية. -2

 المسؤولية االجتماعية. -3

 النزاهة والشفافية. -4

 الجودة والتميز. -5

 

 الغايات
 

وة، تم ليل الفجلك تحباستخدام نواتج التحليل البيئي المعتمدة واالخذ في االعتبار االستراتيجيات السابقة وكذ

 ة:صياغة الغايات االستراتيجية للكلية بغرض تحقيق رسالة الكلية، وتمثلت في الغايات التالي

 جودة التعليم والتعلم. -1

 تطوير المؤسسة التعليمية. -2

 لموارد البشرية.تعزيز وتنمية قدرات ا -3

 كات مجتمعية فاعلة.اتطوير البحث العلمي وبناء شر -4

 زيز دور الكلية في خدمة المجتمع.تع -5
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 االهداف االسرتاتيجية
 

ترتبط األهداف االستراتيجية في اطارها العام بالتوجه االستراتيجي للقيادة االستراتيجية للكلية. إذ   

للكلية.  تراتيجيةف االسالكلية ورسالتها ونظام قيمها بمثابة الركائز الرئيسة التي تستند عليها األهدا تعد رؤية

وضع عداد بلي أهداف استراتيجية حيث قام فريق اإلترجمة الغايات االستراتيجية إوفي هذا اإلطار، تم 

 :النحو اآلتي علىوصياغة األهداف االستراتيجية من الغايات السابق التوصل اليها وهي 

 

 تحسين الفاعلية التعليمية. -1

 دعم البنية التحتية للكلية. -2

 رفع الكفاءات المهنية للموارد البشرية. -3

 االهتمام ببرامج البحث العلمي. -4

 تطوير البرامج الداعمة للمسؤولية االجتماعية. -5

 

للطلبة وتمكينهم من الحصول على  عاللكلية يتطلب الدعم الفلان تحقيق االهداف االستراتيجية   

تعلم و المهارات وخبرات تتناسب والتطور المستمر لسوق العمل فضال عن توطين تكنولوجيا التعليم 

على  د الكليةجهو ز ذلك بتركزيالحديثة وفقا لمعايير جودة التعليم العالي في جميع المجاالت المعرفية. وتعز

ال المجو والبحثية واألكاديمية ميةيكادالنجاح مع المؤسسات األتوسيع الشراكات والتواصل مع شركاء 

والبحث  لعاليالصناعي محليا ودوليا لمواكبة جميع أوجه التحديثات التي تطرأ على مجمل أنشطة التعليم ا

 .العلمي وكل هذا ال يتم بدون تنمية وبناء قدرات الكلية البشرية والمادية والمالية
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 ة التنفيذيةخطوات إعداد اخلط
 

حتى  2022سنوات التي تمتد من مايو  أربعتم إعداد الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية لتغطي   

 ي كافة، حيث تم االخذ بعين االعتبار في إعداد الخطة سد الفجوات المطلوب تغطيتها ف2025ديسمبر 

 ضمنةمتوجيـة تراتيجوانب األنشطة الرئيسية بالكلية وأولوياتها، وأن ترتبط بـالغـايـات واألهـداف االســــ

 تنفيذئولة لالمسجهة ألنشــــطة واالهداف الفرعية والمهام المطلوب تنفيذها مع تحديد الوالألولويـات 

قييم ات التمع إدراج مؤشـر محدد،األنشــــطة والمهام المتضـمنة بالخطة. وتم ربط الخطة بإطار زمني 

ة، ة موازيــاليـمبصـورها المختلفـة في الخطـة مع ربطهـا بـالمخـاطر المحتملـة، كمـا تم إعـداد موازنـة 

اف ـة األطرن كـافالتحـديـث المقترح فور الموافقـة عليهـا م إدارة الكليـة بغرض اعتمـاد علىعرضــــهـا و

حتى  2022ن مايو التنفيذية المعتمدة لها م وكذلك الخطةاعتماد الخطة االســـتراتيجية  وقـد تمالمعنيـة. 

