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 كلمة عميد الكلية
 

ى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم سبحانه وتعال-نحمد هللا 

 الدين، وبعد:

ة في الجامعة من حيث التأسيس والخصوصية الرئيستعد كلية التربية من الكليات 

ولهذا فإن هدفنا الدائم هو السعي لتطويرها وجعلها في مصاف الكليات  التربوية لها؛

التي  ولوياتناأفتحسين مخرجات الكلية يعتبر من  ،التعليمي دة في املجال التربوي ئاالر 

 ال تتأتى إال بوضع خطة استراتيجية للكلية يتم من خاللها تحقيق األهداف املنشودة.

 الخطة ضوء فيللكلية  االستراتيجية الخطة إعدادب التربية كلية إدارة قامتولهذا  

 دافها.وأه غاياتها صياغة في الكلية عليه سارت منهًجا تعد التي للجامعة االستراتيجية

نجاح إإن معرفة واقع وإمكانات الكلية هو األساس لعملية التقييم والعمل على 

 ملام بمن خالل اإل الإال يتأتى  وهذا لهاالخطة االستراتيجية 
ً

 .ما هو موجود فعال

تعليمية  مؤسسة ألياإلطار العام والشامل  يعتبر االستراتيجي التخطيط فإن وأخيرا

 للجودة املتطلبة املعايير تحقيق إلى تؤدي موضوعيةعلمية  آليات من يتضمنه بما

 ياملؤسس  العمل وتدعم مؤسسة كل وتطلعات وإمكانات تتناسب منهجية بطريقة

سليمة، ونأمل بهذه الخطة النهوض بالكلية على املستويات  علميةأسس  على املبني

 .كافــــــة

 وهللا ولي التوفيق
 

 د. حسني اهلادي الشريف
 ميد الكليةع                                                                                          
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 مقدمــــــة
 

أولوية من أولويات اإلدارة الفعالة، حيث يعمل يمثل التخطيط االستراتيجي للكلية 

على تحقيق تصور واضح حول مستقبل الكلية وأهداف موحدة بين األقسام واملكاتب 

كما أن وجود الخطة االستراتيجية يسهم أيضا في االستخدام األمثل للموارد  ،بها

أن العمل  املادية املتاحة والكفاءات البشرية املوجودة داخل الكلية، والتأكد من

 يسير على الطريق الصحيح في إطاره الزمني املحدد. 

تطلبات لتحقيق االعتماد املؤسس ي امللكلية من أهم لإن وجود الخطة االستراتيجية 

 (653ومن هذا املنطلق تم إصدار القرار رقم ) ،والبرامجي وتفعيل نظم الجودة بها

لفترة ثالث  تيجية للكليةبتشكيل فريق عمل إلعداد خطة استرا خاصال 2021لسنة 

 .(م2025-2022)سنوات 
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 نبذة خمتصرة عن الكلية
 

 نوع المؤسسة: حكومية.     .لمؤسسة: كلية التربيةا           

 .األسمرية اإلسالميةالجامعة التابعة لها الكلية: الجامعة    اسم         

 المدينة: زليتن.          .نوع الجامعة: حكومية         

 .لكل سنة دراسية(دراسيين  سنوات )فصلين   4مدة الدراسة:   

 .، واللغة اإلنجليزيةالعربيةاللغة  لغة الدراسة:   
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 ةــــأة الكليــــنش     

كلية التربية هي إحدى كليات الجامعة األسمرية اإلسالمية زليتن، وقد أنشئت الكلية  

 1428( لسنة 485عداد املعلمين بموجب القرار رقم )تحت مسمى املعهد العالي إل 

ضمن املؤسسات التابعة لجامعة املرقب، ثم تغير االسم إلى كلية  (م1998مسيحي )

ة لت تبعية الكلية إلى جامعآ، و (كلية التربيةمسماها اآلن )وانتهى إلى  ،إعداد املعلمين

( رقم مصراتة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم والب
ً
حث العلمي )سابقا

