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 مصراتهجامعة  – كلية الهندسة

 المقدمة -1

وبدأت الدراسة بها في العام  .م2000، تأسست في العام الجامعي مصراتةكلية الهندسة هي إحدى كليات جامعة 

فيما  تموقد ائية وقسم الهندسة الميكانيكية. هي: قسم الهندسة المدنية وقسم الهندسة الكهرب علمية أقسامنفسه بثالثة 

المواد، م وعلو وقسم هندسة، العمرانيقسم الهندسة المعمارية والتخطيط ي أخرى ه هندسية بعد افتتاح أقسام

 .النفط هندسةقسم ووالتصنيع، الصناعية  الهندسة وقسم

على  وطالبة يقوم طالب 1000نحو درس بها وي هكتارات، 5حوالي  لكلية الهندسةمالية المساحة االج غتبل

يشغل  مافي ،والمساندةالعناصر الفنية من  عنصرا   60ويساعدهم في ذلك تدريس ة ئعضو هي 125 همتدريس

 .ا  موظف 80 قرابةالكادر الوظيفي 

 .أجلهات من التي أُنشأ هاهدافتحقيق أوألدائها  المستمراتباع سياسة التطوير والتحسين إلى افتتاحها منذ ى الكلية سعت

تحمل مسؤولية  لها في ذلك والتعليم والتدريب يُناطمن حيث التأهيل  إعداد كوادر هندسية متميزة ومن أهم أهدافها

نى ـمشاريع التنمية الشاملة والبُ مختلف تنفيذ البناء وعالية على ومهنية بحرفية متميزة  والتنظيم والقدرة التخطيط

بأعلى درجات ممكنة  برامج تعليمية هندسية متكاملة شاملة تمتاز تطبيق طريق وذلك عنالتحتية للمجتمع الليبي، 

 وفي ضوء .لمعلوماتوثورة االعلمي  وتواكب التطورالحديثة، التقنية  والكفاءة والمرونة، وتعتمد علىمن الجودة 

توفير نظام علمي أكاديمي  إلىتتطلع  مصراتة لرفع كفاءة التعليم العالي في بالدنا؛ فإن كلية الهندسةرؤية جامعة 

 وبنّاءة.مساهمة عالية  األفراد في بناء المجتمع واإلتقان وضمان مساهمةالتميز  والعملي لتحقيقبحثي بشقيه النظري 

 الخطة االستراتيجية -2

واضح  صورتحقيق ت على يعمل حيث الفعالة، اإلدارةمن أولويات أولوية ل التخطيط االستراتيجي للكلية ثيم 

في  أيضا ساهمي االستراتيجيةوجود الخطة  كما أن .بها مكاتبوالهداف موحدة بين األقسام أو كليةالحول مستقبل 

والتأكد من أّن العمل يسير  الكلية،موارد المادية المتاحة والكفاءات البشرية الموجودة داخل للاالستخدام األمثل 

القرارات داخل الكلية. صدار إفي  أو التكرار يجنب التداخلكما  محدد،الزمني ال هإطارعلى الطريق الصحيح في 

االعتماد الكلية لتحقيق متطلبات  أهمهي من  داخل الكلية الخطة االستراتيجيةوجود  نإفما سبق  إلىباإلضافة 

القاضي  (م2019لسنة  12) رقمالقرار  صدارإطلق تم بها. من هذا المن الجودة موالبرامجي وتفعيل نظ المؤسسي

أعضاء هيئة  من السادة تكونّ ي ،م2024-2020 سنوات خمسلستراتيجية للكلية خطة ا إلعدادفريق عمل تشكيل ب

 :التدريس

 رئيسا   للفريق.                                      ر الزواويــــد. القنيدي الصغي

 لكــــأ.د. جمال صالح عبد الم

 قــيــــــمعيتمحمد الح ـد. صأ.

 رــــد. مــادي عــبدهللا نـصـــــ
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  راطـــــاعيل الضـد. هيثم إسم

 يــمـيـهــرم محمد الجـــــد. أك

 ترـــــــــشفســــالم د هللا ـبـأ. ع

 عمل الخطة االستراتيجيةنموذج أ -3

 تحيث تم ،االستراتيجيةنموذج عمل الخطة أواعتماد إعداد هي  الخطة االستراتيجيةفريق  مهام ىولانت أك 

االتفاق  وقد تم، وخارجيةجامعات محلية  ةالمستخدمة في عد االستراتيجية الخطط عمل قوالبمن  دراسة عدد

عداد إلخطوات اطة في التنفيذ والسهولة في تتبع التسلسل المنطقي بالبس الذي يتميز التالي نموذجاألالعمل بعلى 

 الخطة االستراتيجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م  2024-2020 مصراتةكلية الهندسة جامعة لعمل الخطة االستراتيجية  أنموذج

الخطوة االولى
تحليل الوضع 

ين أ)البيئي الحالي 
(  نحن؟

يتم عن طريق معرفة نقاط 
الفرص -الضعف-القوة

خدام تم است. والتهديدات للكلية
- SWOT-كل  PESTEL-

STOCKHOLDERS

ثانيةالخطوة ال

و أتحديد الهدف 
جياالستراتياالتجاه

أين نريد ان )
(؟نكون

–ة و فيها يتم تحديد الرؤي
.األهداف–قيمال-الرسالة

ةثالخطوة الثال
الخيار 
يف ك)االستراتيجي 

(؟الهدفإلىنصل 

هدافوفيها يتم تحديد األ
ت المبادرااالستراتيجية و 

ومؤشرات االداء

ة الخطة التشغيليالخطوة الرابعة
(؟من يقوم بالعمل)

تنفيذ زمن الوفيها يتم تحديد 
.خطة النشر-والمسؤوليات

الخطة البديلةخامسةالخطوة ال
 أي حدوث حالة في البديلة المبادرة

 األهداف تنفيذ تعيق عوائق 

 ساسيةاأل 
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 االستراتيجية للخطة االساسية الركائز -4

 فريق العمل الركائز التالية: ىراعاالستراتيجية ة طعداد الخإعند 

 .م2019لعام  الكليةالمعتمدة من مجلس الخاصة بكلية الهندسة و ات العملليآاستخدام  أن يتم -1

-2018لجامعة مصراتة  االستراتيجيةلكلية الهندسة متماشية مع الخطة  لخطة االستراتيجيةا ن تكونأ -2

 م.2023

التعليم العالي  لمؤسسات المؤسسيمعايير االعتماد  المتضمنة فيمتطلبات ال هاعتبارافي  الخطة أخذأن ت -3

 .م2016عام ل ةدضمان الجولالوطني مركز  عنالصادر 

 

  تحليل البيئيال -5

هي التحليل البيئي  ىالخطوة االولاالستراتيجية بالكلية فان إلعداد الخطة نموذج قالب العمل المعتمد أن خالل م

 البيئة الداخلية والخارجية للكلية.  تحليل من خالل وذلكللكلية، 

انات استب عن طريق ، وذلك(Stakeholders)ح المصالأصحاب  راءآب خذاألمن خالل  ا التحليلجراء هذإتم 

 فئاتجميع  تستهدفا من واقع الخبرات الفعلية خريأانات ستبوا الكلية،لخريجي  أرباب العملاستهدفت أهم 

