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 المقدمة  .1

طار عام ات ومتخذي القرارات على تحديد إمدى قدرة القيادتقوم كفاءة العملية االدارية على 

وشامل يؤطر للقرارات والتصرفات باملؤسسات. حيث ينظر للتخطيط االستراتيجي كأهم وأول 

مة واملقاد بوحدة التصرف نحو أهداف قي   ،تؤسس للعمل املؤسس ي واالداري الهادف األركان التي

وذات معنى ألصحاب املصلحة. ضمن رؤية كلية االقتصاد بجامعة مصراتة لالرتقاء بمستوى 

العمل املؤسس ي، فقد تم تكليف فريق عمل للقيام بمهمة وضع وتصميم خطة استراتيجية للكلية 

داء ووضع الخطة االستراتيجية هو توجيه األ  مة. لقد كان الهدف من اعدادللخمسة االعوام القاد

ة التي تناقش دورها وعالقاتها مع مكونات البيئسس ي تنظم البيت الداخلي للكلية و قاعدة عمل مؤ 

تلك الجهود تضفي قيمة على املخرجات وتوفر نظم أيسر وأحدث ن تعمل بها، ومما ال شك فيه أ

 ة التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع.للعمل وتطوير العملي

 2020الخطة االستراتيجية للكلية في الفترة ما بين  تكون هم العناصر التي أستند يستعرض هذا امل

هدافها االستراتيجية، وأخيرا الكلية ورسالتها وأورؤية الفريق ، حيث يتناول نموذج عمل 2024و

 ترة الزمنية املحددة لذلك.يستعرض مكونات الخطة االستراتيجية املصممة للف
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 كلمة فريق التخطيط االستراتيجي .2

التحديات التي ن صدر تكليفنا للقيام بمهمة اعداد الخطة االستراتيجية، وبالرغم من كل منذ أ

لكلية االقتصاد والعلوم  لمول خطة استراتيجية شاملة ومتكلمة املعاواجهتنا ونحن نعد أ

املتقدة في اعداد إطار عمل شامل ينظم االجراءات ويوجه  تنارغبن دافعنا للعمل و اال أالسياسية، 

. لقد ، لقد عملنا بجد من أجل غدا أفضلهذا العمل القرارات ظلت هي الدافع االساس ي إلكمال

االمر الذي  عضاء الفريق الى تقديم االفضل واالحدث في مجال التخطيط االستراتيجيسعى كل أ

نجزنا العمل املناط بنا وفق الخطة بأننا أ تطلب البحث واالطالع والدعم والتعزيز. لكننا سعداء

، حيث كانت هذه 2019\يونيو\30الى  2019\مارس \20الزمنية املحددة والتي بدأت من 

ق عدد ، حيث فاالفترة مفعمة باألنشطة الفكرية التحليلية وتجميع البيانات وتحليل املؤشرات

ن كنا نظن أننا نعرف كل ما نحتاجه أمن الجدير بالذكر أننا . اجتماعا 25اجتماعات الفريق 

املصلحة فتح عقولنا  ألصحابالكلية، ولكن التحليل العميق واالستماع  ملستقبلتخطيط لنعرفه ل

لقد صرنا أكثر وعيا بأن التفكير والتخطيط لنرى املستقبل بوضوح لم نكن ندركه مسبقا. 

االستراتيجي هو عمل جماعي بامتياز وتجربة فريدة تترك بصمتها على الجميع بمن فيهم أعضاء 

الفريق، لذلك فإننا نؤكد على ان التخطيط االستراتيجي هو عمل عميق ومستمر وبحاجة الى 

 الوقت الكافي لينضج ويؤتي ثماره.

تمرارية في التخطيط واستشراف إننا، وإذا نضع بين أيديكم هذا التقرير، فإننا نؤكد على االس 

 املستقبل أوال، وثانيا، فإننا نؤكد على أهمية عملية التنفيذ االستراتيجي لكل عناصر الخطة االمر 

 الذي يضمن وجود عملية تحول وتعزيز للقدرات. 