إلى الجامعة األسمرية اإلسالمية بموجب آلت تبعيتها  وأخيًرا ،م2010( لسنة 149)

 م.2013( لسنة 444قرار وزارة التعليم رقم )

كلية التربية هي مؤسسة تعليمية تربوية تقدم املتطلبات التعليمية والتربوية و 

لبرامج واملقررات النظرية والعملية من خالل مجموعة ا ،والثقافية للطالب والطالبات

بما يتيح لهم فرصة الحصول على درجة البكالوريوس والليسانس في التربية، وذلك 

، باإلضافة إلى تنظيم املدينةلتغطية العجز القائم باملؤسسات التعليمية داخل 

ات ورفع كفاءة املعلمين بالتنسيق مع الجه ،وإعداد العديد من دورات التأهيل التربوي 

املراتب العليا بين نظيراتها وتحقيق شروط  ألتتبو الكلية  تسعىكما  ،ذات العالقة

 ،تسعى ملواكبة التطوراتأن إدارة الكلية كما  ،املؤسس ي عتمادلال ضمان الجودة 

 املناهج الدراسية طبقا ملتطلبات الواقع وتحدياته. ثوتحدي
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 لعنكبوتية:وسائل التواصل مع الكلية وموقعها على الشبكة ا
 

 رابط صفحة الكلية على شبكة التواصل االجتماعي )الفيس بوك(:

/https://www.facebook.com/CollegeofEduZilten 

 lyedu@asmarya.edu.:للكليةالربيد اإللكرتوني 

  

https://www.facebook.com/CollegeofEduZilten/
mailto:edu@asmarya.edu.ly
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 اهليكل التنظيمي للكلية
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 قسم البحــوث واالستشارات

 قســم العالقات الثقافــية

ةـــل الكليــمسج قسم الوسائـــل التعليمية  

الكليةة ــجمل  

اجلودة وتقييم األداء قسم  

 جملس الكلية
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 مكتب اخلدمة االجتماعية
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 ربامج األكادمييةال
 

ومدة البرنامج  برنامجا علميا في التربية ألحد عشرتمنح الكلية ليسانس وبكالوريوس 

 كالتالي: دراسية، وهيدراسيين لكل سنة سنوات( مقسمة على فصلين  4)

 

 األقسام التي متنح الليسانس م األقسام التي متنح البكالوريوس م

 اللغة اإلجنليزية 1 احلاسوب 1
 اللغة العربية 2 الفيزياء 2
 رياض األطفال 3 الرياضيات 3
 معلمة فصل 4 الكيمياء 4
 --------------  األحياء 5
 --------------  اخلدمة االجتماعية 6
 --------------  الرتبية البدنية 7

 

 وارد البشريةامل
 

 :التدريس هيئةأعضاء  -1

أغسطس من  ول األ حتى  قسما علميا عشر حدأيتوزع أعضاء هيئة التدريس على 

 الشكل التالي: حسبم2021
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 )املعيدين(: الكوادر املساندة -2

الشكل حسب التعليمية موزعين يوجد بالكلية عدد من املعيدين في بعض البرامج 

 التالي:
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أعضاء هئية التدريس بالكلية

ماجستير دكتوراه

4
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222

8

اللغة 
اإلنجليزية

االحياءالكيمياءالرياضياتالحاسوبرياض األطفالمعلمة فصلةاللغة العربي

عدد المعيدين
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 :البــــالط -3

 موزعين كالتالي: طالبا (1006) م2021عدد الطلبة حتى أغسطس 

 

 :ةـــليــالعاملون بالك -4

 :الوظيفية لحالتهما وفق اإلداري  بالجهاز العاملين عدد

 .(03) عارضةعمالة ، (32) موظفون 
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 الرؤية
 

 .لبحوث التربويةالريادة والتميز في البرامج وا
 

 الرسالة
 

إعداد وتهيئة الكوادر التربوية املتخصصة وتأهيلها ملقابلة حاجات املدارس من 

مزودة بكافة الوسائل التقنية الحديثة في مجال  املختلفة،وية بالتخصصات التر 

وعلى القيام  العمل،التربية والتعليم بحيث تكون قادرة على املنافسة في سوق 

 مية التي تسهم في رقي وتنمية املجتمع.باألبحاث العل

 األهداف
 

والعمل على  ،اإلسهام في تطوير العملية التعليمية في مراحل التعليم في جوانبها .1

زيادة فاعليتها من خالل إقامة الندوات واملؤتمرات املتخصصة التي تتناول املشكالت 

 واملعوقات التي تعانيها العملية التعليمية.

