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ب�لية  والتنفيذية  االس��اتيجية  ا��طة  إلعداد  ك��نة  بالعمل  ت�ليفنا  إطار   ��

القانون جامعة مصراتة، وأمام هذه املسؤولية الكب��ة نجد أنفسنا أمام عمل 

مت�املة  بخطة  ل��روج   
ً
 مستفيضا

ً
و�حثا قادمة،  لسنوات   

ً
ووعيا فهما  يتطلب 

لل�لية متفقة مع خطة ا��امعة، وتحقيق األهداف املرجوة، وت�ون م���مة 

مع رؤ�ة ال�لية ورسال��ا؛ ل�ساهم من خاللها �� تطو�ر جامعة مصراتة لتصبح 

من ا��امعات الرائدة.

 نقدم الشكر ل�ل من �عاون معنا خالل مراحل إعداد هذا العمل ح�� 
ً
ختاما

وصل ملن��اه، وس�� معنا لتحقيق خدمات �عليمية متم��ة وهادفة.

كلمـــة
جلنــــة اإلعداد
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بدأت الدراسة ب�لية القانون بجامعة مصراتة منذ �شأ��ا �� العام ا��ام�� (1995/1994)، وخالل مس��ة 

م��م  ف�ان  ومركزا؛   
ً
عميقا  

ً
قانونيا  

ً
�عليما تلقوا  الذين  الطلبة  مئات  استقبلت  والتعليمية  العلمية  ال�لية 

القضاة وا��امون، وا��قوقيون، واملس�شارون، واأل�اديميون.

إن �لية القانون بمصراتة �عد من ب�ن ال�ليات العر�قة �� لي�يا يقصدها الطلبة من مختلف املناطق واملدن 

اللي�ية، حيث تقدم ال�لية برنامج�ن ال��نامج األ�ادي�� األول و�منح درجة الل�سا�س �� القانون، وال��نامج 

األ�ادي�� الثا�ي يمنح درجة املاجست�� �� القانون ا��اص.

الب�ئة الداعمة للتعليم  إن محور العملية التعليمية ل�لية القانون وغاي��ا تنطلق من العمل ا��اد لتوف�� 

ال�لية  �س��  حيث  ا��تمع،  ��دمة  ومؤهلة  فاعلة  قانونية  عناصر  وتخر�ج  األهداف  لتحقيق  والتطو�ر 

لل��ك�� ع�� ا��وانب النظر�ة والتطبيقية املتعلقة بتطو�ر مهارات الطلبة الفكر�ة والعملية وتأهيلهم لدخول 

املصادر  من  الكث��  لتضم  القانونية  مكتب��ا  تطو�ر  إ��  ال�لية  �س��  كما  مجاالتھ،  �ش��  القانو�ي  العمل 

.
ً
 و�لك��ونيا

ً
واملراجع القانونية، وال�شر�عات، ورقيا

كما �عمل ال�لية ع�� تخصيص قاعة تدر��ية للطلبة بإشراف أساتذة  لهم خ��ات عملية �� مجاالت القانون، 

 يد�� لھ  كبار أساتذة القانون من داخل الوطن 
ً
 قانونيا

ً
وأيضا تتطلع ال�لية لعقد مؤتمر سنوي ي�ناول شأنا

وخارجھ �� مواكبة م��ا للمستجدات ا��تلفة.

نبذة خمتصرة
عــــن الكليــــة
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التواصل
مع الكليــة

العنوان: -
بلديـــة مصراتـــة، فـــرع ذات الرمـــال
منطقة الب��ة، شارع �لية القانون

ال��يد اإللك��و�ي:- 
info@law.misuratau.edu.ly

 املوقع اإللك��و�ي:- 
  www.misuratau.edu.ly/law 
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اهليكل التنظيمي
للكـليــــــــــــــــة

3

ا��لـــس العل�� ال�ليـــة

عميــــــــــد ال�ليــــة

األقســـام وامل�اتـــب
الفنيـــــــة واإلدار�ــــــــــة

مكتـــــب الشـــــــــــــؤون
اإلدار�ـــــــة واملاليــــــــــة

مكتـــــب ا��لـــــــــة
العلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مكتـــــب شـــــــــــــؤون
مجلـــــــــس ال�ليــــــة م��ــــــل ال�ليــــةاألقســـام العلمية

مكتب الدراسات العليا
واملعيديـــــــــــــن والتدر�ـــــــــــــب

قســــــــــــــــم الشـــــــــــــــــؤون
اإلدار�ة وا��دمات

قســــــــــــــــم الشـــــــــــــــــؤون
املاليـــــــــــــــــة وا��ــــــــــــازن