لقد تم اختيار مسمى هذه االستراتيجية الخماسية ليعكس الرغبة والعزم على بناء وتعزيز القدرات 

خلية اوال، وهو أمر ملزم وحاكم لكل التصرفات والقرارات املوجهة نحو خدمة اصحاب الدا

املصلحة واملجتمع في املستقبل. فكان االجدى واالولى ان نعزز من قدراتنا بتأطير العمل املؤسس ي 

ن يحقق خدمة املجتمع. لذلك، كلنا أمل أالذي يضمن كفاءة وفاعلية االداء التعليمي والبحثي و 

 العمل مبتغاه في إحداث نقلة نوعية في أنظمة العمل وإجراءاته في النواحي بالكلية. هذا 
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  الخطة االستراتيجيةبنموذج العمل  .3

مام أعضاء فريق التخطيط االستراتيجي من النماذج التي كانت متاحة أ بالرغم من توفر العديد

واضح وبأفكار منطقية تبني نموذج  فقوا علىتعضاء الفريق االخطة االستراتيجية، اال أن ألتصميم 

تنفيذها الحقا. متتابعة، سعيا الى تبسيط عملية تصميم الخطة، وسهولة فهم متطلبات وعمليات 

 النموذج التالي:  اعتمد فريق التخطيط علىذلك فقد ل

 

 التحليل البيئي .3.1

وتحليل العوامل واالطراف املوجودة ببيئة عمل الكلية، فقد تناولت عمليات سعيا الى استكشاف 

 التحليل البيئي عدد من املراحل يمكن عرضها في الجدول التالي: 

 ( يبين مراحل واهداف وأطراف عمليات التحليل البيئي1الجدول رقم )

 الهدف من التحليل عناصر التحليل املرحلة ت

 تحليل العوامل البيئية 1

(PESTEL) 

العوامل السياسية، العوامل االقتصادية، العوامل 

 القانونية، العوامل االجتماعية

 تحديد الفرص والتهديدات

تحليل أصحاب املصلحة  2

(Stakeholders) 

أرباب العمل، خريجي الكلية، موظفي الكلية، 

الطالب، أعضاء هيئة التدريس، متخذي القرارات 

 بالجامعة

اصحاب املصلحة، تحديد أهداف 

والفرص والتهديدات ونقاط القوة 

 والضعف

تحليل سوات الرباعي  3

(SWOT) 

 الفرص والتهديدات التي تواجه الكلية

 نقاط القوة ونقاط الضعف بالكلية

تصميم الهدف العام للخطة 

 ومبادراتها وغاياتها واهدافها

وتجدر االشارة الى ان عمليات تجميع البيانات قد استغرقت جل الوقت في االعداد للخطة 

اسلوب التجميع املختلط، أي تجميع البيانات االستراتيجية، حيث تم تجميع البيانات باستخدام 

مع مندوبين عن  مقابلة شخصية 20بأكثر من اداة. في هذه الصدد فقد تم إجراء حوالي 

، وتصميم استبيان الكتروني شارك به ع وارباب العمل بالقطاعين العام والخاصمؤسسات املجتم

  يئيالتحليل الب

 العوامل البيئية  •
 اصحاب املصلحة  •
 سوات•

االجتاه 
 االسرتاتيجي

 رؤية ورسالة الكلية  •
ة  االهداف االسرتاتيجي•

 للكلية  

اخليار 
االسرتاتيجي 

2024   
مسمى اخليار  •

 املناسب  
 اهلدف العام للخطة  •
 غايات اخلطة  •
 اهداف اخلطة•

مصفوفة 
الغايات 
 واالهداف

 ربط الغايات باالهداف•
 مؤشرات االداء •

اليات دعم 
اخلطة 

 ةاالسرتاتيجي

 الية املشاركة•
 عالية النشر والتووزي•
 ييمالية املتابعة والتق•
 اخلطط البديلة•
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خريج. كما تم تصميم مجموعة نقاش باستخدام وسائل التواصل االجتماعي  50ما يقارب من 

 خريج.  150تجاوز عدد املشاركين بها من خريجي الكلية 

 عناصر التحليل الرباعي للعوامل البيئية .3.1.1

الضعف( فقد تم \التهديدات ونقاط القوة\وفقا للعناصر االربعة املكونة للتحليل الرباعي )الفرص

الوقوف على اهم العوامل التي تحدد الخيارات االستراتيجية املتاحة امام فريق التخطيط 

 االستراتيجي. يتضمن التحليل الرباعي العناصر التالية: 

 الفرص:)أ( 

 فرصة وجود طلب في سوق العمل للتخصصات التي تقدمها الكلية  .1

 تتمتع كلية االقتصاد بمركز تنافس ي قوي داخل املدينة مقارنة بالكليات واملعاهد املناظرة العامة والخاصة. .2

فرصة وجود رغبة من جميع اصحاب املصلحة في تعزيز نظام الدراسة والقبول وتطبيق اللوائح الخاصة  .3

 لكلية.  بالدراسة با

 فرصة لدعم دور املرأة باملجتمع من خالل تنمية دور املرأة في القطاع الخاص  .4

 فرصة إلحراز موقف مؤثر من خالل مد جسور التعاون والشراكة مع مؤسسات املجتمع املحيطة.  .5