 الجوانب التعليمية. تطوير الكلية في .2

 وفق توجهات الجامعة. منتسبيهافع كفاءة الكلية و ر  .3

 نشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها. .4

 تحقيق االعتماد األكاديمي للكلية وبرامجها الدراسية. .5

 تحقيق النمو املنهي األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس بالكلية. .6

كلية واملجتمع لتحقيق لتواصل مع مصادر املجتمع املحلي بما يلبي حاجة الا .7

 الجودة.

 مساعدة وحدات الكلية لتحقيق مبدأ الجودة في العمل وتقديم الخدمات. .8

 تطوير الخطط والبرامج الدراسية بمختلف املراحل. .9
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 تعزيز ثقة املجتمع بمخرجات الكلية. .10
 
 

 عداد اخلطة االسرتاتيجية للكليةإ
 

ؤسسات في تحقيق غاياتها ساس الذي ترتكز عليه املإن التخطيط هو املبدأ واأل 

الذي يتم من  املؤسسةوأهدافها؛ لتحديد االتجاه االستراتيجي املناسب ملسار عمل 

 الحالي.ها ل التحليل الواقعي والفعلي لوضعخال

إن تحديد االتجاه االستراتيجي املناسب يجب أن يتم من خالل املواءمة بين جوانب 

الخارجية، كما يجب  البيئةوالتهديدات في فرص القوة والضعف في البيئة الداخلية وال

-اإلسالميةسمرية أن يكون متماشيا مع الخطة االستراتيجية الخاصة بالجامعة األ 

 زليتن.

 

 منهجية اخلطة وآلية مجع البيانات
اللجنة وضع تصورها تسهل على  كافيةومعلومات غير خطة سابقة بسبب عدم وجود 

العصف  نهجمن اتباع  مناصاللجنة مام أيكن ، حيث لم كليةلل االستراتيجيةللخطة 

أعضاء اللجنة، وهنا لزم  بينالدورية  الجلساتمن  مجموعة تم عبرالذي  يالذهن

ة بعض التقارير الدورية لألقسام العلمية واملكاتب اإلدارياعتماد اللجنة على  إلى اإلشارة

ية لبعض وكذلك إلى مراجعة بعض الخطط االستراتيج ،لسنوات سابقةكلية بال

 ،للكلية ةمنها في وضع خطة استراتيجية بناء ةقليمية لالستفادالكليات املحلية واإل

بالكلية  الجودة لتأكيد االستراتيجية الخطة في العمل أسلوب فإن سبق ما على وتأسيًسا

 قد اعتمد على:

  ومقارنته متابعة 
ً
حاجة املجتمع من الكوادر بما تقدمه الكلية من برامج حاليا

 امل
ً
 .ؤهلة تربويا

 ( املسح البيئيSWOT Analysis للكلية لتحديد نقاط القوة والضعف في )

 والفرص والتهديدات املحتملة في البيئة الخارجية. ،البيئة الداخلية
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 ةــة االسرتاتيجيــاخلط اورــوحم دافــــهأ
 

 :
 
 :هداف االستراتيجيةال أوال

ات سوق العمل ومتطلبات ا ملتطلبالبرامج والخطط الدراسية وفًق  تطوير .1

 .الجودة

 لالعتماد املؤسس ي والبرامجي.تهيئة الكلية  .2

 تطوير برامج التدريب امليداني. .3
 

 :
 
 :محاور الخطة االستراتيجيةثانيا

: القيادة والحوكمة:   
 
 أوال

              لرفع  الحوكمة في الكلية من تقويم ودعم وتشجيعااللتزام بممارسة معايير القيادة و    

       مستوي الجهاز اإلداري.
 