قسم الشر�عة
اإلسالميــــــــــــــــــــــــــــــــة

قسم القبول
وال���يــــــــــــــــل

قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ا��ر�جيــــــــن

قسم ا��دمة
االجتماعيــــــــــــــــــة

قسم القانون
العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

قسم القانون
ا��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص

قسم القانون
ا��نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ي

مكتــــــــــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون
أعضاء هيئة التدر�س

قســـــــــــم الدراســــــــــــــة
واالمتحانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

قســـــــــــم شــــــؤون
املكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قســـــــــــم البحــــــــــــوث
واالس�شـــــــــــــــــــــــــــارات

قســـــــــــم العالقات
الثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قســـــــــــم الوسائل
التعليميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قســـــــــــم ا��ودة
وتقييــــــــــــم األداء

قســـــــــــم ال�شـــــــاط
الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�ي
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أسس ومربرات
اخلطة االسرتاتيجية

والتنفيذيـــــــــــــة
أن  ال�لية  إدارة  رأت  التعليمية، فقد  ا��دمات  املستمر وتحس�ن  التطو�ر  بأهمية  القانون  �لية   من 

ً
إيمانا

ا��طة االس��اتيجية بمستو�ا��ا الثالثة: اآلنية، املتوسطة، البعيدة املدى، أداة فعالة لبلوغ مستقبل أفضل 

ع�� دراسة املتاح �� ش�ل نقاط قوة أو ضعف، مع اغتنام الفرص وتجنب ال��ديدات ال�� قد �عرقل هذا 

املس�� نحو التطو�ر.

ومن األسس و امل��رات  ال�� اعتمدنا عل��ا لالنطالق �� إعداد ا��طة االس��اتيجية ما يأ�ي :

       -   التوافق ب�ن خطة �لية القانون وخطة جامعة مصراتة �ش�ل سلــــس يجـــود العملية التعليمية �شكــل

.
ً
 ودوليا

ً
            مت�امل محليا

        -   أخذ رأي �ل من لھ دراية با��وانب وا��طوات املعت��ة عند الشروع �� إعداد هذه ا��طة االس��اتيجية

          لتحقق األهداف والغايات املرجوة م��ا.

       -   تقديم برامج �عليمية تواكب التطور وع�� درجة كب��ة من ا��ودة.

         -   االستفادة القصوى من نقاط القوة والفرص املتاحة إلحداث فارق �علي�� تناف��� مع ال�ليات األخرى.
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عناصــر
اخلطة االسرتاتيجية

القيــم:
- العمــل بــــروح الفر�ـــــق. - االل��ام بالثوابت األخالقية  
- ا��ـــــــــــــــــــــودة والتمـــــــــــــــــــ��.    (الدي�يــة - ا��تمعيـة).  

- املسؤوليـــــة ا��تمعيـــــة.

الرؤيــة:
.
ً
 ودوليا

ً
 محليا

ً
 و�حثا

ً
 أن ت�ون ال�لية رائدة �� مجال علم القانون �عليما

الرســالة:
تقديم املعرفة القانونية املعمقة والواسعة، بتخر�ج طالب مؤهل�ن علميا وعمليا وصقل مهارات ال�وادر 
، وصوال للر�ادة �� ا��ال 

ً
 و�حثا

ً
املتخصصة لد��ا من خالل الرفع من مستوى عطا��ا األ�ادي�� �عليما

القانو�ي.

األهــداف:
�س�� ال�لية إ�� تحقيق األهداف اآلتية :

.
ً
 وعمليا

ً
1.   تقديم برامج �عليمية متطورة وتأهيل أعضاء هيئة التدر�س واإلدار��ن علميا

2.   تطو�ـــر التعليــــــم اإللك��و�ي لتلبيــــة احتياجـــات الطـــالب املعرفيـــة والر�� بمستـــوى العمليــــــة التعليميــــــة 
.
ً
       عمومـــــــــا

3.   توسيع و���يع العملية البحثية بال��ك�� ع�� ا��االت ذات االهتمام واألولو�ـــــة.
4.   خدمة ا��تمع ا���� مع مراعاة التغ��ات االجتماعية واالقتصادية والسياسية. 

