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اخلطة االسرتاتيجية للجامعة
2023 - 2020

 . 0.1مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمة:
تُعــــد املؤسسات التعليمية بشكل عام واجلامعية منها بشكل خاص املؤسس للتنمية
املستدامة للمجتمع وذلك بالرتكيز على التنمية البشرية من خالل تقديم الربامج التعليمية والتدريبية.
وهذا يستوجب وضع اخلطط االسرتاتيجية لتحسني وتطوير مدخالتها من مكونات اكادميية
وادارية وبنى حتتية ووسائل تعلمية وتنمية مواردها لضمان جودة خمرجاتها.
حتــــدد اخلطة االسرتاتيجية للجامعة الرؤية املستقبلية ورسالتها والغايات القصوى  ،هذا
باالضافة اىل انها تعكس طموح إدارة اجلامعة للوصول ملستقبل أفضل تكون هلا فيه الريادة يف
جماالت التعليم والبحوث واخلدمة اجملتمعية .ولعل هذا لن يتأتي بدون تبين سياسات إسرتاتيجية
متكن من وضع خطط تنفيذية وإختاذ التدابري الالزمة باخلصوص.
وعليه فان جامعة نالوت أعدت خطة اسرتاتيجية للثالث السنوات القادمة ( )2023-2020وفق
منهجية علمية دقيقة ومبراعاة االعتبارات املهنية .وامياناً من اجلامعة بالشراكة البناءة واهلادفة فقد
رُعي يف اعداد اخلطة االسرتاتيجية وما يتبع ذلك من خطط تنفيذية وتشغيلية إشراك كافة االطراف
ذات الصلة وذلك إلثراء املدخالت وتنويعها.
تهـــدف جامعة نالوت من وراء هذا العمل حتقيق تطوير شامل وتعزيز دورها التنموي ورفع
سقف الطموحات لدى العاملني وتعزيز ثقافة االداء وحتسني خمرجاتها وفق أعلى معايري اجلودة يف
التعليم العالي وتلبية متطلباتها الوطنية منها والدولية .وللوصول لذلك فانه جيب تكاثف جهود مجيع
مكونات اجلامعة االكادميية واالدارية بشكل متكامل لنخلق الفارق وحنقق الطموح.

فريق إعداد اخلطة االسرتاتيجية  /نالوت
يونيـــو 2020
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 . 0.2كلمة سعادة الدكتور -رئيس جامعة نالوت:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وعليه نتوكل ،والصالة والسالم على أشرف
خلق اهلل أمجعني ..وبعد..
مواكبـــة للتطوير املتسارع يف جمال صناعة التعليم والبحث العلمي ،وإسهاماً يف خدمة اجملتمع
والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف بلدنا احلبيبة ليبيــــا ،.تدرك جامعة ناوت مسؤوليتها يف توفري
اخلربات يف كافة اجملاالت لتسهم يف إجياد حلول للتحديات اليت يواجهها اجملتمع .كما أن اجلامعة
تدرك بأنها تعمل يف عامل متسارع النمو ،لذلك شرعت اجلامعة يف اإلعداد ملرحلة جديدة متوسطة
وطويلة املدى ،بدأناها باملرحلة املتوسطة املدى حتى سنة 2023م .تتطلع اجلامعة خالهلا إىل
احلصول علي االعتماد املؤسسي والرباجمي من املركز الوطين لضمان جودة واعتماد املؤسسات
التعليمية والتدريبية ،وجودة خرجييها وإقامة الشراكات اإلسرتاتيجية ،إضافة إىل الوصول باجلامعة
لتكون "مؤسسة وطنية رائدة يف جمال التعليم العالي وخدمة اجملتمع" ،ألننا فعالٌ:

نريد هلذه اجلامعة أن تكون جامعة متميزة
لـــذا حرصـــت جامعة نالوت على إعادة النظر يف ترتيب أولوياتها يف اخلطة االسرتاتيجية،
بعد أن مت إعادة هيكلة نظام إدارة اجلودة فيها وإنشاء اللجنة العليا للجودة ،واستندت حماور اخلطة
االسرتاتيجية إىل معايري ضمان جودة التعليم العالي الليبية لتغطــــي مخسة جماالت اساسية هي:
"تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية وختضع للمقاييس احمللية والعاملية ،و"تعزيز مكانة اجلامعة
يف األوساط البحثية وقطاعات االعمال" ،و"أالرتقاء بالبحث العلمي وتشجيع االبتكار واالبداع"،
و"تفعيل دور اجلامعة يف اخلدمة اجملتمعية"  ،وضمان تطبيق معايري اجلودة والتميز املؤسسي
والرباجمي.
وأخــــريًا أود أن أعرب عن بالغ شكري وتقديري لفريق اخلطة اإلسرتاتيجية ،اللجنة العليا
للجودة ،وجملس اجلامعة ،ولكل من ساهم يف إعداد هذه اخلطة.