 فرصة توجه الدولة للقطاع الخاص وتشبع القطاع العام وضعفه، .6

 لميفرصة تعزيز االنتاج البحثي والنشر الع .7

 فرص لتعزيز االقتصاد الرقمي  .8

 فرصة توفر مدينة تجارية وثقافة االعمال يدعم الكلية  .9

 فرص التدريب لطالبنا باملؤسسات العامة والخاصة  .10

 فرص املنح الدراسية الدولية  .11

 فرصة توجه الجامعة والوزارة نحو تأسيس الجودة والحصول على االعتمادات  .12

 ات والورش وجود تعددية في املؤتمرات والندو  .13

 وجود مراكز اقليمية داعمة لدور الكلية .14

 توفر اتفاقيات بين الجامعة ومؤسسات الدولة  .15

 توجه الجامعة الى دعم الخبرات الطالبية واالنشطة الطالبية .16

 زيادة السكان باملدينة والطلب على التعلم الجامعي .17

 وجود مؤشرات لدعم علوم اللوجستيات والتجارة الخارجية.  .18

 يدات: التهد)ب( 

االعتقاد بسهولة القبول في الكلية، أسهم في تدني سمعة الكلية وإلى وجود نظرة دونية للدراسة بالكلية  .1

 مقارنة مع الكليات االخرى بالجامعة. 



 استراتيجية تعزيز القدرات                                         2024-2020الخطة االستراتيجية لكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

6 
 

عزوف أرباب األعمال على توظيف موظفين متخصصين في مجاالت االقتصاد واالعمال نتيجة ضعف  .2

املنافسة واليات االقتصاد الحر، اضافة الى تفضيل رجال االعمال لعنصر الخبرة على عنصر التخصص في 

 كثير من عمليات التوظيف. 

 ق العمل.  وجود ضبابية حول التخصصات التي تقدمها الكلية وأهميتها لسو   .3

ضعف انظمة العمل االدارية باملؤسسات العامة والخاصة، فبينما هناك اهمال ملفاهيم الكفاءة والتخصص  .4

ة والوصف الوظيفي، هناك ميل الى التركيز على العالقات في القطاع العام والتركيز على املهارات وعوامل الثق

 بالقطاع الخاص.

 ن فرص التوظيف لبعض مخرجات الكلية. تشبع القطاع العام باملوظفين قد يحد م .5

 الفساد االداري وضعف منظومة العمل بالقطاع العام واالفتقار إلى االنضباط.  .6

 ضعف التشريعات املنظمة للقطاع الخاص يزيد من رغبة املوظفين في العمل بالقطاع العام. .7

داء قطاعات الدولة والبيانات ندرة البيانات واملعلومات االقتصادية األساسية كاملؤشرات االقتصادية أل  .8

 الديموغرافية الدقيقة، يعرقل عمليات التخطيط للكلية. 

 ضعف البنية التحتية للدولة واملدينة األمر الذي يضع عراقيل أمام االستخدام االمثل للتكنولوجية.  .9

لطالب للتوجه تتعرض الكلية إلى منافسة من قبل بعض الكليات واملعاهد الناشئة التي تتيح الفرصة أمام ا .10

 إليها بدال من الكلية. ألنها توفر برامج تدريبية مرتبطة أكثر بسوق العمل. 

التطور التكنولوجي )منظومات العمل( في بعض التخصصات التي تقدمها الكلية يضع عائق أمام رغبة  .11

 الطالب في االلتحاق بالكلية والدراسة بها لفترة أربع سنوات. 

الية ضعف النمو االقتصادي وبطء التطوير على مستوى القطاع العام وهي سببت األزمة السياسية الح .12

 تعتبر عائقا أمام تبني خيارات النمو والتوسع في عمل الكلية.

ضعف الجانب األمني بالدولة يقود إلى ضعف األمن الجامعي، ويهدد قابليات الطالب للدراسة خاصة  .13

 الطالبات، ويقلص مواعيد العمل واملحاضرات.

تبني نظام التعليم العالي بالدولة ملبادئ املركزية االدارية وضعف االستقالل املؤسس ي للكلية. يضعف من  .14

 قدرة الكلية على تبني أنظمة عمل واستراتيجيات تعليم وبحث علمي حديث. 

إلى الضغوط االجتماعية على إدارة الكلية، وامليل إلى عدم تطبيق القوانين ومنح االستثناءات، واللجوء  .15

 التصالح والحلول والودية في حل املشاكل. يهدد العمل املؤسس ي بالكلية.

 فقدان االعترافات الدولية في حالة عدم الحصول على اعتمادات الجودة املحلية. .16

انخفاض القيمة الرمزية للعلم والتعلم باملجتمع وانخفاض القيمة املجتمعية املتعلقة بأعضاء هيئة  .17

سربهم الى مؤسسات اقتصادية غير أكاديمية تمنح مورد مادي وموقع وظيفي اجتماعي التدريس مما أدى إلى ت

 أفضل. 