 :
 
 البرامج الكاديمية بالكلية:ثانيا

 ويتوافق مع رسالة ،بما يلبي احتياجات املجتمع املحلي األكاديمية بالكليةتطوير البرامج 

 ا.ا وتربوي  الكلية من خالل إعداد كوادر مؤهلة علمي  
 

 :
 
 :املوارد البشريةثالثا

 .ينداري والفني من خالل التقييم والتطوير املستمر إل االهتمام بالكادر األكاديمي وا
 

:
 
 :الطالب رابعا

 سوق العمل.يلبي حاجة إعداد خريج مؤهل تربويا وأكاديميا 
 

 :
 
افق وخدمات الدعم خامسا  التعليمية:املر

 وتحقيق أهدافها. ،لى تطوير البنية التحتية ملواكبة التطوراتإتسعى الكلية 
 

 :
 
 التربوي:العلمي و  البحثسادسا

 .في الرفع من مستوى الكلية بما يسهمالتربوي العلمي و  دعم وتشجيع البحث
 



 

16 
 

 :
 
 :التربوي  التأهيلسابعا

لدى تطوير القدرات التعليمة والتربوية ل ؛والتدريب امليداني ةبرنامج التربية العمليتطوير 

 .الخريجين الطلبة

 (SWOT) التحليل البيئي
هن في البيئة الداخلية والخارجية للكلية اعتمد فريق ليتسنى لنا تحليل الوضع الرا

أدوات متنوعة  امستخدًم  ،التحليل البيئي الرباعي علىعمل الخطة االستراتيجية 

وة والضعف في قلتحديد نقاط ال ؛لجمع البيانات واملعلومات من مصادرها املختلفة

الوضع الحالي  فةملعر  ؛تهديدات في البيئة الخارجيةوالفرص وال ،البيئة الداخلية

 .SWOTللكلية باستخدام تحليل 
 

 أدوات جمع بيانات التحليل البيئي:

 أوال: البيانات الوثائقية:       

 .(...إلخ)من تقارير وسجالت ولوائح الوثائق املتاحة بالكلية مراجعة       
 

        :
 
 :االستباناتثانيا

 .وخارجها ن داخل الكليةيدين مالعديد من االستبانات للمستف إجراء       
 

      :
 
 العصف الذهني:ثالثا

جري
ُ
للجنة املكلفة بوضع  اتاجتماععدة من خالل العصف الذهني  ت جلساتأ

      .الخطة االستراتيجية للكلية
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 ةـــللكلين ــالراهع ــل الوضــحتلي
 

 :الداخلية البيئة لأوال: تحلي

 املواردو  األكاديمية، البرامجو القيادة والحوكمة،  علىللكلية  الداخلية البيئة عناصر تعتمد

 التربوي و  يالبحث العلمو  املرافق وخدمات الدعم التعليمية،و  شؤون الطالب،و  ،البشرية

 القوة نقاط تحديد يمكن-للكلية الذاتي التقويم خالل من-وبدراستها ،التأهيل التربوي و 

 التحليل عن الناتجة للكلية والضعف القوة لنقاط لمفص   توضيح يلي فيماو  ،والضعف

 :البيئي

 ارـــاملعي وةـــاط القــنق فـــاط الضعـــنق
  نظام قلة التقارير حول 

 واملنتظم التقييم املستمر

 .بالكلية للجهاز اإلداري 

 تخصص مالءمة ضعف 

متطلبات  مع بعض العاملين

 .يشغلها التي الوظيفة

  ضعف املوارد املالية مما

في  مل مجلس الكليةيعيق ع

 مواكبة التطور 

 على  يشجع ديمقراطي قيادي نمط الكلية تتبنى

واالبتكار  النقد وحرية الراي وإبداء املشاركة

 .للقرارات الوصول  في الحوار أسلوب ويستخدم

 الجودة ضمان لوحدة الكلية قيادات دعم. 