م
د .حمد مسعود قنان
رئيس جامعة نالوت
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 .0.3جامعة نالوت يف أسطر:
أُنشئـــت جامعة نالوت بقرار اجمللس الرئاسي رقم  2017/606والذي أعقبه قرار وزير
التعليم رقم  2017/2055لتسمية كليات اجلامعة  ،ومتثل إحدى اجلامعات املنبثقة عن جامعة
اجلبل الغربي سابقاً واليت يعود تأسيسها لعام  .1991وتتمتع جامعة نالوت بالشخصية إالعتبارية
واالستقاللية القانونية والذمة املالية وتتبع وزارة التعليم العالي .وجتدر االشارة هنا إىل أنه قد سبق
قرار إالنشاء هذا عدة قرارات تأسيسة ( )2017/30 – 2015/24 – 2007/585ولكنها
مل تأخذ طريقها اىل حيز التنفيذ حتى عام 2017م.
يشمــــل النطاق اجلغرايف للجامعة املنطقة املمتدة من مدينة جادو شرقاً وحتى غدامس
غرباً وتضم الكليات الواقعة ضمن هذا النطاق .واجلدير بالذكر إنه وبالرغم من حداثة إدارة
اجلامعة اال ان بعض كلياتها يعود تاريخ تأسيسها اىل عام  1991وذلك حبكم تبعيتها السابقة
جلامعة اجلبل الغربي سابقاً .تضم جامعة نالوت عدد  1599طالباً وطالبة موزعني على عدد 7
كليات تقدم من خالهلا  38برناجماً جامعياً وبرناجمني للدراسات العليا بالتعاون مع االكادميية
الليبية  ،ويقوم على العملية التعليمية عدد  215عضو هيئة تدريس مبختلف التخصصات وعدد
 287مصنفني بني أداريني وفنيني وعدد  168معيد/ة موزعني على خمتلف الكليات  ،هذا
باالضافة اىل عدد  17موفد/ة للدراسة باخلارج والداخل.
يف إطــار الشراكة وتبادل اخلربات ،عقدت اجلامعة العديد من الشراكات واالتفاقيات
مع مؤسسات اكادميية وحبثية على الصعيد احمللي والدولي  ،وأسست مركز لالستشارات
والبحوث ومركز للغات للمساهمة يف تنمية اجملتمع وحبث وتطوير املشاريع الوطنية .كذلك أسست
اجلامعة اجمللة العلمية احملكمة "شروس" وذلك لتشجيع اهليئة التعلمية واملساعدة والطلبة على البحث
والتأليف والنشر وإثراء االنتاج العلمي الوطين.
ختــــــاماً :اليسع إدارة جامعة نالوت إال أن تشكر كل من ساهم يف إجناح هذا الصرح
العلمي والدفع به قدماً حنو حتقيق الغايات واالهداف املرجوة للمساهمة يف توطني املعرفة والتنمية
يونيــو  2020م
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اجملتمعية  ،وخنص بالذكر هنا اجلهات اليت كانت خري معني للجامعة وواكبت مراحل فرتة
التأسيس ،وخنــــص بالذكــــر:

▪ بلــدية نالــــوت
▪ كتيبة شهــداء نالـــــوت
▪ مكتب العمــل والتأهيــل  /نالـــــوت
▪ شركة اخلدمــات العامــة  /نالـــــوت
▪ مكتب اخلدمات التعليميــة  /نالـــــوت

إدارة جامعة نالوت  /نالوت
يونيـــو 2020

يونيــو  2020م
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 .1.4رؤية احلامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
العمـــــل على أن يكون للجامعة دوراً ريادياً ومتميزاً يف اجملال األكادميي والبحثي
واالرتقاء خبرجييها ليكونوا قادرين على املنافسة يف جمتمع املعرفة وسوق العمل.

 .2.4رسـ ــالة اجلامعـ ـ ـ ـ ــة:
تقـديــــــــم برامج علمية مطابقة للمواصفات واملعايري العاملية للجودة تهدف إلعداد خرجيني
يف خمتلف التخصصات ذو مهارات متميزة وقادرة على املنافسة يف أسواق العمل احمللية
واإلقليمية ،باإلضافة إىل النشاط العلمي ومواكبة التطوير يف جمال صناعة املعرفة.

 .3.4أهداف اجلامع ـ ـ ـ ــة:
تلخصت اهداف اجلامعة يف مخس حماور رئيسية:
 -1بناء كوادر متخصصة يف مجيع جماالت العلوم واملعرفة تفي مبتطلبات سوق العمل وحاجاته
وقادرة على خدمة اجملتمع وتطويره.
 -2العمل على توثيق العالقات وتبادل اخلربات مع املؤسسات واهليئات واملراكز ذات العالقة
حملياً وعاملياُ لتطوير اجملتمع عن طريق التدريب والتعلم اإلبداعي والتعليم املستمر.
 -3تطبيق معايي اجلودة يف املنظومة التعليمية واإلدارية وتطوير العمل بنظام ضمان اجلودة
الشاملة باجلامعة.
 -4تنمية االنتاج العلمي ودعم الربامج البحثية وتشجيع اإلبداع واالبتكار والتأليف والرتمجة يف
خمتلف اجملاالت.
 -5العمل على توطني وتوظيف املعرفة خلدمة اجملتمع من خالل تقديم االستشارات العلمية
والفنية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية جلميع مؤسسات اجملتمع.

