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الميبية  معايير الجودة واالعتمادو األستاذ الجامعي     

  "نموذًجاابين عراقيل الواقع الراهن وآفاق المستقبل جامعة طرابمس 

 أ.د. حسين سالم مرجين 

جامعة طرابمس  –كمية اآلداب  –قسم عمم االجتماع   

mrginhussein@yahoo.com  

 ستاذقع عمى عاتق األتالتي المياـ يتبادر إلى الدىف سوؼ التعميـ الجامعي في واالعتماد جودة العند الحديث عف 
أـ عمى البحثية، العممية عمى مستوػ أـ التعميمية التربوية و العممية عمى مستوػ المياـ  ىذه تأكانالجامعي، سواء 

جودة أداء عمى كبير بشكل يعتمد نما إ ؛الجامعيتحقيق الجودة واالعتماد في التعميـ ف؛ مستوػ المسؤولية المجتمعية
المنشودة مف التعميـ  في جميا لتحقيق األىداؼتيدؼ  لو مف ممارسات وأنشطة وسموكياتذوما يب ،الجامعي األستاذ
فجودة ، األىداؼ تمؾلتحقيق الالزمة  والميارات كفاياتعمى ال وحصول ػذلؾ مرتبط بمدكما أف كل ، الجامعي

إصالح منظومة التعميـ الجامعي تبدأ كما أف ، األساتذةأداء جودة بالمخرجات التعميمية والبحثية في أؼ جامعة مرىوف 
 خمدوف ابف التي طرحيا  مقوالتالبعض نتذكر  ىناولعمنا معالجة القصور الذؼ يعاني منو األساتذة، مف خالؿ دائًما 

وىذا يعني بالضرورة وجود شروط ومتطمبات  ؛صناعةعبارة عف التعميـ  كوف حيف أكد عمى  (1)بيذا الخصوص 
وقواعده والوقوؼ عمى مسائمو بمبادغ التعميـ ضرورة اإلحاطة  خمدوف  ابف لنايوضح حيث ومعايير ليذه المينة، 

حيث يقوؿ  األستاذ؛وكفايات  تكويفالتعميـ و  جودةالمخرجات التعميمية مرىوف ب جودة، فواستنباط فروعو مف أصولو
  ."ممكتو وحصوؿ الصناعة في المتعمـ حذؽ يكوف  المعمـ وممكة التعميـ جودة درق ى" فعم(2)ابف خمدوف 

والصادر عف المركز الوطني لضماف جودة واعتماد المؤسسات  2013تقرير عف الجامعات الميبية العاـ  فيو 
أىـ حيث حدد التقرير دخوؿ العديد مف غير ذوؼ العالقة أو المتخصصيف مينة التدريس،  بيفالتعميمية والتدريبية 
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الجودة وتطبيق مواطف الضعف المتصمة ببعض أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الميبية والتي تعرقل تأصيل 
  : (3) في التاليوضمانيا في الجامعات 

 ضعف التكويف الميني لبعض أعضاء ىيئة التدريس. .1
 عدـ القياـ الجامعات بأعداد وتجييز دورات تدريبية لغرض التنمية المينية. .2
 عدـ تقبل وجيات نظر الطمبة في القاعات التدريسية وتقميل أىمية تمؾ اآلراء. .3
 االعتماد عمى أسموب الحفع والتمقيف. .4
 قياـ بعض األساتذة بتدريس مواد غير متمكنيف منيا. .5
 عدـ االلتزاـ بمواعيد المحاضرات. .6
 عدـ تطوير المناىج والمقررات الدراسية. .7
 ـ االلتزاـ بمعايير التقييـ الخاصة بالطمبة.عد .8
 عدـ االلتزاـ بالساعات المكتبية المخصصة لمراجعات الطمبة. .9

    .تعدؼ بعض األساتذة عمى الطمبة بألفاظ  نابية تخرج عف إطار المياقة واألدب أثناء العممية التعميمية .10

بمدينة طرابمس،  ،ـ2014/ 04/ 14 -13 :لفترة مفاالمؤتمر الوطني لمتعميـ العالي المنعقد خالؿ بوربما ىذا ما دفع 
بضرورة إعادة النظر في آليات قبوؿ أعضاء ىيئة التدريس الجامعي والتقني بما يتوافق مع المعايير "(4)إلى التوصية

الجامعي والتقني، لتتضمف نصًا صريحًا يجعل المعتمدة، إضافة إلى مراجعة الموائح التنظيمية لمؤسسات التعميـ 
ىناؾ حاجة في كوف  بالتالي تنبع أىمية ىذه الورقة"، التأىيل التربوؼ شرطًا أساسيًا لاللتحاؽ بعضوية ىيئة التدريس

لألستاذ الجامعي، في ظل تزايد حدة مواطف الضعف لدػ بعض أعضاء والتربوية  كاديميةاألمعايير الماسة إلى بناء 
المسؤوليف دعوة ، إضافة إلى اتزيادة عدد المتقدميف لوظيفة عضو ىيئة التدريس بالجامعوذلؾ مع ، التدريس ىيئة