عن طريق  آراءكما تم أخذ  .الخريجينكذلك و -الطالب -الموظفين-المعيدين-من أعضاء هيئة التدريس للكلية

من  (SWOT)تحليل إجراء  بعد ذلك تم. يس والطالباالستطالعات األولية والمقابالت مع أعضاء هيئة التدر

 القريبةات كليللخطط االستراتيجية للالمسح المكتبي خالل وأيضا من  .عليها المتحصلانات نتائج االستب

 والبيئة واالجتماعية والتقنية واالقتصادية السياسيةاالخذ في االعتبار المتغيرات مع  ،لكلية الهندسةوالمناظرة 

  .(PESTELتحليل ) وذلك باستخدام والقانونية داخل المجتمع المحلي

أهم الفرص المتاحة للكلية  معرفةوأيضا  الكلية،القوة والضعف داخل  عناصرتم استخالص  ليلاالتحمن هذه 

 .عرض هذه العناصر ليفيما ييتم وس. والمعوقات التي تواجهها

 ((Strengthsالقوة نقاط  5-1

 العديد من نقاط القوة وهي:تمتلك الكلية 

في أغلب  من التأهيل الجامعي والتربوي مستوى عال   على مساندة تدريس وكوادر هيئة أعضاء وجود .1

 .داخل الكلية األقسام العلمية

 .جامعات عالمية في للدراسة والمعيدين التدريسأعضاء هيئة  من عدد ديفاإ .2

جامعات متنوعة من  خلفيات وذو مختلفة عمرية فئات من والكوادر المساندة التدريس هيئة أعضاء .3

  عالمية.محلية و

 .لها والمنتسبين الكلية مجلس من المؤسسي والعمل االستراتيجي التخطيط بأهمية دراكإ وجود .4

 .وغيرها ىصلمُ  –سيارات مواقف  - مرافق خدمية جيدة من مكتبةتوفر  .5

 مجلة علمية محكمة في العلوم الهندسية.  عداد منتظمة منصدار أإ .6

 .داخل الكلية متميزة وبيئة مجتمعية مشاركاتإقامة  .7
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 .تدريس عدة برامج هندسية متنوعة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير .8

يضا وأالدراسية مقررات لل التسجيلفي العديد من عمليات  ةااللكترونيعلى المنظومات االعتماد  .9

 جات.النهائية، وكشوف الدر نتائجال علىحصول ال

     والبرمجة الحاسوب تمجاال في بشكل جيد العامة والمكتسبة مهاراتبعض ال الكلية خريجي سابتاك .10

 والعمل الجماعي. االلقاءفن و

 .الطالبوالموظفين ولكل من أعضاء هيئة التدريس وجود نقابات واتحادات منتخبة بشكل دوري  .11

 .مصراتةكليات جامعة  من بين األعلىهي للمنتسبين للكلية ية االقتباسات البحث .12

 

 (Weaknesses)نقاط الضعف  5-2

 :في التالي تتمثلالكلية، توجد نقاط ضعف داخل 

 العلمية بالكلية. قساماأل في بعض التدريس هيئة أعضاء من كاف كادر وجود عدم .1

  في المؤتمرات العالمية. وصعوبة المشاركة قامة مؤتمرات علميةإالقصور في  .2

 في مجال اللغة اإلنجليزية. للكلية والطالب المنتسبين خريجينضعف المهارات المكتسبة لل .3

 .بالكلية (نترنتاإل) شبكة المعلومات في خدمة تذبذب .4

لعملية التعليمية إلنجاح ا والعمل المقدم المبذولةجهود ال تتالءم معال  عضاء المنتسبين للكليةاألرواتب  .5

 والبحث العلمي. 

 الكلية. العلمية داخل قساماألمن الفنيين في المعامل ب ال يوجد عدد كاف   .6

 .ة بالكليةجهزمن بعض المعامل واأل لالستفادة مع الجهات العامة والخاصة كاف عدم وجود تنسيق .7

 لتنمية الموارد الذاتية. والموظفينوالكوادر المساندة  وسائل لتحفيز أعضاء هيئة التدريس غياب .8

سوق جودة مخرجات الكلية ومالئمتها للية لمتابعة ود آ، وعدم وجوخريجيهاتواصل بين الكلية ال ضعف .9

 .العمل

 .عمليات التقييم والتطويرانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ال يتم االستفادة منها في نتائج االستب .10

 شكل دوري.ب والخدمات بهالتقييم أداء الكلية  الذاتية والدراسةعدم وجود عمليات التقييم الذاتي  .11

 داخل الكلية. قسام العلميةواأل المكاتب بعضرشفة في البيانات والمعلومات واألة ضعف قاعد .12

 .نقص في األجهزة والمعدات والمعامل .13

 في البحث العلمي وخدمة المجتمع. حة ومحفزةعدم وجود سياسات واض .14

 

 (Opportunities)الفرص  5-3

 وهي: الستغاللهامام الكلية والتي تسعي هناك العديد من الفرص المتاحة أ

 .المتميز العالي للتعليم المجتمعية االحتياجات تزايد .1

 .البرامجيوالمؤسسي  واالعتماد الجودة لثقافة والكلية الجامعة إدارة دعم .2

 .للكلية ينالمتميز ةالجغرافي ع والمساحةالموق  .3

 .والمراكز العلمية الصناعية الشركات مع للجامعةو ودولية للكلية محلية تفاقياتاوجود عدة  .4
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الهندسية في القطاع العام الصناعية ومدينة تمتاز بوجود العديد من المصانع والشركات الكلية تقع في  .5

 .لخريجي الكلية يوفر فرص عمل متنوعة اوالخاص مم

الهندسية، مما يوفر المزيد بالتخصصات عالقة مباشرة  ذاتنشاء مراكز بحثية داخل الجامعة والمدينة إ .6

 .من التعاون والتحفيز

مقارنة بالكليات والمعاهد التقنية ذات الطابع  المحيطة ة والمنطقةتع الكلية بسمعة متميزة في المدينتتم .7

 .والخاص الهندسي في القطاعين العام

مدن طالب ال قبال عليها منيادة اإلز ىلإيؤدي أخرى مدن مقارنة ب في المدينة النسبي يمناالستقرار األ .8

 .األخرى

خالل لكتروني من التواصل اإل علىالتدريس  وأعضاء هيئةلكلية إدارة ا والمتزايد في الجزئيعتماد الا .9

  .لكترونياإل االفتراضيوالفصل  ،المغلقة والدوائر اإللكترونية الجامعيلكتروني البريد اإل

يزيد من فرص تطوير ما  العامة والخاصة المؤسساتب في مجاالت مختلفة لطالبالتدريب  مراكزتوفر  .10

 .مهاراتهم المهنية

 االكاديمية.اإلنتاج العلمي والبحثي واالقتباسات  تعزيزلإمكانية  وجود .11

 المحلي. المجتمعللكلية مع  ةيوالبيئالمكانة المجتمعية  لتقويةفرص  .12

 

 Threats)) التهديدات 5-4

 :أهمهاومن  ل للفرصمثمعوقات التي تحد من االستغالل األال ة منتم معرفة مجموع

 .في مجال التخصص وظيفة المناسبةالالكلية على  أقسام خريجي بعض صعوبة حصول .1

 .بها اتخاذ القرارات اعليةف وتحد منتقيد وجود قوانين وتشريعات من خارج الكلية  .2

 الحالي. الوقت في ةديجد وكوادر مساندةس وموظفين تدري هيئة أعضاء مع التعاقد تمامإ صعوبة .3

 .للجامعة كلية من الميزانية العامةلل المخصصة المالية الموارد كفاية عدم .4

 الهندسية. بعض التخصصات وانعدامها فيالبحث العلمي إمكانيات ضعف  .5

 .العلياالدراسات برامج  علىتدني االقبال  .6

 العمل.سوق  متطلباتالبرامج التعليمية مع بعض مة الئعدم م .7

 .والمعيدين الحاليينأعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير يفاد التأخر في إ .8

المعوقات التي  نتيجة ىخرأمؤسسات  إلى الكلية من تسرب بعض من الخبرات التدريسية واإلدارية .9

  يواجها التعليم العالي في البالد.