5.   رفع مستوى األداء بال�لية بما ي�ناســب مع معايــــ�� ا��ــــودة ومتطلبــــات االعتمــــاد املؤس��� وال��امــــ��.
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التحليل البيئي
(ســـــــــــــــوات)

بيانات ذات مصداقية  إ��  ال�لية ا��ا�� ب�ل ما فيھ من إيجابيات وسلبيات للوصول  و��ون بدراسة وضع 

ُينطلق م��ا؛ لوضع اهداف وا��ة ومحددة و�ناء خطة شاملة ترصد ف��ا نقاط قوة (Strengths)، ونقاط 

تفرضها  ال��   ،(Threats) و��ديدات   ،(Opportunities) فرص  وأيضا   ال�لية،   ��   (Weaknesses) ضعف 

الب�ئة ا��ارجية، املعروفة اختصارا(SWOT) كما هو مو�� �� اآل�ي:-

(SOWT) ��جدول التحليل الر�ا

(W)نقاط الضعف         (S) نقاط القوة

استعمال نقاط القوة 
واس�ثمار الفرص املتاحة

استعمال نقاط القوة 
واس�ثمار الفرص املتاحة

(O) الفرص

(T) ال��ديدات

تحليل الب�ئة 
الداخلية وا��ارجية

استعمال نقاط القوة
وتجنب ال��ديدات

معا��ة نقاط الضعف
وتجنب ال��ديدات
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حتليـل
البيئة الداخلية

نقاط  تحديد  وكذلك  م��ا،  واالستفادة  التعليمية  املؤسسة  داخل  القوة  نقاط  تحديد  األمر  هذا  يتطلب 

الضعف ومعا����ا، وتكمن نقاط القوة والضعف للمؤسسة التعليمية �� اآل�ي: 

Strengths | 1.      نقاط القوة لل�لية   

تمتلك ال�لية العديد من نقاط القوة وال�� يجب أن ُ�ستفاد م��ا، وتتمثل ��: 

أ .   وجود خطة دراسية تحتوي ع�� 143 وحدة دراسية معتمدة �شمل �افة ا��االت القانونية وتتوافق مع 

متطلبات العمل والتطور القانو�ي.

ب .   وجود أعضاء هيئة تدر�س ذوي خ��ة �� ا��ال القانو�ي.

ج .   تطبيق أساليب متنوعة �� مجاالت التعليم أهمها ا��اضرات التثقيفية والقانونية والز�ارات امليدانية.

د .   إعداد أدلة و�شرات تخص ال�لية تقدم اإلرشاد ال�امل للطالب.

هـ.   عقد لقاءات فصلية مع الطلبة املستجدين و�رشادهم .

و.   متا�عة ا��ر�ج�ن ومحاولة توف�� فرص عمل لهم.

ز.   عقد اتفاقيات مع �ليات القانون املناظرة والنقابات املهنية لتبادل املعرفة والتعاون �� ا��االت القانونية.

ح .   مشاركة ال�لية ب�شاطات تخدم طلبة ال�لية خاصة وا��تمع عامة.

ط .   دعوة ا��ر�ج�ن للمشاركة �� األ�شطة ا��اصة بال�لية.

ي .   تقدم ال�لية االس�شارات القانونية ا��انية ملؤسسات ا��تمع ولألفراد.
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Weaknesses | 2.      نقاط الضعف لل�لية   

يوجد بال�لية نقاط ضعف يقت��� األمر النظر ف��ا ومعا����ا وتتمثل ��:

أ .   وجود عبء إداري ثقيل ع�� عاتق أعضاء هيئة التدر�س إ�� جانب األعباء التدر�سية.

ب .   عدم كفاية م�اتب األساتذة والقاعات واملرافق ال��ية بال�ليـــة؛ مما يضعـــف الرغبـــة �� البقـــاء بال�ليـــة.

ج.   عدم وجود الدعم املا�� املطلوب إلتاحـــة مشاركـــة أعضـــاء هيئة التدر�ـــس �� املؤتمـــرات ا��ليـــة والدوليــــة.

د.   صعو�ة إيجاد برامج مت�املة للدراسات العليا املتخصصة ل�ل األقسام للنقص �� أعضاء هيئة التدر�س 

       والقاعات التدر�سية.

هـ.   عدم استجابـــة �عض أعضاء هيئــة التدر�ـــس ل��امج التدر�ـــب املستمر لرفـــع الكفـــاءة.