والميارية الشخصية واألكاديمية النواحي معايير تخاطب الحثيث نحو بناء  ىضرورة السعإلى  اتفي التعميـ والجامع
 .  لجامعية المخرجات اجودة نحو  لألستاذ الجامعي وذلؾ مف أجل الولوج
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  أهداف الورقة العممية :

 : ىذه الورقة إلى تحديد النقاط التاليةتيدؼ 

  .لدػ المسؤوليف في وزارة التعميـ والجامعات الميبية ،ألستاذ الجامعيأداء اجودة معايير بناء إثارة موضوع  .1
عالقة اللضماف الجودة الميبي ذات المركز الوطني اصدرىا التي  واالعتمادجودة المعايير التعرؼ عمى  .2

  باألستاذ الجامعي.
 بجامعة طرابمس. عضو ىيئة التدريس داءأجودة لمعايير  الواقع الراىفالكشف عف  .3
المتعمقة  األداءجودة معايير الصعوبات التي واجيت جامعة طرابمس في تأصيل وتطبيق أىـ التعرؼ عمى   .4

 .ألستاذ الجامعيبا
  .معيااألستاذ الج أداءرسـ مسارات استرشادية لمعايير جودة محاولة  .5

 أهم تساؤالت الورقة العممية :

 التساؤالت التالية : عمىالورقة اإلجابة ىذه تحاوؿ 

 ؟الميبية ذات العالقة بجودة أداء األستاذ الجامعي واالعتماد ما معايير الجودة  .1

 ؟  بجامعة طرابمسواقع الراىف لجودة أداء األستاذ الجامعي الما  .2

 ؟جامعة طرابمس التي ترتكز عمييا ألستاذ الجامعي ا أداءجودة  ما معايير .3

 ألستاذ الجامعي؟ا أداءجامعة طرابمس في تطبيق معايير جودة تواجو ما الصعوبات التي  .4

 أستاذ الجامعي ؟ أداءما أىـ المسارات االسترشادية لجودة  .5

 : منهج المتبع 

جاباتنا عمى األسئمة المثارة في ىذه الورقة عمى  عتمديسكما سيتـ استخدـ المنيج الوصفي التحميمي،    تحميمنا وا 
صادرة عف التقارير الإلى  وكذلؾبجامعة طرابمس، وتقييـ األداء عف مكتب ضماف الجودة  ةحصيمة التقارير صادر 

لمجمعية الميبية لمجودة الباحث ـ، كما أف رئاسة 2014 -2012المركز الوطني لضماف الجودة خالؿ الفترة مف 
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اتاحت لو فرصة التواصل المباشر مع بعض مسؤولي الجودة وتقييـ األداء بالجامعة، حيث تمكف والتميز في التعميـ 
في جامعة المتعمقة باألستاذ الجامعي لتي تواجو تطبيق الجودة الباحث مف التعرؼ عمى طبيعة التحديات والمشاكل ا

 .طرابمس

  ما معايير الجودة واالعتماد الميبية ذات العالقة بجودة أداء األستاذ الجامعي ؟ .1

حيث  ،معايير الميبيةبحسب ال عتماداالجودة و اليعتبر األستاذ الجامعي مف أىـ العناصر البشرية المعنية بمعايير 
مف ُيناط باألستاذ الجامعي تحقيق عدد حيث نظاـ الجودة، مف  مف أىـ األطراؼ المستيدفةاألستاذ الجامعي يعتبر 

وبالتالي  ،والبحثية، والمجتمعية ،العممية التربوية والتعميميةأىـ المدخالت  يمثل ألنوالمعايير الخاصة بجودة التعميـ، 
 .كافة مستوػ جودة المخرجاتعمى  ة أدائوجوديتوقف مدػ 

األستاذ الجامعي، حيث  أداءمؤشرات لقياس جودة مف ال وضع عددإلى الجودة واالعتماد الميبية معايير  سعت حيث
 :(5)التالية عمى الجوانب ركزت تمؾ المؤشرات 

والمشاركة في  ،أدلة متعمقة بأعضاء ىيئة التدريس تشمل التشريعات فيما يتعمق بالحقوؽ والواجباتوجود  .1
 .المجاف والمياـ المختمفةو  ،البحث العمميو  ،اإلجازاتو  ،الترقيةو  ،التعييفو  ،ورسالتيا ،الجامعةية تحقيق رؤ 

 جراءات المتعمقة باتصاؿ الطالب بأعضاء ىيئة التدريس وتوضيحياإلنشر ا .2
أو اىتماماتيـ تغطى كافة المقررات الموجودة في المنياج كتوفر  ،تخصصات أعضاء ىيئة التدريسأف تكوف  .3

، إضافة إلى مناسبة الدرجات العممية لممقررات وحسب المجاؿ ،عضو ىيئة تدريسية عمى األقل في كل مجاؿ
 .التي يدرسونيا

