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 كلمـــــــة شكــــــر

 

لة ة والمشكللكلي ةستراتيجيالالجنة تحديث ومتابعة تنفيذ الخطة السيدة/ أ.د. هيفاء محمد دوزان ورئيس تتقدم 

ديث ومتابعة إلى لجنة تح والعرفانبجزيل الشكر 2022( لسنة 29.د. عميد كلية الزراعة رقم )أار بموجب قر

 26-22 تراتيجيةسالاجل تحديث الخطة أمن يد العون  مدومن ساهم  ستراتيجية للكلية وإلى كلالتنفيذ الخطة ا

ألداء لمستمر لاتقييم للتغييرات الحادثة فيها وتفعيالً لنظام الجودة والبناء على ما طرأ من مستجدات ومواكبة 

 لغرض تحسين وتطوير كل مكونات كلية الزراعة.

 

 

 .د. هيفاء محمد دوزانأ                                                                                                  

 ميد الكليةع                                                                                                          
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 تقديم

 

عميد الكليةبناءاً  ن( الصادر ع12رقم )العميد على قرار اً بناء( 25-21السابقة )ستراتيجية الالخطة عداد اتم إ

لتنفيذ ا(، وحيث أن الخطة لم توضع موضع 20/09/2020)بتاريخ  (9)على محضر اجتماع مجلس الكلية رقم

ة بقرار كيل لجنتم تشالخطة أخذاً بالمستجدات فقد  تحديثوحرصاً من الكلية على ألسباب خارجة عن اإلرادة، 

كلف فيه ، (30/11/2022)بتاريخ  (11بناءاً على اجتماع مجلس الكلية رقم )(29)الكلية رقم صادر عن عميد 

 أعضاء اللجنة بمراجعة الخطة وتحديثها فيما يخص:

 .25-21عوضاً عن  26-22سنة  إلىترحيل البرنامج الزمني لتنفيذ الخطة  .1

م ت التعليمؤسسامراجعة الهيكل التنظيمي للكلية وتحديثه بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي للجامعات و .2

 .2008( لسنة 22العالي الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم )

 بالكلية.والطلبة الخاصة بالكادر اإلداري وأعضاء هيئة التدريس  اإلحصائياتتحديث  .3

 .المتاحةالتعليمية البرامج باألقسام العلمية بالكلية و الخاص( 1تحديث الجدول ) .4

 ( الخاص بنقاط القوة والضعف.2تحديث الجدول ) .5

 ستراتيجية وتوصيفها.البمحاور الخطة ا( الخاص 3تحديث الجدول ) .6

 .( المخاطر المتوقعة أثناء تنفيذ الخطة وإدارتها6جدول )الإدراج  .7

 في مجلد منفصل. ستراتيجيةالاإضافة مالحق الخطة  .8

 

 

 أ.د. هيفاء محمد دوزان

 عميد كلية الزراعة  

28/01/2023 
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 كلية الزراعة كلمة عميد

ن عامليحرصت إدارة كلية الزراعة على وجود مبادئ وقيم وأخالق تحكم العالقة بين ال         

ي الت يةستراتيجالاتبنى عليها األهداف والخطط  للكلية رؤية ورسالة وجود المصلحة وعلىوأصحاب 

لمضي في عا، واالزراعي كما ونو اإلنتاجبتحقيقها يتم إعداد الكوادر الزراعية التي تساهم في تطوير 

 إدارة الموارد الزراعية بالكيفية التي تحقق التنمية المستدامة. 

لزراعة لية الك ستراتيجيةالافي هذا الصدد أتقدم بالشكر والتقدير للسادة أعضاء فريق إعداد الخطة 

ءات للقااركوا في والذين بذلوا مجهودا متميزا في سبيل إعداد هذه الخطة، حيث كنت أحد الذين شا

 ائية بعدة النهلها وحتى الوصول إلى الصياغ تجميع البيانات واإلحصائياتالخاصة بها بدءاَ من مرحلة 

زمالء ادة ال، والشكر موصول إلى مكتب الجودة بالكلية والسذات العالقةمناقشتها مع جميع األطراف 

لمتميز ونهم االمبذولة وتعا لجهودهمالب رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلداري والط

ة يد الكليرار عمإلى النور، واعتمادها في مجلس الكلية وصدور ق ستراتيجيةالاوالبناء في إخراج الخطة 

 بالخصوص.م  2020لسنة  12رقم 

يد/ سلا وكذلك رسالة من الوثائق المتاحة والتقارير الداخلية، ستراتيجيةالالقد استفاد فريق إعداد الخطة 

مال بعض ( التي يطلب فيها استك2020-89مدير مكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة )رقم إشاري 

ة علمية منهجي الكلية تحقيق االعتماد وتطوير األداء المؤسسي بناءا على إدارةالمتطلبات، حيث تأمل 

 .جيةستراتيالاترصد الوضع الحالي والمأمول الوصول إليه لتحقيق الغايات واألهداف 

 – 2021ات لكلية الزراعة/ جامعة طرابلس للسنو ستراتيجيةالايشرفني في هذا المقام تقديم الخطة 

جودة يق الر وتحسين محوري القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لتحقيوالتي تهدف إلى تطو 2025

 تطبيقالخطة والكاملة، ومن موقع مسؤوليتي كعميد للكلية سوف أبذل قصارى جهدي في تفعيل هذه 

ضاَل لكلية، فية بابرامجها وأنشطتها على أرض الواقع بالتعاون مع القيادات األكاديمية واإلدارية والفن

عز  لمولىعن أطراف العملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين، كما أدعوا ا

ات ين كليمكانة متميزة  ب لتتبوأوجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح في الوصول بكلية الزراعة 

مل جاد الل عمن خ إالالزراعة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي وهو األمر الذي لن نصل إليه 

 وجودة وتميز في األداء.   

 د. عبدالكريم امحمد أحتاشأ. 