 .2025ديسمبر

 

 ( خطوات إعداد اخلطة التنفيذية8شكل )
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 2025-2022الطبية  اخلطة التنفيذية السرتاتيجية كلية طرابلس للعلوم 
 

 الهدف االستراتيجي األول

 تحسين الفاعلية التعليمية.

 الفرتة الزمنية للتنفيذ األهداف الفرعية: وصف اهلدف:

تطوير وتحسين 

األداء األكاديمي 

واإلداري بالكلية 

وتوفير البيئة 

التعليمية المناسبة 

التي تحفز الطلبة 

وأعضاء هيئة 

التدريس على 

 واالبداع.التميز 

  توفير مرافق تعليمية تلبي متطلبات العملية
التعليمية وتجهيز المرافق التعليمية بأحدث 

 األجهزة.

  وضع سياسة لتنمية الموارد المالية المتاحة
 للكلية ليتسنى لها  تطوير كافة مكوناتها.

  تشكيل فريق للجودة لمراجعة آليات العمل
 بالكلية.

  صياغة عقد ورش عمل لمراجعة وإعادة
 رؤية ورسالة وأهداف وقيم الكلية.

  تأهيل الكلية والسعي العتماد برامجها
 وفق معايير مركز ضمان الجودة.األكاديمية 
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* * * * 

 الميزانية التقديرية

150.000 

20% 20% 30% 30% 

 اإلجناز: مؤشرات األداء:
 عدد المعامل المحدثة والجديدة. 
 ملي للمقررات الدراسية.عتعزيز الجانب ال 
  الخطط الدراسية.تطوير 
 .المراجعة الدورية لتوصيف المقررات الدراسية 
 تفعيل الموقع اإللكتروني. 
  التحسين المستمر لقنوات التواصل بين البيئة الداخلية

 .والخارجية
 .الحصول على االعتماد المؤسسي 

 محاضر اجتماعات. 

 وقرارات. تكليفات 

 تشكيل الفريق. 

 تقارير. 

 ورش عمل. 

  وجود نماذج مراجعة وتقييم
 محدثة.

 مسؤولية التنفيذ:  اجلهة املسؤولة: من يتم إعالمهم:
 الشؤون العلمية. 

 األقسام العلمية. 

  مكتب التوثيق

 .والمعلومات

 .الشؤون اإلدارية والمالية 

 .األقسام العلمية 

 .مكتب الجودة 

  األداءمكتب ضمان الجودة وتقييم 

 .الشؤون اإلدارية والمالية 

 .عميد الكلية 

 .رؤساء األقسام العلمية 
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 اهلدف االسرتاتيجي الثاني

 دعم البنية التحتية للكلية.

 الفرتة الزمنية للتنفيذ األهداف الفرعية: وصف اهلدف:

العمل على تحسين البنية 

 التحتية للكلية.

 .إنشاء معمل نباتات طبية 

  والمرافق القائمة.صيانة المباني 

 .تجهيز المبنى بشبكات تكنولوجيا 

  دعم أليات وإجراءات األمن
 والسالمة.

 .إنشاء معمل للحيوان 

  تحديث وتطوير الموقع
 اإللكتروني.
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 امليزانية التقديرية
50.000 

20% 30% 20% 10% 

 اإلجناز: مؤشرات األداء:

  لتنمية الموارد المالية.وجود خطة 

 .تجهيز المعمل وتوفير النباتات الطبية 

  .توفير احتياجات ومستلزمات معمل الحيوان 

 .تفعيل الموقع اإللكتروني 

  .وثيقة خطة الطوارئ وتوفير مستلزمات األمن والسالمة 

  .تقارير الصيانة 

 .ربط المكاتب بالشبكة 

 

 .محاضر اجتماعات 

 وقرارات. تكليفات 

 .تقارير 

 .تحديد اختصاصات 

 التنفيذ:  املسؤول عن  اجلهة املسؤولة: من يتم إعالمهم:
 الشؤون العلمية 

 األقسام العلمية 

 مكتب التوثيق والمعلومات 

  الشؤون اإلدارية

 والمالية 

 .األقسام العلمية 

 .الشؤون اإلدارية والمالية 

 .عميد الكلية 
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 اهلدف االسرتاتيجي الثالث

 نية للموارد البشرية بالكلية.املهرفع الكفاءات 
 الفرتة الزمنية للتنفيذ األهداف الفرعية: وصف اهلدف:

التحسين المستمر لمهارات 

الموارد البشرية للكلية لمواكبة 

 متطلبات الجودة الشاملة

  تنويع برامج التدريب بما
يحسن من مهارات الكوادر 

 المهنية.