 إلخفي حاالت اإلجازة والغياب...، كفاية أعضاء ىيئة التدريس كما" وعددا"  .4
 .عمى قياس تحصيل الطالبجامعي األستاذ الالقدرة  .5
التفكير و االتصاؿ والحوار، و التخصصية، و السموكية، و تطوير وتنمية الميارات ) األساسية، وجود برامج ل .6

 اإلبداعية والتراكمية(و الميارات العممية، و المنطقي العممي، 
 بيف أعضاء ىيئة التدريس يةتوحيد الرؤ  .7
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 .المقرر المراد تدريسواستخداـ أساليب حديثة ومتنوعة لتتناسب وميارات  .8
 .نوع المدارس العممية لمقائميف عمى العممية األكاديميةت .9

 .في العممية األكاديميةيئة التدريس ىدورية ألعضاء تقييـ وجود آليات  .10
 .وجود خطط تأىيمية المتعمقة بالتدريب وتنمية القدرات والميارات .11
 .قياس رضا أعضاء ىيئة التدريسآليات محددة ومعتمدة لوجود  .12
 .ودعـ ومساندة ألعضاء ىيئة التدريس مالية الحاجة لوجود حوافز  .13

كما حدد دليل ضماف جودة واعتماد مؤسسات التعميـ العالي عدد مف المؤشرات الكمية فيما يتعمق بجودة األداء 
 : (6)المتعمقة باألستاذ الجامعي، وىي

  في التخصصات  1:20في التخصصات اإلنسانية، و 1:30نسبة الطمبة إلى أعضاء ىيئة التدريس أف تكوف
 .األساسية والتطبيقية

  نسبة أعضاء ىيئة التدريس مف حممة الماجستير إلى أعضاء ىيئة التدريس القاريف مف حممة الدكتوراه ال أف تكوف
 .%20تزيد عف 

  10اريف إلى مجموع أعضاء ىيئة التدريس القاريف ال تزيد عف  نسبة أعضاء ىيئة التدريس غير القأف تكوف.% 
  الحد األقصى لمعبء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريسأف يكوف: 

 .ساعة لألستاذ (14) .1
 ساعة لألستاذ المشارؾ (16) .2
  ساعة لألستاذ المساعد (18) .3
  ساعة لممحاضر (20) .4
 .ساعة لمساعد محاضر مف حممة الماجستير (22) .5
 ت لعضو ىيئة التدريس غير القار( ساعا6) .6

 أىميا :الحميدة ستاذ الجامعي بعدد مف الممارسات ألعمى ضرورة قياـ اأيًضا المعايير  أكدتكما 
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  ف يتـ تجديده أعمى المركز الوطني لضماف الجودة عف  صادرالإعداد توصيف المقرر الدراسي وفقا لنموذج
 بشكل دورؼ. 

 المقرر الدراسي.  رير دورية عف أداءاإعداد تق 
 .التواصل واالتصاؿ الجيد مع الطالب 
 في الوقت المحدد ختبارات واألنشطة الطالبية، وتسميميا ليـتفعيل أساليب تقويـ اال . 
 ةالعممي اتااللتزاـ بتدريس المقررات ذات العالقة بالتخصص أو االىتمام. 
  جديد بالتخصصما ىو متابعة كل.  
  تنمية القدرات والميارات التدريسية. الميني و المشاركة في أنشطة التطور 
 في برامج المسؤولية المجتمعية. ية المشاركة بفعال  
  وضمانياالمشاركة في برامج الجودة. 
 أو االىتمامات العممية.القياـ بإعداد البحوث العممية ذات العالقة بالتخصص ، 
 المشاركة في المؤتمرات والندوات وحمقات النقاش. 
 مواثيق األخالقية سواء في عمميتي التعميـ والتعمـ، أـ في العممية البحثية، أـ في برامج وأنشطة الااللتزاـ ب

 المسؤولية المجتمعية، أـ في غير ذلؾ.

لمممارسات الحميدة الواجب  واالعتماد الميبية أولت اىتماـالسابق بأف معايير الجودة االستعراض وىكذا يتضح لنا مف 
تحت مسمي محور أعضاء ىيئة التدريس كامل محور خصصت تمؾ المعايير تباعيا مف قبل األساتذة، حيث ا

أيًضا عدد  وضعو والكوادر المساندة، يتضمف مجموعة مف األبعاد والبنود ذات العالقة بجودة أداء األستاذ الجامعي، 
عمى الجامعات الميبية وطني لضماف الجودة المركز ال ف تطبيق تمؾ الممارسات، كما أوجبمف المؤشرات لمتحقق م

ممارسات الاستخداـ عدد مف األساليب واألدوات، والوسائل التقويمية التي يمكف مف خالليا التأكد مف وجود عدد مف 
االلتزاـ الميني، مثل: التركيز عمى أساليب التعميـ والتعمـ، وآليات تزويد الطمبة بالتغذية والمؤشرات ذات العالقة ب