 السابق  عميد كلية الزراعة 

 م 15/10/2020 
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 المقدمة. 1

قيق اللها تحمن خ الزراعي بكافة مستوياته المهني والتقني والجامعي الركيزة التي يتم ميعتبر التعلي

معة ة بجاالتنمية الزراعية وفق السياسات الزراعية التي وضعتها الدولة، وكلية الزراع أهداف

نشائها إهي إحدى ركائز التعليم الزراعي حيث كان الهدف من  1966طرابلس التي أنشئت في سنة 

زراعية ية الإعداد المهندسين الزراعيين األكفَّاء في مختلف التخصصات وإجــــراء البحوث العلم

  اعة. تقديم الخدمات اإلرشادية واالستشارات الفنية للقطاعات الخدمية وأهمها قطاع الزرو

ضحة وا تيجيةإستراخطة  عإال بوضيتأتى ال إن تحقيق األهداف المرجوة من إعداد الكوادر الزراعية 

مر مهني، األوللوصول إلى تلك األهداف بشكل علمي لتنفيذها برامج متكاملة عبر  واألهدافالمعالم 

طبيقية، والت الذي يتطلب أن تكون مخرجات التعليم الزراعي ذات كفاءة عالية من الناحية المعرفية

ي الرق تهدف إلى إستراتيجيةومن هذا المنطلق سعت كلية الزراعة بجامعة طرابلس إلى وضع خطة 

تلبي للوطن و ألصيليق مخرجات ذات جودة عالية تتميز باإلنتماء ابالعملية التعليمية التي تطبقها لتحق

بنى لك تتوالدولي. كذ واإلقليميمتطلبات سوق العمل وقادرة على المنافسة على المستوى المحلي 

 الزراعة وزارةو التنسيق مع القطاعات التنفيذية ذات العالقة في الدولة مثل وزارة التعليم العالي

ياسات ووزارة العمل والتأهيل من أجل وضع س ووزارة التخطيطالبحرية  و والثروة الحيوانية

 زراعية محددة لتحقيق األهداف المرجوة.

 

 

 

 

 

 



10 

 

 المتاحةالتعليمية البرامج األقسام العلمية بالكلية و(. 1جدول)

 الدرجة العلمية الممنوحة
 ر.م القسم البرنامج التعليمي

 البكالوريوس الماجستير

 1 البســـــــــــــــتنة  البســـــــــــــــتنة  √ √

 2 وقـــــايـة النبـات  وقـــــايـة النبـات  √ √

 3 المحــــــاصـــيل  المحــــــاصـــيل  √ √

 4 التربــة والميـاه  التربــة والميـاه  √ √

 5 األغذيةعلــوم  و تقنية  األغذيةعلــوم وتقنية  √ √

 6 الحيواني  اإلنتاج الحيواني  اإلنتاج √ √

 7 االقتصاد الزراعي  االقتصاد الزراعي  √ √

 8 االقتصاد المنزلي  االقتصاد المنزلي  √ √

 9 الهندسة الزراعية  الهندسة الزراعية  √ √

االعتمادقيد   10 المراعي والغابات المراعي والغابات √ 

 11 الزراعات المائية الزراعات المائية √ -
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 الزراعة كلية. 2

حيث أنيطت  م كأحد كليات الجامعة الليبية في ذلك الوقت،27/6/1966تأسست كلية الزراعة بتاريخ 

تمنح  اعية.بها مهمة إعداد مهندسين زراعيين مؤهلين لشغل الوظائف المختلفة ضمن المشاريع الزر

ودرجة  تخصصفي العلوم الزراعية في أحد عشر  (البكالوريوسالتخصصية )اإلجازة الكلية شهادة 

ت عامة وفيما يلي معلوما.(1بالجدول ) ةموضح تخصصاتفي تسعة  (الماجستيراإلجازة العالية )

 عن الكلية:

  :2م 51000المساحة الكلية للكلية 

  الماجستير    – البكالوريوسالدراسة بالكلية:  إتمامالشهادات التي تمنح عند 

 وسدددتة فصدددول دراسدددية  –فصدددول دراسدددية للدراسدددة الجامعيدددة مددددة الدراسدددة بالكليدددة: ثمانيدددة

 للماجستير

  :عربيةاللغة اللغة الدراسة بالكلية 

  معيدددين  –الوظددائف التددي يددتم إعددداد خريجددي الكليددة لهددا: مهندسددين زراعيددين متخصصددين– 

 باحثين

 إناث( 63 –ذكور  98) 161:عدد أعضاء هيئة التدريس القارين 

 : الدرجات العلمية ألعضاء هيئة التدريس 

(30(   محاضر مساعد )51(  محاضر )28(  أستاذ مساعد )33(  أستاذ مشارك )19أستاذ)  

 ( 57(  ماجستير )104المؤهالت العلمية ألعضاء هيئة التدريس: دكتوراه) 

 : 26عدد المعيدين 

  11قارين: العدد أعضاء هيئة التدريس غير 

  :187عدد الموظفين 

 :عـــدد الطلـبــــــــــــــــة 

 طالب وطالبة 1004:  الدراسات الجامعية

 طالب و طالبة  443الدراسات العليا:  

  :عدد الخريجين 

 (2021/2022إلى ربيع  1969/1970) 10839الدراسات الجامعية :

 649الدراسات العليا: 

  :فددددددددداكس:  0214625100 – 0214626669وسدددددددددائل االتصدددددددددال بالكليدددددددددة: هددددددددداتف ،

0214625100 ، 

 ليبيا -طرابلس  13538العنوان البريدي :ص .ب . 

 dean.agric@uot.edu.ly: االلكترونيالبريد 

 www.agric.uot.edu.lyموقع الكلية: 

كلية الزراعة  جامعة طدرابلس، الصدفحة :على الفيس بوكصفحة التواصل االجتماعي للكلية

 الرسمية.

mailto:dean.agric@uot.edu.ly
http://www.agric.uot.edu.ly/
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عميد الكلية

مكتب شؤون أعضاء 
هيئة التدريس

وكيل الكلية 
للشؤون العلمية

مسجل الكلية

الخريجينمكتب

التسجيلمكتب 

مكتب الخدمة 
جتماعيةاإل

قسم الدراسة 
واإلمتحانات

مكتب التقويم 
والقياس

مكتب الوسائل 
التعليمية

مكتب الدراسات 
العليا والتدريب

المجلة الليبية 
للعلوم الزراعية

المكتبة
محطات األبحاث 

والتجارب

األقسام 
العلمية

قسم التوثيق 
توالمعلوما

مكتب العالقات 
الثقافية

مكتب خدمة 
المجتمع والبيئة

قسم البحوث 
واإلستشارات والتدريب

الشؤون اإلدارية 
والمالية

المحفوظات

الخدمات

شؤون 
الموظفين

مكتب النشاط

خزينة الكلية

المخازن

مكتب شؤون 
اللجنة

مجلس الكلية

قسم الجودة 
وتقييم األداء

الهيكل التنظيمي لكلية الزراعة جامعة طرابلس( 1شكل )  
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 ستراتيجيةالامبررات وضع الخطة  . 3

 جامعة طرابلس. تستجيب لرؤية ورسالة إستراتجيةوضع خطة -1

 .ليمي والدولي قاإلالمحلي وومواجهة التحديات على المستوى  المتالحقةمواكبة التغيرات  -2

بحث عليم والظم التومواجهة التغيرات والمستجدات العالمية التي طرأت على ن التنافسية للكليةرفع القدرة  -3

 العلمي.