  تأهيل أعضاء هيئة التدريس
على أساليب التعليم وتدريبهم 

 والتعلم المتاحة.

  استحداث جوائز التمّيز داخل
الكلية  للعاملين وأعضاء هيئة 

 التدريس والطلبة.
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 الميزانية التقديرية.

40.000 

20% 25% 35% 20% 

 اإلجناز: مؤشرات األداء:
 عدد الدورات التدريبية المنجزة. 

  بأسماء المستفيدين بهذه الدوراتقائمة. 

 .مدى رضا المستفيدين بهذه الدورات 

  خطة تدريبية سنوية معتمدة. 

 وثيقة الئحة المكافآت والحوافز. 

 قائمة بالمستفيدين من حوافز التميز. 

 .تفعيل نموذج تقييم األداء 

 

 قرارات 

 دورات تدريبية 

 ورش عمل 

 تقارير 

  استبانات تقييم مدى االستفادة
 التدريبمن 

 التنفيذ:املسؤول عن  اجلهة املسؤولة: من يتم إعالمهم:
 .مكتب ضمان الجودة وتقييم االداء 

 شؤون أعضاء هيئة التدريس 

 والمالية . الشؤون اإلدارية 

 مكتب التوثيق والمعلومات 

 . الشؤون العلمية 

  مكتب ضمان الجودة

 وتقييم االداء.

 .وحدة خدمة المجتمع والبيئة 

  الكلية.عميد 
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 اهلدف االسرتاتيجي الرابع
 االهتمام بربامج البحث العلمي.

 الفرتة الزمنية للتنفيذ األهداف الفرعية: وصف اهلدف:

رفع كفاءة البحث 

العلمي داخل الكلية 

وتوظيف برامجه 

 في خدمة المجتمع

 .نشر ثقافة البحث العلمي 

  التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية

 لالرتقاء بالبحث العلمي بالكلية .

 اً.وليالسعي لعقد اتفاقيات علمية وثقافية محلياً ود 

  دعم وتشجيع الطالب المتميزين في إعداد

مشاريع التخرج لمعالجة المشكالت المجتمعية 

وتحديد احتياجات المجتمع من بحوث تطبيقية 

 وتوفير اإلمكانيات الالزمة لهم.

  التدريس والمهتمين دعم وتشجيع أعضاء هيئة

 عند إعدادهم للبحوث العلمية .
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 امليزانية التقديرية

30.000 

30% 30% 20% 20% 

 اإلجناز: مؤشرات األداء:
 

 .تقارير عن ورش العمل  في نشر البحث العلمي 

 .وثيقة الخطة البحثية لألقسام العلمية 

  .عدد االتفاقيات المبرمة 

 - وافز.وثيقة الئحة المكافآت والح 

 -  خرج.تجائزة التميز ألفضل مشروع 

 - ضع آلية لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على إجراء البحوث و

 العلمية.

 .اتفاقيات 

 .ورش عمل 

 .دورات تدريبية 

 .اجتماعات 

 .زيارات 

 .استبانات 

 التنفيذ: مسؤولية اجلهة املسؤولة: من يتم إعالمهم:
 .الشؤون العلمية 

  مكتب ضمان الجودة وتقييم

 االداء .

 .األقسام العلمية 

 . الشؤون العلمية 

 .مكتب ضمان الجودة وتقييم االداء 

 .وحدة البحث العلمي 

  البحث العلميوحدة. 