راجعة، آليات تقويـ الطمبة، إضافػة إلى عدد مف الوثائق التي يتوجب التعامل معيا واالحتفاظ بيا مف قبل أعضاء ال
ا عمى مدػ المساىمة في أنشطة البحث العممي، والمسؤولية المجتمعية، إضافة ىيئة التدريس، كما تـ التركيز أيًض 

تتطرؽ لـ المعايير الميبية أف ة، في حيف نشطة والبرامج المذكورة كافبالمواثيق األخالقية ذات العالقة باأل االلتزاـإلى 
الواجب توفرىا في األستاذ الجامعي، كالسمات الشخصية، أو االجتماعية القيادية، أو األكاديمية الشروط إلى 
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 تقػل أال بشرط(7) ؛معايير خاصة بياالبناء ل لجامعات الميبيةالمجاؿ أماـ ا جودةافسح دليل ضماف الحيث والميارية، 
 .المركز الوطني لضماف الجودة وضعيا المعايير الوطنية التي مستوػ  عف

دوف حدوث سيتـ  ياممارساتو  يامؤشراتو الوطنية المعايير تأصيل وتطبيق االعتقاد بأف أنو مف الوىـ  الحقيقةفي 
التي واجيت تطبيق الصعوبات ثر ػ، فأكبعض أعضاء ىيئة التدريسقبل  مف، وبشكل خاص مشاكل أو احتكاكات

بالتالي فأف السؤاؿ الجوىرؼ الذؼ قد يقفز ، مف قبل بعض األساتذة التغييرمقاومة الجودة في الجامعات الميبية ىي 
 إلى الذىف ىنا ىو: ما واقع جودة أداء األستاذ الجامعي بجامعة طرابمس؟ 

  طرابمس ؟جودة أداء األستاذ الجامعي بجامعة لواقع الراهن الما  .2

أىـ المحطات تحديد حاجة إلى في  ربماننا إف ،واقع جودة أداء األستاذ الجامعي في جامعة طرابمس عمىقبل الحديث 
 :(8)حيث يمكف تحديد أىـ تمؾ المحطات، في التالي  ،لجامعةالتي مرت بيا ا التاريخية

  حيث كانت تضـ الجامعة كميات ـ، 1955سنة تعتبر جامعة طرابمس جزء مف الجامعة الميبية التي تـ أشائيا
  .ـ1957سنة بمدينة بنغازؼ، المركز الرئيس لمجامعة، إضافة إلى كمية العموـ بمدينة طرابمس التي إنشائيا 

  التي ضمت ، بمدينة طرابمس ـ قامت منظمة اليونيسكو باستحداث كمية الدراسات الفنية العميا1961في عاـ
كمية الزراعة، وكمية تـ إنشاء ـ 1966 العاـفي ، و كمية اليندسةتحت مسمي ـ 1967إلى الجامعة الميبية عاـ 

حيث انضمت الكميتيف لمجامعة  ،التي كانت تشرؼ عمييا آنذاؾ منظمة اليونسكوبمدينة طرابمس المعمميف، 
 ـ.1967الميبية العاـ 

   بية إلى جامعتيف مستقمتيف، إحداىما في مدينة بنغازؼ، وضمت الجامعة المي ـ، فصمت1973في أغسطس
الكميات الموجودة بمدينتي بنغازؼ والبيضاء، وىي جامعة بنغازؼ، والثانية في مدينة طرابمس، وىي جامعة 

إلى تسمية جامعة طرابمس ـ تغيػػّر 1976سنة وفي طرابمس، وضمت الكميات الموجودة في مدينة طرابمس، 
  .جامعة الفاتح

   ا الجامعة حاليً يبمغ عدد كميات و  تـ استبداؿ اسـ جامعة الفاتح إلى جامعة طرابمس، ـ،2012خالؿ العاـ
 . كمية 20حوالي 
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  مف حممة  1210عضًوا، منيـ  3060يبمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طرابمس حوالي في حيف
   .مف حممة الماجستير 1850و الدكتوراه، 

" كل مف يحمل مؤىال عممًيا عالًيا في أحد مجاالت العمـو (9)ىو األستاذ الجامعي بأف جامعة ال ئحةلقد بينت ال
عدـ التركيز عمى  شديدة ببساطة ىذا ومعني؛ ة"األساسية التطبيقية أو اإلنسانية، ويشغل إحدػ الدرجات العممي

 واحتراـ بدنية،ال قدرةالو  لمعمل، الالزمة الجسدية الصفات:  واألكاديمية والمينية، مثلواالجتماعية  السمات الشخصية
 متنوعة حسباستراتيجيات التعميـ التعمـ ال الدراسي، واستخداـ المنيج أىداؼ ضمف الطالب، والعمل شخصية
 التدريس ىيئة أعضاء شؤوف  إدارة توليتكما ، ...إلخالذاتي التطوير عمى والحرصدراسي،  مقرر كل متطمبات
عمى أعضاء ىيئة  شراؼإلوامياـ المتابعة  " (10)،ـ2010 لسنة 501 الالئحة مف( 193) رقـ لممادة وفقا بالجامعة