 .وتفاقمها بتكرارهاالمخالفين يهدد  على واللوائح التنظيميةالقوانين  تطبيق ضعف .10

 .جي الكليةفرص العمل لخري ينقص من بالموظفين تشبع القطاع العام .11

 

 ستراتيجيةالالمسارات اتحديد  -6

 ب )مسار سياسة الكلية(المناساالستراتيجي  تحديد االتجاهمن  نـمكّ ي الحاليالكلية  والفعلي لوضع الواقعيتحليل ال

ن يتم أيجب االستراتيجي المناسب  تجاهن تحديد االإ .عداد الخطة االستراتيجيةإ خطواتة من وهي الخطوة الثاني
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كما الخارجية، من خالل المواءمة بين جوانب القوة والضعف في البيئة الداخلية والفرص والتهديدات في بيئتها 

استراتيجية  مسارات ضمان تحديدل مصراتة، جامعةالخاصة ب الخطة االستراتيجيةن يكون متماشيا مع يجب أ

 .ومتوافقةعامة 

 ولضمان مشاركة ،الكليةب واالهداف الخاصة وأيضا القيم ورسالة الكليةية كل من رؤ في هذه المرحلة تم تحديد

لة نسب العبارات التي تعبر عن المرحأالختيار  والرسالة والقيم كمعيارية ان للرؤلكلية فقد تم تصميم استبا منتسبي

 .في المالحق( انة)نتائج االستب ،للكليةالقادمة 

 ةـالرؤي 6-1

 .التميز والريادة في العلوم الهندسة

 ةـالرسال 6-2

خالل تعليم هندسي  والعالمي منالمحلي  العمل يالتنافس في سوق علىإعداد كوادر بشرية قادرة 

 .مجتمعية فعالة خدمةتقديم و ،متميز ومعرفي بحثي  إنتاجو ،متطور

 الكلية قيم 6-3

 .المبتكرة في العمل الريادي والمجتمعي والمبادرات والبحث العلمي طرق التعليم : فيواالبتكاربداع اإل

 سس العمل المؤسسي الفعال.أهم األ من وهو، عللجميـاألداء  ةلاءـــمس وذلك فيوالمهنية: االحترافية 

 كفاءة. بأقصى المرجوةوبما يضمن تحقيق األهداف  ،االعمـالوتحســين  قـيــتدق واالتقان: فيالجودة 

 االهداف 6-4

 يضمن بما التعليمية والمتجدد للبرامج الدائم التطوير وذلك من خالل تحقيق التعليم الهندسي المتطور .1

 .العالقةوذات الهندسية  الميادين كل والمتالحقة في السريعة التغيرات مواكبة

ليات وآ سياسات وضع خالل والمتميزة مناالستشارات الهندسية المتنوعة و العلمية البحوثنشر تعزيز  .2

 .الهندسية وتقديم االستشارات العلمي لإلنتاجالداعمة والمحفزة  العمل

المنتسبين  تشجيع طريق وذلك عنوالتنمية المستدامة للبيئة المحيطة،  خدمة المجتمعية الفعالةالتقديم  .3

 .وورش العملتنظيم الندوات  في ودعم اإلمكانات توجيه مع االعتبار في الجانب هذا أخذ للكلية على

وتهيئة البيئة  تأهيليةال دوراتال ر الدعم منيتوف عن طريق البشرية بالكلية وتطوير المواردتنمية  .4

 .الشفافيةو تكافؤ الفرص مبدأالعمل بو المناسبة،

معايير  تفعيل وتحقيق وذلك من خالل والبرامجي للكليةضمان الحصول على االعتماد المؤسسي  .5

 التعلمية.العملية الجودة ب

 الخبرة واإلبداع واالبتكار وإضافة لمسة التحليلي تفكيرلـلبتوجيههم  المهنية الطالب قدرات تحسين .6

 .والعامة والذهنية والمهنيةالمعرفية  من خالل تعزيز القدرات اآلخرين مع التواصل ومهاراتالعملية، 
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  لهاوالبديلة  التنفيذيةوالخطة  للكلية االستراتيجية هدافاأل -7

 تم تحديد للكلية، فقد المحدد االستراتيجي ومعرفة االتجاهللكلية  الحاليالوضع تحليل كل من من معرفة انطالقا     

على استراتيجية  هالمجمفي  للكلية االستراتيجية تقوم الخطةحيث للكلية.  ةالمناسب االستراتيجية اتالخيار

تركز هذه كما . والبيئة المحيطة كليةالراهنة في ال الئم الظروفلت و التوسع المحدود، حيث تم اختيارهااالستقرار أ

العملية  كل من في والفاعلية والتجويدالتميز  والسعي إلىموارد، الاالستراتيجية على االستغالل األمثل للمتاح من 

 وخدمة المجتمع. واإلنتاج العلميالتعليمية 

    .فترة الخمس سنوات القادمةها خالل تسعي لتحقيق التي غايات الكليةهي أهداف استراتيجية  ةتحديد خمس تم    

لجامعة مصراتة  االستراتيجيةفي الخطة  المستخدمنموذج مشابه لأل أنموذجاستخدام هذه األهداف ب عرض وقد تم

 :تضمنيوالذي 

 ق الهدف االستراتيجي العام.ـاألهداف التي تحق مجموعةالفرعية: وهي األهداف  •

 عن التنفيذ،   والجهات المسؤولة الكلية،اختيار المبادرات التي ستطلقها  التنفيـذيـة: وتتمثل فيالخطة  •

  لقياس مدي مؤشرات الخطة نت مكما تض لتحقيق األهداف الفرعية. واإلطار الزمني                      

 .األهدافتحقيق هذه                        

 يق ــــستكون هي األهداف الرئيسة في حالة حدوث معوقات تمنع من تحق البديلـة: وهي أهدافة ـالخط •

 الرئيسية. هدافاأل                     

مجلس الكلية تشكيل اللجان أو تكليف  يتولىسالتنفيذية في تحقيق الخطة االستراتيجية  تطبيق الخطة ونظرا ألهمية

ة متابعة الجهات المسؤولبالكلية  وتقييم األداءمكتب الجودة  األقسام بتنفيذ المبادرات وتحقيق األهداف، بينما يتولى

 .الكلية مجلس إلىالمتابعة  وإحالة تقارير ومراجعتها دورياالمبادرات  تنفيذعلى 
 

 الهدف االستراتيجي األول 7-1

 والمتطورالمتميز التعليم الهندسي تحقيق  

 تعمل ذلكجل أل ؛تعليم متميزةلتحقيق مخرجات المختلفة  ةيالهندس تعليم العلومو ـهم أهداف كلية الهندسة هأ نإ   