 .عميد الكلية 
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 اهلدف االسرتاتيجي اخلامس

 تطوير الربامج الداعمة للمسؤولية اجملتمعية.
 الفرتة الزمنية للتنفيذ األهداف الفرعية: اهلدف:وصف 

تعزيز المسؤولية االجتماعية 

 لمنسوبي الكلية.

 

  تشجيع ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى
 منسوبي الكلية.

 مع.زيادة البرامج التثقيفية المقدمة للمجت 

  تعزيز المشاركة في الفعاليات المحلية
 والوطنية.

  والعيادات عقد اتفاقات مع المصحات
المجمعة لتمكين الطالب من التدريب 

 بمرافقها.

  التواصل مع المؤسسات والهيئات
ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في 

 تقديم خدمات للمجتمع وحماية البيئة.
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 امليزانية التقديرية
30.000 

30% 30% 20% 20% 

 اإلجناز: مؤشرات األداء:
 مع(.لمجتعدد االتفاقيات المبرمة )زيادة البرامج التثقيفية المقدمة ل 

 .خطة الكلية لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة 

  .عدد النشاطات التي شارك منتسبي الكلية فيها 

 .عدد المشاركين في الفاعليات المحلية والوطنية 

 .عدد المحاضرات والبرامج المقدمة للمجتمع 

 .اتفاقيات 

 .ورش عمل 

 .دورات تدريبية 

 .اجتماعات 

 .زيارات 

 مسؤولية التنفيذ: اجلهة املسؤولة: من يتم إعالمهم:
 .الشؤون العلمية 

  مكتب ضمان الجودة وتقييم

 االداء .

 .األقسام العلمية 

 .وحدة خدمة المجتمع والبيئة 

 . الشؤون العلمية 

  مكتب ضمان الجودة وتقييم

 االداء.

  والبيئة.وحدة خدمة المجتمع 

 .عميد الكلية 
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 إدارة املخـــاطر
 

 : تــعــريـــف الــخـطــــر 

ار تترك أث تي قديمكن تعريف الخطر بأنه الخسارة الكلية او الجزئية المادية التي تنتج عن الخطر ، وال

ت لتحقق كانياإمسلبية علي الكلية ،مما يستوجب األخذ بعين االعتبار أن جميع مهام وأنشطة الكلية تتضمن 

رة إلي إدا زديادأحداث ونتائج قد تؤدي إلي تحقيق فرص إيجابية ، أو سلبية تهدد النجاح ، ويتم اإلشارة با

ة لها مستقبلي تكون الخطر علي أساس أن أداء المهام واألنشطة تكون باتجاه المستقبل ( العمل الحالي والنتائج

لتي تم رات ااإليجابية والسلبية للخطر الناتج علي المتغي )والذي يتضمن الغموض ، وارتباطها بالجوانب

ة طرا نتيجقد ت اعتمادها في الخطة ، مع األخذ بعين االعتبار التركيز علي األثار السلبية المحتملة التي

واالستشعار  سبق ،إهمال أحد هذه المتغيرات في عملية المسح لبيئة الكلية للمساعدة ما أمكن في التخطيط الم

لضرر اخفيف تا المتغيرات واآلثار المحتملة لها ، مما يساعد في تجنب اآلثار السلبية المحتملة أو بهذ

 المترتب لحدوثها ما أمكن .

 : إدارة الــمـخــاطـــر 

ت ها مؤسساة ومننتيجة التغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئة العامة ، استوجب علي الكيانات اإلداري

ن لبيئية مرات اتبني الفعل االستراتيجي ، لمواجهة مجمل اإلفرازات المحتملة للمتغي التعليمية العمل علي

ي جزء أساساطر كأجل بناء حالة من التكيف واالستجابة لها ، وللمساعدة في ذلك البد من اعتماد إدارة المخ

جراءات إماد ل اعتمن العمل االستراتيجي للتحوط للمخاطر التي قد تواجهها هذه الكيانات إدارية  من خال

لي ا أمكن عمافظة منظمة لمواجهة هذه األخطار التي ترافق المهام واألنشطة التي تقوم بها الكلية بهدف المح