 .المجتمعتفعيل دور الكلية في خدمة  -4

 تحسين الهيكل التنظيمي والرفع من مستوى أداء كافة الشرائح بالكلية. -5

 تحسين وتطوير كفاءة مخرجات العملية التعليمية بالكلية. -6

 طوير الخدمات اإلرشادية واالستشارية.سط الزراعي المحيط وتالواالنفتاح على  -7

 

 إعداد الخطة استُند عليها في يالت جعيةالمر. 4

 .لألقسامالتقارير السنوية  -1

 .ورش العملتوصيات  -2

 كلية.حول العملية التعليمية والنشاط البحثي بال المتقاعدين األساتذة تدوين مالحظات وأراء -3

 إلى إدارة الكلية. العلمية األقسام العلمية والفنية المحالة منوالتقارير المذكرات  -4

 .من خالل تجربتهم في الحياة المهنية آراء الخريجين -5

 

 ستراتيجيةاال للخطةاألساسية  المحاور.5

 أ. الرؤية

 لمجتمع.لخدمة ا لخبرة لفي العلوم الزراعية وبيت  التميز المعرفي  

 ب. الرسالة

الددددولي و واإلقليمددديإنتددداج ونشدددر وتطبيدددق المعدددارف وتأهيدددل الكدددوادر المتميمدددزة علدددى المسدددتوى المحلدددي 

 .لعملاوتلبية متطلبات سوق  للمساهمة في إدارة الموارد الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة

 العامة . األهدافج

تواكب التطورات الحديثة بما يحقق مخرجات  توفير بيئة محفزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي -1

 ومتطلبات سوق العمل.
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 والترجمة التأليفودعم نشاط في المجاالت الزراعية العلمي  جواالبتكار واإلنتاتشجيع اإلبداع  -2

 متطلبات التنمية المستدامة. بما يلبي والنشر 

 تحقيق معايير الجودة واالعتماد المحلية والدولية في جميع البرامج األكاديمية. -3

 جسور التواصل وبناء الشراكات المحلية واإلقليمية والدولية.تعزيز  -4

 .المساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة لحماية البيئة واستدامتها -5

 رفع كفاءة المهنيين الزراعيين.  -6

 .إدماج الطلبة في النشاط الطالبي العلمي والثقافي والرياضي والتطوعي -7

 والقيم المبادئ. د

 األمانة العلمية  -1

 النزاهة والشفافية -2

 التنوع واإلبداع -3

 واإلتقان االبتكار -4

 استدامة الموارد الطبيعية. -5

 

 . الوضع الحالي لكلية الزراعة6

 ل متابعةمن خال م، ويتضح1966تأسست سنة حيث  جامعة طرابلسبالكليات العريقة  كلية الزراعة من تعتبر

كما أن  ،(2جدول ) وجود نقاط قوة وضعفخالل السنوات الماضية الوضع العام للكلية ومسيرتها  وتقييم

 كما هو مبين فيما يلي : لديها العديد من الفرص للتطوير وتواجهها العديد من التحديات
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 (. نقاط القوة والضعف2جدول )

 نقاط الضعف نقاط القوة المجال

 يةتالتحالبنية 

كلية الزراعة من الكليات 

 .رائدةال
------ 

متكامل لكلية الزراعة مبنى 

والمعامل  بالمختبر

 المتخصصة.

 .يةتافتقار الكلية للصيانة الدورية لبنيتها التح -

 عدم وجود آلية موحدة لالستفادة من األجهزة والمعدات -

 .بالكلية في البحث العلمي

عدم وجود مكتب فني على مستوى الجامعة يختص  -

 بصيانة األجهزة العلمية ومعايرتها.

الموقع االلكتروني لكلية 

 .الزراعة

الموقع اإللكتروني للمجلة 

 الليبية للعلوم الزراعية.

ة التواصل والربط اإللكتروني ما بين إدارة الكلي غياب -

 .واألقسام

 المعلومات. تقنيةبعض المعوقات في استخدام  -

محطات األبحاث والتجارب 

 الزراعية.
 .والتجارب ثاألبحا لتسيير المالية اإلمكانيات ضعف -

البحث العلمي 

 واالستشارات

بيت خبرة  يساهم في خدمة  

 المجتمع.
 .مةتداتسويق اإلنتاج العلمي للكلية بما يخدم التنمية المس -

دم المكتبة للكتب والدوريات العلمية الحديثة وع افتقار -

 تجهيزها بالتقنيات االلكترونية.

عقد المؤتمرات والندوات 

 العلمية وورش العمل

المجلة الليبية للعلوم 

 الزراعية

البرامج 

 التعليمية

عراقة كلية الزراعة في 

الجامعية برنامج الدراسات 

 العليا.و
 عزوف طلبة الثانوية العامة عن التسجيل بالكلية. -

ضعف االستفادة من وسائل اإلعالم المتاحة المسموعة  -

ها والمرئية للتعريف بالبرامج التعليمية للكلية وأنشطت

 المختلفة وفرص العمل المتاحة لخريجيها.

وجود إحدى عشر برنامجأً 

دراسياً  للدراسات الجامعية 

وتسعة  برامج دراسية 

 للدراسات العليا بالكلية

تميز خريجيها على مستوى 

 الدراسات الجامعية والعليا.

 الموارد البشرية

هيئة تدريس وطنية مؤهلة 

في مختلف التخصصات من 

الجامعات المحلية خريجي 

 والعالمية.

عدم وجود خطة إحالل للفنيين بالمختبرات ومحطات 

 األبحاث والتجارب.