األمور  وكافة واإلعارة والندب، والنقل، والترقية، التعييف، شروط استيفاء مف التحققالتدريس، حيث تتولي مياـ 
 التوصية ورفع نتائجيا الستخالص بالترقية الخاصة التقييـ لجاف التقارير عمى االطالع إلى إضافة األخرػ، الوظيفية

 مف والتأكد ،األساتذة أداءجودة  بمتابعة عالقة ذات تقارير لوجود الجامعة تفتقرفي حيف  ،"الجامعة رئاسة إلى بيا
أداء وتقييـ كما  تفتقر أيًضا إلى وجود تقارير ذات عالقة بمتابعة  ،والبحثية في العممية التعميمية وكفاياتيـ قدراتيـ

فإف الجامعة ليس لدييا آليات  العممية بالترقيات العالقة ذات التقارير استثناءفأنو بإجازة التفرغ العممي، بالتالي 
 التقييـبعممية  المعني األستاذال تمكف  سرؼ،ال طابعال ذاتتقارير الترقية طبيعة كما أف  ،لمتابعة وتقييـ أداء األساتذة

 .المعالجة بعمميات قيامو بيدؼ وذلؾ ايجابية، أـ سالبة، النتيجة أكانت سواء المقيميف مالحظات معرفةمف 

 لفترة معو التعاقد بعد"(11)الجامعي األستاذ يخضعـ، فأنو مف المفترض أف 2010( لسنة 501وبحسب الالئحة )
 بصفة ثبيتوت يتـ ال حيث الوظيفة، ىذه لتولي جدارتو إلثبات لمعمل مباشرتو تاريخ مف تبدأ أشير ستة مدتيا اختبار
إال أف جل األقساـ والكميات العممية بالجامعة ال تقوـ بإحالة  ،"لو التابع والكمية العممي القسـ مف بتوصية إال نيائية

 حيث تفتقر إلى وجود مثل ىذه الممارسات  خالؿ فترة االختبار، تقارير إلى اإلدارة المختصة بشأف تقييـ أداء األساتذة 

 بالنواحي عالقة ذات اختبارات أو تقييمات أية إلى الحاجة دوف  بوظيفتو متمسًكا يظل الجامعي األستاذ فأفبالتالي 
كفي ي عممية مؤىالتالحصوؿ عمى الف أالتدريس ب أعضاء ىيئة بعضالشعور لدػ  ُيعززمما  المينية، أو األكاديمية
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الجودة وتقييـ األداء بجامعة طرابمس سنة تقرير صادر عف مكتب في ف، وظيفة التدريس بالجامعةفي لالستمرار 
 : (12)ـ أوضح وجود عدد مف مواطف الضعف التي تواجو جودة أداء أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، وىي2013

 .محدودية انتشار ثقافة الجودة، وشدة المقاومة لتغيير خاصة بيف القيادات العميا وأعضاء ىيئة التدريس 
  لتقويـ األداء األكاديمي والبحثينقص المعايير المطموبة. 
 .نقص اآلليات والتجييزات التقنية الفنية لقياس األداء     

 :(13)أىميا، عدد مف المالحظات ،ة طرابمس ألداء بعض األساتذةػػات طمبة جامعػػػاتجاىاستطالع رأؼ عف كما رصد 

 .عدـ التزاـ بعض األساتذة بمواعيد المحاضرات 
  .التمييز في المعاممة ما بيف الطمبة 
  .وجود قصور وأحياًنا غياب دور المشرؼ األكاديمي 
 .الحاجة إلى قياـ بعض األساتذة بالتفاعل مع الطمبة 
  .عدـ كفاية بعض األساتذة في عمميات شرح المقررات الدراسية 
  جل الطمبة.الحاجة إلى تقدير األساتذة لمظروؼ النفسية واالجتماعية التي يمر بيا 
 .سوء معاممة بعض األساتذة لمطالب 

بحاجة إلى إعادة تعريف األستاذ الجامعي بحيث يتعاطى بشكل جدػ مع  طرابمسجامعة فإف  سبق ما وخالصة  
، بالتالي فاف السؤاؿ الذؼ يطرح نفسو ىو : ما المعايير األداءالجودة بمعايير خاصة فيما يتعمق  ،التغييرات الحاصمة

 ؟طرابمس جامعة عمييا ترتكز التي األستاذ الجامعي جودة أداء

 

 

 ألستاذ الجامعي التي ترتكز عميها جامعة طرابمس ؟أداء اما معايير جودة  .3

                                                           
12

   8ص  4135(. جامعة طرابلس. 4138 -4133أحمد الخازمي، وآخرون ، الخطة اإلستراتيجية المعدلة لمكتب الجودة وتقييم األداء ) - 
13

قسم علم االجتماع   –كلية اآلداب  –جامعة طرابلس  "األكاديمي المشرف دور" األكاديمية مسيرتهم حول االجتماع علم طلبة اتجاهاتوآخرون.  ،بحور حنين  -