 مجلس  من ومعتمد موثق تنظيمي هيكل يوجد

ية الكل مجلس من اعتماده تحديث وتم الكلية،

 .وأهدافها الكلية رسالة التنظيمي الهيكل ويحقق

 

دة
قيا

ال
 و  

وك
لح

ا
 مة

 بالتوصيف  االلتزام ضعف

في  الدراسية للمقررات املعلن

لبعض  والتقويم التدريس

التدريس  هيئة أعضاء

 .ومعاونيهم

 البرامج  مراجعة ضعف

 بصورة وتطويرها التعليمية

 .دورية

  ال توجد برامج دراسات عليا

.بالكلية ح
 
 اليا

  يوجد توصيف محدث للبرامج التعليمية واملقررات

الدراسية وتقارير املقررات والبرامج وخطط التحسين 

 التي تقدمها الكلية لبرنامج الليسانس والبكالوريوس.

 حيث تنوعها من الكلية تقدمها التي التعليمية البرامج تلبي 

 .معظم التخصصات التربوية ومحتواها

 وشفهية وعملية تحريرية بين ما الطالب تقويم أساليب تنوع 

 .التعلم والتعليم الستراتيجية طبقا تدريبية ومشاريع

 امليداني للتدريب جيدة فرص توفر. 

 عليا في بعض البرامج  تتوفر فرص فتح دارسا

 .التعليمية

 

مج
برا
ال

 
ية
يم
اد
لك

ا
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 أعضاء  قلة اهتمام بعض

ي توظيف ف التدريس هيئة

ي وسائل التقنية الحديثة ف

 .التعليم

  قلة الدورات التدريبية

لتنمية  بالتقنيةاملتعلقة 

 مهارات أعضاء هيئة التدريس

  ضعف برامج اإليفاد لعضاء

 .واملعيدين هيئة التدريس

 ذوي  من توفر عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس

 في أغلب البرامج التعليمية. والتميز  الكفاءة

 لمية علجان  في التدريس هيئة أعضاء بعض يشارك

 )إشراف ومناقشة رسائل املاجستير(.

 أنشطة  في التدريس هيئة أعضاء من عديد مشاركة

 .التربوي  البحث

 في أغلب البرامج  يوجد بالكلية عدد كاف من املعيدين

 التعليمية.

رية
ش
لب
د ا
ار
ملو

ا
 

ن، 
دي

عي
 م
س،

ي در
لت
ة ا

يئ
 ه
اء
ض

أع
(

ن(
فو

وظ
 م
ب،

ال
ط

 

 مع  التواصل آلية ضعف

 .الخريجين

 بعض الطلبة  قلة اهتمام

باستخدام التقنية )املنظومة 

 .اإللكترونية(

 الطالب من النتقال ومعلنة معتمدة قواعد توفر 

 .املناظرة الكليات وإلى

 الجدد للطالب تعريفية برامج تنظيم يتم. 

 الطالب والعمل اتحاد بدور  باالهتمام الكلية تلتزم 

 .النشطة الطالبية مجال في مساهمته تفعيل على

 والثقافية  العلمية الطالبية النشطة كليةال تدعم

 .واالجتماعية والرياضية

 لسوق  الخريجين إلعداد متنوعة برامج الكلية توفر

 .العمل

ب
ال
ط
 ال
ن
و ؤ

ش
 

  ضعف اإلمكانات املالية

 .لتطوير املعامل

 في  الكتب واملراجع نقص

 بعض التخصصات.

 لتدريب  برامج ضعف وجود

استخدام  على املعامل فنيي

 .الجهزة وصيانة

  محدودية الساحات

 الخضراء.