يونيــو  2020م
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 .0.5القيم احلاكمة للجامعة:
تبنـــت جامعة نالوت جمموعة من القيم احلاكمة ألداء مهمامها التعليمية واالدراية
متمثلة يف:
▪ الشراكة الفعالة مع القطاعات العملية والبحثية.
▪ العمل اجلماعي والتعاون وإجيابية احلوار.
▪ العدالة وتكافؤ الفرص واالحترام املتبادل.
▪ التعلم املستمر واحلرية الفكـــــريــة.
▪ روح املنافسة والتميز واالبــداع.
▪ املسامهة املجتمعية.
▪ الثقـة واملصداقية.
▪ الشفافية والزناهة.
▪ البحث العلمي.
▪ اجلودة الشاملة.

يونيــو  2020م
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 .0.6منهجية إعداد اخلطة االسرتاتيجية
فـي ضــوء املعارف املكتسبة عن خربات وممارسات مماثلة ،حرصت االدارة العليا
باجلامعة على ان يتم اعداد اخلطة االسرتاتيجية بدرجة عالية من احلرفية واجلودة اىل جانب الشمولية
والتكامل حتى حتقق الطموحات واالهداف املبتغاة  ،االمر الذي سيؤدي اىل االرتقاء باجلامعة
اكادميياً وحبثياً وميكنها من املساهمة الفاعلة يف خدمة اجملتمع على مجيع االصعدة ،حيث
ستكون اجلامعة قادرة على التاكيد على هويتها وابراز حضورها يف خمتلف احملافل.
ويف هذا الصدد استخدمت جامعة نالوت احدث اساليب صياغة اخلطط االسرتاتيجية واليت تنتهج
اضافة مراحل متابعة تنفيذ اخلطة وقياس وتقييم أدائها وتقوميه .حيث متت صياغة اهداف اخلطة
االسرتاتيجية على نتائج التحليل الرباعي لكليات وادارة اجلامعة ،ومنها اُقرتحت جمموعة اهداف
تشغيلية متكاملة فيما بينها لتشكل معاً اسرتاجتية جامعة نالوت .2023-2020
واخلطوات التالية توضح أالسس اليت بنيت عليها اخلطة االسرتاتيجية:
▪ تأصيـــــل مبدأ املشاركة يف اعداد اخلطة االسرتتيجية لكافة االطراف املعنية من داخل
اجلامعة وخارجها.
▪ إجـــــــراء التحليل الرباعي على مستوى الكليات واالدارة العليا للجامعة.
▪ القيـــــام ببعض الدراسات املكتبية وامليدانية الستكشاف االوضاع والظروف احمليطة ببيئة
اجلامعة.
▪ التعـــــرف على التجارب الناجحة يف اجلامعات املرموقة احمللية والدولية اىل جانب اهليئات
واجملالس واملراكز املتخصصة يف التعليم العالي لالسرتشاد بها واستخالص نتائج اخلربات
الرتاكمية بها.
▪ إعـــــــداد اخلطة التنفيذية وإيضاح املهام التفصيلية واملسؤولني واملوارد الالزمة ومعايري
ومؤشرات االداء لكل هدف من اهداف اخلطة.
▪ إعـــــــداد مناذج متابعة تنفيذ اخلطة وألية اقرتاح التعديالت والبدائل واالضافات الواجب
القيام بها.
يونيــو  2020م
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▪ إعتمــــاد اخلطة االسرتاتيجية واخلطة التنفيذية وتوزيعها على اجلهات ذات العالقة باجلامعة
للبدء بالعمل بها  ،على أن تقوم كل جهة بإعداد خطتها االسرتاتيجية واقرتاح أليات للتنفيذ
واملتابعة وتقديم تقارير دورية باخلصوص اىل مكتب اجلودة باجلامعة.
وفيما يتعلق بالبعد اهليكلي اخلاص بإعداد اخلطة ،فقد مت اختاذ االجراءات التالية:
▪ تشكيـــل فريق اخلطة االسرتتيجية ،وهو الفريق املسؤول عن إعداد اخلطة مبراحلها
املختلفة وما يرتبط بها من فعاليات .ويف هذا االطار مت عقد عدة إجتماعات دورية ملتابعة
مراحل سري إعداد اخلطة باالضافة العداد املالحق واملستندات الداعمة.
▪ عقــــــد عدة لقاءات وورش عمل باالطراف ذات العالقة لضمان املشاركة الفاعلة وتضمني
التوصيات باخلطة.
▪ تقــــوم جلنة االشراف على اخلطة بتنظيم عملية متابعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية
التنفيذية مع خمتلف اجلهات باجلامعة ،على ان تعد تقارير دورية ربع سنوية ترفع جمللس
اجلامعة عن سري العملية وفق اخلطة واعتماد التعديالت والبدائل واالضافات املقرتحة.
ولقــــد أمثـــرت جلسات النقاش التحضريية اليت عقدتها جلنة إعداد اخلطة االسرتاتيجية
الرئيسية العديد من األسس اليت أخذت بعني االعتبار عند إعداد هذه اخلطة ،واليت كان من أهمها:
 oتوظيــــــف خربات اجلامعة بصفة رئيسية يف صياغة اخلطة.
 oإشـــــــــــراك أصحاب العالقة على كافة املستويات.
 oانسجـــــــــام الرؤية واألهداف اإلسرتاتيجية مع السياسات الوطنية.
 oاالستفـــــادة من اخلربات والتجارب الدولية الناجحة.
 oاستنــــــــــاد اإلسرتاتيجية على املعلومات املتوافرة وحتقيق التوافق.
وضـــع األهــــداف اإلسرتاتيجية الرئيسية والفرعية ومؤشرات االداء ضمن منظور "ثقافة اجلودة
والتحسني املستمر" واليت سيبنى عليها الحقاً رسم اخلطط التنفيذية والتشغيلية للمرحلة متوسطة
املدى لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية .لقد أدركت جلنة إعداد اخلطة االسرتاتيجية الرئيسية منذ
البداية أن مشاركة أصحاب العالقة على كافة املستويات سيتطلب العديد من جلسات التحضري
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والنقاش ،وذلك بهدف بناء القدرات واكتساب اخلربات والوصول إىل توافق يف اآلراء ،وهي جوانب
يف غاية األهمية خالل مراحل وضع اخلطة وتنفيذها.
كمـــا أقــــرّ أن تبدأ اخلطة اإلسرتاتيجية طويلة املدى عند انتهاء اخلطة متوسطة املدى -2020
 .2023وتتضمن خطة اجلامعة اإلسرتاتيجية متوسطو املدى سبـــ()7ــــــــع مراحل كما يف الشكل
التالي:
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تحليل البيئة