 بما ي�ناسب مع أعداد الطالب امل��ايدة.
ً
 ومساحة

ً
و .   عدم كفاية القاعات التدر�سية بال�لية كما
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حتليـل
البيئة اخلارجية

 ع�� 
ً
تحليل الب�ئة ا��ارجية يتطلب تحديد الفرص وال��ديدات �� الب�ئة ا��ارجية وال�� يمكن أن تؤثر سلبا

ا��تلفة  �شاطا��ا  ممارسة  ع��  املؤسسة  قدرة  ع��  توثر   
ً
وأيضا واس�ثمارها  القوة  نقاط  من  االستفادة 

وتفاعل صا��� القرار بوجودها، و�مكن تحديد الفرص وال��ديدات �� اآل�ي:

Opportunities | 1.      الفرص   

لل�لية العديد من الفرص وال�� نتطلع الس�ثمارها و��: 

أ .    املنح املقدمة من �عض ا��هات لتطو�ر املهارات العلمية ألعضاء هيئة التدر�س.

ب .  رغبة املؤسسات العامة وا��اصة امل��ايدة لالستفادة من خ��ات من�س�� ال�لية.

ج .  الطلب امل��ايد ع�� خر��� ال�لية �� سوق العمل.

د.   املوقع ا��يوي لل�لية.

 Threats | 2.      ال��ديدات   

هناك �عض ال��ديدات ال�� تؤثر ع�� س�� العملية التعليمية و�عيق ا��طط واالس��اتيجيات وم��ا:

أ .    ا�عدام األمن الوظيفي بال�سبة ألعضاء هيئة التدر�س مثل عدم وجود تأم�ن ص��.

ب .  ضعف اإلنتاج العل�� ألعضاء هيئة التدر�س.

ج.   عدم تناسب مب�� ال�لية مع األعداد امل��ايدة من الطالب.

د.    تذبذب متطلبات القبول �� ال�لية.
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األهداف
االسرتاتيجية 

ت�ون محصلة  ال��  إ�� تحديد عدد من األهداف االس��اتيجية  القانون  �لية  ا��طة �س��  من خالل هذه 

علمية ملس����ا �� مجال التدر�س القانو�ي حيث تتمثل �� اآل�ي :

الهدف االس��اتي�� األول :

، و�تفرع عنھ األهداف 
ً
 وعمليا

ً
تقديم برامج �عليمية متطورة وتأهيل أعضاء هيئة التدر�س واإلدار��ن علميا

اآلتية :

1.   تحديث املقررات وا��طط الدراسية و�رامج األقسام العلمية.

2.   رفع كفاءة اإلدار��ن لتمكي��م من تحقيق تطلعات وأهداف ال�لية.

3.   النظرة املستقبلية التوسعية لل�لية والعمل ع�� استقطاب أعضاء هيئة تدر�س متم��ين.

الهدف االس��اتي�� الثا�ي:

 ،
ً
التعليمية عموما العملية  املعرفية، والر�� بمستوى  الطالب  لتلبية احتياجات  التعليم اإللك��و�ي  تطو�ر 

و�تفرع عنھ األهداف اآلتية:

1.   الس�� ا��ث�ث ��ودة التعليم خارج القاعات الدراسية.

2.   تقديم الدعم الالزم والتدر�ب ع�� استخدام تقنية التعلم عن �عد.

3.   تحقيق التوازن ب�ن املراجع الورقية واإللك��ونية.

4.   مواجهة األزمات املتوقعة ال�� قد �ع��ض العملية التعليمية �� س��ها التقليدي.
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الهدف االس��اتي�� الثالث :

االهتمام  ذات  ا��االت  ع��  بال��ك��  التدر�س  هيئة  أعضاء  خالل  من  البحثية  العملية  و���يع  توسيع 

واألولو�ة و�تفرع عنھ األهداف اآلتية: 

1.   دعم العملية البحثية بتقديم ا��وافز ل��اصل�ن ع�� ا��وائز من ا��هات املنظمة.

.
ً
2.   دعم املكتبة القانونية باإلصدارات ا��ديثة دور�ا

3.   توسيع العملية البحثية بالعمل ع�� ت�س�� �شر البحوث �� مجالت ذات معامل تأث�� عاٍل.

4.   التأكيد ع�� ترسيخ أخالقيات البحث العل��.

الهدف االس��اتي�� الرا�ع :

خدمة ا��تمع ا���� مع مراعاة املتغ��ات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، و�تفرع عنھ األهداف اآلتية:

1.   مساهمة أعضاء هيئة التدر�س والطالب وا��ر�ج�ن �� تطو�ر ا��تمع.

2.   مواكبة التغ��ات ذات الصلة بالدولة اللي�ية واإلسهام �� عرض ا��لول القانونية.

3.   �عز�ز الروابط مع املنظمات ا��تمعية .