 

 ملمارسة  الساسية املرافق من العديد توفر

 املختلفة. التعليمية النشطة

 الدراسية والفصول  غلب قاعات املحاضراتأ 

 .التعليمية للعملية مالئمة واملعامل

 إدارات الكلية بين االتصال لربط داخلية شبكه توفر 

 

ية
يم

عل
لت
م ا

دع
 ال
ت
ما
خد

 و
ق
اف

ملر
ا
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 ةعلميالؤتمرات قلة امل 

 .بالكلية

 املالية  املوارد ضعف

العلمي  للبحث املخصصة

 والتربوي.

  بيانات ال قاعدةمحدودية

محليا،  البحثية للمشاريع

 .ودوليا

 تسويق البحث آلية ضعف 

 .العلمي

 

 

 

 

 التربية. في للبحوث علمية مجلة الكلية تصدر 

 

ث
ح
لب
ا

 
 و 
مي

عل
ال

ي  و
ترب

ال
 

  قلة الوقت املخصص

 لدورات التربوية.ل

 .قلة املوارد والدعم املالي 

 

  يوجد برنامج تأهيل تربوي أكاديمي معتمد

 )التربية العملية، التدريب امليداني(

 

ل 
هي

تأ
ال

ي  و
ترب

ال
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:
 
 الخارجية: البيئة تحليل ثانيا

 لتحقيق الفرص تحديد دراستها خالل من يمكنالتي  املتغيرات قبةمرا على الخارجية البيئة دراسة تعتمد

ا تؤثر أن مكنالتي من امل التهديدات تحديد وكذلك املناظرة، الكليات مع ةتنافسي ميزة  صالفر  على سلب 

 وهي كالتالي: .بها املجتمع ثقة وعلى للكلية التنافسية

 

 

 

 

  

 التهديدات رصــــالف

 

  وجود دعم مادي جيد من بعض مكونات

)توسيع  املجتمع لتطوير مشاريع الكلية

 اني الكلية ومرافقها التعليمية(.مب

 اقبة  وجود مؤشرات دعم واضحة من مر

 .دينةالتعليم واملؤسسات التعليمية في امل

  إمكانية فتح برامج أكاديمية جديدة تلبي

 متطلبات سوق العمل املحلي.

 املوقع واملساحة الجغرافية للكلية متميزان. 

 

  قيام بعض الكليات بالجامعة

كاة برامج بتحوير برامجها ومحا

 الكلية ملنافستها في سوق العمل.

  عدم استقرار سياسات التعليم العام

والعالي ومتطلبات سوق العمل نحو 

للميدان التربوي البرامج املطلوبة 

 والكفايات الالزمة لكل برنامج.

  عدم إمكانية االستفادة املباشرة من

 موارد الكلية الذاتية.
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 م2025-2022ة ــة التنفيذيــــاخلط

 اهلدف االسرتاتيجي
 

 املبادرات
 

 اجلهة املسؤولة اإلجراءات اإلطار الزمني

 

  إجراء دراسة تقييمية

للتعرف على حاجات 

السوق املحلي لهذا 

 البرنامج.

 

  من بداية يناير

إلى نهاية 

 م2022ديسمبر

 

 

 زيارات ميدانية 

  اجتماعات دورية

 مع ذوي العالقة

  استبيان حاجة

السوق املحلي 

 للبرنامج

 فريق الخطة 

 املكلف

تطوير البرامج 

والخطط 

الدراسية وفقا 

ملتطلبات سوق 

العمل ومتطلبات 

 الجودة

  عقد ورش عمل لعضاء

ة التدريس ملناقشة ئهي

نتائج الدراسة املحلية 

لصياغة مبررات 

استحداث برامج 

جديدة واستمرارية 

 برامج حالية.

  من بداية يناير

إلى نهاية 

 م2023ديسمبر

 

 

  ورش عمل داخل

 الكلية

 

  مكتب الجودة

 فريق العمل –

 

  تحديد أهداف البرنامج

ومخرجاته في ضوء 

 حاجات سوق العمل.