 توقف البعثات للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس الستكمال دراستهم العلمية.  .18

 نقاط القوة:)ج( 

 ها الكليةم\فرصة تعددية وتنوع في أعضاء هيئة التدريس والبرامج التعلمية التي تقد .1
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فرصة وجود إدراك ووعي ورغبة للتأسيس للعمل املؤسس ي واحتراف النظم االدارية بالكلية من جميع  .2

 االطراف 

 توفر البنية التحتية الالزمة لدعم البرامج التقنية والعملية .3

 توفر الرغبة في توظيف التقنية واالنتقال الى التعليم والتعلم الحديث .4

 ف وصقل مهارات الطالب مع دعم سمعة الكلية االنضباط في الدراسة يوفر فرص للتوظي .5

 فرصة لتأكيد دور الكلية من خالل الدورات  .6

 فرصة عدم تعقد نظام الدراسة بالكلية  .7

8. ( 
 
 نسبة بالكليات الثانية(.سهولة الدراسة بالكلية نسبيا

 من باقي الكليات إلى الكليةامكانية النقل  .9

 التدريس.  هيئةكفاءات من أعضاء نسبي من توفر  .10

 توفر برنامج للدراسات العليا في بعض التخصصات العلمية. .11

 نقاط الضعف: )د( 

 )اللغات والحاسوب وتطبيقاته( ف املهارات املكتسبة لدي الخرجينضع .1

 التقنيةو قصور البنية التحتية  .2

 لتكنولوجيا من قبل كافة االطرافضعف في استعمال ا .3

 الجامعي بالكليةضعف االمن  .4

 وتطبيق اللوائح لقبول ضعف االلتزام بمعايير ا .5

 بين الوظائف املختلفة بالكلية عدم وضوح االختصاصات .6

 لقوانين املنظمة للتعليم العاليمحدودية االستقالل املؤسس ي وفق ا .7

 لقوانين في تأسيس العمل املؤسس يهمية تطبيق اأضعف إدراك  .8

 هيئة التدريس واملوظفين بالكليةهناك ضعف في انظمة التدريب الخاص بأعضاء  .9

 ة واضحة مشجعة على البحث العلمياالفتقار الى سياسي .10

قلةةة االمكانيةةات والوسةةائل التعليميةةة التةةي تعةةزز االنتقةةال مةةن التعلةةيم النظةةري الةةى التعلةةيم التطبيقةةي املةةرتبط  .11

 باملمارسة في اماكن العمل.  

 خدام الحوافز املادية واملعنويةضعف است .12

 غياب العدالة التنظيمية بالكلية .13

 اف الجامعية والحرية االكاديميةغياب االعر  .14

 ضعف دور نقابة أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلبة. .15

 غياب الوعي القانوني وضعف الثقافة القانونية بالكلية. .16

 غياب االطر واالجراءات التي توضح اليات العمل واالنجاز في معظم االجراءات .17

 غياب االعراف الجامعية والحرية االكاديمية  .18
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 الت بين مقري الكلية وخاصة على الطالبات.صعوبة املواص .19

 ضعف االهداف، االنشطة والخدمات التي يقدمها اتحاد الطلبة بالكلية  .20

انتشار ثقافة الكم، األمر الذي أدى خالل السنوات السابقة إلى فتح القبول على مصراعيه، مع االعتقاد  .21

 أن قيمة الكلية تزيد بزيادة أعداد الطالب بها.  

التحليل الرباعي الى الكثير من القيود التي تواجه الكلية خاصة تلك املتعلقة  تشير عناصر 

بالعوامل السياسية واالمنية واالقتصادية، اضافة الى عوامل السيطرة والتحكم وتطبيق القوانين 

التطوير، تدفع باتجاه التعزيز والتغيير و  واللوائح. من جهة اخرى، فإن الفرص والضغوطات، التي

لتعزز من موقفها وتلبي تلك الضغوطات. لذلك فإن تبني لى الكلية اتباع استراتيجية تفرض ع

استراتيجية تعزيز القدرات يعد من الخيارات االستراتيجية املتاحة التي تلبي متطلبات املرحلة 

 الحالية للنمو مع االستعداد لخوض غمار املنافسة ومتطلبات الجودة في املستقبل القريب.