 .األنشطة والمبادرات محدودية -

توفر الكوادر البشرية ذات 

الخبرة والقادرة على 

 التطوير

 .عدم وجود ميزانية لتنفيذ برامج تدريب -

 العلميةعدم توفر ميزانية للمشاركة في المؤتمرات  -

 .والنشر بالدوريات العالمية المرموقة
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 الفرص. 7

لغذائي التصنيع واذات العالقة بالمجال الزراعي الموقعة  عدد من االتفاقيات المحلية والدولية وجود -1

 ستراتيجية للكلية.الاالستفادة منها لتحقيق بعض من أهداف الخطة االتي يمكن و

صناعية ية والوتنوع أساليب الزراعة وكذلك األنشطة الخدم موقع الكلية بالنسبة للمواقع الزراعية -2

 ذات العالقة.

 حاجة المجتمع لخدمات الكلية. -3

 يئي.البحث العلمي واالستشارات لخدمة قضايا التنمية المستدامة في المجال الزراعي والب -4

 التحديات. 8

 لعمل.اسوق  بي احتياجاتتطوير العملية التعليمية وتحديث المناهج بما يواكب التطور العالمي ويل .1

 تفعيل نظام الجودة وتقييم األداء في العملية التعليمية بالكلية. .2

 تعدد كليات الزراعة والمعاهد الزراعية وبنفس المخرجات. .3

 .لبرامج العلمية والبحثيةالمعيقة لتنفيذ ا والنظم الماليةلوائح ال .4

ظة المحاف التنمية المستدامة بما يحققتأمين مصادر تمويل للدراسات والبحوث التي تخدم موضوع  .5

 على البيئة وتحقيق األمن الغذائي.

 وجود مكاتب استشارية مناظرة. .6

 ستراتيجيةالاتصور عام للخطة  .9

ات، لتحديبعد دراسة الوضع الحالي لكلية الزراعة وتحليله من حيث مكامن القوة والضعف والفرص وا

لخطة واألهداف صممت اواستشراف الوضع المستهدف لهذه الكلية من حيث الرؤية والرسالة 

ضع ووا بعد لتحقيق أهداف الخطة السبعة المبينة فيممحاور للكلية على تسعة  الخمسية ستراتيجيةالا

 الزراعة، ها كليةبما يحقق التغلب على نقاط الضعف والتحديات التي تواجهلها البرنامج الزمني التنفيذي 

 ، والبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ هذه الخطة.دة من نقاط القوة والفرص الواعدةواالستفا

 جيةيستراتالالخطة ا أهداف. 10

 التالية: تشمل الخطة الخمسية لكلية الزراعة تحقيق األهداف

 تطوير وتحديث البنية التحتية لكلية الزراعة. .1
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هات ن قبل جلعملية التعليمية من خالل البرامج الدراسية الجامعية والعليا واعتمادها ماتطوير  .2

 االعتماد المحلية والدولية.

ق تحقيراعي والز اإلنتاجدعم البحث العلمي ونشر البحوث العلمية التطبيقية لتكون رافداً لزيادة  .3

 التنمية المستدامة. 

 تفعيل نظام الجودة وتقييم األداء لكل مكونات كلية الزراعة. .4

 رفع كفاءة العاملين بالكلية عبر التدريب والتطوير. .5

 على دورها الفاعل والملموس في المجتمع. الزراعة والتأكيدالتعريف بأهمية كلية  .6

 التعليمية.دعم األنشطة الطالبية المختلفة بما يتوافق مع العملية  .7

 محاور الخطة.11

 -:وهي محاورتسعة على  ستراتيجيةالاالخطة  ملتشت

 الجامعية والعليا. رامج الدراساتبتطوير العملية التعليمية من خالل  .1

 التوسع في استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت في العمليات التعليمية واإلدارية. .2

 تطوير وتحفيز البحث العلمي. .3

 الجودة وتقييم األداء.دعم منظومة  .4

 برمة.تبادل الخبرة والتعاون مع المؤسسات العلمية العربية والدولية وتفعيل االتفاقيات الم .5

 التطوير والتنظيم اإلداري والمالي من خالل رفع كفاءة الكوادر البشرية. .6

 دعم األنشطة والمبادرات الطالبية المختلفة داخل الكلية والجامعة. .7

 ية التحتية والخدمات بالكلية.تطوير وتحسين البن .8

 تفعيل دور كلية الزراعة في خدمة المجتمع. .9

 المهام التنفيذية لمحاور الخطة .12

يز كل ( المهام المطلوب تنفيذها في كل محور من محاور الخطة. وقد تم ترم3يوضح الجدول رقم )

-3مة م المهالمذكور، فمثالمهمة بحيث تحمل رقم المحور الذي تتبعه ورقمها التسلسلي في ذلك المحور 

 وهكذا.  (1)المحور رقم  ( في3)تعنى المهمة رقم  1

 وتوصيفها. ستراتيجيةال(. محاور الخطة ا(3جدول
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 المهام المطلوب تنفيذها الهدف المحور

تطوير البرامج الدراسية   1-1م

الجامعية والعليا بالكلية في إطار 

معايير معتمدة، مع تحديث الوسائل 

 .التعليمية بما يواكب التطور في العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توفير بيئة محفزة للتعليم والتعلم 

والبحث العلمي بما يحقق مخرجات 

تواكب التطورات الحديثة ومتطلبات 

 .سوق العمل

.  تطوير العملية التعليمية من خالل برامج الدراسات 1

 .الجامعية والعليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيئة تطوير أداء أعضاء  2-1م

التدريس من خالل حضور المؤتمرات 

وورش العمل والندوات العلمية 

وااللتحاق بالدورات التدريبية  في 

 .مجاالت تخصصهم

تطوير المكتبة وإدخال التقنية  3-1م

االلكترونية في إدارتها، وتوفير الكتب 

المنهجية والمراجع العلمية الحديثة 

 .وتحديث الدوريات العلمية

توفير االتصال مع المكتبات   4-1م

االلكترونية المحلية والعالمية 

المعروفة لتسهيل عملية الحصول 

على المصادر العلمية المطلوبة 

 .للبحوث العلمية  والدراسات العليا

العمل على توفير وتحديث  5-1م 

التجهيزات المعملية والمختبرية 

والحقلية والتقنيات التعليمية بصورة 

 .مستمرة

تنمية المهارات الفنية واإلدارية  1-2م

للقيادات األكاديمية الستخدام التقنية 

 .االلكترونية

تقنية المعلومات واالتصاالت في  استخدامالتوسع  في . 2

 .العمليات التعليمية واإلدارية

رفع كفاءة أعضاء هيئة  2-2م

التدريس والباحثين والفنيين في  

 .مجال تقنية  المعلومات

تدريب العناصر اإلدارية   3 -2م

والمالية على استخدام التقنية 

 .االلكترونية في أعمالهم

تطوير التحصيل العلمي للطالب  4-2م

باستخدام التقنية االلكترونية والعمل 

 .على سد أوجه القصور لديهم

 المهام المطلوب تنفيذها الهدف المحور
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دراسة وضع البنية التحتية في  1-3م

-:الكلية بما يشمل  

صيانة المباني والمرافق القائمة.  -1

استكمال المباني والمرافق تحت  -2

التخطيط للمباني والمرافق  -3االنجاز. 

