
 جامعة طرابلس االهلية
 

 1 

 

 األهلية جامعـة طرابلس 

 2022-2018 االستراتيجيةالخطـة 

 

 

 

 

 

 



 جامعة طرابلس االهلية
 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم الصفحة   الوصـــف

 2  المحتويات 

 3  المقدمة

 4  كلمة رئيس الجامعة 

 5  نبذة عن الجامعة 

 7  سياسة الجودة 

 9  للواقع.... وخطوة للتغييرنظرة 

 11  تحديث االستراتيجية 

 13  مصادر بيانات الخطة 

 14  الخطة منهجية اعداد 

 16  منهجية التحليل الرباعي 

 22  صياغة اإلستراتيجية 

 26  األهداف اإلستراتيجية 

 38  منهجية متابعة الخطة 

 40  منهجية التقويم 

 42  الملحقات 
 

 حتويات الخطة االستراتيجية لجامعة طرابلس م



 جامعة طرابلس االهلية
 

 3 

 

 

 

 

في ضوء التوجهات الرامية إلى تطوير جامعة طرابلس األهلية قام فريق التخطيط اإلستراتيجي  بالتعاون مع رئاسة الجامعة 

طبقا للمعايير الوطنية الصادرة عن مركز  نتائج التقييم الذاتي  على  بناء للجامعة شاملة  إستراتيجية خطة وكافة األقسام بوضع 

 . للجامعة الخارجية والبيئة البيئة الداخلية  شمل والذي  الرباعي  التحليلمؤسسات التعليم العالي وكذلك ضمان وجودة 

ائدة في تطوير أقسام وأنشطة الجامعة لتكون أحد  إلى إحداث نقله نوعية هذه اإلستراتيجية  تهدفو   الجامعات الوطنية الر

 يحدد  زمني جدول    ضمن  2022- 2018 األعوام  خالل  تنفذ وبناء على األهـداف اإلستراتيجية تّم وضع خطة تنفيذية  

 .املتوقعة والنتائج املؤشرات  في ضوء للتنفيذ املحدد والوقت  ، إجراء كل تنفيذ عن  املسؤولة  والجهة والنشاطات  اإلجراءات 

 تحقيق  بهدف  وذلك  واملستقبلية الحالية الجامعة االعتبار مراجعة الخطة السابقة واحتياجات بعين  اإلستراتيجية وتأخذ

 جامعية آمنة بيئة وتوفير االكاديمية، العملية وتمكين العلمي، البحث تعزيز :اساسية عناصر عدة  في  الجامعة واملتمثلة رؤية

 .املتوفرة محليا وعامليا التكنولوجيا من اوسع  بشكل واالستفادة بشكالفضل، املحلي  املجتمع  وخدمة ومستقرة،

مصادر بيانات 

 المقدمــــة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

نا التعليمية   لقد أضحت الجودة .. والسعي للتميّز مطلبا ال خيار لمؤسسات التعليم العالي إال أن تتبنــاه  وتعمل بكل جد  من أجل تجذيره في مؤسسات

 نستطيع أن نبقى... وننافس.لكي 

حاولت جامعة طرابلس األهلية جاهدة خالل السنوات القليلة الماضية  أن تتحس طريقها والسير نحو بنـا  صـرج جـامعي متكامـل يخـدر األ ـرا  

األخيرة فقد أستمرت الجامعـة فـي العطـا   الوطنية من أجل بنا  جيل قادر على إدارة المستقبل...... ور م الصعاب التي واجهت الجامعة في السنين 

 لتجاوز الواقع ... والحلم بوضع أفضل  يمكننا من اإلنطالق نحو أهدافنا السامية.

(  وكركيزة هامة لإلنطـالق نحـو بنـا  الجودة( ) خطوة  اإلنطالق... نحو 2022 -2018وتأتي الخطة اإلستراتيجية الثانية لجامعة طرابلس األهلية )

 ة تواكب التحديات الوطنية القائمة.نظم تعليمي

جميعـا. وستساعد هذه الخطة  الجامعة في إكما ل مسيرتها واإلرتقا  بعملياتها  وسياساتها ونظمها من أجل تقديم خدمات متميّزه ألصـحاب العالقـة 

اف الطموحة التي وضعتها وعمال على إرضا  كذلك ستعمل الجامعة على رفع قدرات العاملين بالجامعة  من أجل الرقي بخدماتها إلى مستوى  األهد

 العاملين وأصحاب المصلحة.