 االستراتيجي للكلية االتجاه  .3.2

لقد تم ضمن هذه املرحلة االعتماد على رؤية ورسالة الكلية التي تم تصميمها واعتمادها من 

مجلس الكلية مسبقا، حيث تم دراسة وتحديد مدى التوافق بينها وبين التحليل البيئي، االمر الذي 

. لذلك فقد تم 2024-2020عزز من االعتماد عليها وتعزيزها خالل فترة الخطة االستراتيجية 

 االستناد الى رؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية وفق التالي: 

 رؤية وقيم الكلية .3.2.1

لقد تم تصميم رؤية مستمرة تعكس الرغبة املستمرة لكل االطراف في ان تتمتع الكلية بدور يضفي 

 عليها قيمة باملجتمع، لذلك فإنه يمكن عرض البيان التالي للرؤية:

 

 

 

 

 التي نؤمن بها  املصلحة القيم ألصحابمن رؤية الكلية عدد من القيم التنظيمية التي تبين تتض

 ونتبناها بالكلية وفق االتي: 

قيمة العمل الجماعي و  ةقيمتتضمن هذه القيم عدد من القيم منها: : قيم التعددية والتنوع .1

، حيث ان هذه القيم تعد من اسس العمل املؤسس ي الهادف املرتبط املشاركةقيمة التعاون و 

بتحقيق االنجازات واالهداف املشتركة. لقد عكست هذه القيم بكلمة "أن نكون مجتمع"، 

حيث ان املجتمع الذي نسعى الى تكوينه يحمل بين طياته التعددية الفكرية والنوعية 

 أن نكون مجتمع"
 

 أكاديمي ا
 

  ا
 

  ،متميزا
 

  ومؤثرا
 

  ،محليا
 

ي فثية وبح ،ببرامج تعليمية ،وإقليميا

لنساهم في التنمية  ،مع االلتزام بمعايير الجودة ،العلوم االقتصادية والسياسية

 . "وتلبية طموحات املجتمع ،دامةاملست
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اتهم. كذلك، تعددية املدراس واالفكار التي وتعددية البرامج وتعددية نوعيات الطالب وقدر 

ينتسب لها أعضاء هيئة التدريس، اضافة الى تعددية املوظفين وتعددية القدرات والكفاءات. 

تعد قيمة التعددية من القيم املجتمعية املرتبطة باملجتمعات الحديثة القادرة على التفكير 

 الجمعي والعمل الجماعي بمشاركة الجميع.

 تتضمن قيم التميز عدد من القيم املرتبطة بالعمل املؤسس ي، منها: قيمة املعايرة: زقيم التمي .2

. التطوير املستمروقيمة  العمل املؤسس ي، وقيمة نظمة الجودةتطبيق أ يالتفوق فوقيمة 

حيث تظهر هذه القيم رغبة من يتبناها في الوصول الى أعلى درجات التفوق في العمل بمعايير 

لعمل املؤسس ي املبني على الكفاءة والفاعلية والكفاءات التنظيمية. اضافة وأنظمة ا الجودة

 الى العمل على التطوير املستمر، حيث ال حدود للنجاح والتميز. 

تتضمن قيم التأثير عدد من القيم التي تبرز دور الكلية في : قيم التأثير املحلي واالقليمي .3

االقليمية او العاملية. حيث تؤكد هذه القيم على املجتمعات التي تعمل باه سواء املحلية او 

القيمة املضافة للكلية في إحداث االثر الي يبني املجتمع ويلبي متطلبات املجتمعين املحلي 

واالقليمي. حيث ينظر الى الكلية كمؤسسة فاعلة في املساهمة في إحداث تنمية مستدامة 

 باملجتمع.

 رسالة الكلية  .3.2.2

استنادا الى استراتيجيات العمل املؤسس ي األكاديمي الحديث الذي يؤطر للمؤسسات التعليمية على 

ان تمتلك رسالة متعددة االبعاد، فإن رسالة الكلية تلمس عدد من االطراف من خالل االستجابة 

 الى مكوان الرسالة االكاديمية، كما يلي:

 

 

 

 

اهمها ان للكلية انشطة محددة تتمثل في التعليم والبحث تتضمن رسالة الكلية عدد من املكونات 

 العلمي والتدريب وتقديم االستشارات. كما انها ذات ثالثة ابعاد تتمثل في؛ التعليم والبحث العلمي

وخدمة املجتمع. اضافة الى ان تلك االبعاد تخضع ملعايير الجودة والعمل املؤسس ي بما يجعل 

 ي يمكن تحقيقه وليس ضربا من الخيال او االحالم.تحقيق رؤية الكلية مشروع واقع

في  ،واالستشارات ،والتدريبالعلمي،  والبحث ،التعليم :تضمن"نقدم برامج علمية ت

ونظم  ،في بيئة أكاديمية ذات موارد بشرية، مجاالت العلوم االقتصادية والسياسية

شراكة ، وتوظيف أساليب التقنية الحديثة، مع وملتزمة بمعايير الجودة ،إدارية متميزة

  .تضفي ميزة تنافسية على مخرجاتنا" ،مجتمعية فاعلة
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 االهداف االستراتيجية للكلية  .1.1.1

وفق  االهداف االستراتيجيةيمكن تفصيلهما الى عدد من  هانطالقا من رؤية ورسالة الكلية فإن

  التالي:

 التميز في التعليم، من خالل تحقيق معايير الجودة املحلية، والدولية. .1

واالبتكار، من خالل تفعيل وتطوير برامج الدراسات العليا، تعزيز االنتاج العلمي  .2

.
 