تحليل
البيئة الخارجية

تحليل
البيئة الداخلية

SWOT
المقارنة المرجعية

تحديد هوية الجامعة
وقيمها

الرؤية

الرسالة

األهداف

تحديد الخيارات
االستراتيجية

تحديد األهداف
االستراتيجية

تحديد األهداف الفرعية

مؤشرات األداء

الشكل :1مراحل إعداد اخلطة االسرتاتيجية
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 .0.7نتائج التحليل الرباعي لبيئة اجلامعة وحميطها
اعتمدت جلنة إعداد اخلطة االسرتاتيجية منهج التحليل الرباعي ( SWAT
 )Analysisللبيئة اجلامعية وحميطها ،وكانت نتائج التحليل الرباعي موجزة على النحو اآلتي:
▪ التنمية املكانية تعطى استقرار حلاملي الشهادات العليا

وتوطني املعرفة يف املنطقة.
▪ توفرالبنية التحتية اجليدة من مباني تعليمية ومعامل
ومباني ادارية وأقسام داخلية.
لعدد كبري من سكان األقليم.
▪ التنوع الثقايف ألعضاء هيئة التدريس والطلبة يدعم ارساء
السلم االجتماعي.
▪ عراقة اغلب كليات اجلامعة جعلها وجهة للعديد من
الطلبة.

األول" ألغلب األهالي من خمتلف مناطق ليبيا.
▪ فرص احلصول على تعليم متميز نظراً لتطبيق
معايري اجلودة التعليمية.
▪ وجود عدد جيد من املوفدين يف اخلارج الذين

الفـــرص

نقــاط القـــوى

▪ اتساع النطاق اجلغرايف للجامعة يتيح هلا تقديم خدمات

▪ الوضع األمين اجليد يف املنطقة جيعلها "اخليار

سيشكلون رافد لتغلب على النقص يف أعداد أعضاء
هيئة التدريس.
▪ امكانية استغالل املعامل املتوفرة يف الكليات يف
الدراسات البحثية خدمة اجملتمع.

▪ ابرام العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع املؤسسات ▪ توفر الدوافع اجملتمعية إلجناح اجلامعة.
االكادميية واالعتبارية املناضرة.
▪ توفراخلربات القيادية يف إدارة اجلامعة.
▪ نقص يف أعداد أعضاء هيئة التدريس يف بعض
التخصصات.

▪ تأخر صرف امليزانيات يؤثر سلباً على األداء
األكادميي واإلداري.

نقاط الضعف

▪ عدم توفر املواد لتشغيلية للمعامل وبعض التجهيزات
املعملية االخرى بسبب ضعف امليزانية.
▪ نقص يف الكادر الفين املؤهل للمعامل واملختربات.