 المطلوبة مستقبال.

 

 

 

 

 

 

 

 

توفير بيئة محفزة للتعليم والتعلم 

والبحث العلمي بما يحقق مخرجات 

تواكب التطورات الحديثة ومتطلبات 

 .سوق العمل

 .تطوير وتحسين البنية التحتية والخدمات بالكلية.3

 

 

اقتراح الحلول لتطوير  2-3م

المختبرات والمعامل والقاعات بما 

 .يخدم البرامج العلمية

تشجيع استخدام اسلوب شراء  3-3م

 .الخدمة لتوفير الخدمات

تطوير الهيكل التنظيمي للكلية  1-4م

وإعداد التوصيف الوظيفي للكوادر 

 .البشرية

 

 . التطوير والتنظيم اإلداري والمالي من خالل رفع كفاءة4

 الكوادر البشرية.

تقييم أداء الكادر اإلداري  2-4م 

والمالي وتحديد سبل التدريب والتأهيل 

 والتطوير

تفعيل اللوائح التنظيمية  3-4م

 .واإلدارية والمالية

تبسيط اإلجراءات اإلدارية  4-4م

 باستخدام التقنية االلكترونيةوالمالية 

ترسيخ ثقافة البحث العلمي  1-5م

وتسخيره إلحداث تنمية مستدامة، 

ودراسة وتقييم نشاط البحث العلمي 

 .في الكلية

 

 

 

ي تشجيع اإلبداع واالبتكار واإلنتاج العلم

في المجاالت الزراعية ودعم نشاط 

والترجمة والنشر بما يلبي  التأليف

 متطلبات التنمية المستدامة.

 

 .تطوير وتحفيز البحث العلمي. 5

تكريس المشاريع البحثية التي  2-5م 

تخدم المجتمع وتدعم الدراسات 

 .الجامعية والعليا

توفير اإلمكانيات والمستلزمات  3-5م

الضرورية إلجراء البحوث العلمية 

 .التطبيقية

نشر البحوث العلمية في دعم  4-5م

 .المجالت العلمية المحكمة والنشر

 

 .ستراتيجية وتوصيفهاال(. محاور الخطة ا3جدول)
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 ستراتيجية وتوصيفها. ال(. محاور الخطة ا3جدول)

 الهدف المهام المطلوب تنفيذها
 المحور

 )متابعة( تطوير وتحفيز البحث العلمي. 5

 

 

 

تشجيع اإلبداع واالبتكار واإلنتاج العلمي 

في المجاالت الزراعية ودعم نشاط 

والترجمة والنشر بما يلبي  التأليف

.متطلبات التنمية المستدامة  

 

 دعم وتطوير المجلة الليبية  5-5م

 .ةللعلوم الزراعي

البحث عن الشراكات مع  6-5م

القطاعات التنفيذية إليجاد الحلول 

للمشاكل التي تواجههم بالطرق العلمية 

.في المجاالت المختلفة  

المؤتمرات والندوات دعم إقامة  7-5م

العلمية وورش العمل التي من شأنها 

 إبراز نتاج البحث العلمي.

 .منظومة الجودة وتقييم األداء. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقيق معايير الجودة واالعتماد المحلية 

.والدولية في جميع البرامج األكاديمية  

ترسيخ ثقافة الجودة لدى  1-6م

ورش المسئولين والعاملين بالكلية عبر 

.العمل والتدريب  

التقييم الذاتي للبرامج الدراسية  2-6م

باألقسام المختلفة وتحديد أوجه القصور 

.وآليات تحسينها  

تقييم أداء المكاتب والوحدات  3-6م

.المختلفة بالكلية  وسبل تطويرها  

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  4-6م

 والفنيين والعاملين بالكلية عبر آليات

.معتمدة  

 

 ربيةتبادل الخبرة والتعاون مع المؤسسات العلمية الع  . 7

 والدولية وتفعيل االتفاقيات المبرمة.

 

 

 

تعزيز جسور التواصل وبناء الشراكات 

.المحلية واإلقليمية والدولية  

عقد وتفعيل اتفاقيات التعاون  1-7م

المشترك مع المؤسسات العلمية 

اإلقليمي المناظرة على المستويين 

.والعالمي  

دعم البحوث المشتركة مع  2-7م

المؤسسات العلمية التي تخدم برامج 

.الدراسات الجامعية والعليا  

تشجيع تبادل الزيارات العلمية  3-7م

بين أعضاء هيئة التدريس في 

.المؤسسات العلمية والبحثية  

تشجيع اإلشراف المشترك على  4-7م

بين المؤسسات برامج الدراسات العليا 

.األكاديمية  
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 المهام المطلوب تنفيذها الهدف المحور

تفعيل برامج األنشطة الطالبية  1-8م

 المختلفة داخل كلية الزراعة.

إدماج الطلبة في النشاط الطالبي العلمي 

 و الثقافي والرياضي  والتطوعي.

 والمبادرات الطالبية المختلفة داخل كليةدعم األنشطة . 8

 الزراعة.

 

 
تشجيع ودعم المبادرات  2-8م

الطالبية في األعمال التطوعية وخدمة 

 المجتمع.

تشجيع إنشاء الجمعيات العلمية  3-8م

والثقافية داخل األقسام العلمية ودعم 

 أنشطتها.

إعداد برامج للمحاضرات العامة  1-9م

 وخارجها.داخل الكلية 

المساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة 

.لحماية البيئة واستدامتها  

 .رفع كفاءة المهنيين الزراعيين

 

 تفعيل دور كلية الزراعة في خدمة المجتمع..9

التواصل مع الخريجين  2-9م

والمهتمين من خالل تنفيذ برامج 

 التعليم المستمر. 