 . غ.م 4138
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، حيػث يتوجػب تقيػيـ وتقػويـ أداء األسػتاذ الجػامعيمعػايير لالجودة وضمانيا إلػى ضػرورة أف تكػوف ىنػاؾ تشير أدبيات 
 ،بالجامعػػةتبػػدأ مػػف بدايػػة القبػػوؿ المعػػايير العمػػل بيػػذه ف أكمػػا  ،بشػػكل دورؼ ومسػػتمرالقيػػاـ بعمميػػات التقيػػيـ والتقػػويـ 

يػػتـ  كمػػااألداء األكػػاديمي كػػل فصػػل أو عػػاـ دراسػػي، وتقػػويـ الجامعػػة، حيػػث يػػتـ تقيػػيـ بعمػػل وتنتيػػي حتػػى آخػػر يػػـو 
 إدراؾومػػدػ  ،التػػدريسئػػق وطرا ،الدراسػػية المقػػرراتتقيػػيـ التركيػػز عمػػى عػػدد مػػف المعػػايير منيػػا عمػػى سػػبيل المثػػاؿ : 

  ...إلخوالدولية اإلقميمية  المجالت في البحوث نشروورش العمل، و  المؤتمراتفي  المشاركةو  ،الطمبة احتياجات

 : ىػل توجػد عػف ـ، 2016بجامعػة طػرابمس سػنة إدارة شػؤوف أعضػاء ىيئػة التػدريس  عمػىفي الحقيقػة تػـ طػرح تسػاؤؿ 
لجنػػة عمميػػة لتقيػػيـ عػػدد مػػف المتقػػدميف ضػػمف وذلػػؾ عنػػدما تػػـ تكميفػػي بالجامعػػة؟ معػػايير جػػودة أداء األسػػتاذ الجػػامعي 

بالجامعة، حيث كانت إجابة اإلدارة آنػذاؾ بأنػو ال توجػد لشغل وظيفة عضو ىيئة تدريس في أحد أقساـ عمـ االجتماع 
لعػدد مػف الشػروط  اوفقػة يػتـ بالجامعػتعيػيف أعضػاء ىيئػة التػدريس أية معايير يمكف االستناد إلييػا فػي عمميػة التقيػيـ، ف

بالتالي ما يصدر عف وزارة التعميـ مف تعميمات وقرارات، إضافة إلى ، ـ2010لسنة  501الالئحة العامة التي حددتيا 
، أعضاء ىيئة التدريس سواء عند التعييفأداء وتقويـ تقييـ بذات عالقة موضوعة مف قبل الجامعة معايير أية توجد ال 

الالئحػة ترتكػز فقػط عمػى عامػة شػروط عبػارة عػف ا فالموجود حالًيػ، تمكنييـ مف الوظيفةفترة االختبار، أو بعد أو أثناء 
  :(14)وىي عمى النحو التاليـ، 2010لسنة  501

  .أف تكوف الدرجة الجامعية األولي بتقدير عاـ جيد عمى األقل 
 أف تكوف الدرجة العميا مطابقة في التخصص لمدرجة الجامعية. 
   منافسة بما يضمف الشفافية والجودة. وامتحاناتيخضع المتقدـ إلى إجراءات تقييـ 

 دوف قياميا ببناء أية ـ،2010( لسنة501لالئحة )االشروط الموجودة في الجامعة فقط عمى تطبيق ركزت بالتالي 
بتطبيق ـ في الوقت نفسو والجودة، كما أنيا لـ تيتمعايير فيما يتعمق بإجراءات االمتحانات بما يضمف الشفافية 

وبشكل خاص المتعمق منيا  ،الموضوعة مف قبل المركز الوطني لضماف الجودةوالوثائق المعايير والمؤشرات 
 األستاذ أداء بجودة خاصة معايير أية تمتمؾ ال طرابمس جامعة فأف األساس ىذا وعمىأعضاء ىيئة التدريس، ب

ما الصعوبات التي واجيت الجامعة في تطبيق معايير جودة أداء وىذا يدفعنا إلى طرح سؤاؿ وىو : ، الجامعي
  األستاذ الجامعي ؟
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 ألستاذ الجامعي؟أداء اجامعة طرابمس في تطبيق معايير جودة  واجهتما الصعوبات التي  .4

الصػادرة عػف أداء األسػتاذ الجػامعي جػودة الصعوبات التي تواجو جامعة طػرابمس فػي تطبيػق معػايير عند الحديث عف 
ُتعػاني منيػا إشػكالية حيػث توجػد عػف القيػادات الجامعيػة،  فاف ذلؾ يدفعنا إلى الحػديثالمركز الوطني لضماف الجودة، 

بأىميػة الجػودة وضػػمانيا، إضػافة إلػى تغميػب المصػالح الشخصػػية بعػػض القيػادات الجامعيػة عػدـ قناعػة الجامعػة وىػي 
إف األزمة الحاليػة فػي أوضح ـ، حيث 2013ما أكده تقرير الزيارات االستطالعية العاـ ربما وىذا  عمى الصالح العاـ،