د ثل بتحديي يتمتحقيق األهداف والتقدم في سير العمل ،وهذا يتمثل برؤية المستقبل من خالل الواقع ، والذ

زيادة  سهم فييتطرا في البيئة الداخلية أو الخارجية ، مما المتغيرات واألخطار المحتملة لها والتي قد 

 . لتأكدالفعالية التنظيمية للكلية في التعامل أو مواجهة األثار السلبية لها وتقليل حالة عدم ا

إطار العمل بإدارة المخاطر سياسة إدارة المخاطر تتمثل سياسة إدارة المخاطر في الكلية بأعداد خطة إدارة 

، من خالل األثار التي قد تترتب علي حدوثهاده علي حصر األخطار المحتملة في بيئتها ومخاطر تعتم

 توزيع المهام والمسؤوليات علي جميع الوحدات التنظيمية فيها ، والتي تتطلب وتقليل حالة عدم التأكد .  
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 :إطــار الــعـمــل بــإدارة الــمـخـــاطـــر
 

 سياسة إدارة املخاطر: 
ملة في المحت علي األخطار إدارة المخاطر في الكلية بأعداد خطة إدارة مخاطر تعتمده تتمثل سياسة

ات دالوح ، من خالل توزيع المهام والمسؤوليات علي جميعاآلثار التي قد تترتب علي حدوثها، وبيئتها

 ، والتي تتطلب اآلتي:التنظيمية فيها

 إدارة المخاطرلتزام بتنفيذ خطة دعم اإلدارة العليا في الكلية باال. 

 يع المستويات اإلدارية في الكليةتوزيع المسؤوليات داخل الكلية بين جم. 

  ن في بالخطر لدى الطلبة والعاملين من أكاديميين وإداريي الوعيرفع مستوى  علىالعمل

 .ليةالك

 دليل التعامل مع املخاطر: 
املين دة الع، لمساعالكليةلة التي قد توثر سلبا علي األخطار المحتم علىتم العمل ما أمكن 

جميع  ، وكيفية التعامل معها فيوطلبة في الكلية غلي فهم األخطارمن أكاديميين وإداريين 

د ة أو الحلسلبيجنب اآلثار ا، من خالل اعتماد إجراءات تنظيمية هادفة لتالمستويات اإلدارية للكلية

 .منها

 سجل تسجيل املخاطر يف الكلية: 

ع يخ وقوتضمن تار، والذي األخطار في حال حدوثها في الكليةيغ عن تم إعداد نموذج التبل

 .واألجراء الفوري لمعالجته ،الخطر وصف الخطر، األثار المحتملة للخطر

 

 إدارة املخاطر بالكلية: 

في  مسؤوليات من خالل التنسيق بين جميع الوحدات اإلدارية واالقسام في الكلية حول

ر لتقارياالتبليغ عن األخطار، وكيفية التعامل معها، والمتابعة لخطط مواجهة األخطار، ورفع 

 .لإلدارة العليا
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 مسؤوليات إدارة املخاطر. 

 :لية من أكاديميين وإداريين وطلبةالعاملون في الك .1

 ات التعامل مع األخطار في الكليةالتعاون التام من سياسات وإجراء. 

  ليةدى الكلواإلجراءات المعتمدة الوعي الكامل بدليل التعامل مع المخاطر وتطبيق السياسات. 

 ن بإدارة المخاطر والتعاون معهمدعم جهود المعنيي. 

 .البالغ عن أي خطر قد يحدث حسب اإلجراءات المعتمدة في الكلية 

 :(دارية )رئيس والمدراء والمشرفينالوحدات األكاديمية واإل .2

  عي باألخطار وكيفية التعامل معهارفع مستوى الو لىعالعمل. 