 والنشر في املجالت العلمية املصنفة عامليا

تمكين املوارد البشرية، من خالل تهيئة بيئة عمل داعمة، ومحفزة، وفق معايير  .3

 الجودة.

بناء القدرات التنافسية للطالب، من خالل تعزيز الجوانب املعرفية، واملهارية بما  .4

 .تماش ى مع سوق العملي

املساهمة في التنمية املستدامة للمجتمع، من خالل بناء شراكة مجتمعية،  .5

 وتنظيم املؤتمرات، والندوات، وورش العمل. 

 2024-2020الخطة االستراتيجية  .4

تقوم الخطة االستراتيجية الخماسية على استراتيجية للنمو الداخلي وهي احدى انواع 

ل وسع املحدودة. لقد تم اختيار هذا البديل االستراتيجي اعتمادا على التحلياستراتيجيات النمو والت

البيئي للعوامل البيئية واملوقفية التي تمر الكلية والجامعة والدولة بشكل عام. حيث ان تحليل 

استراتيجية تعزيز التوافق واالمكانيات مدعما بشكل كبير تبني استراتيجية أطلقنا عليها مسمى "

  .القدرات"

تقوم استراتيجية تعزيز القدرات على العمل خالل السنوات الخمس القادمة على تعزيز كافة 

ول خطوات ان أالقدرات التعليمية والبحثية واملتعلقة بخدمة املجتمع والعمل املؤسس ي. حيث 

ن لك كالذتحقيق رؤية الكلية في التأثير والتميز هي بناء القدرات الجديدة وتعزيز القدرات الحالية. 

العزم على وضع خطة استراتيجية تعتمد على تأطير كافة املهام والقرارات وتعزيز معايير الجودة 

 والعمل املؤسس ي واملجتمعي خالل فترة الخطة.

  2024-2020الهدف العام للخطة االستراتيجي  .4.1

ة، على تحقيق هدف عام وموحد للجهود خالل فترة الخطة الخماسيالخطة االستراتيجية تقوم 

 حيث تم صياغة الهدف على النحو التالي:

" نسعى الى التأسيس للتميز األكاديمي من خالل تعزيز القدرات املؤسساتية وتجويد العملية 

 التعليمية والبحثية والنظم االدارية بما يسهم في تحقيق رؤية الكلية "
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ورسالة لكلية، فعند  من املالحظ ان الهدف العام للخطة االستراتيجية يعتمد تماما على رؤية

 انجاز الهدف العام خالل الخمسة االعوام القامة، فإن جزءا من رؤية الكلية يكون قد تحقق.

    2024-2020الخطة االستراتيجية وأهداف غايات  .4.2

من تراتبية االهداف أعاله، فقد تم صياغة عدد خمس غايات عامة تعكس اهداف نوعية  انطالقا

تفصيل تلك الغايات الى مجموعة من  . كما تم2024-2020اتيجية طويلة االمد للخطة االستر 

 االهداف التفصيلية كما يلي: 

 

 

 االيفاء بمتطلبات معايير الجودة واالعتمادالغاية )أ(:  .4.2.1

 تتحقق هذه الغاية من خالل إنجاز األهداف اآلتية:

 

 االيفاء مبتطلبات(: أ)الغاية 
 معايري اجلودة واالعتماد

تعزيز (: ب)الغاية 
عمليات التعليم 

 والتعلم 

ات تعزيز القدر(: ج)الغاية 
 املؤسساتية

تعزيز مهارات ( د)الغاية 
البحث العلمي واالنتاج 

 املعريف

 تعزيز قدرات(: ه)الغاية 
املشاركة وخدمة 

 اجملتمع

ودة الحصول على االعتماد املؤسس ي من املركز الوطني لضمان الج

مستوى الحصول على االعتماد البرامجي لكافة البرامج التعليمية على

الدرجة الجامعية 

ص لها الحصول على االعتماد البرامجي لبرامج الدراسات العليا املرخ

بالكلية 

تعزيز ثقافة الجودة لدى املوارد البشرية بالكلية 
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 )ب(: تعزيز عمليات التعليم والتعلم  الغاية .4.2.2