▪ عدم االستقرار االداري مبافيه اهليكل باجلامعات

التهديدات

▪ نقص يف الفنيني املؤهلني للخدمة يف املعامل بسبب صعوبة ▪ صعوبة تعيني العناصر املؤهلة بسبب االجراءات
التعيني.
االدارية النافدة.

الييبية.

▪ عدم وجود شبكة انرتنت تربط كليات اجلامعة ببعضها.
الشكل :2التحليل الرباعي للبيئة اجلامعية
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 .0.8موجز اخلط ـ ـ ــة االسرتاتيجيـ ـ ـ ـ ـ ــة:
حنــــــو حتقيق التميز يف حتقيق رسالتها ،تسعى جامعة نالوت لدراسة و وضع خطة
إسرتاتيجية طموحة وطويلة املدى تأخذ اجلامعة إىل الريادة العاملية وتكون متسقة مع خطط التنمية
الشاملة للبالد ،إال أنهُ يف الوقت الراهن نضع بني ايديكم خطة إسرتاتيجية متوسطة املدى للفرتة
من  .2023 –2020بـــدأ تطوير هذه اخلطة الطموحة جبمع وحتليل آراء املعنيني من أصحاب
العالقة من داخل اجلامعة وخارجها ،ومراجعة التجارب الدولية يف التخطيط اإلسرتاتيجي للتعليم
العالي مع التأكيد على اإلسرتاتيجيات اليت اتبعتها اجلامعات الناجحة من خمتلف أحناء العامل.
نـتــــــج عن هذه املرحلة األولية اليت متثلت يف مجع املعلومات عقد ورشة عمل واجتماعات
داخلية مت خالهلا عرض ومناقشة نتائج الدراسات واملعلومات اليت مت جتميعها ،ومن ثم تبلورت
خيارات متنوعة ميكن للجامعة أن تنتهجها وتنطلق منها إىل األمام .تبع ذلك مرحلة بناء التوافق بني
فريق اخلطة االسرتاتيجية واصحاب العالقة من داخل اجلامعة ،واعتمادًا على هذا التوافق واستنادًا
إىل رسالة اجلامعة وقيمها ،وإىل اإلسرتاتيجية العامة لوزارة التعليم الليبية اليت تشجع يف جمملها على
خلق الكوادر الفنية وتطوير املوارد البشرية اليت متتلك املهارات املهنية واحلياتية الالزمة للعب دور
مثمر يف عامل مرتكز على املعرفة ،مع احملافظة على اهلوية الوطنية وقيمها األصيلة.
بالنظـــــر إىل رسالة اجلامعة اليت تنص على "تقـديــــــــم برامج علمية مطابقة للمواصفات
واملعايري العاملية للجودة تهدف إلعداد خرجيني يف خمتلف التخصصات ذوي مهارات متميزة وقادرة
على املنافسة يف أسواق العمل احمللية واإلقليمية ،باإلضافة إىل النشاط العلمي ومواكبة التطوير يف
جمال صناعة املعرفة" ،مت حتديد مخسة أهداف اسرتاتيجية (جماالت إسرتاتيجية) باعتبارها أساسية
لتحقيق رؤية اجلامعة.
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وتتلخــص األهداف اإلسرتاتيجية للخطة (األهداف االسرتاتيجية للمجاالت) فيما يلي:

التعليم والتعلم

تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية وختضع للمقاييس احمللية والعاملية

اجلودة والتميز

ضمان تطبيق معايري اجلودة والتميز املؤسسي والرباجمي

البحث العلمي

والعاملية،
احمللية
عالية وختضع
تعليمية ذات
تقديم
البحثية
األوساط
للمقاييس يف
مكانة اجلامعة
جودةتعزيز
العلمي و
برامجبالبحث
الرتقاء
أ

االبتكار واالبداع

تشجيع االبتكار واالبداع واالستثمار يف قطاعات االعمال

التفاعل مع اجملتمع

تفعيل دور اجلامعة يف اخلدمة اجملتمعية

ولتسهيل وضمان حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية الرئيسية هلذه اجملاالت مت وضع أهداف
إسرتاتيجية فرعية (تشغيلية) ومؤشرات قياس األداء لكل جمال اسرتاتيجي.
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عمــالً بقـــرار رئيس اجلامعة رقم ( )2لسنة 2020م بتاريخ 2020/02/20م املنبثق
عن توصيات جملس اجلامعة يف االجتماع االستثنائي الثاني للجامعة لعام 2020م ،والذي
يتضمن تشكيل جلنة إعداد اخلطة االسرتاتيجية متوسطة املدى (2023- 2020م) ،باشرت
اللجنة اجتماعاتها بعقد االجتماع االول هلا بتاريخ 2020 /03/03م ،واستمرت بعقد
اجتماعاتها اليت بلغت ( )12اجتماعاً ،تداولت فيها منهجية اخلطة االسرتاتيجية واملقرتحات
املتعلقة بكامل عناصر اخلطة االسرتاتيجية إىل أن وصلت إىل اعتماد التقرير النهائي للخطة
الذي وثق يف االجتماع االخري هلا بتاريخ 2020/06/15م .وقد كانت تللك االجتماعات على
النحو األتي:

رقم االجتماع

تاريخ االجتماع

نسبة

تاريخ االجتماع

احلصور

2020 /01

2020/03/03م

%100

وضع خطة عمل اللجنة وتحديد األسس والمرجعيات المعتمدة.