 ي الكلية حسب ربط خطة إدارة المخاطر مع الخطة االستراتيجية لكل وحدة إدارية ف

 .التخصص ومجال العمل

  قتراح اكة في األخطار المحتملة بالسرعة الممكنة والمشار علىإبالغ اإلدارة العليا والمختصة

 .لوقاية من االخطار والتعامل معهاالوسائل واألساليب المناسبة ل

 لتعامل ايفية ي حدثت وبيان كأن تتضمن تقارير الوحدات اإلدارية في الكلية لجميع األخطار الت

 .معها، لالستفادة منها كدروس مستقبلية

 لتأكد لن وار طبقا لسياسات وإجراءات العمل بإدارة المخاطر والدليل المعالتعامل مع المخاط

 من تطبيق ما جاء به بفعالية 

  تابعة التعامل مع المخاطر وم علىدعم حضور العاملين في الكلية لورش العمل التدريبية

 محاكاتها.والعمل علي  لألخطار،من خالل بناء سيناريوهات  أداءهم،

 الدليل.تطلبات إدارة المخاطر والتبليغ الفوري بحسب التعاون التام مع م 
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 :اللجنة الدائمة إلدارة المخاطر  .3

لدورية ا جعة، والعمل علي المراخاطر والخطة االستراتيجية للكليةالتنسيق بين خطة إدارة الم

ع الواق ، من أجل توقع أي فجوة محتملة في عمليات التطبيق علي أرضلمجمل التغيرات البيئية

 .اإلجراءات التصحيحية عند الحاجة ألتخاد

 الكلية التعامل معها ضمن نشاطها تحديد حجم األخطار التي تستطيع. 

 رتم إدراجها في خطة إدارة المخاط تحديد احتمالية تحقق األخطار التي. 

  الكلية علىالتي تؤثر بمستوى عال توجيه كيفية إدارة األخطار. 

 الكبير.األثر األثر المنخفض واألخطار ذات  اقتراح بيان األخطار ذات 

 ب تكاليف أثار األخطار التي حدثت، وتكاليف إدارة األخطارحسا. 

 تقييم تقرير عمليات إدارة الخطر. 

 اتخاد القرارات اإلدارة المخاطر تقييم البدائل بشكل مناسب في عملية. 

 :إدارة المخاطر من خالل علىشراف اإل .4

  الكلية فيما يخص إدارة المخاطر المستويات فيالتعاون علي جميع. 

 اجعة عمليات إدارة ومواجهة الخطرمر. 

 ةكليمراجعة تقارير إلدارة عن الخطر وتقديمها للجنة الدائمة واإلدارة العليا بال. 

  مل التعا العاملين في تمكين علىرفع مستوى الوعي بالمخاطر داخل الكلية والعمل  علىالعمل

 .مع األخطار

 :ية إلدارة المخاطرادوار إضاف .5

 ةخطار المحتملة وأية أخطار مستجدتفعيل دور الرقابة الداخلية في التعامل من األ. 

  وهيكل الخطر داخليا لوحدات العملإعداد سياسة. 

  تصميم عمليات إدارة الخطر تطوير عمليات مواجهة األخطار 

 .من خالل المراجعة الدورية لخطة إدارة المخاطر 

 لتي تتعرض لها الوحدات التنظيميةالتقارير عم االخطار ا متابعة. 
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  وحــدات الــعــمــل بــاإلدارة :  .6

لكلية ار في إن جميع الوحدات التنظيمية واالقسام وتفصيالتها تتحمل مسؤولية إدارة المخاط

 لسلبيةاوإيالء موضوع إدارة المخاطر أهمية كبيرة ، من خالل نشر الوعي باألخطار واألثار 

خطار من األ ، والعمل علي تأهيل وتدريب العاملين علي كيفية التعامل لكليةالمحتملة لها علي ا

 المحتملة .

 الــمــــوارد والــتــطــبــيـــق: .7

العمل علي توفير متطلبات تطبيق إدارة المخاطر في الكلية وعلي جميع المستويات    

 ضمن خطة وار لهمفي الكلية بتسمية موظفين لديها لتحديد أدالتنظيمية لها قيام الوحدات التنظيمية 

 إدارة المخاطر في الكلية .