المساهمة فى اللجان الفنية  3-9م

والتخصصية مع الجهات ذات العالقة 

 وتقديم االستشارة الفنية.

التواصل مع القطاعات  4-9م

والمؤسسات ذات العالقة وربط الصلة 

 إبرامللتعاون المشترك من خالل 

 .الثنائية االتفاقيات

 

 ستراتيجيةالالبرنامج الزمني التنفيذي للخطة ا .13

 لبرنامج زمني  لتنفيذ مهام الخطة مقسمة إلى ثالث مراحل: اإلعدادالمرحلة األولى:

 .مهام تنفذ على المدى القريب ●

 مهام تنفذ على المدى المتوسط.  ●

 .مهام تنفذ على المدى البعيد ●

ية التقدير ميزانيةبعد اعتماد ال ستراتيجيةالاالخاصة بتنفيذ الخطة  التفاصيلسيتم وضع المرحلة الثانية:

 المخصصة. 
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 وفق المعطيات المتاحة ستراتيجيةالاسيتم إعداد تقرير مفصل عن نسبة االنجاز للخطة الثالثة: المرحلة

 لكل مرحلة.

 والميزانية التقديريةالزمني للخطة  المخطط.(4) جدول

 وبرنامجها الزمني ألنشطة التنفيذيةا

على المدى القريب 

)خالل السنة األولى 

من بداية تنفيذ 

 الخطة(

على المدى 

المتوسط )خالل 

السنوات الثالث من 

 بداية تنفيذ الخطة(

على المدى البعيد 

)خالل السنوات 

الخمس من بداية 

 تنفيذ الخطة(

 

الميزانية 

التقديرية  

 الخمسية

تطوير البرامج الدراسية  الجامعية  1-1م 

ع موالعليا بالكلية  في إطار معايير معتمدة، 

 تحديث الوسائل التعليمية بما يواكب التطور

 .في العالم

  

د.ل.  500,000 

تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس  2-1م

من خالل حضور المؤتمرات وورش 

والندوات العلمية وااللتحاق  العمل

التدريبية  في مجاالت بالدورات 

 تخصصهم.

 
 

 د.ل. 500,000

التقنية  وإدخالتطوير المكتبة   3-1م

، وتوفير الكتب إدارتهاااللكترونية في 

 المنهجية والمراجع العلمية الحديثة وتحديث

 الدوريات العلمية .

 

 

 د.ل. 200,000

توفير االتصال مع المكتبات   4-1م

المعروفة  االلكترونية المحلية والعالمية

لتسهيل عملية الحصول على المصادر 

العلمية المطلوبة للبحوث العلمية  

 .والدراسات العليا

 

 

 

 د.ل. 500,000

العمل على توفير وتحديث  5-1م

التجهيزات المعملية والمختبرية والحقلية 

 والتقنيات التعليمية بصورة مستمرة.

 
 

 

 د.ل2,000,000

الفنية واإلدارية  تنمية المهارات    1-2م

للقيادات األكاديمية الستخدام التقنية 

 .االلكترونية

 

 
 

 د. ل. 150,000

رفع كفاءة  أعضاء هيئة التدريس    2-2م

والباحثين والفنيين في  مجال تقنية  

 .المعلومات

 

 

 د. ل. 200,000
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تدريب العناصر اإلدارية والمالية   3-2م

االلكترونية في على استخدام التقنية  

 .أعمالهم

 

 

 .د.ل 100,000

تطوير التحصيل العلمي للطالب  4-2م

باستخدام التقنية االلكترونية والعمل على 

 .سد أوجه القصور لديهم

 
 

 .د.ل 200,000

ترسيخ ثقافة البحث العلمي وتسخيره  1-3م

م في خدمة  التنمية المستدامة، ودراسة وتقيي

 نشاط البحث العلمي في الكلية.  

 .د.ل  100,000 

تكريس  المشاريع البحثية التي تخدم  2-3م 

 المجتمع وتدعم الدراسات الجامعية والعليا.
 

 
 ل. د. 300,000

والمستلزمات  اإلمكانياتتوفير  3-3م

الضرورية إلجراء البحوث العلمية 

 .التطبيقية

 د.ل 1,800,000 

دعم نشر البحوث العلمية في  4-3م

المجالت العلمية المحكمة ذات معامل تأثير 

 والنشر االلكتروني.

 .د.ل 250,000 

البحث عن الشراكات مع القطاعات  5-3م

التنفيذية إليجاد الحلول للمشاكل التي 

تواجههم بالطرق العلمية في المجاالت 

 المختلفة.

 

  

 .د.ل 50,000

دعم إقامة المؤتمرات والندوات 6-3م

العلمية وورش العمل التي من شأنها إبراز 

 نتاج البحث العلمي.

 .د.ل500,000 

ترسيخ ثقافة الجودة لدى المسئولين  1-4م

والعاملين بالكلية عبر ورش العمل 

 والتدريب.

 

 

 .د.ل 50,000

التقييم الذاتي للبرامج الدراسية  2-4م

باألقسام المختلفة وتحديد أوجه القصور 

 وآليات تحسينها.

 .د.ل 100,000   

كاتب والوحدات تقييم أداء الم 3-4م

 وسبل تطويرها.المختلفة بالكلية 
 

  
 .د.ل 50,000

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  4-4م

والعاملين بالكلية عبر آليات والفنيين 

 معتمدة.

 

  

 .د.ل 100,000

عقد وتفعيل اتفاقيات التعاون  1-5م

المشترك مع المؤسسات العلمية المناظرة 

 والعالمي. اإلقليميعلى المستويين 

 

 

 .د.ل 200,000

 .د.ل 500,000  دعم البحوث المشتركة مع  2-5م
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المؤسسات العلمية التي تخدم برامج 

 والعليا.الدراسات الجامعية 

تشجيع تبادل الزيارات العلمية بين  3-5م

أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات 

 العلمية والبحثية.

 .د.ل 250,000 

المشترك على  اإلشرافتشجيع  4-5م

برامج الدراسات العليا بين المؤسسات 

 األكاديمية.

 .د.ل 250,000 

وإعداد  تطوير الهيكل التنظيمي للكلية 1-6م

 التوصيف الوظيفي للكوادر البشرية.
 

  
 .د.ل 50,000

والمالي  اإلداريتقييم أداء الكادر  2-6م

 وتحديد سبل التدريب والتأهيل والتطوير.
 

  
 .د.ل 50,000

 واإلداريةتفعيل اللوائح التنظيمية  3-6م

 والمالية.
 