عمليات  تطويرن بما يضم الكليةلموارد ل التوظيف األمث من خالل هاحسين النظام التعليمي داخلعلي تالكلية 

 ىعتس ذلك وألجل تحقيق. والمهارات المكتسبة وتنمية المهاراتالمجاالت الهندسية  مختلف والتعلم فيالتعليم 

 :إلىالكلية 

 .والعالميالمحلي  العمل واحتياجات سوقتتالءم هندسية متنوعة وبجودة عالية تقديم برامج  -1

 اإلنجليزية اللغة مجال في لكليةطلبة ا والقـاّرين من والمكتسبة للخريجينالعامة  وتعزيز المهاراتتقوية  -2

 .وفن التواصل

وتحقيق ق طبيفي ت التفوق بما يضمن المستخدمة داخل الكلية وطرق التدريس وتحديث أساليبتطوير  -3

أسس معايير  تثبيتومنها  ،كليات العالمية المناظرةال والمتبع في األمثلوالتدريس  والتدريبم ـالتعل سبل

 .عن بعد وتفعيل التعليم، (Blackboard) اإللكترونية إنشاء السبورةو ،وأرشفتهاالمناهج الدراسية 
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 األهداف الفرعية

 وبجودة متنوعة هندسية برامج تقديم

 العمل سوق واحتياجات تتالءم عالية

 .والعالمي المحلي

 العامة المهارات وتعزيز تقوية

 والقـاّرين للخريجين والمكتسبة

 اللغة مجال في الكلية طلبة من

 .التواصل وفن اإلنجليزية

 وطرق أساليب وتحديث تطوير

 .الكلية داخل المستخدمة التدريس

اتالمبادر  

ة يالبرامج التعليمتوصيف -1

 .الدراسية والمقررات

 الدراسة الذاتية للبرامج الحالية-2

وفق ة جديد واستحداث برامج 

 متطلبات كل مرحلة.

 المهارات على التركيز-1

 .التعليم مخرجات من المتنوعة

 موتشجيعه الطالب إدماج-2

 األنشطة في االنخراط على

 .والثقافية التربوية

 

 التعليمية الدراسة الذاتية للبرامج-1

 هيئة التدريس اءعضأتقييم أداء  -2

 اإلجراءات

ليات للدراسة الذاتية عداد آإ-1

 .للبرامج التعليمية

تشكيل لجان للدراسة الذاتية  -2

 التعليمية.للبرامج 

التنوع في تقييم الطالب في -1

 المقررات الدراسية.

 واألكاديمي الفني رشاداإل-2

 .للطالب

 

 البرامج وآليات تقييماألطر  عدادإ-1

 ةيالتعليم

 أعضاء أداء تقييم آليات اعداد-2

 التدريس هيئة

 المؤشرات

ع البرامج وجود توصيف لجمي-1

 ومحدثةمية داخل المؤسسة يالتعل

 .بشكل دوري

وجود دراسة ذاتية للبرامج  -2

 التعليمية.

 وجود أنشطة طالبية معلنة-1

 .دراسة للطالبوجود أماكن -2

وجود اهتمام بالمرافق الطالبية -3

عيادة ومرافق -مكتبة-من كافتيريا

 رياضية

وجود تحديث دوري لتوصيف -1

 .مية داخل المؤسسةيالبرامج التعل

التدريس ة ئييم أداء أعضاء هتقي -2

 والكوادر المساندة.

 

ةلالجهات المسؤو  

 إدارة األقسام العلمية-1

مكتب الجودة ومنسقي الجودة -2

 باألقسام العليمة 

 العلمية األقسام إدارة-1

 ومكتب النشاط مكتبة الكلية-2

 الجودة ومنسقي الجودة مكتب-2

 العليمة باألقسام

 العلمية األقسام إدارة-1

 الجودة ومنسقي الجودة مكتب-2

 العليمة باألقسام

 اإلطار الزمني للتنفيذ

2020-2021-2022-2023 2020-2024 2021-2022-2023-2024 

البديلة طالخط  

توصيف  تطوير ومراجعة-1

 الحالية والبرامج التعليميةالمقررات 

 العامة االهتمام بالمهارات -1

 والمكتسبة مع المهارات المعرفية

 للطالب.

 .الذاتي للبرامج التعليمية التقييم-1

 هيئة أعضاء ألداء الذاتي التقييم-2

 التدريس
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 الهدف االستراتيجي الثاني 7-2

 البحوث واالستشارات الهندسية المتنوعة ب االهتمامتعزيز  

 .ةالدولتنمية لدعائم ال من أهم وهي أيضا ،التعليم العالي لمؤسسات األساسيةمخرجات التعتبر البحوث العلمية من 

 وغيرها فيواالستشارات الهندسية للشركات المحلية  تعزيز االهتمام باإلنتاج العلمي إلىكلية الهندسة  ىتسعلذلك 

 االتي:الكلية لتحقيق  ىتسع الغاية ولتحقيق هذه المختلفة،مجاالت الهندسية ال

 الكلية. في واالستشارات الهندسية والتفوق المعرفيالعلمي  وتعزيز البحث دعم -1

 .الطابع الهندسي والفاعليات ذات والندوات وورش العمل المؤتمرات بإقامة االهتمام -2

 .والخريجينللطالب  واالجتماعية العلمية الريادية مشاريعال تشجيع -3

 .ودوليا   والبحثية والخدمية محليا  الصناعية  المؤسساتالشراكة الفعالة مع  -4
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 األهداف الفرعية

 العلمي البحث وتعزيز دعم

 المعرفي والتفوق

 في الهندسية واالستشارات

 .الكلية

 المؤتمرات بإقامة االهتمام

 العمل وورش والندوات

 الطابع ذات والفاعليات

 .الهندسي

 الريادية المشاريع تشجيع

 واالجتماعية العلمية

 .والخريجين للطالب

 مع الفعالة الشراكة

 الصناعية المؤسسات

 محليا   والخدمية والبحثية

 .  ودوليا

اتالمبادر  

 الهندسية. دعم المجلة-1

 دوريا. المؤتمراتإقامة  -2

هندسية  اتمؤتمر إقامة-1

العمل  وورش والندوات

 .دوريشكل ب

تشجيع الطالب على -1

 تنفيذ المشاريع الريادية.

االتفاقيات للشراكة  إنشاء-1

 ذات العالقة. المؤسساتمع 

البحوث  مكتب تفعيل دور-2

 واالستشارات الهندسية

 اإلجراءات

واولويات ليات آعداد إ-1

 .البحث العلمي

 ثليات دعم البحاعداد آ -2

 العلمي

نظيم بشكل سنوي ت-1

و فاعلية هندسية ألمؤتمر 

 .(هندسي )يوم

تسهيل اإلجراءات -1

لمشاريع ا لتنفيذ للطالب

 الريادية

 و مسؤولين أتشكيل لجان -1

 عن المعامل   

  ألجراءعداد األطر إ -2

 .االتفاقيات    

 المؤشرات
 وجود دعم للمجلة ومكتب -1

 البحوث واالستشارات.   

ندوات  –إقامة مؤتمرات -1

يوم  –ورش عمل  –

 هندسي.