 إنجاز األهداف اآلتية: تتحقق هذه الغاية من خالل

 

 

 

 تعزيز القدرات المؤسساتيةالغاية )ج(:  .4.2.3

 إنجاز األهداف اآلتية: تتحقق هذه الغاية من خالل

 

 

 

 

 

إعداد أطر ومعايير التميز في التعليم بالكلية 

تطوير البرامج التعليمية بما يلبي متطلبات سوق العمل 

نية املساندة االرتقاء بالبيئة التعليمية ودعمها بالبنية التحتية والتق

لعملية التعلم 

ليم تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام اساليب التع

وتقييم التعلم الحديثة 

تعزيز التجربة الطالبية بالخبرات واملهارات العامة واملهنية

إعداد أطر ومعايير لتعزيز التميز وثقافة العمل املؤسس ي

التوظيف األمثل للتقنية

تعزيز العمل الجماعي واالستراتيجي 

تعزيز املمارسات املثلى إلدارة املوارد البشرية 

تبني قيم العدالة والشفافية في كافة املمارسات االدارية



 استراتيجية تعزيز القدرات                                         2024-2020الخطة االستراتيجية لكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

13 
 

 ( تعزيز مهارات البحث العلمي واالنتاج المعرفيدالغاية ) .4.2.4

  تتحقق هذه الغاية من خالل إنجاز األهداف اآلتية:

 

 

 وخدمة المجتمعتعزيز قدرات المشاركة الغاية )ه(:  .4.2.5

 تتحقق هذه الغاية من خالل إنجاز األهداف اآلتية:

 
 

اعداد إطار للبحث العلمي واالنتاج املعرفي بالكلية 

تعزيز دور املكتبة في دعم عمليات التعليم والبحث العلمي 

تعزيز االنتاج املعرفي

تعزيز الدراسات العليا بالكلية

تفعيل قسم البحوث واالستشارات بالكلية 

اعداد اطر للمشاركة املجتمعية وخدمة املجتمع 

نشر الوعي االقتصادي والسياس ي

تعزيز الكلية كبيت خبرة لحل مشاكل املجتمع 

تعزيز دور الخريجين 

تعزيز الصورة الذهنية للكلية باملجتمع 



 

 
 

 الغايات، االهداف ومؤشرات األداءمصفوفة  .5

وفة الغايات، مؤشرات االداء، يستعرض الجدول التالي مصفطها بسنوات الخطة االستراتيجية و لتوضيح ارتباط الغايات واالهداف معا، من جهة، وارتبا

 كما يلي:  الكلية داءاالهداف ومؤشرات األ 

 الكلية األداءات مؤشر  2024 2023 2022 2021 2020 االهداف  الغايات

)أ( االيفاء بمتطلبات معايير 

 الجودة واالعتماد

 2020الحصول على االعتماد املؤسس ي         1-أ

 2021الحصول على االعتماد البرامجي          2-أ

 2021الحصول على االعتماد البرامجي           3-أ

 انشطة سنويا 5الى  2من   4-أ

تعزيز عمليات التعليم )ب( 

 والتعلم

 2020 -12اعتماد اطر التميز في التعليم من مجلس الكلية شهر           1-ب

 تعديالت على البرامج التعليمية من مجلس الكلية 3اعتماد       2-ب

 تنفيذ متطلبات خطة الجودة سنويا    3-ب

 تنفيذ برنامج تدريبي سنوي على االقل    4-ب

 بكل قسم علمي سنوية للطالب برامج تدريبية 3تنفيذ عدد    5-ب

)ج( تعزيز القدرات  

 املؤسساتية

 2020-12اعتماد اطر ومعايير التميز وثقافة العمل املؤسس ي شهر             1-ج

 2023و 2021االلكترونية من مجلس الكلية خالل عامي اعتماد تطوير انظمة العمل          2-ج

 عتماد اليات املشاركة والعمل الجماعي. ا \تشكيل لجنة التنفيذ االستراتيجي  3-ج

 2021املثلي للموارد البشرية من مجلس الكلية  تنظيمية باملمارساتاعتماد الئحة          4-ج

 للعدالة والشفافية في كل االطر واملعايير املعتمدة بالكليةوجود بند        5-ج
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 البحث مهارات تعزيز ( د)

 املعرفي واالنتاج العلمي

 2020-12البحث العلمي واالنتاج املعرفي شهر  إطار اعتماد           1-د

   2-د
 

 الثالث السنوات االخيرة. للمكتبة خاللكتاب حديث  200شراء 

 بشكل سنوي، استمرارية صدور اعداد مجلة دراسات االقتصاد واالعمال األكاديميعقد املؤتمر   3-د