  
 .د.ل 50,000

اإلدارية والمالية  اإلجراءاتتبسيط  4-6م

 باستخدام التقنية االلكترونية.
 

  
 .ل.د 50,000

برامج األنشطة الطالبية  تفعيل 1-7م

 المختلفة داخل كلية الزراعة.
 .د.ل 100,000 

تشجيع ودعم المبادرات الطالبية في  2-7م

 األعمال التطوعية وخدمة المجتمع.
 .د.ل 200,000 

الكلية  فيدراسة وضع البنية التحتية  1-8م

صيانة المباني والمرافق  -1-بما يشمل:

 استكمال المباني والمرافق تحت -2القائمة. 

التخطيط للمباني والمرافق  -3االنجاز 

 المطلوبة مستقبال.

 د.ل 2,000,000 

تطوير المختبرات والمعامل  2-8م

 والقاعات بما يخدم البرامج العلمية.
 .د.ل 800,000 

شراء الخدمة لتوفير  أسلوبتبني  3-8م

 الخدمات. 
 د.ل1,000,000 

إعداد برامج للمحاضرات العامة  1-9م

 داخل الكلية وخارجها.
 د.ل 100,000 

التواصل مع الخريجين والمهتمين  2-9م

 من خالل التعليم المستمر. 
 د.ل2,000,000 

اللجان الفنية  فيالمساهمة  3-9م

والتخصصية مع الجهات ذات العالقة 

 وتقديم االستشارة الفنية.

 

 د.ل 200,000 
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التواصل مع القطاعات والمؤسسات  4-9م

ذات العالقة وربط الصلة للتعاون المشترك 

 الثنائية. االتفاقيات إبراممن خالل 

 د.ل 100,000 

 

 :اتمالحظ

 .نودشاملة كل الب .د.ل550,000 ,15اجمالى القيمة التقديرية للميزانية لتنفيذ الخطة :  -1

 دينار ليبي. 215,000 ,20=  طوارئ% 30اجمالى القيمة التقديرية للميزانية مضاف لها  -2

المبالغ القابلة للتحويل بالعملة الصعبة لتوريد االحتياجات المطلوبة لتنفيذ بعض محاور الخطة   -3

 .%30النسبة المئوية القابلة للتحويل من الميزانية = = 6,050,000

 :مصادر التمويل -4

 .يتم تضمينها في ميزانية الجامعة 

 المبرمة والمعتمدة من الجامعة.  االتفاقياتمن  االستفادة 

 .دعوة القطاع الخاص لبناء شراكات و المساهمة في الميزانية 

 المدني. قبول الهبات والمنح من مؤسسات المجتمع 

 

 ستراتيجية.الالبرنامج الزمني التنفيذي للخطة ا.(5) جدول

 على المدى القريب

)خالل السنة األولى من بداية 

 تنفيذ الخطة( 

 على المدى المتوسط

)خالل السنوات الثالث من بداية تنفيذ 

 الخطة(

 على المدى البعيد

)خالل السنوات الخمس من بداية تنفيذ 

 الخطة(

 الكتب المنهجية توفير  2-1م

والمرجعية للطالب وبأسعار 

 .مناسبة

 تجهيز المكتبة بالكتب  3-1م

والمراجع العلمية الحديثة وتحديث 

 .الدوريات العلمية

 االشتراك مع المكتبات   4-1م

االلكترونية العالمية المعروفة 

لتسهيل عملية الحصول على 

المصادر العلمية المطلوبة للبحوث 

 .والدراسات العليا

 تقييم وتطوير البرامج الدراسية  1-1م

 ( بمايبالكليات )ابتداء من التقييم الذات

يسهل   الحصول على اعتماد من 

 .معروفةمؤسسات دولية 

 تقييم أداء الطالب وتحصيلهم  5-1م

العلمي والعمل على سد أوجه القصور 

 .لديهم

 تفعيل تطبيق اللوائح األكاديمية  6-1م. 

 

 تنمية المهارات اإلدارية للقيادات  1-2م 

 .األكاديمية

 ر تقييم وتطويي ف االستمرار 1 -1م

بما يسهل  ألقساملبرامج الدراسية باا

الحصول على اعتماد من مؤسسات 

 .دولية معروفة

 تطوير مهارات أعضاء هيئة  3-2م

 .جميع المجاالت في  التدريس

 تدريب العناصر اإلدارية والمالية  4-2م

 .على استخدام التقنية في أعمالهم

 اختيار أوائل   فياالستمرار  6-2م

الخريجين المتميزين وتعيينهم معيدين 

وإيفادهم للدراسات العليا إلعدادهم 
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 تطوير الهيكل التنظيمي  1-3م

 .كليةلل

 اختيار العناصر القيادية  2-3م

 .المواقع المناسبة يالمناسبة ف

 تبسيط اإلجراءات اإلدارية  3-3م

 .والمالية وتحديد الصالحيات

 

 ترسيخ ثقافة الجودة لدى  1-4م

 .كليةالمسئولين والعاملين بال

 

 توفير إمكانيات الدخول على  1-5م

 .كليةواسع في ال االنترنيت بشكل

 كليةتحديث وتطوير موقع لل 2-5م 

 .المختلفة بأقسامها على االنترنيت

 تحديث وتطوير شبكة  3-5م

لربط  كليةالمعلومات الداخلية بال

مع أقسامها مرافقها األساسية و

 .توفير نظام حماية لها

 

 دراسة وضع البنية األساسية  1-8م

صيانة  -1-بما يشمل: كليةال يف

استكمال  -2المباني القائمة. 