مشاركة الطالب  -1

الكلية في بوالخريجين 

 .المشاريع الريادية

 وجود اتفاقيات -1

 .وإقليميةمحلية 

ةالجهات المسؤول  

البحوث  مكتب-1

 واالستشارات الهندسية

 المجلة بالكلية كتبم -2

 الكلية مجلس-1

مكتب البحوث -2

 واالستشارات

 مكتب المجلة بالكلية-3

ريادة المركز  -1

 .ةواالبتكار بالجامع

 خدمة المجتمع. كتبم-2

مكتب البحوث -3

 واالستشارات.

 

 الكلية مجلس-1

 البحوث مكتب-2

 واالستشارات

التعاون الدولي  مكتب-3

 بالجامعة

في  البحثيةالمراكز -4

 الجامعة

 الزمني اإلطار

2020-2021-2022 2020-2024 2020-2024 2021-2024 

البديلة طالخط  

   ودعم أعضاء تشجيع   

  هيئة التدريس في البحث   

 .العلمي  

 .ةهندسي فاعلية ةقامإ
تنظيم دورات في ريادة 

 .عمالاأل

 للمعاملاالستغالل األمثل 

 المتاحة   وكل اإلمكانيات

  .والمتوفرة
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 الثالثالهدف االستراتيجي  7-3

 خدمة المجتمعية الفعالةالتقديم  

 خدمة المجتمعن حيث إ المحلي،داخل المجتمع والمشاكل  وعملية للتحدياتية لمالكلية الي إيجاد حلول ع ىتسع

 :تحقيق االتي إلىلهندسة كلية ا ىتسع ذلكولتحقيق . اهداف الكلية وتلبية احتياجاته من أهم

 .ومراجعتها عمل لخدمة المجتمع بالكليةات ليعداد آإ -1

 .في مجاالت العلوم الهندسية والتنمية المستدامةئي يالبالوعي  ثقافةنشر  -2

 في خدمة المجتمع. فعالة كمؤسسةلكلية مكانة المجتمعية لالتقوية  -3
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 األهداف الفرعية

 لخدمة عمل آليات إعداد

 ومراجعتها بالكلية المجتمع

 والتنمية البيئي الوعي ثقافة نشر

 العلوم مجاالت في المستدامة

 الهندسية

 للكلية المجتمعية مكانةال تقوية

 .المجتمع خدمة في فعالة كمؤسسة

اتالمبادر  

قسم أو مكتب  إستحداث-1

 .المجتمع خدمةل

تعرف لل العمل لياتتفعيل آ -2

 المشاكل المجتمع على

عالقة تدريس مقررات ذات -1

 .وخدمة المجتمع بالبيئة

و ورش أمحاضرات  إعطاء -2

 وخدمة المجتمععمل عن البيئة 

ومشاريع نشر البحوث العمل على 

 ذات العالقة بالبيئة التخرج

 اإلجراءات

التي  مشاكلالانات عن االستب

ة قتواجه المجتمع ذات العال

 الهندسية

 المقررات الدراسية تسجيل

   أعضاء هيئة التدريس تشجيع  

جراء مشاريع إ والطالب على 

 عالقة بالبيئةذات 

 المؤشرات

وجود خدمة مجتمعية محلية 

 للكلية.

  وجود مقررات دراسية، 

 . وإجراء االمتحانات، وطالب

وأوراق وجود مشاريع تخرج 

 بحثية

ةالجهات المسؤول  

 .خدمة المجتمع مكتب-1

 .مكتب الجودة بالكلية -2

 األقسام العلمية ذات العالقة.-1

 .خدمة المجتمع بالكلية مكتب-2

 األقسام العلمية ذات العالقة.-1

 .خدمة المجتمع بالكلية مكتب-2

 الزمني اإلطار

2020- 2021 2020-2024 2020-2024 

 الخطة البديلة

ريس المقررات ذات العالقة تد

 ة وخدمة المجتمعبالبيئ

في  االجتماعية إقامة اللقاءات

 والمناسباتاألعياد 

إقامة مشاريع تخرج ذات عالقة 

 ة وخدمة المجتمعبالبيئ
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 رابعالهدف االستراتيجي ال 7-4

 للكليةالبرامجي وعتماد المؤسسي اال علىالحصول ضمان 

 العترافبلوغ اإن الحصول على االعتماد المؤسسي من مراكز ضمان الجودة المحلية أصبح ضرورة أولية ل    

ألجل ، والعالميةالمحلية في التصنيفات متميزة على مراكز ساهم في الحصول خطوة متقدمة ت كما أنه ،الدولي

 :تحقيق اآلتي إلىالكلية  ىذلك تسع

اعتمادها من قبل  والعمل علىلكلية باعلي البرامج التعليمية  الجودةومعايير العمل على تطبيق أسس  -1

 .ختصةالمؤسسات الم

مة في الجامعات الكلية مع البرامج التعليمية المقد  بالبرامج التعليمية  والربط بينالعمل على الموائمة  -2

 ا  .عالميمصنفة ال

 العلمي ومخرجات البحتإلظهار نشاطات الكلية  كليةللموقع االلكتروني لل والتحديث المستمرالتطوير  -3

 محليا ودوليا.
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 األهداف الفرعية

  أسس تطبيق على العمل

 البرامج علي ومعايير الجودة

 والعمل على الكليةب التعليمية

 المؤسسات قبل من اعتمادها

 .المختصة

 بين والربط الموائمة على العمل

 مع الكليةب التعليمية البرامج

 في المقدمة التعليمية البرامج

  عالميا المصنفة الجامعات

 للموقع والتحديث المستمر التطوير

 نشاطات إلظهار للكلية لكترونياإل

 محليا العلمي الكلية ومخرجات البحت

 .ودوليا

 المبادرة

 الدراسة الذاتية للكلية.-1

 الدراسة الذاتية للبرامج -2

 التعليمية   

 وتطوير البرامجتحديث -1

 ة بصورة دورية.يالتعليم

 

 تحديث الموقع االلكتروني بصورة -1

 دورية.  

 

 اإلجراءات

  عداد لجنة للتقييم الذاتي إ -1

 للبرامج  والدراسة الذاتية   

 .لكليةبا   

ليات لتحديث البرامج وجود آ-1

 .ةيالتعليم
لموقع وجود مشرف مكلف با-1

 .اإللكتروني

 المؤشرات

الحصول على االعتماد -1

من  المؤسسي والبرامجي

 المؤسسات المحلية

تحديث توصيف البرامج -1

  التعليمية
وصفحات  وجود موقع الكتروني-1

 تواصل اجتماعية محدثة

ةالجهات المسؤول  

 مجلس الكلية.-1

 مكتب الجودة وتقييم االداء-2

 األقسام العلمية بالكلية-3

 .الكلية مجلس-1

 داءاأل وتقييم الجودة مكتب-2

 بالكلية العلمية األقسام-3

 .الكلية مجلس-1

 لكترونيالموقع اإل لىالمشرف ع-2

 الزمني اإلطار

2020-2021-2022-2023 2020-2021-2022-2023-

2024 

2020 – 2021 

 الخطة البديلة

 ةيتوصيف البرامج التعليم-1 التقييم الذاتي للكلية-1
 االلكتروني.تحديث الموقع -1

 تحديث صفحات التواصل للكلية.-2
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 خامسالهدف االستراتيجي ال 7-5