الهدف االس��اتي�� ا��امس:

رفع مستوى األداء بال�لية بما ي�ناسب مع معاي�� ا��ودة  ومتطلبات االعتماد املؤس��� وال��ام��، و�تفرع 

عنھ األهداف اآلتية:-

1.   ا��صول ع�� االعتماد املؤس��� لل�لية.

2.   التقييم املستمر لتنفيذ ا��طة االس��اتيجية.

3.   ا��صول ع�� االعتماد ال��ام��.
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اخلطة
التنفيذية

ع�� ا��طة التنفيذية  بآليات تنفيذ األهداف االس��اتيجية ل�لية القانون و�� �اآل�ي :
ُ
�

1.   آلية تنفيذ الهدف االس��اتي�� األول:

.
ً
 وعمليا

ً
تقديم برامج �عليمية متطورة، وتأهيل أعضاء هيئة التدر�س واإلدار��ن علميا

األهداف الفرعية

تحديــــــــــث املقــــــــررات
وا��طط الدراسية
و�رامــــــــــــــج األقســـــــــــام
العلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

رفــــــــــــــــــــــــــــــع كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة 
اإلدار�ـــ�ن لتمكيــ��م 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن تحقيـــــــــــــــــــــــــــق 
التطلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
واألهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف

النظـــرة املستقبليـــة 
التوسعيــــــــة لل�ليـــــــــة 
والعمــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــ�� 
استقطـــــــاب أعضاء 
هيئــــــــــــــــــــــــة تدر�ـــــــــــــــــــــــس 
متم��يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

آلية التنفيذ

مقارنـــــــة مقررات 
ال�ليــــة و�رامجها 
ب�ليـــــــــــات أخــــــــرى 
مناظــرة ومتا�عة 
للمتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ات 
ا��تمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
املستجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

رسم خطة لتطو�ر 
أداء املوظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن 
ووضعهـــــــــــــا موضـــــــــــــــع 
التطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

امتحــــــــان مفاضلــــــــــة
متا�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األداء 
ا��ــــــــــار�� و�رســـــــــــال 
احتياجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
األقســـــــــــام العلميـــــــة 
وفــق شروط معينــة

مؤشرات األداء

تحقيــق املقارنة 
��ميـــــع مقررات 
و�رامج األقسام 
العلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
واالستجابـــــــــــــــــــــــــــــة 
للمتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ات 
ا��تمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
املستجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

خلق ب�ئة وظيفية 
مت�املــــــــــــــة داخـــــــــــل 
ال�ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

األداء املمتــــــــــــــــــــــــــاز 
ألعضـــــــــــــاء هيئــــــــــــة 
التدر�س بال�لية 
ووجــــــــــــود ميثــــــــــاق 
أخـــــــــــــــال�� معتمــــد 
ومعـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ا��طة البديلة

�شكيــــل ��ــــان من 
األقســـــــــــام إلعــــــــــــادة 
النظـــــر �� مفـردات 
املقررات وتطو�رها

إصدار �عليمات 
و�شــــر مطو�ـــــــات 
تثقيفيـــة  لز�ــــادة 
وعـــــــــي املوظفـــــــ�ن

وجود خطة تو�� 
كيفيـــــــــة استقطـاب 
أعضــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــــــة 
تدر�ـــــــــس، وتنظيــــــــم 
مسابقــــة أ�اديميـــــة 
تخــــــــــــدم ال�ليـــــــــــــــــــــــــــــــة

ا��هة صاحبة 
االختصاص

ا��لس العل��

- عميـــــــد ال�ليــــــــــــة    
- قســـم الدراســــة
   واالمتحانــــــــــــــــــات

- مكتب الشؤون 
   اإلدار�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

- مكتـــب ا��ــــودة  
- مكتـــــب خدمــــــــــة 
   ا��تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

- عميــــــــد ال�ليــــــــــــــة
- رؤساء األقسام
  العلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

املدة الزمنية
من             إ��

2027  2023  

2027  2023  

2027  2023  
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2.   آلية تنفيذ الهدف االس��اتي�� الثا�ي: 

.
ً
تطو�ر التعليم اإللك��و�ي لتلبية احتياجات الطالب املعرفية والر�� بمستوى العملية التعليمية عموما

األهداف الفرعية

الســــــــ�� ��ـــــــــــــــــــــــــــودة 
التعليـــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــارج 
القاعات الدراسية