2020 /02

2020/03/10م

%100

اعتماد منهجية إعداد الخطة ومقترحات األهداف الرئيسية

2020 /03

2020/04/15م

%50

اعتماد نتائج التحليل الرباعي للبيئة المحيطة

2020 /04

2020/04/29م

%50

إعداد الصيغة األولية لألهداف االستراتيجية ومؤشرات أدائها

2020 /05

2020/05/03م

%50

مناقشة جزء من األهداف االستراتيجية ومؤشرات أدائها

2020 /06

2020/05/22م

%50

متابعة مناقشة جزء من األهداف االستراتيجية ومؤشرات أدائها

2020 /07

2020/06/01م

%50

إعداد الصيغة النهائية لألهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء

2020 /08

2020/06/02م

%85

مراجعة الصيغة النهائية للخطة االستراتيحية وإحالتها للشركاء

2020 /09

2020/06/10م

%100

إعتماد الخطة االستراتيحية بصيغتها النهائية.

%100

عرض وإعتماد الخطة االستراتيحية بصيغتها النهائية من قبل

المحليين.

2020 /10

2020/06/16م

مجلس الجامعة.
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التعليم والتعلم للمرحلة اجلامعية

تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية وختضع للمقاييس احمللية والعاملية

األهداف الفرعية

 .1التوسع يف برامج العلوم التطبيقية وتصميم واستحداث برامج تعليمية استجابة الحتياجات
سوق العمل وأصحاب العالقة.
 .2استحداث واعتماد برامج يف الدراسات العليا مبا يليب حاجة اجملتمع.
 .3اعتماد معايري اكادميية وتوصيف الربامج التعليمية وفق مرجعية دولية ومبا يتوافق مع
خصوصية وأصالة اجملتمع اللييب ومتطلبات سوق العمل.
 .4تطوير أسرتاتيجيات التعليم والتعلم.

 .5تفعيل نظام التقييم الذاتي والتحسني املستمر للربامج التعليمية ملواكبة املستجدات العلمية.
 .6تعزيز التعلم اإللكرتوني وتبين نظام التعليم عن بعد كرافد للتعليم احلضوري.

مؤشرات القياس

 .1عدد املقررات يف التعليم االلكرتوني الداعم للتعلم احلضوري.
 .2عدد برامج الدراسات العليا ونسبتها لعدد برامج البكالوريوس.
 .3عدد الربامج االكادميية املعتمدة عاملياً وحملياً ونسبتها اىل العدد االمجالي للربامج.

 .4نسبة اكتمال االعتماد املؤسسي الوطين للجامعة.
 .5نسبة اكتمال االعتماد الرباحمي الوطين للجامعة
 .6عدد املناهج واملقررات الدراسية املطورة.
 .7إستكمال وتطوير وحتديث بوابة اجلامعة االلكرتونية.
 .8متوسط نسبة عدد الطالب لكل عضو هيئة تدريس يف التخصصات املختلفة.
 .9عدد االستبيانات املوزعة واحملللة حول تقييم املقررات الدراسية.
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اجلـــــــودة والتميــــــــز

ضمان تطبيق معايري اجلودة والتميز املؤسسي والرباجمي

األهداف الفرعية

 .1التطوير املستمر لنظام إدارة اجلودة و زيادة فاعليته يف اجلامعة باالستناد إىل التغذية االرجعة
أثناء تطبيق التدقيق الداخلي والتقويم املستمر.
 .2تهيئة البيئة العلمية والفنية والتقنية الداعمة لالعتماد املؤسسي والرباجمي جلميع وحدات
اجلامعة ،ونشر ثقافة التقييم الذاتي بينها.
 .3التقديم للحصول على شهادة االعتماد املؤسسي لكافة كليات اجلامعة من املركز الوطين.
 .4التقديم للحصول على شهادة االعتماد الرباجمي لكافة الربامح األكادميية باجلامعة..
 .5اإلرتقاء باجلامعة يف التصنيفات احمللية والدولية ،والسعي للحصول على االعتمادات الدولية
وشهادات ضمان اجلودة حمليا وعاملياً.

مؤشرات القياس

 .1احلصول على شهادة "ترخيص مؤسسة تعليم عالي".
 .2عدد/نسبة الربامج االكادميية املتحصلة على االعتماد املؤسسي املبدئي.