 بالكليةالبشرية  المواردتطوير وتنمية 

كل تزويد  لذا فإن الكلية تسعى إلى لها؛ والرافد األساسيمكونات الكلية  من أهمالموارد البشرية  عتبرت     

لضمان  وتنمية مهاراتهمالالزمة  وموظفين وفنيين ومعيدين بالمعلومات التدريس لكلية من أعضاء هيئةا منتسبي

 :التيخالل تحقيق ا وذلك من أداء،أفضل  علىالحصول 

 .وظيفيالحوكمة األداء  -1

 .مكانيات الموارد البشريةإتطوير قدرات و -2

 .األنسب وظيفيالمالك الاألمثل لتسكين  والتوصيف الوظيفيوصف ال -3

 األهداف الفرعية

 وظيفياألداء ال حوكمة
وإمكانيات تطوير قدرات 

 البشرية الموارد

 

 والتوصيف الوظيفيالوصف 

 األمثل لتسكين المالك الوظيفي 
 

اتالمبادر  

مراعاة معايير الكفاءة عند اختيار 

 العلمية. ورؤساء األقسامالقيادات 

 

التي توفير الدورات الالزمة 

 الموارد البشريةتطوير تضمن 

 للكلية

 مختصة بالوصفلجان  تشكيل

  والتوصيف الوظيفي 

 اإلجراءات

القيادات ر اختيار اعتماد معايي

 والفنيةاألكاديمية اإلدارية 

 

وتنظيم عالن عن إقامة اإل

 الالزمة الدورات

 اللجان واعتماد عملمتابعة 

 المؤشرات

م عملية ظوجود اللوائح التي تن

 االختيار

 وورش عمل ،وجود دورات

 داخل الكلية أو الجامعة

 وتوصيف وظيفيوجود وصف 

 للكل. للعاملين بالكلية واضح ومعلن 

ةالجهات المسؤول  

 مجلس الكلية-1

 الكلية مكتب عميد-2

 ؤساء االقسام العلميةر-3

 مجلس الكلية.-1

 الشؤون اإلداريةمكتب -2

 بالجامعة.مركز القدرات -3

 .الكليةمجلس -1

 الشؤون اإلداريةمكتب -2

 اإلطار الزمني

2020-2021 2020-2024 2021-2024 

 الخطة البديلة

اختيار القيادات األكاديميـــة وفق 

 اللوائح العامة المنظمة لذلك.

العمل على توفير ورش عمل 

 واالعتماد على التعليم الذاتي.

اختيار القيادات الوظيفية وفق 

 اللوائح العامة المنظمة لذلك.
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 المالحق -8

-الطالب-الموظفين-المساندة الكوادر-التدريس هيئة أعضاء) الكلية عن اآلراء استطالع ةاناستب -1

 (الخريجين

 .الهندسة كلية لخريجي الموظفة بالجهات ةخاص ةاناستب -2

  عن رؤية ورسالة وقيم كلية الهندسة. اتاناستبنتائج  -3

 كلية الهندسة في معيار التخطيط.آليات عمل   -4
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 مصراتة جامعة

 

 كلية الهندسة

 الكلية عن اآلراء استطالع ةاناستب

  الخريجين-الطالب-الموظفين-الكوادر المساندة-أعضاء هيئة التدريس
 

 ............................................................................. االســـــــم:

 ............................................................................. القسم العلمي:

 خريج  -طالب    -موظف      -معيد        -التدريس  هيئة أعضاء الصفة:

السالالالالم علالالاليكم ورحمالالالة هللا وبركاتالالاله، يسالالالرنا التواصالالالل معكالالالم، كالالالونكم أحالالالد أهالالالم الركالالالائز بكليالالالة الهندسالالالالة 

، والالالالذي يهالالالدف إلالالالى اسالالالتطالع ةاناالسالالالتب همالالالن الشالالالاكرين لكالالالم فالالالي تعبيالالالة هالالالذ كونجامعالالالة مصالالالراته. وسالالالن

مسالالاعدتنا لتقيالالاليم أداء الكليالالة، واالسالالالتفادة  فالالاليمالالن الشالالالاكرين لكالالم  ونكالالالون .للكليالالةآرائكالالم عالالالن الوضالالع الالالالراهن 

رفالالالالالد المجتمالالالالالع وسالالالالالد حاجتالالالالاله مالالالالالن الخبالالالالالرات  فالالالالاليمالالالالالن مالحظالالالالالاتكم لتحسالالالالالين ادائنالالالالالا األكالالالالالاديمي واإلداري 

 فالالالي، مالالالع الشالالالكر الجزيالالالل واالمالالالل ةالتاليالالال ةانهندسالالالية. املالالالين مالالالنكم تعبئالالالة االسالالالتبالمتخصصالالالة فالالالي المجالالالالت ال

 التواصل معكم دوما.

 يرجى اختيار االجابة المناسبة امام العبارات التالي الخاص: التقييم

أوافق 

 تماما

أوافق 

 نسبيا  

ال أوافق  محايد

 نسبيا  

ال أوافق 

 تماما

5 4 3 2 1 

 

 5 4 3 2 1 السؤال رقم

      للكلية خطة استراتيجية ُمعتمدة وُمعلنة. 1
      للكلية رؤية ورسالة وأهداف واضحة وُمعلنة ومنشورة. 2

3 
تمتلالالالالك الكليالالالالة موقالالالالع إلكترونالالالالي يقالالالالدم خالالالالدمات لهيئالالالالة التالالالالالدريس 

 والموظفين والطالب.
    

 

      تطبيق اإلدارة اإللكترونية.تتبنى الكلية برنامج  4
      للكلية آليات لقياس رضى منتسبيها على أداء قياداتها. 5

6 
تمالالالالالارس إدارة الكليالالالالالة مسالالالالالؤولياتها فالالالالالي تقالالالالالديم حلالالالالالول للشالالالالالكاوى 

 والتظلمات.
    

 

7 
تتمتالالالع الكليالالالة بتنالالالوع فالالالي الهيئالالالة العلميالالالة وبتميالالالز فالالالي التخصصالالالات 

 العلمية
    

 

8 
التدريسالالالالية أسالالالالاليب وطرائالالالالق حديثالالالالة فالالالالي التالالالالدريس تتبالالالالع الهيئالالالالة 

 والتقييم
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9 
تتالالالالالوافر معلومالالالالالات عالالالالالن البالالالالالرامج التعليميالالالالالة عبالالالالالر موقالالالالالع الكليالالالالالة 

 اإللكتروني
    

 

      محتويات المقرر الدراسي مناسبة مع عدد الساعات 10

11 

يتمتالالالالالع خريجالالالالالي الكليالالالالالة بسالالالالالمعة جيالالالالالدة علالالالالالى الصالالالالالعيد الالالالالالداخلي 

تالالالالدني مسالالالالالتويات التعلالالالاليم مالالالالا قبالالالالالل والمحلالالالالي علالالالالى الالالالالالرغم مالالالالن 

 الجامعي

    
 

12 
للكليالالالالالالة معالالالالالالايير أكاديميالالالالالالة لقبالالالالالالول الطالالالالالالالب ومناسالالالالالالبة لقالالالالالالدرتها 

 االستيعابية
    

 

13 
تمتلالالالالالك الكليالالالالالة موقالالالالالع إلكترونالالالالالي رسالالالالالمي يقالالالالالدم خالالالالالدمات لهيئالالالالالة 

 التدريس والموظفين والطالب.
    