تقديــــــــــــــم الدعـــــــــــم 
الالزم والتدر�ـــــــــب 
ع�� استخـــــــــــــــــــدام 
تقنية التعلم عن 
�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

تحقيق التوازن ب�ن 
املراجــــــــــــع الورقيــــــــــــــــة 
واإللك��ونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مواجهــــــــــــــــة األزمـــــــات 
املتوقعــــــــــة ال�� قـــــــــد 
�عــــــــــــــ��ض العمليـــــــــــة 
التعليمية �� س��ها 
التقليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

آلية التنفيذ

إجراء تقييم دوري 
للعملية التعليمية

إجراء تقييم دوري 
ألعضـــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــة 
التدر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

توف�� خيارات �علم 
متعـــــــددة إلك��ونيــــــا

توفـــــــــــــــــــــــ�� مكتبــــــــــــــــــــــــــة 
املراجع اإللك��ونية 
باملكتبـــــــــــــــة ومنصــــــــة 
مرجعيـــــــــــــة ملوقــــــــــــــــــــــــع 
ال�ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بتوف�� خيارات 
�علـــــم متعــــددة 
إلك��ونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مؤشرات األداء

إدارة عمليـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
�عليمية عن �عد 
بر�ــــــــــــــــــــط جميــــــــــــــع 
أطرافهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تحسن  �� استخدام 
التكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــــا �� 
تقنيــــــــة التعلــــــــم عن 
�عــــــــــــــد من أطـــــــــــــراف 
العمليــة التعليميـــــة

سهولـــــــــــــــــــة مواكبـــــــــــة 
أطــــــــــــراف العمليــــــــــــــة 
التعليمية لتحديث 
مراجــــــــــــــــــــع ال�ليــــــــــــــــــــــة 
وارتباطها باملتغ��ات

تحسن �� استخدام 
التكنولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــا �� 
تقنيــــــــــة التعلــــــم عن 
�عـــــــــد من أطــــــــــــــــــراف 
العمليــة التعليميـــــة

ا��طة البديلة

إجــــراء اس�بــانة عن 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة األداء 
للمقررات الدراسية

البــدء �� تفعيــــــل 
الوسائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
اإللك��ونيــــــــــــــــة �� 
التعليم عن �عد

تحديـــــــــــــــــــد مواقــــــــــــــــــــــع 
ومنصات إلك��ونية، 
أثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء إلقـــــــــــــــــــــــــــاء 
ا��اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

العمل ع�� استعمال 
التطبيقـات املتاحة 
للتواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ب�ن 
أطـــــــــراف العمليـــــــــــــــــة 
التعليميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ا��هة صاحبة 
االختصاص

- عميـــــــــــــد ال�ليــــــــــــــة
-األقسام العلمية
-مكتـــــــــب ا��ـــــــــودة
-اتحـــــــــــاد الطلبـــــــــــــــة

- عميــــــــــــــد ال�ليـــــــــــــة    
-األقسام العلمية

- مكتـــــــب ا��ــــــودة  
- اتحـــــــــــاد الطلبــــــــــة

- عميـــــــــد ال�ليــــــــــــــــــة
-األقسام العلمية

-عميــــــــــــــــد ال�ليـــــــــــــــــــة
-األقسام العلمية

املدة الزمنية
من             إ��

2027  2023     

2027  2023  

2027  2023  

2027  2023  
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اخلطة
التنفيذية

3.   آلية تنفيذ الهدف االس��اتي�� الثالث:

توسيع و���يع العملية البحثية بال��ك�� ع�� ا��االت ذات االهتمام واألولو�ة.

األهداف الفرعية

دعـــــــــــــــــــــــم العمليــــــــــــــــــــــة 
البحثيــــــــــــــــــــة بتقديــــم 
ا��وافز ل��اصل�ن 
ع�� ا��وائــــــــــــــــــــــز من 
ا��هــــــــات املنظمــــــــــــــة

دعــــم املكتبــــــة 
القانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
باإلصـــــــــــــدارات 
ً
ا��ديثة دور�ا

توسيـــــــــــــع العمليـــــــــــــة 
البحثيــــــــــــة بالعمــــــــــل 
ع�� ت�ســــــــــــ�� �شــــــــر 
البحوث �� مجالت 
ذات معامـــــــل تأثــــــ�� 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍل

التأكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ع�� 
ترسيخ أخالقيات 
البحــــــــــث العلــــــــــــــــ��

آلية التنفيذ

مراجعة أداء مجلة 
ال�ليـــــــــــــــــــــــــــــــــة وعقــــــــــــــد 
شراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مع 
مجـــــــــــالت علميـــــــــــــــــــــــة 
نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ة

اإلسهـــــام �� طباعـــــة 
أطروحات الدكتوراه 
ورسائـــل املاجستــ�� 
ألعضــــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــــــــــة 
التدر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

تدشــــــــــــ�ن جائـــــــــــــــــــــــزة 
العمل املم�� خالل 
العـــــام واحتفاليـــــــــــة 
سنو�ـــــــــــــــة لتقديــــــــــــر 
جهــــــود املشاركــــــات 
ا��ارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تدشــــــــــــــــــــ�ن جائــــــــــــــــــزة 
العمـل املم�� خـالل 
الفصول الدراسية 

مؤشرات األداء

ز�ادة النتاج البح�� 
و�عـــــــــــــث الثقـــــــــــــــــــــة �� 
أعضـــــــــــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــة 
التدر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

ز�ــــــادة اإلصدارات 
ا��امعيـــــــــة و�غناء 
املكتبة القانونية، 
وارتفـــــاع معــــدالت   
االس�شهــــــــــــــــــــــــــــادات 
املرجعيــــــة ألعضاء 
هيئــــــــــــــــة التدر�ــــــــــس

خلق روح املنافسة 
البحثيــــــــــــــة و��يئـــــــــــــة 
ب�ئـــــــــــــــــــــــــــة حاضنـــــــــــــــــة 
للبحـــــــــــــــث العلــــــــــــــ��

��يئة ب�ئة حاضنة 
للبحـــــــــث العلـــــــــــــــــــ�� 
وفقــــــــــــــــــــــــــــا مليثـــــــــــــــــــــــاق 
الشـــرف األ�اديـــــ�� 
وميثــــــــــــاق البحــــــــــــــث 
العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��

ا��طة البديلة

عمــــــــل اس�بانــــــــــــات 
تقييم أداء  ا��لة

توفــــــــ�� �ســــــــــــــــخ من 
األطروحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
والرسائل العلمية  
باملكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اإلعـــــــالن �� لوحـــــــة 
الشـــــــرف بال�ليـــــــــــــة 
عن العمل البح�� 
املتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��

إلقــــــــــاء محاضــرات 
�عر�فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عن 
أخالقيـات البحث 
العلــــــــــ�� وميثـــــــــــــــــاق 
الشرف األ�ادي��

ا��هة صاحبة 
االختصاص

- عميــــد ال�ليــــة
- مكتب شؤون
- أعضــــــاء هيئة 
التدر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
- مجلـــــــــة ال�لية

- عميـــــــــــــد ال�ليـــــــــــــــــة
- مجلــــــــــــــة ال�ليـــــــــــــــــة

- إدارة املطبوعات 
با��امعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

- عميــــــــــــــد ال�ليـــــــــــــــــة
- األقسام العلمية
- مجلــــــــــــة ال�ليــــــــــــــــــــة

- األقسام العلمية   
- مجلــــــــــة ال�ليــــــــــــــــــــــة

املدة الزمنية
من             إ��

2027  2023  

2027  2023  

2027  2023  

2027  2023  
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4.   آلية تنفيذ الهدف االس��اتي�� الرا�ع: 

خدمة ا��تمع ا���� مع مراعاة املتغ��ات االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

األهداف الفرعية

مساهمة أعضاء 
هيئـــــــــة التدر�ــــــس 

والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب   
وا��ر�جــــــــــــــــــــــ�ن �� 
تطو�ــــــــر ا��تمـــــع

مواكبـــــة التغــــــ��ات 
ذات الصلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بالدولــــــــــــة اللي�يــــــــــــة 
واإلسهام �� عرض 
ا��لـــول القانونيـــة

�عز�ز الروابط مع 
املنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
ا��تمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

آلية التنفيذ

إعــــــــــــــداد بحـــــــــــــوث 
مجتمعية و�قامة 
محاضــرات عامة

إقامـــــة ورش عمــل 
ودراسات وندوات 
بحثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

�عز�ز الروابط مع 
املنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
ا��تمعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مؤشرات األداء

الرضـــــــا العــــــام عن 
أداء أعضــاء هيئـة 
التدر�س والطالب
وا��ر�جـــــــــــــــــــــــ�ن من 
قبـــــــــــــــــل ا��تمـــــــــــــــــــــــع

التأثــ�� القانو�ي �� 
الرأي العام �ش�ل 
إيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ي