 حاجػة إلػى حمػوؿ عاجمػة تتطمػب تغميػب المصػمحة العامػة عمػى المصػالح الشخصػية أو القبميػة"ب"(15)الميبية الجامعات 
لضػػوابط لمػػوائح أو ااعػػاة سػػاتذة دوف مر بعػػض األتعيػػيف إلػػى تمجػػأ فػػي بعػػض األحيػػاف رئاسػػة الجامعػػة نالحػػع بػػأف حيػػث 

فسػوؼ تنكشػف لنػا تمػؾ الممارسػات إذا أمعنا النظر في مالمح ، حيث أننا (501وبشكل خاص الالئحة ) بيا المعموؿ
  تغميب المصالح الشخصية أو القبمية عمى الصالح العاـ.مسالة سريعا 

التعيػيف، ولعنػا نتػذكر ىنػا عمميػة اختطػاؼ مػدير  تبرز إشكالية أخرػ وىي استخداـ القوة فػي عمميػاتومف ناحية ثانية 
ـ، مف قبل أحدػ المميشيات وذلؾ إلرغامو عمى قبوؿ تعييف 2015شؤوف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طرابمس سنة 

ـ حيث أكد  2013وىذا ما أكده أيضا تقرير الجامعات  ،أحد المتقدميف بالرغـ مف كونو ال يتوفر فيو الشروط المطموبة
" إشػػكاؿ القػػوة التػػي تمتمػػؾ السػػالح فػػي  تحديػػد مسػػار بعػػض الجامعػػات خاصػػة فػػي إجػػراءات  قبػػوؿ الطمبػػة (16) بػػروز

عػػػػدد مػػػػف  ،ـ2013تقريػػػػر الجامعػػػػات الميبيػػػػة الصػػػػادر ، كمػػػػا رصػػػػد والمػػػػوظفيف وحتػػػػى قبػػػػوؿ أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس"
  :(17)التدريس، وأىـ تمؾ الصعوبات ىيأعضاء ىيئة الجامعات الميبية فيما يتعمق بأداء الصعوبات التي تواجو 

 عدـ وجود آليات واضحة الختيار واستقطاب أعضاء ىيئة التدريس، وحاجة الجامعات ليـ. .1
ستراتيجيات  .2 استمرار في استخداـ طرؽ التعميـ التقميدية كالتركيز عمى الحفع والتمقيف, وقمة استخداـ التقنية وا 

غفاؿ استخداـ التعمـ الذاتي والميارات العقمية العميا، مثل: التفكير عمـ الحديثة وتوظيفيا في التدريس , وا  لتا
 .التحميمي, وحل المشكالت, واإلبداع, واالبتكار, وميارات البحث

وا عػػػػػداد الخطػػػػػط لتػػػػػدريبيـ كػػػػػل  -عػػػػػدـ وجػػػػػود الخطػػػػػط لتفعيػػػػػل السػػػػػاعات البحثيػػػػػة ألعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس  .3
 وتفعيل ساعاتيـ المكتبية. -في مجالو 
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مراعػػػػػػاة أف تكػػػػػػوف نسػػػػػػبة أعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس القػػػػػػاريف, وغيػػػػػػر القػػػػػػاريف كمػػػػػػا ىػػػػػػو وارد فػػػػػػي دليػػػػػػل عػػػػػػدـ  .4
 .ضماف الجودة واالعتماد

عػػػػػػػدـ معادلػػػػػػػة المػػػػػػػؤىالت العمميػػػػػػػة ألعضػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػة التػػػػػػػدريس فػػػػػػػي بعػػػػػػػض الجامعػػػػػػػات مػػػػػػػف قبػػػػػػػل جيػػػػػػػات   .5
 .االختصاص

 .عدـ وجود برامج تنمية لقدرات أعضاء ىيئة التدريس .6
 .يات لمتابعة وتقويـ أداء أعضاء ىيئة التدريس والكوادر المساندةعدـ وضع وتنفيذ آل .7
ال يتػػػػػػػوفر فػػػػػػػي الجامعػػػػػػػات العػػػػػػػدد الكػػػػػػػافي مػػػػػػػف الفنيػػػػػػػيف المػػػػػػػؤىميف ل شػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػى المعامػػػػػػػل والمختبػػػػػػػرات  .8

 عضاء ىيئة التدريس.ألوالورش لتقديـ المساعدة الفنية 
التػي تواجػو الجامعػة الصعوبات تقرير صادر عف مكتب الجودة وتقييـ األداء بجامعة طرابمس عدد مف رصد حيف في 

 :(18)ىيأداء أعضاء ىيئة التدريس، فيما يتعمق بتطبيق المعايير الجودة 

 ضعف المعايير المتبعة في تعييف وتقييـ وترقية أعضاء ىيئة التدريس. .1
 التدريس المتميزوف عالمًيا الحاجة إلى برامج الستقطاب أعضاء ىيئة  .2
 غياب المعايير المتبعة في تحديد النصاب وتوزيع الساعات التدريسية والبحثية لمرتب العممية. .3
والتحكيـ بيف أعضاء ىيئة تضمف تكافؤ الفرص في عضوية المجاف واإلشراؼ  التيغياب المعايير  .4