 

      للكلية منظومة للتسجيل والقبول والدراسة واالمتحانات 14
      ارتفاع نسبة الطلبة إلى الهيئة التدريسية 15
      هناك قصور في تطبيق اللوائح والقوانين األكاديمية 16

17 
للكليالالالالالة مسالالالالالاحات وأبنيالالالالالة ومرافالالالالالق وتجهيالالالالالزات تالالالالالدعم أهالالالالالدافها 

 التعليمية والتربوية والبحثية.
    

 

      الحديثةكفاية القاعات الدراسية المجهزة بالوسائل التعليمية  18
      للكلية قواعد وإجراءات ونشرات إرشادية لألمن والسالمة 19

20 
للكليالالالة مرافالالالق خاصالالالة باألنشالالالطة الترفيهيالالالة والرياضالالالية واألعمالالالال 

 اإلبداعية وأماكن للصالة
    

 

      ازدحام وعدم توافر مواقف كافية للسيارات في الكلية. 21
      يوجد بالكلية مقاهي ومطاعم 22

23 
للكليالالالالة مكتبالالالالة تالالالالوفر مصالالالالادر الالالالالتعلم )كتالالالالب ودوريالالالالات( مناسالالالالبة 

 لبرامجها التعليمية.
    

 

      خدمات اإلنترنت والتصوير متوفرة بشكل مناسب 24

25 
تشالالالجع وتالالالدعم الكليالالالة إقامالالالة المحاضالالالرات والنالالالدوات والمالالالؤتمرات 

 العلمية.
    

 

      توافر بنية تحتية مناسبة للبحث العلمي بالكلية. 26
      للكلية قواعد تنظيمية ألخالقيات البحث العلمي. 27
      تساهم الكلية في نشر ثقافة االهتمام بالبيئة داخل المجتمع 28

29 
تسالالالاهم الكليالالالة مالالالع مؤسسالالالات أخالالالرى فالالالي تنفيالالالذ المشالالالاريع التنمويالالالة 

 بالمجتمع.
    

 

30 
توجالالالالد رضالالالالا عالالالالن جالالالالودة أداء عمالالالالل خريجالالالالي الجامعالالالالة مالالالالن قبالالالالل 

 التوظيف.جهات 
    

 

31 
عالالالالدد الفالالالالرص الوظيفيالالالالة لخريجالالالالي الجامعالالالالة بالالالالالداخل والخالالالالارج 

 مناسب
    

 

      تتمتع الكلية بسمعة جيدة على المستوى الداخلي والمحلى. 32

33 
تمتلالالالك الكليالالالة رصالالاليد سالالالابق مالالالن المسالالالاهمات فالالالي خدمالالالة الجامعالالالة 

 والمجتمع.
    

 

 

 التقييم العام: 

 فالالالالي تجالالالالدونها التالالالالي االيجابيالالالالات أهالالالالم

 الكلية؟

1. 

2. 
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 فالالالالالي تجالالالالالدونها التالالالالالي السالالالالاللبيات أهالالالالالم

 الكلية؟

1. 

2. 

 أداء مسالالالالالالالتوى لتحسالالالالالالالين مقترحاتالالالالالالالك

 الكلية؟

1. 

2. 

 أي مالحظات إضافية ان وجدت:
1. 

2. 

 بعد تعبئته الي مصدره. ةانتعاونكم، أملين اعادة هذه االستبشاكرين لكم 

 

( جالالزء مالالن نتالالائج 2والشالالكل ) أقسالالام الكليالالة،مشالالاركة ( نسالالبة 1ويبالالين الشالالكل ) ةالسالالابق ةانسالالتبالا توزيالالع تالالم عمالالل

 .ةاناالستب

 

 : نسبة مشاركة كل قسم في االستبانة اآلراء بكلية الهندسة1شكل 

 

 

 : جزء من نتيجة استبانة اآلراء بكلية الهندسة2شكل 

 

 

 

الهندسة الصناعية و
التصنيع

19%

الهندسة الكهربائية
15%

ةالهندسة الميكانيكي
24%

الهندسة النفطية
14%

الهندسة المدنية
14%

هندسو وعلوم المواد
14%

غير ذلك
28%
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جامعة 

 مصراتة
 

 

 كلية الهندسة

 الهندسة كلية لخريجي الموظفة بالجهات ةخاص ةاناستب
 

 ...................................................................................... اسم الشركة:

 ....................................................................................... اسم القسم:

 ........................................................................................ تخصص:

اهالالالم جهالالالات التوظيالالالف خريجالالالي  أحالالالدكالالالونكم  معكالالالم،السالالالالم علالالاليكم ورحمالالالة هللا وبركاتالالاله، يسالالالرنا التواصالالالل 

 خرجينالالالا،يم يالالالقتمسالالالاعدتنا ل فالالاليجامعالالالة مصالالالراته، ونكالالالون مالالالن الشالالالاكرين لكالالالم  فالالاليمالالالن كليالالالة الهندسالالالة  ااقسالالالامن

رفالالالالد المجتمالالالالالع وسالالالالد حاجتالالالاله مالالالالالن  فالالالالي واإلداري األكالالالالالاديميواالسالالالالتفادة مالالالالن مالحظالالالالالاتكم لتحسالالالالين ادائنالالالالا 

، مالالالع الشالالالكر الجزيالالالالل ةالتاليالالالال ةناندسالالالية. املالالالين مالالالالنكم تعبئالالالة االسالالالتبمجالالالالالت الهال فالالاليالخبالالالرات المتخصصالالالة 

 التواصل معكم دوما. فيواالمل 

 ة التي تختارونها امام كل سؤال()يرجى وضع اشارة اما االجابالخاص:  التقييم

 ال جزئيا نعم السؤال رقم
ال 

 اعرف

1 
هالالالالل تالالالالرون ان مسالالالالتوى اداء الخالالالالريج جيالالالالد بالمقارنالالالالة مالالالالع حالالالالاجتكم 

 الفعلية لمثل هدا التخصص؟
    

2 
هالالالل وجالالالدتم المعلومالالالات النظريالالالة والمعرفالالالة الالزمالالالة لالالالدى الخالالالريج 

 كافية لسد حاجاتكم للوظيفة التي يشغلها؟
    

3 
تعتبالالرون ان المهالالارات العمليالالة التالالي يتحلالالى بهالالا الخالالريج كافيالالة هالالل 

 الكتساب مكانه جيده في اداء مهامه؟
    

4 
هالالالالل تجالالالالدون الخالالالالريج مهيالالالالا للعمالالالالل ضالالالالمن فريالالالالق، ويتجالالالالاوب مالالالالع 

 زمالئه االخرين ويواكب ادائهم؟
    

5 
هالالالل تعتبالالالرون الخالالالريج ملتالالالزم بتنفيالالالذ تعالالالاليم وأوامالالالر رؤسالالالائه فالالالي 

 العمل؟
    

6 
يتعالالالرض الخالالالريج للنقالالالد والتنبيالالاله أو عالالالدم الرضالالالي مالالالن قالالالبلكم هالالالل 