تحقيـــق االندمــاج 
ا��تم��، والر�� 
بالــــــــــــــــــــــــو�� واألداء 
القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ي

ا��طة البديلة

تنظيم ندوات 
علميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تنظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
محاضرات مواكبة 
للواقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

تنظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ورش عمل و�حوث 
مش��كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ا��هة صاحبة 
االختصاص

- عميــــــــــــــــد ال�ليـــــــــــــــة
- األقسام العلمية

- مكتـــــــــب خدمــــــــــــــــة     
ا��تمـــــع والتعليـــــم 
املستمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
- اتحـــــــــــــاد الطلبـــــــــــــة

- عميـــــــــــــــــد ال�ليــــــــــــــــة    
- األقسام العلمية

- مكتـــــــــــب خدمــــــــــــــة      
ا��تمــــــع والتعليـــــم 
املستمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

- عميـــــــــــد ال�ليــــــــــــــــــــة
- مكتــــــــــــب خدمـــــــــــــة 
ا��تمـــــــع والتعليـــم 
املستمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

املدة الزمنية
من             إ��
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اخلطة
التنفيذية

5.   آلية تنفيذ الهدف االس��اتي�� ا��امس:

رفع مستوى األداء بال�لية بما ي�ناسب مع معاي�� ا��ودة ومتطلبات االعتماد املؤس��� وال��ام��.

األهداف الفرعية

ا��صـــــــــــــــــــــــــــــــول ع�� 
االعتماد املؤس��� 
لل�ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

التقييم املستمر 
لتنفيـــــــــذ ا��طط 
االس��اتيجيــــــــــــــــــــــــــة

ا��صـــــــــــــــــــــــــــول ع�� 
االعتماد ال��ام�� 
لل�ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

آلية التنفيذ

�شر ثقافة ا��ودة 
بإقامــــــــــــة ورش عمل 
و�رامج تدر��يــــــــــــــــــــــــــــــــة

�شكيـــــــــل ��ـــــــــان 
متخصصــــــــــــــــة �� 
معايـــــــــــ�� ا��ودة 
والتقييم الذا�ي

تقديم املس�ندات 
املطلو�ة لالعتماد 
املؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���

إعداد تقار�ر ملا تم 
انجازه من ا��طــــــة 
التنفيذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

االستمرار �� �شر 
ثقافــــــــــــــــــة ا��ــــــــــــــودة 
بإقامـــــة ورش عمل 
و�رامـــــــــج تدر��يـــــــــــــــة

�شكيل ��ان 
متخصصـــــــــــــــــة

تقديم املس�ندات 
املطلو�ـة لالعتماد 
ال��امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��

مؤشرات األداء

مــــــــــــــــــــــــــــــن 06 إ�� 11 
ً
ورشة عمل سنو�ا

إنجاز الدراســــــــــــــة 
الذاتيــــة وملفـــات 
الشواهد واألدلة

ا��صــــــــــــــــــــــــــــــــول ع�� 
االعتماد املؤس���

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 6 إ�� 12
ورشة عمل سنو�ا

إنجــــــاز الدراســــــــة 
الذاتيــــــة وملفـات 
الشواهد واألدلة

ا��صــــــــــــــــــــــــــول ع�� 
االعتماد ال��ام��

ا��طة البديلة

محاضرات توعو�ـــة 
عن ا��ودة وأهمي��ا

�شكيـــــــــل ��نــــــــــة 
ملتا�عــــــة املعايـ�� 
والتقييم الذا�ي 
لل�ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إكمال املس�ندات 
ومراجع��ـــــــــــــــا ألجل 
االعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

عمل اس�بانات 
عــــــــــــــن ا��طـــــــــــــــة 
التنفيذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إلقاء ا��اضرات 
التثقيفيــــــــــــــة عــــــــن 
ا��ــــــــودة �شكـــــــــــل 
مستمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ا��هة صاحبة 
االختصاص

قســم ا��ودة
وتقييم األداء

قســم ا��ودة
وتقييم األداء

قســم ا��ودة
وتقييم األداء

املدة الزمنية
من             إ��

2027  2023  

2027  2023  

2027  2023 

2027  2023  

2027  2023  

2027  2023  

2027  2023  



مع اكتمال العمل ووضع ا��طة االس��اتيجية والتنفيذية ل�لية القانون 

 ل��ميع ع�� 
ً
بجامعة مصراتة ومراجع��ا �سأل هللا �عا�� أن ي�ون معينا

تحقيق �امل األهداف لنصل إ�� التقدم امل�شود.
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