 سنبني ليبيا  ...معا  .....  . سنحقق الفرق..وعلى قلب واحد  ....برؤية واحدة ... معا                              
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 ( الصادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقا.33)بقرار  1999أسست جامعة طرابلس االهلية عار  •

 كأول جامعة خاصة بتم التدقيق عليها من قبل  2008تحصلت الجامعة على االعتماد المؤسسي عار  •

 المركز الوطني لضمان جودة واعتماد جودة المؤسسات التعليمية. 

 كز الوطني لضمان من قبل المر 2011تحصلت الجامعة على االعتماد البرامجي لبعض اقسامها عار  •

 جودة واعتماد جودة المؤسسات التعليمية 

 تسعى الجامعة وبخطوات حثيثة للحصول على االعتماد البرامجي لباقي االقسار من قبل مركز ضمان الجودة. •

 . 2013تحصلت جامعة طرابلس على الترتيب الثاني عشر محليا بين تصنيف الجامعات الليبية عار  •

 (. 2015العالي )  جامعة الخاصة الوحيدة التي تشارك في عضوية المجلس االعلى للتعليمجامعة طرابلس االهلية ال

 وتعمل بجد ومثابرة للحصول على اإلعتماد  2018/   04تحصلت جامعة طرابلس على اإلعتماد المؤسسي بتاريخ      / 

 2018البرامجي لكل برامجها قبل نهاية  

 إضافات وتحسينات سوا ا في البينة التحتية أو األساليب والمنهجيات التعليمية  تتميوما بعد اآلخر ور م الصعاب 

لتكون جامعة طرابلس األهلية رائدة ومتميّزه على مختلف المستويات   وكذلك البحث العلمي والشراكة المجتمعية

 العلمية والبحثية والمجتمعية 

 نبذة عن الجامعـــة
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 الدرجة العلمية التي يمنحها القسم  اسم القسم  ر م

 درجة االجازة المتخصصة )البكالوريوس( في االدارة.  قسم االدارة 1

 ( في المحاسبة.البكالوريوسدرجة االجازة المتخصصة ) قسم المحاسبة  2

 ( في القانون.الليسانسالمتخصصة )درجة االجازة  قسم القانون 3

 ( في اللغة االنجليزية. الليسانسدرجة االجازة المتخصصة ) قسم اللغة االنجليزية  4

 ة. ني صيدالعلور ال درجة االجازة المتخصصة )البكالوريوس( في ال قسم الصيدلة 5

 .مختبرات الطبيةدرجة االجازة المتخصصة )البكالوريوس( في ال قسم المختبرات الطبية  6

 درجة االجازة المتخصصة )البكالوريوس( في الهندسة المعمارية. قسم الهندسة المعمارية  7

 .لوماتتقنية المعدرجة االجازة المتخصصة )البكالوريوس( في  تقنية المعلومات قسم  8

 . التمويل والمصارفدرجة االجازة المتخصصة )البكالوريوس( في  صارف قسم التمويل والم 9

 العلمية والدرجات التي تمنحها الجامعةقسار األ
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 الهيكل التنظيمي للجامعة

 سياسة الجــــــودة

 

تسعى جامعة طرابلس االهلية للتميّز واالبداع في مجال الخدمات التعليمية والبحثية والتدريبية لتلبية احتياجات سوق 

 التالي:العمل من خالل 

 للمعايير المعتمدة من مركز ضمان الجودة بوزارة التعليم العالي.لمتطلبات العمل وفقا •

 الذاتي طبقا لمعايير الجودة. إنجاز عمليات التقييماالقسام العلمية على  تشجيع•

نشر ثقافة الجودة على كافة المستويات االكاديمية والطالبية واالدارية, بما يضمن التحسين المستمر لالداء •

 المؤسسي واالكاديمي بين مكونات العملية التعليمية.

 نيل رضى العمالء على مستوى مخرجات العملية التعليمية.•

 لبرامج العلمية.وضع نظام لقياس وتقييم االداء بالجامعة من خالل حزمة من ا•

 تعزيز مشاركة العناصر العلمية التعليمية في صياغة رسالة ورؤية واهداف الجامعة وخطتها االستراتيجية.•

 اشراك مكونات العملية التعليمية في تقييم البرامج والمقررات العلمية.•

 المؤسسات التعليمية. العملية التعليمية, بما يضمن ريادة الجامعة في مجال جودة في تطوير معايير الجودة•

  ديم المشورة الفنية للمؤسسات التعليمية االخرى لتطوير العملية التعليمية بها.قالتعاون وت•

 

 

 ة وصـــولطالجودة رحلة مستمرة.... وليست مح
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