 .3عدد/نسبة الربامج االكادميية املتحصلة على االعتماد الرباجمي املبدئي.
 .4عدد املرات اليت أجنز فيها تقييم داخلي لنظام إدارة اجلودة بوحدات اجلامعة.
 .5عدد املرات اليت أجنز فيها تقييم خارجي لنظام إدارة اجلودة.
 .6عدد االستبيانات اليت مت حتليلها واالستفادة منها .
. .7ترتيب اجلامعة يف التصنيف العاملي (.)QS
 .8عدد ورش العمل الداخلية واخلارجية اخلاصة برتسيخ ثقافة وسياسة اجلودة باجلامعة.
 .9عدد املؤمترات احمللية والدولية اليت يشارك فيها مكتب اجلودة لنقل املعرفة واخلربات يف
جمال ضمان اجلودة .
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جامعــــة نـــــالـــــــــوت

اهلدف الثالــــث

اخلطة االسرتاتيجية للجامعة
2023 - 2020

البحـــــث العلمــــــي

أالرتقاء بالبحث العلمي وتعزيز مكانة اجلامعة يف األوساط البحثية

األهداف الفرعية

 .1توفري البيئة املالئمة للبحث العلمي.
 .2تفعيل دور مراكز البحوث واالستشارات واللغات ومكتب التعاون الدولي باجلامعة.
 .3إقامة شراكات حبثية واتفاقيات تبادل علمي مع املؤسسات البحثية ومؤسسات التعليم العالي
احمللية والدولية.
 .4االشرتاك بقواعد بيانات الدوريات العلمية املصنفة واملواصفات القياسية الفنية والتصميمية
العاملية.
 .5الرتكيز على كمية وجودة االحباث املنشورة يف الدوريات احمللية والدولية احملكمة.
 .6التوسع يف دعم األنشطة البحثية من حيث التمويل واملرافق والتجهيز.

مؤشرات القياس

 .1عدد البحوث العلمية املنشورة بدوريات حملية وعاملية مصنفة.
 .2عدد البحوث العلمية املنشورة بدوريات حملية وعاملية غري مصنفة
 .3عدد االتفاقيات املفعلة مع اجلامعات واملنظمات احمللية والدولية.

 .4عدد ورش العمل وحلقات النقاش اخلاصة بالبحث العلمي.
 .5عدد املقاالت /أوراق املؤمترات العلمية العلمية احملكمة املنشورة لكل عضو هيئة تدريس
سنويًا.
 .6مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن نظام إدارة البحوث العلمية.
 .7عدد الكتب وفصول الكتب املنشورة لكل عضو هيئة تدريس سنويًا.
 .8مقدار االنفاق على البحث العلمي نسبته من موازنة اجلامعة.
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جامعــــة نـــــالـــــــــوت

اهلدف الرابـــــع

اخلطة االسرتاتيجية للجامعة
2023 - 2020

االبتكــــار واالبـــــداع

تشجيع االبتكار واالبداع واالستثمار يف قطاعات االعمال

األهداف الفرعية

 .1استصدار لوائح باجلامعة بهدف تعزيز االبتكار وتنظيم عملياتها والرتويج لنتائج
البحوث االبتكارية.
 .2تطوير شراكات حبثية مع قطاعي الصناعة واألعمال.
 .3تطوير البنية البحثية من معامل وخمتربات لتتوافق مع املعايري الدولية.
.4
.5
.6
.7

االشرتاك بربامج حاضنات االعمال لدعم مشاريع الطالب
إدخال مقررات دراسية حول اإلبداع واالبتكار يف الربامج األكادميية ذات
الصلة مع الرتكيز على االحتياجات احمللية والتوجهات الدولية.
حتفيز أعضاء هيئة التدريس والطلبة على القيام بإجراء البحوث العلمية املوجهة
حنو حتويل املعرفة إىل قيمة.
دعم االحباث واملشاريع العلمية اهلادفة لتحقيق براءات االخرتاع و حتسني فرص احلصول
على متويل لدعم املشروعات البحثية.

مؤشرات القياس

 .1عدد براءات االخرتاع املسجلة وحتت التسجيل.
 .2عدد احلاصلني على جوائز او ميداليات حملية ودولية للتميز البحثي او العلمي.
 .3عدد ورش العمل وحلقات النقاش واحملاضرين الزائرين ،بهدف االرتقاء باإلبداع وريادة

األعمال واالبتكار.
 .4عدد املقررات األولية والتخصصية يف جمال اإلبداع وريادة األعمال واالبتكار.
 .5عدد احلاصلني على جوائز او ميداليات حملية ودولية للتميز البحثي او العلمي.
 .6عدد املعامل احلاصلة على شهادة جودة املعامل (االيزو).
 .7عدد العقود واتفاقيات التعاون بني اجلامعة واملؤسسات احلكومية وقجاع الصناعة.
 .8مقدار االنفاق على املشاريع االبتكارية و نسبته من موازنة اجلامعة ،ونسبة التمويل
اخلارجي لتلك املشاريع.
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جامعــــة نـــــالـــــــــوت