 2024فتح برامج جديدة للدراسات العليا في ثالثة أقسام علمية بنهاية    4-د

      5-د

قد نشاطين سنويين خالل الثالثة اعوام االخرية ع \تكليف رئيس لقسم البحوث واالستشارات

 بالخطة

)ه( تعزيز قدرات املشاركة  

 وخدمة املجتمع

 2020-12للمشاركة املجتمعية وخدمة املجتمع خالل شهر  إطار اعتماد            1-ه

 والسياس ي سنوياعقد نشاطين لنشر الوعي االقتصادي     2-ه

 مشاركة الكلية في حل بعض مشاكل املجتمع مرتين سنويا      3-ه

 كوين قاعدة بيانات الخريجينت\عقد ملتقى سنوي خالل الثالثة اعوام االخيرة للخريجين      4-ه

  5-ه

والكلية بوسائل االعالم مرتين سنويا ابراز االنشطة واالعمال التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس 

 على االقل
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 الخطة التنفيذية  .6

يعتمد نجاح الخطة اعتماد كبيرا على نجاح عمليات تنفيذها، لذلك فقد قام فريق التخطيط 

 االستراتيجي بإعداد الخطة التنفيذية لتتضمن عدد من الخطوات وفق التالي: 

تتضمن كل مبادرة بيانات لتنفيذ االهداف، حيث ( initiatives) املبادراتتصميم عدد من  .1

واملوارد املطلوبة، اضافة الى تقسيم كل عام من اعوام مسؤولية التنفيذ ذ واالنشطة و التنفي

الخطة الى اربعة أجزاء لتنفيذ الخطة. تضمنت الخطة التنفيذية ايضا مؤشرات االداء لكل 

 التنفيذية( نشاط تنفيذي )انظر الخطة

 دراسة وتقييم املبادرات أعاله واعتمادها بمجلس الكلية.  .2

إحالة املبادرات الى مكتب الجودة للبدء بوضع خطة لتنفيذ تلك املبادرات بالتعاون مع  .3

 . 2020االقسام العلمية وتشكيل لجان لبدء العمل مع بداية 

 ( على مجلس الكلية للمصادقة واالعتماد. 2020عرض لجان التنفيذ للعام االول ) .4

مجلس مليات التنفيذ الى مكتب الجودة و بدء التنفيذ الفعلي وإحالة التقارير والبيانات حول ع .5

 التقييم.لية للمتابعة و الك

 الخطط البديلة .7

طة بديلة تقوم مقام الخطة متغيرات التنفيذ ومتطلبات املرونة في التخطيط تصميم خ تتطلب

الرئيسية إن كانت متغيرات التنفيذ غير متاحة للتنفيذ الكامل للخطة االستراتيجية الرئيسية. لذلك 

 التالية:  بدائلفقد تم تصميم خطة بديلة وفق ال

الغايات الخمس الواردة بالخطة االستراتيجية الرئيسية فإنه في حالة العجز عن (: 1) بديلال .1

 للخطة االستراتيجية ان تسعى الى تحقيق الغايات التالية:يمكن 

 (. 4-3-2-1الغاية )أ( بكافة أهدافها ) .أ

 ( 5-4-3-2-1الغاية )ب( بكافة أهدافها ) .ب

 ( 5-4-3-2-1الغاية )ج( بكافة أهدافها ) .ج

(: في حالة امكانية تنفيذ كافة الغايات مع وجود عراقيل تحقيق االهداف، فإنه 2) بديلال .2

 قيق بعض االهداف في كل الغايات كما يلي: يمكن تح

 الغاية )أ(: تحقيق االهداف كاملة.  .أ

 ( 3-2-1الغاية )ب(: تحقيق االهداف ) .ب

 (5-4-1الغاية )ج(: تحقيق االهداف ) .ج
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 (3-2-1الغاية )د(: تحقيق االهداف ) .د

 (4-2-1تحقيق االهداف )الغاية )ه(:  .ه

 فريق التخطيط االستراتيجي:  .8
 

 الصفة القسم االسم 

 رئيس الفريق إدارة األعمال د. نبيل محمد الجعيدي

 عضو الفريق إدارة األعمال أ. مختار محمد سميو

 عضو الفريق التمويل أ. عصام عمر الجمل

 عضو الفريق إدارة األعمال أ. هاجر أحمد الشريف

 عضو الفريق التسويق أ. حمزة احمد انديشة

 عضو الفريق إدارة األعمال أ. طه احمد الجهيمي

 عضو الفريق التمويل أ. محمد علي الشعافي

 عضو الفريق إدارة األعمال أ. املهدي املبروك عمران

  

 