التخطيط  -3المباني تحت االنجاز 

 .للمباني المطلوبة مستقبال

 

 دراسة وتطوير الخدمات  2-8م

تصريف المياه ، المباني  ،)الطرق

األقسام  ومواقف السيارات ،

المواصالت  ونقل  والداخلية 

واقتراح  (كليةال فيالطالب  

الحلول والمشروعات المطلوب 

 .تنفيذها

 

 تشجيع ودعم إقامة األنشطة 1-9م

الثقافية والرياضية والمعارض 

الفنية والمخيمات الترفيهية 

 .وغيرها

 ةكليرفع كفاءة الفنيين والعاملين بال 2-2م 

 .وفق احتياجاتهم التدريبية

 العلمي للطالبتطوير التحسين  5-2م 

 اختيار أوائل  فياالستمرار  6-2م

الخريجين المتميزين وتعيينهم معيدين 

وإيفادهم للدراسات العليا إلعدادهم 

 .كأعضاء هيئة التدريس

 

 دراسة سبل االستثمار الممكنة  4-3م

 .لدعم ميزانية الجامعة

 تفعيل تطبيق اللوائح األكاديمية 6-3م 

 بتقييم وضع المعايير الخاصة  2-4م

 .كليةاألداء لجميع العاملين بال

 

 إجراء التقييم الذاتي للبرامج  3-4م

 الدراسية باألقسام المختلفة وتحديد أوجه

 .القصور

 

 تطوير خدمة البريد االلكتروني  5-5م

 .األعمال اإلدارية فيواستخدامها 

 

 دراسة وتقييم نشاط البحث العلمي  3-6م

 وتطويره  . كليةفي ال

  

 

 .كأعضاء هيئة التدريس

 تطوير اللوائح التنظيمية  5-3م

 .واألكاديمية

 الكلية ألقسام ومكاتبتقييم األداء   4-4م 

 .المختلفة

 يةكلتقييم أداء الهيئة التدريسية بال  5-4م 

 عبر آليات مختلفة

 يةكلتقييم أداء الفنيين والعاملين بال 6-4م. 

 

 توفير إمكانيات الدخول على  5-5م

و  كليةاالنترنيت بشكل واسع في ال

 .المختلفةأقسامها وإدارتها 

 فياستخدام تقنية المعلومات   4-5م 

 .التعليم والتعلم

 

 إعداد وتنفيذ برامج محاضرات  1-7م

 .وخارجها كليةعامة داخل ال

 برامج التعليم المستمر تنفيذ  2-7م

 .للخريجين والمهتمين

 المساهمة في اللجان الفنية 3-7م. 

 .والتخصصية بالجهات المختلفة

 ي والمشورة ف أيإبداء الر 4-7م

المواضيع التي تحال إليها من أجهزة 

 .الدولة

 كليةربط الصلة ما بين ال 5-7م 

 والمؤسسات اإلنتاجية والخدمات.

 

 ومستندات إعداد التصميمات  3-8م

العطاء لمشروعات البنية التحتية 

 .هالطرحها في عطاء للتعاقد على تنفيذ

 

 تشجيع استخدام أسلوب شراء  4-8م

 .الخدمة لتوفير الخدمات

 تشجيع ودعم إقامة األنشطة  1-9م

الثقافية والرياضية والمعارض الفنية 

 .والمخيمات الترفيهية وغيرها

 االتفاقيات مراجعة و تفعيل وعقد  1-10م

والكليات المناظرة لها  كليةالثنائية بين ال

بالدول المتقدمة في مجاالت الدراسات 
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العليا والجامعية والبحث العلمي وقضاء 

إجازات التفرغ العلمي للهيئة التدريسية 

 بها.

 إنشاء مركز إعالمي متكامل  1-11م

 .متعدد الوسائط

 

 

ستراتيجيةالاالتقييم والمتابعة للخطة  -13  

. ستراتيجيةالاتقييم الخطة أوالً:  

عقد اجتماعات دورية للجنة المكلفة بتحديث ومتابعة تنفيذ الخطة وذلك لتقييم مدى تنفيذ الخطة 

من كل الجوانب والتي من أهمها:   ستراتيجيةالا  

.ستراتيجيةالالخطة ا حقمال وفق نسبة مخرجات التنفيذ للخطة -  

.والمستفيدة من الخطة المنفذة األطرافرضا كل من  ىمد -  

المنوط بها تنفيذ المهام الواردة في الخطة وعدم تعارض  واألفرادالتوافق والتناغم بين الجهات  ىمد -

 البرنامج الزمني للتنفيذ. 

.توافق البرنامج الزمني للتنفيذ مع الواقع ىمد -  

.تنفيذ الخطة أثناءالمعوقات والمستجدات -  

.المتاحة ومدى توفرها اإلمكانيات-  

 

 ً .مراعاة المخاطر ووضع البدائلثانيا  

من  أللكلية وفق ما يطر ستراتيجيةالاحرصا على توفير ضمانات النجاح في تحديث وتنفيذ الخطة 

مستجدات فقد اخذ في االعتبار توقعات لبعض المخاطر المرتبطة باحتمالية تعثر بعض أنشطة الخطة 

التنفيذية وذلك التخاذ الخطوات الالزمة للتعامل معها وتوفير الدعم ومقومات النجاح للخطة، ويمكن 

(. 6في الجدول رقم ) إدارتهاالمخاطر المتوقعة وكيفية  إيجاز  
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وإدارتهاتنفيذ الخطة  أثناءالمخاطر المتوقعة ( 6جدول )  

 ر.م المخاطر المتوقعة إدارة المخاطر

إعادة النظر في أولويات التنفيذ وفق 

 المخصصات المالية المتاحة

محدودية المخصصات المالية 

المقترحة لتنفيذ بنود الخطة 

ستراتيجيةالا  

1 

التواصل مع القطاع الخاص لدعم حضور هيئة 

للمؤتمرات والندواتالتدريس   

محدودية الميزانية المخصصة 

 لحضور المؤتمرات

2 

وضع أولويات ألوجه الصرف من 

في ى المخصصات المالية بما يضمن الحد األدن

المختبرات التعليميةتشغيل   

عدم إمكانية تحقيق المستهدف فيما 

 يخص تشغيل المختبرات

3 

التوعية مع الحوافز التشجيعية للكوادر فيما 

بالدورات التأهيلية االلتحاقخص ي  

اإلدارية واألكاديمية  ادرإحجام الكو

بالدورات التأهيلية لرفع  االلتحاق عن

 المهارات 

4 

 حوافزع الضهيئة التدريس  وو ءحث أعضا

 عملتواصل مع القطاع الخاص لدلالتشجيعية 

البحوثوالدراسات   

الخطة البحثية ألعضاء  ذبطء في تنفي

 هيئة التدريس

5 

 

 .المراجع. 14

 2021-2018لجامعة طرابلس  ستراتيجيةالاالخطة  -

 2026 -2022لجامعة طرابلس  ستراتيجيةالاالخطة  -

 2024 -2020جامعة طرابلس  -لكلية الطب البشري  ستراتيجيةالاالخطة   -

 جمهورية مصر العربية ،2023-2018لجامعة المنصورة  ستراتيجيةالاخطة ال -
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