اهلدف اخلامــــس

اخلطة االسرتاتيجية للجامعة
2023 - 2020

التفاعــــــل مــع اجملتمـــــع

تفعيل دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع والبيئة

األهداف الفرعية

 .1نشر الوعي بقضايا اجملتمع والبيئة والعمل التطوعي بني طالب اجلامعة وأعضاء هيئة
التدريس.
 .2التوسع يف دور اجلامعة يف تنمية اجملتمع اقتصاديًا واجتماعيًا من خالل إبرام وتنفيذ
اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع املختلفة.
 .3عمل دراسات مسحية لتحديد احتياجات سوق العمل واجملتمع.
 .4إبراز دور اجلامعة خلدمة احتياجات اجملتمع من الدورات التدريبية واالستشارات املهنية.
 .5اعتماد سياسة اعالمية فعالة للجامعة لزيادة الوعي بأنشطة التفاعل مع اجملتمع والبيئة.
 .6اعتماد وتنفيذ ألية الطلبة الزائرين من خالل تفعيل االتفاقيات املوقعة مع مؤسسات اجملتمع.

مؤشرات القياس

 .1عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف عضوية اللجان احمللية واإلقليمية والدولية.
 .2عدد أصحاب العالقة املشاركني يف اللجان االستشارية يف وحدات اجلامعة املختلفة.
 .3عدد املشاريع التعاونية بني جامعة نالوت والقطاعات احلكومية واخلاصة.

 .4عدد املؤمترات والندوات وورش العمل اليت نظمتها اجلامعة.
 .5عدد الدورات التدريبية املقدمة للمجتمع ،وعدد املستفيدين منها.
 .6عدد الشراكات واالتفاقيات املفعلة مع اجلهات الوطنية الصناعية واألكادميية واجملتمعية.
 .7عدد أعضاء هيئة التدريس والطلبة املشاركني يف أنشطة اخلدمات التطوعية.
 .8عدد الطلبة الزائرين (تعليم وتدريب) ،وعدد طلبة اجلامعة املستفيدين من اتفاقيات التبادل.
 .9مقدار االنفاق على اخلدمة اجملتمعية من موازنة اجلامعة.
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اللجان املشاركة
يف وضع اخلطة
االسرتاتيجية

جامعــــة نـــــالـــــــــوت

اخلطة االسرتاتيجية للجامعة
2023 - 2020

 .0.10اللحــان املشـاركة يف وضع اخلطة االسرتلتيجية:
▪ بلــديــــة نالـــــوت.
▪ بلـــديــــة وازن.
 oالسيد  /د .أمحد عيسى كــــــردي.
 oالسيد  /أ .عادل أبوبكر احتيوش.
▪ مكتب التعليـــم  /نالوت.
 oالسيد  /مسعود مجعة برقيــــــــق.
 oالسيد  /احممد يوسف املقدمي.
 oالسيد  /سعيد عيسى املقدمــــي.
 oالسيد  /سعيد أمحد ايـــــــــــوب.
 oالسيد  /سليمان عمرو حيمــــد.
▪ مستشفي نالوت املركزي.
 oالسيد  /أمين مسعود زايـــــــــــد.
 oالسيد  /أمين مسعود عون اهلل.
 oالسيد  /هاني حممد عسكــر.
▪ احتـاد طلبــة جامعــة نالـــوت:
 oالطالب :املعتصم باهلل حممد جامع  /عن كلية اهلندســـــــــــــــة  /جادو
 oالطالب :وسيـــم خليفــة قــــــــــــــــدير  /عن كلية التقنية الطبية  /نالوت
 oالطالب :عبدالسالم حممـد تفوشيف  /عن كلية القانـــــــــــــــون  /نالوت
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جامعــــة نـــــالـــــــــوت

اخلطة االسرتاتيجية للجامعة
2023 - 2020

فريق إعداد اخلطة
االسرتاتيجية
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جامعــــة نـــــالـــــــــوت

اخلطة االسرتاتيجية للجامعة
2023 - 2020

 .0.11فريق إعداد اخلطة االسرتاتيجية:

 -1د .محمد مسعود قنان

رئيس الفريق  /رئيس الجامعـــــــــــة

..............

 -2د .لطفي عمر قرقـاب

عضو الفريق  /وكيل الجامعة للشؤون العلمية

..............

 -3د .محمد قاسم الزغبي

عضو الفريق  /مدير مكتب الجودة وتقييم األداء

..............

 -4أ .رمضان يوسف عسكر

عضو الفريق  /كاتب عام الجامعــــــــة

..............

 -5أ .طارق محمد يــرو

عضو الفريق  /موظف الدراسات العليا واملعيدين

.............

 -6أ .عبدالحكيم مشكان

عضو الفريق  /مدير مكتب شؤون لجنة الجامعة

............
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