 أكثر من غيره من زمالئه في العمل؟
    

7 
هالالالل لمسالالالتم اهتمالالالام الخالالالريج بتطالالالوير نفسالالاله وحرصالالاله علالالالى مواكبالالالة 

 كل جديد في المجال؟
    

8 
هالالل يقالالوم الخالالريج بمبالالادرات ونشالالاطات غيالالر مالالا يكلالالف بالاله مباشالالرة 

 من مهام؟
    

9 
اعالالالالالداد الخالالالالالريج للتقالالالالالارير والدراسالالالالالات هالالالالالل وجالالالالالدتم أن مسالالالالالتوي 

 المكلف بها يلبي المتطلبات لديكم؟
    

10 
هالالالل ترغبالالالون بتوظيالالالف مزيالالالدا مالالالن خريجالالالي قسالالالمنا عنالالالد الحاجالالالة أو 

 توفر وظائف شاغرة؟
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11 
هالالالالل ترغبالالالالون بالالالالأن نسالالالالتمر فالالالالي التواصالالالالل معكالالالالم بهالالالالدف تعزيالالالالز 

 العالقة بيننا؟
    

12 
للمشالالالالاركة فالالالالي الفاعليالالالالات هالالالالل ترغبالالالالون بالالالالأن نوجالالالاله لكالالالالم دعالالالالوات 

 العلمية واالكاديمية التي تهمكم وتهم المجتمع؟
    

 

)خالالالالاص بقارنالالالالة احتياجالالالالاتكم الفعليالالالالة للتخصالالالالص فالالالالي مجالالالالال مالالالالع المسالالالالتوي الالالالالذي يتحلالالالالى بالالالاله التقييييييم العييييام: 

 الموظفين فعليا(

أهالالالالم االيجابيالالالالات التالالالالي تجالالالالدونها فالالالالي 

 الموظفين أو المتقدمين للعمل:
1. 

2. 

التالالالالي تجالالالالدونها لالالالالدي أهالالالالم السالالالاللبيات 

 الموظفين أو المتقدمين للعمل:

1. 

2. 

موضالالالالالالالالالوعات التخصالالالالالالالالالص التالالالالالالالالالي 

تجالالالالالدون افتقالالالالالار للمعرفالالالالالة بهالالالالالا عنالالالالالد 

 الموظفين أو المتقدمين للعمل:

1. 

2. 

المهالالالارات العمليالالالة الضالالالرورية والتالالالي 

يفتقالالالر لهالالالا أو المالالالوظفين أو المتقالالالدمين 

 للعمل:

1. 

2. 

 أي مالحظات إضافية ان وجدت:
1. 

2. 

 

 بعد تعبئته الي مصدره. ةانتعاونكم، أملين اعادة هذا االستبشاكرين لكم 
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 قيم كلية الهندسة -رسالة  -عن رؤية  ةاناستب

 عن رؤية ورسالة وقيم كلية الهندسة نتائج االستبانة 5-4-3تبين االشكال التالية 

 

 كتابة واعتماد رؤية كلية الهندسة ةاناستب: نتائج  3شكل 

 

 

 الهندسة رسالة كليةكتابة واعتماد  ةاننتائج استب :4شكل 

 

 

 ةقيم كلية الهندس عن ةان: نتائج استب5شكل 

إعداد كوادر بشرية 
قادرة علي التنافس

في سوق العمل من 
خالل تعليم هندسي

تقديم , متطور 
إعداد الكوادر …خدمات بحثية 

ي الهندسية والريادة ف
إجراء البحوث 

والدراسات ونقل 
المعارف وتوطين 

…التقنية حرصا 

التوجد اشارة الى 
المجاالت الهندسية 

التى تنوي تعليم
الطالب بها الن 
رة فروع الهندسة كثي

…جذا

االبداع واالبتكار
14%

االستجابة 
والتركيز

5%

االمتياز 
والتفوق

6%

النزاهة 
واالخالص

8%

القيادة 
والتحفيز

10%

االنصاف 
واالحترام

5%

االنضباط 
والتفاعل

9%

رالتنوع والتطوي
9%

اهةالشفافية والنز
6%

الجودة واالتقان
11%

االنفتاح والتعاون
5%

ةاالحترافية والمهني
12%

غير ذلك
34%
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 آليات عمل معيار التخطيط

 آلية الكلية لمشاركة أصحاب العالقة في إعداد الخطة االستراتيجية -1

 التالية:لمشاركة أصحاب العالقة في إعداد الخطة االستراتيجية يُتبع اإلجراءات 

 يكون ما ال يقل عن عضو من أعضاء فريق الخطة االستراتيجية من أصحاب العالقة بكلية الهندسة. .1

يقوم فريق الخطة االستراتيجية بعمل استبانات تستهدف الخريجين من أجل معرفة أراءهم على البرامج  .2

 التعليمية والخدمات التعليمية في الكلية.

بعمل استبانات أو استطالع اآلراء تستهدف أرباب العمل من أجل معرفة يقوم فريق الخطة االستراتيجية  .3

 نقاط القوة ونقاط الضعف لخريجي الكلية.

يقوم فريق الخطة االستراتيجية بإجراء استبانات أو جلسات مصغرة تستهدف الطالب الحاليين من أجل  .4

 الب الحاليين.معرفة أهم المعوقات التي تواجههم ومعرفة أهم التطويرات الالزمة للط

يقوم فريق الخطة االستراتيجية بإجراء استبانات أو استطالع اآلراء تستهدف الموظفين وأعضاء هيئة  .5

 التدريس والكوادر المساندة من أجل األخذ بآرائهم أثناء إعداد الخطة االستراتيجية. 

 آلية نشر الخطة االستراتيجية وتوضيحها ألصحاب العالقة-2

 إعداد الخطة االستراتيجية يجب أن يتم اتباع اإلجراءات التالية لنشرها وتوضيحها ألصحاببعد االنتهاء من 

 العالقة:

 تنشر الخطة االستراتيجية في الموقع االلكتروني للكلية. .1

 ترسل نسخة من الخطة االستراتيجية الي إدارة جامعة مصراتة وإلى أهم أرباب العمل لخريجي الكلية. .2

 وأهداف الكلية في أماكن بارزة في الكلية.تعلق رؤية ورسالة  .3

آلية جمع وترتيب البيانات واستخالص المعلومات بشكل منتظم من أجل قياس درجة تحقيق -3

 الكلية لمؤشرات األداء

 من أجل جمع وترتيب البيانات بشكل منتظم، يُتبع االتي:

صحاب العالقة بكلية الهندسة عمل استبانات وجلسات مصغرة واستطالع آراء ومقابالت تستهدف جميع أ .1

 بشكل دوري لجمع البيانات والمعلومات بشكل منتظم.

من خالل تحليل االستبانات ومقارنة المعلومات والبيانات المجمعة على فترات متباينة يمكن قياس  .2

 مؤشرات أداء الكلية.

 آلية تطوير الرؤية واألهداف الكلية-4

 تبع فريق الخطة االستراتيجية اإلجراءات التالية:من أجل تطوير الرؤية واألهداف يجب أن ي

إجراء عملية المسح البيئي من أجل معرفة نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة وكذلك التهديدات أو  .1

 العقبات التي تواجه الكلية.

 بناء  على المسح البيئي يتم تطوير رؤية وأهداف الكلية. .2

 