 

 

 

 :عــمــلــيـــات إدارة الـمــخــاطــــر
 

 .للكليةإعداد ألاهداف الاستراتيجية أوال : 

 التبليغ عن ألاخطار وتقيمها .ثانيا : 
 إعداد تقارير باألخطار .ثالثا : 
 القرارات ملواجهة ألاخطار .أتخاد رابعا : 

 متابعة تنفيذ القرارات . خامسا :
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 املخاطر احملتملة أثناء تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية:

 

لضمان تنفيذ الخطة االستراتيجية يجب تحديد وتقييم المخاطر ويجب اتخاذ  الخطوات الالزمة   

 ومقومات النجاح.للتعامل مع تلك المخاطر وتوفير الدعم 

 

 

 

 م

 
 المتوقعة المخاطر

 درجة التأثير
درجة توقع 

 الحدوث

 ألية التعامل مع الخطر أثناء وقوعه
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نقص الموازنة المخصصة  1

الحتياجات األقسام وتطوير المناهج 

 والمعامل التدريسية.
   

 

   

 وضع خطة لتزويد موارد الكلية. 

تخصيص جزء من موازنة الكلية 

 لتلبية احتياجات األقسام العلمية

 والمعامل.

تدني مستوى بعض الطالب الجدد  2

 المسجلين بالكلية.

 
  

  
  

استحداث شروط القبول والتسجيل  

 مع برامج تقوية .

 زيادة التعاقد مع الفنين المتميزين.         نقص الكادر الفني. 3

4 
نقص أعضاء هيئة تدريس في المواد 

 التخصصية

 

   

  

   

وضع خطط عاجلة الستقطاب  

هيئة تدريس متخصصين أعضاء 

 ومتميزين.

نقص الكادر اإلداري للكلية وضعف  5

 إمكانياته

 
  

  
  

تفعيل خطط  التدريب لرفع كفاءة  

 اإلدارية لمنتسبي  الكلية .

االستغناء عن أعضاء هيئة التدريس  6

 المتميزين.

  
 

   
 

  التعاون مع أعضاء هيئة تدريس 

 لتغطية النقص.

إلدارة عدم وجود مخصصات كافية  7

 نشاط البحث العلمي.

 

  

  

   

زيادة ميزانية البحث العلمي وتشجيع  

أعضاء هيئة التدريس على البحث 

 العلمي وتفعيل الئحة البحث العلمي.
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 ألية التنفيذ واملتابعة:
 

لألنشطة أثناء تنفيذ الخطة مؤشرات  الدوريةيقصد بها عملية جمع البيانات والمعلومات والمراجعة   

 ندنجاز عاعن مدى  ستمرةللبيانات الم المنتظموذلك من خالل التقييم  التنفيذيةاألداء وفقا لألهداف 

 وتنفذ هذه األلية على النحو التالي: األهداف،المؤشرات ومقارنتها بمستهدفات 

 تنفيذ كافة مؤشرات األداء. يتم من خالل التقويم المرحلي: -1

 يتم في نهاية الخطة االستراتيجية للكلية. التقويم النهائي: -2

 يتم بعد فترة انهاء الخطة لتقييم المردود والسياسات. :بعيد المديالتقويم  -3
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 :املراجع

 

 سسات التعليم العاليؤ، االعتماد وضمان الجودة في محسين مجاهد مسعود وآخرون .1

 / 2021س منشورات كلية طرابلس للعلوم الطبية، طرابل _الدراسة الذاتية  االستراتيجية _ )الخطة 

 م 2022

 واالعتماد،ضمان الجودة  العالي، دليلالتعليم مؤسسات  مركز ضمان الجودة واعتماد .2

 .2016م طرابلس،

 طرابلس.التفكير االبداعي،  وآخرون، كتابالثني ابوبكر  حمدأ. م .3

 م2026 /2012 االستراتيجية، السعوديةالخطة  الصيدلة،كلية  البيان،جامعة  .4

 .م2022،الجودة، طرابلسستطالع رأي منتسبي الكلية حول تقرير ا الطبية،طرابلس للعلوم كلية  .5

 م2022العمل استراتيجية كلية طرابلس للعلوم الطبية لمدى مالئمة برامجها لمتطلبات سوق  .6
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