 

 6 أشهر 

من بداية يناير 

  إلى نهاية يونيو 

 م2024

 اجتماعات دورية 

 إجراء حوارات 

  القسام

 العلمية

 

  توفير البيانات الالزمة

للبنية التحتية املناسبة 

إلنشاء وتحديث 

 البرنامج.

 6 أشهر 

من بداية يناير 

إلى نهاية يونيو 

 م2024

  إجراء مسح شامل

 للبنية التحتية

  الشؤون

ريق ف-اإلدارية

 العمل

 

  تقديم تصور لعدد

الطلبة املقترح قبولهم في 

 البرنامج.

 شهر واحد 

 م2024يناير 

  إحصائية بعدد

الطلبة املقترح 

قبولهم بداية كل 

 فصل دراس ي جديد

 - رؤساء

ام القس

 العلمية

 

 

  متابعة اإلجراءات

الرسمية داخل 

 الستحداثالجامعة 

 البرامج.

 3  أشهر

 م(2025)
 مراسالت  عميد الكلية 
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  مراجعة شاملة

ملتطلبات االعتماد 

 البرامجي واملؤسس ي.

 6 أشهر 

 من بداية يوليو 

إلى نهاية 

 م2022ديسمبر 

 اجتماعات دورية  فريق العمل 

   عقد الورش التثقيفية

لقة بمعايير اعتماد املتع

البرامج التربوية لعضاء 

الهيئة التدريسية في 

 الكلية.

 12 شهر 

من بداية يناير 

إلى نهاية 

 م2023ديسمبر 

 ورش عمل 
  مكتب الجودة

 فريق العمل –

تهيئة الكلية لالعتماد 

 املؤسس ي والبرامجي
 

  إجراء دورات تدريبية في

استخدام التقنية 

-)الحاسوب ةالحديث

 زية(.لغة انجلي

 

 

 2022- 2024م 

 

 دورات 

 - قسم

 الحاسوب

 - قسم اللغة

 نجليزيةاإل 

 
  العمل على تجهيز

املعامل التي تخدم 

 البرامج.

 12 شهر 

من بداية يناير 

إلى نهاية 

 م2025ديسمبر 

 مراسالت  عميد الكلية 

 

 تطوير املكتبة 

 12 شهر 

من بداية يناير 

إلى نهاية 

 م2025ديسمبر 

 مراسالت  عميد الكلية 

وير برامج التدريب تط

 امليداني
 

  تحديث برامج التربية

العملية والتدريب 

 امليداني.

 12 شهر 

من بداية يناير 

إلى نهاية 

 م2022ديسمبر 

 تشكيل لجان 

 مراجعات دورية 

 اجتماعات 

 -  فريق العمل

 املكلف

 - القسام

 العلمية
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    ةامتاخل 
 ُيمكنن 

ً
التي وضعتها سة يالرئ األهدافهو أحد االستراتيجي  إن التخطيطالقول  اوختاما

في هذه و ألي مؤسسة، أساس العمل املؤسس ي فهو، الستشراف املستقبلإدارة الكلية 

هداف األ تحديد دراسة مواطن الضعف والقوة للكلية، و تم الخطة االستراتيجية 

واضح قائم على أسس واضحة مسار  واملتاحة وفقوالوسائل املطلوبة  ،لها املستقبلية

 .عملية التخطيط النتيجة املرجوة منق يلتحقمحددة األهداف والغايات؛  املعالم،

ــــــــكم      قبلالتنبؤ باملستلواقع الكلية اليوم، و أن هذه الخطة نتجت عن دراسة ذاتية ا ــ

ات استخدام املوارد واإلمكانو ، املستقبلالكلية في  تواجههاديات التي قد باألخطار والتحو 

التي قد  خاطرتفادي املوكيفية  ،للتعامل معهااملثلى ضع الخيارات لو  احةاملتوالقدرات 

؛ للنهوض بها لكي تنافس نظيرتها محليا، وتؤدي دورها في خدمة قدر اإلمكان تعيق مسيرتها

 وجه.املجتمع على أكمل 
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