 التدريس.
 واالستفادة مف إجازات التفرغ العممي.نقص التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس  .5
 الحاجة إلى وجود دليل لعضو ىيئة التدريس يبيف إجراءات تعيينو وترقيتو وواجباتو ومسؤولياتو. .6
 الحاجة إلى وجود الئحة باألخالقيات المينية ألعضاء ىيئة التدريس. .7

تأصيل وتطبيق  مشكمة تظير أفىذه الصعوبات ونمت ظيرت فييا  التي األرضية ىذه ظل في اغريبً  ليسإذف 
: كيف يمكف الولوج إلى  ىوالذؼ  يطفو عمى السطح اآلف بالتالي فأف السؤاؿ معايير جودة أداء األستاذ الجامعي، 

   ؟جودة أداء األستاذ الجامعي

 ألستاذ الجامعي ؟أداء ا جودةلمولوج إلى  االسترشاديةما أهم المسارات  
                                                           

18
 . 4133، طرابلس جامعة(. 4133 الخريف -;411 الخريف الفترة في) األداء وتقييم الجودة مكتب عن تقرير. الخازميأحمد   - 
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رسـ إطار نظرؼ قابل نحو  السعيىو في الصفحات القادمة في ضوء الخمفية السابقة فإف اليدؼ الذؼ نسعى إليو 
جودة وتطبيق  حيث نقترح عمى اإلدارة العميا لمجامعة عدد مف المسارات االسترشادية لمولوج نحو تأصيل ،لمتطبيق

  : أىميا المسارات االسترشادية ،وبشكل عاـ يمكف اقتراح عدد مف أىـ ، أداء األستاذ الجامعي

 .العمل عمى نشر ثقافة الجودة وضمانيا بيف أعضاء ىيئة التدريس 
 ليات أعضاء ىيئة التدريسؤو يوضح حقوؽ وواجبات ومسداد دليل عضو ىيئة التدريس إع. 
 الشخصية السماتتتضمف  ،التدريسمعايير واضحة ومحددة الختيار عضو ىيئة بناء قياـ الجامعة ب ،

  .المياريةو  ،األكاديمية والسماتالقيادية، و  ،االجتماعية والسمات
  العمل عمى تفعيل أدلة ونماذج المركز الوطني لضماف الجودة وبشكل خاص نموذج توصيف المقرر

 الدراسي، ونموذج التقرير الدورؼ لممقرر الدراسي.
  ىيئة التدريس، موزعة حسب المؤىالت األكاديمية، الدرجات العممية، توفير إحصاءات حوؿ أعداد أعضاء

 .الخبرة، والكمية ...إلخ
 إعداد برامج تدريبية محددة لمقياـ بمياـ بالجامعة،  التدريس ىيئة ألعضاء المينية لمتنمية مركز إنشاء

 .بشكل دورؼ ومستمرو  ومجدولة لمتنمية المينية لييئة التدريس
  عضاء ىيئة التدريس، منيا عمى سبيل المثاؿ : التدريس الفعاؿ، أ وضع معايير واضحة ودقيقة لتقييـ أداء

 .المسؤولية المجتمعيةو البحث العممي، و وطرؽ التدريس المتنوعة،  ،االلماـ بالتخصصو 
 والبحث العممي ،استحداث جوائز تشجيعية لممبدعيف مف أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ التدريس ،

 .والمسؤولية المجتمعية
  البحث في لالستمرار لتشجيعيـ األستاذية رتبة عمى الحاصميف التدريس ىيئة ألعضاء عممية ألقاباستحداث 

   .والقياـ بالمسؤولية المجتمعية العممي
 التدريس ىيئة ألعضاء الجامعي العمل وآداب األخالقية الممارسات بناء دليل نحو السعي 
  الدوليةتشجع أعضاء ىيئة التدريس عمى النشر في المجالت العممية. 
  برامج المسؤولية المجتمعية.تحفيز أعضاء ىيئة التدريس لممساىمة في 
 اتاحة الفرصة لمشاركة أعضاء ىيئة التدريس في المجاف العممية الدائمة والموقتة داخل وخارج الجامعة.  
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 دور عضو ىيئة التدريسلرؤية جديدة تقـو عمى إعادة تعريف جامعة طرابمس  تبني في تكمف الحل بذوروأخيًرا فػأف 
والمسؤولية  ،والبحثي ،عمى المستوػ األكاديميدوره  أداء وتقويـ لتقييـ معايير بناءفي الجامعة والمجتمع، والعمل عمى 

 واإلبداع، التميز،الولوج إلى  نحو المرشد ىي إنما ىدؼ،كونيا  معاييرتمؾ ال لىأال ينظر إ يجب كما ،المجتمعية
 .والمنافسة ،رواالبتكا
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